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1. ZPRÁVY Z OBCE

Realizované projekty

Přeložky nízkého napětí do země
Po dlouhé době se podařilo dokončit přeložku nízkého napětí 

do země ve směru na Těšany po pravé straně a v Rozaříně na 
straně levé. Tato stavba měla být hotová ještě před zahájením 
průtahu skrze naši obec. Přes toto zpoždění jsem rád, že jsou 
práce již hotovy. Další úsek, který se již projektuje, je zbylá část 
ulice Rozařín – to znamená od bývalého květinářství po konec 
ulice, tedy celá pravá strana.

K výše uvedeným úsekům se v průběhu projektové přípravy 
přidalo i přeložení vysokého napětí do země pro nově umístěnou 
trafostanici pro sportovní halu a novou lokalitu rodinných domů.

Nyní se projektují přípojky pro jednotlivé nově vzniklé sta-
vební parcely, kde o to vlastníci požádali. Podobně probíhá 
i projektová příprava na Šulcově kopci, kde někteří vlastníci 
také požádali o přípojky nízkého napětí.

Nová lokalita Z12
K největší investici letošního roku patřila bezesporu nová lo-

kalita pro výstavbu rodinných domů, která je v územním plánu 
označena jako lokalita Z12.

Vážení a milí spoluobčané,

blíží se opět nejkrásnější svátky v roce, kdy si děláme čas na své rodiny a přátele. 
O Vánocích se snažíme dělat radost druhým a ne sobě a v tom je podle mě krása Vánoc.

V loňském roce mi přišla od jedné starší paní tato Adventní velepíseň lásky nejen pro 
hospodyňky (srv. 1Kor. 13,1-8). Dovolte, abych se o ni s vámi podělil.

Kdybych svůj dum perfektně ozdobila světelnými řetězy, jedlovými větvičkami a cinka-
jícími zvonečky, ale neměla lásku ke své rodině, nejsem nic víc než dekoratérka.

Kdybych se lopotila v kuchyni, napekla kila vánočního cukroví, navařila labužnické 
pokrmy a připravila vzorově prostřený stůl, ale neměla lásku ke své rodině, nejsem nic 
víc než kuchařka.
Kdybych pomáhala vařit polévku pro bezdomovce, zpívala koledy v domově pro seniory 

a všechen svůj majetek darovala pro dobročinnost, ale neměla lásku ke své rodině, nic by mi to neprospělo.
Kdybych ověšela vánoční stromeček třpytivými baňkami a vánočními hvězdami, zúčastnila se úchvatných slavností, zpívala sóla 

v kostelním sboru, ale zapomněla na Ježíše, potom jsem nepochopila, oč o Vánocích běží.
Láska přeruší pečení, aby mohla vzít dítě do náručí.
Láska zanechá zdobení a políbí manžela.
Láska je přátelská a trpělivá navzdory chvatu a stresu.
Láska druhým nezávidí jejich dům s vzácnými vánočními porcelánovými servisy a nádhernými ubrusy.
Láska neokřikuje děti, ale je vděčná za to, že jsou.
Láska nedává jen těm, od kterých může něco očekávat, ale ráda obdarovává právě ty, kteří to nemohou oplácet.
Láska všechno vydrží, všemu věří, vždy doufá, všechno snáší. Láska nikdy nepřestává.
Mobilní telefony špičkové kvality se rozbijí, perlové náhrdelníky se ztratí, golfové hole zrezaví. Ale darovaná láska zůstane.

Přeji všem požehnané prožití svátků vánočních a vše dobré do nového roku.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce
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Práce se v těchto dnech chýlí ke svému konci. Tato stavba byla 
poměrně náročná na koordinaci z hlediska souběžných prací na 
přeložce vysokého a nízkého napětí, jak již bylo výše uvedeno 
a také prodloužení sítí pro sportovní halu a čerpací benzinovou 
stanici a další pozemky. Přes všechna úskalí spojená s přípravou 
i realizací stavby se domnívám, že zhotovitelská firma odved-
la dobrou práci. Zároveň doufám a přeji budoucím stavitelům 
rodinných domů, aby jim nová komunikace i prodloužené sítě 
dobře sloužily.

Renovace toalet v budově základní školy
Jednou z nutných investic v letošním roce byla i renovace 

toalet v budově základní školy, kde došlo v nedávné době k ně-
kolika haváriím. Na tuto akci jsme žádali o finanční podporu Ji-
homoravský kraj. Jihomoravský kraj tuto akci finančně podpořil 
částkou 250.000 Kč.

Zeleň
Každoročně se snažíme pracovat i na ozelenění naší obce, a to 

jak v intravilánu, tak i v extravilánu. V letošním roce se podařilo 

dosázet v centru obce keře, dále přibyly květiny v travnatých 
záhoncích či na mostku. Podpora výsadby zeleně patří k priori-
tám i Jihomoravského kraje, odkud každoročně čerpáme dotace 
na následnou péči o zeleň či na nové výsadby. V letošním roce 
byly z rozpočtu Jihomoravského kraje podpořeny dvě dotační 
žádosti – jedna na osázení valu za fotbalovým hřištěm a druhá se 
týkala výchovného a bezpečnostního řezu na stávající vegetaci 
včetně dosadby do větrolamu mezi hřištěm a hřbitovem.

| ZPRÁVY Z OBCE |
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Kromě těchto realizovaných výsadeb se pracuje i na přípra-
vě dalších lokalit. O biokoridorech s biocentrem, kde mají být 
vodní tůně, jste byli informováni již v předešlých číslech zpra-
vodaje. Projekt je již hotový a nyní se k němu vyřizují příslušná 
povolení. Když vše dobře půjde, mohlo by se v příštím roce i vše 
zrealizovat. Druhým projektem, který se připravuje, je dosázení 
biocentra za ČOV u workoutového hřiště. Zde je již také hotový 
projekt a připravuje se žádost o dotaci. Pravděpodobný termín 
výsadeb je podzim příštího roku.

Chodník na novém hřbitově
Na novém hřbitově vznikají postupně hrobová místa. Byli 

jsme upozorněni, že přístup k novým hrobovým místům je ne-
důstojný. Rada obce tedy rozhodla o realizaci chodníku k těmto 
novým hrobovým místům, aby vše bylo upraveno a dalo se řád-
ně udržovat.

Modernizace řídicího systému ČOV
V těchto dnech dochází také k modernizaci řídicího systému 

na čistírně odpadních vod. Původní řídicí systém byl již zastara-
lý a vznikla potřeba pro lepší a účinnější proces na odbourávání 
odpadních vod. Díky modernizaci řídíciho systému dojde ze-
jména k lepšímu odbourávání dusíkatých sloučenin z odpadních 
vod, a to bude mít za následek zvětšení průtočné kapacity celou 
čistírnou. Díky těmto úpravám tak budou moci být na kanalizaci 
napojeny veškeré plánované stavby.

Připravované projekty
Kromě realizovaných projektů, které jsou uvedeny výše, je 

třeba pracovat i na přípravě dalších.

Rekonstrukce školy
V posledních letech jsme na jednáních rady či zastupitel-

stva několikrát narazili na téma stavu budovy základní školy. 
Ač jsme školu mnohokrát prošli, jsou věci, které buď nevidíme, 

nebo nedokážeme posoudit. Renovované toalety jsou toho důka-
zem. Jsme schopni posoudit stav záchodových mís, ale v jakém 
stavu jsou odpadní trubky, již posoudit nedokážeme. Podobně 
tomu bylo i s rekonstruovanou kotelnou v předcházejících letech 
či dětským hřištěm u základní školy. Přes všechny tyto „drobné“ 
opravy základní školy jsme přistoupili k tomu, oslovit odbor-
né firmy, které nám s diagnostikou školy pomohou a pomohou 
i s ohledem na to, jak by škola mohla být lépe uzpůsobena, aby 
více vyhovovala požadavkům 21. století.

Kontaktovali jsme tedy společnost, která nám na přelomu 
ledna a února udělá stavebně technické posouzení celé stavby 
a dále i projektanty, kteří navrhnou na základě poznatků z prů-
zkumu stavby, jak by bylo budovu základní školy vhodné re-
konstruovat. Zaměříme se zejména na nosné prvky, jako jsou 
základy, stropy a krovy, dále pak na skladbu podlah, rozvody 
vody, tepla a elektrické energie, apod.

Je tak možné, že v blízké době pojedou naplno projekční prá-
ce na celkovou rekonstrukci školy. Výsledkem by mělo být lepší 
uzpůsobení šaten, skladových prostor, kabinetů, jídelny, či lepší 
cirkulace vzduchu v celém objektu. Možná že dojde i k nástavbě 
budovy, a to tak, aby veškeré úpravy, které jsou výše naznačeny, 
mohly být vhodně v budově rozmístěny.

Rekonstrukce silnice u kostela
Rada obce schválila zahájit výběrové řízení na rekonstrukci 

silnice u kostela. Jedná se o místní komunikaci, která je z celé 
obce snad v nejhorším stavu. V plánu je v prvním pololetí příš-
tího roku tuto silnici zrekonstruovat. Vzniknou zde nová par-
kovací stání i nový chodník pro pěší. Zároveň chystáme žádost 
o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na tuto investiční akci.

Mostek přes potok
Dalším projektem, který bychom rádi v příštím roce dotáh-

li ke zdárnému konci, je lávka přes potok u fotbalového hřiště. 
Tato lávka by měla navazovat na plánovanou cyklotrasu, která 
má propojit obce Moutnice a Těšany.

Cyklotrasy Měnín, Těšany
S výše uvedeným jsou spojeny i cyklotrasy ve směru na 

Měnín a také na Těšany. S vedením obou obcí jsme v kontaktu 
a snažíme se oba projekty rozpohybovat.

Ve směru na Těšany je na našem katastru vše nachystáno. 
V obci Těšany by měla být dokončena pozemková úprava v prv-
ním pololetí příštího roku. Po dohodě se starostou Těšan jsme 
již kontaktovali projektanta, aby zahájil přípravu této účelové 
komunikace, o kterou dlouhé roky usilujeme.

Oficiálním dopisem jsme požádali také vedení obce Měnín 
o pokračování asfaltové komunikace podél Moutnického potoku 
až k cestě, která vede z Jaloviska na Měnín. Nabídli jsme pomoc 
se získáváním dotací i s projektovou přípravou. Věřím, že se 
podaří vyřešit veškeré problémy s tím spojené a v brzké budouc-
nosti budeme napojeni na mezinárodní cyklistickou síť.

Polní cesty
Projekt na polní cesty, které mají spojit stávající polňačku 

za Větřákem se stromovou kaplí a dále pak cestu, která vede 
z Moutnic na Nesvačilku, je již hotový a je podána žádost na 
stavební úřad.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

| ZPRÁVY Z OBCE |
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CEZAVA CUP 2021
Poté, co nám Covid v roce 2020 nedovolil absolvovat další 

ročník CEZAVA CUP, jsme letos přijeli obhájit prvenství v tur-
naji v malé kopané. Na upraveném trávníku v Otmarově jsme 
nastoupili opět ve spojení s obcí Žatčany. 

Ačkoliv jsme si nekladli žádné přehnané ambice, protože 
jsme neměli náhradníky, tak výsledky předčily všechna očeká-
vání. Odpovědně a zkušeně jsme zvládli všechna utkání. Porazili 

jsme všechny soupeře a obhájili prvenství v turnaji zastupitel-
stev obcí regionu CEZAVA. Každý, kdo sportoval, má radost 
z úspěchu a je to tak správně, ale na tomto turnaji je vítězstvím 
pro všechny opravdu přátelské setkání a skvělá nálada. Po turna-
ji jsme strávili příjemné chvíle při posezení se všemi účastníky 
turnaje.

Rostislav Dohnálek

| ZPRÁVY Z OBCE |
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HISTORIE

Ze starých kronik – rok 1948

Poznámka předem: opisováno doslovně ze staré kroniky, 
text odpovídá dobovému pravopisu. Případné chyby nejsou 
chybami současného kronikáře. Nesouhlasí například součet 
hlasů ve volbách v Rozaříně v tomto zápise.

Zima letošního roku byla mírná, ale až koncem února se 
mrazy stupňovaly a napadlo hodně sněhu tak, že byla zastavena 
i veškerá autobusová doprava na silnicích pro spousty sněhu. 
24. února odstoupil dosavadní president republiky Dr. Edvard 
Beneš s některými ministri ze své funkce co vyvolalo v celé 
republice značný rozruch než byla ustanovena vláda republi-
ky nová. Jejím presidentem se stal dosavadni první náměstek 
předsedy vlády Klement Gottvald, který narychlo sestavil vlá-
du novou. Byly ustanoveny jak ve vládě na okresech i obcích 
akční výbory, taky v obou obcích byli ustanoveny akční výbo-
ry v Moutnicích byl jmenován Vincenc Husák zedník č. 105 
a v Rozaříně Fasora Josef kolář č. 69. Rovněž byli jmenovaní 
členové nového místního národního výboru.

Předseda Šulc Cyril domkař č. 144, místopředseda Svobo-
da Josef dělník č. 170, členové rady Zvolský Tomáš důchodce 
č. 179, Holeček Vojtěch domkař č. 6, Ryšavý František zedník 
č. 112, členové výboru Husák Vincenc zedník č. 105, Randula 
Antonín dělník č. 108, Ryšavý Rudolf rolník č. 28, Husák Fran-
tišek zřízenec č. 121, Kroupa Alois ČSD č. 32, Kroupa Cyril 
domkař č. 159, Lejska Josef rolník č. 18, Putna František č. 125, 
Handl Emanuel domkař č. 88, Klanica Karel domkař č. 186, toto 
je prozatímní jmenovaný národní výbor v Moutnicích.

Rozařín předseda Ondřej Havránek domkař č. 89, místo-
předseda Hrdý jan tesař č. 59, členové rady Mašek Cyril kolář 
č. 73, Holeček Bohuslav dělník č. 37, Členové výboru Bohuslav 
Palášek dělník č. 25, Urban Metoděj domkař č. 26, Drtil Ladi-
slav rolník č. 19, Putna Josef č. 14, Buchta Antonín dělník č. 8, 
Jan Holeček krejčí č. 36, Janoušek Josef tesař č. 38, Bárek Jan 
dělník ě. 79.

30. května se konaly volby do národního shromáždění, ve vol-
bách byla jednotná kandidátka národní fronty čs. strana komuni-
stická, čs. strana soc. demokratická, čs. strana lidová, čs. strana 
nár. socialistická a jedna kandidátka byla prázdná.

Výsledek voleb Moutnice
Počet voličů 468, jednotnou kandidátku volilo 434 platných 

hlasů, prázdnou kandidátku volilo 22 hlasů, neplatných bylo 12 
hlasů.

Výsledek voleb Rozařín
Počet voličů 200, jednotnou kandidátku volilo 200 voličů, 
prázdnou kandidátku volilo 7 voličů, neplatný hlas 1.

Taky byla letošního roku zlikvidována a rozpuštěna a zlikvi-
dována tělocvičná jednota Orel, veškerý jeho majetek přepadl 
tělocvičné jednotě Sokol i s nově postavenou budovou orlovny.

V červnu byl nahrazen předseda místního národního výboru 
Josefem Svobodou dělníkem z Moutnic č. 190.

V Praze se konala první spartakiáda sloučených tělocvičných 
jednot které se zúčastnili členové místní jednoty. Mnoho našich 
občanů se zúčastnilo zemědělské výstavy v Kroměříži s prohlíd-
kou arcibiskupského paláce.

Povětrnostní podmínky byly letošního roku celkem příznivé 
veškerá úroda kromě řepy dobrá které zůstalo v celém katastru 

jen malé množství ačkoliv ji zemědělci seli 3x i 4x vzešlé malé 
rostlinky ničili nosatci řepní a larvi můry osení která se rozmno-
žila v nebývalém množství 20-25 larev u jedné rostliny špatná 
řepa byla zaorána a zaseta kukuřicí jak na zrno tak i na silážová-
ní pro dobytek na zimu.

Letošiho jara bylo mnoho dobytka hovězího nutně poraženo 
následkem sucha minulého roku postihlo to hlavně krávy které 
byli vysoko březí nebo které hodně dojili na změklost kostí, krá-
vy jalové byť i ve špatném tělesném stavu tuto změklost nedosta-
ly jako krávy užitkové. Muselo být mnoho dobytka nakoupeno 
hospodářská družstva sem mnoho mladého dobytka z horských 
oblastí bylo přivezeno a rolníci si je nakupovaly na doplnění sta-
vu. Taky koně byli doplňovány z tak zvané akce „Unra“ které 
byly k nám do Československa posílány z Ameriky koně byly 
vesměs mladé odněkud z pastvin neuměly tahat a nebyli ani 
zviklí vodění na ohlávkách i v obci si je někteří rolníci koupili 
měli s nimi mnoho trpělivé práce učit je vodit co bylo hlavního 
učit je tahat a i u kováře zvednout nohu na okování neuměli jako 
koně naše které byli k tomu od mala učení.

Poznámka  ‑ dodatek k tomuto zápisu: Vysvětlení akce UNRRA 
z předchozího textu

Na sklonku ledna 1945 vrcholila jednání zástupců čs. vlády 
s představiteli organizace UNRRA o okamžité pomoci Česko-
slovensku. Republika byla charakterizována jako stát, který 
velmi utrpěl nepřátelskými akcemi a důsledky okupace, a sou-
časně projevil účinný odpor v boji proti nepříteli.

Myšlenka poválečné pomoci evropským zemím se objevila 
ještě v době, kdy nacistické armády dobývaly jedno vítězství 
za druhým, a vyústila 9. listopadu 1943 v založení organizace 
UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Adminis-
tration – Správa Spojených národů pro hospodářskou obnovu 
a pomoc. Pro Československo měly zásadní význam v prvních 
poválečných měsících dodávky potravin a ošacení směřova-
ných do nejvíce válkou postiženým oblastí státu – východního 
a středního Slovenska a na Ostravsko.

První loď se zásilkou určenou pro Československo připlula 
do černomořského přístavu Constanca 4. dubna 1945, kde byla 
přeložena do železničních vagónů. První vlak přijel do Trebi-
šova 2. května. V následujících měsících lodě připlouvaly i do 
západoevropských přístavů – Hamburku, Brém, Rotterdamu, 
Antverp.

Hlavní část pomoci Československu tvořily dodávky potra-
vin – cca 45 % z celkové kvóty. Zásobovány byly především 
vybrané skupiny obyvatelstva (bezplatné stravování školních 
dětí atd.), nemocnice apod., část potravin směřovala do obcho-
dů, kde se prodávala. Velký význam měly především dodávky 
obilí a mouky (kryly cca 15 % celkové domácí potřeby), dále 
jedlých a umělých tuků (s podílem 33 % na celostátní spotřebě), 
sušeného mléka a ovocných šťáv.

Dodávky UNRRY dále obsahovaly šatstvo, boty, surovi-
ny pro textilní a chemický průmysl apod. Zvláště důležitý byl 
podíl UNRRY na obnovení vozového parku a lokomotiv Čes-
koslovenských státních drah a dodávky nákladních a osobních 
automobilů, především více než 11 tisíc nákladních automobi-
lů značky Chevrolet, Ford a Dodge, které v poválečných letech 
tvořily jednu třetinu vozů na našich silnicích, a dodávky pohon-
ných hmot a mazadel. Vedle dodávek strojírenských a hutním 
závodům kryla UNRRA téměř celou roční spotřebu manganu, 
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bauxitu a fosforu, u ostatních barevných kovů cca ze tří čtvrtin, 
a umožnila tak rozvoj průmyslové výroby a udržení zaměstna-
nosti.

Do zemědělství směřovaly stroje, hnojiva, ale také živý do-
bytek k obnovení stád skotu a bravu. Součástí dodávek byly 
i mosty a mostní konstrukce, část z nich zůstala nainstalována 
na různých místech v Čechách; výjimečně se s nimi můžeme po-
tkat ještě i dnes. Část se stala součástí státních hmotných rezerv.

Akce UNRRA výrazně přispěla také ke stabilizaci státního 
rozpočtu. Např. v roce 1948 příjmy z jejich dodávek tvořily pl-
nou šestinu příjmů státního rozpočtu.

Značný byl i propagační význam této akce, který pomáhal 
tlumit poválečnou prosovětskou euforii a působil proti prosovět-
ské propagandě. Lidé v Evropě se mohli seznámit s kvalitními 
americkými potravinami a ochutnat výrobky, o nichž dosud ne-
měli ani tušení.

Význam akce byl od počátku komunistickými politiky zpo-
chybňován a její význam pro poválečnou obnovu hospodářství 
zlehčován. Především komunistický denní tisk se omezoval jen 
na strohé informace, případně uváděl nepravdivé údaje.

Roli hlavního donátora sehrály Spojené státy, které zabezpe-
čovaly tuto akci ze dvou třetin, dále se na ní podílely Velká Bri-
tánie, Kanada a Indie. Členy UNRRA se stalo 47 zemí. Z téměř 
tří miliard dolarů získalo Československo kvótu v hodnotě 253 
milionů dolarů, což bylo šesté místo v pořadí.

Po roce 1948 akce UNRRA postupně upadaly v zapomnění. 
Komunistický režim propagandisticky využíval zejména dodá-
vek potravin ze SSSR.

/Použity informace z článků na internetu/
Miluše Janoušková

kronikářka

Lidové pranostiky
Na svatou Barboru saně do dvoru. 4. 12.
Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též 
měsíce příštího roku. (12 dní – 12 měsíců) 13. 12.
Zelené vánoce – bílé Velikonoce. 25. 12

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Na tři krále o krok dále 6. 1.
O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilé-
mu cikánu. 20. 1.

Únor bílý – pole sílí.
Hromnice -li jasné a čisté, potrvá déle zima jistě. Pakliže sněží 
nebo hřímá, jaro jistě v blízku dlívá. 2. 2.
Svatý Valentínek – jara tatínek. 14. 2.

Miluše Janoušková
kronikářka

Vítání občánků
V neděli 17. října 2021 jsme v zasedací místnosti na obec-

ním úřadě uvítali naše nejmenší občánky. I přes situaci, která 
teď vládne v naši zemi, se sešla většina rodičů se svými ratolest-
mi a některé doprovázeli i jejich prarodiče. Po uvítání a úvod-
ním slovu pana místostarosty Dohnálka děti ze základní školy 
pod vedením paní učitelky Salzburgerové přednesly básničky. 

Rodiče dětí se na památku podepsali do kroniky, maminkám 
byla předána kytička a dar. Závěrem pan fotograf udělal společ-
né foto všech přítomných. Věřím, že si tuto společenskou udá-
lost všichni užili a odešli s pěkným pocitem do svých domovů.

Dagmar Janoušková
kulturní komise

KULTURA
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Divadelní představení
V neděli 21. listopadu jsme v naší orlovně přivítali divadelní 

spolek Amadis s představením Televarieté 2019.
Zpočátku to vypadalo, že herců bude přesilovka, ale naštěstí 

přece jen pár diváků přišlo a věřím, že se dobře bavili. Zábav-
né scénky z Televarieté i jiných pořadů neomrzí, a ač jsme je 
někteří neviděli poprvé, stejně jsme se u „Hlustvisiháka“ nebo 
„učitelky Anežky Lídlové“ zase zasmáli. A to je v této době, kdy 
se na nás valí negativní informace ze všech stran, obzvlášť důle-
žité. A tak přeji nám všem, abychom si zachovali zdravý rozum 
a veselou mysl!

Katka Springinsfeldová
kulturní komise

Přání
Blížíme se ke konci roku 2021. Byl to rok v mnoha ohledech 

zvláštní a neobvyklý. Díky současné covidové situaci jsme se 
jistě dívali na náš život či svět jinak. Přinesl nepříjemné věci, ale 
i mnoho nových krásných pohledů na vše kolem nás. Akcí bylo 
poskrovnu, ale ty, co proběhly, byly o to srdečnější. Moc děkuji 
všem, kteří je pořádali a i těm, kteří je podpořili.

Jak už je zvykem každý rok, opět bude vydán obecní mout-
nický kalendář na téma Fauna a flora Moutnic, ve kterém nalez-
nete nejenom připravované akce, ale i svozy odpadů.

Do nového roku 2022 přeji za kulturní komisi všem kopu 
zdraví, pohody a optimismu.

Lenka Dohnálková
kulturní komise

Vítání občánků. foto2
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Milí Moutničáci, podzimních aktivit jsme letos měli dostatek, 
a tak se Vás s nimi pokusím průběžně seznámit.

29. 9. Výroba ptačích krmítek

Tuto akci si plánujeme už delší dobu a na nápad s dětmi ka-
ždý rok na podzim udělat pár krmítek přišel Dan a jsem rád, že 
si to vzal celé na starost. Tak se jedno páteční odpoledne sešel 
s dětmi ve farním centru a společně krmítka vyrobili. Dan dětem 
vysvětlil, proč je důležité a prospěšné takto pomáhat přežít zimu 
našim pěvcům a potom společně krmítka rozvěsili po stromech. 
Můžete je vidět v okolí školy a klidně do nich můžete při svých 
zimních procházkách zrníčka přisypat. Je to krásný způsob, jak 
si pomoci navzájem, protože jak víme, v přírodě je všechno pro-
pojeno se vším, a pokud budeme mít díky těmto aktivitám ve 
svém okolí více ptáků, budeme mít méně škůdců na svých za-
hrádkách.

2. 10. Slavnostní předání Workoutového hřiště
Jako komise jsme se aktivně podíleli na plánování a i sa-

motné realizaci výstavby nového workoutového hřiště, a tak 
jsme měli po jeho dokončení potřebu vám ho ještě nějak ofi-
ciálně předat. Sešli jsme se společně začátkem října na hřišti  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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samotném a po úvodním přivítání a slovu pana místostarosty 
Rostislava Dohnálka si i něco pověděli o cvičení jako takovém. 
Street workout (venkovní fitness) je sportovní aktivita s vlast-
ní vahou těla, která zahrnuje různé cviky, především na hrazdě, 
bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících, kruzích a jiných 
konstrukcích nebo i bez jejich použití (na zemi). Hlavní důraz je 
kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti – tak 
praví internet. Samozřejmě jsme vám chtěli i prakticky předvést, 
jak se dá konstrukce tohoto hřiště ke cvičení využít a tak jsme 
pozvali cvičitelku a fyzioterapeutku paní Miroslavu Kuncovou 
ze Sokolnic, která nám se svojí kolegyní toto ráda předvedla, 
samozřejmě nás nenechala jen pasivně přihlížet, ale zapojila nás 
všechny. Tímto bych jí rád za nás všechny poděkoval, že si udě-
lala čas a přijela nám s prezentací hřiště pomoci. Součástí hřiště 
je i provozní řád, na kterém najdete tipy pro pár základních cvi-
ků, které jde na tomto hřišti provádět, zbytek si určitě dohledáte 
na internetu. Nové hřiště je vám k dispozici celoročně a budeme 

rádi, pokud si mezi vámi najde 
svoje příznivce.

16. 10. Podzimní odpadko-
braní

Naše již tradiční úklidová 
akce proběhla v sobotu odpo-
ledne za krásného slunečného 
počasí. Společně jsme uklidili 
Moutnice a příkopy okolo pří-
jezdových komunikací k obci. 
Můžu říct, že toho tentokrát 
nebylo tolik a sběrači se vra-
celi spokojení s poloprázdnými 
pytli, ale nemyslím si, že by se lidé najednou začali chovat zod-
povědněji, spíše je to o tom, že příkopy jsou na podzim už dost 
zarostlé a odpadky není tolik vidět, no uvidíme na jaře.
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Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby tomu tak bylo i nadále, 
ale i tak bude našich akcí ještě pořád zapotřebí. S našimi úkli-
dy plníme i různé úkoly, co se týče statistických dat ohledně 
množství, které jsme posbírali nebo druhu odpadu. Jeden rok 
jsme počítali petky, další rok odhozené pneumatiky a tyto údaje 
poskytujeme organizátorům celkové akce Ukliďme Česko, kde 
se dál zpracovávají.

Tentokrát jsme žádné konkrétní úkoly neměli, tak jsme si 
alespoň malý vymysleli sami, a to, že jsme poprosili zúčastně-
né, aby nám poslali nějakou svoji fotku ze sběru, že z došlých 
fotografií jednu vybereme a odměníme malou pozorností. Aby 
to ostatní (hlavně děti) nemrzelo, měli jsme pro ně připravený 
účastnický diplom a něco dobrého k tomu. Na závěr jsme se 
všichni sešli u společného táboráku, opekli si špekáčky a ještě 
nějakou chvíli společně poseděli a popovídali o proběhlé akci. 
Společného úklidu se zúčastnilo třicet devět lidí, z toho bylo 
šestnáct dětí.

11. 11. Sázení stromů se školou a školkou

Musím přiznat, že na tuto 
akci jsme se moc těšili, ne jen 
proto, že jsme se díky přede-
šlým zákazům dlouho osobně 
neviděli, ale i pro to, že je to 
pro děti i pro naše okolí velice 
prospěšná akce. Sešli jsme se 
dopoledne kolem desáté hodi-
ny zase jako tradičně v biokori-
doru za čističkou, ale tentokrát 
děti neměly za úkol výsadbu 
dalších nových stromů, ale je-
jich výměnu. Za dobu, co už 
tato akce běží, jsme společně s dětmi vysadili něco přes sedm-
desát stromů, ale ne všechny se samozřejmě ujaly, do nějakého 
se nám pustili zajíci anebo nám ho občas okoušou srnky. Takže 
před dětmi byl úkol oddělat od stromu opěrné kůly, ochranu pro-
ti zvěři, vyrýt poškozený strom a potom zasadit na jeho mís-
to nový. Chtěli jsme jim tentokrát ukázat, že ne vždy se strom 
ujme, a pokud společně zasadíme nový strom, je třeba se o něho 
minimálně v prvních letech starat. Sázeli jsme duby zimní a cel-
kem jsme společně obnovili devět stromů.

Tak to by asi bylo letos všechno. Tedy, ještě máme pro vás 
jedno překvapení, ale to si asi necháme až na jaro. Chtěl bych 
vám všem poděkovat, za účast na našich akcích, za to, že vám 
není lhostejné, kde žijete, jdete tím svým dětem příkladem a po-
máháte nám to změnit. Na závěr mého vyprávění bych se ještě 
(doufám, že jen na chvíli) rozloučil se členkou našeho teamu 
Ing. Lucií Flajšingerovou, která se v nedávné době stala mamin-
kou a teď bude mít chvíli na starost jiné věci. Přejeme jí hodně 
zdraví a trpělivosti s výchovou jejich synka Matěje.

Za komisi životního prostředí 
Roman, Lucka, Dan & Barča
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zima je za dveřmi
Chystá se na ni příroda i žáci ve škole. V říjnu jsme se pus-

tili do aktivit, spojených s ekologií – úklidem kolem školy i na 
školní zahradě, zpracováním výpěstků ze zahrádek, výsadbou 
stromků a odpadkobraním – škola se pustila i samostatně do 
akce Ukliďme Česko.

Ve výuce jsme zpočátku zjišťovali, jestli máme všechno uči-
vo z loňska pevně zažité, zda si pamatujeme vyjmenovaná slova 
i násobilku a rozumíme anglickým slovíčkům. Teprve potom 
jsme se pustili do nového učiva. Zejména nižší ročníky mají 
ještě mírný skluz, ale stavět se musí na pevné základy, a tak ne-
chceme nic ošidit.

Dostali jsme také několik odměn v podobě zážitků, vždy ale 
výchovných či vzdělávacích. O projektu Ptáci naši sousedé bu-
deme psát na jiném místě. Podařilo se zajistit dokončení pla-
veckého výcviku. Naplánovali jsme hned tři návštěvy divadla, 
dvě se už uskutečnily a můžete si o nich přečíst níže. K dobrým 
vztahům ve škole přispívají společná setkávání a aktivity – ce-
loškolní shromáždění a plánování, setkání Ekotýmu, zapojení 
páťáků do přípravy Branného dne a všech Ekotýmáků do přípra-
vy Zahradní slavnosti. Aktivní jsou děti v družině i kroužcích – 
zapojili se do Recyklohraní, nacvičují vystoupení, dramatizují 
pohádku.

Všichni doufáme, že i první zimní měsíc prožijeme společně 
ve škole, i když už jsme několikrát prošli krátkou karanténou 
a omezeními. Těšíme se totiž například na adventní dílnu, usku-
teční se vánoční fotografování, chceme se přidat k výstavce bet-
lémů a na závěr i vystoupíme u vánočního stromu.

Moc rádi bychom se s vámi právě formou vánočního vystou-
pení rozloučili a popřáli vám šťastný, spokojený a klidný rok 
2022. Za všechny děti i zaměstnance přejeme lásku, štěstí a pev-
né zdraví.

Milena Emmerová

Kulturní zážitky žáků základní školy
Žáci 1., 2. a 3. ročníku navštívili koncem října divadelní před-

stavení brněnského divadla Radost „Kolíbá se velryba“.
Se zaujetím děti sledovaly příběh o dvou pirátech Švandovi 

a Plandovi, které spolkla velryba. A proč je spolkla? Protože byli 
darebáci, co neznali žádnou práci.

S pomocí hvězdičky přestali být lenochy a lajdáky a stali se 
z nich nakonec prima chlapíci. Ve velrybím břiše si vybudovali 
krásný pokojíček, se kterým se velryba kolíbá a pluje světem ke 
všem dětem.

V představení nechyběly ani pěkné písničky a jednu z nich si 
často zpíváme.

Kolíbá se, kolíbá,
kolíbá se velryba.

Je v ní jako v pokojíčku,

sednu si tam na židličku
a ještě si zazpívám,
že kolíbá se, kolíbá,
kolíbá se velryba.

V listopadu již podruhé zavítali někteří žáci do divadla, navíc 
s námi jely i předškolní děti ze školky. Tentokrát nás to zaválo 
do brněnské Reduty. Nově zrekonstruované divadlo ohromilo 
nejednoho návštěvníka. Usadili jsme se do sedadel a s napětím 
očekávali představení. Moderní operní zpracování pohádky Ko-
cour v botách nás mile překvapilo. Hudba, kostýmy i výprava 
vtáhla malé diváky do svého pohádkového světa. Celou dobu 
bylo v divadle cítit napětí, očekávání a úžas. Hudbou doprová-
zela klavíristka na jevišti a svými lehkými údery do kláves roze-
zněla celé divadlo. Děti si oblíbily jak kocoura, tak i myši.

Trochu se bály v obrově hradě a zasmály se při královské 
řeči. Nakonec herci sklidili aplaus od dětí i učitelek. Ještě ve 
škole byly děti plné dojmů z návštěvy divadla Reduta, a už teď 
se těší na další představení, které navštívíme v prosinci v divadle 
Polárka.

Michaela Benešová, Lenka Salzburgerová

Aktivity školní družiny
Školní družina se zapojila do programu Recyklohraní, který 

vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Cílem je prohloubit 
znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim 
osobní zkušenost se zpětným odběrem.

Děti prozkoumáváním spotřebičů zjistily, kolik různých ma-
teriálů je potřeba pro jejich výrobu a pak i pro následnou recy-
klaci. Součástí jejich práce se stala i výrobní linka na třídění 
odpadu vyrobená samozřejmě z odpadového materiálu.

Děkujeme všem, kteří donesli do školy již nefunkční spotře-
biče a my se tak mohli plně zapojit do Recyklohraní, které nás 
baví.

Ve školní družině rádi tvoříme a řídíme se ročními obdobími. 
Každé období nám přináší řadu přírodního materiálu, které vy-
užíváme během školního roku. Proč by listí mělo zůstat listím? 
Vyrobili jsme z nich barevné kytky. Brambory? Na dvoře jsme 
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si upekli bramboráky. Brambory ale nemusíme jen sníst. Bram-
bory a řepa? Najednou rostly ve škole houby. Slunečnice? Zr-
níčka pro ptáčky a zbytek posloužil pro dekoraci. Kukuřice? Tu 
využijeme na Velikonoce.

Momentálně máme hlavu plnou nápadů na vánoční tvoře-
ní – svícny, adventní věnečky, ozdoby na stromeček, výroba 
betlémů. Tvořením si zpříjemníme čekání na Vánoce a chceme 
všechny potěšit našimi výrobky na výstavě, jarmarku či doma.

Krásné Vánoce všem.
Lenka Salzburgerová

Žákovský miniprojekt v programu Ekoškola
V minulém školním roce jsme podali s žáky ZŠ Moutnice 

žádost o miniprojekt s názvem Naši ptačí sousedé. Naše žádost 
byla schválena.

S nápadem přišli v minulém školním roce žáci 4. třídy, ny-
nější páťáci. Ve třídě měli otevřené okno a pták jim ve výuce 
vletěl dovnitř. Rozpoutala se debata, co by se mohlo stát. Žáci 
zjistili, že jsou ptáci ohroženi velkými skleněnými plochami. 
Při setkání Ekotýmu jsme se tedy rozhodli, že zkusíme vybavit 
okna a zastávky polepy. Žáci se v nejbližší době chystají k panu 
starostovi, aby jim dal s polepením svolení. Miniprojekt je reali-
zován v rámci projektu „Implementace KAP JMK II“ je spolufi-
nancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomorav-
ským krajem. Partnerem projektu je Lipka – školské zařízení pro 
environmentální vzdělávání, je také garantem klíčové aktivity 
Podpora podnikavosti a kreativity. Peníze z dotace jsme využili 
k návštěvě Záchranné stanice pro dravé ptáky v Rajhradě, při 
realizaci Zahradní slavnosti pro veřejnost s přednáškou zaměře-
nou na dravé ptáky, k nákupu encyklopedií, dalekohledu. Nyní 
s žáky pracujeme na realizaci a závěrečné zprávě miniprojektu.

Záchranná stanice pro dravé ptáky v Rajhradě
V pátek 1. 10. 2021 se žáci 2. – 5. třídy ZŠ vypravili na exkur-

zi do Záchranné stanice pro dravé ptáky do Rajhradu.

Jedná se o soukromé zařízení pro záchranu zraněných a han-
dicapovaných volně žijících živočichů. Stanice je v provozu od 
roku 1999 a ročně zachrání život desítkám opeřených pacientů. 
Jak samotný název napovídá, věnuje se především dravým ptá-
kům. Děti se ve výukovém programu dozvěděly, jak stanice fun-
guje a celý areál s ptačími pacienty si při komentované prohlídce 
pečlivě prohlédly.

Zahradní slavnost
Dne 22. 10. 2021 na školní zahradě proběhla Zahradní slav-

nost pro žáky naší školy i veřejnost. Zahradní slavnost byla 
součástí miniprojektu Ekoškoly s názvem Naši ptačí sousedé. 
Členové Ekotýmu, žáci, učitelky, vychovatelky, asistentky i pro-
vozní zaměstnanci školy se do celého miniprojektu aktivně za-
pojili. Ekotým naplánoval celý projekt se zaměřením na ptáky 
a ostatní pomáhali s realizací. Celou slavnost zahájil odborník 
pan Michal Procházka, který je zakladatelem a majitelem so-
kolnické společnosti Teir. Sokolnická společnost Teir je nezis-
ková organizace, která je registrována jako občanské sdružení. 
Její hlavní činností je přiblížit krásu jednoho z nejstarších způ-
sobů lovu – sokolnictví. V této přednášce jsme byli zajímavým 
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způsobem seznámeni s dravci a sovami, jejich úlohou v přírodě, 
biologií a ochranou. Součástí přednášky byla i letová ukázka. 
Děti si mohly dravce i sovy řádně zblízka prohlédnout. A zážitek 
to byl opravdu nezapomenutelný! Ptáci létali v těsné blízkosti 
nad dětmi, mezi nimi. Po skončení přednášky děti s rodiči přešli 
na tvořivá nebo výuková stanoviště, která připravily paní učitel-
ky s pomocníky z řad žáků. Občerstvení, které nachystaly děti 
v družině, bylo výborné.

Eva Darmovzalová

Stáž pedagogů ve Švédsku aneb čím nás 
oslovilo švédské školství

Poslední říjnový týden vyrazily tři učitelky základní a ma-
teřské školy na dlouhou cestu vlakem, autobusem a také tra-
jektem přes Německo a Dánsko do Švédska. Cílem byl ostrov 
Öland a město Borgholm, kde mají poměrně velkou základní 
školu – počet žáků odpovídá například škole v Újezdu u Brna. 
Zázemí této škole ale mohou závidět i ve školách mnohem vět-
ších. Škola je umístěna na dvou rozlehlých pozemcích – první 
stupeň o 120 dětech má k dispozici tři budovy a velkou jídelnu, 
kam chodí i starší žáci. Navíc tři hřiště, jedno z nich s různými 
herními prvky, další ke hrám míčovým a také travnaté hřiště. Na 
tomto pozemku se vzdělává i přípravný ročník, je zde družina 
a několik odborných učeben – kuchyňka pro vaření, knihovna, 
hudebna, tělocvična. Učitelé mají k dispozici sborovnu, relaxač-
ní místnost s kuchyňkou, místnosti na osobní setkávání s rodiči, 
knihovnu a u každé třídy místnost pro učitele a jeho individuální 
práci s potřebnými žáky.

Druhý stupeň by vás jistě oslovil ohromnou tělocvičnou s le-
zeckou stěnou a diváckými tribunami, vybavenou nářaďovnou, 
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zázemím šaten a sprch. Ale do kolen nás dostala až stolařská 
a kovářská dílna – vše, co si usmyslíte, byste tu našli, dokonce 
i dvě kovadliny a pec s nářadím. Vedle toho místnost pro ruční 
práce – šicí dílna – už nás nemohla tolik překvapit.

Areál školy opět je rozlehlý bez pevného ohraničení, volný 
pohyb žáků se předpokládá a je dozorován z našeho pohledu 
velmi zlehka. Švédským dětem zkrátka nikdo za patami necho-
dí, očekává se od nich odpovědnost a oni ji skutečně mají. To 
samé platí o samostatnosti – od příchodu do školy, vysvlékání 
a oblékání, přesunů po škole do tříd, do jídelny, až po chystání 
pomůcek, úklid a zpracování výstupů vyučování. Všechno zvlá-
dají děti samy; pomoc mají zajištěnu hlavně děti se zdravotním 
postižením a další pomoc se poskytuje dětem s jiným mateřským 
jazykem – každé má svou rodilou mluvčí, která ho učí švédštinu. 
Že to všechno dobře funguje a také to, že výuka zde probíhá 
v klidném, nekonfrontačním prostředí, jsme se denně přesvědčo-
valy na vlastní oči. Když uvážíme, že v průběhu prvního stupně 
děti nedostávají známky a proběhnou zde pouze srovnávací testy 
v 5. ročníku, je motivace a pracovní zapojení žáků obdivuhodné. 
Za celou dobu stáže jsme neslyšely žádnou hádku mezi dětmi, 
nikdo nekřičel na spolužáky, učitelé s dětmi mluvili přátelsky 
a s respektem, děti nekřičely, nebyly drzé a držely se pravidel 
(např. nikdo nevykřikoval).

Abychom však úplně vše neobdivovaly – musíme se kritic-
ky vyjádřit k několika zajímavým postřehům. Švédsko je jistě 
bohatý a prosociální stát, který poskytuje školské služby, včet-
ně stravování, dětem zdarma. Kvalita obědů se ovšem s našimi 
nedá srovnat. Ochutnaly jsme ryby, pak také mleté vařené maso 
a uzeniny. K dispozici bylo hodně zeleniny a mléka. Plátek masa 
jsme však neviděly.

Dalším postřehem, ze kterého nás zábly nohy, bylo chození 
po budově školy – téměř výhradně chodí děti bosy – v ponož-
kách, které mají zajímavou barvu. Některé děti takto jdou i cvi-
čit – protože je jim však dávána najevo svoboda rozhodování, 
nesou si za své rozhodnutí odpovědnost a nikdo je nenapomí-
ná. A když jim někdo obutý skočí na nohu – tak je to asi jako 
u nás…ale to jsme naštěstí neviděly. Také jsme neviděly žádné 
láhve s pitím a svačinky – ve třídách jsou kuchyňské koutky, kde 
se děti mohou o přestávce obsloužit, ale ony téměř nepijí.

Několik postřehů bychom chtěly uplatnit i u nás, a co nejdří-
ve. Například to, že děti mají učebnice a sešity ve škole, doma 
mají druhou sadu anebo doma učebnici nepotřebují. Tak chodí 
do školy pouze s malým batůžkem, žádné těžké aktovky. Každá 
třída má k dispozici sadu tabletů, na kterých děti vypracují v ho-
dině zápis, vytisknou ho a zakládají do portfolia. Že to všechno 
funguje, jsme se nedivily, IT technik či programátor byl příto-
men ve škole 20 hodin týdně.

Závěrem chci říci, že jsme se zajímaly především o děti na 
prvním stupni, v přípravné i mateřské škole. Podařilo se nám 

zajít i do hodin druhého stupně; ani zde nejsou žáci hodnoceni, 
srovnávací celostátní testování je čeká v 7. a 9. ročníku – v době 
naší návštěvy zrovna probíhalo u deváťáků. Kromě vybavení 
jsme chtěly také vidět, zda i na druhém stupni jsou děti tak „hod-
né“, zda i tady probíhá výuka se vzájemným respektem. Nic 
špatného se nedělo, žáci byli slušní k sobě i k nám. Po dotazech 
nám pan ředitel vysvětlil, že jejich systém případné problémy 
ihned řeší – domluvou žákům, předvoláním rodičů a případně 
nahlášením sociálnímu odboru a mohou sáhnout až k vyloučení 
ze školy – i na tomto typu školy je to možné. Protože však děti 
dostávají tak velkou podporu, rodiče si školy váží, a to i rodi-
če mnohých imigrantů, kteří zde žijí. Škola je prostě oceňované 
místo, kde se každý učitel snaží v dětech vzbudit zájem o vzdě-
lání, kde se (jak jsme viděly) budují postoje ke společnosti, učí 
se národní tradice a hrdost. To vše bez jakéhokoliv srovnává-
ní, soutěžení, zvýhodňování. Když paní učitelky chválí, chválí 
všechny společně, nebo dají osobní pochvalu každému dítěti. 
Je to vlastně jediný systém formativního hodnocení, který zde 
funguje.

Na závěr bych chtěla ještě popsat několik cestopisných zážit-
ků. Na jihu Švédska i na ostrově na vás dýchne pravá vikingská 
historie – menhiry, hradiště, kamenné hrady, chránící zemi před 
nájezdy cizinců – námořníků. V odpoledním volnu jsme navští-
vily zámek v Kalmaru, hrad v Borgholmu, oba ostrovní majá-
ky, které chrání námořníky ze severu i jihu ostrova. Osídlení na 
Graborgu a Eketorps borgu nás zaujala a připomněla, že i u nás 
máme mnoho zajímavých památek; podstatně více, než ve Švéd-
sku, a že je důležité se o ně starat. Ostrov Öland není jen místo, 
kam se mohou jet vzdělávat učitelé, je to turisticky zajímavý 
ostrov.

Přesvědčily jsme se o tom poslední den, kdy jsme během vý-
letu po památkách třikrát potkaly moravskou rodinu s dětmi – 
vyrazila si z Rosic na dovolenou právě sem. Proto připojujeme 
fotografie, které by vás mohly k podobnému výletu inspirovat.

Milena Emmerová, Lenka Salzburgerová & Leona Kolková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zprávičky z naší školičky
Na začátku každého školního roku je vždy naší prvotní sna-

hou zdárně zvládnout adaptaci nově příchozích dětí. Záleží nám 
na jejich pocitu bezpečí a důvěře v nás. Jak se zdá, našich po-

čátečních cílů se nám podařilo 
docílit. Jediné, co nás od za-
čátku podzimu trápí, je velká 
nemocnost dětí. Děti, hlavně 
ty nejmladší ve třídě Berušky, 
si neustále dokola předávají re-
spirační choroby. Aktivit s pří-
tomnými dětmi jsme zvládli 
dostatek. S již zmiňovanou 
adaptací nám pomohlo i vy-
stoupení v naší MŠ – Pohádka 
o Laurince. Pozvali jsme děti 
s jejich rodiči na podzimní tvo-
ření, které za pěkného počasí 
proběhlo na zahradě mateřské školy. Před blížící se zimou jsme 
společnými silami uklidili školní zahradu. Vyrobili jsme si draky 
a prolétli se s nimi. Putovali jsme se skřítkem Podzimníčkem 
a pozorovali přírodu v našem okolí. Navštívily nás pracovnice 
z SPC Brno -Veslařská, které se svolením rodičů dětí u nich pro-
vedly logopedickou depistáž, výsledky poslouží k jejich další-
mu správnému vývoji. Také jsme navštívili Pohádkovou výstavu 
v Šakvicích. Zde jsme měli možnost dotknout se několika po-
hádkových příběhů. Řešili jsme úkoly a počítali skřítky.

Na konci pohádkového putování na nás čekala sladká odmě-
na. I letos nás oslovil pan Formánek a my se s radostí přidali 
k sázení nových stromů v naší obci. Děti ve třídě Krtečci s tříd-
ními učitelkami a základní školou navštívili divadlo Reduta, kde 
společně shlédli představení Kocour v botách.

Pokud situace dovolí, těšíme se na společné setkání s Vámi 
17. 12. 2021 při rozsvěcování vánočního stromu.

Přejeme všem poklidné Vánoce a hodně zdraví v roce 2022.
Za mateřskou školu

Leona Kolková

2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ

FARNOST

Advent a čas na odpuštění a návrat
Pět. Čtyři. Tři. Dva. Jedna. Hrr na předvánoční nákupy! Štěd-

rý den, kvůli kterému obvykle zažíváme rok co rok zběsilý ma-
raton nervozity mezi regály obchodů a navrch k tomu bolavá 
záda z úklidu a pečení, se blíží. Namísto pokojných adventních 
chvil prožitku nadcházejícího štěstí se k němu nakonec přece 

jenom prostresujeme a propotíme? Že by Vánoce jako byznys 
měly opět zelenou?

Ano, Vánoce milujeme. I když se skrze kilometry dárků vy-
trácí hloubka skutečné symboliky, vnímáme jejich výjimečnost. 
Jde v nich totiž o poselství, ne o sezónní konzum. I proto se 
naši předkové obdarovávali jen skromně a užitečně. Na zname-
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ní toho, že Bůh obdaroval svět svým synem. Hory dárků tuhle 
podstatu spolehlivě zabíjejí. Místo sebe, svého času a pozornosti 
druhým se raději koupí drahý dárek. Takový flastr na svědomí…

Radostí Vánoc jsou ale pokaždé děti. S jejich neskrývaným 
nadšením a upřímnou vírou v přítomnost štědrého Ježíška. Smu-
tek pak zavládne nad osamělou židlí tam, kde se svátků nedožili. 
Nebo odešli od rodin. Do štědrovečerního večera zbývá ještě ne-
málo okamžiků. Stále dost času na odpuštění a návrat k bližním. 
Ne nadarmo se říká, že kdo má vysoké nároky a chce moc, ne-
bude nikdy šťastný. Umění života totiž spočívá v jeho prostotě 
a smyslu pro maličkosti. I o Vánocích.

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

Novoroční
Rok 2022 či 2027 nebo což tak rok 2041. Pro celé genera-

ce dvacátého století troufalé číslovky jako vystřižené z knížek 
Julese Verna. Plné dohadů o příští podobě světa, převratných 
objevech a kdovíjakých vynálezech. A pro juniory revolučních 
devadesátek plná snění o pokroku a moderní budoucnosti. Rea-
lita přitom není vůbec zlá: tyto roky budou další etapou našeho 
zdejšího života. V čase tvrdých zkoušek lidstva, obklíčeného 
zákeřnou nemocí, to je přiměřená meta. I proto teď bilancuje-
me, čteme prognózy a chystáme plány. Jsme v tempu, máme 
naspěch. Nestíháme. Přesto bychom se rádi zastavili. Aspoň na 
Nový rok, než nás zase ovládne fyzikálně neúprosný a nenávrat-
ný…čas. Jakkoli jej neumíme zastavit, můžeme aspoň listovat 
v jeho archívu. Encyklopediemi, romány či detektivkami všech 
našich prožitků.

V dosluhujícím roce jich nebylo vůbec málo. Psaly se další 
dějiny. Osobní i společenské, národní i světové. Radosti stří-
dala všednost, zářivé barvy šeď, zdraví nemoc i bolest. Někde 
také čerň smutku, jež tolik přitahuje média. Jasně, utrpení nelze 
přehlížet, vždyť z něj vyrostla víra. Žít v kruhu negace všeho 
a všech, takřka bez pozitivních zpráv, je ale cestou do beznaděje. 
A že se nám jich dostalo poskrovnu. Málem vůbec. Na rozdíl 
od potoků krve, skandálů, všudypřítomné agresivity a arogance 
dobré zprávy jakoby umřely. Nenosí se a nejsou „in“. Zůstávej-
me tedy aspoň v naději, že těch pěkných osobních příběhů, které 
zůstaly přehlíženy a nepovšimnuty, ve skutečnosti bylo a také 
bude víc.

Mluvit o naději v lepší a šťastnější léta se nedá bez notné 
dávky optimismu. Nejen v politice a v parlamentních či jiných 

volbách, ale v dalším boji s epidemií a živelnými katastrofami, 
kde musíme zahrát přesilovku. A nakonec zvítězit. Jako na spor-
tovních mistrovstvích světa nebo v hudební Eurovision, které 
jsou zatím rok co rok v plánu. Obraz nového roku malujeme také 
každý sám za sebe. Nezvládneme naráz změnit planetu, jen kou-
sek po kousku ji přetvářet k lepšímu. V éře všudypřítomného po-
raženectví a obav z příštích dnů může pomoci i naše dobré slovo 
a povzbuzení. Aroganci v nejvyšších patrech moci, agresivitu na 
silnicích nebo v supermarketech a naduté papalášství u kdekoho 
z veřejné správy zkusme porazit nadhledem a slušností.

Nezapomeňme ani na radost, kterou v nás probouzí umění 
číst krásu. V přírodě, v dětech, ve starých lidech. Ve vztazích. 
V lásce. V umění. V reáliích života. Nežehrejme při tom na čas. 
Má být darem všem, které nosíme v srdci. Záleží to jenom na 
nás. Jako vždycky.

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

OREL JEDNOTA MOUTNICE

Den válečných veteránů 11. 11. 2021
Letošní vzpomínku na den válečných veteránů jsme začali 

v tom správném, a to v 11 hodin. S dětmi z naší základní školy 
jsme si připomněli tento významný den u památníků u fary.

S dětmi jsme probrali několik historických otázek. První otáz-
ka byla o tom – proč 11. listopadu? Ano, bylo to datum ukončení 
I. sv. války. Dále jsme si povídali o symbolu tohoto dne, a to 
o vlčím máku jako symbolu památky válečných veteránů. Děti 
zapálily svíčky u všech památníků a přečtením jmen padlých 
mužů z Moutnic a Rozařína se rozloučily se vzpomínkou na 
tento den. My dospělí jsme pokračovali večer, a to mší svatou 
slouženou v našem kostele za válečné veterány.

Poté jsme se sešli u památníků u fary. Letošní vzpomínka 
u fary byla ale přece jen trochu jiná než roky předtím. Poprvé 
po dlouhých letech jsme mohli vzpomenout na konkrétní jmé-
na padlých vojáků Rudé Armády (RA). O tom, jak jsme získali 

jména padlých, jsem psal v minulém zpravodaji. Na tomto místě 
mi dovolte vás seznámit se jmény 18 padlých vojáků RA.

V. S. Bejnarovič, J. M. Maximov, T. K. Tolstoj, A. I. Vasjutič, 
A. H. Kerimov, M. S. Ruško, G. V. Rjabičenko, H. K. Aitov, I. 
D. Pikiner, G. K. Adamanov, V. N. Gorobčenko, I. E.Šadyuk, I. 
K. Zobolotny, V. A. Sikač, CH. K. Adamanov, A. S. Romanjuk, 
I. A. Zemljanoj, I. V. Kochan

Tito muži byli vojáky 109. gardové střelecké divize, která 
byla součástí 18. gardového střeleckého sboru, ten spadal pod 
2. ukrajinský front, kterému velel maršál Malinovský. Na tomto 
místě vás chci seznámit s chystanou akcí, která bude připravová-
na na duben 2022 při výročí osvobození obcí Moutnice a Roza-
řín. Chystáme úpravu pamětní desky a také připravujeme vojen-
skou ukázku. O přesném programu budeme informovat v dalším 
zpravodaji.
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Vánoční slavnostní bohoslužby 
v moutnickém kostele:

- Štědrý den v 16h (pro rodiny s dětmi) 
a v 21.30 h.

- Boží hod. vánoční v 7.30 a 10.30 h.

- sv. Štěpán: v 7.30 a 10.30 h.

- sv. Silvestr v 16 h.

- Nový rok: v 7.30 a 10.30 h.
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Po položení kytic k památníkům jsme přešli k orlovně, kde 
jsme umístěním věnečků a vzpomínkou uctili památku moutnic-
kých účastníků II. zahraničního odboje.

Děkuji všem, kteří na tento den nezapomněli a přispěli účastí 
a vzpomínkou k památce všech válečných veteránů.

Rostislav Dohnálek
Na tomto místě mi ještě 

dovolte seznámit všechny mi-
lovníky historie a vojenství, 
že byla vydána kniha pod ná-
zvem „OSVOBOZENÍ JIŽNÍ 
MORAVY V ROCE 1945“. 
Autorem knihy je Vlastimil 
Schildberger a kolektiv. V kni-
ze je velice podrobně popsána 
vojenská situace na jaře roku 
1945. Je zde velice podrobně 
popsán postup vojsk od sloven-
ských hranic až do města Brna. 
Velice odborný historický po-

pis nám vyjasňuje i okolnosti bojů o naše obce Moutnice a Ro-
zařín. Na fotografiích ukazujeme dvě události. První je křižovat-
ka v Čejči s ukazatelem směru cesty. Na druhé je zničený statek 
Karlov, který se nacházel v blízkosti naší obce, v důsledku bojů 
byl totálně zničen a již se ho nepodařilo obnovit.

| SPOLKY A ZÁJMOVÁ ČINNOST |
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Vážení spoluobčané a příznivci sboru dobrovolných hasičů,
děkuji vám za přízeň, kterou jste našemu sboru projevovali 

v roce 2021.
V květnu proběhl tradiční sběr železného šrotu. Výtěžek ze 

sběru bude použit na podporu sportovního družstva dětí a mlá-
deže. Děkuje všem spoluobčanům, kteří nás tímto způsobem 
podpořili.

Neboť covidová opatření nás provázela i tento rok, některé 
akce byly úplně zrušeny, např. Pálení čarodějnic, jiné probíhaly 
individuálně, např. Den rodin. MŠ a ZŠ Moutnice nás podpoři-
ly účastí ve výtvarné a literární soutěži Požární ochrana očima 
dětí a mládeže. V okresním kole se na 1. místě v kategorii ZŠ1 
umístila Mia Králová, v kategorii L1 obsadil 1. místo Josef Ma-
jor a 3. místo v téže kategorii Kristýna Handlová. Do krajského 
kola postoupil a na 3. místě se umístil Vojtěch Major. Tímto dě-
kujeme všem vyučujícím i dětem za účast v soutěži a vítězům 
blahopřejeme.

V červnu jsme se připravovali na Memoriál por. Jar. Garguly. 
Ve čtvrtek před Memoriálem zasáhlo Hodonínsko a Břeclavsko 
ničivé tornádo. Situaci jsme vyhodnotili a místo soutěže v po-
žárním sportu jsme zorganizovali ve spolupráci s obcí sbírku po-
stiženým oblastem. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.

Členové výjezdové jednotky pomáhali s odstraňováním ná-
sledků tornáda a členové SDH Moutnice pomáhali při převozu 
lešení ke kostelu v Moravské Nové Vsi.

Mé díky patří vedoucím dětí a mládeže, kteří se, pokud to 
situace dovolila, věnovali dětem a mládeži. Sportovní družstvo 
mužů se v létě zúčastnilo několika kol břeclavské ligy a družstva 
dětí v říjnu reprezentovala náš sbor na branných závodech.

 
Rád bych také poděkoval členům výjezdové jednotky, že obě-

tují svůj volný čas pomoci spoluobčanům a potřebným.

Na závěr děkuji dětem, mládeži a mužům za reprezentaci na 
soutěžích a všem členům za práci pro SDH.

Doufám, že příští rok bude situace klidnější a budeme se moci 
potkávat na již tradičních akcích SDH.

Přeji vám požehnané vánoční svátky a v novém roce 2022 
hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů.

Za SDH Moutnice
Jiří Dohnálek

SDH MOUTNICE

| SPOLKY A ZÁJMOVÁ ČINNOST |
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SK MOUTNICE

Fotbalový kroužek
Pravidelné tréninky a setkávání dětí se ze hřiště přesunuly do 

místní orlovny. Tímto SK Moutnice a trenéři fotbalového krouž-
ku děkují jednotě Orla Moutnice za zapůjčení orlovny k zimním 
tréninkům dětí. Děti a malí fotbalisté se budou jako obvykle se-
tkávat v pravidelném čase v úterý, kdy budou dále rozvíjet svoje 
sportovní a pohybové schopnosti. Těšíme se na další kamarády, 
přijďte mezi nás.

Pavel Hrančík a Radek Trávníček

Informace ze sportovního úseku

Na podzim hráli tito hráči: Hrdlička Jan, Hrančík Pavel, Gar-
gula Tomáš, Dolák Jiří, Janoušek Petr, Otřísal Michal, Janoušek 
Libor (K), Trávníček Radek, Tichý Libor, Válka Antontín, Lí-
zal Marek, Žáček Šimon, Husák Jan, Antczak Miroslav, Vacek 
Miroslav, Krumpolc Martin, Hrdlička Václav, Vykydal Tomáš, 
Janoušek Jiří, Bystřický Jaroslav

Za „B“ tým na podzim nastoupili tito hráči: Ostrovský Vác-
lav, Riedl Šimon, Benáček Tomáš, Janoušek David, Král Václav, 
Kolář Martin, Lízal Marek st. (K), Lízal Marek ml., Lengál Josef, 
Sádecký Michal, Kavan Jiří, Bystřický Jaroslav, Kincl Michal, 
Daněk Miroslav, Haluza Tomáš, Gargula Josef, Otřísal Michal, 
Janoušek Petr, Sedláček Pavel, Janoušek Dominik, Dolák Petr, 
Jáchim Petr, Fasora Michal, Vaculík Marek, Bakalík Radovan, 
Janoušek Tomáš, Putna Pavel, Husák Václav, Flajšinger Petr

Blahopřání našim fotbalovým jubilantům

Jan Měřínský  70 let
Ladislav Springinsfeld 60 let
Milan Konečný ml. 55 let
Petr Sedláček  50 let
Luděk Dohnálek  45 let

Všem těmto našim jubilantům pře-
je SK Moutnice hodně zdraví, spo-
kojenosti, rodinné pohody a patří jim 
naše poděkování za všechno, co udě-
lali pro sport a fotbal v Moutnicích.

Z historie moutnické kopané
Rok 1942 byl zahájen po sportovní stránce velmi dobře a ak-

tivně. Pokračovalo se v podzimní sezóně mistrovských zápasů. 
1. mužstvo bylo posíleno novými hráči, a to Antonínem Maškou 
z Křepic a Janem Putnou jako brankářem.

Po skončení jarního kola daly výsledky tuto podobu tabulky 
okrsku:

Zápasy a výsledky SK Moutnice A
Týmy Skóre
Moutnice – Židlochovice 2:2
Babice n./Svit. B – Moutnice 3:0
Šlapanice B – Moutnice 5:1
Moutnice – Žabčice 2:1
Viničné Šumice – Moutnice 1:1
Moutnice – RAKF B 2:4
Podolí B – Moutnice 3:1
Moutnice – Vojkovice B 0:2
Přísnotice – Moutnice 5:0
Moutnice – Těšany 6:2
Újezd u Brna B – Moutnice 2:0
Moutnice – Ochoz u Brna 0:7
Mokrá -Horákov – Moutnice 7:0

III. třída sk. A
1. Židlochovice 13-11-1-1 62:18 34 bodů
2. Ochoz u Brna 13-10-2-1 59:15 32 bodů
3. Mokrá – Horákov 13-10-2-1 49:18 32 bodů
4. Přísnotice 13-10-1-2 56:15 31 bodů
5. Viničné Šumice 13-5-5-3 42:34 20 bodů
6. Žabčice 13-6-1-6 28:33 19 bodů
7. Babice n./Svit. B 13-6-1-6 33:43 19 bodů
8. Šlapanice B 13-5-2-6 26:34 17 bodů
9. Vojkovice B 13-4-1-8 18:47 13 bodů
10. Podolí B 13-3-3-7 21:35 12 bodů
11. RAFK B 13-3-1-9 16:36 10 bodů
12. Moutnice 13-2-2-9 15:44 8 bodů
13. Těšany 13-2-1-10 23:48 7 bodů
14. Újezd u Brna B 13-2-1-10 17:45 7 bodů

Zápasy a výsledky SK Moutnice B
Týmy Skóre
Moutnice B – Opatovice 0:7
Kobylnice – Moutnice B 3:0
Moutnice B – Těšany B 0:1
Rajhradice B – Moutnice B 7:1
Moutnice B – Měnín B 2:1
Moutnice B – Pozořice B 5:1
Želešice B (odstoupily) – Moutnice B x
Medlov – Moutnice B 6:0
Moutnice B – Blažovice B (odstoupily) x

IV. třída sk. A
1. Kobylnice 7-6-0-1 26:8 18 bodů
2. Rajhradice B 7-5-0-2 24:16 15 bodů
3. Opatovice 7-4-0-3 21:10 12 bodů
4. Medlov 7-4-0-3 20:14 12 bodů
5. Těšany B 7-3-1-3 18:21 10 bodů
6. Pozořice B 7-2-0-5 20:31 6 bodů
7. Moutnice B 7-2-0-5 8:26 6 bodů
8. Měnín B 7-1-1-5 13:24 4 body

| SPOLKY A ZÁJMOVÁ ČINNOST |
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1. ČSK Újezd 24 bodů
2. SK Moutnice – Rozařín 19 bodů
3. SK Žatčany 18 bodů
4. SK Kobeřice 18 bodů
5. SK Těšany 11 bodů
6. SK Otnice 9 bodů
7. SK Nížkovice 7 bodů
8. SK Borkovany 6 bodů

V tomto roce (1942) bylo sehráno reprezentační utkání vybra-
ných jedenáctek Moutnicko – Otnicko. Moutnicko zvítězilo 4:3. 
Při tomto utkání byli vážně zraněni nejlepší hráči Vincenc Husák 
a Bohuslav Handl. Museli být odvezeni do nemocnice.

Podzimní kolo bylo sehráno jako mistrovské II. třídy a z cel-
kového počtu 9 klubů jsme se umístili na 4. místě za SK Měnín, 
SK Opatovice a SK Sobotovice. Za námi zůstaly SK Žatčany, 
SK Hrušovany, ČSK Židlochovice, SK Blučina a SK Vranovice. 
V této době za nás hrál také učitel Rampula a začal hrát Cyril 
Fasora.

V jarním kole roku 1943 jsme hráli o záchranu ve II. třídě. 
Poslední mistrovský zápas se hrál dne 6. června na našem hřišti 
s SK Blučina. Prohrávali jsme již 4:1, zápas se však musel před-
časně ukončit pro napadení. V tomto roce ovšem došlo k organi-
začním změnám a k utvoření nového IV. okrsku ve II. třídě, do 

něhož bylo zařazeno 12 klubů, a proto nedošlo k sestupu.
Po neuspokojivém jarním kole se dostal SK Moutnice – Ro-

zařín do vrcholné formy, a to na základě důkladné přípravy v po-
hárových turnajích a podzimním kole. V této době za nás hrával 
a trénoval Miroslav Blažek ze Šlapanic. Hlavní kádr tvořili hrá-
či: Jan Putna, Vincenc Husák, Jaroslav Krása, Bohuslav Handl, 
Bohumil Stejskal, Stanislav Vlček, Filip Svoboda, Václav Put-
na, Ondřej Koutný, Josef Kloupar, Václav Hájek, Miroslav Bla-
žek, Adolf Dohnálek.

Pro oživení paměti výsledky podzimního kola 1943:

Fortuna – Rozařín 3:3
Rozařín – Vranovice 8:2
Židlochovice – Rozařín 2:7
Rozařín – Blučina 5:3
Těšany – Rozařín 3:1
Rozařín – Ivaň 11:1
Žatčany – Rozařín 2:2
Hrušovany – Rozařín 0:3
Rozařín – Měnín 3:0
Přibice – Rozařín 2:6
Rozařín – Sobotovice 7:1

Zleva stojící: Václav Putna, Vincenc Husák, Ondřej Koutný, Bohumil Stejskal, Jaroslav Gracl
Uprostřed: Rudolf Hrdý, Filip Svoboda, Vendelín Hájek

Klečící vpředu: František Laštovička, Jan Putna, Bohuslav Handl

Hlavičkující Štěpán Zámečník 
a pozorující Bohumil StejskalMužstvo Moutnic před jedním z mnoha zápasů na st. hřišti
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Rozhovor s bývalým výborným brankářem 
a naším spoluobčanem panem Janem Lízalem
Jaké byly Vaše fotbalové začátky?

Začínal jsem v roce 1947. Po válce se tehdy ještě žádné regis-
trované soutěže žáků nekonaly. Veškeré fotbalové dění se tehdy 
odehrávalo na tehdejším starém hřišti v Rozaříně (nynější řadov-
ka domů po pravé straně směr Nesvačilka).
Kdo byl Váš první trenér a co Vám dal za rady?

V tehdejší době ještě tak trenéři nefungovali jako nyní. A do 
sestavy stavění mužstva a rozdávání postů, co kde který hoch 
bude hrát, nejvíc mluvili starší hráči.
Kdo byl Vaším fotbalovým brankářským vzorem?

Mým brankářským vzorem byl Jan Putna (to byl strýc pana 
Ing. Jaroslava Krásy) řečený „Čára“ (kvůli své dvoumetrové po-
stavě).
Jaké byly Vaše další fotbalové kroky?

Moje další fotbalové kroky potom pokračovaly v dorostu až 
do 18 let. V té době (psal se rok 1956) kraloval v moutnické 
brance brankář A mužstva Karel Procházka.
Jak jste se ocitnul v KP Brno – v 1. fotbalové lize?

V letech 1957 – 1959 (to mi bylo 19 – 21 let) jsem odcházel 
na vojenskou prezenční službu do Kralup nad Vltavou, kde jsem 
v tehdejších letech trénoval s divizním mužstvem Lokomoti-
va Kralupy nad Vltavou. Ale soutěž jsem hrál za civilní klub 
vesničky Větrušice – Okresní přebor Praha – východ. Po vojně 
jsem se vrátil do rodných Moutnic, kde jsem vytvořil brankář-
skou dvojici s Karlem Procházkou. Ze začátku jsme se v brance 
střídali a poté, co se Karel Procházka oženil a odešel do Křepic, 
jsem si už branku podmanil natrvalo.
Kdo tehdy trénoval KP Brno a kteří hráči byli Vaši tehdejší 
spoluhráči?

Byl jsem zaměstnanec tehdejší Královopolské strojírny Brno 
a kolega z dílny Luboš Burýšek, tehdejší záložník KP Brno, mě 
dovedl na stadion na Srbskou ulici na trénink. A protože tehdej-
šímu trenérovi Ervínu Šímovi jsem se líbil, KP Brno mě zare-
gistrovala. Ale je nutné zdůraznit, že KP Brno tehdy bojovala ve 
druhé lize a hrála o postup do první ligy. To se nakonec podařilo, 
ale v těžké konkurenci jsme nakonec udělali jen 4 body a znovu 
sestoupili do druhé ligy.
Které spoluhráče jste přivedl z Brna do Moutnic?

V té době jsem poznal pana Josefa Hrubeše a po něm pana 
Jaroslava Sedlinského, který zde v Moutnicích měl vdanou dce-
ru (paní Jaroslavu Královou). Josef Hrubeš zde později trénoval 
naše moutnické „áčko“, asi jednu sezónu. A protože Jaroslav 
Sedlinský byl jeho spoluhráč, pan Hrubeš mu dohodil moutnic-
ké fotbalisty. Pan Sedlinský pak zde v Moutnicích nejen tréno-

val, ale i aktivně hrával. Byl v Moutnicích asi jen dvě sezóny 
a po zdravotních problémech skončil s aktivní činností. Později 
zde žil a zemřel a je pochován na místním hřbitově.

Vaše sestava hráčů a spoluhráčů, se kterými jste v tehdej-
ší době hrával a nastupoval za moutnické mužstvo?

Po vojně a po návratu z KP Brno jsem chytal za Moutnice až 
do svých 30 let, když jsem musel ze zdravotních důvodů ukončit 
aktivní sportovní činnost.

Moje sestava: Jan Lízal, Jan Procházka – František Podlo-
ucký – Jan Hruška, František Handl (Bula) – Josef Konečný – 
Milan Konečný – Jaroslav Krása, Vlastimil Fiala – Jan Putna 
(Džonson) – Václav Konvica. Další hráči: Gustav Fiala, Václav 
Holeček, Václav Hrdý

Samozřejmě toto byla nejčastější jména a sestava mých spo-
luhráčů, ale jak šel čas, nastupovali další mladší hráči a spolu-
hráči.

Poznámka autora: Další jména, která zde nejsou uvedena, 
nebyla opomenuta, ale bude o nich zmínka při dalším mapování 
moutnické fotbalové historie a při vzpomínání dalších mladších 
členů sestavy. Nikdo nebyl zapomenut, ale bude o nich zmínka 
v pozdějších letech.
Co Vám fotbal dal, ale i vzal?

Fotbal mi dal spoustu kamarádů a přátelství, a to i mezi mými 
soupeři, proti kterým jsem hrál. A co mi vzal? Jako každý spor-
tovec jsem měl málo času na svou rodinu.
A na závěr – jaké rady byste dal začínajícím dětem ve sportu 
a začínajícím mladým brankářům?

Dětem bych poradil, aby se věnovaly jakémukoliv sportu, 
hlavně nesedět doma u počítače nebo u tabletu. Protože jaký-
koliv sport rozvíjí osobnost člověka a ze sportu získá ten který 
člověk – sportovec mnoho kamarádů a životních přátelství.

Za rozhovor mnohokrát děkuje
Robert Ostrovský

Poděkování
Závěrem bych chtěl mnohokrát poděkovat za sebemenší 

odvedenou práci v uplynulém roce všem zaměstnancům, hrá-
čům, trenérům (těm především za trpělivost se svými mužstvy), 
funkcionářům, fanouškům a všem, kteří jakýmkoliv způsobem 
pomohli a pomáhají SK Moutnice. Také velké díky obecnímu 
úřadu za vstřícnost, pomoc a spolupráci.

Přeji všem požehnané vánoční svátky plné radostné pohody 
a do nového roku 2022 hodně zdraví, Božího požehnání, osob-
ních i pracovních úspěchů a vše dobré.

Za SK Moutnice
Robert Ostrovský

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ

Naše základní organizace teď v době covidové nevykazuje 
téměř žádnou činnost. Výstavy, pokud nejsou zakázány (naše 
loňská), tak jsou velmi omezeny. Naše ZO, i když výstavní kle-
ce máme, nemá zase areál a větší počet členů, abychom mohli 
výstavu dělat kdykoli jako některé jiné organizace.

Zkrátka potřebujeme na přípravu delší čas. Jen posuzovatelé 
se objednávají vždy v zimě předešlého roku.

Přesto zde jsme a snažíme se stále dál mít zvířata schopná 
výstavy a dalšího chovu. Ještě bych chtěl za celou organizaci 
vzpomenout na naši členku Anežku Cupákovou, která nás, ale 
především svoji rodinu, letos tak smutně a náhle opustila. Přitom 
byla do poslední chvíle velmi aktivní. Děkuji Ti za veškerou prá-
ci v organizaci i v celém životě.

Jelikož se znovu blíží konec roku, chtěl bych také všem čle-
nům i všem chovatelům popřát mnoho zdraví, životních úspěchů 
a spokojenost při veškeré naší činnosti během příštího roku.

Jiří Pokorný
Předseda ČSCH
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VĚDĚLI JSTE, ŽE?

Máme za sebou krásný teplý podzim, který byl jako stvořený 
pro procházky přírodou. Listí na stromech hraje různými odstíny 
barev a příroda se pomalu chystá k zimnímu odpočinku. V bio-
koridorech, které lemují okolí naší obce, je z velké části zastou-
pen strom dub. Dubu jsou dva druhy, letní a zimní – rozeznáte 
je od sebe?

Dub letní
( Q u e r c u s 

robur) může-
me odlišit od 
zimního, když 
se podíváte 
na jeho listy. 
Ty mají velmi 
krátký řapík 
a někdy vůbec 
žádný. Zatím 
co na dubu 
zimním (Quer-
cus petraea) 
může být řapík 
až 3 cm dlouhý. 
Takže i v zimě, 
když najdete na 
zemi suché lis-
ty, snadno ur-
číte, jestli je to 
dub zimní nebo 
letní. Jiný způ-
sob, jak identi-
fikovat dub let-

ní, je podle žaludů, které visí na dlouhé stopce, zatímco u dubu 
zimního nemají téměř žádné stopky.
Duběnky

Je však ještě jeden způsob, jak můžeme poznat dub letní. 
Díky malé hnědé kuličce nazývané duběnka, která roste jen na 
dubu letním. Duběnka není ovoce ani žádný oříšek. Je to něco, 
co se vytvoří na stromě externě. Původcem je malá vosička, kte-
rá naklade vajíčko na list dubu a na tom listu se potom vylíhne 
larva. Jak larvy rostou, dochází k chemické reakci se stromem 

a vytvoří se malá kulička. Larva zůstává uvnitř, dokud není do-
spělá.
Duběnkový inkoust

V minulosti lidé tyto dubové kuličky sbírali. Pomleli je na 
prášek, který potom máčeli ve vodě. Když to přefiltrovali, dosta-
li hnědou tekutinu a tu smíchali se síranem železnatým a arab-

skou gumou, 
čímž vznikl 
inkoust. Tento 
inkoust se po-
užíval napříč 
staletími již od 
dvanáctého až 
do devatenác-
tého!
Duby se roz-
množují velmi 
opatrně

Dubu trvá 
asi 50 let, než 
se může začít 
r o z m n o ž o -
vat, potom ale 
může rodit ža-
ludy stovky let. 
Duby používají 
sofistikovanou 
strategii. Kdy-

by rodily stejný počet žaludů každý rok, taky by je ptáci, kte-
ří jsou na nich závislí, všechny snědli. Místo toho používá dub 
zvláštní trik – urodí velkou úrodu žaludů jednou za pár let. Ptá-
ci jsou překvapeni touto nečekanou štědrostí, naplní si žaludky 
a zbytek si zahrabou do zásoby. Jakmile jsou žaludy zahrabány, 
mohou začít růst. Vytvořit žaludy znamená vyvinout velké úsilí, 
takže během „žaludových roků“ duby moc nerostou. Všechnu 
svou energii vkládají do reprodukce.

Roman Formánek
Zdroj foto: www.wikipedia.org

VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z. s.

Okénko místního vinařského spolku
Za uplynulé čtvrtletí proběhlo náročné a zároveň očekávané 

vyvrcholení vinařova roku, sklizeň. Rok 2021 byl plný zvratů: 
zima vcelku podobná, co pamatujeme z minulých časů, mráz 
a trochu sněhu. Dobrý. Nástup jara a obavy před jarními mrazíky 
pominuly, jakmile už hrozilo sucho, téměř na hraně bylo spaseno 
srážkami. Úroda hroznů dle odrůdy větší či průměrná. Sladkost 
a kvalita se jevila skvělá, nebylo by všechno tak ideální, aby 
nevzniklo další nebezpečí. Po srpnovém pršení se zdál ideální 
podzim pro plynulý sběr. Nastalo opět deštivo a ochlazení a ne-
bezpečí pro úrodu. Vinaři v pohotovosti, kdo mohl, pokoušel se 
ošetřit proti hnilobě. Kyvadlo počasí zapracovalo a podzim se 
vykouknul do příznivého období. Vinaři na plné obrátky sklízeli. 
Povedlo se, všechno pod střechou, hurá.

Nastupují práce ve sklepě, každý vinař se snaží zhodno-
tit svoji sklizeň a vyrobit oku a chuti potěšující lahodná vína. 

Ranější odrůdy se už čistí jako třeba Mulerka, Muškát, Por-
tugal, Svatovavřinecké, a už se rýsuje charakter ročníku. 

Dub letní

Dub zimní
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Pozdnější odrůdy ještě chtějí nějaký čas a trpělivost.
Opakuje se rok 2020. Jako každoročně jsme tato mladá vína 

spolu s vámi ochutnávali na tradičním „Svěcení vína“ 27. pro-
since, letošní rok tomu nepřeje a budeme muset toto setkání ože-
let, nezbývá tedy, než navštívit vinaře u nich ve výrobně a ochut-
nat, popřípadě si i zakoupit jejich produkty. Příležitost je ideální, 
je předvánoční čas a víno je určitě vhodný a příjemný dárek, 
víno přece neurazí. Každý vinař se s vámi rád podělí o zážitky 
z letošního právě probíhajícího roku při pěstování vína, až ke 
konečné výrobě, nabídne také to nejlepší co má ze své produkce.

Zatím se vyvíjí problém i s konáním každoročního Krojového 
a vinařského plesu, který byl plánován na leden 2022.

Jelikož situace se v době tvoření tohoto článku každým dnem 
mění, může se stát, že bude umožněno pořádat společenské 
akce. V tom případě jsme připraveni a znova to rozjedem. Včas 
a všemi dostupnými prostředky dáme na vědomí našim přízniv-
cům o konání plánovaných akcí.

Členové spolku přejí všem spoluobčanům příjemné prožití 
vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2022.

 
Připíjíme, jak jinak, našim vínem „Na zdraví“
 

Za vinaře  
Pavel Žáček

INZERCE / PŘÁNÍ

Novoroční přání

Zásilkovna Moutnice Vám děkuje za projevenou pří-
zeň v roce 2021 a do nového roku Vám přeje štěstí, hod-
ně zdraví a Božího požehnání.

Jitka Žáčková

| SPOLKY A ZÁJMOVÁ ČINNOST |



29

MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2021

Tříkrálová sbírka 2021
Stejně jako každý rok se i letos připravuje Oblastní charita 

Rajhrad na tradiční Tříkrálovou sbírku, která bude letos probíhat 
v termínu od 1. 1. do 16. 1. 2022.

„Zásadní informací je, že i v situaci, která pro nikoho z nás 
není jednoduchá, se Tříkrálová sbírka 2022 bude konat. Pro-
zatím se snažíme soustředit pozornost na to, aby mohla sbírka 
proběhnout tradičním způsobem, byť za doporučených bezpeč-
nostních opatření. Bereme však v potaz i variantu on-line podo-
by, vzhledem k prozatímnímu vývoji situace ohledně nemoci co-
vid-19 v Česku,“ říká PR pracovnice Oblastní charity Rajhrad, 

Jana Janoutová. „Koordinátor-
ka sbírky, Mária Durkáčová, 
má již k dispozici letáky a ma-
teriály, které budeme rozdávat 
našim koordinátorům v daných 
obcích.

Chtěla bych jménem Ob-
lastní charity Rajhrad veřejnost 
poprosit o podporu, která je pro 
nás zvláště v této době tolik dů-
ležitá. I díky Vám můžeme dál 
pomáhat potřebným, a naplňo-
vat tak charitní poslání.

Výtěžek z chystané koledy 
plánujeme využít například na 
rekonstrukci oddělení A v lůž-
kovém hospici, financování 
dešťové kanalizace, pořízení 
nových zvonků k postelím pa-
cientů, financování nového zad-
ního vchodu s dálkovým ovlá-
dáním nebo financování nového 
výtahu u zadního vchodu Domu 
léčby bolesti s hospicem sv. Jo-
sefa.

V tuto chvíli můžeme naše 
podporovatele odkázat na 
webové stránky rajhrad.charita.
cz, kde najdou aktuální infor-
mace ohledně konečné podoby 
sbírky a možnostech poskytnutí 
finančního daru,“ dodává Jana 
Janoutová.

“Zasláním finanční částky 
na účet či prostřednictvím QR 
kódu nás můžete podpořit již 
nyní. Děkujeme!”

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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