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1. ZPRÁVY Z OBCE

Radosti starosty
Často jsem konfrontován s názorem, že starostové jsou odvo-

zeni především od slova starost, a tudíž by starostové měli mít 
starosti. Já slovo starosta vnímám tak, že je spíše spojeno se slo-
vem starat se. Tedy se slovesem a nikoli s podstatným jménem. 
Podstata slovesa je činnost a u slovesa starat se to platí dvojná-
sob. Není tedy mým cílem psát starosti starosty, jak by někteří 
očekávali. Chci psát o tom, co dobrého jsem v této funkci zažil, 
co bylo podnětné, zajímavé, o co bych se s Vámi chtěl podělit. 
Každé povolání má dobré i špatné chvíle. Toho negativního sly-
šíme i čteme ze zpráv každého dne více než dostatek. I když si 
uvědomuji, že špatné zprávy se šíří rychle, nechci o nich psát. 
Chci se s Vámi dělit o radost, protože sdílená radost je dvojná-
sobná radost.

Tříkrálová sbírka a další konané akce
Žijeme ve zvláštní době, kdy nic není jako dříve. Spousta od-

větví, obchodů je zavřená, lidé se nesmí potkávat. Spousta tra-
dičních akcí a aktivit se ruší. Přesto se najde řada těch, kteří se 
snaží vymyslet, jak uspořádat něco i za těchto podmínek. Jsem 
proto velmi rád za iniciativu Katky Flajšingerové, která uspořá-
dala hru okolo Moutnic na téma J. A. Komenského. 

Dále pak jsem vděčný komisi životního prostředí za připravo-
vanou akci Odemykání jara. Chci jim touto formou poděkovat. 
Poděkovat chci i všem, kteří se do těchto aktivit zapojují a také 
chci poděkovat všem za zapojení do Tříkrálové sbírky.

Mám obrovskou radost 
z toho, že i když mnohým po-
klesl v době krize příjem, jsou 
ochotni se podělit s potřebný-
mi. 

V naší obci se jen v poklad-
ničkách vybralo necelých 40 
tisíc korun. O tom, kolik lidé 
poslali bankovním převodem 
či dárcovskou DMS se nedo-
zvíme.

Přesto ještě jednou děkuji za 
Vaši štědrost!

Dotace
Tak jako v jiných letech se začátek roku nese v podávání žá-

dostí o dotace. K Jihomoravskému kraji byly podány tyto žádos-
ti o dotace:

• Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Moutni-
ce ve výši 300.000 Kč. Tato dotace již byla ze strany Jihomorav-
ského kraje schválena. Spolu s dotací z Ministerstva vnitra Ge-
nerálního ředitelství HZS ve výši 450.000 Kč se v součtu jedná 
o dotaci ve výši 750.000 Kč na nákup dopravního automobilu 
pro hasiče. V těchto dnech se dolaďují technické specifikace, 
které budou sloužit jako podklad pro výběrové řízení na poří-
zení automobilu. Předpokládaná hodnota nového dopravního 
automobilu se pohybuje kolem 1,5 mil. Kč.

• Dále podána žádost na dovybavení výjezdové jednotky ha-
sičů ve výši 53.750 Kč.

• Renovace sociálního zařízení v prvním patře budovy zá-
kladní školy. V posledních letech došlo na toaletách ve škole 
k několika haváriím. Je tedy nutná jejich rekonstrukce. Předpo-
kládaná suma rekonstrukce toalet činí cca 560.000 Kč. Dotace 
k JMK byla podána v maximální možné míře 250.000 Kč.

Milí spoluobčané,

nouzový stav se neustále prodlužuje. Když zapnete zprávy nebo internet, pozitivní zprá-
vy abyste lupou hledali. Světlo na konci tunelu jako by ani neexistovalo. Přibývají jen 
další nařízení, opatření a omezení. Jak se dá v tomto stavu dlouhodobě vydržet? Těžko! 
Často slyšíme, že jsme ve válce. Ve válce s neviditelným virem. Když se snažíme podívat 
do historie a porovnávat, jak to bylo za 2. světové války a dnes, tak vidíme některé po-
dobnosti, ale i zcela zásadní rozdíly. Tehdy umírali lidé na frontě či polních nemocnicích 
podobně, jako dnes umírá více lidí v nemocnicích. Nicméně tehdy chodily děti normálně 
do školy, zatímco dnes nikoli.

Nejrůznější opatření dnes ženou jednotlivé skupiny lidí i jednotlivé generace proti 
sobě. Proč tomu tak je, nechci spekulovat. Spíše bych chtěl vyzvat k jedné věci. Říká se, že 
do hlavy druhému člověku nevidíme. Neznáme tedy pohnutky druhých, proč některé věci 

dělají či nikoli. Pokud chceme druhé pochopit, je nutné s druhými komunikovat. Pokud se s druhým nebavíme, tak jej neodsuzujme. 
Raději se snažme držet zlatého hesla pro soužití. Jak chceš, aby se druhý choval k tobě, tak se chovej ty k němu. Zabývejme se tedy 
pouze tím, co můžeme změnit a ostatní přijímejme tak, jak to je. Jediné, co můžeme změnit, jsme my sami.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

| ZPRÁVY Z OBCE |
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• Poslední dvě dotace k JMK se týkají zeleně. Jednak se jed-
ná o následnou údržbu zeleně vysázenou v posledních 5letech. 
Zde žádáme o příspěvek na výchovné a pěstební řezy včetně zá-
livky, dále o dosadbu do stávající zeleně a bezpečnostní řezy 
na vzrostlých stromech. Celková částka požadované dotace 
činí 50.000 Kč. Předpokládaná 
hodnota prací cca 86.000 Kč.

Druhá dotace na zeleň se 
týká ozelenění valu za fotba-
lovým hřištěm. Předpokládaná 
hodnota výsadeb by měla nece-
lých 300.000 Kč a výše dotace 
necelých 150.000 Kč.

Koncem loňského roku pak 
byly podány dvě žádosti do 
Programu rozvoje venkova pod 
Ministerstvem pro místní roz-
voj:

• První žádost se týká láv-
ky pro pěší přes Moutnický potok u fotbalového hřiště ve 
výši 597.522 Kč. Celkové náklady projektu by pak měly činit 
1.106.188 Kč.

• Druhá žádost se týká místní komunikace a inženýrských sítí 
pro plochy bydlení a plochy občanského vybavení. Výše poža-
dované dotace činí 6.559.783 Kč. Celkové náklady na stavbu 
místní komunikace včetně inženýrských sítí jsou v současnosti 
rozpočtovány na zhruba 30 mil. Kč.

Změna územního plánu č. 2
Návrh změny územního plánu byl dokončen. Veřejné projed-

nání změny územního plánu č. 2 je naplánováno na 22. března 
v budově orlovny.

U pořizování změny územního plánu jsme se rozhodli využít 
služeb leteckého pořizovatele. Od této služby očekáváme celko-
vě rychlejší projednání změny územního plánu.

Za služby leteckého pořizovatele bychom měli zaplatit 
9.000 Kč.

Kompostéry
Obec Moutnice díky projektu DSO 

Region Cezava získá 70 kompostérů 
pro své občany

Obec Moutnice iniciovala v rám-
ci dobrovolného svazku obcí Region 
Cezava společný nákup kompostérů. 
Region Cezava byl úspěšný se svou 
žádostí o dotaci na pořízení komposté-
rů pro domácnosti z Operačního pro-
gramu životní prostředí. Ministerstvo 
životního prostředí jako poskytovatel uvolní téměř sto milionů 
korun a obcím tím propatí až 85 procent nákladů. Do projektu se 
zapojilo devět obcí DSO Region Cezava z celkových jedenácti, 
mezi nimi i Moutnice. Žádat se mohlo o dotaci především na 
domácí kompostéry, ale také štěpkovače nebo jiné kontejnery na 
odpad (např. textil). Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 
4 608 890 korun, dotace činí necelé 4 miliony.

Domácí kompostování obnáší umístění kompostéru na zahra-
dě nebo dvorku rodinného domu. Má svá pravidla a postupy, ale 
je pohodlné svou dostupností a přináší i výhodu v podobě vlast-
ního kompostu pro další užití. Pořízením kompostérů na zahrady 
obyvatel se ušetří místo na sběrném dvoře, tím tak projde o ně-
kolik tun biologicky rozložitelného odpadu méně a obec ušetří 
za jeho odvoz nebo další zpracovávání.

Moutnice v rámci projektu získá 70 kusů kompostérů, ty se 
zdarma nabídnou místním domácnostem, které budou mít o do-
mácí kompostování zájem. Obec se na realizaci projektu bude 
podílet 15 procenty z celkově vynaložené částky. Vzhledem 
k tomu, že výdaje na odpady a jejich ukládání rok co rok vzrůs-
tají a tendence do budoucna nebude jiná, se každý krok ke zlep-
šení počítá.

| ZPRÁVY Z OBCE |
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Koncem února proběhlo na našem obecním úřadě otevírání 
obálek. Nyní jsou podepisovány smlouvy s dodavateli (zvlášť 
proběhl výběr na dodavatele kompostérů a zvlášť výběr na do-
davatele štěpkovačů). Po dodání kompostérů budeme zájemce 
kontaktovat. Předpokládané dodání kompostéru je duben (pří-
padně květen).

Fotovoltaika
Ke konci loňského roku řešilo obecní zastupitelstvo možnost 

vybudovat na obecních objektech fotovoltaické elektrárny. Po-
suzovali jsme dvě možnosti, a to jednak fotovoltaiku na budo-
vách mateřské školy a obecního úřadu a dále na budově základní 
školy. Bylo dohodnuto realizovat prozatím fotovoltaickou elek-
trárnu na mateřské škole a obecním úřadě. Celkový instalovaný 
výkon činí 28,81 kWp s kapacitou baterií 14,5 kWh. 

Takto nastavený systém by měl pokrýt cca 90% vlastní spo-
třeby energie. Roční úspora by se tak měla pohybovat kolem 
100.000 Kč. Předpokládaná návratnost investice je spočítaná na 
10,5 roku. Díky bateriovému uložišti a nově nastavenému zapo-
jení by mělo dojít k minimalizování výpadku internetu a kabelo-
vé televize, které jsou nově napájeny z tohoto záložního zdroje.

Intenzifikace ČOV
V průběhu loňského roku, když se plánovaly nejrůznější 

rozvojové projekty, jsme byli kontaktováni zaměstnanci Brněn-
ských vodáren a kanalizací ohledně situace na čistírně odpad-
ních vod. Na společném jednání nás vedení společnosti kon-
frontovalo s tím, že kapacita ČOV je sice dostatečná na běžné 
znečištění odpadních vod, ale že se v legislativě zpřísňují někte-
ré parametry sledovaných látek na výtoku z ČOV a také že při-
bývá sledovaných hodnot. Seznámili nás s údaji za posledních 
pět let a také s plánovanou legislativou, která má být v blízké 
době přijata. Z celého jednání vyplynulo to, že se blížíme hranič-
ním hodnotám na výtoku, co se týče dusíkatých sloučenin. Na-
vrhované řešení je vyměnit stávající řídící jednotku, která je již 
zastaralá, za novou, která bude sledovat hodnoty v reálném čase. 
Operativní řízením pak lépe řídit provzdušňování či odstraňová-
ní sledovaných sloučenin. Rada obce na základě toho objednala 
projektovou dokumentaci, která má výše uvedené řešit. Projek-
tová dokumentace má být hotová do poloviny května. Následně 
bude proveden výběr zhotovitele a do konce roku by měla být 
řídící jednotka vyměněna. Předpokládaná hodnota těchto prací 
je odhadována na 800.000 Kč.

Zpoplatnění přistavení kontejneru
Rada obce Moutnice se na svém únorovém zasedání zabýva-

la stále častěji využívanou službou, a to konkrétně přistavením 
kontejneru. Hlavním důvodem přistavení kontejneru bývá ořez 
stromů, keřů, případně vyklízení starého dřeva apod.

Snahou rady bylo nastavit pro tuto službu nějaká pravidla, je-
likož kontejnery potřebujeme mít k dispozici ve dnech otevření 
sběrného dvoru a jejich přistavení a vývoz zabere zaměstnan-
cům nějaký čas a naruší jinou rozdělanou práci.

Bylo tedy schváleno, že za přistavení kontejneru se nově 
bude účtovat 200 Kč/kontejner.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

Statistické údaje za rok 2020

V roce 2020 se narodili: Běloušek David, Čermák Karel, 
Dostál Matyáš, Flajšinger Norbert, Homola Tomáš, Hradečná 
Nela, Hrdlička Jan, Merta Dominik, Ondráček Štěpán

V roce 2020 zemřeli: Bobková Květoslava, Čermák Vítěslav, 
Fialová Marie, Fibich Václav, Hrdý Vítězslav, Jakubcová Ilona, 
Králová Jarmila, Marša Josef, Mikuláš Stanislav, Procházka 
Rudolf, Putnová Marie, Ryšavý Jiří, Ryšavý Tomáš, Štajner 
Jaroslav

Významná výročí v roce 2020:
• 94 let oslavila: Škrdlová Eliška
• 92 let oslavila: Macková Maria
• 90 let oslavil: Zámečník Štěpán
• 89 let oslavili: Čermák Vladimír, Horecká Libuše, Otřísalová 
Anna, Svobodová Jiřina
• 88 let oslavil: Putna František
• 87 let oslavily: Albrechtová Jenovefa, Sychrová Vojtěcha, 
Šálovská Marie, Vymazalová Marie
• 86 let oslavila: Losová Marie
• 85 let oslavili: Čermáková Marie, Kaňa Edvard, 
Springinsfeldová Marie, Stejskalová Hedvika, Svobodová 
Květoslava
• 80 let oslavili: Böhm Bedřich, Handl Rudolf, Konvicová 
Jarmila, Procházková Veronika, Springinsfeldová Ludmila, 
Urbanová Jana
• 75 let oslavili: Graclová Blanka, Nekvapil Jaroslav, Oprchalová 
Oldřiška, Ovczaryková Dagmar, Jedličková Libuše, Halíková 
Ludmila, Zezulová Hedvika

| ZPRÁVY Z OBCE |

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2020 1 158
Věkový průměr občanů v obci 43
Počet přistěhovaných v roce 2020 18
Počet odstěhovaných v roce 2020 27
Počet stěhování v rámci obce v roce 2020 8
Počet narozených dětí v roce 2020 9
Počet úmrtí v roce 2020 14
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• 5 nejčastějších ženských jmen v Moutnicích: Jana 35x, 
Marie 34x, Ludmila 21x, Anna 17x, Lenka a Eva 13x
• 5 nejčastějších ženských příjmení v Moutnicích: Husáková 
22x, Žáčková 19x, Čermáková 14x, Janoušková a Dohnálková 
12x, Springinsfeldová a Svobodová 9x
• 5 nejčastějších mužských jmen v Moutnicích: Petr 44x, Jan 
37x, Pavel 33x, František 30x, Jiří 28x
• 5 nejčastějších mužských příjmení v Moutnicích: Janoušek 
17x, Husák a Žáček 16x, Springinsfeld 14x, Dohnálek a Čermák 
13x, Vymazal 11x

Iva Kohoutková

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci 
Moutnice za rok 2020

V rámci celého teritoria Obvodního oddělení Policie ČR Ži-
dlochovice došlo oproti roku 2019 k poklesu počtu spáchaných 

trestných činů o 39, současně došlo k nárustu objasněnosti trest-
né činnosti o 1,65%.

Dle zprávy Policie ČR, obvodní oddělení Židlochovice, byly 
v Moutnicích v roce 2020 šetřeny 4 trestné činy, přičemž u 3 byl 
zjištěn pachatel. Jedná se o krádeže vloupáním do objektů – cel-
kem 2 případy, výtržnictví 1 případ a vydírání 1 případ.

Dále bylo v loňském roce v obci šetřeno 19 přestupků, kdy 
u 17 přestupků byl zjištěn pachatel. Jednalo se o 2 případy pře-
stupku proti majetku, 5 případů přestupků proti občanskému 
soužití a 12 případů přestupků v dopravě.

V obci Moutnice bylo také provedeno 17 šetření, která se 
týkala součinnosti s ostatními složkami Policie ČR, zpráv pro 
soudy a dalších státních organizací.

Iva Kohoutková

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021

| ZPRÁVY Z OBCE |
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Sportovní centrum Moutnice
Stavba zahájena dne 8. 2. 2021
Zprovoznění centra je naplánována na začátek dubna 2022.
Aktuálně je realizována spodní stavba.

 
Představení projektu

Multifunkční sportovní areál pro výchovu hokejové a kra-
sobruslařské mládeže doplněné o školní a volnočasovou výuku 
bruslení a volnočasové aktivity.

Sportovní centrum bude sloužit pro organizované sportovní 
aktivity a pro širokou veřejnost za účelem trávení volného času.

Celý projekt je koncipován na nejvyšší technické, technolo-
gické, provozní a estetické úrovni. Naším záměrem je vytvo-
řit klientům optimální podmínky, vytvořit dílo, které bude mít 
reálnou užitnou hodnotu a bude maximálně šetrné k životnímu 
prostředí.

Sportovní vyžití je možné doplnit o fázi regenerace v sauně, 
bazénu, ledové lázni nebo restauraci.

Sportovní centrum bude sídlem hokejového klubu 
HC TYGŘI MOUTNICE.

Provoz projektu
Sportovní centrum je koncipováno jako prostředí, které 

umožňuje komplexní rozvoj sportovce a současně umožňuje ve-
řejnosti trávení volného času v sportovních i mimosportovních 
částech objektu:

 
1. PP – suterén
Hokejová střelnice

• Suchá příprava pro mládež, hobby sportovce, profi spor-
tovce.

GYM
• Suchá příprava pro mládež, hobby sportovce, profi spor-

tovce a veřejnost.

1. NP – přízemí
Wellness

• Sauna, bazén, ledová lázeň, venkovní chlazení, vířivka, 
terasa. Regenerace a relaxace sportovců, ubytovaných 
hostů, široké veřejnosti a dětí.

Ledová plocha
• Tréninky a zápasy hokejové mládeže. Turnaje mládeže. 

Mimosezónní příprava formou kempů pro mládež (jed-
nodenní, víkendové, týdenní).

• Tréninky a zápasy hobby hokejistů. Celoroční příprava 
formou kempů pro hobby hokejisty.

• Tréninky krasobruslařek a krasobruslařů. Mimosezónní 
příprava formou kempů pro mládež (jednodenní, víken-
dové, týdenní).

• Pronájmy pro školky a školy s výukou pro začátečníky 
i pokročilé.

• Veřejné bruslení. Klasická forma, s programem (den dětí, 
Mikuláš, Vánoce, vysvědčení, atd.) a s výukou (školička 
bruslení pro začátečníky a pokročilé).

• Pronájmy pro veřejnost – přátelé, rodiny s dětmi, firemní 
akce.
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2. NP – patro
Herna (cvičebna)

• Suchá příprava pro mládež, hobby sportovce, profi spor-
tovce.

• Společenská místnost pro děti.
• Vužití širokou veřejností pro kurzy, zájmové aktivity atd. 

Jedná se o menší prostor pro malou cvičební skupinu (10 
osob + lektor), vhodný pro cvičení s dětmi, těhotnými 
ženami, seniory, jóga atd.

Restaurace
• Standardní koncept moderního stravování se zaměřením 

na čerstvou a moderní kuchyni.
• Pizza. Rozvoz.
• Uzavřený prostor pro soukromé aktivity.

Ubytování
• Navrženo je celkem 6 pokojů. Pokoje jsou dispozičně 

řešeny tak, aby umožnily ubytování až 6mládežnických 
sportovců v jednom pokoji. Tzn., že v době mimo sezónu 
a zejména v létě bude kapacita ubytování 28 lůžek.

• Standardní provoz předpokládá využití s dvěma resp. tře-
mi lůžky na pokoj, tzn. kapacitu 12 – 18 llůžek.

Exteriér
• Exteriér bude přizpůsoben potřebám sportovců pro su-

chou přípravu a návštěv veřejností. Současně bude sa-
dovými úpravami upraven tak, aby odpovídal dnešním 
nejvyšším nárokům na estetiku, udržení vody v území 
a umožňoval relaxaci návštěvníků centra.

• Pro výše uvedené bude využívána venkovní plocha ko-
lem sportovního centra a také plocha vedle parkoviště 
(parčík).

S pozdravem
Bc. Jana Říhová, DiS.

Administrativa, obchodní úsek

| ZPRÁVY Z OBCE |
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HISTORIE

Ze starých kronik – rok 1945
Poznámka předem: opisováno doslovně ze staré kroniky, 

text odpovídá dobovému pravopisu. Případné chyby nejsou 
chybami současného kronikáře.

Začala pěkná mírná zima pole byla přikryta sněhem všude 
stejnoměrně mrzlo kolem 10 °C. jarní práce začaly velmi brzy 
koncem února se selo obili a koncem března se i sázely bram-
bory snad to počasí urychlily ty politické události, které během 
jara přišly.

Celý leden a únor projížděly obcí transporty civilního ne-
známého obyvatelstva směrem od Brna na Klobouky. Všechno 
jelo na dlouhých žebřinových vozech, zespodu vystlané slámou 
a různými hadry a nahoře nepromokací plachtou. Vozy byly ta-
ženy párem nebo jedním koněm a jeli neví žádný kam a odkud, 
proč opouštěly své domovy, nikdo z našich občanů se nemohl 
s nimi domluvit takže se neví, jaká to byla národnost. Na slo-
vensku se urputně bojovalo, zahraniční rozhlas hlásil osvobo-
zení různých měst postupně jak jsou v pořadí s velkou ztrátou 
němců jak padlých tak zajatých a počátkem března se začaly 
trousit samostatné německé oddíly, které byly poslány z fronty 
na odpočinek. Rovněž se honily stáda dobytka hovězího i ovcí, 
které němci pobrali někde po velkostatcích, jak ustupovaly braly 
zemědělcům koně přímo na polích když pracovaly nčkde při sil-
nici nebo doma s postroji i vozem.

2. dubna byli velikonoční svátky, rozhlas ze zahraničí ozná-
mil osvobození Bratislavy a jiš se osvobozenecká vojska tlačila 
na Moravu a znovu bombardování Břeclavi, Hodonína, Brna, 
obcí procházely transporty Němců napřed jen přechodně a další 
transporty se usazovaly na delší pobyt až se i přihnaly od Těšan 
německé tanky zamaskované větvemi rozkvetlých stromů třeba 
i ovocných mezi nimi se míchaly zásobárny ustupujících němců 
stáda dobytka.

Dobytek byl hlavně pobrán po všech státních velkostatcích 
tak i po statcích německé šlechty, která s pobraným dobytkem 
opouštěla svá hospodářství a zanechavše zde všechen živý i mrt-
vý inventář oseté i osázené pole a odjely do Německa nebo do 
Rakouska, nestačilo jim to braly i českým zemědělcům co se 
jim hodilo.

Naši občané během zimy a příhodného jara si řádně připravi-
ly svoje kryty hlavně pro sebe s svoje rodiny s ustupujícími něm-
ci se ve vší tichosti a klidu odstěhovaly i místní němci sebraly si 
všechen dobytek i slepice a odjeli do neznáma a bývalí majitelé 
se mohli odstěhovat na své prázdné domy.

Jiš směrem od Šitbořic bylo slyšet dunění dělostřelectva a ob-
čané se stahovaly do sklepů němci vozily raněné i mrtvé němce 
které na místním hřbitově pochovávaly a raněné odvážely do 
Brněnských nemocnic.

Nikdo se nemohl dovědět kde se nachází fronta němečtí vo-
jáci stále věřili ještě, že válku vyhrají že nás zase dostanou do 
svých drápů co se jim nepovedlo a nepovedla se jim ani ta zbraň 
na kterou se těšili, že zase budou pány situace čekaly na nějakou 
pumu která byla teprve ve vývoji a měly slíbeno že co nevidět 
s ní zasáhnou do boje. Proslýchalo se že to bude puma atomová 
a žádný neznal její sílu ani oni sami.

Ustupující němci byli velmi slušní a ještě lidem radili jak si 
mají dobře zabezpečit svoje kryty ale podle chování němců si 
nemohl žádný vystihnout jaká je situace. Transporty německého 
vojska byly pronásledovány ruským letectvem a takových náletů 
prožívala obec několik.

V obci bylo německé velitelství odkud byli rozesíláni vojáci 
na různé fronty a kterým se nechtělo čekaly na svůj nový zázrak 
který je postaví na nohy co měly slibované nebo na jejich zká-
zu se kterou válku prohrávaly a ustupovaly do jejich mateřské 
země. Někteří vojáci se v noci převlékali do civilních šatů svo-
je vojenské pečlivě uschovávali a zakopávali je do země nebo 
na dvorách do hnoje i se zbraní toto nejvíce dělali němci kteří 
uměly dobře mluvit česky a zůstaly schovaní někde ve stodolách 
zarytí hluboko ve slámě nebo na půdách v seně a ti poslední co 
byli převlečeni zůstaly i ve sklepích s našimi lidmi a říkali jim že 
jsou tam a tam například z německa z práce a že nemohou skrze 
frontu dále tak že až po osvobození budou pokračovat v cestě ku 
svým rodinám.

Nálada našich občanů byla velmi svízelná neví se pod koho 
patří tu a tam se dostala zpráva lidem do sklepů že ten či onen 
vyhořel co zapalovaly němci při ústupu fosforovými bombič-
kami házely na půdu které se rozbyli a obsach velmi hořlavý 
se rychle rozšiřoval a vsákl i do stropů které rovněž prohořely 
a hořelo jak na půdě tak i v místnostech některé domy zůstaly 
jen stát holé stěny lidem shořel nábytek šactvo a vše co bylo 
uvnitř stavení. Směrem jihovýchodním bylo slyšet mnoho leh-
kých střel vypadalo jako z kulometů ale nějakých malých zatím 
to byli ruské automatové pušky které měl každý ruský voják co 
přišel do obce.

Na tomto místě jsou do kroniky zcela bez posloupnosti vlo-
ženy 3 listy psané jinou rukou, téměř tiskacím písmem, autor se 
nepodepsal:

„ 1945 Osvobození Slavnou rudou armádou od Německých 
okupantů.

V boji za naši svobodu obce Moutnice a Rozařína padlo 59 
Ruských vojínů a to na území katastru. Boje o naše vesnice trva-
ly od 15. dubna 1945 do 22. dubna 1945. V neděli dne 15. dub-
na jsou bombardovány obce Žatčany, Těšany a Křepice. Dne 
16. dubna o ½ 2 hod byl učiněn nálet na naši obec a to nálet 
kartáčový směrem od kostela až po stavení pana Hájka Františka 
č. 187.

Obec Moutnice měla celkem 5 mrtvých od doby 15. 4. Do 
22. 4. Putnová Věra ve stáří 9 let padla 16. 4. 1945 při náletu na 
naši obec. Procházka Jan 41 letý, Žáček Josef 46 letý, Lejska 
František 58 letý, Šulcová Františka 20 letá. Dále 4 zranění: Žáč-
ková Anna č. 7, Žák Josef č. 3, Dohnálek Ondřej č. 107, Páral 
Milan č. 162.

V Moutnicích vyhořelo za bojů celkem 37 domů a 3 stodo-
ly. Jsou to Putna Václ. č. 95, Vozdecký L. č. 94, Žáček Vojt. 
č. 17, Hrdý Frant. č. 46, Židela Vinc. č. 45, Lejska Jos. č. 18, 
Hájek Karel č. 60, Zemánková Anežka č. 50, Patočka Josef 
č. 58, Ostrovský Frant. č. 57, Vaja Lad č. 63, Kloc Jan č. 42, 
Holeček Metoděj č. 68, Král Jan č. 51, Polášková Fr. č. 59, Bed-
řich Jan č. 82, Hájek Vinc. č. 104,Škrdlová Roz. č. 52., Husák 
Vinc. č. 52, Škrdla Adolf č. 54, Stejskal Jiljí č. 55, Chmelař Fr. 
č. 86, Žáček Josef č. 12, Ryšavý Valentin č. 29, Svoboda Karel 
č. 36, Janoušek Josef č. 97 Svoboda Jan č. 131, Chmelař Alois 
č. 164, Haman František č. 157, Nehyba Josef č. 102, Svoboda 
Fr. č. 183, Holeček Štěpán č. 174, Sýkora Martin č. 118. Husák 
Fr. č. 121, Škrdla Jos. č. 85, Čermák Miloš č. 120, Handlová 
Klot. č. 145, Žáčková Jenovéfa ř. 4 stodola, Jahelka Alois č. 151, 
stodola, Hrdý Jar. č. 93 stodola, Podloucký Frant. č. 129 chlévy.

A nenašlo se stavení které by nebylo poškozeno střely granátů 
kostel dostal 4 zásahy, okna jsou vesměs rozbyta křidlice a zdivo 
téměř všude poškozeno.

| ZPRÁVY Z OBCE |
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Zde je vidět co dokáže válka ničit, pustošit a žebračit lidi. 
Toho je schopen pouze němec který se nazýval nad-člověk.

Obec Rozařín má padlých a to Adámek Josef č. 6, zraněn byl 
Čermák Ladislav č. 101, Urban Metoděj č. 86, Váňa Vlad. 7, 
Putna oldřich č. 14.

V Rozaříně za bojů o vesnici vyhořelo 8 obytných stavení do 
základu a to Horák Frat. č. 15, Zemánková Marie č. 53, Abra-
hámek Fr. č. 80, Handl Jan č. 74, Janoušek Josef č. 38, Polášek 
Boh. č. 24, Otřísal Václav č. 23, Jahoda Fr. č. 76, asi /je nečitel-
né/ Horák Š. zadní stavení, Procházka Václav č. 20, Váňa Jan 
/není č./ Holeček Vlad. č. 12, Holeček Fr. č. 76, Růžička Jan 
č. 42, Zásahy na plno: Čermák Lad. č. 11, Putna Jos č. 78, Kloc 
Vilém č. 18, Otřísal Matěj č. 63, Váňa Martin č. 39, Hrdlička Jos. 
č. (?), Čermáková Julie č. 31, Boháček Fr. č. 50, Fára /myslí se 
římskokatolická fara/ č. 58, Janoušek Cyril 61, Handl Jan č. 58, 
Lejska Šimon č. 1, Ryšavý Karel č. 40, Dohnálek Josef č. 10.

Časopis Reuter Londyn 23. 8. 1945 píše: Němci povraždili 
v koncentračních táborech 26 milionů lidí, Dachau, Osvěčím, 
Mathausen a v různých žalářích.

Krátký popis bojů od 15. 4. do 22. 4. 1945
Dne 20. dubna 1945 po dobytí dvora Karlova kde padlo 

mnoho němců to byli vesměs mladí lidé a naprosto neústupní 
z takzvané SS s úmrlčí hlavou. Rusové časně zrána 21. 4. 1945 
útočili na naši obec, kde byli v každém stavení němci a to tvořilo 
pro ně pevnost. Rudá armáda útočila pěchotou, pancéři tangy(?) 
a letectvem. Němci když poznali, že vesnice je neudržitelná 
v odpoledních hodinách musely opustit domy a bojovat dům od 
domu. O naši vesnici se svedl tuhý boj. Němci ještě na ústupu 
zapalovaly. Občané ve sklepích stále čekali, kdy je rudá armáda 
osvobodí. Všichni se chvěli hrůzou co přijde. Mužům, kteří pro-
žili 1. Světovou válku bylo známo, že dostane-li zásah do sklepa 
naplno nepomůže nikomu a zahynou. Otcové, matky měli strach 
o své děti, bratry, sestry. Ten kdo válku neprožil si nedovede 
učinit představu. Všechno bylo ve sklepích a venku zuřila hrůza. 
Domy se otřásaly, hlína padala lidem na hlavy. /Zde tento nepo-
depsaný vložený text končí a kronika pokračuje dál a navazuje 
plynule na předchozí původní text/.

Lidé se krčily hrůzou a strachem, tu a tam někdo přeběhl ze 
sklepa do sklepa s nějakou zprávou hlavně o pohybu fronty kde 
se asi nachází nedalo se nikde mnoho vyzvídat a každý čekal 
kdy a jak to skončí, každý byl zvědav a bál se vystrčit hlavu 
ze sklepa protože se nevědělo co se děje nad hlavami když při-
šli první ruští vojáci do vesnice neměly kdy se bavit s občany 
musely si hledět svého a dobývat dům za domem až teprve po 
nich přijela spousta vojáků takzvaných kozáků na koních kteří 
jako posila pomohla pěchotě zatlačit nepřítele směrem na Brno. 
Jakmile byli němci vyhnáni z obce přijížděly ruské tanky auta 
a nesmírné spousty pěšího vojska kteří se ubytovali po domech, 
byli občany vítáni jako osvoboditelé obce a každý si zvolna vy-
dechl, za nimi následovaly jiní tak zvaní vozatajci ti kteří měly 
koňskou dopravu. Po uvítání s prvními, které bylo srdečné byli 
občané zklamáni špatným chováním vojáků k mladým ženám, 
na které si v opilosti všemožně dovolovaly, ale i zasáhly do krá-
deže jenže to bylo páchané pod vlivem alkoholu který si nabraly 
v sousedním lihovaře v Těšanech. Jinak byli-li při zdravém ro-
zumu byli to vesměs dobří lidé. Kdyby naši vojáci byli v tako-
vém postavení nebyli by o nic lepší ale na takové nepříjemnosti 
se muselo zapomenout a pomalu dávat se do práce sbírat mrtvé 
jak po vesnici tak po katastru sovětských vojáků bylo padlých 
přes 80 mužů, kteří byli pohřbeni část na hřbitově u kostela, část 
před domem Jana Čermáka č. 1, zbytek byl u památníku padlých 
u školy.

Rovněž se musely sbírat i mrtvoly padlých němců ti se za-
kopávali na místě kde ležel taky se musely zakopávat koně kte-
ré byly zabité místní občané kteří byli na tuto práci ustanoveni 
nedůstojným způsobem zakopali s mrtvým koněm i německého 
vojáka nehledě na něho jako na nepřítele ale jako na člověka. 
Tak minul den po dni a vše se uklízelo a sovětská armáda dále 
pokračovala v boji na hlavní město Brno.

V obci byl zvolen revoluční národní výbor a jejím předsedou 
byl Štěpán Páral, který se ujal své funkce a hleděl vše uvést do 
pořádku rovněž se vyrovnal i s udavači místních občanů, kteří se 
nevalně chovaly ke svým spoluobčanům, zemědělci si prohlédli 
svoje pozemky zdali tam nemají nevybuchlé bomby nebo graná-
ty jiní zase hleděly opravit poškozené domy hlavně střechy spra-
vit a okna a ti co byli vyhoření tak každý podle svých možností 
se zařizoval jak za nejlepší uznal.

Zemědělci byli bez koní, byli bez prostředků a neměly čím 
jezdit jenom kdo měl nějakého hajtra kterého zde armády zane-
chaly nebo vyměnily byly to většinou koně ve špatném zdravot-
ním stavu nebo nějaké raněné.

Po pátém květnu se roznesly zprávy, že pražský lid povstal 
proti němcům a devátého května se němci vzdaly a byl vyhlášen 
všeobecný mír na všech frontách. Zemědělci se nemohly dlouho 
rozhlížet musely se chopit své práce a starat se o výživu náro-
da ve svobodné vlasti. Občané, kteří měli svoje domy vyhořené 
nebo rozbité hledaly si nové domovy v pohraničí v německých 
usedlostech jak podle mezinárodní dohody byli tito občané ně-
mecké národnosti vystěhováni do německa a byli to následující 
občané, kteří se na jejich místa nastěhovaly. Z naší obce byli 
to následující Putna Josef, Polášek František, Vágner Josef, 
Bedřich František, Patočka Jan, Fasora Boleslav, Škrdla Adolf, 
Springinsfeld Karel.

V obci se zdržovaly ještě jednotky sovětského letectva, letiště 
měly na pozemcích státního statku Jalovisko.

Všechny rány a bolesti se pomalu zacelovaly a začaly se 
vracet občané ze zahraniční armády Jan Buchta jako důstojník, 
Alois Dohnálek jako poddůstojník, Rudolf Mašek a František 
Havránek již nebyli mezi živými, padli jako hrdinové. Rovněž 
se vrátily z koncentračních táborů Karel Hrdlička a Rudolf Hrdý 
oba zdraví. Jak mladí tak i staří se radovali z vítězství a ze svo-
body proto se konaly každou neděli taneční zábavi rovněž znovu 
ožili tělocvičné jednoty jako Sokol a Orel kde se daly znovu do 
práce jako před válkou. Taky hned po frontě byli povoláni ně-
kteří záložníci na vojnu, taky se konaly odvody nováčků, kteří 
byli postupně bráni na vojnu jenom na pět měsíců, zároveň se 
přihlásilo, mnoho dobrovolníků, kteří byli ihned povoláni na dva 
roky, byli to vesměs mladí chlapci do 20 let.

Bývalá měna nemecké marky byly hned znehodnoceny tak, 
že jejich cena byla v Československé republice úplně zlikvido-
vána a žádný si za ně nemohl nic koupit a byli vydány tak zvané 
revoluční byli to jen poukázky s hodnotou na nich vyznačenou. 
V listopadě byla provedena měnová reforma občané kteří měly 
peníze měl jich každý dostatek byli dány jako vklad. Ale nemo-
hl si s nimi libovolně žádný disponovat byl to tak zvaný váza-
ný vklad kdo z občanů potřeboval peníze z toho vkladu musel 
na to mět zvláštní povolení od patřičného úřadu. Každý dostal 
jen 35,– - Kč nové měny a s tím měl začít hospodařit. A žilo se 
a hospodařilo dále jako by nic nebylo, občané, kteří měli peníze 
doma byli bezcenné a lidé na nich mnoho pozbyli takže je i pálili 
v kamnech.

Toto je celkem všechno o revolučním roku, kterým byl rok 
1945 dlouho v paměti všech obyvatel kteří všechno prožili.

Ze starých kronik přepsala
Miluše Janoušková, kronikářka
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Z historie
V minulých zpravodajích jsem se vás snažil seznámit s váleč-

nými příběhy moutnických účastníků II. zahraničního odboje. 
V posledním zpravodaji jsem popisoval příběhy letců, kteří spo-
jili svůj válečný osud s osudem našich rodáků Rudolfa Maška 
a Františka Havránka.

Dnes vás seznámím s příběhem, který začal v době II. sv. vál-
ky a pokračoval i v letech poválečných. Je to příběh, na jehož po-
čátku bylo setkání v době největšího válečného konfliktu v his-
torii, a toto setkání pokračovalo i v době, kdy to jistě nepřinášelo 
žádné společenské výhody. Jedinou výhodou tohoto vztahu byla 
vzájemná úcta a snad to nebude znít nadneseně i přátelství. 
Jan Buchta, letec 311., čs. bombardovací perutě, se v průběhu  
II. sv. války zúčastnil výcviku pro bojové akce na základně na 
Bahamách. Zde probíhal výcvik na boje v Evropě za klidných 
a pro výcvik velmi příznivých podmínek. Na Bahamy se naši let-
ci dostali přes Spojené státy, kam byli dopraveni z Anglie. A zde 
začíná náš příběh. Ve Spojených státech v té době pobývali také 
mnozí exulanti z naší země. Zde také žili dva významní a bez 
nadsázky lze říci slavní prvorepublikoví umělci Jan Werich a Jiří 
Voskovec. Oba pracovali v USA pro „Office of war informati-
ons“ a často vystupovali ve vysílání Hlasu Ameriky, kde svým 
originálním způsobem vedli propagandistický boj proti nacismu. 
V době války patřilo velmi často k morálním povinnostem slav-
ných osobností vykonávat návštěvy vojáků, a tím podporovat 
bojovou morálku spojeneckých vojsk, a také samozřejmě našich 
letců. Při setkáních docházelo mnohdy k navázání přátelských 
vztahů, které jak se ukázalo, dokázaly přetrvat i po dlouhé roky. 
Tak tomu bylo i v případě mistra Jana Wericha a letce Jana 
Buchty. Pokud v dalších letech války mezi těmito muži probí-
hala nějaká komunikace, tak to nám není známo. Další písemná 
komunikace mezi J. Werichem a J. Buchtou byla objevena až po 
letech v rodinném archivu po J. Buchtovi.

Tam byla objevena ko-
respondence mezi oběma 
muži. Zachovaly se do-
pisy z období 60. let mi-
nulého století. S přáními 
k novému roku byly spo-
jeny i dárkové příspěvky 
v podobě zkapalněných 
plodů přírody. Tak moh-
li přátelé mistra Wericha 
a samozřejmě i on ochut-
nat slivovici z jižní Mora-
vy ve své vile na Kampě. 
V jednom dopise se mistr 
Werich vyjádřil k zasla-
nému vzorku slivovice 
slovy: „OUTSTANDING, 
SPLENDID“. Přestože 
šedesátá léta nebyla tak 
šílená jako roky padesáté, 
tak je třeba vyzvednout se 
ctí, že se Jan Werich nebál 
udržovat přátelský vztah 
s JUDr. J. Buchtou, který 
byl v době komunismu pro představitele státu černou ovcí, stej-
ně jako tisíce kamarádů a spolubojovníků z druhé světové války. 
Pro dnešní generaci si jen představte. Válečný hrdina – v pade-
sátých letech vyhozen z armády, degradován a jako doktor práv 
z Masarykovy Univerzity donucen pracovat jako dělník – kopáč 
ve stavebnictví, a to až do důchodu.

Historie dokázala propojit osudy dvou tak různých osobností, 
až se to zdá neuvěřitelné. Jejich životní cesty jsou pro nás ohléd-
nutím do historie naší země ve 20. století a také zajímavou stu-
dií duše našeho národa. V jednom svém dopise spolu s přáním 
všeho nejlepšího do nového roku 1967 napsal J. Werich poté co 
ochutnal slivovičku: „DĚKUJU A 1 QUALITY!!!“ A tak mi pá-
nové dovolte tam nahoru vzkaz pro vás oba: „Byli jste a budete 
A 1 QUALITY!!!“

Na závěr mi dovolte poděkovat rodině J. Buchty, že svolila se 
zveřejněním části korespondence mezi oběma muži, které při-
kládám k tomuto článku.

Rostislav Dohnálek

Prosba
V této zvláštní a podivné době nemohu z důvodu dodržování 

hygienických opatření sbírat informace pro články do zpravoda-
je osobně. Prosím tedy touto cestou přátele, které jsem požádala 
o poskytnutí podkladů k vypracování historie zbývajících křížů, 
o jejich zaslání. Nejlepší by bylo zaslat tento materiál na OÚ 
s prosbou o přeposlání na můj e-mail a poté již můžeme komuni-
kovat spolu. Tímto způsobem ochráníme moje i vaše soukromí. 
Moc vám děkuji za pomoc.

Miluše Janoušková
kronikářka

Lidové pranostiky
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Březnové mlhy – za 100 dní déšť (ověřeno)
Josefova širočina ničí poslední ledy – 19. března

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se ovoce – 23. dubna
Na svatého Marka saž oharka – 25. dubna

Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně 
ani za vodu džbáně.
Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci – 
12. – 14. května
Svatá Žofie políčka často zalije – 15. května

Plesové pozvánky
I když letos nemohl proběhnout žádný plánovaný ples, za-

vzpomínejme, jak krásně jsme byli na plesy zváni.

| ZPRÁVY Z OBCE |
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Masopust
Mezidobí od Vánoc 

do Velikonoc, čas rados-
ti a veselosti plný plesů, 
zábav a zabíjaček končí ma-
sopustním třídenním.

Tradice průvodu masek v Moutnicích přetrvávala bez pře-
stávky i po dobu komunistického režimu. Ostatky začínaly 
sobotní zábavou, plesem SK, pokračovaly nedělním dětským 
karnevalem pořádaným Orlem Moutnice. Na závěr se v pondělí 
uskutečnil průvod obcí zakončený veselím na hřišti SK. V prů-
vodu chodí rozličné masky a mimo jiné i zdejší postavičky „He-
leny“ staré babky. Zpěv průvodu vždy doprovázel harmonikář, 
dlouhodobě to býval p. Buchta z Měnína.

V každém domě se vychystávaly různé dobroty od Božích 
milostí, koblížků až po domácí klobásky. Tímto anebo také fi-
nančním příspěvkem se obdarovávaly masky.

V loňském roce jsme se společně se všemi organizacemi 
v obci rozhodli tuto tradici trošku víc a jinak oživit. Aby bylo 
mnohem více prostoru pro společné setkání, ples SK a dětský 

maškarní karneval jsme přesunuli a plně jsme se snažili o so-
botní prožití VOSTATKŮ. Souběžně s průvodem, do kterého se 
velmi krásně zapojila i škola a školka, probíhala před orlovnou 
zabijačka. Kolem oběda jsme se mohli všichni sejít v orlovně na 
ochutnávku spousty domácích dobrot, poslechnout i zazpívat si 
s cimbálkou.

Škola i školka nám zpestřila den krátkým vystoupením. Bylo 
milé, kolik jste přinesli úžasných domácích dobrot na společný 
stůl.

Bohužel současná situace nám nedovolila v letošním roce 
uskutečnit toto krásné společné setkání. Přesto pevně věřím, že 
se brzy opět někde setkáme a bude moci se těšit na Vostatky 
2022.

A již ve středu, Popeleční středa (letos připadla na 17. úno-
ra), začíná období příprav na Velikonoce. Čtyřicet dní tělesného 
i duševního klidu.

Lenka Dohnálková

KULTURA

| ŽIVOT V OBCI |
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Jarní odpadkobraní
Jsme strašně rádi, že se nás ptáte, jestli budeme zase sbírat, 

jestli bude jarní odpadkobraní a vůbec jestli je možné toto uspo-
řádat. Je to jen důkaz toho, že to, co tady pro sebe a pro svoje 
okolí už nějakou dobu děláme, je správné a prospěšné. Všichni 
vnímáme celkové omezení pohybu osob, jako velice negativ-
ní věc, ale bohužel je to jedna z podstatných věcí, která nám 
pomůže virus zastavit a nám nezbude nic jiného než se tomu 
přizpůsobit. To nám ale samozřejmě nebrání akci uspořádat, ale 
bohužel „jen“ ve verzi, kterou jsme společně prožili loni na jaře. 
Jarní odpadkobraní je už s předstihem naplánováno na so-
botu desátého dubna, ale vzhledem k tomu, že se nebudeme 
moci osobně potkat necháme jen na vás, jestli půjdete už v so-
botu anebo v neděli.

Rád bych vás poprosil, kdo se budete chtít zúčastnit, abys-
te mě kontaktovali, a já vám v pátek osobně přivezu pytle na 
odpadky, ochranné prostředky a určím trasu, kterou si projdete. 
Loni nám to fungovalo fantasticky a už po několikáté vás všech-
ny musím moc pochválit! 

Rodiny s dětmi dostaly přidělenu trasu v obci anebo tam, kde 
je minimální provoz, a ti starší a víc odvážní zajistili úklid oko-
lo hlavních komunikací. Pytle, pokud toho nebude moc, můžete 
přinést k bráně sběrného dvora, pokud toho budete mít moc, ne-
cháte pytle viditelně na kraji cesty a my to v pondělí vše objede-
me a sesbíráme. 

Už teď se těším, až se zase uvidíme osobně a posedíme u tá-
boráku a předem děkuji všem kteří do toho s námi půjdou! Vím, 
že distanční sběr může být nuda, ale zase, když se potom otočíte 
a podíváte se přes rameno. Rád bych žil v krajině plné zeleně 
a ne petlahví a jiných odpadků, ale to vy asi taky.

Za komisi životního prostředí
Roman, Dan, Barča & Lucka

Kontakt: formanekroman@centrum.cz
tel: 724 531 223

Vosy – latinsky vespidae
Milí Moutničáci, čas od času se vám snažím svými články 

přiblížit náš včelařský koníček. Postupně jsem vám popsal tři 
základní včelí produkty – med, vosk a propolis, které člověk pro 
svoji potřebu používá již od pradávna. Ještě bychom si někdy 
mohli popovídat něco o včelím jedu anebo o mateří kašičce, ale 
tentokrát bych nechtěl psát o našich včelkách, tentokrát bych 
chtěl psát o jejich příbuzných, o vosách.

Před nějakou dobou jsem četl článek, který se jmenoval: 
„Nenadržujme včelám, mějme rádi i vosy“ a docela mě zaujal. 

O příbuzných včel – ať jsou to vosy, sršni nebo i jiný hmyz, vím 
docela dost, a proto bych se s vámi o toto rád podělil.

Z průzkumu veřejného mínění o hmyzu provedeného ve 46 
zemích světa vyplynula totiž jednoznačná nespravedlnost. Včely 
mají rádi všichni a nejčastěji si s nimi pojí slova jako med, kvě-
tiny a opylování – zatímco u vos je tomu právě naopak, tam je 
to žihadlo, otravné a nebezpečné. Vosy jsou přitom úplně stejně 
„užitečné“ jako včely. Sice nevyrábějí med, ale na oplátku se 
živí hmyzem, který rostliny nevítají, a opylují je právě tak jako 
včely. Že jsou na rozdíl od včel lidmi méně ceněné, tak nedává 
žádný smysl.

A má to i praktické důsledky. Včelu zaplácne jen nelida, 
kdežto vosu utopí v malinovce kdekdo. Ale nejde jen o laickou 
veřejnost. Co se týče řádu blanokřídlých, podřádu štíhlopasých, 
píší vědci práce v drtivé většině o včelách – přesně z osmdesáti 
procent.

Tento nepoměr a široce rozšířený nezájem stojí za neznalostí 
a z toho plynoucí neschopností vosy chránit. Mimochodem, ži-
hadlem bodá jen jedno procento vosích druhů.

Výrazné zbarvení jejich těla nás už předem upozorňuje na ne-
bezpečí. Je jím pro nás žihadlo, jímž dokážou bolestivě bodnout. 
Navíc bývají i útočné. Budují si jednoletá hnízda, která v jarních 
měsících zakládá mladá oplodněná královna. U všech druhů je 
v hnízdě vždy jen jedna královna – ta téměř celý život klade 
vajíčka. Dělnice, pomáhající v budování hnízda a v krmení po-
tomstva, jsou jen samice.

Proč jsou vosy užitečné?
Larvy vos jsou téměř výlučně masožravé a živí se hmyzem, 

který dělnice během létání uloví. Uživit velké společenství vos 
znamená lovit denně několik stovek jedinců různého hmyzu, 
hlavně much a housenek. Loví především takový hmyz, který je 
pro ně v daném momentu nejsnáze dostupný, a tak jsou schopny 
tlumit a regulovat i přemnožené škůdce. Také z tohoto pohle-
du jsou vosy mimořádně užitečné, protože společně s hmyzo-
žravými ptáky a netopýry představují nejvýznamnější predátory 
létavého hmyzu. Aktivita hnízda vrcholí koncem léta, když se 
začínají líhnout budoucí královny a samci. V této době původní 
královna umírá a v hnízdě nastane chaos. Ten je způsoben záni-
kem feromonů královny, které společenství držely pohromadě.

Dělnice vos se postupně rozlétávají do okolí, kde se snaží 
o samotě přežít horlivým získáváním sladkých šťáv – v tomto 
období se nejvíce projevuje jejich nervozita. S příchodem pod-
zimu a zimy všechny dělnice zahynou. Mladé královny se na 
podzim páří a následně se ukládají k zimnímu spánku v různých 
dutinách.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

| ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |
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Na jaře se cyklus opakuje opětovným založením nových 
hnízd mladými královnami.

Bodnutí je téměř neškodné!
Účinky bodnutí vosami, ačkoliv jsou nepříjemné, nejsou tak 

nebezpečné jako bodnutí včel medonosných. Výzkumníci zjis-
tili, že zatímco k usmrcení 1 kg živé váhy laboratorních myší 
je třeba až sto padesát bodnutí vosami, k podobnému výsledku 
stačí jen čtyřicet bodnutí včelami. I proto je bodnutí všemi u nás 
žijícími vosami pro zdravého člověka téměř neškodné. Jisté rizi-
ko představuje bodnutí do citlivých částí těla, jako jsou cévy, ja-
zyk, dýchací trubice, rty, ústa, okolí očí. Výjimečně nebezpečné 
může být bodnutí u alergiků, kteří jsou na ně citliví.

Jak bezpečně snížit výskyt vos a sršní v okolí příbytku 
a v zahradě?

Výskyt vosích hnízd v okolí domu omezíme během zimy pre-
ventivním odstraňováním starých vosích hnízd, ve kterých se 
mohou nacházet zimující mladé královny. Zároveň odstraňuje-
me mladá vosí hnízda brzy na jaře, když jsou ještě malá a jejich 
ničení je bezpečnější.

Když je nutné „živé“ hnízdo odstranit během sezony, poraďte 
se s odborníky, kde jsme vám jako místní včelaři k dispozici, 
a samozřejmě tuto službu (pokud se opravdu budete cítit v ohro-
žení) vám rád poskytne i místní sbor dobrovolných hasičů.

V blízkosti hnízd neprovokujeme dělnice vos prudkými po-
hyby. Jedna z jejich obranných strategií je vyloučení feromonu, 
který mobilizuje ostatní družky k bezhlavému bránění hnízda. 
V tomto režimu vosy létají s bříškem a žihadlem prohnutým do-
předu tak, že jsou schopné bodnout ihned po nárazu do nepřítele.

Během prudké alergické reakce (anafylaktický šok) člověku 
prudce klesá tlak a může upadnout do bezvědomí. Provází ho 
výrazný otok pokožky a těžkosti s dýcháním. První pomoc je 
uložit pacienta do protišokové polohy se zdviženými dolními 
končetinami nad úroveň hlavy, udržovat průchodnost dýchací 
trubice a okamžitě přivolat pomoc.

Pokud u sobě víte, že špatně snášíte bodnutí, je vhodné s se-
bou stále nosit antialergické léky. Jedincům, kterým by mohl 
hrozit anafylaktický šok, může lékař jako první pomoc předepsat 
takzvané adrenalinové pero.

Byl bych moc rád, kdyby se váš negativní názor po přečtení 
tohoto článku na vosy změnil a v budoucnu jste na ně pohlíželi 
jako na součást celku (celkového potravního řetězce), protože 
jak jsme se již v minulosti všichni poučili z našich chyb, pokud 
svým chováním jen nepatrně narušíme tento křehký a velice dů-
myslně propojený systém, má to pro přírodu a i pro nás obrovské 
negativní dopady!

Za komisi životního prostředí
Roman Formánek

Mysleme ekologicky, buďme zodpovědní
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská od-

povědnost, nebo ochrana životního prostředí za něco moderního 
a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních letech.

Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabý-
vat už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ 
a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, že 
se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku 
lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila.

Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat 
přírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat 
půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nej-
starší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl 

vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů. V dnešní době si už 
nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba 
dělat víc.

Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, ne-
jen z důvodu ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubýva-
jící přírodní zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje, 
budovy dostaly zateplení, řada firemních materiálů zůstává jen 
v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.

Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zane-
dbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají na zachování linko-
vých autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za úspornější 
světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany k důsled-
nému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důle-
žitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec předat speci-
alizované firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, 
zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela 
zdarma.

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná 
recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně 
využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny zís-
kané z recyklace jsou levnější než nová těžba. Navíc recyklace 
zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do 
přírody.

Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro 
naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České 
republice vytváří hustou síť sběrných míst, zajišťuje přepravu 
sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky 
tomu ušetří naše obec finanční prostředky, které bychom jinak 
museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.

Klasické a halogenové žárovky nově patří do 
zpětného odběru

Klasické a halogenové žárovky nově patří do zpětného od-
běru, skončila pro ně výjimka.

Původně nebyly do zpětného odběru zařazeny, protože jejich 
výroba byla zakázána a předpokládalo se, že jejich sběr a recy-
klace nebude třeba.

Žárovky se ale pod různými názvy – průmyslové žárovky, 
otřesuvzdorné žárovky atd. do České republiky dále dovážejí. 
Po skončení jejich životnosti pak často končí v kontejnerech na 
použité světelné zdroje, stejně jako halogenové žárovky, které 
jsou na našem trhu stále běžně k dostání.

Od 1. ledna 2021 tedy spadají přímo žhavené i halogenové 
žárovky do zpětného odběru a je nutné za ně odvádět příspěvek 
na recyklaci.

Ekolamp

| ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |
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Škola uprostřed zimy
Skončily vánoční prázdniny a paní učitelky se chystaly do 

školy. Jak však už víte, nevrátily se všechny děti, nastoupili jen 
prvňáčci a druháci, starší děti musely zůstat doma. V mateřské 
škole bylo živo a veselo, zato v základní škole jsme fungova-
li jen tak napůl. Žákům jsme nabídli ranní družinu, i odpolední 
kluby a kroužky, ale bylo nám líto těch, kteří do školy nemohou.

V zimním období totiž často probíhají různé výukové progra-
my, divadla, koncerty a jiné akce, které rozvíjejí například vztah 
žáků k estetice, literatuře či výtvarnému umění. Také se věnuje-
me tradicím, tvoříme, bavíme se. Na chození ven nebývá vhodné 
počasí, takže je více času na hry a činnosti v místnostech.

Ale tento rok je opravdu jiný. Sice nám vzal setkávání ve ško-
le, ale počasí nakonec celkem přálo hrám venku, mrzlo a napadl 
i sníh. Bohužel ani nemoci se nám nevyhnuly, školka musela být 
na 14 dní uzavřena, ale mezi školáky se virus nedostal, takže 
uzavření celé školy od března nebylo pro nás aktuální.

A co vlastně v zimním období pravidelně zaměstnává vedení 
školy i školky? Jsou to finanční závěrky, inventury, vysvědčení 
a nejrůznější zprávy. Pro veřejnost je možná zajímavé, že uběhl 
půlrok od zahájení projektu Šablony III. pro inspiraci, který nám 
dovoluje dělat v základní škole Kluby – čtenářský a klub zábav-
né logiky; uhradí dětem projektové dny (měli jsme kosmický 
stan a také program Kdo žije v lese) a financujeme z něj podporu 
dětí v mateřské škole – školního asistenta a speciálního pedago-
ga. Podívejme se na ně blíže:

Jak pracuje s dětmi Mgr. Marie Srovnalová, která má funkci 
školního asistenta a plní i úkoly speciálního pedagoga? „Hra-
vou formou jsme rozvíjeli schopnosti a dovednosti předškolních 
dětí, aby mohly v září nastoupit do ZŠ. V rámci této přípravy 
jsme se učili například správně počítat, podepsat se, ale také 
jsme pracovali například s rytmem. 

Hráli jsme různé pamětní a pohybové hry, rozvíjeli jsme lo-
gické myšlení pomocí všelijakých hádanek a hlavolamů, a neza-
pomněli jsme si u toho ani společně popovídat o všem, co jsme 
zažili a o tom, co nás čeká. Zkrátka to byla zábava!“

Jednou z tzv. šablon je i tandemové výuka – tedy výuka, při 
které se třídou pracují dva pedagogové. Ti si připraví cíl hodiny 
a společně si pak děti například rozdělí anebo se u nich střída-
jí, záleží na tom, jakého cíle chtějí dosáhnout. My jsme se do 
takové výuky pustili v první třídě, kdy se paní učitelka Darmo-
vzalová spojila s paní ředitelkou a společně zapojují žáky do 
úkolů, rozvíjejících čtenářské dovednosti i psaní. Do konce roku 
proběhne 10 takových lekcí. První lekce se věnovala rozvoji čte-
nářských dovedností, druhá se zaměřila na hrubou a jemnou mo-
toriku – děti se naučily něco o písmu všeobecně, poté zkoušely 
psát prstem do mouky, modelovat svoje iniciály z plastelíny a na 
závěr také z perníkového těsta – svoje písmenko si poté odnesly 
domů a snad si na něm pochutnaly.

Nyní, v březnu, který býval zván měsícem knihy, se s dětmi 
věnujeme recitaci. Měli jsme v plánu návštěvu divadla, zkusíme 
zjistit, zda bychom dětem nezajistili alespoň dětské představení 
online. A také okna školy by se mohla jarně usmát – třeba tvá-
řičkami našich žáků.

Blíží se termín zápisu do první třídy, který musí vždy proběh-
nout v dubnu. Tak jako loni, ani letos se nám ho nepodaří udělat 
společný, pro všechny děti i s rodiči a učitelkami. Na webových 
stránkách školy i obce v nejbližší době zveřejníme termín i for-
mu zápisu. Termín určitě bude na delší časový úsek, forma podle 
možností a dané situace.

Na závěr přidávám poděkování všem trpělivým rodičům 
a pracovitým dětem, kteří společně s učitelkami zvládají dis-
tanční výuku a zatím i všechno učivo podle svých vzdělávacích 
programů. V dalších článcích vás podrobněji informujeme o ži-
votě ve škole.

Milena Emmerová

| ŠKOLSTVÍ |
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Děti a naše škola
Děti do školy v současné době nechodí…
Ale to je omyl. Děti jen ráno neberou aktovku na záda a ne-

jdou do budovy, která nese jméno „ŠKOLA“. Zažívají školu 
v domácím prostředí, kde jim probíhá tzv. distanční výuka.

Distanční výuka? Ano, jedná se o vzdělávání na dálku mezi 
učitelem a žákem. Distanční výuka neznamená pouze on-line 
výuku, ale také výuku off-line. Při on-line výuce se alespoň vi-
díme, slyšíme, vysvětlujeme nové učivo, zkoušíme společně na-
cházet řešení, anebo se můžeme rozdělit do menších skupinek, 
kdy žáci v menším počtu plní společně zadanou práci. Při výuce 
off-line žáci samostatně vypracovávají zadané úkoly.

Výuka se s klasickou výukou ve třídě nedá srovnat, ale sna-
žíme se ji dělat zábavnou a přínosnou formou. Dala jsem dětem 
z pátého ročníku za úkol napsat, jaké výhody a nevýhody vidí 
v této „distanční výuce“. Chci se s vámi o poznatky od dětí po-
dělit.

Co se mi nelíbí.
• Bolí mě často z monitoru hlava a oči.
• Nevidíme se naživo s kamarády.
• Je hrozné, když se nám on-line výuka sekala.
• Izolace.
• Výpadky internetu.
• Občas mně nejde se připojit.
• Máme na sebe málo času.
• Něco tam pořád strašně šustí (vypnutí mikrofonu to spraví)

Co se mi líbí.
• Nemusím brzy vstávat.
• Vidím se se spolužáky alespoň přes internet.
• Budeme chytří.
• Mohli jsme se vidět bez roušek.
• Máme krátké vyučování.
• Nemusím chodit do školy, když je škaredé počasí.
• Nic si nemůžu zapomenout doma.
• I když je to přes počítač, pořád je to škola hrou.
• Využíváme naši interaktivní tabuli.
• Když skončí výuka, můžeme si povídat.
• Skupinky jsou super.
• Máme možnost se doučovat.

Lenka Salzburgerová

Masopust ve škole
Přestože letošní oslavy masopustu byly velice omezené, nebo 

se nekonaly vůbec, rozhodli jsme se ve škole, že si s dětmi udě-
láme „masopustní průvod“ alespoň v prostorách školy – samo-
zřejmě za dodržení všech hygienických podmínek.

Myslíme si totiž, že lidové zvyky a tradice je dobré udržo-
vat, povídat si o nich a hlavně taky vědět, co vlastně znamenají 
a jaký mají význam.

S dětmi jsme si celý týden povídali o tom, co to vlastně maso-
pust (fašank, ostatky) je a připravovali se na něj. Děti si vyrobi-
ly masky, nachystaly kostýmy a v pátek před Popeleční středou 
(která letos připadla na 17. 2.) jsme se sešli ve škole (za hlasité-
ho řinčení všemožných hudebních nástrojů, tleskání, bubnování 
a zvuku harmoniky, vybaveni nezbytnou rouškou).

Nejprve jsme se společně podívali na krátké video, abychom 
si znovu zopakovali, co je to vlastně masopust, proč se slaví, 
proč se lidé převlékají za masky, tancují, zpívají a hodují… 
a kdy, proč, a na jak dlouho tyto bujaré oslavy masek, hudby, 
tance a dobrého jídla skončí? Ano, ano… odpovídáte správně… 
O Popeleční středě všechno veselí a hodování skončí a začne 

období čtyřicetidenního postu – období příprav na Velikonoce.
Děti se potom rozdělily do skupin a plnily úkoly, řešily za-

peklité otázky a tematicky zaměřené úlohy. Připomněly si tra-
diční masopustní písničky a říkadla. Nakonec jsme si vyzkoušeli 
šavlový tanec a prohlédli si fotky moutnického masopustu z mi-
nulých let.

Sladkou tečkou za příjemně prožitým dopolednem byly „boží 
milosti“, které nám připravily naše paní kuchařky.

E. Zemánková

Naše ekočinnost
I tento rok se snažíme zařazovat do výuky i mimo ni prv-

ky environmentální výchovy. Vzhledem k situaci jsme začínali 
v tomto školním roce již několikrát. Na začátku školního roku 
jsme se s žáky sešli, abychom obnovili, posílili náš stávající 
Ekotým, který se skládal převážně z žáků vyšších ročníků.

Na podzim jsme se ještě stihli zapojit do Kampaně obyčej-
ného hrdinství. Kampaň byla určena pro všechny Ekoškoly 
v České republice s cílem zapojit co nejširší komunitu v jejich 
okolí a mít tak co největší pozitivní dopad. Kampaň trvala jeden 
týden. Během tohoto týdne se zapojila téměř většina žáků naší 
školy, pedagogů, rodičů a dalších lidí z okolí do plnění výzev, 
které vedly ke zlepšení životního prostředí. Každý jednotlivec 
si mohl vybrat jednu až sedm výzev (Neplýtvej vodou, Zasaď 
strom nebo jen bylinku, Buď venku v přírodě, Využívej látkovou 
tašku…) a po sedm dní se je snažil v maximální míře naplňovat. 
K tomu sloužil Průběžný vyhodnocovací list, kde si každý za-
znamenával své úspěchy. Vyplněné listy jsme odeslali ke zpra-
cování. V prosinci nám přišlo celostátní vyhodnocení a diplom. 
Děti se seznámily s výsledky kampaně. Obyčejné hrdinství je 
chování, které každý den zlepšuje náš svět skrze naše skutky!

Plánovali jsme si další zajímavé činnosti a těšili jsme se, jak 
se do všeho pustíme. Nakonec děti zůstaly doma.

Po návratu prvního a druhého ročníku do školy jsme se vrhli 
opět do plánování.
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Malí ekoškoláci měli na-
kreslit, popřemýšlet jaké prv-
ky jim na školní zahradě chy-
bí. Názory dětí zpracováváme 
a podle možností je chceme re-
alizovat. V návrzích byl chod-
níček „bosou nohou“, ptačí 
krmítka a budky, hmyzáčkov-
ník, lavičky. Prvňáčci a dru-
háci nám udělali také velkou 
radost, když se většina z nich 
rozhodla posílit náš Ekotým.

Na žáky stále ve škole 
čeká prázdný vermikompo-
stér. Z místního zdroje máme již přislíbenou násadu – kaliforn-
ské žížaly, které budou z části zpracovávat náš vyprodukovaný 
bioodpad. Také nová želva čínská, Rychlík, roste jako z vody. 
Samozřejmě i letos chystáme výsadbu vyvýšených záhonků 
a rozšíření bylinkové zahrádky. Všechny činnosti bychom chtěly 
realizovat s žáky, na které se už moc těšíme a věříme, že alespoň 
část našich plánů společně zvládneme ještě tento školní rok!

Mgr. Eva Darmovzalová
ZŠ Moutnice 

Recitační soutěž v naší ZŠ
Před jarními prázdninami a po nich proběhla recitační soutěž 

v jednotlivých ročnících od 1. až po 5. třídu. Zúčastnili se všich-
ni žáci. Téma bylo libovolné a básničky si vybírali žáci sami. 
Komu se nepodařilo najít básničku u sebe doma v knihovně 
nebo na internetu, ten si přišel pro radu ke své třídní učitelce.

Výběr básní byl pestrý. Od klasiky jako je báseň Cestička 
k domovu od K. V. Raise až po moderní současné básně od 
P. Šruta. V každé třídě byli vybráni tři nejlepší recitátoři: ti se 
potom utkali v „recitačním souboji“. Vše proběhlo samozřejmě 
v on-line rovině, kvůli současné situaci. Mladší kategorie – žáci 
1. a 2. třídy – soupeřili již 4. 3. ; starší se předvedli spolužá-
kům i hodnotitelům v pátek 12. 3. Jistě vás zajímá, jaké šikovné 
recitátory nyní ve škole máme? Určitě jsou to všichni, kteří se 
zúčastnili, ale vítězové jednotlivých kategorií jsou:

Mladší žáci: 1. Karolína N., 2. Ellen K., 3. Dominika B., 
Monika A. Starší žáci: 1. Zuzana W., 2. Silvie A., 3. Eliška B., 
Vojtěch K. a Matyáš H.

Děti byly nadšené a všichni fandili svým spolužákům. Paní 
učitelky vybraly vítěze a odměnily je hezkou knížkou. Těšíme se 
na další ročníky recitační soutěže a mladé recitátory.

M. Benešová

| ŠKOLSTVÍ |
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Nikdo z nás se před zimou schovat nechtěl. Nevěříte? Podí-
vejte se, jaká kouzla jsme vytvořili.

školní družina

| ŠKOLSTVÍ |



23

MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2021

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zprávičky z naší školičky
Na úvod našeho článku začnu tématem, které nás všechny již 

rok spojuje, to téma nese název COVID-19. Od 1. 3. 2021 došlo 
k uzavření všech škol, včetně mateřských. Toto rozhodnutí vlády 
bylo zcela jistě namístě. Podle dostupných zdrojů počet pozi-
tivních dětí do pěti let rapidně vzrostl. Tento problém je velmi 
závažný, protože takto malé děti jsou většinou bezpříznakové 
a nemoc vyjde najevo, až když se nakazí dospělý člověk, který 
už většinou nějaké příznaky má. Touto zkušeností jsme byli na 
začátku ledna letošního roku „obohaceni“ i my v naší mateřské 
škole. Stačí jedno (možná více) bezpříznakových dětí a spouští 
se lavina, jejímž výsledkem v našem případě bylo šest pozitivně 
testovaných zaměstnankyň a téměř polovina dětí. Tato čísla ov-
šem nejsou konečná. Nákaza postupovala dále v rodinách téměř 
všech pozitivně testovaných. Naštěstí (podle mých informací) 
jsme všichni nemoc zvládli bez vážnějších následků.

Ráda bych zde citovala malý výčet z internetových zdro-
jů. Články byly publikovány těsně před uzavřením všech škol 
v české republice.

Otázka na paní ředitelku z jedné mateřské školy: Je podle vás 
bezpečnost provozu mateřských škol dostatečně zajištěna, nebo 
by šlo udělat více? Bezpečnost není zajištěna. Děti jsou bez rou-
šek, stejně jako učitelky. A děti jsou často bezpříznakové. Každá 
učitelka jde do třídy s rizikem, že se může nakazit a málokdy 
se zjistí, od koho se nakazila. I kdyby roušku měla, vzhledem 
k tomu, že s dětmi mluvíme a oblékáme je, nepomůže ani rouš-
ka. Jsme s nimi ve velmi těsném kontaktu.

Prudký nárůst šíření koronaviru se podle Pedagogické komo-
ry týká zejména dětí v mateřských školách a žáků prvních a dru-
hých ročníků základních škol, kteří narozdíl od ostatních mají 
prezenční výuku. Počet nakažených dětí je aktuálně o 38% vyš-
ší, než činí průměr ČR za všechny věkové kategorie. Zároveň 
je nejvyšší za celou dobu epidemie, uvádí komora 25. 2. 2021. 

(Pedagogická komora, zapsaný spolek, 28. 2. 2021). Od po-
čátku epidemie bylo hospitalizováno 609 pedagogů. Osmnáct 
pedagogických pracovníků bohužel zemřelo. Aktuálně je pozi-
tivních 3 186 pedagogů a hospitalizováno je 48 pedagogických 
pracovníků. Celkový počet pedagogů činí 191 221.

Podle Radka Sarköziho, prezidenta Pedagogické komory, se 
ministr školství Robert Plaga svým laxním přístupem dopustil 
několika závažných chyb. Sarközi upozorňuje, že v případě ma-
teřských škol neprosadil žádná epidemická opatření, přestože ho 
o to ředitelky i učitelky opakovaně žádaly již od jara. Mimo jiné 
také upozorňuje na očkování učitelů, ke kterému mohlo dojít 
dříve.

V současné době již proběhla registrace očkování pracovníků 
ve školství, na které většina z nás, co se řadíme mezi rizikové 
profese, již netrpělivě vyhlíží.

| ŠKOLSTVÍ |
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I přes nepříznivou situaci se snažíme dětem v naší školce do-
přávat příjemné chvíle. Společně jsme si užili hudebně-taneč-
ní vystoupení, tříkrálovou návštěvu místního kostela, sněhové 
radovánky na naší školní zahradě, návštěvu hasičské zbrojnice, 
koncertní vystoupení, které mělo krásný název „Dětským srdíč-
kům“ a koncem února také náš tradiční karneval.

Snažíme se myslet pozitivně a vyhlížet lepší zítřky. I proto 
jsme již naplánovali na měsíc květen školní výlet, o kterém si 
myslíme, že by se dětem mohl líbit.

Apeluji na všechny rodiče dětí, kteří vědí, že budou chtít ve 
školním roce 2021/2022 umístit své dítě v naší mateřské škole, 
aby se dostavili k zápisu, který proběhne v době 10. – 14. květ-
na 2021 (upřesníme). A to i v případě, že nebudou chtít, aby dítě 
navštěvovalo MŠ již od září 2021, ale například od března 2022. 
Potřebné informace k zápisu budou včas uveřejněny na našich 
webových stránkách a na informační tabuli obecního úřadu.

Přejeme nám všem pevné zdraví a moc si přejeme, abychom 
to společným snažením zvládli a mohli žít opět /normálně/.

Za kolektiv mateřské školy
Bc. Leona Kolková

Když je školka zavřená
V období, kdy byla mateřská škola uzavřena, byla prezenč-

ní výuka dětí s povinnou školní docházkou nahrazena distanč-
ní výukou. Děti si mohly vyzkoušet, jaké to jednou bude plnit 
úkoly do školy. Každý týden si rodiče vyzvedli pracovní listy, 
které byly zaměřené na procvičování jednotlivých oblastí (gra-
fomotoriky, jemné motoriky, sluchového vnímání, prostorové 
orientace atd.). Rodičům (i mladších dětí) byly přes IS Edookit 
zasílané náměty, jak trávit s dětmi volný čas, a přitom rozvíjet 
jejich dovednosti. Velká kreativita dětí i rodičů se projevila při 
tvorbě, sněhových vloček“ z různých materiálů. S dětmi jsme 
si všechny fotografie po návratu do mateřské školky prohlédli. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat rodičům za úsilí, které jste 
věnovali svým dětem při distanční výuce.

Gabriela Marešová

| ŠKOLSTVÍ |
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Léta páně 2021 – rok svatého josefa
Kariéristů a leštičů klik nejen na stát-

ních úřadech, ale i na biskupstvích je mno-
ho. Otázkou však je, co je pravý úspěch.

Papež František vyhlásil Rok svatého 
Josefa. Josef od Marie a Ježíše byl modrá-
kový člověk. Nenápadný dělník. Na rozdíl 
od šéfů různých byznys divizí to má mod-
rákový člověk s platem horší a životem ná-
ročnější. A je za hranicí pozornosti.

Čím je tedy tesař z Nazaretu tak atrak-
tivní? Zdánlivě obyčejné věci bere vážně, 
věří ve vztah založený na lásce a podle 
toho tiše jedná, protože dobro bývá poti-
chu.

Ano – dobře tomu rozumíte vy, kdo jste 
poznali, co je to opravdová láska, přátelství, ztráty i radost z ma-
lých, světu neviditelných krůčků. Nemusíte být úspěšní, důležitá 
je velká láska v obyčejných věcech.

Důležité restaurování, byť se jedná o běh na 
dlouhou trať

Sakrální památky pro jedny znamenají kulturní dědictví, pro 
jiné spirituální inspiraci a vyjádření zbožnosti, pro další obojí.

V našem farním kostele čekají tyto památky na zasloužené 
restaurování. Je to dle odborného posouzení práce na deset let 
za deset miliónů. U takové odborné práce se nedá příliš spěchat, 
vždyť chceme zanechat budoucím generacím naší vesnice a re-
gionu kvalitní věci, aby to za krátký čas nemusely po nás dělat 
znovu.

Vloni jsme započali celý program restaurování našeho chrá-
mu obnovou centrální sochy Krista, která se nachází v gotickém 
presbyteriu. Poškození dřevěných čepů bylo značné, ruce byly 
druhotně křivě a nepevně osazeny, dřevo bylo na četných mís-
tech poničené červotočem, a to ve vysokém stupni poškození. 
Socha měla evidentně bohatou malířskou historii – muselo se 
z ní sejmou spoustu nepůvodních vrstev a vrátit jí původní po-
dobu.

Letos nás čeká restaurování velkých obrazů patronů obce 
sv. Jiljího a sv. Rozálie. Bude třeba odstranit kouřové skvrny, 
šelakové vrstvy, očištění pláten, konzervování, dotvoření rámů 
plátováním atd. Dále pak přijdou na řadu obrazy sv. Barnabáše, 
Panny Marie bolestné, sv. Rodiny a obrazů celé takzvané kří-

žové cesty. Celému prostoru po jeho realizaci se dostane nové 
a krásnější podoby. Těšíme se na zdárný výsledek!

Peníze nemusí nutně rozdělovat
Závist a žárlivost ve Werichově „Lakomé Barce“ či filmu „Zí-

tra to roztočíme, drahoušku“ nastavují zrcadlo všem, kdo žijí 
v sousedské pospolitosti venkova nebo města. Za žertovným po-
dáním se odhaluje dramatické zjištění: úspěch se neodpouští! Že 
by i v Moutnicích?

V naší obci žije mnoho ušlechtilých lidí, kteří rádi podají po-
mocnou ruku či přispívají na dobré projekty, i těch, kteří nejenže 
žijí jen a pouze pro sebe, ale angažovanost těch prvních šma-
hem lacině shodí a poníží. Přesto úsilí o dobro zůstává dobrem. 
Poděkování tak patří všem, kdo pamatují na ty nejpotřebnější 
a podporují je prostřednictvím Tříkrálové sbírky, sbírek na cha-
ritu nebo adopcí na dálku pro děti v zemích třetího světa.

Chcete-li některé spoluobčany bezpečně rozhádat, začněte se 
bavit o penězích pro spolky. Žel nezřídka schází korektní a do-
statečné informace, a proto se na hlavy nejen jejich šéfů snese 
kdeco. Škoda. A snad by si to někteří mohli zkusit sami.

I když se nechává pokřtít mnoho dospělých z řad obyčejných 
a poctivých lidí i z řad takzvaných významných osobností naše-
ho národa, církev není „trendly“. A pro své etické postoje svým 
způsobem principiálně být nemůže.

Nicméně stran financování farností má naše společnost do-
posud malé poznání. Sakrální památky naší vlasti, jež přichází 
zhlédnout mnoho místních i cizinců a přináší státní i regionál-
ní pokladně značný zisk, se opravují a udržují zejména z kapes 
farníků. Tisíckrát omílané restituce opravdu nejsou ziskem pro 
venkovské farnosti. Může-li některá samospráva přispět na zá-
chranu či obnovu kulturních památek, jedná se o nízké procento 
oproti ostatním institucím, ač kupříkladu na jižní Moravě far-
nosti bývají společenstvími s největším počtem členské základ-
ny. Není to zajisté vina samospráv, ty jsou tlačeny okolnostmi.

Není třeba mít iluze ani o zabezpečení kněží: přes jejich roz-
sáhlé vzdělání a mnohaoborové dovednosti vedou život v se-
lektovaných nekomfortních místnostech far pobírajíce plat na 
hranici životního minima.

Ovšem žádné ukřivdění a žádná hysterie! Jen vzkazka pro 
rychle soudící: pomáháme a nesoudíme. Rádi. Snad se někdy 
dočkáme něčeho takového i z druhé strany.

Vážení spoluobčané, každému z vás opravdu milostiplné Ve-
likonoce a vůbec vše dobré!

PhDr. Mgr. René Strouhal, Ph. D.
váš duchovní správce

| FARNOST |

Velikonoční svátky v moutnickém kostele 
svatého Jiljí:

Květná neděle: 28. 3. v 7:30, 9 a 10:30 hodin
Předvelikonoční svatá zpověď s cizími zpovědníky: 

28. 3. od 15 do 18 hodin
Zelený čtvrtek: 1. 4. v 18:30 hodin

Velký pátek: 2. 4. v 18:30 hodin
Velikonoční vigilie: 3. 3. v 20:30 hodin

Boží hod velikonoční: 4. 4. v 7:30, 9:00 a 10:30 hodin
Velikonoční pondělí: 5. 4. v 8 a 9 hodin

Domluva svateb, křtů, pohřbů a konzultací: 
moutnice.farnost@email.cz; 602 589 195
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Orel jednota Moutnice – výročí
V loni jsme si chtěli připomenout výročí 100 let od založení 

orelské jednoty v Moutnicích. Bohužel situace na poli epidemie 
nám tuto možnost oslavy nedovolila, a tak rada jednoty rozhodla 
o odložení vzpomínkové slavnosti na letošní rok. Jak to dopadne 
letos, se dá jen velice nesnadno odhadnout.

Pokud to situace dovolí, budeme vás včas informovat o ter-
mínu oslavy.

A tak mi dovolte alespoň několika fotografiemi připomenout 
začátek devadesátých let, kdy byla obnovena naše jednota a za-
čala se svou sportovní činností.

Rostislav Dohnálek

Orel jednota Moutnice – zimní silniční běh
Milí spoluobčané, v této chvíli bychom vás informovali 

o průběhu, a také výsledcích dalšího ročníku zimního silničního 
běhu. Za více jak třicetiletou historii je to podruhé, kdy jsme 
museli zrušit tyto závody. V roce 2010 nás v pořádání závodů 
zastavilo počasí, a s ním příchozí ledovka. Letos je to epidemie 
Covidu. Jedinou akcí spojenou s memoriálem tak byla odslou-
žená mše svatá za účastníky II. zahraničního odboje a poté jsme 
pietní vzpomínkou a položením kytičky na hroby uctili památku 
účastníků zahraničního odboje.

Letošní rok jsme také bohužel zůstali bez příležitosti se se-
jít při plesové sezoně, společně si užít tanec při hezké muzice 
a hlavně příjemná společenská setkání. Vloni jsme se také sešli 
na Mótnický vostatke, ale letos jsme si bohužel nemohli užít 
společnou akci, která se vloni tak vydařila.

Někdy se říká, že všechno zlé je k něčemu dobré. Marně pře-
mýšlím, k čemu by stav, který prožíváme už celý rok, byl dobrý. 
Ale jedna věc mě přece jen napadá. Společnost si snad konečně 
uvědomuje jaký význam má pro nás svoboda, možnost cesto-
vat, setkávat se a svobodně vyjadřovat své přesvědčení a názory. 
Cítím, jak je důležité setkávání mezi lidmi, společná činnost ve 
spolcích, všechny aktivity které je společnost schopna prožívat. 
Výzvou pro všechny by mělo být, jak jen to bude možné, vrátit 
se k aktivnímu společenskému životu. S potěšením přivítat mož-
nost zajít na ples, na fotbal a dát si pivko. S nadšením vrátit děti 
k fotbalu, k florbalu, do hasiče a mnoha dalším aktivitám.

Říká se, že na konci každého tunelu je světlo, otázkou je, jak 
je dlouhý tunel, a jak rychle se v tunelu pohybujeme. A možná to 
nejpodstatnější je, kdo nás v tom tunelu vede. Přesto věřím, že 
s pokorou a odpovědností tuto složitou dobu zvládneme.

Loni proběhlo v Orlovně natáčení jednoho dílu pořadu Histo-
rie.cs. Pořad byl odvysílán loni na podzim. Pro ty, kdo ho nestih-
li, je možno ho shlédnout na internetu stačí si zadat – Historie.cs 
nebeští jezdci z jižní Moravy.

Rostislav Dohnálek

Když se letošní běžecké závody neuskutečnily, nabízíme vám 
alespoň fotografie z historie memoriálu účastníků II. zahra-
ničního odboje. Snad se někteří poznáte.

| OREL |
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 
Moutnice (dále JSDHo Moutnice)

Přeji všem čtenářům krásné jaro. Touto cestou bych rád in-
formoval naše spoluobčany o činnosti naší JSDHo Moutnice 
v uplynulém roce.

V loňském roce naše jednotka zasahovala při 24 událostech, 
z toho 8 událostí bylo hlášeno jako činnost jednotky – práce pro 
obec, doplnění vody, zalévání stromků, pročištění kanalizace, 
kácení stromů. Zbývajících 16 událostí proběhlo dle klasické-
ho scénáře dle požárního poplachového plánu kraje. Jednalo se 
o tyto události: 2x požár trávy, polního porostu či odpadu, 2x 
požár nízké budovy, 2x požár dopravního prostředku, 4x zá-
chrana osoby s pomocí AED, 1x likvidace obtížného hmyzu, 
3x technická pomoc (odstra-
nění stromu, čerpání vody), 
1x planý poplach. Statisticky 
můžeme říci, že jednotka měla 
o polovinu méně výjezdů než 
loňský rok, ale v pětiletém 
horizontu se jednotka drží na 
průměrných 26,6 zásazích za 
rok. Z důvodu Covidových 
opatření nebylo možné usku-
tečnit žádné taktické nebo pro-
věřovací cvičení. Jednotka se 
musela spokojit s výcviky po 
malých skupinách viz obr. 1.

Bohužel z důvodu zákazu zveřejňování fotografií dobrovol-
nými hasiči ze zásahové činnosti nemůžeme přiložit obrazovou 
přílohu, tak alespoň statisticky viz obr. 2.

Na obr. 3 naleznete aplikaci, 
která nám pomáhá při vyhod-
nocení cvičné nepřímé srdeční 
masáže.

Vir COVID – 19 dění u nás 
i ve světě změnil. Nepřísluší 
mi tuto situaci komentovat, ale 
přesto bych vás chtěl povzbu-
dit. Obyčejnému člověku se 
s neviditeným nepřítelem těžko 
bojuje, buďme vytrvalí ve spo-
lečném úsilí a nepodceňujme 
situaci. Mějte však tvůrčí kri-
tiku a využívete ověřených in-
formačních zdrojů ke zvládnutí 
této epidemiologické situace. 

Lidstvo samo přeci překonalo nejednu epidemii.
Díky stáří mobilní techniky je naší vizí výměna hasičských 

vozidel. Obec k tomu přistoupila velice zodpovědně a žádá ka-
ždým rokem o dotační podporu. V roce 2021 přijde na výměnu 
nejprve dopravní automobil. I když je zde teprve od roku 2010, 
nárok na dotační podporu vznikl již po pěti letech jeho užívání. 
Finanční podpora byla přislíbena v hodnotě 450 tis. Kč od Mini-
sterstva vnitra a až 300 tis. Kč z individuální dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje. Nyní se konkretizuje a schvaluje technic-
ká dokumentace pro toto vozidlo.

Co se smí a nesmí při jarním úklidu pálit?
NESMÍM: Plošně vypalovat travní porost.
MŮŽU: Pálit suchou trávu, listí a dřevo ze zahrádky na hro-

madě s opatrností tak, abych zbytečně nezavdal příčinu požáru! 
Pokud se rozhodnu spalovat přírodní materiál, budu vždy obe-
zřetný. Nepříznivě mne může překvapit rozšíření požáru díky 
rychlosti hoření spalovaného materiálu, větru a také výškovému 
profilu krajiny. Pozor na toxické a dusivé účinky kouře!

Bližší popis problematiky spojené s riziky požárů v přírodě 
je shrnut na webových stránkách: www.krizport.cz/rady/chytre-
-blondynky-radi/prehled-temat

Chci poděkovat všem dětem ze ZŠ Moutnice, které se zapoji-
ly do preventivní soutěže Požární ochrana očima dětí, tentokrát 
vyhlášenou na téma „POŽÁRY V PŘÍRODĚ A JAK JIM ZA-
BRÁNIT?“ Této výzvě čelili se vztyčenou hlavou, konkurovali 
svým vrstevníkům ve svém okrese v daných kategoriích. Sli-
bujeme Vám, jen jak to bude možné, že namalované obrázky 
vystavíme při některé z budoucích hasičských akcí. Republiko-
vým vítězným obrázkům blahopřejeme a můžete je shlédnout 
na webových stránkách: www.dh.cz, kde si vyhledáte přehled 
vítězných prací z POODM2020.

Děkuji všem členům jednotky za jejich obětavost a děkuji ha-
sičským rodinám za toleranci naší služby. Děkuji vedení obce 
za to, že mu požární ochrana v naší obci není lhostejná a že má 
v úmyslu nemalou měrou svoji jednotku sboru dobrovolných 
hasičů stále podporovat. Děkuji Vám všem, kteří se zajímáte 
o dění v obci, sledujete a jakkoli podporujete naši činnost dobro-
volných hasičů, i když v této době je společenská činnost značně 
omezená.

Bc. Pavel Novotný
velitel JSDHo a SDH Moutnice

za přispění informační podpory webu pozary.cz a krizport.cz

Sběr železného šrotu
Tradiční sběr železného šrotu, který byl plánován na so-

botu 27. 3. 2021, bude z důvodu pandemické situace odložen 
na pozdější termín. O novém termínu vás budeme informovat 
s dostatečným časovým předstihem. Vážíme si toho, že dlou-
hodobě přispíváte do sběru železného šrotu a tím podporujete 
činnost našeho sboru.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Dohnálek
starosta SDH Moutnice
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Opravy v nové hlasatelně
Pravidelně Vás informuji o generální opravě hlasatelny, ani 

tento zpravodaj nebude výjimkou. Díky poctivé práci fotbalistů 
a členů klubu oprava směřuje do finiše. Jsou hotové zednické 
práce, montují se zásuvky a vypínače. Byly proraženy a vyvr-
tány díry směrem do hřiště, do kterých byly usazeny a přišrou-
bovány speciální železné tyče, na které bude usazena podesta. 
Na podestu budou umístěny reprobedny, aby při fotbalových 
zápasech nebo jiných akcích byla lépe slyšet slova moderátora 
v celém sportovním areálu. Již se maluje a hned, jak počasí do-
volí, budou natřena okna. Na závěr budou položeny na podlahu 
parkety.

Chtěl bych z tohoto místa moc poděkovat všem, kteří jakým-
koliv způsobem přiložili ruku k dílu a pomáhají při rekonstrukci 
této místnosti.

Informace ze sportovního úseku
Z rozhodnutí FAČR (Fotbalové asociace České republiky) 

byla jarní část termínové listiny mistrovských zápasů všech 
amatérských soutěží v republice zrušena. Nyní se bude čekat na 
další vývoj epidemie. O dalších krocích budou spoluobčané včas 
informováni. Momentálně je ve fotbalovém prostředí situace ta-
ková, že se čeká na uskutečnění okresních a krajských valných 
hromad a posléze na nejdůležitější valnou hromadu FAČR, aby 
po fotbalové aféře místopředsedy FAČR pana Berbra bylo zvo-
leno nové vedení fotbalu.

Z historie moutnické kopané
Dnešním dnem a tímto prvním zpravodajem v roce 2021 bych 

chtěl otevřít novou rubriku, a to historii moutnické kopané. Roz-
hodli jsme se tak spolu s vedením klubu SK Moutnice, protože 
se rychle blíží (věříme a doufáme, že v příštím roce epidemio-
logická situace dovolí) oslava 90. výročí založení moutnické 
kopané.

Vážení spoluobčané!
Ještě než začnu vzpomínat všechny ty události, vzpomínky, 

zápasy, jmenné a bezejmenné hrdiny, kteří tvořili celou tuto 
v příštím roce již devadesátiletou tradici kopané, dovolte mi vy-
jádřit jednu velkou prosbu. Prosím všechny spoluobčany – nejen 
ty dříve narozené, ale i mladší ročníky, kteří po svých rodičích 
a prarodičích vyklízejí půdy, komory a různá zákoutí ve svých 
domech: pokud byste našli staré fotky, vlaječky nebo jiné ar-
tefakty spojené s fotbalem, případně si pamatovali nejrůznější 
historky, prosím kontaktujte mne na adrese Robert Ostrovský, 
Moutnice 339. Všechno po zpracování, archivaci a zmapování 
v pořádku vrátím původním majitelům. Chtěli bychom z toho 
čerpat na výstavku při příležitosti výročí 90 let moutnické ko-
pané. Také bych chtěl pro všechny starousedlíky i nově se na-
stěhovavší do Moutnic sepsat tištěnou publikaci zahrnující tuto 
historii. Předem všem občanům mnohokrát děkuji.

Dnes začínáme statí ze začátku plánované publikace – k 50le-
tům moutnické kopané. Sebeobsáhlejší publikace by nepostihla 
úplně přesně činnost a osudy několika generací Moutničáků, 
kteří bez velkých slov a bez ohledu na své soukromé zájmy svou 
dobrovolnou prací naplňovali bohatou činnost skrytou za obsa-
hem několika stran tištěné publikace. Až budete číst tuto struč-
nou historii našeho oddílu, hledejte mezi řádky fotbalová srdce, 
lásku ke sportu a tisíce hodin věnovaných svému milovanému 
sportu. Každé z uvedených období mělo své hrdiny, svá jména. 

Mnohým z Vás nic neříkající, některá nejsou ani uvedena, ale 
přesto byla.

Za celá ta léta činnosti našeho oddílu se úspěchy střídaly s ne-
úspěchy, vítězství s prohrami, a přesto obdivuhodný elán hráčů 
a funkcionářů překonal vždy obtíže, které život přinášel.

Věnováno všem bývalým a současným 
ctitelům koženého míče

Nejdříve si v tiché vzpomínce připomeňme ty, kteří se tohoto 
jubilea (myšleno oslav 50. výročí fotbalu v roce 1982) nedožili. 
A také kdybyste hledali zemřelé členy, hráče, funkcionáře, kteří 
zemřeli mezi 50. a 89. výročím našeho klubu, i o těch bude řeč 
později a v dalších číslech zpravodajů.

Víme o nich, více víme o jejich práci, a proto nelze nevzpo-
menout jejich jména. Jednak pro uctění jejich památky, jednak 
proto, že s jejich jmény si připomeneme sportovní humor, elán, 
nadšení, obětavost a posléze sportovní srdce, které svým rytmem 
jako při štafetě předává kolík obětavosti a nadšení dalším gene-
racím, aby i ony mohly uskutečňovat svoje cíle.

Jsou to funkcionáři a hráči:

Čest jejich památce!
Robert Ostrovský, SK Moutnice

| SK MOUTNICE |
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Josef Hrdý
Martin Janoušek
Karel Albrecht
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PODĚKOVÁNÍ

DENNÍ STACIONÁŘ

VĚDĚLI JSTE ŽE

Poděkování za poskytnutí první pomoci
Dne 2. února 2021 v ranních hodinách jsem zkolabovala na 

horní autobusové zastávce. Chtěla bych touto cestou poděkovat 
paní Ivě Dohnálkové, paní Olze Zvolské, paní Mileně Podlouc-
ké, panu Pavlu Buchtovi a všem ostatním, které si bohužel ne-
vybavuji, za jejich duchapřítomnost a pohotovost, díky kterým 

mi poskytli okamžitou první pomoc a následně přivolali RZP.
Velice si vážím lidského přístupu svých spoluobčanů a záro-

veň bych se chtěla pomyslně omluvit za stresovou situaci, kterou 
jsem jim nechtěně způsobila.

Nebojme se pomáhat!
Terezie Ostrovská

V Židlochovicích je nově otevřen Denní 
stacionář

Dne 15. 10. 2020 se v Židlochovicích plně spustil provoz 
Denního stacionáře, který je určený především pro klienty 
z ORP Židlochovice.

Zřizovatelem denního stacionáře je Město Židlochovice. Je 
určený pro ty, kterým jejich zdravotní znevýhodnění nedovolí 
docházet do běžného zaměstnání a při tom by rádi trávili svůj 
den aktivně v příjemném a podnětném prostředí. Denní stacio-
nář nabízí širokou škálu aktivit. Individuálně se s Vámi domlu-
víme, co byste se chtěli naučit, nebo v čem byste se chtěli zlepšit 
či zdokonalit. Zcela respektujeme přání klienta.

Cílovou skupinou je klient ve věku 18 až 64 let se zdravotním 
postižením, s mentálním postižením, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Denní kapacita klientů je 10, což nám umožňuje se všem kli-
entům plnohodnotně věnovat tak, jak potřebují.

Provozní doba stacionáře:

Pondělí až pátek 7:00 – 17:00 (čas může být přizpůsoben 
požadavkům klienta).
Kontakt: Sociální služby města Židlochovice Masarykova 115 
Židlochovice 66701 www.zidlochovice.cz

Kontakt na službu denní stacionář:
Vedoucí denního stacionáře, sociální pracovnice:
Mgr. et. Bc. Lenka Brázdová, DiS.
Telefon: 737 635 203
Email: stacionar@zidlochovice.cz

Jak se nám v současné době a situaci mění možnosti „nor-
málně“ vykonávat svoji práci, tak i já jsem občas neplánovaně 
doma. Jedno dopoledne mě zaujal dokumentární film o historii 
a hlavně stavbě úžasného zámku Chambord ve Francii. Zámek 
byl stavěn v letech 1519 – 1608 na objednávku krále Františka 
1. Stavba celého zámku je unikátní od samého začátku (tím my-
slím základy), protože je postaven v prostoru rozlehlých mokřa-
dů a dělníci při jejich budování zatloukali až dvanáctimetrové 
dubové kůly, aby vytvořili solidní podloží pro stavbu samotného 
zámku… a řeknete si primitivové v šestnáctém století! Co mohli 
vědět a umět, neměli elektřinu, neznali hydrauliku, znali kolo, 
páku a kladku…

Nechci vám zde popisovat celou jeho historii, ale jen pro do-
kreslení: Chambord patří k vrcholným stavbám renesanční ar-
chitektury a k nejznámějším zámkům ve Francii. Jeho fasáda 
má šířku 128 metrů, v zámku je 440 místností, 80 schodišť, 365 
komínů a 800 tesaných hlavic sloupů.

Sám František I. si svého zámku moc neužil a ani se nedožil 
jeho dokončení (umírá v roce 1547). Zámek ve větší části do-
končil až mnohem známější Ludvík XIV. – král slunce.

| SPOLKY A ZÁJMOVÁ ČINNOST |
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Okénko místního Vinařského spolku
Malá rekapitulace uplynulého období: po sklizni 2020 vinaři 

dočišťují vína uvedeného ročníku, říká se těmto úkonům, že se 
víno zaškoluje. Kontrolují zdravotní stav a vybraná vína připra-
vují k naležení. Ročník 2020 se vyznačuje v červených vínech 
jako lehčí s menší kyselinkou, bílá vína jsou šťavnatá připomí-
nající zralé ovoce jako broskve, kandované ovoce apod., dále se 
vyvíjejí do výjimečného ročníku.

Během druhé poloviny ledna vinaři nastupují na jeden z nej-
důležitějších úkonů pro nastávající úrodu a také pro rok následu-
jící. Zimní řez révy, tato záležitost patří k výrazným činnostem, 
které mohou ovlivnit celou nastávající sezónu. Vinaři proto zim-
nímu řezu musí věnovat maximální pozornost.

Zimní řez pokračuje v únoru a dále v březnu, kdy tyto prá-
ce vrcholí. Musí být provedeno dříve, než jarní slunce začne 
probouzet mízu v keřích a než réva začíná tzv. slzet. Jakmile je 
dostříháno, to už je zpravidla přelom březen a dubna, jednoleté 
plodonosné letorosty se ohýbají nebo jinak tvarují pro pravidel-
né rašení dle způsobu vedení. Tato činnost v terénu je časově 
náročná vzhledem k počasí a k rozvíjejícímu se blížícímu jaru. 
Jakmile réva začne rašit, mělo by být provedeno.

Hrozí totiž poškození rašících oček, kde se už rýsují první 
lístky a také hrozny. Tyto narašené nové letorosty jsou velice cit-
livé na poškození, to už je ale jiné období. Po každé této činnosti 
v terénu musí vinař ve sklepě bedlivě kontrolovat zdravotní stav 
uloženého vína, a to čichem, zrakem a ochutnávkou.

Vzhledem k celosvětové situaci vinař rád nabídne zákazní-
kům svůj produkt tzv. „výdejním okénkem“ nebo jiným dohod-
nutým způsobem. Vyrábíme totiž víno nejenom pro sebe, ale pro 
Vás všechny, naše příznivce.

Každoročně jsme tato mladá vína spolu s vámi ochutnávali 
na tradičním „Svěcení vína“ 27. prosince, a také na plánovaném 
krojovém a vinařském plese. Nyní je situace až tak složitá, že 
nevíme, kdy bychom mohli tyto činnosti znovu rozjet. Zveme 
alespoň širokou veřejnost hlavně naše spoluobčany k oslovení 
vinaře, každý vám s radostí poskytne víno své produkce a touží 
po ohodnocení svých vín alespoň takto na dálku.

Těšíme se na naše společná setkání, jakmile to jenom situace 
kolem dovolí.

Rozhodně nyní platí dvojnásob naše známé „NA ZDRAVÍ“.

Za vinaře
Pavel Žáček

Součastí interiéru je (už kromě již zmiňovaných 80 schodišť) 
jedno zásadní, monumentální, obrovské celé z mramoru origi-
nální dvojité schodiště v centru celé stavby. Dvě vzájemně pro-
pletené spirály, kde se dva lidé jdoucí proti sobě nemusí potkat, 
dosahují šířky osmi metrů. Genialita této konstrukce je často 
připisovaná Leonardu da Vinci. Je pravda, že roku 1516 přišel 
na žádost Františka I. do Francie, ale zemřel čtyři měsíce před 
započetím stavby Chambordu, takže byl zřejmě spíše inspiráto-
rem než projektantem.

Pokud vás tento článek zaujal, jistě si víc informací o tomto 
díle dohledáte sami a ti aktivnější se tam zajedou podívat. Určitě 
to bude stát za to!

A věděli jste, že: točitá schodiště hradů jsou stavěna ve směru 
hodinových ručiček, protože většina rytířů bývali praváci. Při 
obraně hradu tak byli zvýhodněni obránci proti útočníkům, kteří 
při dobývání hradu přes schodiště nemohli používat pravou ruku 
s mečem.

Roman Formánek

VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z. s.
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kabelové připojení ve Vašem dosahu

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

www.noel.cz
tel: +420 511 11 77 77

Co je nového ve Vaší obci

 Díky spolupráci s obcí Moutnice se podařilo dokončit modernizaci sítě kabelové televize a propojení s datacentrem 

firmy NOEL pomocí nejmodernější op�cké technologie. Toto op�cké propojení umožňuje využít potenciál rozvodů 

kabelové televize na maximum a nabídnout Vám kvalitní, stabilní a vysokorychlostní internet v souběhu s vysíláním 

kabelové televize ve standardu DVB-C.

Co umí Vaše přípojka kabelové televize

- Přenést maximum digitálních televizních programů, a to v té nejvyšší HD kvalitě

- Poskytnout službu vysokorychlostní internet, telefonní linku a chytrou kabelovou televizi se zpětným 

přehráváním pořadů

- Nabídnout všechny služby stabilně a bez výpadků 

Proč kabelovou televizi

- Až 150 televizních programů

- Norma vysílání DVB-C je dlouhodobě neměnná a nehrozí nedostupnost programů z důvodů změny 

vysílacího standardu

- Maximální kvalita obrazu a zvuku v rozlišení HD

- Souběžné připojení více televizních přijímačů bez omezení kvality obrazu

- Možnost vlastního výběru svých oblíbených programů

Proč internet přes „kabelovku“

- Nejkvalitnější možné připojení ve Vaší obci

- Vysoké přenosové rychlos� s kapacitou až 300Mbps pro domácnost

- Ak�vní síť nám umožnuje nabídnout excelentní kvalitu služby všem zákazníkům, a to bez ohledu na 

vzdálenost od datového centra – Moutnice

- Díky op�ckému připojení datového centra – Moutnice nedochází k poklesu kvality, nebo rychlos� služeb 

ani v době největší datové zátěže sítě

- Na rozdíl od alterna�vních způsobů připojení (WiFi) nedochází k výpadkům služeb, například vlivem 

počasí 

Proč služby od NOELu

- Díky takřka 30 letům zkušenos� v oboru telekomunikací, Vám můžeme nabídnout profesionální 

zákaznickou podporu a zázemí

- Individuální přístup ke každému zákazníkovi bez skrytých poplatků

- Kvalitní servis včetně pohotovostních zásahů dostupný 24hodin denně a 365 dní v roce

- Poskytování konzultací, návštěv a řešení případných problémů s internetovým připojením v domácnos�, 

kde často dochází ke zhoršení kvality připojení způsobených vlivem domácích WiFi vysílačů, různých typů 

rušení až po vypadnuté účastnické kabely u televizních přijímačů

ZAVOLEJTE NÁM A ZKUSTE NÁŠ INTERNET A TELEVIZI – BUDETE NADŠENÍ Z NOVÝCH MOŽNOSTÍ KOMUNIKACE A 

RYCHLOSTI PROPOJENÍ ZE SVĚTEM




