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1. ZPRÁVY Z OBCE

Vážení a milí spoluobčané,

rád bych vás všechny opět pozdravil po prázdninách a podělil se s vámi o aktuální dění 
v naší obci. Dříve než se budu věnovat konkrétním aktivitám, mi dovolte pár vět k součas-
né situaci u nás i ve světě.

Žijeme stále ve světě Covidu, kdy nás média zahrnují spoustou protichůdných zpráv. 
Lidé se stále více dělí na ty, kteří jsou zastánci roušek a na ty, kteří jsou jejich odpůrci. 
Bohužel k tomu často přispívají i naši politici, kteří dokáží změnit svá prohlášení či naří-
zení i několikrát denně. Vše pak vede k větší nejistotě i nervozitě ve společnosti. Říká se, 
že každé království, které je uvnitř rozděleno, se nakonec rozpadne.

Rád bych nás všechny vyzval v této složité době, abychom dokázali hledat témata, která 
nás spojují, a ne rozdělují. Abychom si zachovali zdravý selský rozum i respekt k sobě 
navzájem. A také abychom si uvědomili, že COVID neznamená konec světa, že jsou i jiné 
věci, o které bychom se mohli a měli zajímat!

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

| ZPRÁVY Z OBCE |

Schválené dotace
V poslední  době nám byly  schváleny následující  dotace na 

spolufinancování těchto projektů:
• Ministerstvo pro místní rozvoj nám schválilo dotaci ve výši 

cca 520.000 Kč na Rekonstrukci  víceúčelového hřiště  u  školy 
z programu na  rozvoj  regionů v  roce 2020. S  realizací  stavby 
se začne zhruba v polovině září a předpokládané dokončení by 
mělo být do konce října. Vítězem soutěže na stavbu rekonstruk-
ce  víceúčelového  hřiště  u  školy  je  společnost  Prostavby,  a.  s. 
s cenou 740 188 Kč. Díky nižší vysoutěžené ceně se bude krátit 
i přidělená dotace a to cca na částku uvedenou v úvodu tohoto 
odstavce.

• Byly vyhodnoceny žádosti o dotace na pořízení nového do-
pravního automobilu pro výjezdové jednotky hasičů. 

Zde máme přislíbenou (před-
schválenou) alokaci 450 000 Kč 
pro rok 2021 na pořízení nové-
ho DA pro výjezdovou jednotku 
hasičů. Dotace přiděluje Minis-
terstvo vnitra  –  generální  ředi-
telství Hasičského záchranného 
sboru České republiky. Předpo-
kládaná  hodnota  pořizovaného 
automobilu  je  cca  1,3 mil. Kč. 
V  roce,  kdy  se  dopravní  auto-
mobil  pořizuje,  zpravidla  při-
spívá i Jihomoravský kraj, a to 
částkou  až  500 000 Kč.  O  tuto 
částku  tedy  budeme  v  příštím  roce  žádat.  Důvodem  pořízení 
nového DA je přetížení současného, a  tím ohrožení výjezdové 
jednotky i ostatních účastníků silničního provozu při zásahu.

• Další úspěšnou žádostí v letošním roce je dotace skrze Míst-
ní akční skupinu Slavkovské bojiště na akci s názvem Moutnice, 
Rozařín – prodloužení  chodníku  a veřejné osvětlení. Poskyto-
vatelem  dotace  je Ministerstvo  pro místní  rozvoj  z  programu 
Integrovaný  regionální  operační  program.  Jedná  se  o  peníze 
z Evropské unie a výše přidělené dotace činí 1 164 020, 04 Kč. 
Projekt již byl dokončen a v poslední čtvrtině tohoto roku bude-
me žádat o uvolnění přidělené částky.

• Obec také uspěla s žádostí o dotaci ve výši 260 000 Kč na 
projekt  Obnova  Lízalky  –  II.  etapa  u  Jihomoravského  kraje. 
Po výsadbě 95 stromů v loňském roce se bude letos na podzim  
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sázet dalších 130 stromů. Před výsadbou bude třeba ještě odstra-
nit uschlé  stromy. Po dokončení  II.  etapy by měla být většina 
aleje na katastru obce Moutnice obnovena. Dosadba v dalších le-
tech pak bude pokračovat už jen lokálně, a to za zbylé usychající 
břízy. Celkové náklady na II. etapu obnovy aleje jsou vyčísleny 
na cca 525 000 Kč.

Změna územního plánu č. 1
V polovině srpna tohoto roku nabyl účinnosti změněný 

územní plán. Hlavními body změny územního plánu byly:
• zpřesnění koridoru pro obchvat naší obce (požadavek vzešel na 
základě studie, kterou zpracovával Jihomoravský kraj),
• zdvojení ropovodu Družba,
• vznik nového lokálního biocentra (v jihovýchodním cípu na-
šeho katastru),
•  změna v  zástavbové ploše Z5  (tzv. Šulcův kopec,  vypuštění 
podmínky pro přeparcelaci + vyčlenění ploch pro veřejnou ze-
leň),
• nové plochy pro bydlení.

Změna  územního  plánu  probíhala  od  března  roku  2017 
a předcházela jí podrobná analýza území. Cena územního plánu 
včetně zpracované analýzy stála cca 165 000 Kč. Změnu zpraco-
vával Ing. arch Ivo Kabeláč.

Čipový systém
Na  víceúčelovém  hřišti  byl  v  průběhu  prázdnin  instalován 

nový  čipový  systém.  Spolu  s  čipovým  systémem  byl  změněn 
i  provozní  řád. Účelem  těchto  změn  je  více  zpřístupnit  hřiště 
veřejnosti a pokud možno i zjednodušit celý systém.

Pro vstup na hřiště je nutné mít jakýkoli čip (i v mobilním te-
lefonu), který je kompatibilní s instalovanou čtečkou (je schop-
na číst většinu čipů na  trhu) u vstupní brány. Kompatibilita se 
pozná tak, že zde problikne modré světlo. Tento čip lze následně 
registrovat na obci a dobíjet kreditem. Pokud někdo čip nevlast-
ní, lze jej za 100 Kč na obci zakoupit.

Hřiště je nově v provozu od 8:00 do 22:00 sedm dní v týd-
nu a 365 dní v roce. Ve všední dny školního roku je hřiště 
rezervováno pro školu od 8:00 do 15:00.

Následně od 15:00 do 17:00 je hřiště k dispozici dětem 
a mládeži zdarma.  Vstup  je  možný  pouze  na  čip  (jakýkoli 
i neregistrovaný na obci, pokud jej čtečka umí přečíst). V tyto 
hodiny sem může tedy kdokoli přijít a rozvíjet např. sportovní 
dovednosti u dětí. Děti do šesti let mohou vstupovat pouze v do-
provodu rodičů. Starší děti pak na zodpovědnost rodičů.

Od 17:00 začíná placený provoz (víkendy pak celodenně). 
Pro vstup na hřiště je nutné si jej nejprve rezervovat na stránkách 
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www.hristemoutnice.cz. Na hřišti je umístěna skříň se sportov-
ním náčiním, kde jsou k dispozici sítě a základní sportovní po-
třeby. Aby mohla být provedena rezervace, je nutné mít k dispo-
zici registrovaný čip na obecním úřadě nabitý kreditem. Pokud 
není na čipu dostatečný kredit, nelze hřiště zarezervovat. Hřiště 
lze rezervovat po půlhodinách. Rezervace lze zrušit nejpozději 
hodinu před začátkem. Mládež do 18 let má slevu 33%.

Na hřišti je třeba udržovat pořádek a po skončení pronájmu 
hřiště uvést vše do původního stavu. Vstup na hřiště je možný 
pouze v čisté sportovní obuvi. Vstup na hřiště je na vlastní ne-
bezpečí a je zde zakázáno kouřit. Hřiště je monitorováno kame-
rovým systémem.

Dodržování provozního řádu pak provádí správce hřiště.

Radosti starosty
My lidé se rádi chlubíme či jsme „hrdí“ na určité skutečnosti 

či osobnosti. Když ve světě uspěje nějaký český vědec či umě-
lec, rádi říkáme: „ten je od nás z České republiky“. Podobně je 
tomu i u sportovců, jsme hrdí na Ester Ledeckou, Martinu Sáb-
líkovou, Jaromíra Jágra, Petra Čecha a další. Když uspějí v ně-
jakém sportu či anketě, opět říkáme: „to je Čech, nebo ten je od 
nás z města či vesnice.“

Podobně  si  obce  či města  připomínají  významné  rodáky  či 
osobnosti, které v té dané obci působily. U nás v Moutnicích si 
můžeme připomínat řadu osobností, které se zde narodily, nebo 
zde působily. Mezi tyto osobnosti, které zde působily, patří také 
páter Václav Kosmák. Rádi pak zmiňujeme, že se jedná patrně 
o nejpopulárnějšího lidového beletristu konce 19. století na Mo-
ravě. Také jej nazýváme Homérem moravského lidu či význam-
ným národním obrozencem, který psal kukátka.

Možná už méně si dokážeme představit pojem kukátka. Teo-
rie říká, že se jedná o krátké povídky, takzvané obrázky ze živo-
ta. Kukátka vznikala na základě reflexe skutečných reálií z mo-
ravského venkovského prostředí, které autor prezentoval věrně 
a bez jakékoliv idealizace.

Mně se podařilo v poslední době sehnat řadu knih s kukátky 
Václava Kosmáka, abych  lépe rozuměl  tomu, co kukátka sku-
tečně  jsou.  Velkým  překvapením  pro  mne  bylo,  že  problémy 
tehdejší doby a dnešní jsou prakticky stejné. Také styl, kterým 
o nich p. Kosmák píše,  je velmi srozumitelný a čtivý. Kdo by 
měl zájem si kukátka zapůjčit, ať mě kontaktuje a rád se s ním 
o tuto radost podělím.

Mariánský sloup v Praze
Dne 15. srpna 2020 byl na Staroměstském náměstí v Praze 

slavnostně požehnán obnovený Mariánský sloup. Původní mari-
ánský sloup nechal v roce 1650 na Staroměstském rynku posta-
vit císař Ferdinand III. jako poděkování Panně Marii za obranu 
Prahy před Švédy a ukončení  třicetileté války, která byla prv-

ním celoevropským válečným konfliktem. Sochařskou výzdobu 
vytvořil Jan Jiří Bendl, jednalo se o významný architektonický, 
umělecký a vědecký počin. Mariánský sloup byl nejen prvním 
barokním  sochařským  dílem  v  českých  zemích,  ale  plnil  také 
významnou urbanistickou  roli  jako dominanta nejdůležitějšího 
pražského  náměstí  a  byl  rovněž  gnómonem,  tedy  ukazatelem 
pražského poledne.  Stal  se  rovněž  vzorem pro mnoho dalších 
podobných  monumentů,  které  dodnes  zdobí  mnoho  náměstí 
a veřejných prostranství u nás.

Mariánský  sloup byl  stržen 3.  listopadu 1918  rozvášněným 
davem, který ve sloupu spatřoval symbol svrženého habsburské-
ho režimu. Jeho pozůstatky jsou uloženy v Lapidáriu Národního 
muzea. Ihned po jeho stržení začaly snahy o obnovení této pa-
mátky.

První  návrh  na  obnovu Mariánského  sloupu  byl  zveřejněn 
v novinách „Čech“ již 14. listopadu 1918. V roce 1925 probíha-
la první celonárodní sbírka na obnovu sloupu. Po válce inicioval 
obnovu Mariánského sloupu Orel. Po roce 1948 byla i tato ini-
ciativa zmařena nástupem komunistického režimu. Další návrhy 
na obnovu sloupu převzali naši exulanti, kteří odešli do zahrani-
čí po únoru 1948. Na 1. exilovém sjezdu Lidové strany v němec-
kém Ludwigsburgu v roce 1949 přijali usnesení o obnově Ma-
riánského sloupu a zhotovení sochy Panny Marie. V roce 1955 
nechali zhotovit od italského sochaře Alexandra Monteleoneho 
mramorovou sochu Panny Marie. Díky svému původu dostala 
označení socha Panny Marie z Exilu a od roku 1993 se nachází 
v areálu Strahovského kláštera.

Repliku  sloupu  na  Staroměstském  náměstí  zhotovil  na  zá-
kladě  výběrového  řízení,  vypsaného  Společností  pro  obnovu 
Mariánského sloupu, sochař Petr Váňa z Karlíku u Prahy s pěti 
dalšími kameníky v letech 1997 – 2017.

16 základních kamenů darovalo 15 českých měst a obcí a jed-
na česká misie. Na darovaných základních kamenech jsou vyte-
sána jména: Chicago – Česká misie, Dobřichovice, Dolní Boja-
novice, Jaroměř ‑Josefov, Hořice v Podkrkonoší, Hustopeče nad 
Bečvou, Mníšek pod Brdy, Moutnice, Olomouc, Prostějov, Sou-
tice u Vlašimi, Třeboň, Třebotov, Zábřeh, Záhornice u Opočna 
a Žďár nad Sázavou.

Informace, že Moutnice přispěly na jeden ze základních ka-
menů,  byla  čtena  i  na Staroměstském náměstí  během žehnání 
sloupu. Jedná se o důležitou informaci, která by měla být zazna-
menána v kronikách naší obce.

Bohužel  podrobnosti  jsem nemohl nikde dohledat. Kontak-
toval jsem předchozí starosty, kteří taktéž o ničem nevěděli. Na 
koho se mám obrátit, mě navedl až sám autor Mariánského slou-
pu, sochař Petr Váňa. Sdělil mi, že jeden z moutnických rodáků 
se  v  této  věci  angažoval  a  že  by  bylo  dobré  se  obrátit  přímo 
na něj. Obrátil jsem se tedy na zmíněného moutnického rodáka, 
který nechtěl být uváděn, a ten mi popsal historii „moutnického 
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Hody 2020
Byl červen 2020 a opatření proti koronaviru začala slábnout, 

život  se  začal  vracet  do  normálu.  Ptáci  začali  znovu  krásně 
zpívat, tráva začala být zelenější, ale nad Moutnicemi se začal 
vznášet mrak nejistoty. Všichni jsme vyhlíželi hody 2020. Bu-
dou? Nebudou? Kdo půjde za stárka? Bývalí stárci začali ve sku-
pinkách vymýšlet teorie a plánovat, kdo se chopí práva a zavede 
hodový průvod k sobě domů.

Na konci června bylo  rozhodnuto. Přes  slzy a pláč  jsme se 
chopili hodů. My? Jiří Holeček a Monika Bartošková. A řekne-
me Vám, to byla jízda. Celé dva měsíce pilných příprav sól, kre-
páků, věcí na máju. Nedošel nám ještě účet za telefon, ale tolik 
provolaných hodin by možná záviděl i sekretář pana premiéra. 
Ale nebylo to jen o nás. Vedli jsme za sebou 34 hlavou saň, kte-
rá potřebovala kočírovat. Vypila litry vína, ale za to ukazovala 
krásu mládí, našich krojů a v neposlední řadě krásu hodů. Patří 
jim naše veliké díky, bez nich bychom přeci jen nebyli první pár. 
Když jsme u těch díků, bylo by od nás krátkozraké nepoděkovat 
bývalým hlavním stárkům; přestože už nešli v kroji, hody  jim 
nejsou lhostejné a snažili všelijak přiložit ruku k dílu.

Ale hody jsou svátkem celé vesnice, díky všem, na které jsme 
se mohli obrátit s pomocí.

A tedy v posledních řádcích díky za hody. Díky za vaši od-
vahu dojít podívat se i za 
deště.  Jako  chasa  jsme 
Vám  vděční  že,  jsme 
Vás mohli bavit, že jsme 
pro Vás  i pro nás mohli 
udělat hody. Vzpomínej-
te  na  naše  hody  v  dob-
rém, zapomeňte, že prše-
lo,  že  tu  byl  nějaký  vir, 
ale  vzpomínejte,  že  tu 
bylo 16 párů a dva sklep-
níci, co se nebáli a osla-
vili  svátek  svatého  Jiljí 
a naší milované obce.

Jiří Holeček & 
Monika Bartošková

hlavní stárci

kamene“. S odkazem na pátera Klímu, který zde působil, a na 
touhu místních farníků postavit v Moutnicích sochu Panny Ma-
rie, vznikla tato iniciativa. Sochař Petr Váňa je autorem i sousoší 
Cyrila a Metoděje u nás v Moutnicích. Zasláním peněz na jeden 
ze  základních kamenů Mariánského  sloupu na Staroměstském 
náměstí tak dochází k propojení naší obce s tímto sloupem. Mů-
žeme  svým  způsobem  říci,  že Moutnice mají  svůj Mariánský 
sloup. Správněji by pak bylo říci, že mají svůj spolupodíl na Ma-
riánském sloupu.

Dle sdělení sochaře jsou Moutnice vytesány sochařským pís-
mem na jednom z kamenů a tento nápis je skryt ve spáře základů 
celého sousoší. Proto pro širokou veřejnost jsou všechna města 

a obce ještě napsána na dlažbě u balustrády Mariánského sloupu. 
Až budete mít někdy cestu do Prahy, můžete se zastavit i u Mari-
ánského sloupu na Staroměstském náměstí a hledat nápis Mout-
nice na dlažbě.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakkoli ini-
ciovali v celé záležitosti se zakoupením jednoho základního 
kamene pro Mariánský sloup v Praze i těm, kteří na tuto akci 
přispěli. Dle slov sochaře se mělo jedna o částku 38 200 Kč. 
Dle slov iniciátora celé akce pak mezi přispěvateli měli být 
jak obyvatelé Moutnic, tak i Brna.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

HODY
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HISTORIE

Historie.cs
Na  začátku  března  tohoto  roku  byla  v  orlovně  dojednána 

s paní Koldinskou z České televize možnost nahrávání pro pořad 
Historie.cs. Z důvodů všem nám známým bylo natáčení odlo-
ženo. V průběhu prázdnin z důvodu uvolnění vládních nařízení 
došlo k odloženému natáčení pro tento televizní pořad. V průbě-
hu měsíce října bude v České televizi odvysílán jeden díl pořadu 
Historie.cs na program ČT 24 v sobotu ve 20 hodin.

Přesný termín zatím není znám, ale věřím, že všichni zájemci 
o  historii  a  vojenství  si  tento  pořad  najdou.  Pokud  budou mít 
zájem, mohou mě kontaktovat začátkem měsíce října.

Rostislav Dohnálek

Ze starých kronik – rok 1943
Poznámka předem: opisováno doslovně ze staré kroniky, text 

odpovídá dobovému pravopisu. Případné chyby nejsou chybami 
současného kronikáře.

Spousty a spousty sněhu se kupili kolem silnic, autobusová 
doprava  zastavena, mrzlo  kolem  20 °C,  o  změně  ani  potuchy 
jako by již samo počasí nepřálo těmto krutým uchvatitelům za 
jejich zlé přestupky které páchaly na pokojných občanech naše-
ho státu.

Jaro začalo normálně až od 21. března bylo velmi příznivé 
taktéž i léto byl s častými srážkami navštívené co je pro Mout-
nický katastr velmi příznivé. 13. července začaly žně úroda byla 
bohatá,  takže  pšenice  dala  po měřici  7q,  ječmen  6q  a  žito  1q 
a sláma byla nadprůměrné velikosti.

Německá armáda, která byla skorem až u Moskvy byla hnána 
zpět a zvláště v tyto kruté zimy zvlášť na ruské frontě byla zlá 
jak sami němečtí vojáci říkaly že generál zima byl na ně velice 
zlý a drzý, vojáci promrzlí omrzlí a silně prochladlí na takovou 
zimu nezviklý a hlavně hladní nedostatečně oblečení a úplně vy-
čerpaní. Proto říšská vláda nařídila dobrovolnou sbírku obnoše-
ného šactva pro armádu i obuvi pro vojáky kteří za nás bojují. 
Sbírka byla provedena a odevzdána na patřičné místo.S poráž-
kou němců na  ruské  frontě  se  jejich  autorita  ochabla  a  vojáci 
pozbyli  veškerou náladu  jakmile  němci  udělaly druhou  frontu 
na západě proti anglickému a americkému vojsku byli na mnohé 
straně oslabeni a pokračovaly rychle na zpět. Spolu s ruskou ar-
mádou bojovala po jejím boku Československá jednotka vedená 
českým plukovníkem Ludvikem Svobodou která si vedla rovněž 
v těžkých bojích úspěšně.

S  této porášky okupantu neměl  snad větší  radost  jak každý 
opravdový čech zvláště při poslouchání zahraničních zpráv jak 
z  ruska  tak  i z Londýna a každý  to němcum ze srdce přál. Tu 
a  tam proběhla  zpráva  z obou  front  že musely několik  set  ki-
lometrů zpátky nebo byli obklíčeni až do úplného vyhladovění 
a sta a sta vojáků bylo zajatých i s generály velké spousty mrt-
vých nebo raněných.

Doba nesvobody stále více doléhala proto v obci i ve škole se 
konaly přednášky o protiletecké ochraně.Velitelem této obrany 
byl pan František Laštovička kovář v Moutnicích. Život na ves-
nici byl klidný třebaže fronta se rapidně blížila k Polským hrani-

cím. Lidé se snažili všemožně sabotovat hlavně dělníci ve zbro-
jovkách odbývaly práci  jak  to  jen šlo ale ne dobře.Němci byli 
biti jak na frontách tak i v zázemí byli zničeny města a zvlášť 
vojensky  důležité  objekty  bombardováním,  jako  továrny,  ná-
draží, toto se dělo hlavně v německu jako je Berlín, Hamburk, 
Drážďany a  různé větší města  i  rakouské hlavní město Vídeň. 
Tyto záškodnické akce prováděly zvláště americké bombardéry.

Rodina Josefa Buchty se koncem ledna letošího roku vrátila 
zdravá z koncentračních táborů.

Miluše Janoušková
kronikářka

Moutnické kříže – u fary
Ve  spleti  větví  okrasných keřů  a  stromů,  nalevo od  branky 

farní zahrady stojí před zídkou prostý kříž. V roce 1945 jej dala 
postavit rodina pana Cyrila Maška, koláře z Rozařína. V nedáv-
né době, po dohodě s panem farářem p. René Strouhalem, kříž 
opravil  syn  paní Marie Ryšavé  rozené Maškové  pan Ladislav 
Ryšavý.

Pomník je celý bílý, nahoře na kříži tělo Ukřižovaného Kris-
ta a pod ním malá busta či plastika Panny Marie. Na dříku  je 
černě vyhotovený prostý nápis: Za Boží ochranu ve hrůzách vá-
lečných vděčné díky Všemohoucímu vzdává  rodina Maškova.  
L. P. 1939 – 1945. Vše stojí na žulovém podstavci.

Rodina  Maškova  žila  po  celou 
dobu protektorátu v obavách a nebez-
pečí.

18.  prosince  1939  ve  dvě  hodiny 
odpoledne odejel syn Maškových, na-
dějný  student  práv Rudolf  z  obce  se 
svým kamarádem Karlem Hrdličkou, 
aby  emigrovali  do  zahraničí  a mohli 
se  z  dosud  svobodné  ciziny  aktivně 
podílet na boji proti německým oku-
pantům. V Bratislavě  se  jejich  cesty 
rozdělily. Rudolf byl v Bratislavě za-
držen, uvězněn a postrkem vrácen na 
hranice Protektorátu.

Předposlední  den  roku  1939  však 
znovu vkročil na území Slovenského 
štátu  a  v  noci  12.  ledna 1940  se mu 
podařilo spolu s několika dalšími Čechy překročit  jugoslávské 
hranice. Přes Turecko, Bejrút a lodí přes Středozemní moře při-
plul ve druhé polovině února do Marseille. Po porážce Francie se 
v roce 1940 dostal přes Gibraltar do Liverpoolu. V Anglii absol-
voval radiotelegrafický a ve Skotsku střelecký výcvik. Poté byl 
přidělen ke 311. bombardovací peruti. Svůj první operační  let 
prožil 7. srpna 1941. Život položil v necelých 24 letech za svoji 
milovanou vlast a národ při náletu na Brémy 17. ledna 1942. Je 
pohřben na hřbitově Gilzerbaan v holandském Tilburgu.

Rudolf Mašek byl vychován ve víře a tuto si velmi hlubokou 
uchoval. Pokaždé, když sedal do svého Wellingtonu, aby odletěl 
shodit bomby na vojenské cíle hitlerovského Německa, vroucně 
se modlil modlitbu, kterou měl napsanou v notýsku: Všemohou-
cí a všudypřítomná Sílo, krátká je má modlitba k Tobě. Nežádám 
v hodině bitvy o žádný štít k mé záchraně. Široká, nezměnitelná 
cesta, z níž hvězdy odlétají, nemůže být otočena stranou, aby za-
stavila střelu mířící do mého srdce. Nežádám za přispění, abych 
zasáhl nepřítele. Nehledám malicherná vítězství. Vím, že i ne-
přítel, jehož nenávidím, je i Tobě, ó Bože, rovněž drahý.
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Avšak o  to  tě  prosím,  buď po mém boku,  když  smrt  táhne 
oblohou. Bože všemohoucí, který jsi též zemřel, nauč mne tomu, 
jak zemřít.

Až půjdete kolem, zvolněte krok a věnujte tichou vzpomínku 
mladému hrdinovi a jeho druhům. Nezapomínejme na doby mi-
nulé, teď už víme, proč tam ten kříž stojí.

V textu byly použity informace z knihy Ervína Najmana 
Opravdoví hrdinové.

Miluše Janoušková
kronikářka

Z historie
V srpnu  letošního  roku  jsme  si připomněli 75. výročí  slav-

ného  návratu  československých 
letců z Velké Británie po ukončení 
II.  světové  války. Bohužel  se  ná-
vratu  domů  do  vlasti  k  rodinám 
nedožili dva naši rodáci, letci 311. 
bombardovací  peruti  Rudolf Ma-
šek  a  František  Havránek.  Jejich 
životní  válečný  příběh měl  trpký 
konec, stejně tak jako pro pět sto-
vek kamarádů, oblékajících šedo-
modrou  uniformu  Britského  krá-
lovského  letectva  s  nárameníkem 
„CZECHOSLOVAKIA“.

Po  dobu  válečného  konfliktu 
sloužilo v řadách našeho letectva na 2500 mužů. Domů do své 
obce k rodině se v Moutnicích vrátil pouze Jan Buchta.

Na tomto místě mi dovolte vás seznámit s jedním válečným 
příběhem, jedním bojovým letem v samém závěru války.

Dne  23.  března  1945  v  18:39 s  letounem  nesoucím  deset 
hlubinných  náloží  odstartovala  desetičlenná  osádka  F/Lt  Jana  

Hrnčíře DFC, AFM na operační let. Jednalo se o speciální hlíd-
kový let v prostoru Baltu. Asi patnáct minut po půlnoci zachytil 
službu konající radarový operátor F/Sgt Jan Buchta na obrazov-
ce cíl, vzdálený šest mil přibližně pět stupňů vpravo. Jednu míli 
před prvním cílem byl zapnut světlomet Leight Light, v  jehož 
ostrém světle spatřil horní střelec Sgt Josef Vaniš ponorku. Plula 
na  hladině  kurzem 160  stupňů  a  zanechávala  za  sebou  zvlně-
nou brázdu. Hrnčíř stočil Liberator doleva a táhlým obloukem 
se k ní blížil v přímém směru. Ponorku znovu zahlédli v 00:20 
jen asi kilometr před přídí letadla. Zaútočili pod mírným úhlem 
k  jejímu  pravému  boku  a  z  výšky  90 metrů  svrhli  řadou  šest 
hlubinných náloží. Čtyři dopadly před pravým bokem a dvě do-
padly za přídí ponorky. Liberator provedl nový okruh, ale k lí-
tosti všech letců na palubě nebylo pro špatnou dohlednost nad 
místem útoku možné pozorovat známky zásahu. V 00:35 letoun 
opustil prostor a na základně přistál po 11 hodinách a 57 minu-
tách. Velitelství britského námořnictva oficiálně ohodnotilo útok 
Hrnčířovy osádky jako stupeň „F“ – ponorka zjištěna, ale není 
dostatek důkazů o jejím poškození. Velitelství Pobřežního letec-
tva RAF proto klasifikovalo útok 3 body.

Na obrázku vidíte letoun Liberator GR Mk. VI EV 872 přidě-
lený k 311. bombardovací peruti 2. března 1945. U českosloven-
ské peruti provedl 15 operačních letů protiponorkových průzku-
mů a právě první bojový let provedl onoho 23. března s osádkou 
Jana Hrnčíře. Právě s J. Hrnčířem absolvoval většinu operačních 
letů radiotelegrafista (radiový operátor) Jan Buchta.

Rostislav Dohnálek
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Informace z knihovny
S příchodem nového školního roku bych vám ráda představi-

la, na co se nově můžete v knihovně těšit.
V první  řadě bych chtěla zmínit uspořádání knih v knihov-

ně. V červenci jsme získali nové knihy z výměnného fondu ze 
židlochovické knihovny a přemístili je do přízemí. Do patra se 
naopak přesunula česká a slovenská beletrie, zúžil se počet knih 
ve sdílené knihovně a její místo nahradila naučná literatura pro 
dospělé. Také básničky a říkadla pro děti mají nyní nové místo. 
Naleznete je vedle naučné literatury pro děti a mládež.

Na podzim se chystáme dále rozšiřovat náš vlastní fond. Těšit 
se můžete na autory jako je Ludmila Vaňková, Bohumil Hrabal 
a Arnošt Lustig. Zahraniční literatura nabídne thrillery a roman-
tické příběhy, chybět nebudou ani nové komiksy. Ani děti nepři-
jedou zkrátka, pro ně chystáme pořídit knihy oblíbeného Pavla 
Čecha.

A  u  dětí  ještě  zůstaneme.  První  týden  v  září  jsme  vyhlási-
li  nový  ročník  soutěže  Jižní Morava  čte.  Jedná  se  o  literární, 
výtvarnou  a  literárně ‑výtvarnou  soutěž  pořádanou Moravskou 
zemskou  knihovnou  ve  spolupráci  s  jihomoravskými  knihov-

nami  spolufinancovanou  Jiho-
moravským  krajem.  Soutěž  je 
vypsána pro děti od 4 do 15 let, 
jednotlivce i skupiny a je rozdě-
lena  na  kategorie  literární,  vý-
tvarné a volné tvorby.

Letošní téma soutěže je Svět 
v  obrazech,  které  má  připomí-
nat výročí 350 let od úmrtí Jana 
Amose  Komenského.  Výrobky 
mohou  vycházet  přímo  z  Ko-
menského,  ale  může  se  jednat 
i  o  tvorbu  zaměřenou  např.  na 
svět  s  pandemií,  dokonalý 
svět apod. Způsobu zpracování 
tématu se meze nekladou. Sou-
těžící  v  kategorii  volné  tvorby 
mohou  zvolit  jakoukoliv  tech-
niku  včetně  natáčení  krátkých 
videí,  stavby  modelů,  psaní 
a kreslení komiksů apod.

Pro  účast  v  soutěži  není 
nutná  registrace  v  moutnické 
knihovně, ale je potřeba zde do 
30. října odevzdat práci, přihláš-
ku  a  další  dokumenty,  které  si 
můžete předem v knihovně vy-
zvednout. To vše je možné udě-
lat  i  elektronicky.  Kontaktovat 
nás  můžete  na  tomto  e ‑mailu: 
knihovna.moutnice@email.cz.

Více informací o soutěži na-
leznete zde:
www.jiznimoravacte.cz

Za knihovnu vám přeji mno-
ho zdraví, úspěšný nový školní 
rok a těším se na vaši návštěvu 
v knihovně.

Kateřina Flajšingerová
knihovnice

KNIHOVNA
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Druhá etapa obnovy aleje „Lízalka“
Jsme velice rádi, že vás všechny můžeme opět pozvat na tuto 

podzimní akci. Vy, kteří  jste se  loni nezúčastnili anebo nevíte, 
o co jde, rád vám to zopakuji. Minulý rok jsme společně začali 
s obnovou aleje  starých bříz, které  lemují  cestu z Moutnic do 
Těšan, před bývalým JZD. Stromy postupně odumírají a už jich 
bylo vykáceno něco přes tři sta kusů. Při loňské premiéře jsme 
společně vysadili devadesát pět nových stromů a v letošním roce 
je nachystáno na výsadbu  sto  třicet dalších. Uvědomujeme  si, 
že výsadba  takového počtu stromů je už dosti náročný výkon, 
a proto společně vysadíme asi jen třetinu a zbytek necháme na 
profesionální zahradnické firmě p. Jiřího Dohnálka.

Sejdeme se společně v sobotu 14. listopadu v devět hodin 
na začátku aleje.

Díry na stromy necháme opět dopředu připravit a vy si vez-
měte s sebou prosím jen rýč a lopatu na následné sázení. Vezmě-
te s sebou děti, babičky, dědečky, i domácí mazlíčci jsou vítáni. 
Je to krásný kus naší krajiny, který stojí za to zachovat pro další 
generace. Na závěr akce bude pro všechny připraveno malé ob-
čerstvení.

Roman Formánek
komise životního prostředí

Představujeme se

1. lípa
Na slovanské lípě
roste mnoho snětí,
a my jedné matky
slovanské jsme děti.

Mnohá větev suchá,
mnohá nalomená,
ale lípa stojí

vzdorná, neskloněná.

I ať vichr duje,
blesk se do ní pustí,
ona bude státi,
ona bude růsti.

Vzdor na vzdory světu,
na radosť svým dětem,
krásná, silná, velká,
obalená květem!

Josef Václav Sládek, Skřivánčí písně

Lípa,  latinsky  Tilia,  je  národním  stromem  naší  republiky. 
Můžeme ji nalézt na standartě prezidenta, státní pečeti, vojen-
ských uniformách i bankovkách. Oficiálním symbolem se stala 
v červnu 1848, kdy byla zástupci všech porobených slovanských 
národů na všeslovanském sjezdu, konaném v Praze, zvolena za 
národní strom. Jednalo se o reakci na Frankfurtský sněm, na kte-
rém byl zvolen symbol Německa dub. Symbolem se stala díky 
Františku Ladislavu Čelakovskému, který ji navrhl.

Lípa je rod opadavých stromů, jejichž výška může dosáhnout 
až 30 metrů. Lípy se přirozeně vyskytují v celém mírném pásu. 
Na  světě  se  rozeznává  30‑40  druhů  (obecná,  stříbrná,  zelená, 
americká) u nás jsou však původní pouze dvě: lípa velkolistá (ti-
lia platyphyllos) a lípa srdčitá (tilia cordata). Lípa je označována 
jako medonosná královna. Uvádí se, že včela z  jednoho květu 
může vysát až 7 mg nektaru. Vůni lipového květu včely cítí na 
vzdálenost až tří kilometrů. Květy jsou seskupeny do převislých 
vijanů s typickým listenem, který později slouží jako létací za-
řízení.

Lipové dřevo je velmi ceněno, protože je měkké, lehké, světlé 
a nepraská. Pro tyto vlastnosti si jej oblíbili řezbáři. Dřevo z lípy 
je  také  označováno  jako  „lignum  sanctum“,  tedy  svaté  dřevo, 
protože se používalo a používá pro výrobu oltářů a soch svatých. 
Lipové dřevo se dále používá na výrobu  tužek, kancelářských 
potřeb, rýsovacích prken a hudebních nástrojů. Říká se, že lípa 
člověka provází celým životem. Vyrábí se z ní kolébky, ale i rak-
ve. Zajímavostí jsou lipové dřeváky. Dá se v nich údajně ujít až 
352 kilometrů,  zatímco v  topolových  jen 142. Lipové  lýko  se 
používalo v sadařství a při pěstování vinné révy, kdy se s ním 
vyvazovalo. Dále se využívalo k výrobě pytlů a rohoží.

Lidé měli  lípy  rádi od nepaměti. Stala  se  symbolem ochra-
ny  a  lásky.  Naši  předkové  věřili,  že  v  jejich  korunách  síd-
lí  hodní  a  spravedliví  duchové,  proto  se  pod  jejich  korunami 
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ukrývali před bouřkou. Tradičně se také lípa vysazovala u stat-
ků při narození prvního dítěte. V mytologii je symbolem lásky, 
také znázorňuje ženství. O lípě se dozvídáme již v řecké pověsti 
o Filemonovi a Baucis. Filemon a Baucis, staří manželé, které 
Zeus odměnil za jejich dobrotu. Jejich přáním bylo naposled vy-
dechnout společně. Tak je proměnil ve stromy, Filemona v dub 
a Baucis  v  lípu  a  při  každém  zafoukání  větru,  se  jejich  větve 
spojily.

Lípa je využívána v lidovém léčitelství i ve farmacii. Lipový 
květ obsahuje celou řadu léčivých látek, které pomáhají při mno-
hých onemocněních. Vnitřně se užívá při nemocech z nachlaze-
ní, při onemocnění ledvin a močového měchýře, ale i při střevní 
a žaludeční kolice. Z lípy používáme květ, který sbíráme hned 
na počátku rozkvétání v červnu a červenci. Květenství sbíráme 
za sucha a sušíme rychle v průvanu nebo uměle při teplotě do 35 
stupňů. Správně usušený květ si zachová barvu i vůni.

Lípy republiky  nebo  též  lípy  svobody,  jsou  dřeviny,  které 
byly vysazeny na počest vzniku Československé republiky, 
ale i samostatné České republiky. Obecně jsou nazývány stro-
my republiky. Zároveň  to  jsou stromy, které připomínají naši 
národní svobodu či demokracii.

Nejvíce  výsadeb  proběhlo  v  říjnu  1919  k  prvnímu  výročí 
vzniku republiky, k 10. výročí ČSR v roce 1928 a rovněž k 50. 
výročí ČSR v roce 1968. Další stromy byly vysazeny zejména 
při kulatých výročích.

Lípy  republiky  jsou pro  své poselství  zařazovány mezi  vý-
znamné stromy, některé z nich již byly vyhlášeny jako památné 
stromy (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraji-
ny). Více informací naleznete na www.lipyrepubliky.cz.

2. Ruměnice pospolná
Ruměnice pospolná, latinsky Pyrrhocoris uterus, lidově dok-

tor, muzikant, maruška či vojáček, je asi centimetr dlouhý brou-
ček s nápadně červenou barvou.

Na  krovkách má  velké  černé  skvrny,  které  se mezi  jedinci 
mírně liší. Ruměnice, patřící mezi ploštice, je ve střední Evropě 
hojně rozšířená. Nejčastěji ji můžeme nalézt u lip, akátů či slé-
zu. Živí se sáním rostlinné šťávy a semen rostlin. Ruměnice ni-
jak neškodí, vyznačuje se kyselým zápachem, kterým odpuzuje 
ostatní zvířata, včetně komárů.

Barbora Hrdá 
komise životního prostředí 

Nefunkční zářivky a vysloužilé elektro sbírá 
EKOLAMP

Vysloužilé zářivky či LED žárovky, fény, vysavače nebo 
rychlovarné konvice rozhodně nepatří do běžné popelnice na 
směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklo-
vat, ale zářivky navíc obsahují i malé množství rtuti, a proto 

nesmějí skončit na skládce, odkud by rtuť mohla uniknout 
do půdy, ovzduší a spodních vod.

Úsporky obsahují rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky  (trubicové  i  kompaktní  úsporné)  obsahují  3–5 mg 

jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit 
lidské  zdraví  i  životní  prostředí. Kromě  rtuti  je  ve  světelných 
zdrojích  obsažena  i  řada  druhotných  surovin:  hliník,  mosaz 
a další kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyk-
lované plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací 
dlaždice či různé plastové komponenty. Sklo se používá zejména 
jako  technický materiál. Znovu  je  tak možné pro další výrobu 
použít více než 90 % materiálu, ze kterého byly světelné zdroje 
vyrobeny.

Ze starého fénu nový elektrospotřebič
Důležitým zdrojem cenných druhotných surovin jsou i malé 

a  velké  elektrospotřebiče,  které  by  rozhodně  neměly  končit 
v kontejnerech na běžný komunální odpad. Stejně jako úsporky 
obsahují hliník, mosaz, měď, stopové množství zlata a dalších 
vzácných  kovů,  které  se  dají  znovu  využít  při  výrobě  nových 
elektrozařízení. Elektroodpad  tak díky vám neskončí nikde ve 
spalovně, nebo na skládce, ale ve výrobě, kde z něj může vznik-
nout nový elektrospotřebič.
Odneste je „do sběru“

Pokud teď přemýšlíte, jak s vysloužilým elektrozařízením či 
úsporkou naložit a kde je odevzdat k recyklaci, rádi vám pora-
díme.

Vysloužilý světelný zdroj můžete odevzdat v elektro obchodě 
při nákupu nového nebo ho odnést do malé sběrné nádoby, která 
je umístěna ve sběrném dvoře.

Také můžete nefunkční zářivku či LEDku odnést spolu s dal-
ším elektroodpadem do sběrného dvora každou středu v době 
od 17:00 do 18:00 hodin a každou sobotu v době od 9:00 do 
11:00 hodin. Otevírací doba se v zimních měsících mění, ob-
čané mají změnu uvedenou na webu obce, na FB stránce obce, 
na místním infokanálu a také je vyhlášeno rozhlasem. Obsluha 
sběrného dvora je zdarma převezme a vloží do speciálních sběr-
ných nádob.
EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci

Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro 
naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České 
republice funguje  již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst, 
která vybavuje sběrnými nádobami a plně hradí přepravu sběr-
ných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky 
tomu ušetří obec finanční prostředky, které bychom jinak museli 
vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými 
zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola zahajuje nový školní rok
Žáci základní školy zahájili nový školní rok na školním dvoře 

dne 1. září 2020. Počasí nám vůbec nepřálo, od rána mrholilo 
a nakonec se rozpršelo, naštěstí byl déšť mírný a vítr slabý. Stej-
ná snad bude i očekávaná další vlna COVIDu‑19 a nevyžene děti 

a žáky ze škol a školek. Prozatím se začínáme otužovat a řídíme 
se doporučením pobývat co nejvíce venku.

V základní škole jsme otevřeli 5 tříd pro 64 zapsaných žáků. 
I když se někteří ještě před koncem prázdnin přestěhovali, učite-
lé již mají učebny připravené a snížení počtu žáků o 2 není nijak 
výrazné.

1. třída – třídní učitelka Mgr. Eva Darmovzalová
2. třída – třídní učitelka Eliška Zemánková
3. třída – třídní učitelka Mgr. Michaela Benešová
4. třída – třídní učitelka Mgr. Milena Emmerová, učitelka 
Mgr. Marie Srovnalová
5. třída – třídní učitelka Mgr. Lenka Salzburgerová

Další vyučující: PhDr. Mgr. René Strouhal – náboženství, 
Ilona Strejčková – vychovatelka, Klára Weissová – vychova-
telka, asistentka.

Jaké další změny ve škole očekávejte? Paní Jindra Žáčková 
od  září  bude  vykonávat  funkci  hospodářky  a  administrativní 
pracovnice na plný úvazek. Vedoucí stravování byla jmenována 
paní Monika Veithová. V jídelně bude vypomáhat na poloviční 
úvazek paní Olga Žáčková.

V mateřské škole budou v obou odděleních posily – na krát-
ké dvouhodinové úvazky budou docházet paní Petra Husáková 
a Mgr. Srovnalová jako školní asistentka a speciální pedagožka. 
Mladšímu oddělení bychom chtěli ulevit s péčí o malé, někdy 
ani ne tříleté děti. U starších bychom naopak potřebovali podpo-
ru jejich rozvoje a přípravy na nástup do základní školy.

Provoz  školy,  školky  a  školní  družiny  zůstává  zachován 
v rozsahu, který byl nastaven i loni. Mateřská škola má provoz 
od 6.15 – 16.15, tedy 10 hodin. Do školní družiny mohou děti 
přijít od 6.30, končí v 16.30, je tedy také zajištěna desetihodi-
nová péče o žáky. Výuka je vedena podle školního vzdělávacího 
programu, jeho rozsah je uveden v příslušném dokumentu.

| ŠKOLSTVÍ |
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Výuka má délku různou, od 20 hodin týdně u prvňáčků až po 
26 hodin ve vyšších ročnících. Nově se žáci 1. a 2. ročníku mo-
hou přihlásit do nepovinného předmětu angličtina pro nejmenší, 
kde se budou učit základy angličtiny, zejména základní slovní 
zásobu. Tento předmět je vyučován zdarma. Rozšířili jsme také 
výuku informatiky, budou ji mít už žáci 4. ročníku a pokusíme 
se zvládnout nejen základy práce na PC, ale také správné psaní 
na klávesnici.

Odpolední zájmová činnost ve školní družině je podpoře-
na možností navštěvovat několik kroužků:
• Dramatický kroužek
• Čtenářský klub
• Klub zábavné logiky a deskových her
• Kroužek šikovných rukou
• Kroužek zpěvu a tance

Všechny odpolední kroužky jsme směřovali na čas po 15.00 
hodině, abychom mohli dětem po vyučování dát prostor ke spor-
tování  a  hraní  venku. V čase od 14.00 do 15.00 bude školní 
družina na hřišti, v orlovně nebo na hřišti u orlovny. Těšíme 
se na společnou výuku.

Milena Emmerová

Jak na hygienu ve škole a školce
Už  jsme si  zvykli,  že pokyny k hygienické  situaci ve  škol-

ských zařízeních dostáváme na poslední chvíli a ještě s několika 
obměnami, takže se nikdo předem nehroutíme a s napětím oče-
káváme, co nám svrchu spadne na bedra.

Rozhodli  jsme  se,  že  je  pro  nás  prioritou  zajistit,  aby  nám 
školu (a samozřejmě školku) nikdo nezavíral a děti se mohly učit 
v  podmínkách,  na  které  jsou  zvyklé. Distanční  výuku,  i  když 
bude podpořena penězi státu na vybavení školy, nepovažujeme 
za vhodnou – klade velké nároky na rodiče, na dětskou pozor-
nost a rozhodně nevede k procvičení a upevnění učiva. Ani ne-
mluvíme o sociálních vztazích a kolektivním učení. Proto jsme 
si z doporučených pokynů vybrali takové, které by měly pomoci 
v udržení provozu školy.

• Do školy pouštíme jen zdravé děti. Nedoléčené děti do školy 
nepatří, virové onemocnění se pak šíří velmi rychle.

• Děti i učitelky a personál se ve škole pohybují bez roušek, 
snaží se zachovávat předem nastavené skupiny, abychom přede-
šli případné karanténě celé školy.

• Do budov budeme pouštět dospělé osoby jen s rouškami – 
chráníme nejen děti, ale zejména učitelky – jakmile onemocní, 
může být zavřeno celé zařízení.

• Děti učíme osobní hygienu, pobýváme s nimi často venku, 
větráme třídy a neshromažďujeme se v uzavřených prostorech.

• Děti si samy nenabírají jídlo ani pití při školním stravování, 
nosí si svoje láhve na pití, jídlo i příbory vydávají paní kuchařky 
a učitelky.

• Nastavili jsme preventivní měření teploty a rodičům ozná-
mili, že v případě nemoci jsou povinni dítě bezodkladně odvést 
domů, zatelefonovat doktorovi a domluvit léčbu. Případné ome-
zení kvůli COVID‑19 nám má oznámit Krajská hygienická sta-
nice, naší povinností je sledovat situaci v regionu podle tzv. se-
maforu.

Obě naše školnice nyní ve zvýšené míře dohlížejí na úklid, 
několikrát  denně  umývají  místa,  kde  se  děti  stravují,  toalety 
a další exponovaná místa. Také proto jsme přijali další kuchař-
ku, která nám pomáhá při výdeji jídel v základní škole. Budeme 
věřit,  že  veškerá  onemocnění  proběhnou  bez  uzavírání  školy; 
pokud ano, jsme připraveni na distanční výuku.

Milena Emmerová

Připravované akce základní školy
Loňský rok nás poučil, že „veškeré kvaltování toliko pro ho-

vada dobré jest“ (J.A. Komenský). Mnoho věcí jsme připravo-
vali a ne vše se podařilo uskutečnit.

Letos  zkusíme  některé 
akce  nahradit  a  jiné  zase  pře-
dem  vypouštíme,  protože  by 
nám  zkomplikovaly  život  – 
např. škola v přírodě.

Od  září  do  listopadu  budou 
jezdit  žáci  1.  –  3.  ročníku  do 
plavání do Blučiny.

V říjnu pojedeme s dětmi do 
divadla  Reduta  na  představení 
Kocour  v  botách.  Pojede  celá 
ZŠ a předškoláci z MŠ.

V  říjnu  pozveme  rodiče 
a  veřejnost  na  zahradní  slav-
nost.  Uskuteční  se  vystou-
pení  dramatického  krouž-
ku  a  kroužku  zpěvu  a  tance. 

Tato akce proběhne nejspíš na farní zahradě, protože školní hři-
ště by se mělo během podzimu rekonstruovat.

Připravujeme sběr elektroodpadu, zapojujeme se do soutěže 
Recyklohraní.

Během adventu se nám snad podaří pozvat rodiče s dětmi na 
dílničky, tentokrát s rouškami. Těšíme se na vystoupení u vánoč-
ního stromu, budeme si přát přívětivé počasí a hojnost diváků.

Další akce se budou týkat výukových programů pro školáky. 
Zaměříme se na finanční gramotnost a program Ekoškola. Určitě 
se zapojíme do dalšího vysazování stromů v okolí obce.

Nejaktuálnější akcí je setkání s rodiči – plenární schůzka 
dne 22. 9. v 16.00.

Všem přejeme krásný slunečný podzim a pevné zdraví.
Zaměstnanci základní školy

| ŠKOLSTVÍ |
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zprávičky z naší školičky
V letošním školním roce mateřskou školu navštěvuje 39 dětí. 

Z toho 16 děvčat a 23 chlapců. Třídy jsou podle věku rozděleny 
homogenně na předškoláky  (Krtečci)  a mladší  děti  (Berušky). 
V  předškolní  třídě  paním  učitelkám  s  přípravou  dětí  na  prv-
ní  třídu  pomáhá  speciální  pedagožka Mgr. Marie  Srovnalová. 
S mladšími  dětmi  vypomáhá  školní  asistentka  paní  Bc.  Petra 
Husáková.

I v letošním školním roce plánujeme spoustu aktivit pro naše 
děti. Zapojíme  se do  soutěže pod záštitou místní knihovny na 
téma  Svět  v  obrazech.  Zaměříme  se  na  rozvoj  lokomočních 

schopností u dětí, a to za pomoci každodenního cvičení, pohybo-
vými aktivitami venku. S těmito aktivitami nám pomůže projekt, 
do kterého  jsme zapojeni Se  sokolem do života. Paní učitelka 
Gabriela Marešová bude provádět  logopedickou prevenci dětí. 
Hravou  formou  budou  paní  učitelky  z mateřské  školy  podně-
covat schopnosti a dovednosti dětí při Edukativně stimulačních 
skupinách, které budou probíhat v budově základní školy.

Přejeme Vašim dětem úspěšný školní rok a nám všem pevné 
zdraví.

Za mateřskou školu
Bc. Leona Kolková
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2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ

OREL JEDNOTA MOUTNICE

Svatojánský oheň
Ve středu 24. června se konala tradiční orelská akce – svato-

jánský oheň. V tento den slavíme svátek narození sv. Jana Křti-
tele.

Víte, kdo byl svatý Jan Křtitel? Narodil se starším rodičům 
Zachariášovi  a Alžbětě  ve  vesnici Ain Karim poblíž  Jeruzalé-
ma. V mladém věku odešel do pouště, aby se připravil na své 
budoucí povolání. Žil tam životem poustevníka; živil se medem 
divokých včel, kořínky rostlin a kobylkami. Ve 30 letech opustil 
poušť a stal se kazatelem. Díky svému asketickému a příkladné-
mu způsobu života byl dost populární a přicházelo za ním hodně 
lidí, které křtil v řece Jordánu. Tam také pokřtil i Ježíše Krista.

Jeho  veřejná  činnost  však  netrvala  dlouho.  Kritizoval  totiž 
vládce Heroda Antipu za nemravný život – zavržení manželky 
a sňatek se ženou vlastního bratra. Herodes ho nechal uvěznit 
a poté na přání Salomé (dcery své manželky) stít. Jan Křtitel je 
patronem mimo  jiné sedláků, vinařů,  tesařů, zedníků a hudeb-
níků, je ochráncem vinné révy a domácích zvířat, pomocníkem 
proti  závratím,  bolestem  hlavy,  dětským  nemocem  a  strachu. 
Také je záštitou proti krupobití. Věděli jste, že u ostatních světců 
se slaví den úmrtí, ale u sv. Jana Křtitele den narození? Důvo-
dem je jeho povolání, ke kterému byl předurčen už před svým 
narozením.

V tento den jsme se tedy v 18 hodin sešli v kostele, kde jsme 
při mši svaté poděkovali za uplynulý školní rok. Potom jsme se 
přesunuli na farní zahradu, kde jsme zapálili oheň, opekli si špe-
káčky, něco dobrého popili a popovídali si s přáteli a známými. 
Děti  si  na  farní  zahradě vesele hrály  a všichni  jsme byli  rádi, 
že se po karanténě a epidemiologických omezeních a opatřeních 
můžeme zase setkat.

Díky všem, kteří pomohli s přípravou této akce.
Petr Novotný, Orel jednota Moutnice

| SPOLKY A ZÁJMOVÁ ČINNOST |
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Orelský tábor 2020
Drazí Moutničáci,  po  roce  je  mi  opět  ctí  se  s  vámi  podě-

lit  o  dění  na  našem orelském  táboře,  který  se  konal  ve  dnech  
1. – 8. srpna v diecézním centrum Mamre v Osové Bítýšce. Od-
jezd byl  jako vždy v  sobotu po obědě z parkoviště u orlovny, 
kde se sešlo 33 dětí; z toho 10 kluků a 23 holek. Bylo nás 16 ve-

doucích z toho 5 praktikantů, rolí hlavních ve-
doucích se zhostili Zuzana Nekvapilová a Jiří 
Holeček.  Samozřejmě  nemohu  zapomenout 
na  naše  skvělé  kuchařky  –  Marii  Gargulo-
vou, Ludmilu Čermákovou, Evu Janouškovou 
a Miluši Janouškovou.

U autobusu na nás  čekal  otec René,  který 
nám požehnal na cestu, a pak už jsme vyrazili.

Bylo  nás  hodně,  nejvíce  za  poslední  léta, 
nejspíš za to může pandemie, kdy se všechno 
a všude rušilo, ale my jsme vytrvali.

Sobotní odpoledne bylo v duchu vybalová-
ní, seznamování, třídění do týmů a samozřej-
mě prozrazení  letošního  tématu, kterým bylo 
„Dějiny  udatného  českého  národa“  –  od  Sá-

movy říše až po první republiku.
Neděle byla zajímavější pro nás vedoucí, protože jsme museli 

počítat s doporučenými postupy pro tábory. Nešli jsme tedy jako 
obvykle na tamní mši v 10:00, ale večer jsme si udělali táboro-
vou, pod vedením otce Reného.

Nezvyklostí  nebylo  málo,  například  celé  pondělí  a  úterý 
nám pršelo. Možná si říkáte: „Co je na tom neobvyklého?“, ale 
v předchozích letech v době tábora jsme měli vždy krásné a slu-
nečné počasí. Museli jsme tedy děti zabavit ve vnitřních prosto-
rách fary a stodoly, a to hrami spíše zaměřenými na logiku.

Středeční den byl zasvěcen celodennímu výletu. Díky počtu 
menších dětí a zase omílané pandemické situaci jsme šli jen do 
vedlejší vesnice, do Ronova. Tady jsme prožili krásnou mši sva-
tou v kapli sv. Antonína, kterou nám odsloužil otec René. Poté 
následovala stopovaná po týmech a pak zpět na faru.

Čtvrtek  byl  jedním  z  výjimečnějších  dnů,  navštívil  nás  to-
tiž sám kovářský mistr Petr Husák mladší. Ten s sebou přivezl 

výheň a kovadlinu a pomáhal dětem pod přísným dohledem vy-
kovat si hřebík nebo lísteček.

Poslední den čekala děti  závěrečná hra, při které  si musely 
zavzpomínat  na  naše  dějiny,  aby mohly  vyhrát.  Po  tomto  na-
pínavém boji zbývalo už jen vyhlásit výsledky, rozdat odměny 
a jít na kutě.

V sobotu nás čekal už jen velký úklid a odjezd domů.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na táboru podíleli: ve-

doucím, praktikantům, kuchařkám, otci Renému, Orlu Moutnice 
a obci Moutnice za to, že stále pomáháte udržovat naši  letitou 
táborovou tradici naživu.

Na závěr bych chtěl poděkovat Barboře Kinkalové, za to, že 
si stále bere na triko roli nejhlavnějšího vedoucího a pořád bere 
za nás všechny odpovědnost.

Děkuji za přečtení
Martin Formánek

Poděkování
Chtěli bychom tímto poděkovat všem vedoucím, praktikantům, kuchařkám a těm, kteří se podíleli na přípravě a reali-

zaci dětského orelského tábora. Za jejich obětavost, vynaloženou energii a především věnovaný volný čas jim patří velký 
dík!

Manželé Petra a Antonín Vymazalovi
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Rychlá a zajímavá data
• 1298 první písemná zpráva o farnosti ohledně darování tehdy 
již stojícího románského kostela sv. Jiljí
• 1782  rozdělením  pozemků  dominikánského  dvora mezi  pří-
chozí osadníky z Roudnicka vzniká obec Rozařín pojmenovaná 
po šlechetné převorce kláštera sv. Anny Rozálii, která pomáhala 
lidem v těžkých válečných dobách 18. století.
•  1784  obnovená  duchovní  správa  při  moutnickém  kostele 
sv. Jiljí
• 1831 v době cholery pohřbíval tehdejší duchovní správce až 7 
zemřelých.
• 1872 – 1877 působil ve farnosti  jako farář spisovatel Václav 
Kosmák
• 1888 ve zdejším kostele oddáni Felix Turek a Marie Horáková 
známá z Mrštíkova dramatického zpracování jako Maryša
• 1924 posvěcen Kosmákův dům (budova současné orlovny)
• 1946 zbouraná stará fara a za necelé 3 měsíce postavena nová
• 1947 od základů přestaven Kosmákův dům
• 2013 posvěceno sousoší sv. Cyrila a Metoděje před farním kos-
telem
• 2020  posvěcen Mariánský  sloup  na  Staroměstském  náměstí 
v Praze, na jehož jednom obvodovém kvádru stojí nápis MOUT-
NICE (jako dar moutnických farníků mezi 16 městy a obcemi 
České republiky)

K zamyšlení
Když se jednou Jirka procházel se svou maminkou po pláži, 

zeptal se jí: „Mami, jak to udělat, abych si udržel osobu, kterou 
jsem konečně našel?“

Maminka  chvíli  přemýšlela,  pak  se  sklonila  a  nabrala  dvě 
plné hrsti písku a obě dlaně obrátila vzhůru. Jednu ruku zavře-
la – a písek se jí začal sypat mezi prsty. Čím víc tiskla pěst, tím 
víc písku se sypalo pryč.

Druhou  ruku  nechala  úplně  otevřenou  –  písek  na  ní  zůstal 
všechen. Jirka se pozorně díval a pak prohlásil: „Rozumím.“

Zdroj: Příběhy pro potěchu duše, Bruno Ferrero

K pobavení
Sv. František  jde  se  svými druhy horami.  Je horko. Ostatní 

brblají – ale sv. František velebí Boha za dar slunce.
Za  chvíli  se  dostanou  do  stinných míst  pokrytých  sněhem. 

Mnichům začne být zima a zase brblají – ale sv. František velebí 
Boha za dar chládku.

V tom letí nad sv. Františkem pták. Uleví si a zasáhne přímo 
Františkovu hlavu. Všichni ztichnou a čekají, co sv. František – 
a on na to: „O díky, Bože, že jsi nestvořil kravám křídla!“

S přáním všeho dobrého
PhDr. Mgr. René Strouhal

váš duchovní správce

 

Žehnání školních brašen
1. září začal školní rok 2020/2021, a tak ve středu 2. září při 

mši  svaté  požehnal  otec René  žákům a  studentům a  požehnal 
také  jejich  školní  brašny  i  jiné 
učební pomůcky.

Po bohoslužbě se v areálu farní 
zahrady konal táborák s opékáním 
špekáčků. Účast byla letos slabší, 
což je škoda, protože to byla pří-
jemná akce a ti, kteří se jí zúčast-
nili,  se  dobře  bavili  –  ať  už  děti 
při hrách nebo dospělí při povídá-
ní u ohně.

Ať  se  tedy  všem  žákům 
a  studentům  ve  školním  roce 
2020/2021 daří!

Katka Springinsfeldová

FARNOST MOUTNICE

Domluva svateb, křtů, pohřbů a konzultace

e ‑mail: moutnice.farnost@email.cz
Tel.: +420 602 589 195 
www.moutnice.farnost.cz
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Rozařínské hody
V neděli 6. září  jsme se sešli při oslavě svátku sv. Rozálie, 

patronky Rozařína, na rozařínských hodech. V plánu byla mše 
svatá a následné posezení na farní zahradě, jak bývá při této akci 
zvykem.

Počasí  nás  bohužel  trošku  zradilo  a  potrápilo  ochlazením 
a deštěm, ale pan farář s ochotnými farníky si poradili – připravi-
li improvizovaný oltář a lavice v zastřešené části farního dvora, 
zpěváci pak byli v nezastřešené části, ale zato pod velkými dešt-
níky, takže nám také nezmokli. Takto jsme společně prožili mši 
svatou, kterou sloužil náš pan farář a účastnilo se jí také několik 
krojovaných párů z řad moutnické chasy.

Po mši svaté pak kdo měl ruce a nohy pomohl přinést k lavi-
cím stoly a měli  jsme posezení pod střechou. Občerstvení při-
pravily rozařínské i moutnické ženy, o víno a burčák se postarali 
vinaři, pivo, nealko a klobásky pak měli na starost hasiči. K po-
slechu nám přijela zahrát cimbálová muzika Šternovjan. A tak 
i přes nepřízeň počasí jsme prožili pěkné odpoledne.

Velký dík patří všem, kteří pomáhali s přípravami oltáře, la-
vic,  deštníků  a  ozvučení,  těm,  kteří  se  starali  o  naše  vyprahlá 
hrdla a všem šikovným hospodyňkám, které napekly a přinesly 
něco k zakousnutí. V neposlední řadě patří poděkování také stár-
kům, kteří přišli v krojích – bez vás by to nebylo ono!

Katka Springinsfeldová

| FARNOST|
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Kroužek malých fotbalistů
Fotbalový kroužek už je v plném proudu. Kluci se konečně 

dočkali  prvních  zápasů.  Pokračuje  naše  spolupráce  s  Bluči-
nou. Hráli  jsme přátelské utkání  v Rajhradicích. Za Moutnice 
se  účastnilo  5  hráčů: Vojta Král, Lukáš Peška,  Štěpán Husák, 
Ondra Hrančík, Matyáš Handl. Vyhráli  jsme 13:11. Kluci byli 
moc  šikovní  a měli  obrovskou  radost  z  výhry. Účastnili  jsme 
se také prvního mistrovského utkání mladší přípravky Hrušova-
ny – Blučina (Moutnice). Zápas skončil 10:10. Za Moutnice se 
zúčastnili 3 hráči: Štěpán Husák, Ondra Hrančík, Matyáš Handl. 
Branky Moutnic: Ondra Hrančík 2x, Matyáš Handl 4x. Ostatní 
se nemohli zúčastnit, protože již patří do starší přípravky. Spolu-
práci budeme nadále rozvíjet, aby kluci mohli co nejvíce hrávat.

SDH MOUTNICE

Setkání hasičů
V letošním roce 27. června  jsme z důvodu pandemie uspo-

řádali místo tradičního Memoriálu poručíka J. Garguly trénink 
moutnických požárních družstev na hřišti SK Moutnice.

Nejdříve jsme uctili památku našeho bývalého člena Jarosla-
va Garguly na místním hřbitově položením kytky. Poté pět druž-
stev našeho sboru – dvě družstva mužů, družstvo  taťků, druž-
stvo dědoušků a družstvo žen předvedlo požární útok. Tuto akci 
podpořilo také družstvo fotbalistů, kteří měli k této příležitosti 
připravené speciální dresy.

Všichni  se  svým  nasazením  a  zápalem  zasloužili  o  pěkné 
sportovní výkony a pozitivní atmosféru. Celou akci jsme zakon-
čili přátelským posezením za hasičkou. Věříme, že příští rok vás 
budeme moci pozvat na odložený 16. ročník Memoriálu poručí-
ka Jaroslava Garguly.

Jiří Dohnálek
SDH Moutnice

SK MOUTNICE
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Budeme  se  také  snažit,  abychom  některá  mistrovská  utká-
ní  odehráli  v  Moutnicích.  Tréninky pokračují každé úterý 
v 17:00 hod.

Sportu zdar a mládeži zvlášť!
Pavel Hrančík, Pavel Handl

trenéři

Stavba nové hlasatelny
Tak,  jak  jsem  Vás  v  minulých  zpravodajích  informoval 

o  stavbě  nové  kuchyňky,  budu Vás  nyní  informovat  o  stavbě 
(lépe řečeno generální rekonstrukci) staré hlasatelny. Ta vlastně 
sloužila v minulosti jako kuchyňka a byla doslova „vybydlená“ 
dělníky, kteří přebývali v ubytovně SK Moutnice. Také už „zub 
času“ zanechal své dědictví na podlaze, stropu a oknech. Proto 
se  strhnul  strop,  vyměňuje  se  a  bude  dělat  nová  podlaha,  bu-
dou  se brousit  a natírat  okna a dávat do nich nová  skla,  dělat 
sádrokartony. Zkrátka generálka, aby byla z této místnosti pěkná 
a účelná hlasatelna a místnost pro rozhodčí.

Pohárový turnaj moutnických mužstev 
v kopané

Jelikož byla  jarní  část  fotbalové  sezóny 2019/2020 zrušena 
FA ČR kvůli koronaviru a těžko se sháněli soupeři na přátelské 
a přípravné zápasy, vedení klubu se domluvilo a připravilo na 
sobotu 18. července odpoledne pohárový turnaj. Turnaje se zú-
častnila tato čtyři mužstva: Moutnice „A“, Moutnice „B“, Mout-
nice „staří páni“, Moutnice „SDH hasiči“

Pořadí zápasů, výsledky, střelci:
1. semifinále: Staří páni – Hasiči 1:0 (poločas 1:0), branka: 

Zdeněk Žák
2. semifinále: Moutnice  „A“  – Moutnice  „B“  9:0  (poločas 

6:0), branky: Martin Krumpolc 3x, Šimon Žáček, Libor Tichý, 
Miroslav Vacek, Radek Trávníček, Jan Dolák, Petr Flajšinger

Zápas o 3. místo: Moutnice „B“ – hasiči 3:1 (poločas 1:0), 
branky: Martin Mlejnek, Josef Lengál, Pavel Hrančík – Tomáš 
Benáček

Finále: Moutnice „A“ – Staří páni 9:1 (poločas 1:1), branky: 
Martin Krumpolc 3x, Jan Dolák 3x, Miroslav Vacek, Jiří Dolák, 
Jaroslav Bystřický – Zdeněk Žák

Konečné výsledky:
1. SK Moutnice „A“

2. Staří páni
3. SK Moutnice „B“
4. SDH Moutnice

Nejlepší střelec: Martin Krumpolc 
z „A“ týmu – 6 gólů

Nejlepší brankář: Karel Hrdlička 
z týmu starých pánů

Turnaj splnil svůj účel a hráči i fa-
noušci se dobře bavili.
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Dětský sportovní den
25. července se uskutečnil v areálu SK Moutnice dětský spor-

tovní den, který byl plný sportu, her a zábavy. Děti si mohly za-
soutěžit na deseti stanovištích, například ve střelbě z luku nebo 
ze vzduchovky, jízdě na koloběžce či na lyžích a dalších disci-
plínách. Obzvlášť využívaná byla atrakce se skákacím hradem. 
Celkem bylo odměněno diplomem, medailí a občerstvením 52 
dětí. Příští rok, pokud zdravotní situace dovolí, budeme tuto akci 
určitě opakovat. Závěrem velké poděkování všem pořadatelům 
a v neposlední řadě také všem rodičům a prarodičům, kteří dora-
zili se svými ratolestmi.

Robert Ostrovský
SK Moutnice

Výsledky III. tř. sk. A ‑muži A
Těšany – Moutnice 0:2 (0:1)
Moutnice – Újezd u Brna „B“ 8:2 (2:1)
Babice n./Svit. „B“ – Moutnice 0:0 (0:0)
Moutnice – Šlapanice „B“ 2:1 (0:1)
Nejlepším střelcem mužstva je Václav Hrdlička – 6 gólů.

Tabulka III. tř. sk. A
Po odehraných 4 kolech sezóny 2020/2021
1. Hrušovany u Brna 4‑4‑0‑0 19:5 12 bodů
2. Mokrá – Horákov 4‑4‑0‑0 13:5 12 bodů
3. Moutnice 4‑3‑1‑0 12:3 10 bodů
4. Ochoz u Brna 4‑3‑0‑1 19:7 9 bodů
5. Přísnotice 4‑2‑0‑2 17:5 6 bodů
6. Židlochovice 4‑2‑0‑2 12:8 6 bodů
13. Podolí u Brna B 4‑0‑1‑3 3:11 1 bod
14. Těšany 4‑0‑0‑4 2:13 0 bodů

Výsledky IV. tř. sk. A ‑muži B
Tvarožná – Moutnice B 6:2 (4:1)
Moutnice B – Rajhradice B 0:9 (0:4)

Tabulka IV. tř. sk. A
Po odehraných 2 kolech sezóny 2020/2021
1. Rajhradice B 2‑2‑0‑0 17:0 6 bodů
2. Blučina B 2‑2‑0‑0 8:2 6 bodů
3. Kobylnice 2‑2‑0‑0 8:3 6 bodů
4. Opatovice 2‑2‑0‑0 4:0 6 bodů
11. Těšany B 2‑0‑0‑2 2:6 0 bodů
12. Moutnice B 2‑0‑0‑2 2:15 0 bodů

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ

Informace z Českého svazu chovatelů
Naše Základní organizace ČSCH v Moutnicích letos slaví še-

desáté výročí od svého založení několika nadšenci, kteří chovali 
čistokrevná domácí zvířata a chtěli se s nimi také pochlubit na 
výstavách, které pořádaly okolní obce.

Organizace prošla za  ta  léta mnoha změnami a proměnami, 
vystřídalo se v ní mnoho moutnických chovatelů a mnohdy naše 
řady rozšířili i chovatelé z jiných obcí. Úspěchy našich chovate-
lů byly nepřehlédnutelné na všech výstavách, kterých se zúčast-
ňovali, včetně výstav národních.

V dnešní době má naše organizace 21 členů, včetně 7 mládež-
níků. Naši členové jsou z více obcí: Telnice, Nikolčice, Žatčany, 
Nosislav.

Zúčastňujeme se průběžně výstav v okolí a stále se nám daří 
získávat poháry za dobrá chovná zvířata, jak u králíků, kohoutů 
tak i u drůbeže.

V letošním roce pořádáme „Oblastní výstavu“. Jedná 
se o oblast Brno – město a Brno – venkov, která bude pro 
veřejnost otevřena 17. a 18. října v prostoru u hřiště, jako 
v jiných letech.  V  pátek 
16. října proběhne bodová-
ní  (bez  přístupu  veřejnos-
ti). V tuto dobu si prohléd-
nou vystavená zvířata naše 
děti z mateřské a základní 
školy.

Doufám,  že  i  v  době 
koronavirové  bude  účast 
jak vystavovatelů, tak i ná-
vštěvníků, vysoká.

O sponzory na naši čin-
nost máme  sice  nouzi,  ale 
i tak je na výstavě zajištěno 
občerstvení  i, doufám, bo-
hatá tombola.

Zveme  vás  touto  cestou  všechny  k  návštěvě  naší  výstavy. 
Přijďte si prohlédnout chovná zvířata a třeba i získat vlastní in-
spiraci k podobné činnosti a nás podpořit v té naší.

Jiří Pokorný
ZO ČSCH Moutnice
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Nejvíce rozšířené, nejméně kontrolované,  
nejvíce podceňované

Neustálé  urážky  a  ponižování  partnera,  zanedbávání  nebo 
přímo týrání nemohoucího rodiče či brutální bití dětí, znásilňo-
vání manželky – to vše a mnohem více lze zařadit mezi případy 
domácího násilí. Podlitiny od bití, vytrhané vlasy, psychický ko-
laps,  závislost na alkoholu či drogách, zlomeniny, popáleniny, 
škrcení až k bezvědomí a konečně smrt – to vše mohou být jeho 
následky.

Jako  neuvěřitelný  paradox  se  může  jevit  konstatování  ně-
meckého kriminologa H.  J. Schneidera, dle kterého  je domácí 
násilí tou nejrozšířenější formou násilí na světě, avšak zároveň 
nejméně kontrolovanou a nejvíce podceňovanou. Tento vskutku 
smrtící  koktejl  činí  z  domácího násilí  jeden  z  nejzávažnějších 
společenských problémů světa. Proč společenských? Odmítnu-
tí  domácího  násilí  jako  privátního  problému  dané  domácnosti 
zdůrazňuje potřebu zastavit násilí zásahem zvenčí a poskytnout 
pomoc ohrožené osobě. Pokud bychom aplikovali přísloví „co 
se doma uvaří, to se doma sní“, daleko větší počet obětí by tak 
zůstalo bez pomoci a skončilo tragicky.

Co všechno si vlastně můžeme představit pod slovy „domácí 
násilí“? Ukazuje  se,  že nejde  jen o problém  týraných žen,  ale 
zasahuje  i  seniory, děti  či hendikepované osoby. Stranou však 
nejsou ani muži coby oběti nebo osoby žijící v homosexuálních 
vztazích. Ačkoliv se projevuje mnoha způsoby, můžeme za spo-
lečné znaky považovat zejména blízký vztah mezi osobou ná-
silnou  a  ohroženou,  který  domácí  násilí  činí  specifické. Právě 
z důvodu blízkosti, emocionální i ekonomické provázanosti čas-
to nechtějí osoby ohrožené páchané násilí přiznat. Dalším typic-
kým znakem je postupný nárůst násilí, a to jak z hlediska frek-
vence útoků, tak i jejich závažnosti. Násilí se tak může do vztahu 
vplížit  takřka nepozorovaně, ale posléze ohrožovat  i život,  jak 
víme z celé řady příběhů, z nichž některé byly i medializovány. 
Zároveň je u případů domácího násilí možné rozeznat násilnou 
a ohroženou osobu, jejichž role se nestřídají. V opačném přípa-
dě můžeme hovořit  spíše o  tzv.  italské domácnosti,  kde násilí 
pramení od obou aktérů,  z nichž žádný nemá  jasnou převahu. 
Posledním znakem  je  pak místo,  kde k násilí  dochází. Tím  je 
zpravidla právě domácnost,  tedy místo skryté pohledům okolí. 
Jde  o místo  považované většinou  z  nás  za  útočiště. Na osoby 
ohrožené domácím násilím však právě zde čeká nebezpečí.

Vzhledem  k  závažnosti  domácího  násilí  bylo  zpracováno 
množství výzkumů, ze kterých vyplývá, že nejde o problém oje-
dinělý či okrajový. Naopak – některé výzkumy uvádí, že každý 
pátý člověk se někdy v životě přímo setkal s domácím násilím, 
a  to bez ohledu na  jeho společenské postavení, náboženství či 
barvu pleti. Přitom ty nejzávažnější případy jsou často velmi do-
vedně a dlouhodobě maskovány samotnými oběťmi.

Díky  propracované  legislativě  existují  v  České  republi-
ce nástroje pomáhající  ohroženým osobám situaci  řešit.  Jedná 
se  nejen  o  poměrně  známou možnost  vykázání  násilné  osoby 
z domácnosti ale též předběžná soudní opatření, která pomáhají 
ohroženou osobu chránit. Krom toho existuje celá řada míst po-
moci,  jejichž posláním  je vykřesat  jiskru naděje pro ohrožené 
osoby a pomoci jim prakticky s nalezením východiska. Řešení 
domácího násilí přesto není snadné a ohrožená osoba často sbírá 
odvahu  a  síly  ještě  dlouho  poté,  co  si  uvědomí,  že  něco  není 
v pořádku. Stejně  jako u nemoci platí  i zde, že čím později  je 
problém řešen, tím komplikovanější je „léčba“. Právě proto lze 
doporučit již při prvním náznaku domácího násilí vyhledání od-
borné pomoci či konzultaci, jak situaci řešit.

Klíčovou  roli  ve  zprostředkování  pomoci  hraje  okolí  ohro-
žené osoby, které má šanci jako první zjistit, že něco není v po-

řádku. V takovém případě je velice důležitá podpora a nabídka 
odborné, kterou může poskytnout např. kterákoliv z 9 poboček 
Bílého  kruhu  bezpečí  (viz  www.bkb.cz,  bezplatná nonstop 
linka 116 006)  nebo  Intervenční  centra  sídlící  v  každém  kraji 
(www.domaci ‑nasili.cz).

Mgr. Vladimír Vedra

Jak se projevuje nebezpečné pronásledování 
a co s ním dělat?

Zeptali jsme se za Vás právního poradce pro oběti kriminality 
Mgr. Vladimíra Vedry z organizace Bílý kruh bezpečí na téma 
stalkingu, tedy obtěžujícího sledování.

1. Udělaly oběti nebezpečného pronásledování (tzv. stalkin-
gu) nějakou chybu, která způsobila chování stalkera? Vy-
provokovaly nějak ten nevyžádaný zájem?

Obecně lze říci, že stalking není vyprovokované jednání a od-
povědnost za něj nese pronásledovatel. Na druhou stranu máme 
zkušenost, že v řadě případů může oběť stalkingu přispět k této 
situaci zejména tím, že nezaujme jednoznačný postoj k proná-
sledování, tzn. nesdělí jednoznačně, že si nepřeje další kontakt, 
nebo dokonce sama pronásledovatele kontaktuje. Tím vzbuzuje 
další naději, že bude ‑li pronásledovatel dostatečně usilovný, do-
čká se odezvy na své pokusy o kontakt.

2. Uvědomuje si stalker, že se dopouští něčeho špatného? Dá 
se mu to nějak vysvětlit?

Odpověď na tuto otázku je odvislá od typu stalkera. Dle od-
borníků existují pronásledovatelé, u nichž  je skutečně stalking 
důsledkem psychické  poruchy,  ale  většina  netrpí  žádným dia-
gnostikovatelným  psychickým  onemocněním. Může  se  jednat 
však o osoby, které chtějí tímto způsobem projevovat svou moc 
nad životem oběti. Přibližně polovinu případů pak představují 
pachatelé domácího násilí, kde došlo k odloučení oběti, avšak 
pachatel svůj „boj“ odmítá vzdát a stále ztrpčuje své oběti život, 
ačkoliv spolu již nesdílí obydlí.

3. Co může udělat pronásledovaná oběť? Může se sama ně-
jak aktivně bránit?

Základní doporučení je jednoznačně sdělit stalkerovi, že další 
kontakt je nevyžádaný. Lze doporučit tak učinit prokazatelným 
způsobem, což může mít vliv na případné následně dokazování 
v  trestním  řízení. Lze  tak učinit  např.  dopisem doručeným do 
vlastních rukou nebo za přítomnosti další osoby, která bude vy-
stupovat nejen jako svědek, ale též případně obránce, pokud by 
došlo k  eskalaci  násilí  v  rámci kontaktu. Prostředníkem může 
být ale také např. advokát. Tím dává oběť najevo, že je připrave-
na využít i právní prostředky ochrany.

Dle  nebezpečnosti  stalkera  lze  doporučit  též  sestavení  bez-
pečnostního plánu, tedy opatření ke zvýšení bezpečí oběti. Pří-
prava  bezpečnostního  plánu  je  velmi  individuální  a  závisí  na 
možnostech.  Proto  tento  plán  sestavujeme  s  každým klientem 
„na míru“.

4. Co prožívá oběť během pronásledování?
Pronásledování má vždy psychické následky, zejména v po-

době  prožívání  strachu  a  stresu,  které mohou  vést  časem  i  ke 
zdravotním potížím. Někteří pronásledovatelé si ze své činnosti 
udělají jediný životní cíl a pak se snaží dohnat oběť až na pokraj 
šílenství. Následky na straně oběti (ať již psychické, zdravotní 
či hmotné) jsou často vnímány pachatelem jako jeho vítězství, 
které je může motivovat k dalším snahám škodit.
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5. Kdy už se vlastně stává stalking trestným činem?
Předpokladem naplnění skutkové podstaty trestného činu ne-

bezpečného pronásledování ve  smyslu § 365  trestního zákoní-
ku je jednak opakovanost, resp. dlouhodobost jednání stalkera, 
tzn. nemůže jít o jednorázový čin. Doba vyžadovaná pro trestný 
čin však závisí od  intenzity  jednání stalkera,  tzn. zda se  jedná 
o  kontaktování  prostřednictvím  nevyžádaných  SMS,  telefo-
nování,  e ‑maily nebo  fyzické  sledování, popř. ničení majetku. 
Obecně lze říci, že bude postačovat jednání v délce cca 2 měsí-
ců. Důležité je pro posouzení trestnosti i chování oběti, jak jsme 
zmínili výše.

Práce s oběťmi trestných činů v poradně  
Bílého kruhu bezpečí

V roce 2019 bylo na území České republiky spácháno nece-
lých 200.000 trestných činů, z toho více než 13.000 násilných. 
Za každým z  těchto čísel anonymní statistiky stojí alespoň  je-
den konkrétní poškozený – oběť kriminality, která musí řešit ce-
lou řadu problémů spojených s následky trestného činu. Každá 
z nich má své individuální potřeby. V naprosté většině případů 
jde  zejména  o  potřebu  důstojného  přijetí  pracovníky  institucí 
(nemocnice,  policie,  soud  či média),  ale  také  ze  strany  svých 
blízkých.  Právě  tato  potřeba  je  velice  silná  v  citlivých  přípa-
dech, jako je například znásilnění či pohlavní zneužívání. Dal-
šími potřebami je získat informace, uplatnit svá práva, domoci 
se odškodnění či „pouze“ najít někoho, kdo dokáže naslouchat 
problémům oběti a porozumí.

Místem,  kde  lze  tyto  služby  bezplatně  získat,  je  Bílý  kruh 
bezpečí – nezisková organizace, které se od roku 1991 věnuje 
pomoci obětem trestných činů, což zahrnuje činnost od návrhů 
na zlepšení právního postavení poškozených v trestním řízení či 

zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o problé-
mech obětí. V konkrétních případech pomáhají pracovníci BKB 
obětem tváří v tvář v 9 poradnách v celé ČR či telefonicky na 
non ‑stop  bezplatné  lince  116 006. V poradnách pracují  dobro-
volníci z řad právníků, psychologů a sociálních pracovníků, kte-
ří nabízí především právní  informace, pomáhají uplatnit práva 
a nároky obětí, poskytují praktické rady ale také psychologickou 
a emocionální podporu.

Práce s oběťmi probíhá na principech bezplatnosti, odbornosti 
a diskrétnosti. Bez souhlasu klienta tedy nesmí být (s výjimkou 
případů  zákonné  oznamovací  povinnosti)  poskytnuty  jakékoli 
informace mimo poradnu. Klient má právo dokonce vystupovat 
v poradně anonymně.

Klientovi lze poskytnout jednorázovou intervenci, ale je též 
možné,  aby  klient  využil  podporu  poradnu  opakovaně.  To  je 
vhodné zejména tam, kde trestný čin delší dobu hrozí či dokon-
ce stále probíhá (např. u případů domácího násilí či nebezpeč-
ného  pronásledování).  V  případech  závažných  trestných  činů 
může klient využít pomoci případového manažera provázejícího 
jej  trestním řízením včetně doprovodu k výslechům. U prožit-
ků  spojených  s  traumatizací  (např.  závažné případy domácího 
násilí, pokus vraždy či znásilnění) nabízí Bílý kruh bezpečí též 
terapeutický program a případně účast na víkendových relaxač-
ních pobytech.

Pro  objednání  je  možné  využít  tel. 732 842 664 nebo  
e ‑mailovou adresu bkb.brno@bkb.cz.

Mgr. Vladimír Vedra
jednatel brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí

www.bkb.cz

Letošní dovolenou  jsem strávil na  severní Moravě a cestou 
zpět jsme se zastavili ve Šternberku v expozici času. Byl jsem 
nadšen z množství informací, kterých se nám dostalo o tom, jak 
člověk od pradávna začínal vnímat čas, roční období a následně 
sestavovat první primitivní kalendáře a měřiče času. Expozice 
začíná velkým třeskem a vznikem naší sluneční soustavy a kon-
čí tím asi nejpřesnějším měřidlem času, který člověk vyrobil – 
atomovými hodinami. Tak si tentokrát něco řekněme o čase.

Délka dne je 23 hodin, 56 minut a 4.09 sekund. Přestupný rok 
máme proto, aby se dorovnala nedělitelnost délky roku a počtu 
oběhů okolo vlastní osy. Ten rozdíl do 24 hodin dá právě jednu 
otočku Země okolo vlastní osy za 4 roky, protože za rok Země 
právě jednou oběhne okolo Slunce.

Aby to nebylo tak jednoduché, jiné vysvětlení je: pozemský 
den má  vždycky  přesně  24  hodin  (čas mezi  dvěma  průchody 
středu slunce místním poledníkem). Neplést s 1 otáčkou země 
okolo  své  osy  (2  průchody  vybrané  hvězdy místním  polední-
kem). Rozdíl se dorovná právě oběhem Země okolo Slunce za 
1 rok. Nemá nic společného s přestupným rokem. Přestupný den 
se vkládá/nevkládá na dorovnání pohybu jarního bodu po eklip-

tice a jeho průchodu sluncem tak, aby byl tento okamžik (jarní 
rovnodennost) co nejblíže ke dni 21. březen, což je trvale stano-
vený občanský první jarní den. Toto je způsobeno kýváním zem-
ské osy. Protože ani to není přesné, je vynechán každý přestupný 
rok na počátku století, jehož dvojčíslí není dělitelné čtyřmi.

No, snad jsem vám tím moc nepopletl hlavu.
Roman Formánek

VĚDĚLI JSTE, ŽE

PODĚKOVÁNÍ

Na začátku června nám shořela střecha na hospodářském stavení. Děkujeme hasičům, obecnímu úřadu a všem, kteří nám 
pomohli jak vlastní prací, tak i těm, kteří nám finančně přispěli na obnovu.

manželé Pokorní
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Komunitní centrum
Komunitní centrum je víceúčelové zařízení, jehož poslá-

ním je poskytovat zejména sociální poradenství a různorodé 
aktivizační služby přímo v místě či v terénu s důrazem na 
řešení nepříznivých sociálních situací.

Aktivity Komunitního centra mohou využívat nejen ob-
čané Židlochovic, ale i občané obcí správního obvodu města 
Židlochovice.

Komunitní centrum je zaměřeno: na pomoc, podporu, preven-
ci a poskytování sociálních služeb vzdělávání nebo jen setkávání 
občanů všech věkových kategori začleňování osob a skupin so-
ciálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučení poskyt-
nutí základního a odborného poradenství, pomoc a podporu li-
dem v situaci, kterou vnímají jako obtížnou či krizovou a nedaří 
se jim tuto situaci zvládat nebo řešit vlastními silami

Aktivity pořádané Komunitním centrem
Aktivity Komunitního centra jsou zaměřeny na všestran-

nou pomoc rodině. Nabízíme zde aktivity pro trávení volné-
ho času dětí, rodičů a prarodičů. Podporujeme všestranný 
rozvoj dětí a jejich socializaci, posilujeme mezigenerační 
vazby. Pomáháme zlepšit postavení rodiny ve společnosti.

Hlídání dětí – nabídka je založena především na hlídání dětí 
rodičům, kteří nemají kam umístit dítě v době, kdy si potřebují 
vyřídit neodkladné záležitosti  (úřady, soudy,  lékaři apod.). Za-
městnanci Komunitního centra vám rádi pomohou. V Komunit-
ním centru mají děti k dispozici hrací koutek, výtvarné potřeby, 
stolní hry. Služba bude zajištěna po tel. domluvě předem pro 
děti od 3 let. Pondělí a čtvrtek od 8:30 do 11:00 hodin. Kon-
takt: Mgr. Bc. Danuše Ursacherová, tel.: 737 707 199, email: 
danuse.ursacherova@zidlochovice.cz

Zpívánky – kroužek je zaměřen na hudební a pohybové čin-
nosti,  lidové  písně  a  tanečky. Ve Zpívánkách  budeme  rozvíjet 
smysl  pro  rytmus,  pohyb  na  danou  hudbu. Naučíme  se  nejen 
lidovým písním,  ale  i  správnému dýchání. Kroužek je určen 
pro děti od 5 let do 11 let. Středa od 15:00 do 16:00 hodin. 
Kontakt: Mgr. Bc. Irena Kusáková, tel.: 737 764 112, email: 
irena.kusakova@zidlochovice.cz

Pastelka – kroužek je zaměřen nejen na výtvarné, ale i po-
hybové aktivity. S pastelkou nás kreslení baví. Můžeme si při ní 
zkusit, jak nám půjde modelování, stříhání, barvení, ale i míčové 
nebo stolní hry. Kroužek je určen pro děti od 3 do 7 let. Pon-
dělí od 15:00 do 16:00 hodin. Kontakt: Mgr. Bára Plavcová, 
tel.: 737 748 410, email: bara.plavcova@zidlochovice.cz

Doučování – doučíme děti,  to co právě potřebují. Pomůže-
me  i  s domácími úkoly. Naším cílem  je zprostředkovat  radost 
z učení a pomoci dětem zlepšit  jejich prospěch. Doučování je 
určeno pro děti od 1.– 5. třídy včetně dětí se specifickými 
poruchami učení. Pondělí a středa od 13:30 do 15:30 hodin. 
Kontakt: Mgr. Bc. Danuše Ursacherová, tel.: 737 707 199, 
email: danuse.ursacherova@seznam.cz

Veselý háček  – v kurzu  se  seznámíte  s  jednoduchou a při-
tom  velmi  moderní  technikou  háčkování.  Kurz  je  určený  jak 
pro  začátečníky,  kteří  se  naučí  základní  háčkovací  techniku 
krok  za  krokem,  tak  i  pro  pokročilé,  kteří  se  chtějí  zdokona-
lit nebo seznámit  s novým pojetím háčkování. Kurz je určen 
pro děti od 10 let–seniory. Čtvrtek od 14:30 do 16:30 ho-
din. Kontakt: Mgr. Bára Plavcová, tel.: 737 748 410, email: 
bara.plavcova@zidlochovice.cz

Tanečky  (nejen)  pro  seniory  –  tanec  a  zpěv  pomáhá  zvy-
šovat kvalitu života. K  tanci a poslechu  lidových písní a písní 
vašeho  mládí  vám  bude  hrát  živá  hudba.  Drobné  občerstve-
ní  zajištěno. Každý poslední čtvrtek v měsíci od 16:30 do 
18:30 hodin v sále K. C. Kontakt: Mgr. Bc. Irena Kusáková, 
tel.: 737 764 112, email: irena.kusakova@zidlochovice.cz

Veškeré aktivity včetně kurzů jsou zdarma!!! Začínáme 
od září 2020.

V rámci Komunitního centra nabízíme další 
služby

• KOMUNITNÍ BAZÁREK – použité  oděvy  (dámské, 
pánské, dětské), obuv, hračky. Provozovna je umístěna na ulici 
Komenského 38, v prostorách bývalé Městské policie.
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• DROBNÁ ÚPRAVA ODĚVŮ – příjem a výdej objednávek 
každé úterý od 15:00 do 16:00 hodin v Komunitním centru.

• TÍSŇOVÁ TLAČÍTKA VE SPOLUPRÁCI S MĚST-
SKOU POLICIÍ  –  služba  pro  osamocené  seniory  v  případě 
nouze dovolání se rychlé pomoci.

Poradny v Komunitním centru
Diakonie ČCE  –  středisko v Brně  |  kontaktní místo České 

alzheimerovské společnosti v Židlochovicích. Poskytuje pomoc 
a podporu lidem s demencí a jejich rodinám. Nabízí informační 
materiály, osobní a telefonické poradenství, vyšetření paměti pro 
osoby okolo 60 let věku a starší. Vyšetření je zdarma. Na všech-
ny  nabízené  aktivity  je  nutné  se  objednat  telefonicky. Porad-
na bude poskytovat poradenství každou 1. středu v měsíci 
od 13:00 do 17:00 hodin. Kontakt: tel.: 734 166 378, email: 
km.brno@diakoniebrno.cz Diakonie ČCE – Poradna Svítá-
ní | nabízí pomoc pro pečující a pozůstalé.

Pečující  – Pomůže vám zvládnout péči o blízkého člověka 
jak po stránce odborné tak i praktické. Poskytne vám informace, 
jak zažádat o sociální pomoc, jak upravit byt i jak nezapomenout 
na sebe sama. Provede vás pečováním.

Pozůstalé – Poradna pro pozůstalé je klidným a bezpečným 
místem, kde ve vzájemné lidské blízkosti a důvěře můžete mlu-
vit o vaší ztrátě. Bude vás provázet na vaší cestě, pomůže vám 
zorientovat se v nové životní situaci, poskytne Vám i praktické 
informace po odchodu blízké osoby.

Poradna bude poskytovat poradenství každé poslední úte-
rý v měsíci od 15:00 do 18:00 hodin. Kontakt: Bc. Petra Stáv-
ková, tel.: 541 248 401, email: cdsb@diakoniebrno.cz, Petra 
Šiprová, tel.: 731 642 068, email: poradna@diakoniebrno.cz

Zdenek Choura, Klára pomáhá z. s. – trénování paměti. Po-
radna bude poskytovat poradenství každý poslední čtvrtek 
v měsíci od 10:00 do 15:00 hodin. Kontakt: Zdeněk Choura, 
tel.: 731 150 949, email: zdenek.choura@klarapomaha.cz

Práh Jižní Morava  –  poskytuje  dospívajícím  a  dospělým 
se  závažným  duševním  onemocněním  z  Jihomoravského  kra-
je pomoc a podporu při  jejich začleňování do běžného života. 
Poradna bude poskytovat poradenství každý pátek od 8:30 
do 13:30 hodin. Kontakt: Mgr. Aleš Soldán, tel.: 731 485 068, 
email: brnovenkov@prah ‑brno.cz

CELZUS  –  Dluhová  poradna  |  zmapování  dluhové  situa-
ce,  sestavení  domácího  rozpočtu,  zprostředkování  kontaktu 
s věřiteli, úřady, exekutory a následná podpora při komunikaci 
s nimi, doprovody na úřady,  soudy a další  instituce, konzulta-
ce  možných  způsobů  splácení  dluhů  –  nastavení  splátkových 
kalendářů,  bezplatné  akreditované  služby  v  oblasti  oddlužení, 
právní  pomoc při  vyhotovení  a  sepsání  odporu proti  platební-
mu rozkazu, návrhu na zastavení exekuce, návrhu na vyškrtnutí 
věcí  ze  soupisu,  vylučovací  žaloby  apod.,  další  právní  pomoc 
v  oblasti  dluhové  problematiky,  odborné  sociální  poraden-
ství.  Kontakt: Bc. Jan Dvořáček, tel.: 736 523 685, email: 
jan.dvoracek@brno.charita.cz

Pobočný spolek zdravotně postižených Brněnska – Židlo-
chovicko  |  aktivace  zdravotně  postižených  a  seniorů,  příprava 
jednodenních,  vícedenních  rehabilitačních  pobytů,  kulturních 

akcí pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Spolek bude 
působit v Komunitním centru každé sudé pondělí od 7:30 
do 10:00 hodin. Kontakt: Jana Klobásová, tel.: 731 103 286, 
email: dlavrim@seznam.cz

Tyfloservis, o. p. s. – služby jsou určeny všem lidem ve věku 
patnácti let a více, kteří mají potíže se zrakem nebo jsou zcela 
nevidomí.  Nabízíme  podporu,  informace  a  nácvik  dovednos-
tí  lidem, kteří přes vážné zrakové postižení hledají  cestu k co 
možná nejsamostatnějšímu životu. Poradna bude poskytovat 
poradenství v Komunitním centru v Židlochovicích po před-
chozí telefonické domluvě. Kontakt: tel.: 541 212 810, email: 
brno@tyfloservis.cz

Persefona z. s. – poskytuje dlouhodobou komplexní pomoc 
obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění star-
ším 18 let z Jihomoravského kraje. V rámci poradenských služeb 
poskytuje klientům a klientkám sociální, psychologickou a práv-
ní pomoc. Poradna bude poskytovat poradenství v Komunit-
ním centru v Židlochovicích po předchozí telefonické domlu-
vě. Kontakt: tel.: 737 834 345, email: poradna@persefona.cz, 
domacinasili@persefona.cz

Veškeré poradenské služby v Komunitním centru jsou 
zdarma! Snahou zaměstnanců Komunitního centra bude 
maximální podpora klientů. Citlivě vyhodnotí jejich potřeby 
a nabídnou vhodné aktivity, které povedou k dalšímu rozvoji 
jeho osobnosti a zlepšení situace.

Komunitní centrum je přístupné všem členům komunity 
bez ohledu na jejich zdravotní stav, věk, etnickou přísluš-
nost, příjem nebo jiný sociální status.

Kontakt
Mgr. Monika Bára Plavcová
Vedoucí Komunitního centra
Tel.: 737 748 410
Email: bara.plavcova@zidlochovice.cz
 
Mgr. Bc. Danuše Ursacherová
Sociální pracovník Komunitního centra
Tel.: 737 707 199
Email: danuse.ursacherova@zidlochovice.cz

Mgr. Bc. Irena Kusáková
Koordinátor rodinné politiky
Tel.: 737 764 112
Email: irena.kusakova@zidlochovice.cz
 
Adresa:
Město Židlochovice
Legionářská 950
667 01 Židlochovice
Kancelář 105

Provozní doba Komunitního centra:
pondělí – pátek: 7.30 – 17. hod.
Změna provozní doby je možná dle individuální domluvy.

| KOMUNITNÍ CENTRUM |



30

MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2020

VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z. s.

VOLBY 2020

Nastal nám zase čas vinobraní. Letošní rok nám kromě epide-
miologických opatření přinesl i nebývale štědré srážky. Vinicím 
to prospělo a násada i velikost bobulek je pěkná. Přes četné sráž-
ky se podařilo udržet slušný zdravotní stav. Uvidíme,  jak nám 
bude přát počasí a jestli hrozny vydrží zdravé až do vinobraní. 
Termín vinobraní se v letošním roce, po dvou extra ranných le-
tech po sobě, vrátil na konec září a začátek října.

Jarní  vinařský  zájezd  byl,  jako  spousta  dalších  kulturních 
a společenských akcí,  letos zrušen. Košt archivních vín pláno-
vaný na začátek prosince je zatím dost nejistý, pravděpodobně 
bude přesunut na náhradní jarní termín.

Setkali  jsme  se  naposledy  6.  září  na  rozárovských  hodech 
a pokud bude termín koštu posunutý, plánujeme jako další se-
tkání  až  rozsvěcení  vánočního  stromu.  Kromě  už  tradičního 
svařáku bychom chtěli (asi v prostorách hasičky) udělat malou 
ochutnávku s nabídkou našich vín.

Jako každý rok bychom se s vámi chtěli sejít 27. prosince 
na „Svěcení vína“ a v lednu na Vinařském krojovém plese, 
uvidíme, jestli to situace dovolí.

Konzumace  kvalitních  moutnických  vín  a  hlavně  burčáku 
přispívá mimo jiné i ke zvýšení obranyschopnosti proti virům. 
Vědci  jsou teprve v počátcích výzkumu a bude jim ještě něja-

kou dobu trvat, než se jim podaří odhalit všechny složité aspekty 
a příčiny tohoto jevu.

Nám ale nic nebrání zapojit se už teď dobrovolně do klinické 
studie a pomoci vědcům s jejich náročným výzkumem. „Každý 
podle svých možností, každému podle jeho potřeb.“ (To už jsem 
kdesi slyšel).

S přáním zdraví, pohody a dobré nálady
za VBM Jiří Novotný

Volby do krajských zastupitelstev a do Senátu Parla-
mentu ČR se budou konat ve dnech 2. a 3. 10. 2020, případ-
né druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 
9. a 10. 10. 2020.

Základní informace pro voliče
• je zapotřebí dodržovat přiměřené doporučené rozestupy 
(týká se i voličů před volební místností)

• před vstupem do volební místnosti bude nachystána desin-
fekce na ruce

• voliči vstupují do volební místnosti v roušce

• voliči předloží volební komisi doklad totožnosti a na vyzvá-
ní volební komise odkryjí obličej, po ztotožnění opět volič 
roušku nasadí

• voliči s karanténou nebo izolací nepůjdou k běžným voleb-
ním komisím, mají zvláštní způsob hlasování

VOLBY
2020

• doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro úpravu hla-
sovacího lístku

Přenosná volební urna
Občané, kteří se ze zdravotních důvodů (ne v karanténě!) ne-

mohou do volební místnosti dostavit a chtějí volit, mají možnost 
nahlásit se předem na OÚ Moutnice. V sobotu 2. října 2020 se 
k nim pak dostaví členové volební komise s přenosnou urnou.

Zvláštní způsob hlasování, pro občany 
v karanténě

• Hlasování v drive ‑in volební místnosti z automobilu  – 
tato  volební  stanoviště  budou  zřízena  v  každém  okresu,  bude 
jich  tedy 78. Stanoviště  budou uzpůsobena pro průjezd moto-
rového vozidla,  jejich vybavení zajistí armáda. Hlasovat může 
volič ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.

• Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, kte-
ré bylo uzavřeno  –  pokud krajská  hygienická  stanice  nahlásí 
uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich 
vyšle speciální komisi pro hlasování. Hlasovat bude možné od 
čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 
18 hodin.

• Hlasování do zvláštní přenosné schránky – pokud občan 
v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive ‑in hlasová-
ní, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit kraj-
skému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise v ochran-
ných  prostředcích.  Tuto  komisi  budou  tvořit  členové  drive‑in 
týmu a přijedou s přenosnou schránkou za občanem domů. Hla-
sování bude probíhat od pátku volebního dne od 7 hodin do so-
boty 14 hodin.
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