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1. ZPRÁVY Z OBCE

Dům s pečovatelskou službou
Posledního půl roku zpracovávalo architektonické studio 

Múčka Veselý architekti studii domu s pečovatelskou službou. 
Tato studie byla začátkem března prezentována na jednání zastu-
pitelstva obce, kde následně došlo i k jejímu schválení.

Dovolte tedy, abych vám krátce tuto studii přiblížil. Dům 
s pečovatelskou službou je navržen dle územního plánu v ploše 
občanské vybavenosti, která se nachází vedle rodinného domu 
pana Hamana. Celý dům je navržen tak, aby zapadal do této 
lokality. Jedná se o dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou 
a obytným podkrovím. Celá stavba je plánovaná jako multi-
funkční.

V přízemí tohoto domu se nachází prostory pro lékaře, spole-
čenská místnost, která se dá dále členit, dva jednopokojové byty 
a místnost pro setkávání klientů domu s pečovatelskou službou, 
kde může být knihovnička, kavárna, či místo pro různé tvoření. 
Další dvě patra jsou prakticky totožná a jsou určena pouze klien-
tům (obyvatelům) domu s pečovatelskou službou.

Vážení a milí moutničtí,

naše zem se v těchto dnech nachází ve vyhlášeném stavu nouze (psáno v polovině mě-
síce března). Dovolte mi tedy napsat pár řádků k aktuální situaci.

Prvně chci říci, že je dobré předcházet různým druhům onemocnění, než je následně lé-
čit. Určitě je tedy správné přijímat různé druhy opatření, která mohou předejít masovému 
šíření nemocí. Zde je tedy na místě apel týkající se ohleduplnosti vůči ostatním, tolerance, 
trpělivosti a podobně. V těchto věcech bych vás tedy chtěl povzbudit.

Kde však spatřuji rizika vývoje posledních dnů? Strach je dobrý sluha, ale zlý pán! 
Není zbytečnější smrti než smrti z vyděšení! Jsem si vědom, že se na nás řítí informace 
ze všech stran a tyto informace si mnohdy protiřečí. Jednotliví zástupci státní správy či 
novináři se předbíhají v tom, kdo dříve a bombastičtěji bude informovat o nových nakaže-
ných, nových vládních opatřeních či vykoupených obchodech. Zde je třeba rozlišovat mezi 

nařízeními, která nás mají ochránit, a informacemi nebo i způsobem informování, které nás mohou vyděsit. Buďte proto obezřetní, 
čemu a komu budete v těchto dnech věřit. Ne vše, co se píše a říká, je pravda. Je třeba dodržovat to, co nám naše vláda nařídí. Už 
se ale nemůžeme chovat podle toho, jak se chovají představitelé státu! Ve chvíli, kdy vysoce postavení státní funkcionáři sami nedo-
držují nařízenou karanténu, nemohou se divit, že se najdou lidé, kteří po jejich vzoru též nedodržují některá nařízení! Proto opakuji, 
dodržujme vše, co nám nařídí, ale podle jejich skutků nejednejme!

Dalším obrovským nebezpečím, které se v poslední době objevuje nejen ve spojení s koronavirem, je nacionalismus. Označovat 
za původ nemoci či nějakého jiného problému nějaký národ či rasu je nebezpečné a vede k nenávisti. Nenávist pak vede k válce či 
genocidě! Podobně tomu bylo ve třicátých letech minulého století ve spojitosti s hospodářskou krizí a nástupem Hitlera k moci. Je 
nutné se proti této zvůli ozvat! Spíše by nás měla současná krize vést k pokoře. K uvědomění si toho, že i přes veškerý technický po-
krok jsou věci, které nás přesahují a že ne vše jsme schopni ovlivnit. Neumíme poručit ani větru, ani dešti. A předpovědi typu, kolik 
bude nemocných za týden či měsíc, mají stejnou vypovídací hodnotu jako předpověď počasí na stejné období. Zkrátka nebude-li 
pršet, nezmokneme.

Závěrem vás chci ještě jednou povzbudit k trpělivosti, klidu, toleranci a ohleduplnosti. Pokud pak jste ze všech informací zmatení 
a unavení, či vám to způsobuje úzkost, vypněte raději televizi a internet a věnujte se spíše věcem, které vám dělají radost a které 
můžete ovlivnit.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

| ZPRÁVY Z OBCE |
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V každém patře se nachází 10 jednolůžkových bytů a jeden 
dvoulůžkový dvoupokojový byt. Celkem je dům s pečovatel-
skou službou navržen pro 26 klientů v 22 jednolůžkových a 2 
dvoulůžkových bytech. Pro bližší představu přikládám několik 
vizualizací objektu.

Rozařín
Největší investiční akcí letošního roku v naší obci bude re-

konstrukce silnice v Rozaříně, jejíž součástí je i zbudování nové-
ho chodníku a přeložení veřejného osvětlení a místního rozhlasu 
do zemního kabelu. Práce na této stavbě jsou naplánovány od 
30. března do konce června. Výběrové řízení vyhrála společnost 
Swietelsky stavební, s. r. o. za bezmála 4,5 mil. Kč. Během stav-
by bude tato ulice uzavřena pro veškerou dopravu.

Přeložky sítí
V únoru a březnu byly zahájeny práce na přeložkách sítí do 

země v ulici od kostela k orlovně. Dochází zde k přemístění tra-
fostanice, které je spojeno s kilometrovou přeložkou vysokého 
napětí do země.

Spolu s tím zde dochází také k přeložení nízkého napětí do 
zemního kabelu. Vzhledem k tomu, že veřejné osvětlení a roz-
hlas vedly souběžně s nízkým napětím vzduchem a toto vedení 
se ruší, bylo třeba přeložit do země i veřejné osvětlení a místní 
rozhlas. Tato část Moutnic tak bude nově osvětlena a ozvučena. 
Spolu s tím zde je pokládána chránička na optiku, která by měla 
v budoucnu posílit primární rozvaděče kabelové televize a také 

bude využito pro rozšiřování kamerového systému. V blízké 
budoucnosti bychom chtěli z bezpečnostních důvodů instalovat 
kamery v blízkosti základní školy, aby byl prostor před školou 
monitorován.

Práce na přeložkách by měly být během dubna hotovy.

Třiďte odpady, má to smysl!
Rád bych vám touto cestou opět poděkoval za třídění odpa-

dů v naší obci. Na maximální možnou slevu 40% v letošním 
roce dosáhlo zase zhruba 95% domácností. Data za loňský rok 
v množství vytříděných odpadů jsou srovnatelná s roky před-
chozími.

Chci vás také povzbudit k dalšímu třídění odpadů. Třiďte od-
pady, má to smysl! Nenechte se odradit reportážemi a články 
o recyklaci odpadů. Třídění odpadů a recyklace jsou dvě napros-
to odlišné věci. Tříděný odpad je ten, který má další energetický 
potenciál. Tento odpad nekončí na skládkách, ale dále se třídí. 
Vybere se z něj to, co lze, nebo má smysl recyklovat, a dále se 
využije. Zbytek tohoto tříděného odpadu se buď spálí, nebo se 
z něj vyrábí mícháním papírového a plastového odpadu v urči-
tém poměru palivo pro cementárnu.

Díky tomu, jak to funguje a jak máme u nás nastavený systém 
slev, tak lze říci, že od roku 2015, kdy jsme s tímto systémem 
začali, ušetřili občané cca 1,25 mil. Kč (peníze, které jim zůsta-
ly v peněženkách díky slevám) a obec ušetřila cca 1,25-1,5 mil. 
Kč, které mohla použít na investice. V součtu tedy zůstalo v naší 
obci více než 2,5 mil. Kč.

Znovu opakuji, třiďte, má to smysl! Toto zdůrazňuji z toho 
důvodu, že v loňském roce nám mírně vzrostlo množství komu-
nálního odpadu. Z dat, která máme k dispozici, že řada domác-
ností i přes to, že dosáhne 40% slevy, tak produkuje nadměrné 
množství komunálního odpadu. Nevhazujte tedy do komunální-
ho odpadu bioodpad a to, co se dá vytřídit!

Personální změny
V posledním roce došlo na obecním úřadě k několika per-

sonálním změnám. Nejprve začátkem letních prázdnin přešla 
paní Jindřiška Žáčková na plný úvazek do Základní a mateřské 
školy Moutnice. Následně od začátku září byla zaměstnaná na 
pozici údržby zeleně paní Anežka Cupáková. Koncem listopadu 
loňského roku nastoupil do starobního důchodu pan František 
Mandelík.

Tímto bych chtěl poděkovat těm, kteří v loňském roce ukon-
čili pracovní poměr na obecním úřadě a za jejich práci pro celou 
obec Moutnice. Od konce října loňského roku je pak dlouhodobě 
nemocná paní Libuše Flajšingerová. Ze začátku nám vypomáha-
la účetní z Rebešovic, od února je pak na pozici účetní zaměst-
naná paní Lucie Hrdličková.
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Radosti starosty
Velkou radost jsem měl v poslední době ze spolkových ostat-

ků. Ostatky neboli také masopust patří k tradicím v našem kraji. 
Slaví se vždy před popeleční středou, po které následuje 40 dní 
postu před Velikonocemi. Ostatky se pak nesou v podobě lido-
vého veselí spojeného s průvodem masek po obci. Také bývají 
spojovány s pochováváním basy či zabíjačkou.

Před rokem se spolky v naší obci domluvily, že prvně udělají 
společné vostatke, jak se ostatkům v Moutnicích říká. Připravily 
si tedy pro nás průvod masek dědinou a domluvily se i se školou 
a školkou, že se k nim na závěrečnou část průvodu připojí. Celý 
průvod pak byl zakončen zabíjačkou a lidovou veselicí s velkou 
hostinou v orlovně. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, 
kteří se do této akce jakkoli zapojili, ať už průvodem, maskou, 
přípravou zabíjačky, obsluhou, úklidem, dobrotou či vystoupe-
ním nebo jakkoli jinak. Všem patří velké díky. Děkuji také těm, 
kteří do orlovny přišli a vytvořili velmi příjemné společenství.

Výkup pozemků orné půdu
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání nabídku pro 

místní občany týkající se výkupu orné půdy. Ve chvíli, kdy bu-
dete chtít prodat pole, jsme připraveni s Vámi korektně jednat 
a nabídnout Vám cenu až 35 Kč/m2. Motivem této nabídky je to, 
aby zůstala orná půda ve vlastnictví někoho z Moutnic.

Historické materiály
Pokud doma schraňujete rodinné kroniky, staré fotografie, či 

jiné historicky cenné materiály, budeme vděčni, pokud nám je 
zapůjčíte, abychom si mohli udělat jejich kopie.

Případně skrze Státní okresní archív se pokusíme o digitali-
zování těchto materiálů a poskytnutí Vám těchto kopií. Rádi by-
chom na obci tyto cennosti shromáždili a v blízké budoucnosti 
na toto téma uspořádali v naší obci výstavu.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

Statistické údaje za rok 2019

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2019 1 172
Věkový průměr občanů v obci 43
Počet přistěhovaných v roce 2019 23
Počet odstěhovaných v roce 2019 21
Počet stěhování v rámci obce v roce 2019 10
Počet narozených dětí v roce 2019 18
Počet úmrtí v roce 2019 7

• V roce 2019 se narodili: Fialová Anděla, Gargulová Michae-
la, Hájek Matyáš, Hájková Sofie, Hrdá Stela, Chlopčíková Eliš-
ka, Klatovský Matěj, Králová Adriana, Majer Filip, Mašín Jan, 
Matoušek Vít, Novotná Rosalie, Slaný Matěj, Svoboda Daniel, 
Švestka Filip, Trávníčková Emily, Vymazal Jiří, Žáčková Živa.

• V roce 2019 zemřeli: Dostál Rudolf, Hájek Josef, Handlová 
Marie, Husák Vít, Janoušková Hedvika, Kroupová Božena, 
Stejskal Jiří.

Významná výročí v roce 2019:
• 93 let oslavila: Škrdlová Eliška
• 91 let oslavili: Macková Marie
• 89 let oslavili: Zámečník Štěpán
• 88 let oslavili: Čermák Vladimír, Fibich Václav, Horecká 
Libuše, Otřísalová Anna, Svobodová Jiřina
• 87 let oslavili: Čermák Vítězslav, Putna František
• 86 let oslavili: Albrechtová Jenovefa, Sychrová Vojtěcha, 
Šálovská Marie, Vymazalová Marie
• 80 let oslavili: Čermák Jiří, Haman František, Hložková 
Anna, Janoušek Jiří, Janoušková Ludmila, Kaňová Ludmila, 
Konečný Josef, Kubiesa Vladislav, Nekvapil Václav, 
Svobodová Marie
• 75 let oslavili: Březinová Anna, Hájková Marie, Jedlička 
Miroslav, Jellušová Zdeňka, Krása Jaroslav, Pytlík Jaroslav, 
Schneeweiss Pavel, Vymazalová Libuše, Zezula František

• 5 nejčastějších ženských jmen v Moutnicích: 
Jana 37x, Marie 35x, Ludmila 21x, Anna 17x, Lenka a Eva 13x

• 5 nejčastějších ženských příjmení v Moutnicích: 
Husáková 22x, Žáčková 19x, Čermáková 16x, Janoušková 13x, 
Dohnálková 11x

• 5 nejčastějších mužských jmen v Moutnicích:
Petr 44x, Jan 35x, Pavel 33x, František 30x, Jiří 27x

• 5 nejčastějších mužských příjmení v Moutnicích: 
Janoušek 17x, Husák a Žáček 16x, Springinsfeld 14x, 
Dohnálek a Čermák 13x, Vymazal 11x

Iva Kohoutková

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Moutni-
ce za rok 2019

V rámci celého teritoria Obvodního oddělení Policie ČR Ži-
dlochovice došlo oproti roku 2018 k nárůstu počtu spáchaných 
trestných činů o 13, současně došlo k poklesu objasněnosti trest-
né činnosti o 2,4 %.

Dle zprávy Policie ČR, obvodní oddělení Židlochovice, bylo 
v Moutnicích v roce 2019 šetřeno 10 trestních činů, přičemž 
u 4 byl zjištěn pachatel. Jedná se o krádeže vloupáním do ro-
dinných domů – celkem 3 případy, podvodné jednání – celkem 
2 případy. Dále vloupání do motorového vozidla, poškození cizí 
věci, výtržnictví, řízení vozidla pod vlivem návykové látky a ne-
oprávněné provozování hazardní hry – vše po jednom případu.

Dále bylo v loňském roce v obci šetřeno 76 přestupků, kdy 
u 75 přestupků byl zjištěn pachatel. Jednalo se o 1 případ pře-
stupku proti majetku, 8 případů přestupků proti občanskému 
soužití a 67 případů přestupků v dopravě.

V obci Moutnice bylo také provedeno 19 šetření, která se 
týkala součinnosti s ostatními složkami Policie ČR, zpráv pro 
soudy a dalších státních organizací.

Iva Kohoutková

| ZPRÁVY Z OBCE |
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Lampionový průvod
Lampionový průvod na svátek svaté Lucie jsme zahájili u bu-

dovy obecního úřadu. Dorazila spousta dětí se svými různoro-
dými a více či méně svítícími lampiony. Přišlo podpořit i hodně 
dospělých. V měsíci prosinci slaví svátek mnoho svatých, hned 
u hasičské zbrojnice jsme potkali Barborky, které při svém roz-
dávání oříšků a drobných dobrot povídaly: „My jsme Barborky, 
jdeme ze svaté hory a dárky vám neseme. Ježíšek vás pozdra-
vuje a vzkazuje, abyste hodné byly. My budeme sedět za komí-
nem a budeme tam poslouchat, jak jste hodné a poslušné, a když 
nebudete hodné a poslušné, přijdeme za rok zase a nasekáme 
vám!“ Nesmíme zapomenout i na setkání se svatým Mikulášem. 
Ten nás vyhlížel u kostelních dveří a bedlivě poslouchal básnič-
ky nebojácných dětí.

Svatá Lucie často pomáhala chudým pronásledovaným křes-
ťanům schovávajícím se v jeskyních, nosila jim jídlo. Aby co 
nejvíce přinesla a měla volné ruce, nosila ve tmě na hlavě věnec 

se svícemi. Lucky na nás čekaly na závěr našeho „světelného“ 
průvodu a pak už následovalo sladké a hlavně teplé občerstvení 
u kabin SK. Moc děkuji všem, kteří tuto cestu šli s námi a vytvo-
řili tak příjemnou atmosféru v adventu.

Lenka Dohnálková, kulturní komise

MAS Slavkovské bojiště vyhlásila 
výzvu pro podnikatele v zemědělských 
a nezemědělských činnostech

Od 3. března je otevřen příjem žádostí na kanceláři MAS 
Slavkovské bojiště pro podnikatele v zemědělských i nezemě-
dělských činnostech, příjem žádostí končí 29. 5. 2020. Zájem-
ci o tuto výzvu se mohou obrátit na kancelář MAS Slavkovské 
bojiště, Hrušky 166. Podmínkou přijatelnosti žádosti je místo 
provozovny na území MAS Slavkovské bojiště, předfinancování 
výdajů a obor činnosti dle katalogu CZ – NACE nebo zeměděl-
ská činnost. Školení na podání žádost o dotaci je plánováno na 
17. 3. v 15 hodin v Hruškách.

V předchozích třech výzvách bylo podpořeno 46 žadate-
lů, s dotací přes 13 mil. Kč. Finanční příspěvky jsou ve výši 
45% – 50% a jsou určené na pořízení strojů, vybavení nebo stav-
by v zemědělské či nezemědělské výrobě.

MAS Slavkovské bojiště opět požádalo Jihomoravský kraj 
o finanční podporu na jednorázové akce neziskových organiza-
cí, spolků a zájmových sdružení konaných v letošní roce. V loň-
ském roce se tento projekt „Malý LEADER“ setkal s velkým 
zájmem, do území bylo rozděleno 100 tis. Kč. Částkou 50 tis. 
Kč přispěl Jihomoravský kraj. I letos je plánováno podpořit 
max. částkou 10 tis. Kč neinvestiční záměr žadatele, který bude 
veřejně přístupný, společenského, kulturního nebo sportovního 
charakteru, a na území MAS Slavkovské bojiště. Během dubna 
budou zveřejněny podmínky podpory na webových stránkách 
MAS.

MAS Slavkovské bojiště chystá koncem letošního března 
vyhlásit další výzvy z Integrovaného regionálního operační-

ho programu (IROP) na vybudování cyklostezek, přestupního 
terminálu veřejné dopravy (parkovací stání pro auta a kola), na 
podporu sociálních služeb v regionu nebo na investice do mateř-
ského a zájmového vzdělávání.

Z IROPu MAS Slavkovské bojiště vyhlásila již 10 výzev 
v celkové hodnotě 42,8 mil. Díky finančnímu příspěvku z EU 
byla rozšířena budova ZŠ Sivice o nové učebny, na ZŠ Mokrá – 
Horákov byly upraveny prostory učeben pro odbornou výuku, 
rozšířena kapacita MŠ Blažovice nástavbou na stávající budo-
vu, byly upraveny průtahy obcí Sokolnice a Moutnice. Z výzvy 
na zkvalitnění sociálních služeb na Slavkovsku a Bučovicku si 
Diecézní charita Slavkov a Piafa Vyškov, z. ú zažádali o nová 
auta pro centrum denních služeb a pečovatelskou službu. V le-
tošním roce byla podpořena revitalizace zámeckého park ve 
Slavkově, vznik odborných učeben na ZŠ Hrušky, ZŠ Těšany 
a ZŠ Bučovice 710 nebo rekonstrukce chodníků v Hodějicích, 
Milešovicích, Pozořicích.

Celé znění vyhlášené výzev je dispozici na našich webových 
stránkách www.slavkovskebojiste.cz.

Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Hrušky 166

683 52 Hrušky u Slavkova
Tel: 604 318 732

tomanova@slavkovskebojiste.cz
www.slavkovskebojiste.cz

KULTURA

| ZPRÁVY Z OBCE |
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Rozsvěcování vánočního stromu
I když už jaro a Velikonoce klepou na dveře, pojďme si připo-

menout některé akce, které proběhly před Vánocemi, ale už po 
uzávěrce minulého zpravodaje. Jednou z nich bylo již tradiční 
rozsvěcování vánočního stromu v parku u hasičky, které se ko-
nalo v pátek 20. prosince. Všechny přítomné přivítal a úvodní 
slovo pronesl starosta obce Antonín Vymazal, dále promluvila 
také ředitelka ZŠ a MŠ Moutnice Milena Emmerová. Potom už 
nás svým vystoupením potěšily děti – od nejmenších, které ještě 
nenavštěvují ani mateřskou školku, přes děti z mateřské školy až 
po vystoupení dětí ze základní školy.

Děti na pódiu pak odpočítaly tři – dva – jedna a rozsvítil se 
náš vánoční strom. Obec na tento strom pořídila nové ozdoby 
a osvětlení a za to bych představitelům obce ráda poděkovala, 
protože rozsvícený strom vypadal opravdu nádherně!

Potom už jsme se všichni rozptýlili po areálu u hasičky, kde 
jsme mohli navštívit stánky základní školy, Orla a spolku žen, 
případně pod pergolou něco dobrého sezobnout či popít od 
moutnických vinařů a hasičů.

Na závěr bych Vám všem v této pohnuté době chtěla popřát 
pevné zdraví, veselou mysl a nezdolnou víru, že brzy bude líp.

Katka Springinsfeldová
kulturní komise

Divadelní představení
V neděli 9. února vpodvečer jsme se sešli v orlovně, abychom 

shlédli představení napsané podle povídky Boženy Němcové 
Divá Bára v podání Divadelního spolku Mutěnice. Účast byla 
tentokrát hojná a orlovna téměř zaplněná diváky, z čehož mám 
velkou radost.

Snad jste tedy vy, kteří jste představení shlédli, byli spoko-
jení – a vy, kteří jste to nestihli, nezoufejte. Další představení 
připravujeme na podzim. Těšíme se na vás.

Katka Springinsfeldová
kulturní komise

| ZPRÁVY Z OBCE |
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Chudobínská borovice
Když jsme společně koncem roku 2018 u nás v Moutnicích 

sázeli pamětní lípu k výročí vzniku naší republiky, psal jsem 
o tom, že vznikají internetové stránky s mapou pamětních lip, 
které byly již vysázeny v roce 1918 při založení našeho státu 
anebo při jiných významných výročích. Vznikla tak internetová 
databáze, kam lidé posílali fotky a příběhy (většinou) lip, které 
jejich rodiče či prarodiče tenkrát vysazovali. Je to úžasná kroni-
ka, paměť národa a hlavně přehlídka nádherných „starých“ (co 
je to sto let, když se bavíme o stromech) stromů a jejich příběhů.

O něco podobného se v roce 2000 začali pokoušet brněnští 
ochránci přírody. Když začali organizovat první ročník malé an-
kety o nejsympatičtější strom roku, asi málokdo z nich si doká-
zal představit, že o dvacet let později budou jejich myšlenku šířit 
statisíce lidí po celé Evropě. Navrhnout svého kandidáta do an-
kety Strom roku může kdokoli. Hlavním kritériem je příběh stro-
mu a jeho spojení s místními lidmi. Z došlých přihlášek odborná 
porota vybírá celkem dvanáct finálových stromů, které zástupci 
Nadace Partnerství (která v současné době akci zaštiťuje) osob-
ně navštěvují. Vítěz se vybírá pomocí online hlasování. Strom, 
který získá nejvíce hlasů, reprezentuje Českou republiku v zim-
ním celoevropském kole. Nápad oslavy stromů s nejzajímavěj-
šími příběhy opustil hranice České republiky právě před deseti 
lety. Do hledání Evropského stromu roku se od té doby zapojilo 
přes 3,3 milionu lidí od Irska až po Ruskou federaci. Národními 
soutěžemi, včetně té naší nejstarší, od té doby prošlo na 1100 
stromů a mnoho lidí kolem nich. Soutěž dokonce vykročila přes 

oceán do Kanady anebo Austrálie. Anketa Evropský strom roku 
ale zůstává s patnáctkou soutěžících největší a nejviditelnější os-
lavou významu stromů a příběhů kolem nich. O vítězi letošního, 
desátého ročníku se rozhodovalo během února, kdy probíhalo 
hlasování na stránkách ankety a v době, kdy čtete tento článek, 
je už rozhodnuto. Z dvanácti finalistů naší české ankety a stro-
mu, který nás letos v této evropské soutěži reprezentuje, byla vy-
brána borovice, která roste uprostřed Vírské přehrady kousek od 
nás na Vysočině. Rád bych vám tento krásný strom představil; ne 
jen proto, že pijeme stejnou vodu jako tato borovice, ale i proto, 
že její šance na titul Evropský strom roku jsou letos velké! Po-
kud by se to povedlo, bylo by to poprvé!
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Zatím jsme se umístili v roce 2013 na čtvrtém, 2016 druhém 
a v roce 2017na třetím místě.

Chudobínská borovice přezdívaná královna zatopeného údolí 
je 350 let stará s obvodem kmenu 177 cm. Roste na skalnatém 
výběžku levého břehu Vírské přehrady. Své jméno nese po zato-
pené obci Chudobín, která byla obětována ve prospěch výstavby 
vodní nádrže. Podle pověsti tradované mezi obyvateli zaniklé 
vesnice hraje u borovice za noci čert na housle. Borovice je ne-
jen významným orientačním bodem, ale i působivým důkazem 
vysoké odolnosti vůči rozmarům klimatu i působení člověka. 
Strom se nachází v ochranném pásmu vodárenské nádrže a je 
k němu přísný zákaz vstupu – takže prosím žádné selfie. Ale to 
vám samozřejmě nebrání, abyste se za ní vydali a obdivovali její 
majestátnost na vlastní oči. Pohled na ni je pokaždé jiný – podle 
toho, jak se pohybuje výška vodní hladiny v přehradě.

Jak jsem již zmínil, v době kdy píši tento článek, je již roz-
hodnuto, ale zatím nikdo neví, jak to celé dopadlo. Asi čtrnáct 
dní před koncem ankety bylo hlasování na webu i s počtem hlasů 
u jednotlivých stromů skryto (i když pochopitelně všichni mohli 
hlasovat dál), aby byl výsledek pro všechny překvapením. Pro 
svůj malý vzrůst je naše borovice nazývána bonsají a konkuren-
ci má opravdu velice silnou. Když jsem viděl nádherný 1200 let 
starý „třínohý“ cesmínový dub ze Španělska anebo 1000 let sta-
rý kaštan z Valesu v Portugalsku… Moc bych jí to přál (a samo-
zřejmě i nám všem), abychom se mohli pochlubit, že právě u nás 
roste nejkrásnější strom v celé Evropě – aspoň pro letošní rok!

Výsledek bude oficiálně oznámen 17. března v Evropském 
parlamentu v Bruselu. Smyslem celostátní ankety Strom roku 
je pomoci pečovat o stromy v regionech, ale také upozornit na 
stromy jako na přírodní a historické dědictví, které je potřeba 
chránit.

Poznámka redakce: Chudobínská borovice zvítězila a stala 
Evropským stromem roku.

Zdroje : www.nadacepartnerství.cz, www.stromroku.cz, 
www.treeoftheyear.org/home

Roman Formánek
komise životního prostředí

Recyklace – módní záležitost nebo správná 
věc pro naši budoucnost?

O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně pla-
nety Země i o nevytváření zbytečných odpadů už slyšel nebo 

četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií i sociálních 
sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které 
člověk nerozumným chováním přírodě způsobuje.

Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou ne-
dílnou součástí uvědomělého způsobu života. Třídění odpadů je 
pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí, již zcela 
přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plas-
ty, které odnášíme do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete 
například i textil, kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení.

Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen 
tak se mohou dostat k ekologické recyklaci. Například u vyslou-
žilých světelných zdrojů můžeme díky recyklaci využít více než 
90 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené. Druhotné suroviny, 
jakými jsou kovy, plasty, sklo či rtuť, poslouží k další výrobě, 
a bude tak možné omezit spotřebu surovin z přírodních zdrojů. 
Pečlivým tříděním a sběrem se navíc zabrání znečištění přírody, 
ke kterému by mohlo dojít, pokud by se látky z nerecyklovaných 
zařízení dostaly do půdy, či do podzemních vod.

Obyvatelé naší obce mohou nefunkční elektrozařízení zdar-
ma odevzdávat ve sběrném dvoře nebo v elektro obchodě při 
nákupu nových.

Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již 
nesvítí. Od ledna 2019 se navíc stará o ekologickou likvidaci 
i dalších elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím 
zcela zdarma.

Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení můžete ode-
vzdat na více než 4400 sběrných míst, která společnost EKO-
LAMP po celé České republice zřídila, a to bez ohledu na místo 
trvalého bydliště. Sběrná místa jsou vybavena vhodnými sběr-
nými nádobami, ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně ulože-
na do doby jejich přepravy k recyklaci.

Mapu sběrných míst a více informací najdete na 
www.ekolamp.cz.

| ZPRÁVY Z OBCE |

MATEŘSKÁ ŠKOLA



9

MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2020 | ŠKOLSTVÍ |

Novinky z mateřské školy
Po novém roce jsme již tradičně s dětmi navštívili místní kos-

tel, kde jsme si společně zazpívali koledu My tři králové a děti 
přispěly drobnou mincí černouškovi.

Dále jsme se potýkali s velkou nemocností dětí, z tohoto dů-
vodu musela být školka 6. a 7. února uzavřena.

Naše účast na masopustní oslavě byla bohužel i přes naši sna-
hu velmi malá. Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat našim 
dvěma „hrdinkám“ a jejich rodinám, které společně s dětmi ze 
základní školy a paní ředitelkou vystoupily.

Na konci února jsme si v mateřské škole uspořádali karneval, 
i letošní rok se velmi vydařil. Děti přišly nastrojené v krásných 
kostýmech. Dopoledne se neslo v duchu soutěží, tanečků, boha-
tého občerstvení a společné módní přehlídky obou tříd.

Kvůli aktuální celosvětové situaci jsme museli zrušit pláno-
vané akce. Věříme, že se vše brzy uklidní a my si je budeme 
moci vynahradit.

Přejeme Vám všem pevné zdraví.
Za MŠ Leona Kolková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Co se děje ve škole
První měsíce roku 2020 jsme ve škole prožívali aktivně. Ne-

zaháleli jsme ve výuce ani v mimoškolních aktivitách. Hlavním 
cílem bylo získat pěkné výsledky na vysvědčení a udělat radost 
sobě i rodičům. Za odměnu jsme měli slíbený výlet na kluziště 
do Dambořic. A ten se uskutečnil 30. ledna, škoda že z důvodu 
nachlazení nemohli jet všichni. Kluziště bylo v perfektním stavu 
a po dvou hodinách bruslili i ti, kteří na bruslích stáli teprve 
podruhé.

Mimo výuku jsme se pustili do dokončení projektu z pro-
gramu Ekoškola. Náš projekt jsme zaměřili na vodu, jmenuje 
se Voda, základ pestrého života. Pracovali jsme na výtvarných 
pracech pro hasiče, vyráběli výrobky z recyklovaných materiálů 
a vymýšleli pohádku do Recyklohraní.

Únor byl krátký měsíc. Zahájili jsme ho s cestovatelem a mo-
řeplavcem panem Denkem. Děti oslovilo jeho heslo Nevzdávej-
te se svých snů.

Připravovali jsme se na soutěž Kloboucká pětka – ze zúčast-
něných škol jsme se umístili na 2. místě. Také nás čekala reci-
tační soutěž, která všechny mile překvapila vysokou úrovní na-
učených básní a přednesu. Jarní prázdniny školní výuku zkrátily, 
zakončili jsme je s částí žáků účastí na obecním masopustu. Tato 
akce se nám líbila, vystoupením jsme si hanbu neudělali a snad 
se za rok sejde více dětí, aby si v orlovně užily perfektně připra-
venou zábavu.

V březnu jsme si již začali dělat velké plány, jak upravíme 
naši školní zahradu. Na to potřebujeme hodně síly, takže jsme 
nejprve absolvovali výukový program Tajemná skříň doktora 
Stravy. Dověděli jsme se, co vlastně tvoří jednotlivé složky stra-
vy, proč by mělo být jídlo pestré a jak se správně chovat, aby-
chom potravinami neplýtvali. Další události nám ovšem radost 
neudělaly a tak jen doufáme, že se po „virových prázdninách“ 
sejdeme všichni ve zdraví. Paní učitelky i další zaměstnanci 
zatím školu zvelebují a úkoly posílají informačním systémem. 
Budeme muset posunout některé akce, třeba i zápis do 1. roční-
ku. Velkou výhodou je nyní internet a pestrá nabídka výukových 
programů. Tuto mimořádnou situaci si nikdo nepřál, ale musíme 
se s ní vyrovnat a pro děti udělat to nejlepší. I když to pro někte-
ré znamená nastavit si pravidla a kontrolovat, zda děti opravdu 
během dne pracovaly.

V dubnu snad proběhne Den země, květnu nás čeká Den ma-
tek i Škola v přírodě. V červnu se sejdeme společně na Zahradní 
slavnosti a pojedeme na výlet na hrad Veveří. Z těchto pláno-
vaných akcí nechceme slevit a děti o ně připravit, ale domácí 
výuku nyní nesmíme ošidit.

Přejeme všem pěkné a slunečné jaro, pevné zdraví a těšíme se 
zase na školu plnou dětí.

Za kolektiv zaměstnanců
Milena Emmerová

| ŠKOLSTVÍ |
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Recitační soutěž ve škole
V měsíci únoru proběhla ve škole recitační soutěž. Zúčastnili 

se jí všichni žáci naší školy, společným tématem byla „Zvířa-
ta“. Děti soutěžily ve třech kategoriích : I. kategorie – nejmladší 
žáci – prvňáčci, II. kategorie – 2. a 3. ročník a III. kategorie – 4. 
a 5. ročník.

Soutěž probíhala ve dvou kolech – z třídního kola postoupilo 
vždy několik nejlepších /max. 6 / recitátorů, kteří se pak o ví-
tězství ve své kategorii utkali ve školním kole, které proběhlo 
28. 2. 2020.

Výběr básní, jejich přednes i celkový umělecký dojem byly 
velice zdařilé a porota měla těžký úkol, vybrat nejlepší. A jak 
tedy soutěž dopadla?

I. katetgorie: 1. místo: Daniel Cupák, 2. místo: Karolína 
Nováková a 3. místo: Pavla Putnová

II. kategorie: 1. místo : Michaela Žáková, 2. místo: Antonín 
Vymazal a 3. místo: Matyáš Handl
III. kategorie: 1. místo: Tomáš Halík, 2. místo: Kryštof Burian 
a 3. místo: Michaela Krejčiříková

Děti si odnesly kromě diplomů i věcné ceny. Za vzornou pří-
pravu patří všem velká pochvala, a všem vítězům ještě jednou 
velká gratulace.

Eliška Zemánková

Tvořivá výuka v základní škole
Každoročně se děti naší školy účastní literárně – výtvarné 

soutěže „Požární ochrana očima dětí“, kterou vyhlašuje Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Informace k této soutěži 
dostaneme od našich místních hasičů.

Součástí této soutěže je i návštěva hasičky. Při ní se dozvíme 
plno zajímavých informací o jejich zodpovědné práci. Mnohé 
z dětí chodí do hasiče a pak se s námi podělí o zážitky ze cvičení 
či soutěží. Vnímají stále více, jak důležitá je práce hasičů., které 
si velmi vážíme.

Účast v této soutěži nám přináší radost a snažíme se co nej-
lépe zachytit jejich práci. Práce jsme již odevzdaly a budeme 

doufat, že udělají našim hasičům radost a třeba se někomu z nás 
poštěstí a postoupí do dalšího kola.

Asi všichni známe knihu Malý princ nejznámější literární dílo 
francouzského spisovatele a pilota Antoina de Saint-Exupéryho 
Malý princ. Ale co asi neznáte, je jeho pokračování.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo 
již 29. ročník literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole. Hlav-
ním tématem soutěže pro letošní školní rok: „EUnited – Evropa 
se spojuje“.

Malý princ se stal naším kamarádem, a proto nebylo pro děti 
ze čtvrtého a pátého ročníku tak těžké napsat jeho pokračování.

Do krajského kola postoupily práce Kristýny Handlové, Iza-
bely Nykodymové, Natálie Kašpárkové a Kryštofa Buriana. Jed-
nu z těchto prací, která patří Kryštofovi Burianovi, si můžete 
přečíst.

Malý Princ 2
Jednoho krásného dne se Malý princ probudil, ale co to? Mís-

to toho, aby byla květina nabručená, tak byla veselá. Říkáte si 
proč, proč byla veselá? Veselá byla proto, že na ní seděli dva 
malí motýlci. Kdybyste je viděli. Byli tak krásně barevní. Jeden 
byl červeno-modro-žlutý se třemi oranžovými puntíky na obou 
křídlech. Ten druhý byl růžovo-zeleno-bílý. Malý Princ jako ka-
ždý den vymetal sopky. Dvě činné a jednu vyhaslou. Ale přece 
bylo na jeho planetě něco nového. Byl to beránek. Malý princ 
ale musel vymyslet, čím ho krmit.

Pak ho napadlo, že by se mohl zeptat Místopisce. Ten by třeba 
mohl vědět o nějaké planetě, která by byla plná trávy, proto se za 
ním ihned vydal. Šel přes asteroidy 325, 326, 327, 328, 329. Až 
na asteroidu 330 byl místopisec.

Malý Princ pěkně pozdravil: „Dobrý den.“ Místopisec odpo-
věděl, a když se lépe na prince podíval, řekl: „Á tebe jsem už vi-
děl. Jsi to ty, ten který… “„Chtěl bych se zeptat. Nevíte o nějaké 
planetě, která je plná trávy?“ „Zkuste asteroid 677. Ten je velký 
a travnatý.“ Malý Princ poděkoval a rozloučil se. „Tak snad zas 
někdy na shledanou,“ odpověděl místopisec. Malý princ se vy-
dal na asteroid 677. Cesta netrvala dlouho a Malý princ byl na 
planetě.

| ŠKOLSTVÍ |
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Když se dostal na Zemi, kde dostal beránka, viděl v dálce 
modrou planetu. Teď to byla planeta zelená. Byla přesně taková, 
jakou Místopisec popisoval. Velká a travnatá a co motýlů kolem 
poletovalo.

„Pro beránka by byla tato planeta nejlepším místem, ale co na 
to řekne růže?“ říkal si pro sebe Malý princ.

„Má jedinečná růže, jsme tady spolu na malé planetě, ale be-
ránek by potřeboval trávu. Místopisec mi poradil, kde takovou 
planetu hledat a já jsem ji už viděl. Záleží mi moc na tobě, proto 
se tě ptám. Půjdeš s námi?

„Ano. Bez tebe by mi bylo smutno. Patříme k sobě.“
Malý Princ opatrně vyjmul růži a dal ji do poklopu. Beránka 

dal do krabice. Chvilka a byli tam. Malý Princ růži opatrně vlo-
žil do země. Kolem začali poletovat motýli a růže byla šťastná. 
Beránek se začal pást. Tráva mu moc chutnala. Malý Princ si 
sedl vedle růže a pozoroval západ Slunce.

Lenka Salzburgerová

Školní družina ví, jak na recyklaci
V naší školní družině máme hodně tvořivých dětí a šikovné 

paní vychovatelky, které hned tak nic nevyhodí. Během roku 
shromáždí mnoho materiálu, který by jinak skončil v odpadko-
vém koši. A co se z něj vše dá vyrobit? Kdo se chtěl poučit, na-
vštívil výstavku recyklovaných materiálů 13. 2. v odpoledních 
hodinách v místnosti školní jídelny.

Děti využily obalové materiály, zbytky z výroby i materiály, 
které nám přinesli rodiče. Za to chceme poděkovat a pokud i vy 
máte možnost darovat škole nějaké šikovné materiály, které by 
šly použít, nebojte se nám je nabídnout. Jako bonus za naše ak-
tivity získáváme body v soutěži Recyklohraní, za ně si můžeme 
pořídit i nějaké hry do školní družiny.

Milena Emmerová

| ŠKOLSTVÍ |
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HISTORIE

| ZPRÁVY Z OBCE |

Ze starých kronik – rok 1941
Poznámka předem: opisováno doslovně ze staré kroniky, text 

odpovídá dobovému pravopisu. Případné chyby nejsou chybami 
současného kronikáře.

Zrovna tak jako předcházející zima byla krutá a neúprosná 
vánice za vánicí metelice stíhala jedna druhou místy bylo sněhu 
přes 2 metry někde zase nic nebo málo silnice se vesele proha-
zovaly každý na prohazování rád šel žádný se tam nestrhal práce 
byla dobře placená občané se oblíkly zabalili až po uši neboť 
mrzlo jen to praštělo mráz dosahoval až – 25 °C.

Tato krutá zima byla jen nadějí v lepší budoucnost pro české 
občany každý si říkal ať němci pomrznou ať je brzy po válce, tak 
dlouhé zimní večery probděli lidé u rozhlasových přijímačů po-
sloucháním zahraničních zpráv z londýna což bylo přísně zaká-
záno pod trestem smrti zvuk rádia byl tak zeslaben že ani hlásek 
nemohlo být slyšet ven neboť v obci byli němečtí přisluhovatelé 
kteří všechno udávaly.

Ve zdejší škole se nevyučovalo od vánočních svátků až do 
17. ledna protože nebylo uhlí. Podle vládního usnesení byla 
školní rada rozpuštěna a všechno vykonával jen její předseda 
Josef Žák rolník č. 8.

Koncem měsíce března odvedly němci všechny židy do kon-
centračních táborů.

V tomto roce byli vystěhováni ze svých domovů němci tito 
občané Jan Hrdlička č. 14 se svojí manželkou Karolínou na 
domě musely všechno zanechat a odstěhovaly se ke své dceři Ji-
řině Svobodové č. 30 jako další Jan Fiala rolník č. 13 s manžel-
kou Františkou a dcerou Marií provdanou za Martina Janouška, 
všichni čtyři se musely vystěhovat vedle k sousedům na č. 12. 
Jako další byla vystěhována Glotylda Žáčková č. 83 bydlela 
v Těšanech, Další byl Ryšavý Rudolf č. 28 se svojí matkou, kte-
rá bydlela u své dcery Adély Hamanové a Rudolf byl nasazen 
na práci do Vídně. Další Marie Ryšavá vdova rolnice se dvěma 
syny Marie bydlela v Těšanech u sestry a chlapci jako svobodní 
na práci do Vídně. Z obce Rozařína Eleonora Buchtová rolnice 
se svojí sestrou Julií č. 18 byli obě svobodné rovněž byli vystě-
hovány na jejich místa přišli němci a pokračovaly v hospodaření 
všichni tito vystěhovaní musely na domech všechno zanechat 
jak mrtvý tak i živý inventář a ještě ku všemu obec musela zajis-
tit dostatek lidí na všechnu práci.

Tento rok bylo již v prosinci všechno zamrzlé a na vánoční 
svátky bylo hodně sněhu který zůstal až do roku příštího.

Miluše Janoušková
kronikářka

Kříž „ U drůbežárny“ je zrenovován
Ve čtvrtém čísle Moutnického zpravodaje z roku 2018 jsme 

se dozvěděli něco málo o kříži, kte-
rý nechala zbudovat obec moutnic-
ká pravděpodobně v roce 1854 nebo 
1857. V listopadu 2018 byl křížek 
v žalostném stavu.

Na základě žádosti obdržela mout-
nická obec od Jihomoravského kraje 
dotaci v částce 45.000 Kč a zadala kří-
žek k restaurování firmě MARSTON.

Při demontáži kříže a jeho čištění 
v květnu 2019 vyšly najevo skryté sku-
tečnosti. Litinové prvky byly ve velké 
míře v minulosti rozlámány a následně 

svařeny (kříž, rámeček Madonky, svatozář, svitek INRI). Byla 
provedena revize a opravy svarů, spojovou část na kříži (destič-
ku se šrouby na zadní straně) restaurátoři ponechali pro zajištění 
stability

U kamenných prvků došlo v dřívějších obdobích k roztržení 
hlavice, následné opravy byly celoplošně provedeny nevhodným 
tvrdým betonem, lokálně i v několikacentimetrových vrstvách, 
pod nimiž pískovec silně degradoval. Pan MgA. Jiří Marek z fir-
my MARSTON navrhl dvě varianty možných oprav – původně 
předpokládané restaurování (zpevnění kamene, lepení, armová-
ní, doplnění modelace), tak jak to bylo v cenovém návrhu. 

Vzhledem ke stavu konkrétně hlavice se však obával trvan-
livosti opravy a navrhl druhou variantu, ve které by se silně 
degradované prvky vyměnily za repliky z přírodního pískov-

ce. Jednalo by se především 
o hlavici a o dřík, ve kterém 
je osazena mramorová des-
tička s nápisem.

Podle toho, co jsem viděla 
na vlastní oči, zvítězila druhá 
varianta. A vynaložené pení-
ze i námaha opravdu stojí za 
to. Kříž je nádherně opraven. 
Barevně je vše velmi důstoj-
né a decentní. Původní vel-
mi poškozená hlavice a dřík 
kříže byly vyměněny za re-
pliky z přírodního pískovce. 
Na dříku je umístěna zre-
staurovaná destička z bílého 
mramoru s textem. Kříž je 
litinový barvy metalické čer-
né, Kristus, Madonka, svitek 
s nápisem INRI a svatozář 
jsou provedeny v barvě še-
dostříbrné.

Toto krásné dílo vítá kaž-
dého, kdo přijíždí do Mout-
nic a loučí se s těmi, kteří 
naši obec opouštějí.

Snad by stálo za uvážení 
znovuvysvěcení nově opra-
vené památky. Pan starosta 
mi slíbil, že vše projedná se 
správcem moutnické farnosti 
p. René Strouhalem.

Ještě bych si dovolila po-
dotknout, že je třeba, aby tyto sakrální a vzácné památky byly 
opravovány odborně nebo alespoň s odbornou poradou, protože 
i když to někdo dělá jistě v dobrém úmyslu, ale laicky, může 
původní dílo vážně a nenahraditelně poškodit, tak jak tomu bylo 
i v tomto případě.

Poznámka: v odborných pasážích byly použity texty z e-mailů 
od zhotovitele práce z firmy MARSTON panu starostovi.

Miluše Janoušková
kronikářka
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2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ

OSTATKOVÁ SLAVNOST

Ostatková slavnost se zabíjačkou a posezením 
u cimbálu

Po skončení loňských ostatků padl návrh uspořádat moutnic-
ké ostatky trochu jinak, slavnostněji a zajímavěji pro spoluobča-
ny. Ze členů spolků, organizací a kulturní komise byl vytvořen 
organizační výbor, který se celý rok pravidelně scházel. Den „D“ 
moutnických ostatků nastal v sobotu 22. února. Hned ráno před 
osmou hodinou se sešli ti, kteří připravovali zabíjačku. Obec 
pro spoluobčany pořídila prasátko, které přivezl pan Spurný 
z Těšan. Pod dvěma kotli jsme roztopili oheň a hlavní řezník 
pan Pavel Husák začal bourat maso. Ostatní pomocníci se starali 
o jednotlivé kotle, krájeli postupně škvarky a pomáhali p. Husá-
kovi. V jednom kotli se dělalo vařené maso – ovar a zůstala zabi-
jačková polévka, ve druhém kotli se vyškvářelo sádlo a škvarky. 
Z masa se pak postupně dělala pro spoluobčany pečínka.

Mezitím byl v 10 hodin sraz masek na hřišti. Za doprovodu 
harmoniky průvod vyrazil od Jahelkových směrem k Jalovisku. 
K vidění byly roztodivné masky od hokejistů přes zvířata až po 
masky prezidentů. Cestou se průvod zastavil také u orlovny, kde 
nás zkontroloval, ochutnal naši zabíjačku a pokračoval dál. Dal-
ší novinkou bylo to, že se zhruba v polovině cesty k průvodu při-
daly děti z naší základní a mateřské školy, také v kostýmech. Za 
doprovodu rodičů, paní ředitelky i učitelek šly děti spolu s ma-
sopustním průvodem přes „Rybník“ až do orlovny, kde vystou-
pily s krásně nacvičeným pásmem písniček, říkanek a také „šav-

lovým tancem“. Během průvodu jako už tradičně spoluobčané 
otevírali své příbytky a obdarovávali masky a účastníky průvodu 
různými pochutinami, ať už to byl špek, koblihy, koláče, Boží 
milosti nebo něco teplého do žaludku z lihovin. Také přispívali 
do kasiček, jejichž výtěžek šel na rozvoj a činnost SK Moutnice.

Tou dobou také spoluobčané přinášeli na ochutnání svo-
je ostatkové speciality do orlovny, kde je děvčata připravova-
la a krájela na talíře a tácy. Sešlo se opravdu hodně sladkých 
i slaných dobrot a všechny byly výborné, o čemž svědčily téměř 
prázdné stoly večer při ukončení akce.

Všichni pořadatelé mnohokrát děkují všem nejen za pamlsky 
a pochutiny, ale také za jakékoli finanční dary, kterých si oprav-
du vážíme. Velké poděkování patří také řezníkovi p. Husákovi, 
jeho pomocníkům u kotlů, děvčatům, která pekla a připravova-
la maso a všem, kteří se jakýmkoli způsobem starali o žaludky 
spoluobčanů.

A to už vrcholila zabíjačka a pomalu se vytahovalo vařené 
maso a pochutiny z prvního kotle. Druhý kotel s křupajícími 
škvarky se vytahoval později. Právě v té době vrcholil průvod, 
který měl zakončení v orlovně. V té době se také do orlovny 
začali scházet spoluobčané a celá vesnice se náramně bavila za 
doprovodu cimbálové muziky Donava. Pak už děvčata přivážela 
pečínku a porcovaly se pochutiny jak ze zabíjačky, tak z průvo-
du. Celou orlovnou se nesla vůně ze zabíjačkových pochutin. 
Zapíjelo se dobrými víny našich vinařů z místních vinic a po-

chopitelně dobrým pi-
vem.

Dá se říci, že nový 
formát moutnických 
ostatků se díky pří-
kladné spolupráci 
všech spolků (a sa-
mozřejmě za podpory 
obce) vydařil, tradice 
se oživila a v dalších 
letech je na co nava-
zovat.

Robert Ostrovský

| ŽIVOT V OBCI |
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Výstava betlémů
Třetí adventní víkend už tradičně patří v Moutnicích výstavě 

betlémů.
I letos tomu nebylo jinak. Již v pátek měla dopoledne mož-

nost naše školka i škola navštívit tuto výstavu. Pro veřejnost 
byla otevřena v sobotu a v neděli v rozšířeném čase. I tak nás 
mile překvapilo množství návštěvníků. Jako doplnění letos bylo 
téma: Andělé. Dokonce i děti si mohly svého andílka vyrobit.

Betlémů se letos sešlo 150, včetně nádherných a nápaditých 
vyrobených školou a školkou.

Je úžasné, jakými různými materiály i způsobem ztvárnění je 
možné výjev svaté rodiny utvořit. A samozřejmě nechyběl malý 
krámek a chutné občerstvení.

Děkujeme a těšíme se na další setkávání
Lenka Dohnálková

Orel jednota Moutnice

Orelský běh
Orel jednota Moutnice uspořádala v sobotu 4. ledna 2020 

již 29. ročník Memoriálu účastníků II. zahraničního odboje 
v zimním silničním běhu, který je již pevnou součástí programu 

ústředních akcí Orla a také Orelské běžecké ligy. Letošní rok 
je navíc pro moutnickou jednotu Orla rokem výročním, jelikož 
místní jednota slaví 100. výročí svého vzniku.

Celkový počet účastníků Memoriálu byl necelé dvě stovky, 
a to v nejrůznějších kategoriích od nejmenších závodníků až po 
seniory. Největší počet účastníků byl, jako již tradičně, v nej-
mladších kategoriích. Věkové rozpětí startujících sportovců bylo 
od nejmenších dětí až po seniory.

Pořadatelé se sešli již v pátek k chystání sálu a všeho po-
třebného, v sobotu ráno se pak pokračovalo v terénu přípravou 
tratě. Počasí bylo letos velmi mírné a nahrálo jak pořadatelům, 
tak závodníkům. Nebyl totiž sníh a teploty během dne byly nad 
nulou, takže se trať dala vcelku bez potíží nachystat a soutěžícím 
se příjemně běželo.

Celá akce byla zahájena mší svatou v místním kostele. Pokra-
čovala uctěním památky zesnulých moutnických účastníků II. 
zahraničního odboje, jmenovitě jsou to tito:

• Pplk. i. m. JUC. Rudolf Mašek – příslušník RAF, padl 
17. 1. 1942 v bojích nad Brémami

• Pplk. i. m. JUC. František Havránek – příslušník RAF, padl 
4. 12. 1944 ve Skotsku

• Karel Hrdlička – zatčen při odchodu do zahraničí, vězněn 
v německých koncentračních táborech – zemřel 21. 7. 1992 
v Moutnicích

• Rudolf Hrdý – zatčen při odchodu do zahraničí, vězněn 
v německých koncentračních táborech – zemřel 19. 11. 1996 
v Moutnicích

• plk. JUDr. Jan Buchta – příslušník RAF, zemřel 26. 5. 2004 
v Moutnicích

• Nadp. Alois Dohnálek – příslušník čs. Pozemní jednotky ve 
Velké Británii, zemřel 6. 11. 2004 v Moutnicích

Poté se již naplno rozběhlo sportovní zápolení, a to na tratích 
od 50 m až po 5 000 m (délka tratě se odvíjí od kategorie), které 
vyvrcholilo závodem mužů na 5 000 m a poté ještě všelidovým 

OREL JEDNOTA MOUTNICE

| SPOLKY A ZÁJMOVÁ ČINNOST |
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během (závod na 500 m s hromadným startem mužů i žen všech 
věkových kategorií).

Celý Memoriál 
proběhl v přátelské 
atmosféře férové-
ho zápolení všech 
sportovních nad-
šenců. Startovat na 
Memoriálu mohou 
členové i nečlenové 
Orla, zkrátka všich-
ni ti, kteří mají rádi 
pohyb. Čili akce 
je otevřená všem 
členům orelských 
jednot a široké ve-
řejnosti. Dá-li Pán 
Bůh, sejdeme se 
zase za rok na jubi-
lejním 30. ročníku.

Na závěr je tře-
ba poděkovat všem 

dobrovolníkům z řad pořadatelů, sponzorům a všem těm, kteří 
se jakkoli podíleli na zdárném průběhu Memoriálu.

Orel dává sportu smysl.
Ing. Václav Ostrovský
Orel jednota Moutnice

Článek p. Stanislava Juránka o orelském 
zimním silničním běhu uveřejněný v časopise 
Orel č. 1/2020

JE JEDNA VESNICE. Neleží za devatero horami a devatero 
řekami. Leží kousek od Brna. Nežijí tam pohádkové bytosti, ale 
opravdoví orli. Někteří z nich zemřeli, někteří padli za naši svo-
bodu, ale desítky živých za ně rok co rok nechávají sloužit mši 
svatou NADĚJE. Věří, že se celá vesnice jednou sejde v nebi. 
Věří ve ZMRTVÝCHVSTÁNÍ všech. Těch statečných hrdinů, 
každého orla i každého neorla.

Díky každoroční akci k této vesnici patří celá naše obnovená 
orelská organizace. Díky akci, která byla první po obnově Orla 
v roce 1990 a která se rok co rok opakuje, tady myslíme a vzpo-
mínáme na všechny živé i zemřelé orly. Až jednou půjdeme po 
cestě do nebe, dřív než narazíme na ceduli NOVÝ JERUZA-
LÉM, sejdeme se napřed u malé cedulky se jménem této obce 
MOUTNICE, abychom se jako orli nemuseli dlouho hledat. Až 
se sejdeme, tak po mši svaté znovu položíme květiny na hroby 
a věnce k pamětním deskám. Vlastně co to pletu? Dáme je těm 
zmrtvýchvstalým přímo do ruky a obejmeme se s nimi. Díky 
desítkám organizátorů pak poběžíme závod, který jsme rok co 
rok běhali. V nebi vyhrajeme všichni. Všichni. I ti kteří neběhali. 

Protože ti, co běhali, vždycky běhali za všechny. Protože ti, co 
se modlili, se vždycky modlili za všechny: Otče NÁŠ ne Otče 
můj… odpust nám NAŠE viny, jako i my odpouštíme…

I letos jsme v Moutnicích po mši svaté položili květiny, pově-
sili věnce, pomodlili se a běhali. Nejrychlejším běžcem v hlav-
ním závodě byl Ondřej Rosa z Orla školy Brno 1. Uběhl 5 km 
za 16:08,44 a v historických tabulkách se probojoval na čtvrté 
místo.

Novinkou byla soutěž tříčlenných družstev, ve které rozhodo-
valo lepší umístění závodníků.

1. Orel Brno-Židenice: (Soural, Juránek, Šimoník – 10)
2. Orel Moutnice: (Tetur, Korčák, Husák – 27)
3. Orel Vyškov: (Halas, Doležal, Weiter – 52)
Orel Brno-Obřany (Ondrušek, Limburský, Hronek – 52)
5. Orel Moutnice „B“ (Novotný, Ostrovský, Horecký – 56)

Nejrychlejší ženou se stala Anežka Langhammerová ze Žide-
nic, v kategorii B Radka Grec z Vyškova, v kategorii C Lenka 
Jančaříková ze Židenic a v kategorii D Anička Málková z Vy-
škova. Seniorské kategorie mužů vyhráli: kategorii E Přemysl 
Divácký, kategorii D Bohuslav Čáp, kategorii C Petr Jančařík 
a kategorii B Lukáš Kocur. Nejmladší běžkyní byla Štěpánka 
Hochmanová a nejstarším běžcem Jindřich Tomíšek 81 let.

Těšíme se na jubilejní 30. ročník v příštím roce.

Historická tabulka
1. Tomáš Kaválek, Orel Orlice 15:11,90

2. František Kubínek, Orel Blažovice 15:59,10

3. Michal Kříž, Orel Pozořice 16:03,00

4. Ondřej Rosa, Orel školy Brno 1 16:08,44

5. Martin Moravec, Orel Orlice 16:13,50

6. Vojtěch Mlynář, Orel D. Dobrouč 16:19,20

7. Milan Adamec, Orel Vyškov 16:28,50

8. Lukáš Soural, Orel Židenice 16:30,00

9. Karel Kundera, Orel Vizovice 16:31,00

10. Jaroslav Říha, Orel Kuřim 16:57,10

11. Štěpán Juránek, Orel školy Brno1 17:14,00

12. Stanislav Juránek, Orel Židenice 17:17,57

13. Zdeněk Hochman, Orel Blučina 17:27,50

14. Dominik Dvořák, Orel Blažovice 17:36,00

15. Jiří Hýbl, Orel Hrušovany 17:55,00

Stanislav Juránek

IV. Army bál
Po dvou letech jsme se sešli v orlovně, abychom za doprovo-

du swingové kapely Mr. Swing Brno prožili hezký večer na IV. 
Army bálu. Příjemný večer opět doplnila dobová módní přehlíd-
ka, tentokrát z období 30. let minulého století. Program doplnila 
bohatá tombola. Z tohoto místa mi dovolte poděkovat všem při-
spěvatelům na tuto tradiční součást každého plesu.

Letos poprvé Army bál nezahájil poslední stíhací pilot dru-
hé světové války pan generál Emil Boček. Jeho program v dru-
hé polovině minulého roku byl doslova přeplněný a vzhledem 
k tomu bylo třeba, aby se tento válečný veterán dal zdravotně 
do pořádku.

| SPOLKY A ZÁJMOVÁ ČINNOST |
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Na tomto místě je třeba připomenout a zároveň poblahopřát 
panu generálovi k jeho 97. narozeninám, které oslavil v únoru.

Rostislav Dohnálek
Orel jednota Moutnice

Dětský karneval
V neděli 16. února odpoledne se v naší orlovně konal tra-

diční dětský karneval. Účast byla letos díky začínajícím jarním 
prázdninám a končící chřipkové epidemii o něco menší než 
v předchozích letech, ale i přesto se orlovna téměř zaplnila dětmi 
v maskách a jejich doprovodem.

Mohli jsme tu potkat různá zvířátka, princezny z Ledového 
království i jiné princezny, víly, čarodějnice, piráty, kovbojky 
a kovboje, policisty a hasiče, Batmana a Spidermana anebo třeba 
lego figurku. 

Masky byly moc pěkné a nápadité a děti se vesele bavily pod 
taktovkou bratří Polanských, kteří se o zábavu na dětských kar-
nevalech zdárně starají už několik let.

V průběhu odpoledne byla také vylosována tombola a my-
slím, že žádné dítko neodešlo s pláčem bez výhry. Rád bych 
poděkoval všem, kteří přispěli dárky do tomboly, dále těm, kteří 

se podíleli na přípravě karnevalu a v neposlední řadě všem, kteří 
ochotně pomáhali při úklidu orlovny po skončení akce.

Petr Novotný
Orel jednota Moutnice

| SPOLKY A ZÁJMOVÁ ČINNOST |
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 
Moutnice (dále JSDHo Moutnice)

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

V loňském roce naše jednotka zasahovala při 42 událostech, 
z toho 7 událostí bylo hlášeno jako činnost jednotky – (práce pro 
obec, doplnění vody, zalévání stromků, pročištění kanalizace, 
kácení stromů). Zbývajících 35 událostí proběhlo dle klasické-
ho scénáře dle požárního poplachového plánu kraje. Jednalo se 
o tyto události: 12x požár trávy, polního porostu či odpadu, 3x 
požár nízké budovy, 1x požár dopravního prostředku, 1x poho-
tovost na vlastní zbrojnici (díky požáru skládky v Žabčicích), 4x 
záchrana osoby s pomocí AED, 3x likvidace obtížného hmyzu, 
4x technická pomoc (odstranění stromu, čerpání vody), 4x pla-
ný poplach a 1x prověřovací cvičení na požár osobního vozidla, 
při němž selhala siréna. Bohužel z důvodu zákazu zveřejňování 
fotografií dobrovolnými hasiči ze zásahové činnosti nemůžeme 
přiložit obrazovou přílohu, tak alespoň statisticky viz obr. 1.

V tomto jarním období bych rád apeloval na zákaz plošného 
vypalování trav. Každý občan však může pálit suchou trávu, listí 
a dřevo ze zahrádky na hromadě s opatrností tak, aby zbytečně 
nezavdal příčině požáru! V případě bioodpadu však můžete vyu-
žít služeb našeho sběrného dvora. Věnujte, prosím, případnému 
pálení maximální pozornost a zajistěte si dostatečnou zásobu 
vody pro uhašení v každém okamžiku. Pokud se pálení vymkne 
kontrole, okamžitě kontaktujte hasiče prostřednictvím tísňových 
linek 150 nebo 112. V prostředí jako je zahrada, pole, les či lou-
ka se oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění si-
tuace může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické 
škody s mnohdy nevratnými následky.

Formulář pálení klestí (dostupný na https://paleni.izscr.cz/ nebo 
v odkazu v levé části nové webové stránky hasičů Jihomoravské-
ho kraje https://www.hzscr.cz/hzs-jihomoravskeho-kraje.aspx) 
má sloužit občanům v případech, kdy soukromá osoba, případně 
firma, má v plánu spalovat větší množství klestu po lesní těžbě 
nebo shrabanou stařinu, listí a větve při jarním úklidu zahrad. 
Operační důstojníci HZS tak získají snadný přehled o počtu 
a místech, kde pálení probíhají, tyto údaje jsou zaneseny i do 
mapových podkladů.

V případě ohlášení požáru může operační důstojník zjistit 
dotazem na uvedený mobilní telefon odpovědné osoby, zda se 
pálení nevymklo kontrole. V případě problémů vyšle na místo 
jednotku požární ochrany nebo ohlášení požáru vyhodnotí jako 
planý poplach.

Děkuji všem členům jednotky za jejich obětavost a děkuji ha-
sičským rodinám za toleranci naší služby. Děkuji vedení obce 
za podporu jednotky. Děkuji Vám všem, kteří se zajímáte o dění 
v obci, sledujete a jakkoli podporujete naši činnost dobrovol-
ných hasičů. Také chci poděkovat všem odpovědným občanům 
za plnění a dodržování opatření vlády při nouzovém stavu celé-
ho státu.

Bc. Pavel Novotnývelitel JSDHo a SDH Moutnice
za přispění informační podpory webu pozary.cz

Popisky k obrázkům:
Obr. 1: Statistika typů událostí, u kterých JSDHo Moutnice 
zasahovala v roce 2019
Obr. 2: Výcvik s dýchací technikou
Obr. 3: Výcvik záchrana osoby
Obr. 4: Výcvik hašení komínového požáru

SDH MOUTNICE
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SK MOUTNICE

Kroužek malých fotbalistů
Během zimy náš kroužek fungoval velmi omezeně. Snažili 

jsme se využívat místní orlovny, ale potýkali jsme se s velkou 
nemocností dětí, rekonstrukcí orlovny atd. Od 7. dubna 2020 
začnou tréninky opět na fotbalovém hřišti. Těšíme se na nové 
a známé tváře.

Pavel Hrančík, Pavel Handl
trenéři

Stavba kuchyňky
Pravidelně vás ve zpravodaji informuji o stavbě kuchyňky. 

V současné době se dodělává a zabrušuje sádrokartonový strop, 
dodělá se podlaha, vymaluje se a namontují se zásuvky a vypí-
nače. Potom bude kompletována kuchyňská linka, aby se uby-
tovaní mohli po příchodu na ubytovnu občerstvit a připravit si 
jídlo nezávisle na fotbalových zápasech a moderování utkání 
i během hry. Velké díky všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podílejí a pracují na zvelebování těchto prostor.

Výroční členská schůze
V sobotu 1. února se uskutečnila v restauraci na hřišti v klubu 

Borussia výroční valná hromada. Valná hromada se nesla v přá-
telské atmosféře. Zúčastnilo se jí na 35 členů a hostů z řad hasi-
čů. Za přítomnosti starosty obce Antonína Vymazala se bilanco-
val rok 2019. Předseda klubu Radek Trávníček ml. zhodnotil ve 

své zprávě činnost klubu za rok 2019 a nastínil další plány. Pak 
ho doplnil jednatel klubu Petr Dolák ml., který hovořil o spor-
tovní a soutěžní části. O finanční stránce měl detailní informace 
a zprávu pokladník a hospodář Jiří Janoušek ml. Hovořil o tom, 
že klub se finančně stabilizuje a poděkoval obecnímu úřadu za 
finanční dotace pro klub a spolupráci. Jeden z trenérů fotbalo-
vého kroužku p. Pavel Hrančík hovořil o tréninku dětí, proble-
matice s tím spojené a poprosil o pomoc rodiče a bývalé hráče, 
aby pomohli s tréninky, když budou oba trenéři služebně zane-
prázdněni.

Maškarní ples
V pátek 14. února pořádal SK Moutnice v sále orlovny již tra-

diční maškarní ples. K tanci a poslechu nám opět hrála skupina 
Plus Music Band. Plesu se účastnilo asi 90 účastníků, kteří se 
dobře bavili. Mezi zhruba 30 maskami, které udávaly plesu tón, 
zaujala maska osmdesátých let, a to „Tepláková souprava, dej 
si…“ A všichni společně se také pobavili u tomboly, za kterou 
pořadatelé všem, kteří do ní přispěli, mnohokrát děkují. A ostat-
ní, kteří se dobře bavili bez masek, už přemýšleli, jak příští rok 
na plese překvapí i oni svou maskou a kostýmem.

Robert Ostrovský
SK Moutnice

Učit snášenlivosti, úctě a lásce
Mezi slavné zpěvačky a tanečnice patřila americká černoška 

Josephine Bakerová, vlastním jménem Freda Josephine McDo-
nald. Svět ji znal ve světle reflektorů na jevištích velkoměst, ale 
málokdo věděl o jejím osobním životě.

Nemohla mít sama děti a tak začala adoptovat sirotky po ro-
dičích, kteří zahynuli ve válce. Měla velkou myšlenku – chtěla 
učit děti všech ras snášenlivosti, úctě a lásce – a tak adoptovala 
postupně 12 dětí různých ras a národů.

V jejím domě ve Francii si spolu hráli malý černoušek s Ko-
rejcem, Indián s Arabem a Židem z Izraele. Nejmladší byl Fran-
couz. Našla jej jako novorozeně na Hod Boží vánoční ráno v po-
pelnici před svým domem.

S dětmi tak různých národností a povah to neměla lehké. Ne-
měla to lehké, když měla jen s honoráři z koncertů uživit dvanáct 
dětí. Roku 1969 byla i s dětmi vyhozena z domu, protože one-
mocněla, nemohla zpívat a tak neměla na činži. Ale dobří lidé 
pomohli. Stará dáma jí dala k dispozici svou velkou vilu. Papež 

Pavel VI. přispěl penězi. Ač nemocná – hrála a zpívala zpěvačka 
ještě dva dny před smrtí velký koncert.

Očima dětí
Rodiče říkají:
– nemlsej tolik, a sami si zapálí další cigaretu
– nebuď drzý, a sami zacházejí s babičkou jako s posledním člo-
věkem
– v třetím světě je taková bída, a nic proti tomu nedělají
– jdi do kostela, a sami zůstávají v neděli ležet v posteli
– musíš ke zpovědi, a sami nevědí, kdy byli naposledy
– z náboženství jsme měli vždy jedničku, a nechtějí nám zodpo-
vědět žádnou otázku
– dříve to bylo lepší, a málo se starají, aby to bylo dobré dnes

Číst z očí starých lidí
Děkujeme vám, že máte pochopení pro naši pomalou chůzi 
a nesykáte netrpělivě nad naší pomalostí.
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BAZÁREK V ORLOVNĚ

V sobotní odpoledne 7. března se maminky sešly v orlovně 
Moutnice a na dvaceti stolech prodávaly oblečení po své drobo-
tině. K prodeji bylo nejen oblečení, ale i boty, hračky a hry nebo 
i pomůcky pro ty nejmenší, či nastávající maminky.

Při prodeji panovala dobrá nálada, i když bychom ocenili vět-
ší návštěvnost nakupujících. Třeba na podzim přijde lidí více. 

Pro maminky i ostatní bylo nachystáno pohoštění v podobě per-
níkové buchty a žloutkových věnečků, k pití káva nebo čaj.

Touto cestou bych také ráda poděkovala všem za účast a dou-
fám, že se příště zase shledáme.

Za moutnické maminky
Šárka Hrabovská

PODĚKOVÁNÍ

Hezký den,
počasí si nevybírá, a tak jsme se v únoru potýkali se silným 

větrem a jeho následky. Tímto bychom rádi poděkovali za po-
moc při zvládnutí následků, které nám vítr způsobil.

Díky hasičům v obci pod vedením Pavla Novotného a taky 
jeho kolegům ze Židlochovic. Pánové rychle zabezpečili vše po-
třebné.

Díky obecnímu úřadu Moutnice a firmě Starex, spol. s r. o., 
za rychle zorganizovaný materiál k zabezpečení střechy a úklid. 
A taky všem, kteří se nabídli s pomocí.

Věřte, že kdyby se podobná situace stala i vám, žijete v obci, 
kde vám ostatní pomůžou, když je to třeba.

Rodina Buchtova

Děkujeme vám, že máte pochopení pro náš špatný sluch a mlu-
víte s námi pomalu a zřetelně.
Děkujeme vám, že máte pochopení pro naše již zakalené oči 
a taktně nám pomůžete, když s něčím zápolíme.
Děkujeme vám, když na nás nekřičíte, že jsme staří popletové, 
zapomeneme-li něco nebo to ztratíme.
Děkujeme vám, když nám dáváte najevo, že jste nás neodepsali 
ze svého rodinného společenství.
Děkujeme vám, kdo nám nějak ulehčujete dny, které nám ještě 
zbývají.
Až budeme Doma, budeme o vás vypravovat Otci.

Velikonoce 2020

Z DŮVODU AKTUÁLNÍ SITUACE SLEDUJTE 

OHLÁŠKY NA WEBU FARNOSTI!

René Václav Strouhal
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VĚDĚLI JSTE, ŽE…
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Význam pozdravu Ahoj
Věděli jste, že podrav ahoj! do českých zemí pronikl díky vo-

dákům? Jedná se o neformální pozdrav používaný v Česku a na 
Slovensku při vítání a loučení. Odborníci na jazyk, ale nejsou za 
jedno, dokud a co vlastně původně slovo znamenalo.

Ahoj je podle odborné literatury zkratka slova Ad Honorem 
Jesu, česky Ke cti Ježiši – volali tak prý v latině zběhlí námoř-
níci. Podle legendy šlo o povel v nejvyšší nouzi, kdy bouře loď 
potápěla a ta byla už jen v božích rukou. Pokyn Ahoy tak námoř-
níkům přikazoval pokleknout a modli se ke cti Ježíši – Ad Hono-
rem Jesu. Že se jedná o slovo, které vzniklo díky námořníkům, 

by mohlo napovědět to, že se anglickly „menší nákladní loď“ 
řekne se hoy. Toto je poprvé zmíněno v roce 1751 skotským spi-
sovatelem Tobiasem Smollentem. V českých zemích ho začali 
používat trampové a vodáci, kteří si alespoň pozdravem ve vni-
trozemské zemi snažili přiblížit vzdálené moře. Kdo zdravil, ji-
nak byl paďour. Některé prameny uvádějí, že se jedná také o ci-
toslovce, kterým středo-angličtí honáci popoháněli dobytek…

Zajímavé je také to, že Čechoslováci za druhé světové války 
říkali AHOj v souvislosti se zkratkami slov ve větě „Adolfa Hit-
lera oběsíme jistě“

Roman Formánek

VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z. s.

Ocitli jsme se v polovině období koštů a „bodovaček“ vína, 
když přišlo nařízení o jejich zrušení. Naše výstava vína je pláno-
vaná na 5. prosince, snad už v té době bude normální situace. Je 
nejvyšší čas dokončit předjarní řez révy. Letošní zima byla teplá 
téměř bez mrazu, ale uvidíme, jak nás letos potrápí “zmrzlí“.

Donedávna jsme ve spolku žili letošním Vinařským krojova-
ným plesem. Když jsme se loni rozhodli pozvat Mistříňanku, 
měli jsme trochu obavy, jestli jsme si, co do náročnosti, neu-
kousli příliš velké sousto – jak budou návštěvníci reagovat na 
předprodej místenek a jestli se nám podaří zvládnout náročnější 
organizaci. Nakonec se vše zaplaťpánbůh podařilo. Větší připo-
mínky k místenkám nebyly a odpadl nám každoroční problém 
s tím, že přijdou návštěvníci a nemají si kam sednout, protože 
jsou všechny stoly dopředu rezervované. Proto zřejmě před-
prodej vstupenek s místenkami ponecháme i pro příště. Dlouho 
jsme rozvažovali, jak velkou bude potřeba dělat propagaci, aby-
chom naplnili sál a nemuseli jsme odmítat nadbytečné zájemce. 
Nakonec se i bez velké propagace ozvala spousta zájemců z řad 
skalních fanoušků Mistříňanky z blízka i z daleka a podle je-
jich reakcí se jim ples líbil. Účast byla ze všech ročníků našich 
plesů nejvyšší. Děkujeme vám za vaši účast, za ceny do tombo-
ly, krojovaným za jejich podporu a všem, kdo nám s přípravou 
a fungováním plesu pomáhali. Zvlášť bych chtěl poděkovat paní 
Buchtové za neocenitelnou pomoc s předprodejem vstupenek.

V letošním roce se uskutečnila premiéra léta plánovaných 
obecních Vostatků. Celá akce byla letos takovou zkouškou, ja-
kým způsobem a formou akci pořádat do budoucna. Vinaři na-
bídli jako vždy moutnická vína z vlastní produkce i ochutnávku 
domácích pivních speciálů. V kombinaci s orelskými zabíjačko-
vými produkty a dobrůtkami od SK a občanů byla nabídka ob-
čerstvení pestrá a bohatá. Muzikanti z Donavy říkali, že hráli na 
několika ostatkových akcích, ale v Moutnicích prý byla nálada 
nejlepší. Návštěvnost ostatků nebyla špatná, ale příští rok by se 
nás mohlo sejít ke společné zábavě mnohem více.

Na pátek 8. května chystáme každoroční vinařský zájezd. 
Po Rajhradu, Strážnici, Znojmu a Bzenci jsme se rozhodli le-
tos překonat nejen jako tradičně hranice všedních dnů, ale opět 
i hranice státní. Tentokrát se nebudeme držet nadohled, ale od-
vážíme se kousek dál. V plánu je návštěva slovenské Malokar-
patské oblasti. Zájezd bude o něco časově a finančně náročnější, 
to znamená, že si trošku přivstaneme a cena bude jako vždy, 
včetně cesty, vstupů do sklepů a oběda. Myslím, že pro rozšíření 
našich i vašich kulturně – vinařských obzorů bude letošní zájezd 
opravdu přínosný.

S přáním pěkného prožití Velikonoc a ubránění se všem vi-
rům

Za VBM 
Jiří Novotný




