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dny se zkracují, potrápila nás první 
ledovka a děti se už nemohou dočkat 
vánoc. i pro nás malinko starší jsou nad-
cházející svátky navzdory prožívanému 
shonu jedněmi z nejhezčích v roce. 

k symbolům vánoc v našem kraji pa-
tří štědrovečerní večeře, stromeček a také 
betlém. Betlém, v jehož středu je děťátko 
položené v jeslích, a nad ním andělé  
s nápisem: „Sláva na výsostech Bohu  
a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“

dovolte, abych se k tomuto zvolání 
také přidal a popřál vám všem, ať proži-
jete jak dobu adventní, tak potom i dobu 
vánoční v pokoji a blízkosti svých nej-
bližších a přátel.

 

Do nového roku Vám přeji vše dobré  
a hodně zdraví. 

Ing. Antonín Vymazal, 
starosta obce

blahopřání k žiVotnímu jubileu

v prosinci 2014 oslavily své životní jubileum 
paní Marie dohnálková (90 let)
a paní růžena dohnálková (93 let).

Oběma přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví.

Vážení a milí spoluobčané,
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ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskuteč-
nily volby do obecního zastupitelstva. vo-
leb se zúčastnilo celkem 597 voličů, což 
je 62,7%  oprávněných voličů z celkového 
počtu 952. počet platných hlasů 584, po-
čet neplatných hlasů 13. na prvním místě 
se umístila kdu-ČSL s celkovým počtem 
hlasů 4 139. na druhém místě bylo Mout-
nické nezávislé sdružení s celkovým po-
čtem hlasů 3 286. na třetí pozici skončil 
Sportovní klub s celkovým počtem hlasů 
655.

v Moutnicích máme 15-ti členné zastupi-
telstvo, níže uvedené kandidáty jste si ve 
volbách zvolili jako své zastupitele:
kDu-ČSl a nestraníci – 8 zastupitelů 
Mgr. Helena Dohnálková, Ing. Antonín 
Vymazal, Petr Novotný, Rostislav Do-
hnálek, Ing. Radim Běloušek, Ing. Jaro-
mír Čermák, Ph.D., Bc. Barbora Hrdá, 
Ing. Václav Ostrovský                  
moutniCkÉ neZáViSlÉ SDRu-
žení – 6 zastupitelů 
Mgr. Lenka Vojtěchová, Ing. Lucie Flaj-
šingerová, Mgr. Jan Kaplan, Ing. Jana 
Drahonská, Ladislav Springinsfeld, Mgr. 
Marcela Klatovská,
SpoRtoVCi – 1 zastupitel 
Bc. Miroslav Klatovský

na ustavujícím zasedání zastupitelstva, 
které se konalo 5. 11. 2014 v hasičské 
zbrojnici, byl zvolen starostou obce pan 
Ing. Antonín Vymazal. Místostarostou 
obce se stal pan Rostislav Dohnálek.

do 5-ti členné rady obce byli dále zvoleni 

Mgr. Helena Dohnálková, Petr Novotný  
a Ing. Radim Běloušek.

předsedou finančního výboru se stal  
Ing. Václav Ostrovský, členy RNDr. Fran-
tišek Vymazal a Bc. Barbora Hrdá.

předsedou kontrolního výboru byl zvo-
len Ing. Jaromír Čermák, Ph.D., členy 
Mgr. Helena Dohnálková a Petr Novotný.

Současně se konaly i volby do Senátu par-
lamentu Čr, kde obec Moutnice spadá do 
volebního obvodu č. 57 – vyškov.

první kolo proběhlo ve dnech 10.–11. 10. 
2014, kde se volilo z pěti kandidátů. to-
hoto prvního kola se zúčastnilo celkem 
445 voličů, což je 46,75% z celkového po-
čtu 952. počet platných hlasů 417, počet 
neplatných hlasů 28. 
Výsledky voleb v prvním kole v naší obci:
1. Bc. roman celý, dis.             145 hlasů
2. ing. pavel zůna, MSS., ph.d.     93 hlasů
3. ing. ivo Bárek                          80 hlasů
4. phdr. Mgr. zdeněk Šigut, ph.d., MpH      
69 hlasů
5. ing. arch. zdeněk koudelka      30 hlasů
Druhé kolo se konalo ve dnech 17.–18. 10. 
2014, k volbám přišlo 175 voličů, což je 
18,4 % z celkového počtu 952. jeden hlas 
byl neplatný. 
Výsledky voleb druhého kola v naší 
obci:
1. Bc. roman celý, dis.            124 hlasů
2. ing. ivo Bárek                               50 hlasů

Připravila za OÚ Moutnice
Iva Kohoutková

ohlÉDnutí Za Volbami
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2. infoRmaCe oD oRganiZaCí

ZŠ a mŠ moutniCe

dne 8. října 2014 jsme na za-
hradě naší mateřské školy uspořádali 
DÝŇohRátkY.

zde si děti a jejich rodiče společně vy-
řezali dýňové figury. jejich krásné výtvory 
nám několik dní zdobily prostředí mateř-
ské školy. za příjemně strávený podvečer 
všem moc děkujeme.

Z bezpečnostních důvodů jsou vstupní 
dveře do MŠ uzavřeny po celý den.                       
rodiče při přivádění a odvádění dětí zvoní 
na zvonky tříd. zde ohlásí celé jméno dí-
těte, jednotlivě vchází do budovy – neu-
možňují vstup ostatním osobám (navzá-
jem se do budovy nepouštějí).

pohyb neznámých osob, prosím, ihned 
hlaste zaměstnancům MŠ. děkujeme.

Znovu bych chtěla (již poněkolikáté) 
apelovat na rodiče dětí.

každý rodič odpovídá za své dítě  
i jeho zdraví. je na zodpovědnosti rodičů 
v jakém zdravotním stavu své dítě do 
školky posílají a zda neohrožuje zdraví 
ostatních dětí, ale i zaměstnanců MŠ.                                                                                                                          
prosíme o zodpovědné jednání každého  
z vás.

jedním z cílů výchovné práce v ma-
teřské škole je kvalitní příprava na zá-
kladní školu. základní škola obecně 
staví na výsledcích práce mateřské školy  
a současně má řadu požadavků, které dítě 
nezíská prostým zráním, přítomností ve 
společnosti, rodinnou výchovou, ale je  
k němu zapotřebí specifický trénink.

těchto skutečností jsme si velice vě-
domy. chceme našim budoucím prvňáč-
kům a jejich rodičům vstup do základní 
školy co nejvíce usnadnit, a proto již 
čtvrtým rokem pro ně zprostředkováváme 
edukativně – stimulační skupiny. jedná se 
o program, ve kterém dítě hravou formou  
v přítomnosti rodiče rozvíjí schopnosti, 
dovednosti a funkce, které jsou důležité 
pro zvládnutí trivia (čtení, psaní, počítání). 
je zde předpoklad, že po ukončení pro-
gramu (10 lekcí), při kterých rodič získá 
náměty, inspiraci a motivaci, naváže na 
rozvoj dítěte i doma.

Krásné a pohodové Vánoce, do nového 
roku 2015 Vám přejeme hodně zdraví, 
štěstí.

Za celý kolektiv mateřské školy  
Leona Kolková



Moutnický zpravodaj 4/2014 

6

 

Název projektu: Zvyšování kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice 

Příjemce dotace: Město Židlochovice 

Zapojené subjekty: 15 základních škol v ORP Židlochovice 

Cílem projektu  je vytvoření preventivně  intervenčního  systému podpory  žáků ohrožených  školních neprospěchem. Záměrem  je 
zmírnit  zjištěné  obtíže  a  jejich  dopad  na  další  vzdělávání  cílové  skupiny  žáků.  V rámci  projektu  vznikne  síť  odborných  a 
poradenských služeb přímo ve školách zapojených do projektu. Budou zvyšovány kompetence pedagogů pro práci s těmito žáky a 
současně  bude  poskytována  metodická  podpora  v této  činnosti.  Projekt  dále  umožní  pořízení  potřebných  kompenzačních 
pomůcek  pro  žáky.  Inovativnost  projektu  spočívá  v  systematickém  posílení  poradenství  a  rozšíření  nabídky  speciálně 
pedagogických a psychologických služeb již od 1. ročníku završené kariérovým poradenstvím v 8. a 9. ročníku. 
 
Výše  dotace  u  tohoto  projektu,  který  je  financován  z Evropského  sociálního  fondu  (85  %)  a  státního  rozpočtu  ČR  (15  %),  je 

10.869.800,‐ Kč. Projekt bude realizován v období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015. 

                    
                                  

 

                                                                                 Město Židlochovice 
 

   

 

ČeSkÝ ČeRVenÝ kříž

dne 6. 11. uspořádal ČČk pro děti naší zŠ již 16. kolo soutěže v Sudoku. zúčast-
nilo se 36 žáků a z nich bylo 18 úspěšných řešitelů.

v 1. třídě soutěžilo........11 žáků
    2. třída.........................6 žáků
    3. třída.........................5 žáků
    4. třída........................11 žáků
    5. třída......................... 3 žáci

Úspěšní řešitelé
1. třída 
1. nicolas prchal
2. nicolka Hančíková 
3. apolenka talafová
4. Filip tichý
5. vendulka Hlavinová

 2. třída
1. valentýnka žáčková
2. Lenka Seďová

 3. třída 
1. rozálie Marie žáčková
2. Šimon riedl 

 4. třída
1. rostislav uhlíř
2. patrik žáček
3. Sára talafová
4. jirka Hančík

5. terezka dohnálková
6. Lucie Bystřická
7. adriana Bohdová
8. vojtěch váňa

5 třída
1. Lukáš Sliva
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SDh moutniCe

v pátek navečer 
10. října 2014 pro-
běhlo v hasičské 
zbrojnici školení 
první pomoci pod 
vedením Mudr. j. 
křikavy. Školení 
bylo určeno nejen 
pro výjezdovou jed-
notku naší obce, ale 
mohli se zúčastnit 

vedoucí různých sportovních kolektivů, kteří pracují s mládeží a naši občané.  Školení 
bylo opět poučné, účast početná a těšíme se na další akci s obdobným tématem příští rok.

 kuRZ pRVní pomoCi

za přípravu soutěže děkujeme paní vychovatelce iloně Strejčkové.
Slavnostní předání diplomů, cen a fotografování se uskutečnilo v úterý 11. 11. 2o14.

Za ČČK  Mgr. D. Ovczaryková

Vážení spoluobčané a příznivci sboru dobrovolných hasičů,
na konci roku 2014 vám děkuji za přízeň, kterou jste našemu sboru projevovali po 

celý rok. tento rok byl pro náš sbor velice významný.  oslavili jsme 125 let od zalo-
žení hasičů v Moutnicích, dále proběhl již 10. ročník  Memoriálu poručíka j. Garguly. 
Během celého roku jsme pořádali různé sportovní a kulturní akce, například pálení ča-
rodějnic a den dětí. S policií Čr jsme připravili bezpečnostní akci pro děti Světluška,  
v měsíci říjnu jsme zorganizovali školení první pomoci.  jsme vám vděční za podporu 
při sběru železného šrotu a starých elektrospotřebičů. na jaře a na podzim jsme uspo-
řádali sbírku pro oblastní charitu Hodonín. 

děkuji všem členům SdH Moutnice, kteří se podíleli na přípravě těchto akcí. Mé 
díky patří také vedoucím, kteří se dlouhodobě věnují dětem a mládeži, sportovnímu 
družstvu mužů, žen, dětí a družstvu „taťků“ za reprezentaci našeho sboru a za práci 
pro sbor.

Přeji vám všem požehnané vánoční svátky a v novém roce 2015 hodně zdraví, 
osobních i pracovních úspěchů.

Jiří Dohnálek, starosta SDH Moutnice
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dne 30. 10. 2014 v 17.00 hod. 
proběhla preventivně bezpeč-
nostní akce pod názvem „Svět-
luška“ v naší obci. Byla určena 
pro děti mateřské a základní 
školy, ale nejen pro ně. při této 
večerní akci  mohli všichni 
přítomní vidět, jak je důležité 
používat reflexní doplňky jak 
u chodců tak i cyklistů. po na-
svícení byl viděn zásadní  rozdíl  
u těch, kteří žádné bezpečnostní 

prvky nepoužili a těch, kteří po-
užili doporučené reflexní prvky. 
na místě byl přítomen koordi-
nátor BESipu pan ing. pavel 
Čížek, který rozdával různý re-
flexní materiál a děti si jej ihned  
v praxi vyzkoušely. na průběh 
akce dohlíželi policisté odboru 
služby dopravní policie spo-
lečně s nprap. Milanem Gruš-
kou a pprap. alenou peterkovou  
z oboru prevence krajského ře-
ditelství policie jihomoravského 
kraje. 

 pReVentiVně beZpeČnoStní akCe 
„SVětluŠka“

30. 10.–1. 11. 2014 – ii. materiální sbírka 
pro oblastní charitu hodonín

Moutničtí hasiči děkují všem dárcům do sbírky 
pro Oblastní charitu Hodonín, za jejich podporu a pomoc pro 

dobrou věc.
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přiblížil se konec roku a vánoce, vinaři 
koštují letošní úrodu mladého vína a plá-
nují zimní vinařské akce.

Mikulášská výstava archivních vín le-
tos nebude, uskutečnila se loni a kvůli její 
velké časové a pracovní náročnosti ji bu-
deme nadále pořádat každý druhý rok.

jako první akce se uskuteční každo-
roční žehnání mladých vín na Sv. jana 
v sobotu 27.prosince. pokud jste ještě 
tuto akci nenavštívili a zajímalo by vás 
co to je a jak to probíhá: v 16 hodin  za-
čínáme mší svatou za vinaře v kostele. 
po ní následuje v orlovně krátký oficiální 
program s požehnáním vín otcem rené 
václavem  Strouhalem a krátkým pohle-
dem zpět  na to, jaký byl uplynulý rok 

vinařů. po tom všem volná degustace 
mladých moutnických vín u cimbálové 
muziky. tuto akci pořádáme každoročně 
téměř patnáct let a stala se oblíbeným 
zpříjemněním mezisvátečního období. 
přijďte i s přáteli pobavit se a popovídat 
si u mladého vína.

na sobotu 17. ledna chystáme už po-
několikáté vinařský krojový ples. Letos 
vám k tanci zahrají Legrůti a přijede nám 
zazpívat mužský sbor z vlčnova. jako na 
každém dobrém plese vás samozřejmě 
čeká bohatá tombola, s tradičně šťavnatou 
masitou první cenou. k tomu bohatá na-
bídka vín od vinařů našeho spolku, chutná 
večeře a dobré pivo. ale především dobrá 
zábava a silný folklorně kulturní zážitek.

Vinum bonum moRaViae
Vinaři moutniCe

na závěr  byly děti prověřeny malým testem a následně také odměněny. akce 
se zúčastnilo skoro třicet dětí.

Za SDH Moutnice Jitka Flodrová
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„4. prosince 1944 padl Havránek, ten 
druhý kluk od nás z dědiny. akorát jsem 
před tím měl na těch vařičích nějakou 
baštu, uvařil jsem, pojedli jsme spolu, 
ještě byl talíř teplý a najednou staniční 

rozhlas volá: „ posádka petrášek do ope-
račního roomu, aby se dostavili. no tak 
on skočil, chytl propriety a uháněl tam. za 
nějakou minutu, my pijeme ještě kafe, se 
ozvala ohromná rána. před tím startovalo 

VZpomínka

ačkoliv v tento den 11. 11. většina 
populace nejvíce slyší o svatomartinské 
huse nebo o svatomartinském vínu, je 
třeba vzpomenout také na to, že tento den 
je památným dnem válečných veteránů. 
zejména letos si tento den připomínáme  
z důvodu 100. výročí začátku velké války, 
kterou dnes známe jako i.světovou válku.

u památníku u fary se nás letos sešlo na 
třicet, položením kytek a zapálením svíček 
jsme připomněli všechny ty, kteří bojovali 

v obou světových válkách. po té jsme 
odešli do orlovny, kde jsme vzpomínali 
na předky bojující zejména v i.sv. válce.  
Letošní vzpomínka byla v pořadí druhá,  
a byli bychom rádi, aby se z této malé akce 
stala akce každoroční a pravidelná.

děkujeme všem, kdo si našli v ten pon-
dělní večer chvilku času a vzpomněli na 
kus historie naší obce.

Rostislav Dohnálek

Den VáleČnÝCh VeteRánů

ŽEHNÁNÍ VÍNA

MOUTNICKÉ VINAŘSKÉ SDRUŽENÍ

které se koná 27.12.2014 v moutnické Orlovně.

k poslechu, zpěvu i tanci zahraje CM SYLVÁN

16:00 mše svatá za vinaře v chrámu sv. Jiljí
17:00 setkání v orlovně s požehnáním vín a  
          ochutnávkou

VINUM BONUM MORAVIAE - VINAŘI MOUTNICE

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
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to jejich letadlo, a my jsme měli barák  
v prodloužení startovací dráhy, věděli jsme 
najednou, aha petrášek na to šlápl. Byl to 
hošík rozený v roce 1918, takový malý, 
podsaditý, s důlkama ve tváři, šikovný 
kluk a ohromný matematik. zubiska měl 
takový, že s nima zdvihal židli, angláni 
přitom padali na zadek, protože oni mají 
zuby špatný. a chudák, vypařil se, tak má 
u nás pamětní desku. povídal jsem si, že 
jim musíme udělat aspoň památku.... ‚‘

takto vzpomínal po létech na poslední 
chvíle života svého kamaráda a našeho 
rodáka Františka Havránka jeho spolu-
bojovník u 311. čs. bombardovací perutě 
plk.v.v. judr jan Buchta.

po uzavření vysokých škol v době oku-
pace naší země se tento student brněnských 
práv rozhodl stejně jako jeho moutničtí 
kamarádi pro odchod do naší zahraniční 
armády. v lednu 1940 odešel spolu a. do-
hnálkem a dvěma kamarády ze Šitbořic,  
E. urbánkem a Š. Stejskalem, jižní ces-
tou do Bejrůtu a pak dále do Francie. tam 
se stal vojákem i. čs. divize. po napadení 
Francie se zúčastnil ústupových bojů, po 
kterých se mu včas nepodařilo dostat, na 
rozdíl od většiny našich vojáků, na lodě, 
které evakuovaly naše vojáky do anglie. 
zůstal na území tzv. vichistické Francie, 
kde se podařilo francouzskému odboji za-
psat ho na studia. to však netrvalo dlouho, 
a posléze byl nasazen na nucené práce. zde 
však podruhé pomohl francouzský odboj, 
a po čase se mu podařilo dostat přes hra-
nice do Španělska a odtud s pomocí Britů 
do anglie. tam se přihlásil k letectvu  
a absolvoval kurz radiotelegrafista 

– střelec, po kterém byl zařazen k 311. čs. 
bombardovací peruti. Svou činnost u pe-
rutě zahájil na konci roku 1943.  válečné 
nasazení pro něho skončilo v prosinci 
1944, kdy zahynul s celou posádkou při 
havárii bombardéru Liberator Gr.Mkv 
FL981 pilotovaného W/o Štěpánem pet-
ráškem na základně v tainu ve Skotsku. 
zde je také ve vojenské části hřbitova 
pochován.

osud F. Havránka a r. Maška připo-
mínají také pamětní desky v gymnáziu na 
tř. kap. jaroše a na právnické univerzitě  
v Brně, kde oba studovali.

i po 70ti letech nezapomínejme na pa-
mátku těch, kdo bojovali za naši svobodu.

Čest tvojí památce Františku



Moutnický zpravodaj 4/2014 

12

Vážení spoluobčané, srdečně 
Vás zveme!

Roznášení betlémského světla – úterý 
23. 12. od 14 do 16 hodin.

Vánoční mše svatá pro děti – středa 
24. 12. v 16 hodin (děti přináší moutnic-
kou sošku jezulátka).

Slavná mše svatá vánoční – středa 
24. 12. v 24 hodin a čtvrtek 25. 12. v 7:30  
a 10:30 hodin.

Svatoštěpánské bohoslužby – pátek 
26. 12. v 7:30 a 10:30 hodin.

Svatojánská mše svatá s žehnáním 
vína – sobota 27. 12. v 16 hodin (poté spo-
lečenské setkání v orlovně).

bohoslužby o Svátku svaté Rodiny  
s obnovou manželských slibů a požeh-
náním manželům – neděle 28. 12. v 7:30 
a 10:30 hodin.

Děkovná bohoslužba na závěr roku – 
ve středu 31. 12. v 16 hodin (s prezentací 
bilanční zprávy anno salutis).

novoroční bohoslužby – ve čtvrtek 
1. ledna v 7:30 a 10:30 hodin.

Charitativní tříkrálová sbírka pro 

nejpotřebnější v naší vlasti a zahraničí 
– v sobotu 3. 1. (navštěvují obětavé děti  
v roli tříkrálových koledníků).

tříkrálový koncert s benefiční sbír-
kou starých koloběžek a odrážedel – 
v neděli 4. 1. v 17 hodin (účinkuje komorní 
orchestr Musica animae a žesťové kvin-
teto; ve spolupráci s charitou České re-
publiky a médii proběhne edukačně – be-
nefiční akce, při níž děti darováním svých 
starých, avšak zachovalých, dopravních 
prostředků mohou pomoci chudým dětem 
v charitním domově pro matky s dětmi  
v Hodoníně a dětem našich krajanů  
v Banátu v rumunsku. 

Peníze, prosím, nenoste!!!)
 

Domluva svateb, křtin, pohřbů, du-
chovních konzultací a duchovní služby:

+420 602 589 195; 
moutnice.farnost@email.cz; 
www.moutnice.farnost.cz

kultuRa a SpoRt

faRnoSt moutniCe
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ZuŠ V kloboukáCh u bRna 
připRaVuje 2014/2015

24. 11. 2014 pondělí 18.00 i. interní večírek 
  8. 12. 2014 pondělí 18.00 Mikulášský večírek
11. 12. 2014 čtvrtek 18.00 vánoční večírek na kašnici 
15. 12. 2014 pondělí 18.00 vánoční večírek 
    8. 2. 2015 neděle 15.00 koncert učitelů zuŠ 
   8. 3. 2015 neděle 15.00 koncert konzervatoristů 
    – bývalých absolventů zuŠ
16. 3. 2015 pondělí 18.00 v. interní večírek 
30. 3. 2015  pondělí 18.00 Slavnostní koncert k 20. výročí zuŠ
20. 4. 2015 pondělí 18.00 vi. interní večírek 
  4. 5. 2015 pondělí 18.00 vii. interní večírek  
25. 5. 2015 pondělí 18.00 absolventský koncert 

Obec Moutnice
přeje všem občanům hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do roku 2015
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