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1. ZPRÁVY Z OBCE

Třídění není Recyklace
Třídění odpadu není to samé jako recyklování odpadů!!! Toto 

je důležité pochopit. Často se potkáme v nejrůznějších médiích 
s tím, co a jak se má třídit, že se pak následně recykluje. Na po-
dobné rady prosím zapomeňte.

Třiďte odpady, protože to má smysl. Třiďte podle toho, jak 
máme nastavený systém v naší obci.

Do plastu vhazujte:
 – veškeré plastové obaly,
 – veškeré obaly od jedlých tuků a olejů,
 – veškeré obaly od aviváží a pracích prášků,
 – veškeré obaly od džusů, mléka a veškerého koření
(tzv. tetrapaky neboli nápojové kartóny),
 – u nás i vosk,
 – i mastný papír,
 – tuby od zubních past, kelímky od jogurtů apod.
(Nic není třeba vyplachovat!!!)

Do papíru vhazujte:
 – veškerý obalový papír,
 – veškeré kartóny,
 – noviny, časopisy i knihy,
 – veškerý recyklovaný papír (plata od vajíček, ruličky
od toaletního papíru apod.)
 – veškeré jízdenky apod.

Do komunálu vhazujte:
 – popel,
 – veškeré hygienické pomůcky,
 – mohou sem být vhazovány i kosti z vaření v kuchyni.

DO KOMUNÁLU VŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVHAZUJTE
 – rostlinné zbytky ze zahrady a kuchyně (ty patří do
kompostu),
 – dřevo, větve apod.,
 – stavební suť,
 – kovy,
 – sklo a další odpad, který je možný vytřídit ve
sběrném dvoře.

Každý výrobek, který má na sobě značku pro recyklaci, vhoď-
te prosím do nádoby pro to určené. Jestli výrobek bude zrecyklo-
ván či nikoli, není již naše věc. Svozové firmy si z vytříděného 
odpadu dále vybírají komodity, které mohou zobchodovat (tedy 
se následně recyklují), nebo je využijí energeticky. Energetické 
využití odpadu je buď spalování ve spalovně nebo výroba paliva 
pro cementárnu. Odpad tak nekončí na skládce, ale ještě se z něj 
využije energie na výroby tepla či nějaké suroviny.

Nový zákon o odpadech
Nový zákon o odpadech klade velký důraz na třídění odpadů 

a tím i na minimalizaci komunálního odpadu. Počínaje letošním 
rokem se každý rok zvyšuje cena za tunu skládkovaného od-
padu, a to z původních 500 Kč/tuna na letošních 800 Kč/tuna. 
Od příštího roku poroste cena každý rok o 100 Kč/tuna až na 
cenu 1800 Kč/tuna v roce 2028. Od roku 2029 pak má být cena 
1850 Kč/tuna. Zároveň tento zákon stanoví možnost uplatnit sle-
vu za třídění, a to v případě, že množství komunálního odpadu 
na obyvatele nepřesáhne v letošním roce 200 kg/obyvatel/rok. 
Od příštího roku toto číslo každý rok klesá o 10 kg. To znamená, 
že v roce 2029 lze slevu uplatnit do 120 kg/obyvatel/rok – vše, 
co bude do této hodnoty, bude ukládáno na skládku za 800 Kč/
tun a vše nad bude ukládáno za cenu 1850 Kč/tuna, jak bylo 
výše uvedeno.

Z výše uvedeného plyne, že nastává velký tlak na třídění 
odpadů, respektive i na jejich recyklaci. Proto v příštích letech 

Drazí bratři a sestry,

těmito slovy se oslovují členové v nejedné místní organizaci. Dovolte, abych vás tímto 
srdečným pozdravem oslovil také. Drazí bratři a setry! Mohlo by být použito ve smyslu 
příslušnosti národnostní – bratři a setry Slované. Dále pak ve smyslu rodovém. Jsem 
přesvědčený, že kdybychom vzali naše rodové linie, tak by se v drtivé většině propojily 
nejpozději v pátém až šestém koleni. Pokud bychom chtěli najít společného předka všem 
z Moutnic, možná bychom museli jít ještě o jednoho až dva předky dále. Svým způsobem 
pak lze použít i ve spojení bratři a setry z Moutnic, jelikož nás pojí pouto k této vsi, kde 
spolu žijeme. Ke společnému životu patří i vzájemný respekt, tolerance, ale i setkávání 
a oslavy. Můžeme vnímat ve svých užších rodinách, že jsme každý jiný, že si kolikrát nero-
zumíme. Někdy na sebe narážejí i pohlaví. Říká se, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. 
Nicméně přes tuto veškerou různost máme společná pouta – ať už je to lidství obecně, 

národní či rodová příslušnost, nebo nejrůznější spolková příslušnost. Důležité je uvědomit si, že přes veškerou různost jsme jednotní. 
Jinak řečeno, je důležité být jednotní ve své různosti.

Přeji tedy nám všem, zvláště v této době, kdy jsme zažívali nejrůznější odloučení díky protikoronavirovým opatřením, abychom 
k sobě hledali neustále cestu a to, co nás spojuje.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

| ZPRÁVY Z OBCE |
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poroste cena za odvoz odpadů. Naše obec na to zareagovala 
2 způsoby. Jednak nově zavádí třetí slevu za třídění odpadů, kte-
rá zohledňuje množství vyváženého komunálního odpadu. Na 
druhé straně zdražuje poplatek pro ty, kteří netřídí nebo třídí, ale 
mají přesto velké množství komunálního odpadu.

Od příštího roku se zvedne základní sazba za svoz odpadů 
na 1000 Kč/ osoba. U dětí do 18 let bude platit úleva ve výši 
400 Kč. (Doposud bylo 600 Kč a 360 Kč).

Také nám od roku 2015 platí motivační program, kdy po-
skytujeme slevu ve výši až 40% pokud lidé vytřídí 10 kg plastu 
a papíru na osobu a rok. Na tuto slevu dosahuje více než 90% 
domácností. Lidé tedy od roku 2015 neplatí 600 a 360 Kč, ale 
v převážné většině 360 a 210 Kč (-40%).

Nová složka v motivačním programu se týká slevy na množ-
ství komunálu a to následně: Domácnosti, které budou mít ma-
ximálně 200 kg/komunál/ osoba budou mít nově slevu ve výši 
10%. Domácnosti, které se dostanou pod 150 kg/komunál/oso-
ba/rok budou mít slevu 20%. Domácnosti, které překročí limit 
200 kg/osoba/komunál/rok budou beze slevy (týká se komuná-
lu).

Z toho plyne, že pro ty, kteří třídí a nevyhazují do komuná-
lu zbytečně bioodpad, stavební suť apod., se poplatek nepatr-
ně zvýší, a to z 360 Kč dospělí na 400 Kč a z 210 Kč dítě na 
240 Kč. Počítáno z 1000 Kč sleva 40% za papír a plast + 20% 
za komunál – sleva tedy 60%. Týká se více jak 70% domácnosti.

U domácností, které budou v pásmu 150 kg-200Kg/osoba/ko-
munál/rok bude sleva 10% komunál + 40% papír a plast. Tedy 
dospělý 500 Kč a dítě 300 Kč. Pořád jsme pod úrovní roku 2014, 
kdy platil poplatek 600 a 360 Kč. Zde se týká zhruba 12-15% 
domácností.

Zbylých cca 12-15% bude mít slevu „pouze“ 40%, pokud 
tedy třídí plast a papír. Poplatek tak bude ve výši 600 Kč a 360 – 
tedy ve výši roku 2014.

Ty domácnosti, které pak netřídí, zaplatí plných 1000 Kč/oso-
ba/rok.

Radosti starosty

Otevření muzea v rodném 
domě pátera Václava 
Kosmáka

Ve dnech 3.-5. září probíhaly 
oslavy 700 let od první písem-
né zmínky o obci Martínkov.

Jedná se o vesnici o zhru-
ba 250 obyvatelích nacháze-
jící se 100 km západně od nás 
na okraji Vysočiny. V sobotu 
4. září v odpoledních hodinách 
zde bylo otevřeno muzeum 
v rodném domě pátera Václava 
Kosmáka. Na tuto oslavu byli 
pozváni zástupci všech obcí a měst, kde tento kněz a spisovatel 
působil. Měli jsme tu čest se v 6 lidech za obec Moutnice této 
radostné události účastnit.

Sportovní den na hřišti
V polovině měsíce července proběhl již několikátý ročník 

sportovního dne na fotbalovém hřišti. Dětí, které se soutěži 
účastní, každým rokem přibývá. Chtěl bych touto cestou moc 
poděkovat všem, kteří tuto akci připravili.

Historické fotky
Do obecního archivu přibyly další historické fotky, za které 

moc děkujeme. Jedná se o fotky ze stavby rezervátu, samoobslu-
hy uprostřed obce i fotky z opravy kostela.

| ZPRÁVY Z OBCE |
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Zároveň zdvořile žádáme každého, kdo má jakoukoli paměti-
hodnost vztahující se k Moutnicím, zda by nám ji zapůjčil k oko-
pírování či oskenování.

Svatojilské hody
Poslední víkend o prázdninách proběhly tradiční Svatojil-

ské hody. Je zajímavé pozorovat, jak se z děvčat stávají slečny 
a z hochů se stávají mladí muži. Přijde mi, že pro mnohé stárky 
jsou hody životní maturitou, zkouškou, při které dospívají. Chci 
tímto poděkovat všem stárkům za to, jak se zhostili letošních 
hodů, jak posunuli tuto tradici opět dále. Velký dík patří také 

fotbalovému klubu za organizaci letošních hodů a všem, kteří se 
jakkoli podíleli na zajištění důstojného prožití této obecní slav-
nosti. Díky všem, kteří pomohli s úklidem obce.

Workoutové hřiště

Během letošních prázdnin vyrostlo v biokoridoru za čistírnou 
odpadních vod nové workoutové hřiště. Určené je pro širokou 
veřejnost.

Velký dík patří komisi životného prostředí v čele s Romanem 
Formánkem, který si vzal přípravu a koordinaci na starost.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

Volby
Oznamujeme občanům, že volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky proběhnou ve dnech 8. a 9. říj-
na 2021 v zasedací místnosti OÚ Moutnice, Moutnice 277.

Volební místnost bude otevřena v pátek 8. října 2021 
v době od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 9. října 2021 v době 
od 8:00 do 14:00 hodin.

Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou do volební 
místnosti dostavit a chtějí volit, mají možnost nahlásit se předem 
(nejpozději do pátku 8. října 2021) na OÚ Moutnice. V sobotu 
9. října 2021 se k nim pak dostaví členové volební komise s pře-
nosnou urnou.

Občanům, kteří chtějí volit, ale v době voleb nebudou ve vo-
lebním okrsku podle místa svého trvalého pobytu (tj. nebudou 
se zdržovat v Moutnicích), vydá OÚ Moutnice voličský průkaz. 
O tento průkaz si můžete zažádat osobně nebo písemně.

a) písemná žádost: – v listinné podobě opatřené úředně ově-
řeným podpisem

 – v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové 
schránky

 – písemná žádost musí být obecnímu úřadu doručena nejpoz-
ději 1. října 2021

b) osobní žádost: o vydání voličského průkazu lze na obec-
ním úřadě požádat

až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 6. říj-
na 2021 do 16:00 hodin.

Voličský průkaz je možné vydat nejdříve od 23. září 2021, 
nejpozději však do 6. října 2021 do 16:00 hodin.

Volební lístky budou občanům Moutnic doručeny do schrá-
nek nejpozději v úterý 5. října 2021.

Použití dezinfekce a pravidla pro ochranu dýchacích cest 
ve volební místnosti podléhají Směrnici Ministerstva vnitra 
č. j. MV-112374-11/OV-2021 ze dne 9. září 2021. Dle této plat-
né směrnice si každý volič před vstupem do volební místnos-
ti nasadí ochranný prostředek dýchacích cest (ústa i nos!). 
Dále si před vstupem do volební místnosti desinfikuje ruce.

| ZPRÁVY Z OBCE |
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Voliči, kteří budou v den voleb v karanténě/izolaci z dů-
vodu onemocnění covid-19, do volební místnosti mají vstup 
zakázán. Pro tyto voliče budou opět přístupné drive-in vo-
lební stanoviště.

Do volební místnosti se dostaví voliči s platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním pasem. V případě, že bude 
na občanském průkazu provedena změna a ustřižený rožek, je 
potřeba doložit datum provedení této změny. U změny trvalé-
ho pobytu musí být u občanského průkazu i potvrzení o změně 
pobytu (žlutá kartička). U této změny je z občanského průkazu 
ustřižen roh A. V případě odstřižení rohu B (změna příjmení, 
změna rodinného stavu, změna rodného čísla) se dle novely zá-
kona o občanských průkazech žádné potvrzení již nedává. V ta-
kovém případě je zapotřebí mít s sebou oddací list, popřípadě 
jiný doklad, na kterém byla provedena změna.

Změny v občanském průkazu nesmí být v den voleb starší 
víc jak 45 dní. V takovém případě je občanský průkaz již 
neplatný!

Jak volíme
1) Volba jedné politické strany, politického hnutí nebo koali-

ce: vyberte si jeden hlasovací lístek, na který se nebude nic psát. 
Lístek vložte za plentou do úřední hlasovací obálky, kterou Vám 

dá člen volební okrskové komise, a vhoďte do hlasovací urny.
2) Volba jedné politické strany, politického hnutí nebo ko-

alice a současně udělení preferenčních hlasů: vyberte si jeden 
hlasovací lístek. Za plentou na tomto lístku zakroužkujte číslo 
před jménem kandidáta, kterému chcete dát preferenční hlas. 
Takto můžete označit 1 až 4 kandidáty. Lístek vložte do úřední 
hlasovací obálky, kterou Vám dá člen volební okrskové komise, 
a vhoďte do hlasovací urny.

Pokud na lístku označíte více jak 4 kandidáty, preferenční 
hlasy jsou neplatné a volíte tak celou stranu/hnutí/koalici. Stejné 
je to v případě, že uděláte na hlasovacím lístku místo kolečka 
křížek. Křížky jsou neplatné, nebere se na ně ohled a volíte tak 
celou stranu/hnutí/koalici.

Kdy je hlasovací lístek neplatný
1) když hlasovací lístek nevložíte do úřední hlasovací obálky
2) když hlasovací lístek přetrhnete
3) když do úřední hlasovací obálky vložíte více hlasovacích líst-
ků

O výsledku voleb budete informováni prostřednictvím info-
kanálu, webových a facebookových stránek obce a místním roz-
hlasem.

Iva Kohoutková

MOUTNICKÉ HODY

Když tento rok započala hodová sezóna, mezi moutnickou 
chasou už bylo jasno, kdo bude letos stát v čele průvodu. Práva 
se letos chopil Tomáš Janoušek a po jeho boku Klára Husáková. 
Přípravy započaly začátkem letních prázdnin. Když jsme zjistili, 
kolik nových tváří se k nám letos přidá, všechny to mile pře-
kvapilo. Během dvou měsíců příprav jsme nové stárky učili jak 
tancovat, tak zpívat, a že „stárkování“ není jen zábava, ale taky 
trocha práce. Když přípravy vrcholily a chvilkami se naskytly 
menší komplikace, věděli jsme, že máme za sebou kamarády, na 
které je spoleh, a rádi nám v nouzi pomůžou.

Přišel pátek, s ním ruční stavění máje a my tajili dech, dokud 
nebyl zatlučený poslední klín. Všem nám spadl kámen ze srdce, 
když jsme viděli „máju”, jak ční vztyčená nad parketem. Koneč-
ně jsme si mohli zazpívat a zatancovat u cimbálu.

V sobotu jsme my stárky oprášily střevíčky a po boku svých 
stárků jsme si šli všichni užít předhodovou zábavu.

V neděli po mši svaté a požehnání od pana faráře jsme se 

vydali na průvod obcí, kde se k nám bohužel štěstí otočilo zády 
a začalo pršet, proto se celý náš odpolední program pod „májou” 
časově posunul. Ale ani špatné počasí neodradilo přespolní cha-
sy, aby se k nám přijely pobavit. Přijeli k nám přespolní z široké-
ho okolí, a my jsme je, jak je zvykem, řádně posilnili vydatnými 
večeřemi od našich maminek a domácí kořalkou našich tatínků. 
Plní sil jsme se potom vrátili na plac, abychom přivítali nové 
přespolní a všichni si pořádně zatančili.

Přišlo pondělí a my jsme na poslední zkoušce ladili detai-
ly k půlnočnímu překvapení. Všem nám docházelo, že hody už 
končí a mrzelo nás to, protože se z nás za ty dva měsíce příprav 
stala jedna velká parta. Pondělní zábavu jsme si všichni užili, 
zvláště díky návštěvě „Květoše Krále” a „Chrudimíra Krumpol-
ce” z rádia Jadan, kteří nás bravurně provedli půlnočním překva-
pením. Hody některé z nás stály hlas i zdraví, ale za ty krásné 
vzpomínky to stálo!

Klára Husáková

| ZPRÁVY Z OBCE |
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HISTORIE

Ze starých kronik – rok 1947
Poznámka předem: opisováno doslovně ze staré kroniky, text 

odpovídá dobovému pravopisu. Případné chyby nejsou chybami 
současného kronikáře.

V letošim roce zřídila obec Moutnická regulační plán podle 
kterého musí býti v budoucnu postaveny novostavby.

A již dle tohoto plánu se nemohou stavět válkou poničené 
domky ve čtvrti zvané „Chaloupky“ to je na sever od hostince 
Ludvíka Vozdeckého čís. 94, tak se může vesnice rozrůstati smě-
rem podél silnice na Jalovisko, Nesvačilce a Těšanům.

Válkou poškozený Lidový dům byl zbořen a na jeho místě 
byl postaven mnohem větší kulturní dům, který jest majetkem 
katolických spolků. Slavnost spojena s otevřením se konala 
17. srpna.

Povětrnostni poměry tohoto roku byli pro zemědělce velmi 
nepříznivé. Zima byla tuhá a dlouhá, ještě celý březen mrzlo. 
Jaro a léto bylo suché. Takové obrovské katastrofální sucho na 
které není v obci pamětníka od zimy do listopadu nebylo trochu 
deště. Studny lidem na dvorách vysychaly. Veškerá úroda byla 
velmi slabá. Výnos z 1 měřice u pšenice 50 kg-100 kg u ječmene 
100 kg – 150 kg.

Následkem zimy bylo mnoho ozimů zaoráno a taky rozšíření 
se škůdce hrbáče osenního pro jeho dobré klimatické podmínky. 
Řepy 3x i 4x seté byli také na konec zaorány a co zůstaly tak 
z nich nic nebylo. Jetelovyny rovněž následkem sucha nebyli 
žádné nestačilo ani pro dobytek na zelené krmení a proto se shá-
nělo krmeni kde se dalo.

Jelikož zemědělci neměli žádnou suchou píci pro dobytek 
byla vytvořena skupina zemědělcu, kteří si jeli nadělat krme-
ni na Šumavu do opuštěných vesnic v Českém pohraničí do  

vesnice Kovářov sušili pro svůj dobytek seno kde ho navážely 
na vagony a posílaly domu. Jiní si odvážely seno odkud se dalo. 
Jiná skupina zemědělcu se vydala na severní Moravu kolem 
Starého Města pod Sněžníkem by za práci u tamějšího státního 
statku si dovezli domů slámu. Pro nedostatek krmiva muselo být 
mnoho dobytka odprodáno jak hovězí i vepřový každý si pone-
chal to nejnutnější by s tím přes zimu do příštího jara vydržel, 
pro nedostatek vápna v krmivu bylo očekáváno u hovězího do-
bytka změklost kostí.

Na základě voleb v minulém roce byla 20. července ustanove-
na místní školní rada. Předseda Abrhámek František z Rozařína, 
místopředseda Husák Josef z Moutnic, jednatelem, pokladní-
kem, matrikářem Šajtar Štěpán řídící učitel v Moutnicích, členo-
vé Fasora Josef z Moutnic č. 27, Svoboda Josef z Moutnic č. 170 
a Jindřiška Sedláčková učitelka v Moutnicích. Náhradníci Žáček 
Václav č. 22 z Moutnic, Langášek František č. 171 z Moutnic, 
Židel Alois z Jaloviska a Janoušek Alfons z Rozařína.

Lidové pranostiky
Jaké počasí Jiljí ukazuje, takové celý měsíc dodržuje – 1. září.
Po svatém Matouši čepici na uši – 21. září.
Přijde svatý Václav, kamna připrav – 28. září.
Je-li říjen velmi zelený, bude leden hodně studený.
Svatý František zahání lidi do chýšek – 4. října.
Po svaté Tereze mráz po střechách leze – 15. října.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Na svatého Martina kouřívá se z komína – 11. listopadu.
Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu – 25. listopadu.

Miluše Janoušková,
kronikářka

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jak jsme uklízeli po tornádu
Když mi Roman zavolal, že spolek Ukliďme svět, ukliďme 

Česko svolává dobrovolníky na úklid polí v okolí obcí zasaže-
ných červnovým tornádem, neváhala jsem ani chvilku a samo-
zřejmě slíbila účast. V sobotu 10. července ráno jsme se sešli na 
parkovišti u kruháče. Bylo nás sedm, jako ve filmu Sedm stateč-
ných. Cesta uběhla rychle, není to daleko; čím víc jsme se blížili 
k cíli, začínali jsme rozeznávat stopy živelné pohromy. Nejprve 
smutná majestátní torza stromů – bez listí, bez větví, bez života. 
Potom v okolí obcí obrovské navezené hromady stavební suti 
a podobného odpadu. O tom, jak to vypadalo v poničených ob-
cích, vám nemá smysl vyprávět, všichni jsme viděli fotky v no-

vinách, na internetu či záběry v televizi. V reálu je to asi ještě 
horší, i když většina domů už měla střechy pod plachtami a na 
ulicích bylo uklizeno. Největší husí kůži mi způsobil pohled na 
kostel bez střechy v Moravské Nové Vsi, na jehož věži byla vy-
věšená naše státní vlajka. Byl to obraz zkázy, ale současně i na-
děje. Všude totiž vládnul čilý pracovní ruch, při práci nebyl čas 
na smutek a výsledky byly viditelné každým okamžikem.

My jsme po příjezdu vyfasovali pytle na odpad, pracovní ru-
kavice a jakožto „odolná skupina“ nejdelší trasu. Sbírali jsme 
všechno, co na pole nepatří, co se v přírodě nerozloží a také co 
by mohlo vadit kombajnům při sklizni. Nejvíc jsme posbíra-
li kusů a kousků polystyrenu a skelné vaty, v blízkosti vesnic 
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bylo dost rozbitých křidlic a cihel, našli jsme taky kus zábradlí 
z autobusu, různé plechy, o kterých netuším, z čeho pocháze-
ly, části reproduktoru… Naše trasa vedla podél železniční trati 
z Moravské Nové Vsi do Mikulčic a odtud kolem silnice zpět 
do výchozího bodu. Nejdřív jsme šli obilím, to byla pohoda. Šlo 
se příjemně a odpad byl krásně vidět. Říkala jsem si, že to bude 
brnkačka a za chvilku budeme zpátky. Jak jsem byla naivní! 
Obilí zakrátko skončilo a přešli jsme do kukuřičného pole. Ku-
kuřice byla vysoká asi jako my, ale ještě to nebylo tak zlé. Jen 
byl trochu problém udržet směr, občas to vypadalo jako v ku-
kuřičném bludišti. Po kukuřici následovaly slunečnice. Vypada-
ly tak romanticky, jak krásně kvetly a otáčely se za sluníčkem. 
Jenže byly nasázené dost hustě a navíc plné včeliček, od kterých 
většina z nás dostala na památku nejedno žihadlo. A to nejhorší 
nás teprve čekalo. Od Mikulčic až do Moravské Nové Vsi řepko-
vé pole. Řepka už byla odkvetlá a suchá, většinou ležela na zemi 
jako hustý závoj, přes který nebylo moc dobře vidět, a hlavně 
při každém došlápnutí hrozně škrábala. Připadala jsem si trochu 
jako v pohádce o Šípkové Růžence, jenže já nebyla ta Růženka, 
ale princ, který bojoval s trním.

Skončili jsme kolem čtvrté hodiny odpoledne. Unavení, spá-
lení, popíchaní od včel, s poškrábanýma nohama, ale spokojení, 
že jsme odvedli kus práce, která snad měla smysl. A jako bonus 
jsme byli večer v hlavních zprávách na ČT 1. Pokud nás chcete 
vidět v akci, můžete si reportáž pod názvem Úklid Hodonínska 
najít v archivu České televize (Události ze dne 10. 7. 2021).

Katka Springinsfeldová

Představujeme se

Střemcha
Střemcha obecná, latinsky Prunus padus, je rostlinou evrop-

ského původu. Roste téměř v celé Evropě, velké části Sibiře, na 
Kavkaze, ale můžeme ji potkat i v Maroku. Je to nenáročná dře-
vina, která snese půdu hlinitou i jílovitou, kyselou i zásaditou.

Jedná se o keř či strom, který dorůstá až do výšky 12 metrů. 
Střemcha vytváří hustou, tvarem vejcovitou korunu, která může 
mít co do průměru 8 metrů. Borka je hladká, jen ve stáří mírně 
zbrázděná, červenohnědé až šedé barvy. Dřevo voní po hořkých 
mandlích. Bílé vonné květy jsou uspořádány po 20-30 v mírně 
převislých hroznech, které jsou 7–12 cm dlouhé. Kvete v květnu 
a červnu. Jejím plodem jsou peckovice, jež jsou leskle černé, 
šťavnaté a hořké.
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Profesor František Polívka ve své knize Názorná květena 
zemí koruny české píše: „Bílé, hořkými mandlemi zapáchají-
cí, a hlavně v máji se rozvíjející květy, které mají touž stavbu 
a týž způsob opylení jako květy třešňové, jsou sestaveny na 
listnatých, konečných větévkách v bohatých, šikmo převislých 
hroznech, takže pyl deštěm mnoho netrpí. Kulaté, černé, lysé, 
neojíněné peckovice, zvící hrachu, jsou trpké a nechutné, proto 
však přece oblíbenou potravou některých ptáků, kteří dužnatou 
rubínu jejich strávivše pecky s trusem vyvrhují, a tím k rozšiřo-
vání rostliny i na místa vzdálená značně přispívají.“

V době květu je střemcha významnou medonosnou rostlinou, 
což jistě ocení včelaři v celém okolí. Vůně jejich květů je však 
pro opylovače natolik vábivá, že blízké ovocné stromy zůstanou 
často neopylené. Na podzim a v zimě jsou její černé plody víta-
nou potravou ptactva, v angličtině je nazývána ne nadarmo Bird 
Cherry, tedy ptačí třešeň.

Značnou úlohu střemcha sehrála v lidovém léčitelství a pově-
rách. Proutky střemchy se dříve umisťovaly do stavení, aby je 
ochránily od zlých duchů. Oráči si z ní nechali vyrobit držadla 
pluhu, tak aby orba byla úspěšná, a měla-li hospodyně dobře 
stlouci máslo, muselo být tlukadlo taktéž střemchové. Podle 
střemchy jsou také nazvány i některé obce u nás, například Tře-
mošná.

Kůra, listy, pupeny a semena obsahují amygdalin, který se 
mimo jiné štěpí na kyanovodík, jedná se tedy o jedovatou dře-
vinu. Otrava u lidí se projevuje typicky nevolností, zvracením, 
dušností a pocitem škrábání v hrdle.

Lidoví léčitelé nejčastěji používají nasušené plody, které 
zpracovávají do různých tinktur. Střemcha byla vyhledávaná 
zejména pro své močopudné a potopudné účinky. Listy se podá-
valy při bolestech žaludku, na kašel a zahlenění byly používány 
květy. Koupele v odvaru ze střemchy pomáhaly při revmatis-
mu a vředy se obkládaly rozdrcenými čerstvými listy. Nyní se 
střemcha zpracovává převážně homeopaticky.

Využití střemchy je však ledajaké. Dřevo střemchy má pěk-
nou nahnědlou barvu, řezbáři jej rádi používají při výrobě vy-
cházkových holí, pažeb a obručí. Kůra byla využívána při bar-
vení tkanin na zeleno, v kuchyni se dužina používá k výrobě 
marmelád, povidel, barví se jimi vína, ale nejčastěji se z plodů 
pálí kořalka.

Barbora Hrdá

Putovní Křišťálová popelnice se stěhuje 
z jihočeského Vimperka do Chocně

Hradec Králové, 6. září 2021 – Obyvatelé ČR si třídění od-
padů oblíbili. Od této aktivity je neodradil ani příchod pande-
mie koronaviru a s tím spojené komplikace. V průměru tak ka-
ždý obyvatel ČR vytřídil v roce 2020 téměř 67 kilogramů skla, 
papíru, plastů, kovů a nápojových kartonů. Kde konkrétně ale 

třídili lidé nejlépe? Na to hledá každoročně odpověď celostátní 
soutěž obcí v třídění odpadů „O Křišťálovou popelnici“. Ty nej-
lepší ocenili zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-
-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže, na slavnostním 
večeru v Hradci Králové v rámci probíhající konference Odpady 
a obce 2021.

Stejně jako v minulých letech byla i tentokrát soutěž určena 
všem obcím ČR zapojeným v systému EKO-KOM a soutěžilo 
se ve třech velikostních kategoriích. Do užšího výběru 17. roč-
níku soutěže O křišťálovou popelnici postoupilo 66 nejlepších 
měst a obcí – pět zástupců z každého kraje a hlavní město Praha. 
Tři nejlepší z každé kategorie bývají oceněni na slavnostním ce-
remoniálu v Hradci Králové. Výjimkou byl loňský ročník, kdy 
poprvé propukla pandemie COVID-19. Za nejlépe třídícími ob-
cemi se proto loni rozjeli zástupci EKO-KOMu a ocenění jim 
předali osobně v jejich „domácí“ atmosféře městských úřadů. 
Tentokrát už se téměř vše vrátilo do zajetých kolejí a jména nej-
lepších byla odtajněna na slavnostním večerním ceremoniálu 
v Hradci Králové!

Obec Tvrdkov ovládla kategorii obcí do 500 obyvatel. V ka-
tegorii obcí od 501 do 5 000 obyvatel zvítězil Majetín a na první 
příčku v kategorii nad 5 000 obyvatel vystoupalo město Choceň. 
Zástupci vítězných obcí převzali křišťálové hranoly s modelem 
popelničky. Do východočeské Chocně, města rozkládajícího se 
na obou březích řeky Tiché Orlice, zamířilo i ocenění pro abso-
lutního vítěze – velká Křišťálová popelnice. A jméno vítězného 
města tak doplní seznam vítězů, vyrytý na této slavné putovní 
trofeji.

Co je hodnoceno?
Každý kraj měl 5 želízek v ohni. Do celostátního užšího vý-

běru totiž postoupili automaticky vítězové z krajských soutěží, 
další 2 zástupce z každého kraje nominovali příslušní regionální 
manažeři EKO-KOMu. V užším výběru pak o těch nejlepších 
rozhodovala celá řada kritérií a přihlíželo se také na celkové 
podmínky pro nakládání s odpady v obci. Hodnocení probíhalo 
na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM 
v rámci jejich pravidelného výkaznictví. Hodnotilo se množství 
vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou sbíranou komo-
ditu. Hodnotil se také poměr tříděného odpadu a produkci ko-
munálního odpadu, hustota sběrné sítě (včetně pytlového sběru 
a individuálních nádob). Body navíc získaly obce s nízkou pro-
dukcí směsného komunálního odpadu, a také obce, které sbírají 
všechny povinné komodity.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI 
2020
Absolutní vítěz: Choceň
kategorie Obce do 500 obyvatel:

1. Tvrdkov
2. Třebsko
3. Onšov

kategorie Obce 501 –5 000 
obyvatel:

1. Majetín
2. Černá Hora
3. Cejle

kategorie Obce nad 5 001 
obyvatel:

1. Choceň
2. Doksy
3. Uherské Hradiště

Kontakt pro média:
Lucie Müllerová, tisková mluvčí, EKO-KOM, a. s., 
lucie.mullerova@ekokom.cz, tel.: 602 186 205
Josef Mojžíš, oddělení komunikace, EKO-KOM, a. s., 
josef.mojzis@ekokom.cz, tel.: 724 344 188
www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zahájení školního roku
Základní škola se na nový školní rok připravovala po celé 

prázdniny. Zatímco provozní úpravy zajišťovaly provozní pra-

covnice ve spolupráci s paní ředitelkou během července i srpna, 
posledních osm dní prázdnin se přípravě věnovaly hlavně paní 
učitelky a vychovatelky.
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Ve škole probíhala rekonstrukce toalet v 1. patře, výsledkem 
je velmi pěkná práce a moderní zázemí pro žáky z přilehlých 
ročníků – nyní se zde učí 3. a 5. ročník. Zbytek chodby čeká 
na vymalování, po kterém už dostane prostor příjemný vzhled. 
Cenné rady a pomoc při realizaci rekonstrukce nám poskytla 
Ing. arch. Novotná Příbranská.

V několika třídách i sborovně proběhla výměna osvětlení, 
postupně nahrazujeme zářivky za LED osvětlení. Doplnili jsme 
žaluzie do místností, kde nebyly. Pro žáky bylo nutné zařídit dal-
ší šatní skříňky, a to i na malém prostoru, který pro tento účel 
máme. Stojí za to připomenout, že koncem roku jsme pořídili 
nový server, který zrychluje a lépe chrání naši počítačovou síť, 
připravili jsme se na využívání účtu skolamoutnice.cz v prostře-
dí Microsoft Office 356 pro školy. Na toto téma se proškolili 
nejen pedagogičtí, ale i vedoucí provozní zaměstnanci. Změnu 
emailových adres provedeme k novému kalendářnímu roku.

Největší sláva proběhla 1. září na školním dvoře – počasí nám 
přálo a mohli jsme společně přivítat všech 16 prvňáčků. Také 
ostatní školáci přišli radostně a často i v doprovodu rodičů nebo 
prarodičů, školní dvůr byl plný diváků.

Paní ředitelka všechny přivítala, představila všechny zaměst-
nance školy a potom také panu starostovi i veřejnosti jmenovitě 

každého nového žáka. Od své třídní učitelky, paní Mgr. Lenky 
Salzburgerové, dostali prvňáčci uvítací list. Na stolcích ve třídě 
čekaly balíčky s vybavením do 1. třídy, sešity, učebnice.

Proběhlo i testování, které jsme zvládli a doufáme, že se ne-
bude opakovat situace s uzavíráním škol. Věříme, že budeme 
moci chodit do školy denně, potkávat se a společně prožívat 
nejrůznější dobrodružství. Právě společenství spolužáků nejvíce 
dětem v době distanční výuky chybělo. Pro letošní rok je vše 
nachystáno tak, aby děti mohly chodit do školy i do družiny, 
nabízíme jim 5 dalších kroužků a také speciální aktivity, jako je 
například státem podpořené doučování.

Nabídka kroužků je následující:
• Dramatický kroužek
• Čtenářský klub
• Klub zábavné logiky a deskových her
• Kroužek šikovných rukou
• Kroužek zpěvu a tance
Ve škole je nyní 67 žáků v 5 ročnících, učí je 5 učitelek 

a ředitelka. Máme také 3 asistentky pedagoga.
1. třída – třídní učitelka Mgr. Lenka Salzburgerová
2. třída – třídní učitelka Mgr. Eva Darmovzalová
3. třída – třídní učitelka Eliška Zemánková
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4. třída – třídní učitelka Mgr. Michaela Benešová
5. třída – třídní učitelka Mgr. Milena Emmerová, učitelka 

Mgr. Marie Srovnalová
Dalšími vyučujícími jsou: PhDr. Mgr. René Strouhal – ná-

boženství, Ilona Strejčková – vychovatelka, Klára Weissová – 
vychovatelka, asistentka, Mgr. Anna Vlková – asistentka, Anna 
Tumová – asistentka. V základní škole také zastihnete paní hos-
podářku Jindru Žáčkovou a obědy dětem vydává paní Michaela 
Husáková. Klub zábavné logiky povede také paní asistentka Ry-
šavá, které pracuje v mateřské škole.

Základní školy v ČR pracují podle vlastních školních vzdělá-
vacích programů. Ten náš je zveřejněn na webových stránkách 
školy a bude během školního roku upravován – povinností škol 
je zapracovat do něj nový způsob výuky informatiky. Učitelé zá-
kladní školy proto budou postupně proškolováni a společně ŠVP 
přepracujeme. Pro nás je osobně nejdůležitější celková filozofie 
ŠVP, která by měla být pro žáky motivační – vést je k dobré-
mu vztahu ke vzdělávání, vzájemné spolupráci na společných 
úkolech a vzájemnému etickému chování. Budeme podporovat 
individuální přístup, ale současně nechceme vychovávat indivi-
dualisty – proto také chystáme další školní akce, které budou 
společné, některé z nich budou připravovat starší žáci pro ty 
mladší. Přejme si tedy, ať tento školní rok proběhne v pohodě, 
ve zdraví a společně.

Připravované akce školy
Učitelky základní a mateřské školy společně připravují pro 

děti, žáky a veřejnost v tomto roce několik setkání.
V září bychom chtěli připravit branný den pro ZŠ a předško-

láky. Připravovat budou paní učitelky ZŠ a žáci 5. ročníku.
V říjnu pozveme rodiče na zahradní slavnost do základní ško-

ly. Uskuteční se 22. října od 15.30 hodin, je součástí projektu 
Ptáci – naši sousedé. Společně s dětmi z Ekotýmu si projdete za-
jímavé úkoly a podíváte se na program Dravci a sovy – ukázky 
výcviku a vzdělávací program.

V listopadu již budeme připravovat adventní dílnu, betlémy 
na výstavu a výrobky i program na Rozsvěcení vánočního stro-
mu a s ním spojený jarmark.

V průběhu podzimu vyjedou třídy na divadelní představení 
do Brna a na výukový program do Rajhradu.

V lednu se budeme věnovat projektu Recyklohraní, pololetí 
zakončíme hudebním pořadem s drumbeny.

K příležitosti Ostatkové obchůzky nachystáme s dětmi masky 
a vystoupení, naším úkolem je však také zajistit si pro školáky 
setkání s odborníkem – národopiscem, který by dětem celou tra-
dici přiblížil.

Ke Dni matek bychom chtěli připravit náročnější program – 
vystoupení mateřské školy, jednotlivých tříd, ale i dramatického 
a tanečního kroužku.

Pro závěrečné dny školního roku hledáme lokality na školní 
výlet jednodenní či rovnou vícedenní školu v přírodě.

Jistě se naše plánované akce ještě rozšíří a budeme se věno-
vat sportovním aktivitám, posílíme započaté vztahy se seniory 
v DD Hodonín, navštívíme gymnázium Klobouky a uspořádáme 
recitační soutěž. Vše hodně záleží na situaci, která bude aktuálně 
v našem regionu a celé republice. Spoléháme nejen na zdravé 
tělesné schránky, ale hlavně na zdravý rozum.

Milena Emmerová

Malý Princ II
Tento text Kristýny Handlové získal 1. místo v Krajském kole 

soutěže Evropa ve škole:
Vím, že Malý princ na té poušti nezůstal ležet a taky vím, 

že se Malý princ vrátil na svou planetu a na své planetě vymetá 
sopky, zalévá růži a vykopává výhonky baobabu. Malý princ se 
má moc dobře. I beránek a růže se mají moc dobře.

„Jak to vím?“
Malý princ si našel kamaráda a to mě. A víte, jak k tomu 

došlo?
Jsem kosmonautka. Čekal mě první let do vesmíru. Muse-

la jsem projít mnoha zkouškami, abych byla jedna z těch, co 
poletí do vesmíru.

Podařilo se a 7. září, v den mých narozenin, byl naplánovaný 
let na průzkumnou dráhu ve vesmíru. V osm hodin večer se 
mnou raketa vzlétla vzhůru ke hvězdám. Země se vzdalovala 
a já se přibližovala k pro mě neznámým tělesům.

Najednou mě raketa přestala poslouchat a začala jsem krou-
žit kolem nějaké neznámé planetky. Někdo na mě zamával.

Pomyslela jsem si: „Jak je to možné, že tu někdo je?“
Myslela jsem si, že tu jsem sama. Nějaká síla přitahovala 

mou raketu k planetce, na které jsem viděla záhadnou postavu. 
Raketa přistála.

Pomalu a se strachem jsem vystoupila. Už čekal na mě.
„Vítám tě.“
„Kdo jsi?“ zeptala jsem se
On odpověděl: „Malý princ. A ty?“
„Já jsem Kristýna. A co tady děláš?“
„ Žiju tady.“
„Myslela jsem si, že jsi taky kosmonaut.“
„Co je to kosmonaut?“ zeptal se.
„Kosmonaut jsem třeba já. Každý, kdo letí do vesmíru, je 

kosmonaut.“
„Jsem tedy asi taky kosmonaut. Pojď, seznámím tě s mou 

růží a ukážu ti beránka a tři sopky. Jednu vyhaslou a dvě činné“ 
a vedl mě k růži.

„Toto je moje jedinečná růže.“
„I já mám na zahradě růže. A jsou úplně stejné, jako ta tvoje. 

Není jedinečná.“
„Je jedinečná. Je moje a já se o ni starám,“ namítl Malý 

princ.
Pak mi Malý princ ukázal obrázek s bedýnkou.
„A to je můj beránek.“
Nic jsem neviděla a nechápala jsem.
„Musíš se podívat pořádně.“
Začala jsem Malému princi rozumět.
„Už ho vidím. Moc se mi líbí. A kde jsi ho vzal?“ zeptala 

jsem se.
„Na planetě Zemi mi ho nakreslil jeden letec.“
„Z planety Země jsem přiletěla, ale nevím, jestli se mi poda-

ří opravit raketu, abych se mohla vrátit zase zpět domů?“
„Viděl jsem, jak se opravuje letadlo. Třeba bych ti mohl 

pomoci?“
Věřte mi, že díky Malému princi se mi podařilo raketu opra-

vit. To proto, že jsem byla s ním. Pak ale nastalo loučení.
„Děkuji ti, Malý princi. Jsem ráda, že se naše cesty potkaly. 

Jsi můj nejlepší přítel. A jako přítel ti něco dám.“
Podala jsem mu kousek papírku: „Budu tady pořád s tebou, 

příteli.“
Nastoupila jsem do rakety a zamávala jsem Malému princi.
„Pořád budeme spolu,“ zavolala jsem.
Malý princ se podíval na obrázek, na kterém byla nakreslená 

raketa.
„Už tě tam vidím,“ zavolal Malý princ.
Raketa mě odnesla zpět domů a já koukala večer na hvězdy. 

Někdy jsem měla pocit, jako bych viděla Malého prince, jak na 
mě mává. A tak jsem zvedla ruku a zamávala i já.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zprávičky z naší školičky
Letošní školní rok jsme zahájili s velkou nadějí, že snad 

bude poklidnější než rok minulý. V mateřské škole jsme mezi 
námi přivítali celkem 15 nových dětí a dvě asistentky pedagoga. 
Dalších 6 dětí k nám nastoupí v průběhu školního roku. Třídy 
jsme se snažili i letos rozdělit podle věku. Ve třídě Krtečci jsou 
předškoláci doplněni nejstaršími dětmi, je jich zde celkem 21. 
Ve třídě Berušky jsou pak všechny mladší děti se současným 
počtem 19. V tuto chvíli navštěvuje mateřskou školu celkem 40 
dětí z toho 18 dívek a 22 chlapců. Tři děti mají podpůrná opatře-
ní. Celkový stav se během roku naplní na 46 dětí.

Do konce roku 2021 jsme pro děti naplánovali hned několik 
aktivit. Těšit se můžeme na podzimní tvoření, které proběhne 
s dětmi a jejich rodiči na naší školní zahradě. Dále pak k nám 
zavítají divadelní spolky, které se postarají o kulturní zážitek 

formou pohádek. Navštívíme pohádkovou výstavu v Šakvicích 
a pracovnice SPC Brno Veslařská, u našich dětí provedou lo-
gopedickou depistáž. Výsledky tohoto šetření poukáží na další 
případnou logopedickou péči.

V letošním školním roce se o výchovu a vzdělávání dětí po-
stará 6 pedagogických pracovnic. Ve třídě Berušky: Bc. Leona 
Kolková – vedoucí učitelka, Bc. et Bc. Jindra Žáčková – učitel-
ka, Bc. Marcela Lauterbachová – asistentka pedagoga. Ve třídě 
Krtečci: Hana Hložková – učitelka, Gabriela Marešová – učitel-
ka, Alena Ryšavá – asistentka pedagoga a Bc. Petra Husáková 
– školní asistentka.

Přejeme všem dětem a jejich rodičům úspěšný školní rok bez 
vážnějších komplikací.

Za MŠ
Leona Kolková
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KNIHOVNA

Informace z knihovny
Od 1. září je knihovna znovu otevřena a to každé pondělí od 

17.30 do 19.30 a každou středu od 16.30 do 18. 30. O prázd-
ninách jsme rozšířili náš knihovní fond o nové knihy, těšit se 
můžete například na románovou kroniku Šikmý kostel od české 
autorky Karin Lednické. Zároveň zde najdete nové knihy z vý-
měnného fondu, který nám poskytuje židlochovická knihovna.

Žádáme současné i bývalé čtenáře, kteří dosud nevrátili dlou-
hodobě vypůjčené knihy do knihovny, aby tak učinili co nejdří-
ve. Pokud tak neučiníte, budeme vám nuceni každý týden účto-
vat poplatek z prodlení. Děkujeme za pochopení.

JIŽNÍ MORAVA ČTE
Otevřel vám rok v pandemii oči, změnili jste názor na svět 

kolem vás? Nebo jen vidíte věci jinak než vaše okolí? Pokud 
je vám mezi čtyřmi a patnácti lety, můžete se o svůj pohled na 
svět podělit a ještě získat věcné ceny. Stačí se zapojit do nového 
ročníku literární, výtvarné a literárně-výtvarné soutěže pro děti 
a mládež sponzorované Jihomoravským krajem Jižní Morava 
čte. Téma letošního ročníku je „Teď to vidím jinak“.

Soutěž se vypisuje v následujících kategoriích (kategorie / 
počet účastníků na 1 projekt):

• 1. kategorie literární (2. – 3. třída) / 1 účastník
• 2. kategorie literární (4. – 5. třída) / 1 účastník
• 3. kategorie literární (6. – 9. třída) včetně nižších ročníků 

víceletých gymnázií / 1 účastník,
• 4. kategorie výtvarná (MŠ a 1. a 2. třída) / 1 – 5 účastníků
• 5. kategorie volné tvorby (1. – 5. třída) / 1 – 3 účastníci
• 6. kategorie volné tvorby (6. – 9. třída) včetně nižších roční-

ků víceletých gymnázií / 1 – 3 účastníci
• 7. kategorie poezie pro účastníky ve věku 7 – 15 let
Účastníci kategorie volné tvorby mohou odevzdat díla lite-

rární, výtvarná, komiks, fotografie s psaným textem, audiovi-
deo a 3D výtvarné modely. Pro účast v soutěži není nutná re-
gistrace v moutnické knihovně. Práce můžete odevzdat do 
1. listopadu buď přímo v knihovně nebo elektronicky na e mail: 
knihovna.moutnice@email.cz. Více informací o soutěži nalez-
nete zde: www.jiznimoravacte.cz

Za knihovnu vám přeji úspěšný nový školní rok a pevné zdra-
ví.

Kateřina Flajšingerová
 

2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ

FARNOST MOUTNICE

Nabídka mimo klasický pastorační rámec
Pátky pro děti – každý pátek v 17 hodin v areálu farního cen-

tra, program: hry, kreativní tvoření, hudba, zajímavé informace, 
výlety, setkání s kamarády.

Křty dospělých – každý rok se v široké veřejnosti včetně oby-
vatel naší obce po této možnosti křtu ptá mnoho dospělých, jed-
ná o standardní praxi již z počátku života církve, za předpokladu 
svobodného a dostatečně poznaného rozhodnutí je to možné, 

stačí se tedy přihlásit na farním úřadě.
Zplatnění civilního manželství – ti, kdo kvůli svým dětem, 

manželskému protějšku a především kvůli sobě chtějí mít ote-
vřenou možnost k přistupování ke svátostem, mohou o ně požá-
dat rovněž na farním úřadě.

Když bolí duše
„Říkají, že jsem se zbláznil. Už nemám, komu bych věřil“, 
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zpívá se v písni Somebody to Love od skupiny Queen. Nemocná 
duše bývá kříž. Časté osamělosti a opovržení okolím.

Odborná stupnice mentálních postižení, se kterou pracují ze-
jména psychiatři, bývá často zneužívána k hanlivému zúčtování 
s druhými. Ani když v emoci nechtěně vyklouzne z úst, k smí-
chu není. Úcta k psychicky nemocným je nezbytným respek-
tem k lidské důstojnosti. Výsměch místo podpory a nadřazenost 
k odlišnostem mívají i tragické následky. Ztráta sebevědomí, 
progresi nemoci či dobrovolnou smrt.

Psychické onemocnění přitom může potkat každého z nás. 
Z nezvládnuté životní situace, ze smutku, přepracování, rozcho-
du, mizerného fyzického zdraví. Lecčemu lze přitom zabránit 
a nejít tomu rovnou naproti. Psycholog Paul Salkovskis má pro-
to hned čtyři pikantní přirovnání, kterak se s nástrahami vlastní 
psychiky popasovat. Deklaruje je na příkladu chlápka, který při 
cestě do práce nechtěně šlápne do psího „pozdravu“ na chodní-
ku. Pesimista se jako obvykle polituje:„Jsem nemožný, takový 
já mám vlastně celý život!“. Úzkostný člověk to vidí kompliko-
vaněji: „Jsem to ale smolař. Musím si „to“ očistit, ujede mi au-
tobus, přijedu pozdě do práce, budou mne chtít vyhodit. A když 
neočistím, přijedu sice včas, ale šéf mi řekne, že mám problémy 
s hygienou a stejně mě vyhodí.“ Zato paranoik má jasno: „To byl 
určitě sousedův pes, jasná nástraha! Schválně to na mě nastra-
žil!“. Ovšem optimista, ten na to vyzraje: „Jaké štěstí, že jsem si 
dneska nezapomněl vzít boty!“

Optimismus a zdravý selský rozum se tu očividně vyplácí.

Odsuzování a soudeček poslední
Mínění a soudy o druhých jsou na denním pořádku. Třeba 

v komentářích pod sportovními a hudebními sestřihy, články 
ze světa politiky či o zdravé výživě. Kdekdo po namáčknutí si 
„infa“ z Wikipedie se má za většího znalce než fundovaní a léty 
praxe erudovaní odborníci.

Nezřídka bubří i zesměšnění a pohrdání. Patrně do té doby, 
než se člověk dostane do problémů, které nečekal. Fyzické či du-
ševní problémy mohou potkat a potrápit každého z nás. Někteří 
tím zpokorní, jiní zapšknou.

Řeči se nesou od uší k uším a dokonce se mění jako počasí: 
za co vás jeden týden pochválí, za totéž vás na druhý týden titíž 
lidé pomluví. Karel Čapek ve své povídce Poslední soud vtáhne 
čtenáře až do nebeských sfér, kde je souzen soudem, a to sice 
posledním, obžalovaný Ferdinand Kugler. Když se soudci ode-
berou k poradě před vynesením rozsudku, ptá se Kugler Boha, 
proč nesoudí on sám. Dostane odpověď, která odzbrojí každého 
z nás: „Protože všechno vím. Kdyby soudcové všechno, ale na-
prosto všechno věděli, nemohli by také soudit. Jen by všemu 
rozuměli, až by jim srdce bolelo.“

Říká se, že k poslednímu soudu budou přizváni tři přátelé. 
Ten první s námi ani nepůjde, ten druhý nás doprovodí jen ke 
dveřím soudní místnosti a ten třetí až před soudní tribunál. Prv-
ní přítel, který mnoho lidí stojí nemálo času, peněz a energie, 
jsou záliby šlechetné nebo méně šlechetné či dokonce závislosti. 
Druhý přítel je naše rodina – do soudní síně za bránu smrti ne-
vstoupí. A ten třetí přítel jsou naše dobré skutky a povzbuzení 
potřebným – předstoupí před tribunál a svědčí v náš prospěch.

Tak hodně nápaditosti ke změně konverzačních témat!
S přáním všeho dobrého PhDr. Mgr. René Strouhal, Ph. D.

váš duchovní správce

Žehnání aktovek
Letošní žehnání aktovek proběhlo ve čtvrtek 2. září 2021. Za-

čínalo se mší svatou v 17 hodin v kostele, při které otec René 
žákům a studentům požehnal jejich školní aktovky.

Po mši následovalo již tradiční opékání špekáčků na farní za-
hradě.

Ze začátku nám počasí moc nepřálo, zatáhlo se a bylo po-
měrně chladno. Nakonec se ale ukázalo i sluníčko, které se 
nám postaralo o pěkné odpoledne. Přišlo asi 40 dětí, které se po 
prázdninách rády viděly, a proto o zábavu nebyla nouze. Hrál se 
fotbal, honěná, schovávaná. Ani houpačky, skluzavka či kolotoč 
ale nezůstaly opuštěné.

Všem školákům a studentům přejeme vydařený školní rok 
2021/2022.

Petra Vymazalová
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Rozařínské hody
Přelom srpna a září je v naší farnosti ve zna-

mení hodů. Týden po moutnických hodech slavíme 
rozařínské hody. Proto jsme se v neděli 5. září se-
šli na farní zahradě, kde jsme společně prožili mši 
svatou, kterou sloužil otec René a účastnili se jí 
i krojovaní z řad moutnické chasy i ženáčů. Po mši 
svaté bylo připraveno posezení a pohoštění, kte-
ré jako vždy měli na starosti vinaři, hasiči a hod-
né farnice. K poslechu i tanci nám zahrála kapela 
Jutolánka. Počasí nás letos nezlobilo, bylo teplo, 
sluníčko hřálo, a tak se při pěkných písničkách 
a dobrém moku příjemně sedělo a povídalo. Ani 
se nám nechtělo domů. Škoda jen, že účast byla 
letos menší než obvykle. Tak snad zase příští rok 
ve větším počtu?

Díky všem, kteří se podíleli na zdárném průbě-
hu této naší milé akce.

Katka Springinsfeldová
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OREL JEDNOTA MOUTNICE

Dětské letní koulování aneb turnaj 
v kuželkách

Již třetí ročník tohoto turnaje proběhnul po uzávěrce posled-
ního zpravodaje v sobotu 12. června v odpoledních hodinách 
kde jinde než v kuželně naší orlovny. Letos se přihlásilo 21 zá-
vodníků, přišlo i pár diváků (většinou z řad rodičů, prarodičů 
a sourozenců), takže v kuželně a okolí to občas bzučelo jako 
v úle. Ne, že by to někomu vadilo, naopak to vypadalo, že jsme 
všichni rádi, že se můžeme po dlouhé době nouzového stavu 
a mimořádných opatření zase potkat.

Děti jsme zapsali, rozdělili do dvojic zhruba podle věku, ne-
chali chvilku potrénovat a potom už přišel na řadu vlastní závod. 
V kuželně máme dvě dráhy, takže každý koulel deset hodů na 
jedné dráze a v dalším kole zase deset hodů na druhé dráze. Bylo 
vidět, že děti berou turnaj vážně, radují se při podařeném hodu, 
při neúspěchu občas došlo i na rozčarování, které ale naštěstí 
netrvalo moc dlouho. Počasí nám zpočátku přálo, takže ti, kteří 
zrovna nekouleli, hráli si na hřišti za orlovnou pod dohledem 

tety Petry Vymazalové, případně si kreslili ve stínu pod sluneč-
níky. Při letní dešťové přeháňce slunečníky posloužily jako dešt-
níky nebo se zúčastnění přišli schovat do kuželny. Na vyhlášení 
výsledků nám už zase svítilo sluníčko, tudíž mohlo proběhnout 
venku na hřišti. Veškeré dění v kuželně i venku dokumentoval 
Daniel Žák.

Medaili i sladkost dostaly za účast všechny děti, protože byly 
opravdu moc šikovné a bojovaly se zápalem a čestně. Ti, kteří 
nevyhráli, budou jistě v průběhu roku trénovat, aby se jim příště 
více dařilo.

A tady jsou jména vítězů: nejvíc bodů získal a na prvním mís-
tě se umístil Samuel Jáchim, druhá byla Pavlínka Putnová a třetí 
Vojta Velím.

Děkuji všem, kteří se podíleli na této akci, všem dětem, kte-
ré se zúčastnily, a všechny vás srdečně zvu – přijďte si s námi 
a s kamarády příští rok zase zakoulovat!

Petr Novotný
Orel jednota Moutnice
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Svatojánský oheň
24. června jsme se opět sešli u svatojánského ohně. Tato akce 

je spojená s poděkováním za uplynulý školní a akademický rok. 

Mši svatou sloužil otec René a po jejím ukončení se s dětmi i ro-
diči přesunuli na farní zahradu. Počasí nám letos vůbec nepřálo, 
bylo sice horko, ale přišla silná bouřka (na Břeclavsku a Ho-
donínsku dokonce řádilo tornádo), takže jsme zvolili „mokrou 

variantu“ – táborák byl zapálen a požehnán v krbu a všichni 
jsme se zdržovali v zastřešené části farního dvora, kam na nás 
déšť nemohl. Jídla i pití bylo dost, děti si po opečení špekáčků 
hrály v době, kdy právě nepršelo, na farní zahradě a při dešti jim 
byl k dispozici farní sál. Účast byla díky počasí letos menší, ale 
přesto věřím, že všichni zúčastnění byli spokojení a že se dobře 
bavili. Děkuji všem, kteří pomohli s přípravou i úklidem a těším 
se, že se setkáme při některé z našich dalších akcí.

Petr Novotný
Orel jednota Moutnice

Tábor 2021
Stejně jako každý rok se i letos táborníci z Moutnic a okolí 

vydali za dobrodružstvím do Osové Bítýšky. Vedoucí a prakti-
kanti si pro děti připravili velmi sladký program, protože celý 
tábor doprovázel příběh Karlíka a továrny na čokoládu. Přivítali 
jsme na táboře postavy z tohoto filmu, měli jsme možnost se 
s nimi seznámit a poznat je.

Děti si obzvlášť oblíbily továrníka Willyho Wonku. Děti skr-
ze hry prožívaly příběhy postav. Zkusily si najít zlatý kupón, 
snažily se přeplout čokoládovou řeku nebo si nacvičit píseň Um-
palumpů.
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Díky hojné účasti jsme měli letos celkem šest soutěžních sku-
pinek. V různorodých hrách a výzvách mohli jednotliví členové 
prokázat své schopnosti a dovednosti. Cílem celého týdne bylo 
získat klíč od továrny Williho Wonky. Nechyběly ani úkoly pro 
jednotlivce, ve kterých byla možnost naučit se dobré vlastnosti 
cukráře. V úterý jsme se vydali na celodenní výlet do Ronova 
na kapličku, kde byla obětována mše svatá. Cesta zpět byla ve 
formě stopované, ve které děti plnily různé úkoly. I přes deštivé 
počasí, které celý týden panovalo, jsme si celý tábor velmi užili. 
Na závěr bych chtěla poděkovat vedoucím, praktikantům, pa-
ním kuchařkám a všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci 
tábora.

Zuzana Nekvapilová

SDH MOUTNICE

Mladí hasiči
Poslední schůzku před letními prázdninami 

jsme se s dětmi věnovali první pomoci, zdravo-
vědě a bezpečnosti během prázdnin. Děti měly 
možnost si vyzkoušet první pomoc, prohlédnout 
si vybavení našich hasičských aut.

4. září 2021 jsme se s dětmi zúčastnili závodů 
běh na 60 m s překážkami. Všechny děti ukáza-
ly, že přes léto nic nezapomněly a převedly krás-
né sportovní výkony. V nejmladší kategorii (děti 
0 – 3 roky) vyhrál Daniel Korčák, na druhém 
místě se umístila naše nejmladší členka Micha-
ela Gargulová. První místo si odvezl i Michael 
Korčák a Lukáš Pokorný, kteří ve svých věko-
vých kategoriích zaběhli nejlepší časy. 
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SK MOUTNICE

Jakub Gargula se ve své kategorii umístil na druhém místě. 
Všem dětem patří veliká gratulace!

Tereza Gargulová
SDH Moutnice

Fotbalový kroužek
Pravidelné tréninky a setkání dětí se konají každé úterý 

v 17 hodin na hřišti. Kluci a holky se zde učí nejen lásce ke spor-
tu, ale také sportovní všestrannosti, soustředění, pravidelnosti, 
spolupráci s kamarády a rozvíjejí všeobecné pohybové návyky. 
Trenéři a kamarádi se na vás už těší, přijďte mezi nás, ať je nás 
víc!

Pavel Hrančík a Radek Trávníček

Sportovní den
Znovu i letos se skupina nadšenců pod záštitou SK Moutnice 

rozhodla našim dětem zpříjemnit sobotní odpoledne 17. červen-
ce.

Na fotbalovém hřišti byly pro děti a dopívající připraveny 
různé hry a soutěže. Ty probíhaly na různých stanovištích. Za-
pojit se mohl každý, kdo přišel. Pro přihlížející bylo připraveno 
občerstvení v naší udírně. Sportovního dne se zúčastnilo 64 dětí 
a vítězem byl každý, kdo se aktivně zapojil do soutěží. Děti si 
mohly zaskákat na skákacím hradu nebo si dát vynikající pizzu 
a párek v rohlíku.

A konečně se sluší poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způ-
sobem zasloužili o hladký průběh celé akce. Díky Vám všem!!!

Radek Trávníček

Informace ze sportovního úseku
Pohárový turnaj v kopané – Moutnice, sobota 24. 7. 2021

Tuto sobotu se opět, stejně jako minulý rok, uskutečnil pohá-
rový turnaj v kopané za účasti těchto mužstev: SK Moutnice A, 
SK Moutnice B, Staří páni a SDH Moutnice.
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Pořadí zápasů a výsledky:
1. semifinále: Staří páni – SDH Moutnice 3:1 (0:1)
2. semifinále: SK Moutnice A – SK Moutnice B 3:3 (1:2)
na penalty vyhrálo mužstvo B 3 – 4
Zápas o 3. místo: SK Moutnice A – SDH Moutnice 6:0 (3:0)
Branky: M. Vacek 3, G. Pineda 2, Š. Žáček
Finále: SK Moutnice B – Staří páni 4:1 (1:0)
Branky: L. Tichý 2, Kyncl, Lengál, R. Trávníček st.

Konečná tabulka:
1. SK Moutnice B skóre 7:4
2. Staří páni  skóre 4:3
3. SK Moutnice A skóre 9:3
4. SDH Moutnice skóre 1:9
Nejlepší střelci: Mira Vacek – 4 góly, Gabriel Pineda – 3 góly
Nejlepší brankář: Petr Kohoutek
Celkově turnaj splnil očekávání a všichni účastníci i diváci se 

výborně bavili.

Poděkování
Chtěl bych z tohoto místa jménem výboru oddílu kopané 

moc poděkovat všem lidem nejen z oddílu, ale i z obce, kteří se 
jakýmkoliv způsobem zasloužili a zvelebování našeho sportov-
ního areálu. Byly veškeré práce na rekonstrukci krásně oprave-
né hlasatelny, která slouží jako místnost pro rozhodčí, ale bude 
sloužit klubu jako klubovna, dále poděkování všem, kteří natí-
rali zábradlí, branky, lavičky, sekají hřiště, prostor mezi stromy, 
ať už za jednou brankou, nebo za druhou u kanálu a před hody 
také prostranství, kde stojí kolotoče a kolem parketu. Zkrátka za 
veškeré práce mnohokrát všem velké díky.

Blahopřání našim fotbalovým jubilantům
Emil Šalovský, nar. 7. 6. 1956, 65 let
Pavel Dohnálek, nar. 27. 7. 1946,75 let
Pavel Sedláček, nar. 29. 5. 1946, 75 let
Milan Konečný, nar. 7. 6. 1936, 85 let

Všem těmto našim jubilantům přejí kamarádi z SK Moutnice 
hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a patří jim naše po-
děkování za všechno, co udělali pro sport a fotbal v Moutnicích.

Z historie moutnické kopané
V roce 1933 byly hrány většinou přátelské zápasy. Hlavní 

kádr mužstva v tomto roce tvořili:
Jaroslav Hrdý II. mužstvo: Josef Hájek, Václav Páral, Josef 

Boháček, Adolf Hájek, Jaroslav Dvořák, František Páral, Václav 
Procházka, Karel Procházka, František Páral, Martin Janoušek 
Václav Král, Vladimír Konvica, Stanislav Vlček, Ladislav 
Janoušek, Josef Fasora, Václav Doležal, Josef Nehyba, Ladislav 
Zemánek, František Sedláček, Štěpán Svoboda, František 
Janoušek, František Hájek

Z protokolární knihy zápasů SK Moutnice – Rozařín se zjiš-
ťuje, že počátky byly velmi těžké. Bylo nutno překonat mnoho 
potíží již v prvním roce, a to jak finančních, tak i organizačních. 
V tomto roce byly sehrány

 – vlajkový turnaj v Šitbořicích
 – pohárový turnaj v Moutnicích (zúčastnily se ho týmy ze 

Židlochovic, Těšan, záj. jedenáctka z Újezda a místní SK Mout-
nice)

 – pohárový turnaj v Těšanech. Fotografie č. 1
Rok 1934 byl ve znamení určitého útlumu, což vyplývalo 

z toho, že v této době nebyly činěny potřebné zápisy a záznamy. 
Také finanční potíže byly veliké a v hospodaření byly zjištěny 
určité nedostatky.

Pro rok 1935 byl zvolen nový výbor, jehož předsedou byl 
zvolen Ladislav Čermák. Činnost byla znovu obnovena. V tom-
to roce byla provedena registrace hráčů na Bradově župě.

Registrováni byli tito hráči: Václav Král, František Hrdý, 
František Hájek, Jan Sýkora, Josef Fasora, Štěpán Svoboda, 
Josef Boháček, Ladislav Janoušek, Ladislav Zemánek, Vojtěch 
Přerovský, František Sedláček, Jaroslav Haman, Václav Dole-
žal, Martin Janoušek, Václav Páral, František Janoušek, Karel 
Procházka.

I v roce 1936 se činnost SK Moutnice postupně vyvíjela 
v těžkostech a obtížích. Zprávy o činnosti z roku 1936 nebyly 
zachovány. Je však již zjištěno, že v tomto roce nastala stagnace 
SK až do roku 1941. Aktivní hráči naší obce hráli v této době za 
Židlochovice, později za Žatčany.

Dne 19. dubna 1941 došlo k obnovení činnosti našeho SK. 
Velkou zásluhu na tom měl místní učitel Jan Janoušek, který byl 
zvolen předsedou. Fotografie č. 2 Nový výbor postupoval velmi 
prozíravě a plánovitě tak, že již v podzimní sezóně mohl SK 
Moutnice – Rozařín hrát mistrovské 
zápasy.

Registrováni byli tito hráči: Bohu-
slav Handl, Miloš Havránek, Franti-
šek Hrdlička, Jaroslav Hrdý, Jaroslav 
Dvořák, Václav Král, Josef Boháček, 
Karel Buchta, Karel Ryšavý, Václav 
Putna, Cyril Páral, Josef Vachala, 
Josef Gargula, Václav Hájek, Lud-
vík Zemánek, Adolf Dohnálek. Ka-
pitánem mužstva byl zvolen Václav 
Putna.

V této době se také projednával 
přestup těchto hráčů ze Žatčan: Filip 
Svoboda, Vincenc Husák, Stanislav 
Vlček, Bohumil Stejskal
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Představte si, že ujedete osm set kilometrů přes Slovensko, 
Maďarsko až do Rumunska. Zde přijedete do vesnice a obyvate-
lé hovoří česky. Také můžete za ubytování, nákup v obchůdku či 
hospůdce platit českými korunami. Že to není nemožné? Omyl. 
V malebné krajině rumunskéhoBanátu žijí naši krajané. Jelikož 
před několika lety proběhla mezi našimi občany sbírka na po-
moc Čechům v Rumunsku, bude vás mnohé zajímat, jak naši 
krajané žijí a jaké to u nich je.

Avšak nepředbíhejme. Hezky od začátku. Banát? Takový 
stát neznám, může si mnohý čtenář pomyslet. Má pravdu. Jde 
o území, které leží v Srbsku, Rumunsku a kousek v Maďarsku. 
Dvě staletí bylo pod nadvládou Osmanů. V roce 1716 ve dvou 
bleskových taženích Evžen Savojský porazil ohněm a mečem 
Osmanskou říši a tak se severní Srbsko a Banátdostávají k nám. 
Pod nadvládu Rakouska. Máme zde prázdné území na samotné 

hranici mocnářství. Co s tím? Osídlit. Právě v tomto momentě 
začíná start kolonizace tohoto území. A to v několika vlnách. 

U KRAJANŮ V BANÁTU

V červnu 1941 začal znovuzrozený SK Moutnice – Rozařín 
hrát kopanou jako nováček svého okrsku.

V podzimní sezóně se již umístil na prvním místě.
V září 1941 byly vzhledem ke stannému právu veškeré zá-

pasy do konce roku zastaveny. Za celou sezónu bylo sehráno 
17 zápasů. Deset zápasů bylo vyhráno, šest prohráno a jeden 
skončil nerozhodně. Bilance tedy velmi dobrá. Nejlepším střel-
cem byl Václav Putna, který dal 32 branek. Nejcennější vítězství 

v Těšanech 4:0 a s Fortunou 1:0.
V září 1941 byl novým předsedou zvolen Jan Dohnálek a jed-

natelem Václav Putna. Od té doby jsou záznamy a evidence čin-
nosti z moutnické kopané na velmi vysoké úrovni. Zásluhu na 
tom má právě Václav Putna, který vtipně a přitom konkrétním 
zápisem po mnoho roků zajistil uchování historie naší kopané.

Robert Ostrovský
SK Moutnice

Tabulka IV. třída sk. A
1. Opatovice 2-2-0-0 14:0 6 bodů
2. Rajhradice B 2-2-0-0 8:4 6 bodů
3. Medlov 1-1-0-0 4:3 3 body
4. Kobylnice 2-1-0-1 6:4 3 body
5. Měnín B 1-0-1-0 3:3 1 bod
6. Těšany B 2-0-1-1 4:7 1 bod
7. Pozořice B 2-0-0-2 3:11 0 bodů
8. Moutnice B 2-0-0-2 0:10 0 bodů

Los a výsledky SK Moutnice A
Den Datum Hod. Kolo Týmy Skóre
Ne 8/8/2021 17:00 2 Moutnice – Židlochovice 2:2
Ne 8/15/2021 16:30 3 Babice n./Svit. B – Moutnice 3:0
Ne 8/22/2021 16:30 4 Šlapanice B – Moutnice 5:1
So 8/28/2021 17:00 5 Moutnice – Žabčice 2:1
Ne 9/5/2021 16:00 6 Viničné Šumice – Moutnice 1:1
Ne 9/12/2021 16:00 7 Moutnice – RAKF B
Ne 9/19/2021 10:30 8 Podolí B – Moutnice
Ne 9/26/2021 15:30 9 Moutnice – Vojkovice B
So 10/2/2021 15:00 10 Přísnotice – Moutnice
Ne 10/10/2021 15:00 11 Moutnice – Těšany
Ne 10/17/2021 14:30 12 Újezd u Brna B – Moutnice
Ne 10/24/2021 14:30 13 Moutnice – Ochoz u Brna
So 10/30/2021 14:30 1 Mokrá-Horákov – Moutnice

Tabulka III. třída sk. A
1. Židlochovice 5-4-1-0 27:4 13 bodů
2. Ochoz u Brna 5-4-1-0 26:6 13 bodů
3. Mokrá – Horákov 5-4-1-0 14:6 13 bodů
4. Přísnotice 4-3-1-0 19:4 10 bodů
5. Šlapanice B 5-3-0-2 14:16 9 bodů
6. Babice n./Svit. B 4-2-0-2 8:6 6 bodů
7. Těšany 5-2-0-3 12:14 6 bodů
8. Podolí B 5-2-0-3 10:16 6 bodů
9. Vojkovice B 5-2-0-3 5:16 6 bodů

10. Moutnice 5-1-2-2 6:12 5 bodů
11. Žabčice 5-1-0-4 8:20 3 body
12. Viničné Šumice 4-0-2-2 8:19 2 body
13. Újezd u Brna B 4-0-1-3 3:8 1 bod
14. RAKF B 5-0-1-4 2:15 1 bod

Los a výsledky SK Moutnice B
Den Datum Hod. Kolo Týmy Skóre
So 8/28/2021 14:30 3 Moutnice B – Opatovice 0:7
Ne 9/5/2021 16:00 4 Kobylnice – Moutnice B 3:0 (kontumace)
Ne 9/12/2021 13:30 5 Moutnice B – Těšany B
Ne 9/19/2021 15:30 6 Rajhradice B – Moutnice B
Ne 9/26/2021 13:00 7 Moutnice B – Měnín B
Ne 10/3/2021 15:00 8 Moutnice B – Pozořice B

Ne 10/10/2021 10:30 9 Želešice B (odstoupily) – 
Moutnice B (volno)

Ne 10/17/2021 14:30 2 Medlov – Moutnice B

Ne 10/24/2021 12:00 1
Moutnice B (volno) – 
Blažovice B (odstoupily)

| SPOLKY A ZÁJMOVÁ ČINNOST |



29

MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2021

Jednou jsem seděl na STK a čekal, až mi přivezou moje auto. 
Vzal jsem si do ruky automobilový časopis, a jak jím listuji, je 

zde článek – Napadlo vás někdy, co znamená znak, který nese 
vaše auto na své přídi? Vždycky mě zajímaly názvy firem, pro-

VĚDĚLI JSTE, ŽE?

Mezi lety 1826-1830 bylo založeno dvanáct českých vesnic. 
Další Češi žili v německých vesnicích, kde se časem asimilova-
li. V první vlně migrovali dřevaři, neboť staleté duby z místních 
kopců byly výborným obchodním artiklem. Dřevo se přepravo-
valo po nedalekém Dunaji. Ve druhé vlně to byli hraničáři, kteří 
byli osvobozeni na deset let od vojenské služby a od daní na pět 
let. Mimo velmi silné německé osídlení (Němci z Čech) se zde 
usazovali také Francouzi, Italové, Španělé, Bulhaři, Chorvaté, 
Srbové, Maďaři, Ukrajinci, Rumuni. Zejména z důvodu hornic-
tví. První domy našich kolonistů byly v podstatě zemnice. Po 
dvou letech byly postaveny první domy s kamenným základem 
a dubovými stěnami omítnutými hlínou. Některé vesnice zanik-
ly, jiné byly zatopeny přehradní nádrží Železná vrata a jinde se 
česká komunita postupně smísila s ostatními etniky. Do dneš-
ních dnů zůstalo zachováno šest malebných českých vesnic. Ka-
ždá je jiná, každá je jedinečná. Číslo šest je symbolem harmonie 
života a rovnováhy. Náhoda? Názvyjako Svatá Helena, Gerník, 
Rovensko, Bígr, Eibenthal a Šumice po návštěvě Banátu neza-
pomenete.

My jsme byli ubytováni v lehce dostupné vesnici s nádher-
ným názvem Svatá Helena. Vesnice dnes patří pod nedalekou 
rumunskou obec Coronini. Pan starosta obce je Rumun, mís-
tostarosta je Čech ze Svaté Heleny. Vesnice je pár kilometrů 
od Dunaje. Dostupná po asfaltové cestě. Její polohu poznáte už 
na dálku podle několika velkých větrníků na výrobu elektřiny. 
V obci jsou dva kostely, škola a obchod s hospůdkou, která na-
hrazuje infocentrum. Právě zde získáte veškeré informace a se-
tkáte se také s ostatními návštěvníky Banátu. Téměř výhradně 
s Čechy. Vyměníte si poznatky z cest. Hodně návštěvníků při-
jíždí na motorkách a pokračuje dále po Balkáně. Obyvatele živí 
domácí hospodářství. My bydlíme hned vedle hospody u paní 
Jarmilky a Františka Salabových, kteří jsou velmi milí, srdeční 
a pozorní. Právě ubytování v soukromí je pro naše krajany mož-
ností přivýdělku. Mzdy v Rumunsku nejsou velké a cena zboží 
je téměř stejná jako u nás.

Jedná se o skromné, avšak čisté ubytování v soukromí. Mo-
bilnísignál a WiFi je pro nás vítaným bonusem. Krajané hostům-
nabízejí to nejlepší, co mají. Většinou se jedná o hospodářství. 
Ráno slyšíte klapot kopyt kraviček, jak jdou na pastvu. Večer se 
z ní vracejí zpět. Je zde také větší počet traktorů a traktůrků, vět-
šinou značky Zetor. Kdo by přijel neplánovaně později na noc, 
což není nic výjimečného, v hospodě si lze domluvit nocleh. 
Kdo má rád spaní pod širákem nebo stanem, místo na hřišti nebo 
na zahradě se také najde. V českých vesnicích se nemusíte bát. 
Je zde bezpečno. S restaurací, jak ji známe od nás, zde nepočítej-

te. Stravu si lze zajistit u našich krajanů. Jedná se výborné jídlo 
z místních zdrojů. Od místního bylinkového čaje, pálenky, přes 
výborné domácí klobásky, řízečky, mleté maso v zeleném listu, 
vejce, domácí sýr až po smaženice, což je obdoba plněných do-
mácích koblih. Pro ty, kteří rádi fotografují, je dobré si přivstat 
anebo počkat na večer, kdy probíhají polní práce, a dobytek se 
vodí na pastvu. Časem si na zvířata jako řidiči zvyknete, ostatně 
jako na celém Balkáně. Kárky s koňmi, krávy, kozy, ovce, osly, 
medvědy i všudypřítomné divoké psypotkáváte často.

Pomníček nedaleko školy připomíná oběti obou světových 
válek. Zdejší Češi narukovali v obou světových válkách. V dru-
hé válce, coby spojenci Německa, se mnozí dostali až ke Stalin-
gradu a dál na Kavkaz. Později, po boku Rudé armády, až k nám 
do Československa. Jeden krajan zanechal svépaměti o konci 
války, kdy se dostal se svojí jednotkou až do východních Čech, 
kde ještě dva měsíce po válce působil jako písař.

V období komunismu mohli Češi z Rumunska po splnění 
mnoha formalit navštěvovat své příbuzné v Československu 
jednou za dva roky, opačným směrem ještě méně často. Obrov-
ský kus práce zde udělal pan Kudrna z Brna, který po roce 1990 
začal zdejší kraj propagovat. Vyznačil turistické stezky a zasa-
dil se o popularizaci českých vesnic v Banátu. Přesto vesnice 
našich krajanů trápí odliv mladých obyvatel, tak jako mnohých 
českých a moravských vesnic. Důvody jsou stejné. Nedostatek 
pracovních příležitostí. Mnoho našich krajanů odešlo do České 
republiky.

Při srdečném rozhovoru s krajany člověk cítí jejich pokoru 
a radost ze setkání. Drsný kraj, který může působit velmi roman-
ticky, je podtržen realitou absence dovolených či chybějícího 
autobusového spojení, plynu či kanalizace. Minulý rok možnost 
přivýdělku zcela zhatila pandemie covidu. Ubytovatelé měliza-
vřeno. Díky větrníkům jsou i místní komunikace ve Svaté Hele-
ně asfaltové. Cestou do nedalekého Rovenska, kdy se asfaltové 
příjezdy teprve budují, jsme dodatečně asfalt ocenili. Do Roven-
ska byla zavedena elektřina až v roce 1994. Krajané zde bývali 
v zimě dlouhé měsíce zcelaodříznuti od světa. Navštívili jsme 
také Gerník. Tato obec má jako jediná obecní úřad. Alespoňně-
jaký základ služeb.

Tato nevšední krajina se svými lesy, vodopády, jeskyněmi, 
příkrými svahy a srdečnými lidmi čeká na vaši návštěvu. Ať už 
se zde rozhodnete strávit celou dovolenou, nebo se jen zastavíte 
při cestě dál po Rumunsku, Bulharsku, Srbsku či Albánii, budete 
našimi krajany velmi srdečně vítáni.

Mgr. Daniel Žák
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VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z. s.

Po dlouhé odmlce jsme se s vámi mohli setkat na rozařín-
ských hodech. Burčák letos bohužel nebyl, protože příznivé, 
slunečné počasí, které urychlilo zrání, se udělalo až těsně před 
hody. Proběhla i tradiční malá ochutnávka moutnického piva.

Kvůli situaci jsme dlouhou dobu neschůzovali a museli zrušit 
několik každoročních akcí – výstavu vína, Svěcení vína a Vi-
nařský ples. Až začátkem prázdnin jsme se jako spolek sešli na 
jedné oslavě narození a jedněch padesátinách. I když spolková 
činnost v uplynulém období moc nefungovala, vinohradnická 
a vinařská činnost musela fungovat za všech podmínek na 100%.

Letošní jaro bylo delší a chladnější, takže nástup rašení i kvě-
tu byly posunuty skoro o čtrnáct dní později. Vlivem vyšších 
srážek v průběhu vegetační doby ale vinohrady zpoždění do-
hnaly. Díky častým a vydatným dešťům byl vyšší tlak chorob, 
hlavně padlí. Nyní, koncem září, v době zrání hroznů, už je třeba 

jenom méně srážek a hodně sluníčka k dozrání letošní úrody, 
která vypadá nadějně. Tak už zbývá jen poctivě hrozny ošetřit 
proti plísni a následné hnilobě, nachystat kýble, nůžky, bedny, 
mlýnky, lisy a nádoby a pečlivě úrodu hlídat před nenechavci 
okřídlenými i dvounohými.

Abychom uspokojili milovníky burčáku, kteří na rozařín-
ských hodech přišli zkrátka, máme v plánu v termínu kolem 
sv. Václava (28. září) vyzkoušet první ročník Ochutnávky mout-
nických burčáků. O akci ještě budeme přesněji informovat, 
v současné chvíli je ve stavu plánů.

Těšíme se na další setkání na některé příští akci. Snad se situ-
ace výrazně nezhorší a nepřijdou další omezení. Hodně podzim-
ní pohody u burčáku, uvážený a zodpovědný výběr u voleb vám 
za VBM – vinaři Moutnice přeje

Jiří Novotný

duktů a třeba hudebních skupin, skladeb – jak vzniky a proč se 
jmenují zrovna tak. Tady je pár nejzajímavějších:

O znaku Audi koluje ve společnosti mnoho mýtů a nepravd. 
Ne, opravdu čtyři kolečka nesymbolizují pohon všech kol, jak 
se dá poměrně často mezi sebezvanými znalci zaslechnout. Znak 
ve skutečnosti zobrazuje původ koncernu Auto Union, který 
vznikl spojením čtyř automobilek – Audi, DKW, Horchu a Wan-
dereru. Každý kruh reprezentuje jednu značku a jejich protnutí 
symbolizuje jednotu.

Populární německá značka BMW je další, o které koluje ne-
pravdivý mýtus ohledně jejího loga. Modrobílý střed nepředsta-
vuje leteckou vrtuli, jak se často mylně interpretuje, ale vlajku 
Bavorska, která se skládá z bílomodrých kosočtverců. Přirov-
nání k vrtuli vzniklo pravděpodobně díky reklamě z roku 1929, 
kde je logo automobilky vsazené právě do vrtule letadla. V té 
době ale již bílomodrý emblém existoval dvanáct let.

Společnost, která nese název zakladatele Andreho Citroëna, 
původně vyráběla jen velká převodová kola se šípovitým ozube-
ním pro obráběcí stroje. Logo, které vypadá jako dvě šipky smě-
řující vzhůru, tak ve skutečnosti symbolizuje dva šípovité ozuby.

Logo značky Ferrari obsahuje italskou trikolóru na vršku, 
písmena „S” a „F” znamenající Scuderia Ferrari, žlutý podklad 
symbolizující barvu města Modeny a hlavně vzpínajícího se 
hřebce uprostřed. Ten byl původně namalován na letadle italské-
ho bojového pilota z první světové války. Po jeho smrti v roce 
1918 nabídla jeho matka použití koně Enzovi Ferrarimu. Hřebec 
v emblému mu měl podle ní přinést štěstí.

Tady je to jednoduché. Logo italské automobilky Fiat je vlast-
ně jen nápis, který je zkratkou turínské fabriky – Fabbrica Italia-
na Automobili Torino. Podklad byl dříve modrý, dnes nápis stojí 

na vínové barvě.
Nic složitého. „H” jako Hyundai. To mimochodem v korejšti-

ně znamená moderní. Oproti Hondě je ale písmeno nakloněné. 
Ve znaku je kromě samotného písmena ještě jedna symbolika – 
logo má vyobrazovat dva lidi, prodávajícího a zákazníka, kteří 
si podávají ruce.

Automobilka Mercedes – Benz vznikla sloučením značek 
Daimler a Benz. První slovo svého názvu získala podle tehdy asi 
jedenáctileté Mercédès Jellinek, dceři rakouského podnikatele 
s automobily Emila Jellineka. Třícípá hvězda ve znaku má sym-
bolizovat zemi, vzduch a moře. Nakreslil ji Gottlieb Daimler do 
dopisu své manželce a připsal, že jednoho dne bude tato hvězda 
zářit nad jejich továrnami. Měla rovněž zdůrazňovat všestran-
nou použitelnost Daimlerových motorů (auta, letadla a lodě).

Blesk ve znaku Opelu vzdává hold modelu Blitz (v překla-
du blesk), tedy nákladnímu vozu, který postavil automobilku na 
nohy v těžkém období po druhé světové válce. Ve starších do-
bách značky figurovala uvnitř kruhu místo blesku vzducholoď.

No a naše Škoda na závěr.
Okřídlený šíp z Mladé Boleslavi je na světě už od roku 1923. 

Symbolizuje pokrok, křídla volnost a oko preciznost. Říká se 
také, že je logo inspirováno symbolikou indiánů a že okřídlený 
šíp představuje hlavu indiána s čelenkou. Zelenou barvu emblém 
získal po revoluci koncem 80. let a představuje nový začátek.

Pokud vás tento článek zaujal, jistě si snadno dohledáte zby-
tek. Za každou značkou, logem a názvem je obrovský kus práce, 
historie, příběh a myslím si, že je dobré je poznat :-)

Roman Formánek
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