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Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vás upozornit na skutečnost, 
že již nadále nelze vyvážet zeminu na plochu 
Pod Bůdama vedle Prostřednice. Na Odbor 
životního prostředí v Hodoníně byl totiž podán 
občanem podnět na prošetření, zda je tato 
plocha využívána v souladu s Územním plá-
nem obce Mutěnice. Zemina se Pod Bůdama 

SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY

Zprávy z radniceZprávy z radnice
Ten adventní čas, už je tady zas. Z nás 

dospělých je asi málo  těch, co by mohli říci, 
že se jim čas vleče. Naopak, ten čas letí snad 
čím dál rychleji. Ale s tím nic nenaděláme tak, 
jako se spoustou jiných věcí, které se kolem 
nás dějí. To je prostě koloběh života.

Jsou ale věci, které můžeme svým jednáním 
a rozhodnutím ovlivnit. My, jako zastupitelé, 
máme možnost ovlivnit a ovlivňovat rozpočet 
obce. Nebude a není tomu jinak ani teď, na 

ukládala přes 25 let bez jakýchkoliv poplatků, 
ale vzhledem k tomuto oznámení, nelze již 
tuto službu občanům nadále poskytovat. 
Každý občan nebo investor, pokud během 
výstavby bude potřebovat uložit zeminu, 
musí si sám zajistit vhodnou plochu. Obec 
již nemá takovou vhodnou plochu k dispozici 
a na skládku nelze zeminu ukládat, protože 
by nám hrozil finanční postih.

K článkům pana Vagundy-Drgáče se vyjád-
řím jen krátce. Co se týče kanalizace u školy, 
do konečného rozhodnutí soudu nebudu nic 
komentovat. 

Co se týče odměn zastupitelům v dozorčí 
radě skládky, jsem přesvědčen o tom, že 
si tuto odměnu za svou práci pro skládku 
a obec zaslouží. Mimochodem je to během 
celého volebního období cca 150,- Kč 
měsíčně.  

Vážení spoluobčané, přeji Vám šťastné 
Vánoce a v novém roce 2018 hodně zdraví, 
štěstí a osobní spokojenosti.

MVDr. Dušan Horák, starosta obce

konci tohoto roku, kdy se sestavuje a schvaluje 
rozpočet na rok 2018. Při čtení tohoto příspěv-
ku už pravděpodobně bude rozpočet v nějaké 
formě schválen a já doufám, že ve prospěch 
obce a občanů, kteří zde žijí.

Tak jen ve zkratce ty nejdůležitější akce 
navržené k realizaci pro rok 2018.  Už něko-
likrát jsem zde zmiňoval ulici Pelcovu – určitě 
se bude někomu zdát, že se to táhne, že pro 
to obec nic nedělá. Nebudu tady znovu vypi-
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A. ZO vzalo na vědomí:

1. Výzvu p. Greschika na odstoupení části 
členů ZO Mutěnice

2. Kontrolu úkolů – úkoly trvají
3. Znalecký posudek ve věci Kanalizace 

u ZŠ s tím, že ve lhůtě 7 dnů mohou za-
stupitelé vznést dotazy a zaslat na radu 
obce, které budou následně zaslány 
autorovi znaleckého posudku

Usnesení  
z XVII. veřejného jednání ZO Mutěnice konaného  

dne 3. října 2017 v sále Kulturního domu v Mutěnicích

sovat, co všechno bylo potřeba dovyřizovat, 
dopracovat. Prostě na jaře v roce 2018 se 
začne rekonstrukce ulice Pelcova v hodnotě 
16 638 000,-Kč.

Plánujeme zrealizovat vyprojektované a sta-
vebně povolené parkoviště u dětského hřiště 
Pod Bůdama v hodnotě cca 2 900 000,-Kč.

V lokalitě Pod Bůdama máme v návrhu roz-
počtu zakomponované taktéž budování zácho-
dů za amfiteátrem v hodnotě 3 500.000,-Kč.

Je zpracovaný projekt na rozšíření skládky 
Hraničky v hodnotě cca 6 milionů korun.

Také je v návrhu rozpočtu navržená komplet-
ní rekonstrukce nemovitosti č.p. 262 – vedle 
knihovny za 6.400.000,-.

Do rozpočtu jsou taktéž navrženy peníze 
na budování chodníku na ulici Masarykova 
od křižovatky po pravé straně a autobusová 
zastávka pod základní školou. Tady nevíme 
přesné částky, protože každá z těchto staveb 
je součástí většího projektu a budeme muset 
s projektanty řešit oddělení těchto staveb 
a konkretizovat náklady přímo na tyto stavby.

V rozpočtu obce zůstává pořád velká finanč-
ní rezerva, která bude pravděpodobně využitá 
hlavně při budování inženýrských sítí v lokalitě 
Za Fišmanovým, popř. další stavby, které se 
projektují nebo začínají připravovat.

Určitě budeme projednávat při jednání ZO 
i jiné varianty rozpočtu, ale já doufám, že se 
najde společná řeč a schválený rozpočet na 
rok 2018 přinese do Mutěnic další pozitivum. 
Psal už jsem i minule a pořád jsem přesvěd-
čený o tom, že i investice, které se některým 
nelíbí, tak teprve čas ukáže, zda to byla dobrá 
volba nebo ne. 

Nepotřebuji tady vypisovat, na jakou akci, 
komu a kam přispívám penězi nebo jakkoliv 
jinak. Opravdu to nemám zapotřebí ani před 
volbami ani po volbách ani nikdy jindy.  

Ale co chci napsat, je přání Vám všem prožit 
konec roku bez zbytečného shonu. Vážit si 
toho, že máme ten dar být v kruhu blízkých, 
prožít chvíle narození Krista a očekávat, co 
nám přinese rok 2018.

Petr Bíza
místostarosta obce

 B. ZO schválilo:

1. MPZ obce č. 11/2017 – prodej pozemku 
p.č. 2074/1 v k.ú. Mutěnice p. Františku 
Viktorinovi, Mutěnice, za cenu dle zna-
leckého posudku 4590,-Kč

2. MPZ obce č. 12/2017 – prodej pozemku 
p.č. 2263/2 v k.ú. Mutěnice p. Františku 
Teplíkovi, Hradec nad Moravicí, za cenu 
dle znaleckého posudku 9000,-Kč
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3. MPZ obce č. 15/2017 – prodej pozemku 
p.č. 332/2 v k.ú. Mutěnice pí. Haně Sed-
lářové, Mutěnice, za cenu dle znaleckého 
posudku 100,-Kč/m2

4. MPZ obce č. 16/2017 – prodej pozemku 
p.č. 295/6 v k.ú. Mutěnice pí Janě Šol-
tové, Mutěnice, za cenu dle znaleckého 
posudku 4500,-Kč

5. MPZ obce č. 18/2017 – prodej pozemku 
p.č. 69/3 v k.ú. Mutěnice p. Lubomíru 
Kúřilovi, Mutěnice, za cenu dle znalec-
kého posudku 22 210,-Kč

6. MPZ obce č. 20/2017 – výkup pozemku 
p.č. 1947/23 v k.ú. Mutěnice od pí Jany 
Kúřilové, Mutěnice, za cenu dle znalec-
kého posudku         20 000,-Kč

7. Doplnění MPZ obce č. 3/2017 – prodej 
pozemku p.č. 1678/23 v k.ú. Mutěnice 
manželům Zimolkovým, Mutěnice

8. Doplnění MPZ obce č. 5/2017 – prodej 

Redakční rada spolu  

s Radou obce a zaměstnanci obecního úřadu

přejí všem občanům Mutěnic pokojné svátky vánoční

a úspěšný rok 2018

pozemku p.č. 1947/72 v k.ú. Mutěnice 
p. Miroslavu Jamborovi, Mutěnice

9. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene Mezi Obcí Mutěnice 
firmou GasNet, Ústí nad Labem, Igorem 
Šupou a Veronikou Němcovou na umís-
tění plynového zařízení – přípojka k RD 
na p.č. 69/15 v k.ú. Mutěnice.

10. Rozpočtové opatření č. 2/2017, a to 
navýšení příjmů o 891 600,- Kč a navý-
šení výdajů o 1 765 100,- Kč. Po pro-
vedení rozpočtového opatření budou 
celkové příjmy obce Mutěnice ve výši 
54 730 800,- Kč a celkové výdaje ve výši  
80 787 600,- Kč.

11. Zastupitelstvo obce Mutěnice pověřuje 
radu obce Mutěnice, aby při realizaci 
rozpočtových příjmů a výdajů dodržovalo 
zákon o obcích, zákon o rozpočtových 
pravidlech a zákon o finanční kontrole.



4

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  
konané ve dnech 20. a 21. 10. 2017

Přehled hlasování v obci Mutěnice

Přehled hlasování v obci Mutěnice

po
řa

dí

č.
st

ra
ny

název okrsek  
č.1

okresk  
č.2

okrsek  
č.3

celkem

1 21 ANO 2011 128 176 153 457
2 24 KDU-ČSL 106 101 61 268
3 29 Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura 76 79 97 252
4 1 Občanská demokratická strana 59 85 89 233
5 12 Strana svobodných občanů 43 45 57 145

6 15 Česká pirátská strana 25 53 53 131

7 4 Česká strana sociálně demokratická 44 35 43 122
8 8 Komunistická strana Čech a Moravy 42 28 42 112
9 20 TOP 09 19 24 15 58

10 7 Starostové a nezávislí 10 13 23 46
11 2 Řád národa - Vlastenecká unie 3 8 3 14
12 9 Strana zelených 3 6 5 14
13 10 ROZUMNÍ 3 3 4 10
14 26 Realisté 3 0 4 7
15 27 Sportovcí 1 1 1 3
16 28 Dělnická strana sociální sprsvedlnosti 1 1 1 3
17 22 Dobrá volba 2016 0 1 1 2
18 23 Sdružení pro republiku 0 1 1 2
19 6 Radostné Česko 0 1 0 1
20 14 Občanská demokratická aliance 1 0 0 1
21 30 Strana Práv Občanů 1 0 0 1
22 31 Národ Sobě 1 0 0 1

23 3 Cesta odpovědné společnosti 0 0 0 0

24 13 Blok proti islamizaci 0 0 0 0
25 19 Referendum o evropské unii 0 0 0 0
26 25 Česká strana národně sociální 0 0 0 0

Okrsek účast %

č. 1 Obecní úřad 57,50
č. 2 Hasičská zbrojnice 66,00
č. 3 DPS 62,85

CELKEM 62,13
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Na dubnové schůzi Valné hromady a Do-
zorčí rady (dále jen VH a DR) Skládky Hra-
ničky, spol. s r. o., se po dvouleté pauze VH, 
složená z pěti radních obce, rozhodla vyplatit 
členům svého dozorčího orgánu, který je tvo-
řen devíti členy zastupitelstva obce, odměnu 
za její činnost v celkové výši 95 000 Kč. Za 
dobu provozu skládky, od roku 2001, bylo 
takto do kapes zastupitelů vyplaceno něco 
přes 3 mil. Kč.

Není zákonem zakázáno, aby členové 
zastupitelstev pobírali za svoji činnost 
v dozorčích radách peníze. Nicméně Svaz 
měst a obcí České republiky, kterého jsou 
i Mutěnice členem, ve svém etickém kodexu 
nedoporučuje zastupitelům pobírat odměny 
za členství v dozorčích radách či představen-
stvech obecních společností.

Ještě na této schůzi jsem navrhl, abychom 
místo vyplácení odměn zastupitelům věnovali 
peníze na sportovní a kulturní činnost dětí 
a mládeže v Mutěnicích. Tento můj návrh 
nebyl přijat. Spolu s kolegy Rozehnalem 
a Brožovičem si myslíme, že peníze ze 
skládky patří občanům. Proto jsme se roz-
hodli částku 21 000 Kč, která nám byla po 
odečtení sociálního a zdravotního pojištění 
vyplacena, rozdělit. Oslovili jsme spolky, 
které pracují s mutěnskou mládeží a tyto 
prostředky formou daru jim nabídli. Všechny 
oslovené spolky projevily o dar zájem, kromě 
rodinného centra Žofka, které  má, dle jejich 
vyjádření, dostatečně zajištěné financování 
a ze solidárnosti vůči ostatním spolkům naši 
nabídku nevyužilo.

Komu patří peníze ze skládky,  
občanům či zastupitelům?

Spolek Účel Výše daru

SAM Mutěnice, z.s. Příspěvek na nákup regálů 3000,-

CM Fanynka a Verbíři z Mutěnic, z.s. Příspěvek na pořízení krojů-Súček 6000,-

Junák - český skaut Ratíškovice Příspěvek na výpravu 2000,-

Sokol Mutěnice Příspěvek na nákup triček 3000,-

ŽDH Mutěňané - Čejkovjané Příspěvek na provoz 2000,-

F.A.T.R., z.s. Příspěvek na florbalové vybavení 2000,-

Chasa Příspěvek na dětské krojové hody 1500,-

Staří páni Příspěvek na dětskou olympiádu 1500,-

Finanční prostředky jsme rozdělili takto:

Bc. Josef Vagunda-Drgáč
Zastupitel obce
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Komu patří peníze ze skládky?

Na tuto otázku je dle mého názoru jed-
noduchá odpověď. Protože je společnost 
Skládka Hraničky, spol. s r.o. vlastněna ze 
100 % obcí Mutěnice, patří všechny výnosy 
z této společnosti logicky obci. Ta s nimi poté 
nakládá ve prospěch občanů, mezi které 
patří pochopitelně i zastupitelé, jako zvolení 
zástupci občanů. A myslím si, že na vzhledu 
obce je vidět, že se získanými prostředky 
nakládá obec dobře. 

Skládka Hraničky, spol. s r.o., pod kterou 
spadá nejen samotná skládka, ale i provoz 
sběrného dvora, kompostárny a překladiště, 
ale také technické služby a čistírna odpad-
ních vod včetně veškeré kanalizační sítě 
v obci byla založena v roce 1999. Hlavním 
záměrem tehdejšího vedení obce, které je 
na klíčové pozici starosty a místostarosty 
totožné s dnešním vedením, bylo využít 
maximálně výnosů ze skládky ve prospěch 
obce a tím i občanů. A to se, myslím, což 
je nutno přičíst vedení obce bez pochyby 
k dobru, jednoznačně naplnilo. Nahrálo 
tomu zejména navýšení základního poplatku, 
který je definován v zákoně o odpadech č. 
185/2001 Sb., a který každá společnost 
provozující skládku odvádí majiteli pozemku, 
v našem případě tedy obci Mutěnice. Tento 
poplatek se postupně navyšoval z hodnoty 
30,- Kč za uloženou tunu až na stávající výši 
500,- Kč/t, která platí od r. 2009. Od roku 
2000 do roku 2016 tak bylo přímo na účet 
obce odesláno více než 172 miliónů Kč! 
Další peníze ve výši více než 50 miliónů Kč 

Odpadové hospodářství

dostala obec za pronájem samotné skládky. 
Když k tomu připočteme ještě nájem, který 
Skládka Hraničky, spol. s r.o., platí za proná-
jem ČOV a kanalizace, a který činil za stejné 
období více než 14 miliónů Kč, dostaneme 
se k částce 236 miliónů Kč! To vše při cel-
kových tržbách společnosti ve výši 524 mil. 
Kč. Obec tedy z výnosů skládky dostala 45 % 
přímo na účet a to určitě běžná věc není. 

Proto celkem logicky mezi zvolenými zá-
stupci obce, samozřejmě na základě zkuše-
ností z jiných měst a obcí, vzešel požadavek 
na určitou finanční kompenzaci za jejich 
činnost v orgánech společnosti, které byly 
vytvořeny, a které se podílí na řízení a roz-
voji společnosti. Výše hrubé roční odměny 
průběžně kolísala dle výsledků hospodaření 
od 8 do 22 tisíc Kč, což představuje po ode-
čtení daně a v posledních letech i sociálního 
a zdravotního pojištění, čistý měsíční příjem 
pro člena orgánů společnosti ve výši od 
533,- Kč (v r. 2011) do 1.467,- Kč (v r. 2010), 
tedy průměrně cca 1.000,- Kč měsíčně. 
Podobné částky, které by se měly podstatně 
navýšit v příštím roce, dostávali zastupitelé 
i za svou činnost v místním zastupitelstvu, 
a to zatím nikomu trnem v oku nebylo. Navíc 
není pravda, že byly odměny v r. 2017, které 
se týkají pouze 9-ti členů ZO, tedy bez jed-
natele a členů Rady obce (!), vyplaceny po 
dvou letech. Naposledy byly vyjma odměny 
předsedkyni dozorčí rady vyplaceny v r. 
2013, tedy ještě více než rok před vznikem 
současného zastupitelstva. Celková částka 
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3 mil. Kč tedy vypadá na první pohled hrozi-
vě, ale když to porovnáme třeba se mzdovými 
náklady spol. v jediném roce 2016, které 
činily bezmála 8,5 mil. Kč, opět to vychází 
v úplně jiné rovině.

Samotný fakt, že pánové Vagunda – Dr-
gáč, Brožovič a Rozehnal dávají své odměny 
místním spolkům, je určitě chvályhodný, ale 

humbuk, který to všechno provází, je snad 
trochu zbytečný. I společnost Skládka Hra-
ničky, spol. s r.o., v rámci svých možností 
rovněž podporuje místní spolky. A troufnu si 
tvrdit, že různým potřebným přispívají i ostatní 
zastupitelé, ale i spousta dalších občanů, 
akorát nemají potřebu se tímto způsobem 
zviditelňovat.

Celkové tržby: 542.402 tis. Kč

Poplatek za uložení odpadu: 172.393 tis. Kč

Pronájem skládky: 50.056 tis. Kč

Pronájem kanalizace a ČOV (od r. 2002): 14.100 tis. Kč

Odměny členům orgánů společnosti: 3.004 tis Kč (tj. 0,55 % z celkových výnosů)

Hospodaření Skládky Hraničky, spol. s r.o. v letech 2000-2016:

Petr Blaha, jednatel
Skládka Hraničky, spol. s r.o.

Zrekultivovaný svah skládky v prosinci
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V rámci zastupitelské činnosti jsme spolu 
s kolegy Brožovičem a Rozehnalem dohlí-
želi na provádění veřejné zakázky přeložky 
kanalizace u základní školy. Na základě 
vyžádaných podkladů jsme dospěli k ná-
zoru, že obec převzala, zaplatila, následně 
zaúčtovala a zařadila do majetku dílo, které 
svým provedením neodpovídalo vysoutěže-
nému projektu. Například místo německého 
potrubí bylo do země uloženo potrubí polské 
a kanalizace byla namísto fakturovaného 
štěrku zasypána hlínou z výkopu. Na tuto 

Rozuzlení v kauze kanalizace u základní 
školy se blíží

skutečnost jsme upozornili na jednání zastu-
pitelstva a zhruba do týdne vznikl dobropis, 
kterým byla obci část peněz vrácena. Nadále 
se domníváme, že existují další sporné po-
ložky, na jejichž vrácení má obec nárok a že 
způsob, jakým byla zakázka realizována, 
porušuje platné zákony České republiky. 
Proto jsme se obrátili na advokáta, který po 
nastudování podkladů shledal podezření na 
spáchání trestných činů. Neměli jsme tedy 
jinou možnost, než podat  trestní oznámení 
na neznámého pachatele, v jehož důsledku  

Vozidlo Tespry Hodonín se skládkovým kontejnerem před brněnskou spalovnou SAKO
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V letních měsících byl zrestaurován památ-
ný kříž u Zbrodu, který byl pokryt vrstvou me-
chu a lišejníků, ve spodní části se nacházela 
zvětralá místa, modelace Krista byla porostlá 
tmavou krustou. 

V rámci restaurátorského záměru byl 
povrch kamene očištěn, zvětralá místa byla 
odstraněna, proběhla sanace trhlin, dožilá 
místa a chybějící části byly domodelovány, 
proběhlo celkové ošetření nátěrem proti 
mechům a lišejníkům.

Restaurátorské práce prováděl Josef 
Krososka.

Obnova této nemovité kulturní památky 
byla provedena v roce 2017 s využitím 
příspěvku poskytnutého Ministerstvem kul-
tury z programu Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností.

Restaurování památného kříže  
u Zbrodu v Mutěnicích

se jedná o naprosto ojedinělý, neobvyklý 
a nepřípustný způsob hospodaření s obec-
ním majetkem a penězi. Jak už jsem avizoval 
dříve, pokud soud shledá, že k žádnému 
pochybení nedošlo, usoudím, že profesně 
nemám co obci nabídnout, a  na funkci za-
stupitele rezignuji.

Bc. Josef Vagunda-Drgáč
Zastupitel obce

se věc bude projednávat u soudu. Orgány 
činné v trestním řízení dospěly k závěru, že 
trestné činy byly pravděpodobně spáchány. 
První stání proběhne u  Okresního soudu 
v Hodoníně ve dnech 24. a 25.1.2018.

Vzhledem ke své patnáctileté praxi, kdy 
jsem z pozice zaměstnance dodavatelské 
firmy zajišťoval provoz účetnictví, rozpočtu 
a ekonomiky na obcích, okresních městech, 
magistrátech či krajských úřadech, se do-
mnívám, že zejména z pohledu finančního 
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Údržba veřejné zeleně
Ve dnech 13.11.-15.11.2017 proběhla na 
území naší obce údržba veřejné zeleně. Na 
objednávku obce provedla odborná a způ-
sobilá firma zdravotní a bezpečnostní řez 
vzrostlých stromů. Činnost byla provedena 
stromolezeckým způsobem, tzn. bez použití 
autoplošiny nebo jiného mechanizačního 
prostředku. Tato technologie je jednak méně 
finančně náročná, a dále daleko efektivnější. 
Při tomto způsobu se osoba provádějící ořez 
- arborista - dostane daleko lépe do koruny 
stromu a do místa ošetření.

Ošetřeny byly následující dřeviny:
- lípová alej na ul.Vinařská

Autorské čtení  
se spisovatelkou 

Zprávy z knihovny 

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA 

Na stejném místě proběhla 15. listopadu 
přednáška s manželi Márovými o jejich ex-
pedici po Barmě a Vietnamu.

Tuto cestu jim naplánoval jejich syn Jirka, 
ale už se jí, bohužel, nezúčastnil.

Prozradili nám tolik exotických zážitků, že 
jsme  jen nevěřícně kroutili  hlavou. Vysvět-
lili nám, jak se žije na plovoucích ostrovech 
a proč rybáři pádlují nohama. 

Shlédli jsme videozáběry z balónu na kraji-
nu plnou chrámů i ranní rozcvičku důchodců 
v ulicích Hanoje. 

Dozvěděli jsme se plno zajímavostí ze 
života obyčejných lidí i o císaři, který měl 
300 manželek. 

Nahlédli jsme do skvělých asijských kuchyní, 
ale také slyšeli, jak lehce se dá jídlem otrávit.

Ve středu 4. října navštívila Mutěnice spi-
sovatelka, publicistka a scénáristka Markéta  
Harasimová. Tato vitální mladá žena začala 
psát již ve velmi raném věku a svůj první 
román vydala již během studií.

Setkali jsme se s ní v salonku kulturního 
domu a svoje povídání zaměřila především na 
její román Poháry touhy.Děj tohoto příběhu 
se odehrává ve vinařském prostředí, a proto 
byla akce s ní velmi poutavá a zajímavá

- duby vedle cesty k ČOV za nádražím
- lípy v Medlově
- lípa u hřbitova
- lípy u kapličky U Urbana
- stromy kolem amfiteátru
- lípa u křížku na Zbrodě u odbočky k popíl-

kovišti

Důvodem ošetření bylo jednak prodloužení 
životnosti stromů, dále zjištění jejich zdravot-
ního stavu a zejména prevence vzniku škod 
případným pádem větví nebo jiných částí do 
prostoru pohybu osob. Údržba dřevin je také 
základní povinností jejich vlastníka.

Za komisi zem. a ŽP Martin Králík
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Z galerie Mutěňáků
P. Karel Šupa, T.J. 

V tomto roce uplynulo 105 roků od naro-
zení významného mutěnického rodáka Otce 
Karla Šupy, člena řádu Tovaryšstva Ježíšova.

Narodil se 19. ledna 1912 do rolnické 
rodiny, rodičům Františkovi a Anně Šupo-
vým. Mládí spolu se čtyřmi sestrami prožil 
v domě č.p. 50, v dnešní Masarykově ulici. 
Život v hluboce věřící katolické rodině jej 
brzy přivedl na myšlenku věnovat se  du-
chovní službě. Po základní škole nastoupil 
na Gymnázium v Kyjově, následně ukončil 
středoškolské vzdělání v Brně. Již po prv-
ním studiu teologie vstoupil v roce 1932 do 
řádu Tovaryšstva Ježíšova. Po řádových 
studiích v belgickém Egenhovenu, Valthen-

burgu a Praze, byl 5. července 1940 v Brně 
vysvěcen na kněze. Slavnostní primici měl 
v rodné obci ve stejném roce, spolu s dalším 
rodákem Klétusem Petěrkou.  

Po dlouhé přípravě se mohl věnovat své-
mu poslání. Vzdělávat a vychovávat mladou 
generaci na církevních školách. Učil na 
gymnáziu na Velehradě, v Biskupském gym-
náziu v Brně a na gymnáziu v Bohosudově 
v severních Čechách.

Po únorovém převratu však nastala pro 
vzdělávání na církevních školách těžká doba. 
Školy byly v roce 1951 uzavřeny, a protože 
nedostal souhlas církevního zmocněnce 
státu, nemohl se věnovat ani kněžské službě. 
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Z historie OBCE
150 let od narození básníka Petra Bezruče

Básník i prozaik, národní umělec Petr 
Bezruč se narodil v Opavě 15. září 1867. 
Jako skalní turista i milovník vína navštívil 
naši dědinu. Ve zpravodaji Naše Mutěnice 
byly uveřejněny dva důkazné články na 
téma Petr Bezruč a mutěnské víno (zpra-
vodaj 3/1993 a 1/2003). Snad není na 
Slovácku a Podluží obce, kterou by básník 
nenavštívil…

V roce 2003 vyšly vzpomínky sekretářky 
Bezruče, PhDr. Zdenky Kadlecové-Tomáš-
kové Ortel samoty (vydalo nakladatelství 
Doplněk v Brně). Vedle svého „zaměstna-
vatele“ byla nepřetržitě téměř 10 let, až 
do jeho smrti v roce 1958. Starala se mu 

Byl povolán ve svých třiceti létech do takzva-
né vojenské služby k PTP (pomocné tech-
nické prapory), které neměly s vojenskou 
službou nic společného. Byla to pouze levná 
pracovní síla v těch nejtěžších pracovních 
podmínkách.  

Nejtěžší chvíle života však nastaly v roce 
1954, kdy byl ve vykonstruovaném proce-
su se skupinou kněží obviněn z protistátní 
činnosti a odsouzen. Ve vězení ve Valdicích 
strávil 6 let při těžké práci mimo jiné jako 
brusič skla. Po propuštění v roce 1960 opět 
nezískal souhlas ke kněžské službě. Bydlení 
a zaměstnání získal v Teplicích, kde prožil 
zbytek života.

Léta utrpení a ponižování nezanechaly 
na jeho povaze stopy beznaděje a smutku. 

Zakoupil v Žalanech zahradu, založil v ní 
ovocný sad a vysázel vinohrad, nejsevernější 
v Čechách, kde trávil svůj volný čas i život 
v důchodu. 

Rád a často se vracel do rodných Mutěnic. 
Měl rád slovácké písničky, kroje, hodové 
slavnosti, byl milovník dobrého vína.

V březnu roku 1981 při návštěvě rodné 
obce byl při autonehodě těžce zraněn a 9. 
března v hodonínské nemocnici zemřel. Je 
pochován na mutěnickém hřbitově v kněžské 
hrobce. 

Skončil pohnutý život katolického kněze, 
kterému nebylo dovoleno komunistickým 
režimem splnit své poslání - učit a vychová-
vat mladou generaci v duchu křesťanského 
života.

Jan Brablc Hodonín, Petr Plchut
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o korespondenci, zažila ho v jeho zvycích, 
lidských vztazích i postojích k veřejnému 
životu. Poznala i jaký je Bezruč ctitel vína. Při 
přípravě své knihy o PB píše v dopise v pro-
sinci 2001 doslovné znění (jí zaznamenané) 
Bezručova vyjádření o „nejsilnějšímu vínu“ 
z jihu Moravy, tak zvaném „vínu pulgárském“: 
„Pulgáry mají nejsilnější víno, vím to podle 
německého vinařského inspektora. Vyrovná 
se Burgundskému neboť slunce tam stojí 
dlouho na obloze a svítí z obou stran, jako 
v Tokaji. Byl jsem dělán na 3 litry. Když jsem 
tam poprvé přišel, vypil jsem 8 čtvrtek a byl 
jsem hotov. Vyběhl jsem rychle ven, vykoupal 
se v Dyji a šel nazpět, kde jsem dopil ty čtyry 
čtvrtky.“ Tolik Bezruč.

Ve své knize (strana 186-187) dr. Tomáško-
vá píše: Jasná vzpomínka na Pulgáry, která 
tak výrazně utkvěla ve Staříčkově hlavě (PB) 
se po letech ozvala ještě několikrát. Zeptala 
jsem se na tu vinařskou obec bezručovce 
z jižní Moravy. Zprostředkoval vyjádření ing. 
Václava Švejcara, CSc. K „pulgárskému 
vínu“. Cituji: 

„Pulgary, nyní správně Bulhary jsou méně 
známou malou vinařskou obcí. V minulosti, za 
života P. Bezruče se tam ve velkém množství 
pěstovaly „přímonosné hybridy“, které se 
vyznačovaly velkou odolností proti škůdcům 
a chorobám, ale vždycky, zdůrazňuji, vždyc-
ky se z nich vyrobilo víno podařené jakosti, 
se zvláštní, nepříjemnou, odpornou vůní. 
Že to bylo silné, alkoholické víno svědčí to, 
že při výrobě se hrozny, respektive z nich 
vyrobené mošty, musely přislazovat řepným 
cukrem. Protože jím nikdo nešetřil, vždy 
došlo k přeslazení a tím také k silné tvorbě 
alkoholu. Proto tedy „silné víno“. Rozhodně 
ho nelze anebo nešlo srovnávat s víny Bur-
gundskými, protože víno z přímonosných 
hybridů bylo vždy a dosud je pokládáno za 
nejnižší spodinu vinařství. Naštěstí dnes se 

přímonosné hybridy už nevyskytují anebo 
jen zcela výjimečně v některé méně vyspě-
lé vinařské obci. Ale zpravidla i v takovéto 
obci najdeme dva, výjimečně pět keřů, 
což je zanedbatelné. Dnes se v Bulharech 
již pěstuje ušlechtilá réva evropská. Tamní 
vinaři si zasluhují uznání, právě hlavně pro-
to, že svou obec vyčistili od přímonosných 
„samorodáků“.

Tolik vinařský odborník Václav Švejcar 
z Mutěnic na „Staříčkovo vzpomínání“, že 
nad Pulgáry jsou strašně silně slunečné, 
takže víno je tam neobvykle silné a lahodné, 
kvalitou blízké Burgundskému.

Velmi zajímavý příklad, co čas vykoná s na-
šimi vzpomínkami anebo také „Proti gustu 
žádný dišputát!“ – končí tuto pasáž autorka 
knihy Ortel samoty.

Dodávám, že po vydání knihy byl na Literár-
ní besedě v témže roce proveden její „křest“, 
beseda s autorkou a rovněž autogramiáda. 
To vše v opavském Památníku Petra Bezruče.

Víno, a to nejen Burgundské, dodal hosti-
telce tehdy podle jejího přání jeden z mutě-
nických vinařů.

Ing. Jaroslav Mihola
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80 let od smrti Tomáše Garrigue Masaryka

Letos 14. září uplynulo 80 let od úmrtí 
prvního prezidenta Československé repub-
liky T. G. Masaryka. Krátký čas jako malý 
chlapec prožil se svými rodiči také u nás 
v Mutěnicích. A protože se blíží svátky vá-
noční, přibližme si, jak je prožívala rodina 
TGM za jeho prezidentování v jeho sídle na 
zámku v Lánech. V Lánech, kde je i rodinný 
hrob Masarykových. Najdeme to v knize Otto 
Zouplny „Prostřeno, pane prezidente!“ Tam 
jsou zachyceny vzpomínky na svoji funkci 
jednoho ze zámeckých stolníků (komorníků) 
u prezidenta Masaryka. Byl to Alois Kadlec, 
který v jedné ze třiceti kapitol knihy vzpomíná 
na vánoční svátky ve své službě: „Jak se na 
Lánech slavily Vánoce?“

„Když na to tak vzpomenu, pane, to byla 
pravá štědrovečerní nálada! Venku všude 
bílo, větve stromů se prohýbaly pod tíživou 
vrstvou sněhu, cibulovité věže lánského 
zámku měly bílé čepice, a když přišel sou-

mrak, svítila žlutá okna zámku do tmy jako 
v pohádce.

Uvnitř v hudebním pokoji stál vždycky stro-
mek. Vysoký až do stropu! Ani se někdy na 
špičku nevešla hvězda a museli jsme ho dole 
uřezávat. Na větvích navěšeno všelijakého 
cukroví a různých blyštivých ozdob, několik 
tuctů svíček, nějaká ta prskavka, zkrátka 
Vánoce jaké mají být.

Při štědrovečerním obědě se zachovával 
poloviční půst, jak to bývá u nás všude zvy-
kem. K večeru pak, tak po páté hodině, se 
začalo s přípravou tabule, ke které pozval 
pan prezident své příbuzné a nejbližší známé. 
Jakmile se v kuchyni smažily poslední ryby, 
prostřeli jsme, zahradník Krejza nastrkal do 
váz kytičky. Kolega Hůza rozestavil po stole 
všelijaké figurky, tu a tam položil smrkovou 
větvičku. Je těžko to vylíčit, muselo by se to 
vidět, jak útulné vánoční prostředí s přívě-
tivým štědrovečerním stolem tu každý rok 
vzniklo. Rybí polévka, smažený kapr, bram-
borový salát, nakonec moučník, to bývala 
štědrovečerní hostina.

Nejpěknější okamžik ovšem nastal, když 
se rozsvítily všechny svíčky na třpytícím se 
vánočním stromku a děti se nedočkavě hr-
nuly k dárkům uloženým pod ním. Prstíčky 
se jim třásly při rozbalování, v očích to zářilo 
radostí, nu, však každý se pamatuje na ty 
své caparty! Konečně, každé dítě objevilo 
tu svou hračku. Od té chvíle už s ním nebyla 
řeč. Děti lezly se stavebnicemi a vláčky po 
kobercích a za chvíli se zdálo, že je těch dětí 
na zemi plno, i když byly jen čtyři.

Na Vánoce totiž přijíždívala ze Švýcar druhá 
dcera pana presidenta paní Olga Revilliodová 
se svým manželem a oběma synky, Herber-
tem a Leonem. Mimo ni zvával pan president 
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též paní Slavíčkovou - Masarykovou, vdovu 
po svém synu Herbertovi, malíři, který zemřel 
v roce 1915. Ta měla dvě děvčata Aničku 
a Herbertku.

Starší členové rodiny pana presidenta si 
o Vánocích navzájem nedávali žádné zby-
tečnosti, ale většinou jen knihy. Ale děti si 
v nejrozmanitějších hračkách přišly vždycky 
na své.

Po večeři všichni přešli do haly. Tam stály 
na krbu po celou dobu vánoční jesličky. 
Takové opravdu české, Panna Maria s bucla-
týma rukama jako naše mámy, Jezulátko 
s pomněnkově modrýma očima. Svatý Josef 
jako by chtěl dobráckým pohledem všechny 
pohladit, klečící pastýři s holemi, kudrnaté 
ovečky na mechu a pár panáčků, nesoucích 
svoje dary. Chvojí kolem Betléma vonělo, 
smolná polena v krbu praskala, jak se na 
pořádnou vánoční pohodu sluší a patří.

Sedělo se tu při čaji, děti kolem prožívaly 
u hraček dál své dobrodružství. V hale se 
tento večer pobývalo déle než jindy.

Když se pak všichni odebrali do svých po-
kojů, šla paní dr. Alice Masaryková, nejstarší 
presidentova dcera, na půlnoční…

Štědrý večer, ty chvíle rozprávek a rozjímá-
ní u krbu s jesličkami mezi skotačícími dětmi, 
to vlastně bylo jediných pár hodin v roce, kdy 
se z pana presidenta stal také jen profesor 
Masaryk, kdy vánoční nálada odsunula sta-
rosti hlavy státu, byl to jeden z mála večerů 
v roce, které měl pro svoji rodinu. Musím po-
vědět, že takový Štědrý večer a těch pár dní 
po něm znamenalo i pro něj víc, než dlouhý 
odpočinek. Bylo to takové hluboké oddych-
nutí. Protože i na Boží hod a na Štěpána se 
totiž ještě zůstávalo v Lánech“.

Ing. Jaroslav Mihola

Š KO L S T V Í
Projekty ESF – příležitost rozvoje školy

Když se ohlédneme zpátky do devade-
sátých let 20. století, musíme přiznat, že 
v oblasti školství se mnohé změnilo. Také 
řízení školy má zcela jiný charakter. Počítá 
se s tím, že ředitel se postará o finance, 
budovu a vybavení školy, bude vyhledávat 
další zdroje financování, psát a realizovat pro-
jekty, aby škola patřila mezi ty dobré. Mnozí 
si ani neuvědomují, co práce a činností  se 
skrývá za hodnocením dobrá škola a kvalitní 
vzdělávání. Jde o naplňování každodenní, 
mnohdy na první pohled „nenápadné“ práce 

týmu pedagogů. Projekty jsou jednoznačně 
příležitostí k rozvoji školy, avšak kladou na 
zapojené pedagogy značné nároky. Snažíme 
se vyhledávat vhodné projektové výzvy a na 
ně psát projekty tak, aby na sebe navazo-
valy, plánovitě přispívaly k proměně školy 
a jejich výstupy byly přínosem pro naše žáky. 
Naše škola za posledních 7 let zrealizovala 
7 projektů financovaných z ESF, v dalších 
byla v roli partnera. Celkem jsme získali 
prostřednictvím projektů ESF částku téměř 
7 miliónů Kč.
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Název projektu
Období 

realizace
Cíl/zaměření projektu Výše podpory

Škola pro život 2009-
2012

Zavádět vyučovací metody rozvíjející 
klíčové kompetence zaměřené na mezi-
předmětové vztahy.

2 305 000Kč

Inovací k rozvoji klíčových 
kompetencí

2010-
2013

Prostřednictvím nových metod a nástrojů 
docílit zlepšení stavu počátečního vzdě-
lávání. Tvořit a následně používat nové 
metodické pomůcky a učební materiály 
ve výuce.

1 448 000 Kč

Rozvojový program Podpora 
logopedické prevence v před-
školním vzdělávání v roce 

2014 Zkvalitnit logopedickou péči v MŠ. 80 000 Kč

Cloud je budoucnost vzdě-
lávání

2014-
2015

Naučit učitele pracovat s dotykovými 
zařízeními,  využíváním Cloudu i Office 
365 a integrace ICT do výuky.

674 800 Kč

Cesta ke vzdělání 2015 Jazykově vzdělávací pobyt pro 40 žáků 
a pedagogický dohled ve Velké Británii 
a dále jazykově vzdělávací pobyt pro dva 
pedagogy anglického jazyka.

680 758 Kč

Rozvojový program Podpora 
implementace Etické výuky 
do vzdělávání v základních 
školách a v nižších ročnících 
víceletých gymnázií v roce 
2016

2016 Posílit vzdělávací kompetence učitelů školy 
a jejich připraveností realizovat s žáky ak-
tivity směrující k podpoře etických témat.

223 000Kč

Šablony PRO MŠ A ZŠ I., 
Operační program Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OP VVV).

2017-2019 Šablony ZŠ a MŠ Mutěnice Projekt probíhá 
– inf. viz níže.

1 253 000 Kč

Podpora společného vzdělá-
vání v praxi

2017-
2021

Kurzy zaměřené na praktické informace 
z oblasti inkluzivního vzdělávání a vyhod-
nocování podmínek a procesů v naší škole.

Par tner v pro -
jektu jako jedna 
z 336 škol ČR

Zvyšování úrovně jazykové 
komunikace a podmínek pro 
vzdělávání

2017-2019 Projekt je ve fázi hodnocení.

Projekt v realizaci
V současné době realizujeme projekt 

z Výzvy Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy a podporu škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – šablony pro 
MŠ a ZŠ I. Projekt je financován z prostředků 

ESF prostřednictvím Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního roz-
počtu České republiky. 

Naše škola se ve svém projektu zaměřila 
na vzdělávání pro pedagogy v oblastech 
inkluze a matematické gramotnosti, na zlep-
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Projekt v procesu schvalování 
Projekt Zvyšování úrovně jazykové komuni-

kace a podmínek pro vzdělávání, který jsme 
v únoru podali na Ministerstvo pro místní 
rozvoj, je zaměřen na vybudování odborné 
digitální učebny cizích jazyků a zajištění vnitř-
ní konektivity školy s připojením k internetu. 
Pokud by byl projekt schválen, škola by na 
něj získala asi 5 milionů korun. V současné 
době projekt úspěšně prošel procesem 
hodnocení, ale zatím nebylo rozhodnuto 
o jeho financování.

Mgr. Marie Kujová, ředitelka školy

Školní pohár v jízdě na dračích lodích - 
3. ročník

šování čtenářských dovedností žáků ve čte-
nářských klubech a rozvoj logického myšlení 
v robotice. Od února jsou realizovány kroužky 
pro žáky prvního stupně zaměřené na doučo-
vání žáků ohrožených školním neúspěchem. 
Získaná dotace ve výši 1 253 000,- Kč je 
tedy využívána na rozvíjení a prohlubování 
vzdělávání žáků a současně na zvyšování 
odborných kompetencí pedagogů naší zá-
kladní a mateřské školy. Nastavené aktivity 
byly vybrány s cílem rozvíjet školní činnost 
v oblastech, které jsou prioritní pro rozvoj 
a zdokonalování vzdělávání dětí a žáků v ZŠ 
a MŠ Mutěnice.
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V areálu Veslařského klubu Hodonín se 
v pátek 15. září konal 3. ročník Školního 
poháru v jízdě na dračích lodích. Školní 
pohár pořádal Veslařský klub Hodonín ve 
spolupráci s Městským úřadem Hodonín. 
Novinkou tohoto ročníku byla účast středních 
škol a také autobus fanoušků vypravený naší 
školou.

Žáci naší školy startovali v kategorii 1. stup-
ně (třída V. A, B) i v kategorii 2. stupně (třída 
VII. A). Našim páťákům se obě finálové jízdy 
podařily, podali bojovný výkon a po zásluze 
zvítězili nad žáky ZŠ Vančurova Hodonín. 
Následná radost z dosaženého úspěchu byla 
veliká a zasloužená, protože letos se všichni 
závodníci zúčastnili i společného tréninku. 
Od pořadatelů převzali za svoje vítězství 
pohár, velký meloun, trička a medaile.

Sedmákům se již tolik nedařilo, i když se 
hodně snažili a bojovali, jejich výkon stačil 
na páté místo za loděmi ZŠ Vančurova, ZŠ 
Břeclav, ZŠ Rohatec a ZŠ Mírové náměstí.

Celá akce proběhla za krásného sluneč-
ného počasí ke spokojenosti žáků, učitelů 
i pořadatelů. Také hlavní cíl pořadatelů, 
aby všechny děti prožily hezké sportovní 
dopoledne, byl splněn. Všichni se již těší na 
další ročník.

Mgr. Stanislava Michnová
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Třetí ročník soutěže 
Nejkrásnější výrobek z přírodních materiálů

V říjnu se žáci naší školy mohli zúčastnit 
již třetího ročníku soutěže Nejkrásnější 
výrobek z přírodnin. Více než šedesát dětí 
z prvního stupně a MŠ vystavilo své krásné 
výrobky v galerii naší základní školy. Děku-
jeme i žákům pátého ročníku za výrobky 
ptáků z přírodního materiálu, které ozdobily 
vzrostlé fíkusy v galerii, a staly se tak součástí 
výtvarné výstavky. 

V úterý 25. října proběhlo vyhodnocení 
a poděkování všem zúčastněným, kteří si 
našli chuť, čas a nápad něco vyrobit z růz-
ných přírodnin, např. kůry, kmenů, šišek, 
mechu, listí, dýní a jiných materiálů. Všechny 
děti dostaly za odměnu sladkosti a malou 
drobnost na památku. Diplomem, sladkostmi 
a drobnými dárky  byli odměněni ti nejlepší. 

V kategorii I. – Jednotlivci -  zvítězili se 
svými výrobky Dalibor Vlašic, Nikol Jelínková, 
Agáta Knedlíková a Michal Mokruša. V ka-
tegorii II. – Jednotlivec s rodiči - pak Adam 
a Lukáš Kotáskovi, Jan Hajduch, Antonín 
Křiva, Klára Havlíková, Daniel Horňáček 
a Stela Válková. V kategorii III. – Skupinová 
práce -  byli vyhodnoceni bratři Řihákovi, 
sestry Krištofíkovy, sestry Pavkovy s Katkou 
Mrákovou, Eliška Vozatárová s Amálii Nová-
kovou, Darja Kujová se Stelou Gáborovou 
a Justýna Jeličková s Natálii Lamáčkovou. 
Všem dětem, které se soutěže zúčastnily, 
blahopřejeme a děkujeme.

 Výstavka se všem velmi líbila a těšíme se 
v příštím roce na vaše nové nápady.

Mgr. M. Labudová
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Matematika s All in One

V matematice využíváme se čtvrťáky již 
druhý rok novou velmi zajímavou pomůcku, 
která nám byla nejprve zapůjčena na vyzkou-
šení na konci ledna. Z hlediska školního roku 
to pro nás byl krásný dárek za vysvědčení, 
proto jsme hned první den druhého pololetí 
vyrazili spolu s loňskými třeťáky (letošními 
čtvťáky) do učebny dárek vyzkoušet. Prvním 
naším cílem bylo „osahání“ si nového zaříze-
ní. Děti byly od prvních hodin nadšené a další 
hodiny s All in One vítaly s radostí, i když pár 
hodin trvalo, než se ve skupinách byly schop-
ny mezi sebou domluvit, jak si práci rozdělí 
či jak se střídat při zápisu řešení. 

Při práci na All in One pracují děti ve 
skupinách. Volbu složení skupin jsem ne-
chala na dětech a tato volba se mi v této 
třídě osvědčila. Mezi výhody patří, že každá 
skupina pracuje svým tempem na zadaných 
úkolech se spolužáky, které si mohl každý 
sám vybrat. Rychlost skupin je samozřejmě 
různá, ale při řešení jsou nuceni se zapojit 
všichni, tedy i ti, kteří by se vedle rychlejších 
spolužáků nezapojovali. S tímto faktorem již 
počítám při tvorbě pracovních materiálů do 
hodin. Jednotlivé úkoly  v hodině jsou nasta-
veny tak, aby počáteční úkoly byly stěžejní 
a vyřešily je všechny skupiny, další úkoly jsou 
spíše doplňující, a bývají proto také velmi 
často náročnější. 

Jednou z hlavních myšlenek matematiky 
profesora Hejného je objevování řešení 
samotnými dětmi a jejich sdílení s ostatními 
spolužáky. Při hodinách s All in One vidím, že 
všechny děti jsou aktivně zapojeny v průběhu 
celé hodiny. Každé z dětí pracuje v užším 
kruhu spolužáků svým tempem.  Také míra 
zapamatování učiva je vyšší, neboť každé 
z dětí ve skupině je nuceno zapojovat se do 

práce skupiny vyšší měrou než  při společné 
práci ve třídě. 

V loňském roce jsme strávili na zařízení All 
in One téměř třicet hodin matematiky a v le-
tošním roce pokračujeme. Co mě těší, že 
u dětí nepozoruji, že by je práce s All in One 
přestávala bavit. Naopak. Tím, jak se při práci 
usadily role ve skupinách, jsou děti spokoje-
nější. Všichni členové skupiny se zapojují do 
řešení problémů, děti lépe formulují postupy, 
práce ve skupinách je klidnější a současně 
výrazně efektivnější. 

Třešničkou na dortu pro nás je zájem uči-
telů z okolních škol o zhlédnutí našich hodin. 
Chválí čtvrťáky, s jakým nasazením pracují.  
Učitelé jsou rovněž překvapení, jakou mírou 
jsou v průběhu celé hodiny všechny děti 
zapojeny do práce.

A tak se všichni těšíme na další hodiny 
matematiky s novou učební pomůcku.

Mgr. Hana Lenertová
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Kroužek Robotiky

Vánoce se nezadržitelně blíží a u spousty 
dětí nechybí na seznamu dárků pro Ježíška 
stavebnice Lega. Některým z dětí „stačí“ 
pouze krabice s kostkami, ze kterých si staví 
své stavby, jiní touží po legu konkrétním. Pro-
to nás snad ani nepřekvapilo, že když jsme 
v pololetí loňského roku přišli s nabídkou 
kroužku Robotiky a zábavné logiky, jehož 
hlavní náplní je právě práce s legem, že zájem 
dětí čtvrtých a pátých tříd bylo opravdu velký. 
Nezbývalo tedy než otevřít hned kroužky dva. 
Zájem čtvrťáků a páťáků (36 dětí) na začátku 
letošního školního roku předčil opět naše 
očekávání a my jsme místo kroužků dvou 
otevírali kroužky tři.

Stavebnice, se kterými v kroužku pracu-
jeme, jsou oproti běžnému legu, které děti 

většinou znají a používají, trochu jiné – jsou 
programovatelné. Co to znamená a jak to 
vypadá v kroužku? Stejně jako doma si děti 
mohou postavit model robota podle připrave-
ného návodu. Někdy je tento návod přesně 
rozpracován po jednotlivých krocích, někdy 
nabídneme dětem fotografii, podle které 
zkoumají, jaké kostky použít a jak je k sobě 
spojit, aby vznikl zobrazený model. Nabíze-
nou variantou bývá také video stavěného 
robota či stavba vlastního robota daného 
typu. Závěrečným krokem, bez kterého se 
při stavbě žádného robota neobejdeme, je 
tzv. „vyšperkování“ postavených modelů, 
kdy si děti své roboty vykrášlují podle své 
fantazie. Pod rukama jim tak vznikají různé 
stroje, přístroje i živočichové. 
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Do tohoto momentu je vše stejné jako 
u běžného Lega, ale právě teď nastává ten 
úžasný okamžik, který celou naši práci posu-
nuje na vyšší úroveň. „Spárováváme“ robota 
s počítačem. Co to znamená „spárovává-
me“? Spojujeme pomocí bluetooth robota 
s tabletem. Potom nastává další zajímavá 
část našeho tvůrčího procesu. Na tabletu 
k sobě skládáme jednotlivé prvky, ze kterých 
postupně vzniká program. Možná vás to 
překvapí, ale opravu už ve čtvrté a páté třídě 
programujeme. A když vytvořený program na 
tabletu spustíme a robot dělá přesně to, co 
jsme mu pomocí jednotlivých prvků nastavili,  
je slyšet radostný křik daleko za dveřmi učeb-
ny. Vše se hýbe, jezdí, kýve, točí, svítí, vydává 
zvuky, na pokyn ruky nebo před překážkou 
se zastavuje a znovu rozjíždí, couvá, reaguje 

senzory přesně podle toho, co jim předem 
pomocí ikon na ploše počítače žáci navolí, 
nařídí, naprogramují. 

Myslíte si, že děti kroužek baví? Podle 
toho, že se v den konání kroužku už od rána 
ptají, jestli kroužek bude a co budeme dělat, 
troufáme si říci, že ano. A co podle nás dětem 
mimo stavění lega přináší jako přidanou hod-
notu? Velký význam vidíme v rozvoji spoluprá-
ce, nutnosti domlouvání se při stavbě modelů 
(děti pracují ve skupinách po dvou až po 
třech), v rozvoji logického a systematického 
myšlení (vytvářený program není tvořen na-
hodile, ale musí mít určitou strukturu) a také 
k rozvoji jakési odolnosti a vytrvalosti, když 
se práce nedaří, jak bychom si zrovna přáli.

Mgr. H. Lenertová, Mgr. M. Kovář

SÍLA LIDSKOSTI Nicholase Wintona
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Dne 23. listopadu se uskutečnil na naší 
škole vzdělávací pořad pro žáky 7. – 9. roční-
ku. Tento program je založený na úspěšném 
českém dokumentárním filmu „Síla lidskosti“, 
jehož režisérem, scénáristou a producentem 
byl Mgr. Matej Mináč. Zmiňovaný dokument 
získal mnoho ocenění na mezinárodních 
soutěžích, např. International EMMY AWARD 
za nejlepší dokumentární film v roce 2002 
(uděluje Mezinárodní Akademie televize, 
umění a věd – New York 2002)

A o čem pojednával?
Výchovně vzdělávací pořad pro žáky II. 

stupně ZŠ doplnil mezeru ve výuce novodo-
bých dějin České republiky v období II. svě-
tové války, zejména o holocaustu. Poukázal 
na boj proti rasismu ve světě.

Film poutavou formou vyprávěl o unikátní 
akci sira Nicholase Wintona. Ten v r. 1939 za-
chránil před transportem do koncentračních 
táborů a jistou smrtí 669 převážně židov-

ských dětí v okupovaném území Českoslo-
venska. Zajistil tehdy odjezd několika vlaků 
do Spojeného království. 

Na závěr filmu měli žáci možnost diskutovat 
a ptát se na mnohé nezodpovězené otázky 
dramaturga a moderátora celého pořadu 
pana Zdeňka Tulise. Ten se s N. Wintonem 
i mnohými dětmi, které sir zachránil, mnoho-
krát při přípravě celého dokumentu osobně 
setkal. 

Celý program vzal žáky „pěkně u srdíč-
ka“. Po celou dobu panovalo hrobové ticho 
a mnozí z nás posluchačů jsme nedokázali 
zadržet slzy. Tato akce velmi emocionálně 
působila na žáky a byla výborným učebním 
materiálem.

Autoři tohoto výjimečného dokumentu se 
obrací na širokou veřejnost s prosbou, zdali 
v jejich okolí nežije člověk, který patřil k za-
chráněným Wintonovým dětem. Jeho jméno 
by rozšířilo seznam zachráněných dětí.

Mgr. V. Stupavský

Zimní stadion je náš!

Kdy? Každý pátek před polednem. Od 
začátku října probíhá již třetí ročník kurzu 
bruslení. Ten je určen pro zájemce z první-
ho stupně naší školy. A věřte, že zájem je 
veliký, a proto byli účastníci rozděleni do tří 
turnusů. Organizátorkou celé akce je Mgr. 
Hana Lenertová.

V prvním turnusu bruslilo třicet prvňáků 
a sedmnáct žáků páté třídy. Ve druhém po-
loletí budou mít příležitost zdokonalovat svou 
techniku žáci druhých, třetích a čtvrtých tříd. 
Pod vedením zkušených instruktorů dělají 
malí sportovci velké pokroky. Nejvíc je to 
vidět u prvňáků. V první hodině kurzu větši-

na z nich dělala na ledu jen první nesmělé 
krůčky, nezřídka s oporou. V současné době 
je jejich styl bruslení daleko lepší, jistější. Po 
desáté lekci jsou téměř všichni na ledu jako 
doma. To páťáci jsou již ostřílení bruslaři, 
kteří zvládají různé techniky a dokážou to 
na zimním stadionu v Hodoníně pořádně 
rozparádit, třeba při honičce. 

A tak věřme, že tato skupina dětí již po-
chopila, že dovádění na ledu s kamarády 
je velký zážitek, který nenahradí ani dlouhé 
vysedávání u počítačových her.

Pavlína Lacinová



25



26

Podzim v mateřské škole

Na podzim se naše mateřská škola zapojila 
do projektu „Sbíráš, sbírám, sbíráme“. Děti 
společně se svými učitelkami i rodiči sbíraly 
kaštany a ukládaly je do velkých pytlů ve ves-
tibulu školky. Rozhodli jsme se tak alespoň 
trochu zvířátkům pomoci během dlouhé zimy, 
kdy je potravy nedostatek. 

Celý měsíc říjen jsme si povídali o tom, jak 
se máme k okolní přírodě chovat, jak o ni pe-
čovat a jakým způsobem můžeme zvířátkům 
pomáhat, a to nejen v zimě.

Na počátku listopadu přišel mezi děti my-
slivec, pan Boris Kmenta. Vyprávěl mnoho 
zajímavých věcí ze světa lesních a polních 
zvířat. Dozvěděli jsme se, která zvířata může-
me na poli či v lese ve svém okolí pozorovat. 
Překvapilo nás, kolik mláďat může mít divoké 
prase, kolik váží jezevec po narození a zda 
celou zimu prospí, nebo komu nejvíce budou 
chutnat naše kaštany. 

Pan myslivec byl ve slavnostní uniformě 
a kromě krásných fotografií zvířat a ptáků 

Motto:
Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat. 

Chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe.“
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nám přinesl ukázat i svou flintu a patrony. 
Besedování jsme zakončili společným zpě-
vem písní „Já do lesa nepojedu“ a „Skákal 
pes přes oves.“

Doufejme, že naše pomoc zvířátkům 
v podobě čtyř velkých pytlů kaštanů nebude 
poslední. Snad se podaří do blízkosti naší 

školky umístit krmelec, ke kterému bychom 
mohli pravidelně chodit, nosit zvířátkům 
dobroty, a když se nám poštěstí, pozorovat 
je v jejich přirozeném prostředí. I když jsme 
ještě malí, moc dobře víme, že i my můžeme 
být užiteční.

Za MŠ učitelka Lenka Trávníková
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Perličky z MŠ – 1. část

Ráno při příchodu u nejmenších dětí říká 
Ondra Šimonovi: Nechoď za mnú, já mám 
špatnú náladu!

Anetka: Podívej, mám bobino. Paní uči-
telka: Co se Ti stalo? Anetka: Pichla jsem 
se o komára.

Na vycházce paní učitelka: Ondrášku, 
máš mezeru, ať Tě někdo nesebere! Musíš 
jít s námi pohromadě! Ondra: Já by sem ho 
kopl!

První týden v MŠ na zahradě u nejmenších 
dětí slézá chlapeček z houpadla a ostatní 
čekají na vystřídání, přihrne se další: Bacha, 
vy pitomci!

Doma se ptá babička: Co se tě dnes paní 
učitelka ptala? Verunka: Samé hlúposti.

Paní učitelka: Co přinesli tři králové Je-
žíškovi? Ondra: Poklad. Maruška: Mastičku. 
Kubíček: Kladivo (kadidlo).

Saša: Já nemám na bundě chytátko 
(poutko).

Děti v zimě po pobytu venku: Nejlepší 
z vycházky je polévka.

Maruška: Naša manka je tlustá. Paní uči-
telka: Ale to není pravda. Maruška: Ona si 
jednú dala řízek a je tlustá.

Paní učitelka: Jak se jmenují děti od 
maminky kočky a tatínka kocoura? Julinka: 
Kočičátka.

Děti hrály pohádku O budce. Z budky se 
má ozvat já žabka Kuňkalka, kvák, kvák. 
Mateo: Já žabta Tuňtanta, žab, žab…

Rozhovor nad obrázky zvířátek.
Ondra: Tatínek je býk, maminka kráva, 

děťátko bílátko a bydlí v kravičím domečku 
(kravíně).

Saša: Tatínek se jmenuje kůň, maminka ko-
byla, děťátko hříbátko, domeček koňsko (stáj).
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K U L T U R A

Putování slováckým vinohradem

Děti nepoznaly kozu. Mateo vysvětluje: No, 
to víš, to je tatová ovečta a ona děuá mééé.

Paní kuchařka zapomněla doplnit pitný 
režim. Matýsek: Paní učitelko, kavárna 
nefunguje.

Pěší túra na Větřák, děti: Pani učitelko, už 
jsme došli k té pokličce (kapličce)?

Paní učitelka: Jak se jmenuje tatínek? 
Peťa: Přemek. Paní učitelka: Čí je? Peťa: 
Maminkův. Paní učitelka: Ale né. Peťa: Jó, 
oni se do sebe zamilovali.

Babička sděluje paní učitelce, že dnes už 
to mají správně a paní učitelka neví, o čem 
je řeč. Babička: Včera jsme měli ve školce 
oblečené pyžamo. Miry, proč jsi mi to neřekl?

Mireček: Nemusíš všechno vědět.

Míša: My půjdeme na Lesový pohádek 
(Pohádkový les).

Míša: Paní učitelko, já mám tentovačku 
(tetovačku).

Lianka na téma, čím budu? Já budu prezi-
dentka, budu řídit svět.

Paní kuchařka: A ty jsi čí? Chlapec: Já su 
Vybíral. Paní kuchařka: A co ten chleba?

Chlapec: Já su fajnový na kúrky.

U malých dětí oznamuje chlapeček: Idu sa 
vykakat, hned dojdu.

Emilka: Dneska máme ten žampionový 
průvod.

Za MŠ učitelka Věra Hanáčková

V sobotu 14. října se uskutečnil již 41. 
ročník  turisticko – vinařské akce Putování 
slováckým vinohradem, známé jako  „Burčá-
kový pochod“. Je to již pět let, co náš region 
opustil Klub českých turistů a  pořadatelství 
se ujala Obec Mutěnice. 

Pořadatelé jsou buď zaměstnanci obce, 
členové kulturní komise, chasa nebo letos 
poprvé i dobrovolní brigádníci. Každý rok je 
vyvíjeno úsilí na zlepšení a zpříjemnění po-
bytu návštěvníků – pochodníků, kteří se sem 
dopravují z celé naší republiky. Stále více 
přijíždějí turisté ze Slovenské republiky, bylo 
zde slyšet polštinu, ruštinu, angličtinu. Pod 

Búdama prošli i praví nefalšovaní Skotové 
v jejich typickém oděvu.

Letos bylo podstatně vylepšeno označení 
jednotlivých tras směrovými tabulkami, fábor-
ky z plachtoviny  a přibyla ještě čtvrtá nejdelší 
trasa. Je ale skoro až typické pro náš národ, 
že se vždycky musí něco z těchto označení 
ztratit!!! Letos to byla jedna z nových směro-
vých tabulek. „Komu tím prospějete…..“, pra-
ví klasik. Byly vydány nové mapky, butonky 
(placky) s burčákovými slogany a slováckými 
ornamenty. Každý rok se zvyšuje počet mo-
bilních toalet. Obec zajišťuje jejich osazení 
v místech parkování autobusů a osobních 
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automobilů, dále spádových cestách smě-
rem Pod Búdy, zajišťuje posílení signálu 
mobilních operátorů, zdravotní službu přímo 
v místě akce.

Organizaci stánkového prodeje nám spo-
lehlivě zjišťuje agentura Radima Pečky. Do 
jeho kompetence spadá zajištění celého 
stánkového prodeje se sortimentem, který 
je pevně daný. Zajištění dostatečného množ-
ství jídla, pití, mimo burčáku a vína. Tento 
sortiment je výsadou místních vinařů.   Dále 
má stanoveno zajistit na vlastní náklady mo-
bilních WC přímo Pod Búdama. Po skončení 
akce i kompletní úklid svěřeného prostoru. 
Obci Mutěnice smluvně platí nájemné ve 
výši 78 650 Kč.

Úklid ostatních ploch zajišťuje Obec Mu-
těnice prostřednictvím technické skupiny 
skládky TKO. V letošním roce se během 
celého dne starali o úklid a výměnu pytlů 
v odpadkových koších brigádníci. Hodně 
to pomohlo a hlavně pracovníkům skládky 

urychlilo nedělní úklid. Takže napoledne 
nebylo na hlavních ulicích a Pod Búdama 
poznat, že zde byla nějaká akce! Za to jim 
patří samozřejmě velké poděkování.

Důležitá je samozřejmě výše popsaná 
technická stránka zajištění celé akce, ale 
z toho vyplývá i ekonomika akce. Příjem 
z nájemného, prodeje map, reklamních 
předmětů a parkovného je v roce 2017,   
190 000 Kč a náklady na značení, mobilní 
toalety, odměny pořadatelů, výrobu map,  
butonů činily 118 000 Kč. Výsledkem je zisk 
72 000 Kč.

Letošního  Putování slováckým vinohra-
dem se zúčastnilo 20 000 návštěvníků. 
Nikomu se nestalo nic vážného, za což jsme 
jako pořadatelé velmi rádi. Podle názoru zú-
častněných se můžeme těšit i příští rok, že se 
do Mutěnic v podobných počtech znovu vrátí.

Vladimír Trávník
předseda kulturní komise a pořadatel
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Schodiště ke kostelu v datech  
a jménech

Od požehnání nového schodiště ke 
kostelu svaté Kateřiny v Mutěnicích už sice 
uplynulo několik měsíců, přesto bych se ráda 
k této stavbě ještě jednou vrátila. 

Požadavek opravit schodiště ke kostelu se 
tu objevoval už několik let. Původní schodi-
ště, které obci Mutěnice věnoval prezident 
Masaryk v roce 1926, už dosluhovalo. 

Iniciátorem rekonstrukce schodiště byla 
Obec Mutěnice, která projekt stavby zadala 
v roce 2015 a začala jednání s farností 
a biskupstvím.  Projektantem stavby byl 
Ateliér ATOM, Ing. Adrián Tomčala z Veselí 
nad Moravou. 

V průběhu roku 2016 došlo ke změně 
investora, kterým se stala Římskokatolická 
farnost Mutěnice. Iniciativu přebrala po obci 
farní rada, která doporučila ještě několik 
změn v projektu.  Rok 2016 byl také rokem 
zajištění financí na tak rozsáhlou stavbu. 
Zastupitelstvem obce byla schválena úče-
lová dotace na výstavbu schodiště ve výši 
3 mil. Kč, farnosti se podařilo získat dotaci 
z Jihomoravského kraje ve výši půl milionu 
korun.  Na schodiště začala vybírat mezi 
farníky i farnost.

Na jaře roku 2017 byla ve výběrovém řízení 
vybrána firma, která zvítězila s nabídkou ceny 
4 219 270 Kč. Vítězem se stala firma MSO 
servis, s.r.o Kyjov.  

Přesto, že se v průběhu výstavby vyskytlo 
nemálo problémů při nutnosti řešit technické 
detaily a nezbytné změny oproti projektu, 
podařilo se dílo díky příkladné spolupráci 
dodavatele stavby, subdodavatelů, staveb-
ního dozoru investora a ochotné výpomoci 
pracovníků obecního úřadu v naplánovaném 

termínu řádně dokončit a připravit ke slav-
nostnímu otevření 27.8. 2017. Stavba byla 
provedena během necelých 4 měsíců. Nové 
schodiště požehnal biskup Pavel Konzbul.

Současně se stavbou byla opravena so-
cha Krista, na kterou farnost získala finance 
z dotace Ministerstva zemědělství.

Kdo má zásluhu na tomto díle a komu je 
potřeba poděkovat?

Tak hlavně Pánu Bohu, jehož pomoc jsme 
velmi pociťovali. Aniž by to kdokoliv tušil, 
vítězná firma, která stavbu provedla, vybrala 
jako stavbyvedoucího našeho farníka. Mezi 
farníky se našli i další odborníci, kteří pokryli 
povinné funkce ze strany investora. A hlavně 
nám Bůh dopřál příznivé počasí po celou 
dobu stavby.

Velké poděkování patří vedení a zastupite-
lům Obce Mutěnice, kteří se svým postojem 
zasloužili o finanční podporu a při realizaci 
této akce pomohli. Bez finanční účasti obce 
by nebylo možné stavbu provést.

Rádi bychom poděkovali firmám za vstříc-
nost a skvěle odvedenou práci:

Pro firmu MSO servis s.r.o. prováděli ně-
které speciální řemeslné práce následující 
subdodavatelé:

- Kamenické práce Granit Lipnice s.r.o.
- Zdění opěrných cihelných zdí firma „naši 

zedníci“, David Janeček Sudoměřice
- Kovářské výrobky, zábradlí, madla 

a vstupní brána, firma Umělecké kovářství 
Petr Kuja Mutěnice

- Osvětlení schodiště firma Grmolec elek-
tro s.r.o. Kyjov

Speciálně bych chtěla poděkovat ing. 
Jindrovi Davidovi, našemu farníkovi a stav-
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byvedoucímu firmy MSO, na jehož bedrech 
celá stavba ležela a ing. Markovi Kunickému 
z Mutěnic, který svědomitě zajišťoval staveb-
ní dozor investora. 

Dále bych chtěla poděkovat panu ing. 
Františkovi Vaculovičovi, který za farnost 
tvořil velmi důležitou spojku mezi všemi úřa-
dy, firmami, odborníky, farností, biskupstvím 
apod. 

Další poděkování patří panu ing. Josefu 
Nováčkovi z Mutěnic, který zajišťoval koor-
dinaci bezpečnosti práce při provádění díla.

Mezi osoby, kterým chci poděkovat, patří 
i pan farář, který  to  s námi všechno trpělivě 
absolvoval.

Další poděkování patří manželům Kned-
líkovým za trpělivost a snášení určitého 
příkoří, které jim realizace stavby přinášela - 
zejména prašnost a zásah do jejich pozemku.

Poděkovat se sluší farníkům a  pracov-
níkům obecního úřadu, kteří vypomohli při 
úklidu, terénních úpravách, výsadbě zeleně 
a přípravě slavnosti požehnání schodiště.

Na závěr mi dovolte poděkovat za všechny 
finanční dary, díky kterým tato krásná stavba 

vznikla, zejména Obci Mutěnice a dále pak 
Jihomoravskému kraji. Velké poděkování 
patří vám všem – farníkům, občanům, rodá-
kům, spolkům a firmám, kteří jste jakoukoliv 
částkou přispěli na rekonstrukci schodiště. 

Kéž toto schodiště slouží všem občanům 
a návštěvníkům Mutěnic!

A ještě poznámka na závěr: Farnost Mutě-
nice v současné době připravuje návrhy a do-
kumenty ke druhé etapě úprav schodiště, 
ve které by se provedla rekonstrukce zbylé 
části schodiště a jemu přilehlého areálu. Do-
končila by se obnova opěrných zdí, bočního 
schodiště a schodiště ke hřbitovu.  Úpravy 
celého areálu kolem kostela by měly být za-
vršeny opravou kamenné komunikace v ulici 
Vincence Bednáře a vybudováním bezpečné 
pěší komunikace – chodníku od kostela ke 
starému hřbitovu. Po dokončení těchto akcí 
by se areál kolem kostela beze sporu stal 
jedním z nejkrásnějších míst v Mutěnicích.

Blanka Přidalová
členka farní rady

Předhodové zpívání v Mutěnicích
V letošním roce se naši Mužáci z Mutěnic 

rozhodli poprvé uspořádat předhodové 
zpívání tak, jak je zvykem i v jiných obcích 
na Slovácku, a tím přispět ke slavnostnímu 
průběhu Kateřinských hodů.

Prvotním impulzem se stal loňský koncert 
k 15. výročí založení sboru, který proběhl 
právě v pátek před tradičníma krojovanýma 
hodama.

Předhodové zpívání se tak zařadilo k dalším 
akcím, jako je třeba Zpívání pod Búdama, 
obecní vepřové hody, spolupořádání Mu-

těnických vinařských dnů, vánoční koncert 
a další, které mužáci pořádají pro zkvalitnění 
kulturního života v Mutěnicích.

Na zahajovacím ročníku, který, doufáme, 
bude opravdu jedním z mnoha, mužáci před-
stavili jako hosty sbory z Ostrožské Lhoty, kde 
zpívá i náš rodák Laďa Hanák, dále Presúzní 
sbor – Mužáci z Velkých Pavlovic a ženský 
sbor Bzenecké drmolice, které přispěly hu-
morným pásmem, při kterém došlo i na vysvlé-
kání krojů. V duetu se potom představili také 
místní mužáci Milan Dvoracký a Milan Mráz.
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HODY 2017

Vše bylo doprovázeno cimbálovou muzikou 
Lašár z Velkých Pavlovic s primášem Karlem 
Kosíkem, která také zahrála po skončení pro-
gramu k další zábavě asi stovce přítomných 
posluchačů.

Doufáme, že jsme tímto vydařeným veče-
rem důstojně zahájili naše krásné Kateřinské 
hody a doufáme, že se z předhodového 
zpívání stane krásná tradice.

Dovolte, abych jménem našeho sboru 
Mužáci z Mutěnic, popřál vám všem klidné 
adventní dny, co možná nejkrásnější Vánoce 
a všechno nejlepší po celý příští rok.

Děkujeme vám za vaši přízeň.
Za Mužáky z Mutěnic

Milan Mráz

V sobotu 28.října jsme v kulturním domě 
v Mutěnicích započali letošní hody. Hlavní 
mája byla již připravena, proto nebylo na co 
čekat. Zahrávání hodů proběhlo se vší pará-
dou a už jsme se těšili na konec listopadu. 

Stejně jako každý rok kluci oběma stárkům 
i stárkám postavili ve čtvrtek krásné májky. 

Další den jsme navštívili Mateřskou školku, 
kde nás děti přivítaly a za pomoci paní učite-
lek pomohly ozdobit májku. Následující so-
botní večer začal tradiční čtyřdenní maraton 
Svatokateřinských hodů a to s kapelou The 
Teachers, která hrála skvěle! 

V neděli jsme se zúčastnili mše svaté, po 
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které se ve 14:00 rozešel krojový průvod 
pro stárka Radka Kmentu, kterému na 
cestu naštěstí nepršelo, a tak se vydal pro 
svou stárku Kateřinu Duhajskou. Po druhé 
zaznělo „Mutěnští mládenci, kde že máte 
stárka“ u Miroslava Macháčka, který potom 
vedl celý krojový průvod až na druhý konec 
vesnice pro svou stárku Hanku Koutnou. 
Nejen, že nám přálo počasí, ale také čas, 
protože jsme letos přišli na radnici opravdu 
brzy. Hody nám páni radní schválili a všichni 
se přesunuli do kulturního domu. Tam jsme 
slyšeli samou chválu na nádherné ručně 
malované přespolní sólo!

Hodové pondělí jsme měli ještě krásnější 
počasí a oslavili jsme svátek Kateřiny kateřin-
ským sólem. Večer proběhlo ženáčské sólo 
a potom i vlastenecké, takže si naši sklepníci 
prozkoušeli znalosti přítomných. 

Na úterním večeru nám předvedli perfektní 
verbuňk šohajé domácí i přespolní, násle-

dovala hra o princezně Zlatovlásce, kdy se 
přítomným objevovali i slzy při shledání Jiříka 
a krásné zlatovlasé panny. Děvčata letos ne-
zklamala a svůj taneční talent opět ukázala. 
Ale největší úspěch stejně jako léta předtím 
sklidili Žánpapé, proběhla menší seznamova-
cí soutěž a nakonec vysvětili tajemství názvu 
svého souboru. 

Věřím, že nejen pro folkloristy, ale i pro 
vás ostatní, kteří jste se přišli podívat a svou 
účastí nás podpořit, to byl opět vydařený 
konec hodové sezóny 2017. Tímto bychom 
chtěli za celou chasu poděkovat Obci 
Mutěnnice, ale také všem sponzorům, bez 
nichž by se hody v Mutěnicích uskutečňovaly 
jen těžko. V neposlední řadě děkujeme našim 
rodičům za trpělivost a obětavost během 
celoroční pomoci. 

Za celou chasu stárci a stárky
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Žehnání vína 2017
I v tomto roce uspořádali členové Vinař-

ského spolku Mutěnice tradiční slavnost-
ní obřad „Žehnání vína“. I když přišlo méně 
návštěvníků, bylo co ochutnat a snad byli 
všichni spokojeni. 

Hlavní aktéři této akce se oproti loňské-
mu roku nezměnili. Vinaře a hosty přivítal 
předseda vinařského spolku František Du-
bina, člen spolku Josef Horňáček zhodno-
til vinařský rok, cimbálová muzika Pavla Klu-
buse z Dolních Bojanovic u nás hrála také 
loni, chlapi z mužského sboru jsou již nedíl-
nou součástí akce a především náš pan fa-
rář František Putna, který k tomuto slavnost-
nímu obřadu přistupuje velmi zodpovědně a 
ochotně, za což mu patří dík.

Tím, že některá vína v letošním roce hůř 
kvasila, a také čištění nebylo ideální a také 
tím, že přišlo méně vinařů, bylo i méně při-
nesených vzorků. Z celkového množství 

117 bylo 80 vzorků bílých, 13 růžových a 24 
červených. Asi rekordní je v tomto ohledu 
rok 2015, kdy bylo možné ochutnat na 192 
vzorků vín. Tak snad se dočkáme větší pre-
zentace našich vinařů na výstavě vín, která 
je plánována na 7. dubna 2018. Všem, kte-
ří přišli, bych chtěl poděkovat za podporu 
akce, vinařům za přinesené vzorky, obec-
nímu úřadu za vstřícnost a pořadatelům za 
přípravu.

Rád bych Vám všem jménem Vinařské-
ho spolku Mutěnice i mým popřál krásné a 
pohodové prožití svátků vánočních a hod-
ně štěstí v roce 2018. Samozřejmě se na 
Vás těšíme 25. prosince na tradičním a vel-
mi příjemném setkání u živého Betléma, kde 
Vám naši členové rádi nalejí výborný svařá-
ček. Doufejme, že na zahřátí.

František Dubina
předseda vinařského spolku
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Výstava ak. malíř Jan Lacko 90

Plesová sezona 2018 v Mutěnicích
6. ledna Ples základní školy Klub rodičů při ZŠ Na2fáze

13. ledna Myslivecký ples MS Zemeňák z. s. MADISON

20. ledna Krojový ples MO KDU-ČSL DH Zlaťanka

3. února Vinařský ples Búdy z. s. a mutěničtí vinaři Los Playboys

10. února Sportovní ples FK staří páni z. s. Los Playboys

11. února Dětský krojový ples CM Fanynka a Verbíři z.s. DH Horenka  
a CM Fanynka

17. února Společenský ples FK Mutěnice Kolorez

Podrobnosti budou pořadatelem vždy v předstihu zveřejněny!

Obec Mutěnice pořádá  

výstavu díla akademického malíře,  

mutěnického rodáka 

Jana Lacka  

k jeho nedožitým 90 narozeninám.

Výstava bude zahájena  

ve středu 13.12. 2017 v 18 hodin

v nově zrekonstruovaném suterénu KD 

v sále Ponorka a potrvá do 7. ledna 2018.

Otevřeno:

ve všední dny: od 17 do 20 hodin,  

v sobotu a neděli: od 14 do 20 hodin.

Vstup je zdarma.



Pozvánka na setkání u jesliček

Obec Mutěnice zve občany  

v pondělí 25. prosince 2017 v 15.00 hodin  
na společné 

„POJĎME SPOLU DO BETLÉMA…“
 V programu vystoupí: 
 Panna Maria, sv. Josef, archanděl Gabriel (v podání chasy)
 CM Fanynka a DFS Súček a Mašlička
 MS Mužáci
 Mutěnská chasa a další koledníci

Dále budou připravena zvířátka pro děti ze ZOO Hodonín,  
tradiční teplé nápoje od vinařského spolku.

Případné finanční i věcné dary budou použity na charitativní účely.

Tato zkrácená verze se bude pravidelně střídávat s velkou scénou Živého Betlému,  
protože organizace a zájem lidí se podílet na této náročné akci je rok od roku  

komplikovanější, především z časových důvodů a vytíženosti.
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Bohoslužby - Vánoce 2017

Neděle 24.12. 4. neděle adventní 7:30 
10:30

Neděle 24.12. Štědrý den
Vigilie Narození Páně – „Půlnoční“ 22:00

Pondělí 25.12. Slavnost Narození Páně
Hod Boží vánoční

7:30
10:30

Úterý 26.12. Svátek sv. Štěpána
Druhý svátek vánoční

7:30
10:30

Středa 27.12. Svátek sv. Jana, evangelisty
Žehnání vína v kostele 18:00

Čtvrtek 28.12. Svátek sv. Mláďátek betlémských  
Mše sv. pro děti - nejmenší 16:00

Neděle 31.12. Svátek Svaté rodiny
Obnova manželských slibů

7:30
10:30

Pondělí 1.1.2018 Slavnost Matky Boží Panny Marie
Nový občanský rok  2018

7:30
10:30

Sobota 6.1. Slavnost Zjevení Páně
Tři králové - Žehnání vody, kadidla, 
křídy a zlatých předmětů 

7:30
18:00

Neděle 7.1. Svátek Křtu Páně
Končí doba vánoční

7:30
10:30

25.12., 26.12., 31.12., 
1.1., 7.1.

Možnost návštěvy betléma v kostele  
sv. Kateřiny v Mutěnicích 15:00 – 16:30
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Vánoční povídání  
o vánočních květinách

VÁNOČNÍ HVĚZDA – Vánoční hvězda 
pochází z tropické části Mexika a střední 
Ameriky, kde může dorůstat výšky 2-4 me-
try. U nás se jí říká „vánoční růže“. Latinský 
název je Poinsettia. Je nápadná svými nád-
herně zbarvenými listy, které tvoří zdánli-
vý květ. Samotné květy tohoto pryšce jsou 
ve skutečnosti nenápadné žluté tyčinky ve 
středu květiny.

Tato květina je i přes své charakteristické 
období velmi citlivá na chlad, proto musíme 
dávat pozor, když si ji neseme z obchodu 
domů, aby nenamrzla. V bytě ji bude dobře 
na světlém teplém místě s teplotou kolem 
20oC. Nemá ale ráda přímé sluneční světlo, 
a také je citlivá na průvan.

Dlouhodobé pěstování vánoční hvězdy 
je poněkud obtížné, a proto je u nás po-
važována za krátkodobou rostlinu. Pokud 
bychom se ale chtěli pokusit o její dlouho-
dobější pěstování a chceme, aby se jí znovu 
krásně zbarvily listy, musíme být maximálně 
důslední. Rostlina musí několik týdnů stát 
nejméně 12 hodin denně v úplné tmě. I světlo 
pouliční lampy před oknem ruší. Rostlině 
pořídíme neprůsvitný obal a na denním světle 
ji necháme maximálně 10 hodin denně. Po-
čítejme ale s tím, že bude barevných listenů 
možná méně, nebo nebude jejich barva tak 
intenzivní.

JMELÍ – Větvička jmelí této stále zelené 
rostliny parazitující na listnatých stromech 
nechybí snad o Vánocích v žádné domácnos-
ti. Čím více je na ní bílých bobulek, tím větší 
štěstí vás má čekat v novém roce.

V dávných dobách bylo jmelí součástí 
pohanských obřadů. Bylo symbolem života 

a ochranným talismanem. Věřilo se, že díky 
svým lepivým semenům (latinský název jmelí 
je Viscum – lepidlo), má moc vyvolat nebo 
udržet svazek mezi dvěma osobami opač-
ného pohlaví. Zvyk líbat se o Vánocích pod 
větvičkou jmelí k nám přišel z Anglie. Muž 
může políbit každou dívku či ženu, kterou po-
tká pod zavěšeným jmelím. Za každý polibek 
se společně utrhne jedna bílá bobulka, ale 
ta poslední se na jmelí nechá až do dalších 
Vánoc, aby z domu neodešla láska.

Místo připevňování jmelí k lustru lidé zlaté, 
stříbrné či zelené jmelí dávají do váziček na 
stůl. 

Konečně, jmelí od někoho dostat, zname-
ná Boží požehnání do domu.

VÁNOČNÍ KAKTUS – Ten k Vánocům 
neodmyslitelně patří. V tento čas krásně 
vykvétá a přispěje tak k slavnostní výzdobě 
a vánoční atmosféře. Pochází z Brazílie. Je 
to krátkodenní rostlina, tedy nejvíce kvete 
v zimním období, kdy délka dne dosahuje 
pouze 8-10 hodin. V době, kdy má kaktus 
poupata, rostlinu nepřemísťujeme, poupata 
by mohla opadat. Tento kaktus pěstujeme při 
běžné pokojové teplotě (18-22oC). Vyžaduje 
světlé místo, ale bez přímého slunce. Před 
požadovanou dobou kvetení udržujeme 
rostlinu asi 3 měsíce v chladu a suchu, pak 
ji přemístíme do tepla a zvýšíme dávku vody.

CESMÍNA – V našich zemích je cesmína, 
jako jeden ze symbolů Vánoc, doložena již 
kolem roku 1910. Hlavně však v Americe 
a v Anglii je jedním z nepostradatelných 
symbolů Vánoc, tedy nechybí v žádné do-
mácnosti.
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Cesmína (latinsky Aquifoliceae Ilicaceae) 
je symbolem štěstí, zdraví a radosti. Pokud 
chceme, aby měla na naší zahradě ty nejlepší 
podmínky, musíme jí zajistit dostatečnou 
vzdušnou vlhkost, kyprou, přiměřeně vlhkou 
a humózní půdu, a také polostín vyšších 
stromů, které ji chrání proti větru a přílišnému 
mrazu. Na takovém stanovišti potom bývá 
velmi odolná. Vždy zelený keř, nebo stromek 
dorůstá až 6m výšky. Plody jsou červené 
peckovice vždy se 4 semeny. Jsou jedovaté! 
Nikoliv však pro ptáky. Přesto ale z jedné 
její odrůdy (a to cesmíny paraguayské) se 
připravuje nápoj zvaný „maté“. Tento čaj se 
připravuje běžně v mexických domácnostech 
z listí.

ČEMEŘICE – Je rozšířená především 
v Anglii, Německu a Francii. Patří tam mezi 

nejtypičtější květiny Vánoc. V Anglii je nazý-
vána Christmas Rose, v Německu Weinacht-
srose či Schneekőnigen (Sněhová královna) 
a ve Francii Rose de Noel.

Podle legendy je prý čemeřice dokonce 
svatá: Betlémská pastýřka prý následovala 
ostatní pastýře do chléva, kde se narodil Je-
žíšek. Chtěla přinésti také dárek, ale bohužel 
neměla co mu dát, a tak sáhla po květinách 
osvětlených paprskem světla. Samozřejmě, 
byly to květy čemeřice. 

Čemeřice je z čeledi pryskyřníkovitých. 
Je jedovatá. Nesmí se vystavovat velkým vý-
kyvům teploty a vlhkosti, jinak květy začnou 
vadnout. Ideální je přidat do vázy výživu pro 
řezané keře, zajistíme tak optimální podmín-
ky pro kvetení po dobu až tří týdnů.

Ing. Jaroslav Mihola

Což takhle dát si...trochu etikety?

V dnešním díle etikety se zaměříme na 
roli hostitele.

Dobrý hostitel si váží přátelských vazeb 
a pečlivě se o ně stará ...

Mít své přátele znamená nebýt sám, ale 
umět žít ve společnosti ostatních. Co se 
od Vás očekává? Každopádně vlídné přijetí 
Vašich hostů a pohostinnost. Nebudeme 
si odporovat, pokud použijeme tvrzení, že 
v dnešní době se často těží, ať už v sou-
kromém nebo pracovním životě, z dobrých 
kontaktů a přátelských vazeb. Úspěch 
jednotlivce se často počítá již od množství 
kontaktů a známostí. Člověk společenský 
se zkrátka vyzná.

DOBRÝ HOSTITEL JE OBLÍBENÝ
Nebojte se proto být dobrým hostitelem. 

Dobrý hostitel je vždy dobře zapsán v očích 

ostatních. Jeho přítomnost je vyhledávána, 
jeho osobnost často zmiňována. Dobrý hosti-
tel je všude vítán, neboť každý předpokládá, 
že přátelství, které mu věnuje, se v příjemné 
formě vrátí. Dobrý hostitel je prostě oblíbená 
osoba. Umí být přátelský, pohostinný, vtipný. 
Nezapomíná na detaily, umí se postarat o at-
mosféru a krásné pocity ostatních.

DOBRÝ HOSTITEL JE KREATIVNÍ
Narozeninová oslava, která má navíc 

dobrého hostitele, je opravdu nezapomenu-
telným zážitkem. Dávno už neplatí, že dobrý 
hostitel se postará o tác chlebíčků a láhev 
dobrého vína. Dnešní trend je setkávat se 
nejen u stolu s dobrým jídlem. Každý se vět-
šinou chce i pobavit, případně zasportovat, 
zkusit si i něco nového a každá oslava má 
proto téměř neomezené možnosti. Může 
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probíhat v zajímavém netypickém prostředí. 
Hostům se nabízí rozličné formy zábavy. 
Oslava může být tematicky zaměřena (Ha-
wai party v letních kostýmech, středověká 
atmosféra s obsluhou v dobových kostý-
mech s náznaky historie v průběhu celé 
oslavy, vodní slavnosti, sportovní a rodinné 
dny, dětské party, outdoorové firemní akce 
atp). Hostům můžeme nabídnou téměř vše 
od mobilních atrakcí, neobvyklých sportů, 
adrenalinových zážitků až po barmanská 
a laserová show, ohňostroje a jiné podívané.

DOBRÝ HOSTITEL JE SCHOPNÝ OR-
GANIZÁTOR

Pokud chceme být dobrým hostitelem, 
jsme na podobné potřeby svých hostů při-
praveni. Máme organizační talent a umíme si 
zajistit případné kontakty, které při samotné 
přípravě „skvělé párty“ budeme potřebovat. 
Víme, že dobrý hostitel jako první uvažuje, 
pro jaký typ lidí je párty určená, a od toho 
plánuje její styl. Akce určená pro obchodní 
partnery bude podléhat přísnějším pravidlům 
a bude náročnější na přípravu. Zde se nevy-
platí moc improvizovat a v tomto případě je 
mnohem lepší obrátit se na renomovanou 
cateringovou firmu, která má dostatek zku-
šeností a nápadů.

DOBRÝ HOSTITEL SE PŘIZPŮSOBÍ 
KAŽDÉ AKCI

Naopak např. dětská párty je pro kreativní 
hostitele přímo stvořená. Děti se nespokojí 
s málem a v tomto ohledu „maminky hosti-
telky“ dosahují velkých pokroků. Párty pro 
děti často mívá motiv. Holčičky preferují 
párty ve stylu známých oblíbených postav 
Barbie, čarodějek Witch nebo lze zvolit 
i obecnější „květinovou párty“, „vodní párty 
rusalek a divoženek“. „kouzelnický bál“, „pár-
ty pro hospodyňky a kuchařky“, kde si děti 
převážnou část občerstvení samy připraví 
a nakonec na  slavnostně prostřené tabuli 
i zkonzumují… Kluci zase preferují párty 

v duchu „kouzelníka Harry Pottera“, „pirátské 
párty“, „párty v duchu středověkých rytířů“, 
„sportovní fotbal párty“, „western párty“, kde 
si zahrají na kovboje a indiány  a podobně. 
Zde se opravdu fantazie může zapojit ve 
všech směrech. U tématicky zaměřených 
oslav by se téma akce mělo objevit ve výzdo-
bě, v oblečení dětí, ve zvoleném občerstvení 
i v samotných hrách na párty. 

Stejně dobře můžeme uplatnit svůj organi-
zační talent a nápady při oslavách s přáteli. 
Pokud se Vám bude dařit, nemusíte se vzdát 
režisérské role a vytvořit krásný scénář 
rodinné oslavy nebo třeba svatebního dne .

Hostitel komunikuje a oslovuje své 
hosty...

Při zvlášť významných oslavách (svatby, 
promoce, kulatiny, večírek pro obchodní 
partnery) se očekává pár slov od hostitele 
nebo organizátora akce tzv. slavnostní 
proslov. Ale nejenom to. Často se jednotliví 
hosté vítají osobně se samotným hostitelem 
ihned při vstupu do místnosti. Vyslovíme 
potěšení nad tím, že právě oni jsou našimi 
hosty. Pokud potřebují odložit svůj svrchní 
oděv, ochotně jim vyjdeme vstříc. Podle situ-
ace a typu oslavy nasměrujeme naše hosty, 
případně doprovodíme do prostor, kde by 
se měli usadit nebo vyčkat příchodu dalších 
hostů. Buď vy sami nebo lidé k tomu určení 
mohou nabídnout uvítací drink či drobné 
pohoštění.

AKCE, KDE SE OČEKÁVÁ SLAVNOSTNÍ 
PROSLOV OD  ORGANIZÁTORA NEBO 
HOSTITELE

Každý projev na veřejnosti je pro hostitele 
bez podobných zkušeností velice náročný. 
Prvním krokem je upozornit hosty, většinou 
živě se bavící, že jim chcete něco sdělit. 
Způsobů, jak toho docílit a přivést pozornost 
na řečníka, je jistě několik. Pokud v místnosti 
hraje hudba, pomůže, když se pomalu ztlumí 
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a ozve se signál v jiné tónině. V té době už 
musí být řečník připraven na vhodném místě, 
kde ho ostatní vidí a musí svým postojem 
a gesty dát příchozím najevo, že on je tím, 
kdo jim chce něco sdělit. U slavnostní tabule 
povstaneme, můžeme i decentně cinknout 
lžičkou o skleničku.  Při samotném projevu 
by se mělo dodržovat několik pravidel.

SLAVNOSTNÍ PROSLOV SI PŘIPRAVTE 
SE PŘEDEM A ZBAVTE SE NEJISTOTY

Na svou řeč myslete už pár dnů dopředu 
a dobře se ni připravte. Jen tak se zbavíte 
ostychu a nebudete se zbytečně potit ne-

jistotou. Dorothy Samoff, známá odbornice 
na poradenství, jak vystupovat na veřejnosti, 
radí při podobných problémech stáhnout 
svalstvo trojúhelníku mezi konečníkem a bři-
chem. Zní to úsměvně, ale není to vidět. O ka-
pičkách potu na čele to však říci nemůžeme 
a ty určitě nevzbudí Vaši vážnost a sympatie 
v očích přítomných. Stejně tak může být 
i problém se zvlhlými dlaněmi. Nenápadně 
si je před podáním ruky otřete o oděv, tak 
jako byste si upravoval vázanku.

…pokračování příště
Zdroj: mojeparty.cz

Rodinné centrum Žofka

Podzim se Žofkou 

Doba vánoční bývá pro mnohé dobou bi-
lanční. My z Žofky nechceme rekapitulovat 
rok minulý, ale pouze se společně s vámi 
ohlédnout za naší činnosti v tomto školním 
roce. Téměř tři měsíce uběhly jako voda 
a všechny kroužky, které začaly v měsíci říjnu 
pracovat, úspěšně pokračují. V divadelním 
kroužku Mraveneček, v kroužku Moderní 
tanec i ve Tvoření pro náctileté se tak pravi-
delně schází více než 55 dětí. Také setkávání 
maminek s malými dětmi na dopoledním 
hraní v Žofce, které se koná každé pondělí 
od 9 do 11h, je naše stálice, která trvá od 
počátků naší činnosti. Novinkou, o které 
jsme zatím neinformovali, je cvičení pro naše 
nejmenší děti, které se koná od prosince 
každou středu od 10 do 11hodin v kulturním 
domě. Děti si můžou před obědem zacvičit 
a vyřádit se pohybem například na postavené 
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opičí dráze naší Žofky. Všechny srdečně 
zveme - přijďte mezi nás! 

Pomalu se stává tradicí, že RC Žofka po-
řádá burzu dětského oblečení. Nejinak tomu 
bylo 20. a 21. září, kde si maminky mohly pro 
své malé ratolesti vybírat ze široké nabídky 
vystaveného zboží.  

Na konci září jsme zavítali do Městského 
divadla v Brně na muzikál Sněhurka a sedm 
trpaslíků. Při představení plném tance i zpěvu 
se bavily nejen děti, ale i dospělí. 

RC Žofka vás letos provázelo adventem na 
svých akcích každý týden. První akcí, která 
se uskutečnila dne 1. 12. v páteční podve-
čer v kulturním domě, bylo Adventní tvoření 
pod vedením floristky Hanky Vystoupilové 
z Boleradic. Děti i dospělí si mohli sami 

tvořit podle vlastní fantazie nebo si vybrat 
z výrobků hotových.

V sobotu 9. prosince jsme společně s vámi 
již počtvrté rozsvěcovali vánoční strom před 
radnicí. Za doprovodu zpěvu koled bylo 
možné si nakoupit výrobky od drobných 
řemeslníků, vychutnat si vůni a někteří i chuť 
svařáku či punče a ohřát se u ohně. 

A hned následující sobotu 16. prosince 
zavítalo do Mutěnic divadlo Radost s před-
stavením pro naše nejmenší Jak pejsek 
a kočička chystali Vánoce.   

Děkujeme vám za podporu RC Žofky i za 
účast na našich akcích a přejeme všem 
klidný adventní čas, pokojné vánoční svátky 
a v novém roce vše dobré.

Vaše Žofka

SDH Mutěnice informuje

Na sv. Martina- kouřívá se z komína a na 
sv. Kateřinu-zalezeme pod peřinu.

Tak se opět dostavil zimní čas. Čas, který 
nás nutí zamyslet se za uplynulým obdobím, 
nad tím, co čas komu přinesl, či , co vzal, 
nad tím, kdy jsme si splnili jaká přání a nebo 
nad tím, co jsme nestihli.

Já bych dneska  chtěla pár zprávami se-
známit ostatní s činností našich hasičů za 
podzimní semestr. Září je  sám o sobě krásný 
měsíc, ještě je venku teplo a dá se stihnout 
fůra aktivit. Naši kluci trénovali a zúčastnili 
se Retro soutěže s PS-8 v Dolních Bojanovi-
cích, kde se umístili na 3. místě a potom ještě 
soutěžili v Dubňanech, ale tam medailové 
místo nebylo, ale i tak jsou supr, že závodí.

Nemohu nevzpomenout  pomoc 12 našich 
členů při organizování a dozoru na „Burčá-

kovém“ pochodu. Akce je už tradiční a oče-
kávají se vždy problémy větší nebo jen malé  
a dobrovolní hasiči už od rána od 7 hodin 
zajišťují pohodlné parkování autobusů s tu-
risty a burčákových milců. Po zbytek celého 
dne kontrolují a hlídají bezpečné příjezdy 
a odjezdy  vlaků na Zastávce, dobrovolné 
blázny, kteří si zkracují cestu kolejištěm 
a nebo si tam chtějí ustlat přesvědčí, aby se 
v klidu odklonili jinam, jsou ochotni pomoct 
i při hledání skupin, kterým se ztratí jednotliv-
ci a „dezorientované“ návštěvníky pak večer 
zase posílají na parkoviště, aby se nám tu 
neztratili. Jejich práce je ten den náročná, 
dlouhá a i úsměvná, patří jim za to dík. 

Další zpráva je o společné brigádě členů 
dne 28.10. Ve dvorním traktu hasičské zbroj-
nice se boural nevyhovující a léty zchátralý 
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přístřešek, odvoz suti a úklid zabezpečilo 
7 chlapů a 3 ženy a i když se udělalo kus 
práce, musíme pak ještě přidat další a další, 
aby se přístřešek vynořil nový  pro náš his-
torický vůz „Kačenu“. 

Také musím vzpomenout vichřici Hewart, 
která se 3. 11. prohnala celým územím a niči-
la vše, co jí přišlo do cesty. Naši kluci vyjížděli 
několikrát, no vlastně se ani nevraceli na 
základnu přejížděli od jedné nahlášené udá-
losti ke druhé, bylo potřeba pomoct v celém 
našem okolí, ať už odstranění popadaných 
stromů nebo odfouknuté střechy. Operační 
středisko mělo plné ruce práce, a i když 
vypadával signál a komunikace vázla, bylo 
možné podchytit většinu událostí  a odstranit 
je. Z rozhlasu a televize víme, že škody na 
majetku byly obrovské, mluví se o 600 mili-

onech korun, takže my jsme to tady vlastně 
prožili v klidu.

A taky se můžeme pochlubit-kluci za zása-
hové jednotky se v listopadu zúčastnili v Jan-
ských Koupelích kurzu „Zdravotník“- takže 
máme 5 nových zdravotníků s osvědčením. 
Gratulujeme!

Také bych chtěla poprosit všechny dobro-
volné a nadšené „“OHNĚstrůjce““, aby do-
držovali bezpečnostní pokyny při manipulaci 
s rachejtlemi od výrobce, aby neodpalovali  
ohňostroje na vlastních půdách v seně (ani 
u sousedů!), a aby si vždy uvědomili, že na 
rukou mají 10 prstů, které potřebují a že je 
škoda, se jich zbavit.

Přeji vám všem krásnou dobu adventní, 
dobu vánoční a úspěšný celý příští rok.

Ivana Blahová

S O K O L

Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vás 
v krátkosti seznámil s děním, které se událo 
u nás v Sokole v době, kdy jste si užívali 
krásného podzimu. V rámci turnajů jsme 
uspořádali již 23. ročník mutěnického turnaje 
ve volejbale smíšených družstev, tentokráte 
v netradičním podzimním čase. Důvodů k to-
muto kroku bylo hned několik, ale věřím, že 
už od příštího ročníku to bude zase z jara jako 
doposud. Tohoto turnaje se zúčastnila dvě 
družstva z Mutěnic a dvě přespolní, a to vo-
lejbalisti z Brna a Kobylí. Systém turnaje ka-
ždý s každým prověřil připravenost družstev 
v boji o putovní pohár, který právem zůstal 
doma v Mutěnicích. Po krásných výměnách 
a kvalitní hře tak nakonec mohli onen pohár 

pozvednout nad hlavu hráči z týmu ZÁŠKRT, 
druzí skončili Lamíci Brno, třetí bylo družstvo 
z Kobylí a na nepopulární bramborové pozici 
skončilo druhé domácí družstvo, které bylo 
složeno z hráčů SLOVANI a ARTRÓZA. 
Dobrá nálada a hlavně chuť sportovat nás 
doprovázela celou sváteční sobotou 28. 
10. 2017. Tímto chceme poděkovat všem, 
kteří se podíleli na organizaci tohoto turnaje 
za jejich pomoc. A už teď se těšíme na další 
ročník mutěnického volejbalu.

Další aktivita, kterou se zabýváme, je náš 
dětský kroužek volejbalu, který pořádáme již 
třetím rokem. Oproti minulým letem jsme se 
rozhodli věnovat více času dětem a podařilo 
se nám zrealizovat kroužek třikrát týdně, 

Šťastné a  veselé
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a to v úterý a čtvrtek v době od 18:00 do 
19:00 hod. a v pátek v době od 17:30 do 
19:00 hod. v tělocvičně ZŠ Mutěnice. Děti 
chodí pravidelně, za což jim touto cestou dě-
kujeme. Více tréninku nese své ovoce a děti 
se každým tréninkem posouvají dále a dále. 
V minulém měsíci jsme nakoupili nové míče 
a další vybavení, takže od teď můžeme tréno-
vat ještě kvalitněji než doposud. Zaměřujeme 
se hlavně na volejbal, ale důraz klademe i na 
základní věci, jako je pohyb s míčem a bez 
něj, posilování, koordinace těla a míčové hry. 
Mezi jejich nejoblíbenější patří volejbal, krvin-
ky a přehazovaná. V minulém týdnu nám jed-
na naše svěřenkyně udělala velkou radost, 
když nám namalovala obrázek a ten nám poté 
věnovala. Protože nás hned napadlo, že se 
chceme s Vámi o něj podělit, tak jsem se jí 
zeptal, zda ho můžeme zveřejnit. K našemu 

potěšení souhlasila, a tak jí chceme ještě 
jednou poděkovat. Milá Adélko Kubíková, 
ještě jednou ti děkujeme za tvůj obrázek.

O prvním prosincovém víkendu se družstvo 
našich volejbalistek vydalo na turnaj do Ho-
donína, který již tradičně pořádá paní Alena 
Bařinová a její kamarádi z týmu HORES. Tur-
naj nese téměř pohádkový název „ O prsten 
princezny Xenie“. Turnaj je kvalitně obsazen, 
pravidelně se ho účastní i několik týmů ze 
Slovenska, dále týmy z Prostějova, Husto-
pečí a také z Hodonína. Naše děvčata byla 
nalosována do skupiny smrti, mohu-li ji tak 
nazvat. Protože se ve skupině utkaly s pořá-
dajícími Hores, Piňakoláda a s Prostějovem, 
který se za poslední roky dost výrazně zlep-
šil. V prvním utkání s Hores se holky držely 
na dostřel, ale rozhodla koncovka každého 
setu a prohrály 2:0 na sety. S Piňakoládou 
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se naše volejbalistky nedostaly pořádně do 
hry a prohrály oba sety s výrazným rozdílem 
ve skóre. V posledním zápase ve skupině se 
utkaly s Prostějovem. Zápas to byl více než 
vyrovnaný, ale nepřálo nám sportovní štěstí, 
a proto se naše holky ani jednou neradovaly 
z vítězství. Prostějov je zdolal také 2:0 na 
sety. Nelichotivá bilance 0:3 na zápasy po-
slala naše volejbalistky domů už po základní 
části tohoto krásného volejbalového turnaje. 
Nezbývá nám, než popřát holkám mnoho 
zdaru do dalších zápasů, a věříme, že už na 
jaře, opět v Hodoníně, budou úspěšnější. 

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem 
popřál krásné Vánoce a šťastné vykročení 
do nového roku 2018. 

Tomáš Mičola
T. J. Sokol Mutěnice

Charitní pečovatelská služba působí v ob-
cích Mutěnice, Dolní Bojanovice, Josefov, 
Prušánky, Starý Poddvorov, Nový Poddvo-
rov, Lužice, Čejkovice, Ratíškovice a nově 
ve městě Dubňany.

Naším cílem je doplnit péči rodiny tak, aby 
si senior zachoval co nejvyšší míru samo-
statnosti a zůstal co nejdéle v přirozeném 
domácím prostředí.

Posláním Charitní pečovatelské služby je 
poskytování pečovatelských služeb senio-
rům, kteří potřebují pomoc a podporu při 
péči o sebe a svou domácnost, a to z důvodu 
stáří nebo zdravotního stavu.

Pro uživatele, zaměstnance a širokou 

Charitní pečovatelská služba Hodonínsko

veřejnost Oblastní Charita Hodonín pořádá 
tyto aktivity: každý první pátek mše svatá 
za charitní dílo v kostele sv. Vavřince v Ho-
doníně, Tříkrálová sbírka v obcích, Postní 
almužna, Potravinová a materiální sbírka, 
Dny otevřených dveří, Besídka na den matek 
v DPS Mutěnicích, Den dětí, Charitní táborák 
u DPS v Dolních Bojanovicích, Dny otevře-
ných dveří na všech Domech pečovatelské 
služby, Benefiční koncerty, Vánoční poseze-
ní pro seniory a mnohé další.

Informace o našich službách naleznete na 
webových stránkách www.hodonin.charita.
cz nebo na telefonním čísle vedoucí služby 
Jitky Koperové 731 134 258.
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Ať vás Bůh, dárce pokoje, naplní
pokojem, radostí a důvěrou ( Ř 5,13)

NAŠE VINOHRADNICTVÍ - VINAŘSTVÍ

•  Svatokateřinské slavnosti vína  • 

V sobotu 18. listopadu se uskutečnil osmý 
ročník vinařské akce Svatokateřinské slav-
nosti vína. V balíčku, který si zájemci o tuto 
akci mohli zakoupit v předprodeji, je kromě 
vybavení k orientaci mezi sklepy a nezbytné 
skleničky na ochutnávku, i tradiční hodové 
menu kachna s knedlíkem a se zelím.  Letošní 
výdej se posunul už nad sedm stovek porcí. 
I letos se zabezpečení tohoto úkolu ujal pan 
Kůřil z Kyjova.

V tomto roce bylo otevřeno osmnáct skle-
pů a každý vinař musel připravit minimálně 
jedno víno ročníku 2017. Byly sklepy, kde 
návštěvníci ochutnali  i pět letošních vín. 
Jinak byla připravena vína běžné vinařovy 
nabídky, většina ročníku 2016. Z ochutna-
ných mladých vín se již dalo vyčíst, jak by 
mohl ročník 2017  vypadat. Lze z něj vyčíst 
nedostatek vláhy v období vývinu hroznu. 
To jsou u ranějších odrůd vyšší kyselinky, 
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Máme za sebou polovinu soutěžního roční-
ku 2017/2018, a tak se za ním můžeme po-
ohlédnout. Nejlepšího podzimního výsledku 
tak trochu dle očekávání dosáhli dorostenci, 
kteří přezimují na krásném 2. místě tabulky. 
A-mužstvo je bohužel díky zaváháním v závě-
ru podzimu „až“ páté, stejně jako o poznání 
spokojenější ženy. Žáci a přípravky se drží 
spíše v dolní polovině tabulky, ale ani tady 
nemůžeme říkat, že bychom to nečekali. 
Prostor ke zlepšení tady v každém případě 
je, a tak se snad přes zimu opět všichni dají 

dohromady, pořádně potrénují a na jaře to 
bude ještě lepší.

Mladší přípravka hraje již třetí sezónu 
okresní přebor, tedy nejvyšší možnou soutěž 
přípravek. V kádru má velmi šikovné fotbalis-
ty, ale bohužel jich není moc, a tak někdy ke 
konci zápasů už sotva pletou nohama. Přesto 
podzim odehráli velmi slušně a určitě se 
budou jenom zlepšovat. Nejlepším střelcem 
s úctyhodným počtem 26 branek je Antonín 
Burian, 18 branek shodně vstřelili Tomáš 
Sladký a Matyáš Koš a silnou čtveřici do-

poněvadž tvorba cukru tímto byla částečně 
omezena. Další jsou velmi výrazná aromata 
u odrůd jako Muškát moravský,  Irsay Oliver, 
Solaris, Hibernal a pod. Z těchto odrůd se 
nabídka mladých vín většinou skládala. Na 
červená vína si budeme muset ještě mini-
málně půl roku počkat. V předvedených pár 
vzorcích  nelze zatím moc pozitivního hledat.

Pozdější odrůdy typu Rulandské šedé, 
Tramín, Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, 
Sauvignon již na potřebnou vláhu dosáhly, 
sice několik desítek vteřin po dvanácté, ale 
již se to projevilo na vyšších přívlastkových 
cukernatostech hroznů. Momentální obsah 
kyselin je vcelku optimistický. Pohybuje se 
mezi 6,5 – 8 g/lt. Může se objevit samozřej-
mě vyšší. Ve stadiu vína na jemných kalech 
je možné s tímto pracovat.  Některé červené 
odrůdy by se mohly taky vyležet k zajímavým 
vínům. Kdo vydržel se sklizní až na druhou 
polovinu října (Dornfelder, Frankovka, Ca-

S P O R T
M U T Ě N I C K Ý   F O T B A L

bernet Sauvignon, Zweigeltrebe…), dočkal 
se cukernatostí okolo 20 st. ČNM.   S vínem 
z takových hroznů se dá vcelku dobře pra-
covat, chce to však trpělivost, čas a dobrou 
sudovinu.  Všechno ukáže až čas a umění 
vinaře. Na jaře budeme, aspoň u bílých vín, 
určitě chytřejší.

Z ohlasů zúčastněných dopadli mutěničtí 
vinaři velmi dobře. Konstatování, že „..nena-
šel jsem zde ani jedno špatné víno a to jsem 
prošel všechny sklepy…“, je velmi dobré 
vysvědčení a záruka, že se k nám lidé vrátí.  
Letos jich přijelo téměř tisíc.

Závěr celodenního programu je vždy v am-
fiteátru u cimbálky.  Dobrou náladu vytvořila 
Varmužova muzika ze Svatobořic – Mistřína. 
I jim patří poděkování za pěkný večer.

Hezké vánoční svátky, hodně zdraví a dob-
rého vína v roce 2018 přeje

Vladimír Trávník
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plňuje Michal Mokruša, který jako obránce 
stihnul nastřílet 9 branek. V bráně vše jistil 
Dominik Červínek, který dokonce i jednou 
skóroval! Další talenty vyrůstají ve fotbalové 
školičce, kterou rovněž zaštiťují Hynek Vacu-
lovič a Petr Špéra. Zde mohou udělat nejen 
fotbalové, ale vůbec první sportovní krůčky 
všichni naši nejmenší kluci i holky od 4 let. 
Neváhejte a přidejte se k nám, informace 
získáte od obou trenérů, případně na face-
booku FK Mutěnice. 

Starší přípravka hraje rovněž nejvyšší sou-
těž přípravek, tedy okresní přebor a po podzi-
mu jí patří 9. místo. Kluci a holky střídali lepší 
zápasy s horšími a samozřejmě opět díky 
užšímu kádru se každá absence negativně 

projevila. Ale všem soupeřům byli důstojným 
soupeřem. Na podzim zářil zejména nejlepší 
střelec Jan Štětka, který vstřelil 22 branek. 
Zastínil tak dokonce i Adama Knotka, který 
se trefil 14krát. 10 branek vstřelila Natálie 
Lamáčková, 6 Tobiáš Chytil, 3 Adam Nedví-
dek a Matyáš Mokruša, dvě Štěpán Pavelka 
a Lukáš Bolfík a jednu Ondra Holešinský.

Mladší žáci by určitě v tabulce mohli být 
výše, ale doplácí na to, že jejich nejlepší hráči 
vypomáhají jejich starším kolegům, kteří hrají 
před nimi, a pak už ve druhém zápase nemají 
síly. To se projevilo zřejmě hlavně v závěru 
sezóny, kdy přibývaly i díky zraněním a nemo-
cem spíše porážky. Přesto je jasné, že mají 
ve svém kádru řadu talentů, o čemž svědčí 

Mladší přípravka FK Mutěnice
Stojí zleva: Petr Špéra – trenér, Michal Mokruša, Tomáš Sladký, Matyáš Koš, Antonín Burian,  
Hynek Vaculovič – trenér. • Klečí zleva: Lukáš Miklík, Viola Mokrušová, František Vaculovič, Lukáš Komosný
 Leží: Dominik Červínek
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i fakt, že hned 5  hráčů z tohoto mužstva bylo 
nominováno do okresního výběru! Nejlepším 
podzimním střelcem je s 10 brankami Jind-
řich Pavelka. Marek Buchta vstřelil 5 branek, 
Lukáš Mokruša čtyři, Adam Knotek, který 
věkem patří ještě do přípravky, tři a Adam 
Černý a Theo Mullot dvě. Po jedné brance 
přidali ještě Jirka Kabela a Jan Koš. 

Kádr starších žáků byl v letošní sezóně 
hodně oslaben, i když spíše kvalitou, než 
počtem, jelikož se nám kádr podařilo i díky 
malé pomoci kluků z Čejkovic a Dolních 
Bojanovic doplnit. Do dorostu odešly totiž 
opory silného ročník 2002, což je na hřišti 
vidět. Vstup do soutěže měli kluci celkem 
slušný, ale poslední 4 zápasy bohužel pro-

hráli, a tak se drží ve spodní části tabulky. 
Na jaře kluci budou muset přidat, abychom 
se v yhnuli bojům o záchranu krajské 
soutěže. Nejlepší střelci a zřejmě i hráči 
Matyáš Konečný a Tomáš Růžička vstřelili 
6, resp. 5 branek. Lukáš Mokruša a Kevin 
Goldschmied přidali 2 branky.

Dorostenci na podzim v podstatě splnili 
očekávání do nich vkládané a po velmi dob-
rých výkonech drží po podzimu výborné 
2. místo. Předběhlo je pouze Podluží, což 
je společné družstvo Lanžhota, Tvrdonic, 
Kostic a Týnce. Z dorostu odešel před 
sezónou pouze Pavel Jagoš, naopak se 
z Hodonína vrátil Roman Weigl a ze žáků 
vyšla silná generace ročníku 2002. Kluci 

Starší přípravka FK Mutěnice
Stojí zleva: Vojtěch Pavelka – trenér, Matyáš Mokruša, Lukáš Bolfík, Natálie Lamáčková, Adam Knotek, 
Štěpán Pavelka, Ondřej Holešínský, Lukáš Lamáček – trenér
Klečí zleva: Max Zvědělík, Tobiáš Chytil, Adam Nedvídek, David Komosný, Jan Štětka
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na hřišti své kvality potvrzovali, snad vyjma 
utkání doma s Dolními Bojanovicemi, které 
překvapivě prohráli 1:2, když se předháněli 
v zahazování i těch nejvyloženějších šancí. 
Tahoun Roman Weigl, který se výrazně 
prosadil ve svých 16 letech i v „áčku“, 
nejen tvořil hru, ale byl spolu s Patrikem 
Lamáčkem s 10 brankami i nejlepším střel-
cem dorostu. 9x skóroval Franta Lamáček, 
8x Marek Mokruša, tedy dva hráči, kteří 
hrají v dorostu první sezónu. Pět branek 
přidal Vojta Hanák a čtyři Michal Opluštil. 
Ve dvojici s Jardou Knedlíkem tvoří silnou 
stoperskou dvojici kapitán dorostu Adam 
Michna, který už rovněž pokukuje po dresu 
A-mužstva. 

 A-mužstvo se určitě za podzimní bilanci 
a konečné 5. místo nemusí stydět, nicméně 
body, které jsme doma zbytečně ztratili po 
remízách se Spartou Brno, mužstvem Boso-
noh nebo v posledním zápase s Bučovicemi, 
nám v konečné tabulce chybí. Mohli jsme v ní 
tak být do 3. místa a víc šlapat vedoucímu 
Lanžhotu na paty. Na vině je přece jen trochu 
slabší ofenzíva, když nejvíce nám samozřej-
mě chybí góly někdejšího ostrostřelce Koštu-
říka, který se i díky zdravotním problémům 
trefil na podzim jenom jednou. Ale bohužel 
čas zastavit ani v jeho případě nejde, a tak 
musíme spoléhat na druhé. Obrana včetně 
brankářů Igora Šupy a Filipa Kratochvíly 
se naopak činila, po suverénním Lanžhotu 

FK Mutěnice mladší žáci
Stojí zleva: Lukáš Mokruša, Jiří Kabela, Jindřich Pavelka, Libor Rozkydal, Petr Plchut, Mikuláš Martinkovič, 
Marek Buchta
Klečí zleva:Theo Mullot, Adam Knotek, Matyáš Mokruša, Jan Koš
Leží: Martin Hrabina
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ji máme druhou nejlepší, když jsme inka-
sovali pouhých 12 branek! A to jsme ještě 
v průběhu podzimu do Hodonína uvolnili 
naši velkou oporu Tomáše Novotného, za 
něhož přišla neúplně rovnocenná náhrada 
v podobě mladíka Martina Vaverky. Nejlep-
ším střelcem byl s 9 brankami opět Marcel 
Čepil, 6 branek přidal Tomáš Drápal. Třetím 
nejlepším střelcem byl paradoxně obránce, 
a to čtyřgólový Hynek Maršálek. Tři branky 
vstřelil ještě jeho bratr Jiří a kuriózně rovněž 
3 branky si protihráči vstřelili sami. I z tohoto 
výčtu je zřejmé, že jeden šikovný střelec by 
se nám určitě hodil. Zda to bude třeba Radim 
Holešinský, o jehož návrat z Hodonína hodně 
stojíme, teprve uvidíme.

Ženy mají za sebou poměrně povedenou 
podzimní část, po které jim patří rovněž 5. 
místo! Nový trenér Radek Peš si sebou ze 
Šardic, kde ženský fotbal skončil, přivedl 
i některé mladé hráčky, které tak byly vítaným 
okysličením stávajícího kádru! Ženy nestačily 
pouze na suverénní ženy ze Vsetína, které 
jednoznačně vedou tabulku. Ostatní zápasy 
byly vyrovnané, potěšily hlavně vysoké výhry 

nad Velkými Pavlovicemi a Držovicemi, a také 
vydřená výhra po letech na hřišti velkého 
rivala Vlkoše. Střelecky ženy táhla Yvonne 
Jansová, která vstřelila v osmi zápasech 
11 branek! Lenka Lamáčková se trefila 3x, 
Radana Menyhartová 2x  a po jedné brance 
přidaly Lucie Lysáková, Romana Nováková, 
Adéla Froňková, a také jedna z posil, Denisa 
Rozkydalová.

Závěr
V roce 2018 nás čeká organizace Galave-

čeru mutěnského fotbalu, který se uskuteční 
v sobotu 17. února. Byli bychom rádi, kdyby 
si tato akce zajistila stálé místo v kulturním 
kalendáři obce a mohli bychom tak každý 
rok důstojně zhodnotit a oslavit naše četné 
fotbalové úspěchy, kterých je naštěstí zejmé-
na díky zápalu našich dětí a trenérů pořád 
dost! Dovolte mně znovu poděkovat všem 
našim fanouškům, trenérům, sponzorům, 
rodičům dětí a vůbec všem příznivcům za 
jejich podporu a přízeň v kalendářním roce 
2017! Zároveň přejeme všem mutěnickým 
občanům krásný zbytek roku, šťastné a ve-
selé Vánoce a hodně úspěchů v roce 2018!

Petr Blaha
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Celková bilance podzimní části ročníku 2017/18 v číslech:

A mužstvo 5. místo 15 7 5 3 28 : 12 26 bodů

Dorost 2. místo 13 9 2 2 49 : 22 29 bodů

Žáci starší 8. místo 9 2  1 6 21 : 32 7 bodů

Žáci mladší 6. místo 9 4 1 4 28 : 32 13 bodů

Ženy 5. místo 8 4 1 3 20 : 20 13 bodů

Přípravka starší 9. místo 11 4 0 7 63 : 87 12 bodů

Přípravka mladší 8. místo 11 3 1 7 80 : 126 10 bod
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Blahopřání

Společenská kronika
 75 let:

 9. 10. 1942 Růžena Miklíková Lomená

 25. 10. 1942 Josef Kycl Havlíčkova

 29. 10. 2017 Bohumír Lamač Nerudova

 2. 11. 1942 Ludmila Nováková Polní

 17. 11. 1942 Jana Rozehnalová Jižní

 1. 12. 1942 Ludmila Špérová Luční

 18. 12. 1942 Jan Konečný Okružní

 80 let:

 2. 11. 1937 Jakub Hodes Moravská

 11. 11. 1937 Jindřiška Brablcová Nová

 13. 12. 1937 Anežka Kučerová Údolní

 85 let:

 2. 11. 1932 Karel Holešinský Díly

 2. 11. 1932 Marie Skočíková Nová

 16. 12. 1932 Božena Fuksová Družstevní

 93 let:

 22. 10. 1924 Františka Lamáčková Nová

 95 let:

 6. 12. 1922 Marie Vojtíšková Hodonínská
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Narození

Sňat ky

Úmrtí

Hana Svobodová
matrikářka

 23. 8. 2017 Matyáš Kříž Nová

 1. 9. 2017 Matyáš Bukovský Nová

 10. 9. 2017 Vojtěch Kůřil Letní

 19. 9. 2017 Klára Muchová Havlíčkova

 1. 10. 2017 Tomáš Špičák Nádražní

 17. 10. 2017 Eliáš Zouhar Na Ovčírnách

 6. 11. 2017 Emma Ševelová Dubňanská

 24. 11. 2017 Marek Antoš Jižní

 16. 9. 2017 Michal Esterka Dolní Bojanovice

  Jana Zálešáková Hasičská

 16. 9. 2017 Tomáš Vrtílek Brno

  Petra Šefčíková Hodonín

 7. 10. 2017 Milan Herůfek Bořetice

  Miroslava Pavlíčková Nádražní

 19. 10. 2017 Igor Jurčišin Hodonín

  Lucie Liščinská Zahradní

 28. 10. 2017 Filip Pochylý Hodonín

  Ladislava Hřibová Údolní

 21. 9. 2017 Josef Miklík Brněnská ve věku 81 let

 8. 10. 2017 Marie Koubková Vincence Bednáře ve věku 80 let

 10. 10. 2017 Anna  Buchtová Ořechová ve věku 89 let

 11. 11. 2017 Juliana Růžičková Hodonínská ve věku 88 let

 3. 12. 2017 Františka Suchánková Nová ve věku 83 let



56

Hody
1967

Historie na fotografiích



Kateřinské hody 2017

Putování slováckým vinohradem
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