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1. ZPRÁVY Z OBCE

OHLÉDNUTÍ SE ZA UPLYNULÝM ROKEM

O jednotlivých stavbách, investicích i aktivitách v naší obci 
jste pravidelně informováni během celého roku, a to prostřednic-
tvím zpravodajů, webových stránek obce či facebooku. Přesto 
bývá dobrým zvykem se ke konci roku ohlédnout za vším a prá-
ci zrekapitulovat.

Rozařín
Největší investiční akcí tohoto roku byla bezesporu rekon-

strukce komunikace v Rozaříně spolu se zbudováním nového 
chodníku a přeložkami sítí do země (veřejné osvětlení, místní 
rozhlas a chránička na optiku). Zde se podařilo získat dotaci ve 
výši 1.164.020 Kč přes Místní akční skupinu Slavkovské bojiš-
tě. Dotace již byla připsána na účet obce.

Výsadby
Jako další významnou aktivitu vnímám sázení stromů. Letos 

byla naplánovaná II. Etapa obnovy Lízaky. Jedná se o náhradu 
za uschlé břízy podél této polní cesty. Po společném vysázení 
95 stromů v loňském roce bylo naplánováno na letošek dosadit 
v letošním roce na 130 stromů ve zbylé části Lízalky na našem 
katastru. Spolu s tím bylo vysázeno i 8 stromů za hřbitovem 
a byl proveden bezpečnostní a zdravotní řez topolů. K nově vy-
sázeným 8 stromům pak byly pořízeny i zavlažovací vaky. Oba 
výše zmíněné projekty byly podpořeny z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje, o čemž jsme vás informovali již v minulém čísle 
zpravodaje.

Kromě výsadeb podpořených dotacemi byly vysázeny i stro-
my podél potoku u hasičské zbrojnice.

Vážení a milí spoluobčané,

chci vám všem popřát radostné a pokojné prožití svátků vánočních a také vše dobré 
do nového roku. Nenechte se, prosím, vykolejit ničím, co na nás přichází zvenku. Lásku, 
radost a pokoj je třeba hledat v sobě, ve svém srdci. To jsou věci, které nám nikdo nemůže 
vzít, ale my je můžeme rozdávat všem kolem sebe. Říká se, že člověk má jen to, co rozdá. 
Rozdávejme tedy plnými hrstmi to, co může člověka naplnit, posílit či povzbudit. Věřím, 
že se pak stanou tyto Vánoce těmi nejradostnějšími, které jsme zažili, a to bez ohledu na 
to, jestli bude platit nouzový stav či nikoli. Ještě jednou vše dobré všem!

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce
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Do konce roku by pak měly být vysázeny ještě keře v prostoru 
okružní křižovatky spolu s dalšími krokusy, tulipány a narcisy.

Také je v plánu ještě letos vysadit keře podél nově zbudova-
ného chodníku od orlovny k mostku u školy.

Chodník podél potoku
Začátkem letošního roku byl realizován chodník podél po-

toku u orlovny. Zde dlouhé roky byla vyšlapaná cestička podél 
břehové hrany, která byla úzká a občas ujížděla spolu s celým 
břehem. Jsem rád, že se podařilo s majiteli přilehlých zahrad 
domluvit a posunout plot tak, aby zde mohl vzniknout regulérní 
chodník. Za to jim patří dík. Věřím, že tento chodník přispívá 
k větší bezpečnosti našich občanů a také zlepšuje prostupnost 
naší obcí.

Přeložky sítí
Další větší investicí byly přeložky sítí v ulici od orlovny ke 

kostelu. Obec platila přeložku sítě nízkého napětí od obchodu ke 
stávající nové poloze trafostanice. Částka přesáhla 1.000.000 Kč. 
Díky tomu společnost E.on vymístila vzdušné vedení vysokého 
napětí v délce přibližně 800 m a dále provedla přeložku nízkého 
napětí v celé této ulici. Obec v návaznosti na to musela přeložit 

do zemního kabelu veřejné osvětlení a místní rozhlas opět za 
více než milión korun. Spolu s tím bylo přeloženo veřejné osvět-
lení a rozhlas i v ulici Na Rybníku a byl osvětlen nový chodník 
podél potoku k orlovně.

Rekonstrukce hřiště
Významnější akcí byla i rekonstrukce víceúčelového hřiště 

u základní školy. Rekonstrukce byla dokončena v říjnu tohoto 
roku a stála cca 740.000 Kč. Dotace z Ministerstva pro místní 
rozvoj pak činí cca 520.000 Kč.

Územní plán a regulační plán
Mezi nejdůležitější dokumenty, které obec schvaluje, patří 

dokumentace vztahující se k územnímu plánování. V letošním 
roce byl změněn jak územní plán, tak i regulační plán. Věřím, 
že obě tyto změny pomohou k udržitelnému rozvoji naší obce. 
Kromě toho je, dle mého názoru, důležité, že se podařilo rozšířit 
plochy pro bydlení.

Fotovoltaika na úřadě
Do konce tohoto roku připravujeme ještě realizaci fotovol-

taické elektrárny na obecním úřadě a mateřské škole. Výkon 
elektrárny cca 29 kW. Cena cca 1,1 mil. Kč.

Židle hasička
Závěrem zmíním ještě tři drobnější aktivity. První z nich je 

pořízení 50 nových židlí za více než 100.000 Kč do hasičské 
zbrojnice. Staré židle již byly často polámané či jinak poškoze-
né. Nové židle tak budou sloužit nejen hasičům a spolkům při 
schůzích, ale i široké veřejnosti při oslavách, pokud si prona-
jmou k tomuto účelu hasičku.

Kamerový systém
V letošním roce byl rozšířen také kamerový systém. Kamery 

byly nově umístěny u základní školy a také víceúčelového hřiště 
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u orlovny. Primárním účelem 
kamerového systému je zvýšit 
bezpečnost našich občanů. Na 
kamerový systém reagovala již 
Policie ČR, která již opakova-
ně využila náš systém k řešení 
trestné činnosti.

Rekonstrukce aeračního 
systému ČOV

Jako poslední zde zmíním 
rekonstrukci aeračního systé-
mu na čistírně odpadních vod. 
Naše obec má problém (podob-
ně jako celá řada dalších obcí) 
s odbouráváním dusíkatých 
sloučenin z odpadních vod. 
Jednak vysoký obsah dusíku 
obsahují naše podzemní vody 
a dalším velkým zdrojem je 
konzumní způsob života nás 
všech (díky nadměrné konzu-
maci potravin).

Připravované
projekty

Tak jako se koncem roku 
ohlížíme za rokem uplynulým, 
podobně na prahu nového roku 
člověk vyhlíží, co nadcházející 
rok přinese. Níže tedy nastíním 
připravované projekty.

Dopravní automobil hasiči
V minulém čísle zpravodaje 

jste byli informováni o tom, že 
nám byla předschválena dota-
ce ve výši 450.000 Kč na do-
pravní automobil pro hasiče. 
V roce 2021 pak budeme žádat 
i Jihomoravský kraj o dotaci na 
dopravní automobil. Předpoklá-
daná cena pořizovaného auta je 
přibližně 1,3 mil. Kč.

Prodloužení sítí a komunikace
Největší plánovanou investicí pro příští rok je prodloužení 

inženýrských sítí a komunikace pro novou lokalitu rodinných 
domů. Spolu s tím mají prodloužené sítě sloužit i pro plánované 
sportovní centrum a výrobní lokalitu u benzínové pumpy. Odha-
dovaná částka celkové investice (včetně sportovního centra) činí 
přibližně 100 mil. Kč. Předpokládaná částka na prodloužení sítí 
a komunikace připadající na obec přesahuje 20 mil. Kč. Obec 
připravuje žádost o dotaci ve výši cca 7 mil. Kč na komunikaci.

Přeložky sítí na Těšany
Společnost E.on opakovaně posunula termín realizace přelož-

ky nízkého napětí ve směru na Těšany. Začátkem příštího roku 
by měla proběhnout soutěž na zhotovitele této stavby. Spolu 
s tím má být přeložena i polovina ulice v Rozaříně. V Rozaříně 
se pak připravuje i přeložka vysokého napětí pro novou trafosta-
nici k rodinným domům a sportovnímu centru u benzinky.

Mostek
Obec připravuje i žádost 

o dotaci ve výši cca 600-
700.000 Kč na realizaci lávky 
přes potok u fotbalového hřiště. 
Jedná se o přípravu pro pláno-
vanou cyklotrasu Moutnice – 
Těšany. Bohužel v obci Těša-
ny stále nemají dokončenou 
pozemkovou úpravu. Z toho 
důvodu se neustále odkládá re-
alizace cyklotrasy na Těšany.

Šulcův kopec
Probíhá projektová příprava na prodloužení sítí a komunika-

ce v první části Šulcova kopce.

Intenzifikace ČOV
Kromě již realizované modernizace aeračního systému bude 

třeba v příštím roce investovat dalších 700 – 800.000 Kč do mo-
dernizace řídícího systému čistírny odpadních vod. Stávající ří-
dící systém je již zastaralý. Modernizací tohoto systému by mělo 
dojít k navýšení kapacity odbourávání dusíku o cca 300 ekviva-
lentních obyvatel. Tato intenzifikace by měla pojmout všechny 
připravované projekty.

Změna ÚP č. 2
Po dokončení změny územního plánu č. 1. Přišlo na obec ně-

kolik žádostí o další dílčí změny územního plánu. Zastupitelstvo 
shledalo tyto žádosti jako opodstatněné a zahájilo změnu územ-
ního plánu č. 2.

DPS
V příštím roce budou pokračovat projekční práce na domu 

s pečovatelskou službou. Předpokládá se dokončení projektové 
dokumentace pro územní řízení a zahájení prací na dokumentaci 
pro stavební povolení.

Rekonstrukce silnice od kostela k orlovně
Také byla objednána projektová dokumentace na změnu stav-

by před dokončením v ulici od kostela po orlovnu. Chceme tím 
reagovat na stávajíc stav, řešit problematiku parkování a také 
bezpečnost chodců.

Polní cesty
Dále byla objednána projektová dokumentace na polní cesty. 

Jedná se o prodloužení štěrkové cesty, která vede z Větřáku ke 
hřišti – z té bude odbočka k biocentru, kde se nachází stromová 
kaple a dále bude navázáno až na polní cestu, která vede z Roza-
řína na Nesvačilku. Dojde k vytvoření dalšího okruhu pro pěší.

| ZPRÁVY Z OBCE |
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Prořez biokoridorů
Přes zimu by mělo dojít k prořezu biokoridorů sázených před 

15 lety.

Radosti starosty
Rodokmeny, kroniky, vzpomínky

V jednom z předešlých čísel zpravodaje jsem uvedl výzvu 
vám všem, kteří vlastníte jakékoli historické materiály, vzpo-
mínky, kroniky apod. zda jste ochotni se o ně s námi podělit. 
Děkuji všem, kteří nám takové materiály zapůjčili a my si je 
mohli okopírovat či naskenovat. Ty, kteří by byli ochotni tak 
ještě učinit, prosím, aby se nebáli nám tyto archiválie donést. 
Po naskenování vám je obratem vrátíme. Chtěli bychom v blíz-
ké budoucnosti udělat v Moutnicích výstavu věnovanou historii 
naší obce. Výstava by měla obsahovat dobové novinové články, 
zajímavosti, kroniky či rodokmeny.

Komise naší obce
Kulturní komise pro nás již několikátým rokem připravuje 

obecní kalendář na příští rok, kde jsou uvedeny všechny akce 
i svozy odpadů. V letošním roce je tématem Moutnice očima 
dětí. V kalendáři tedy najdete obrázky dětí ze školy i školky na 
témata celého roku. Jde o originální nápad a obrázky dětí jsou 
vydařené. Tímto bych chtěl dětem za jejich umělecká díla i ko-
misi za jejich práci poděkovat. Poděkování patří také učitelské-
mu sboru, který dětem s tématy radil a pomáhal. Věřím, že tento 
kalendář bude dělat radost po celý příští rok nejen mně, ale také 
všem, kteří si jej zakoupili (jak rodičům, tak i prarodičům dětí).

Komise životního prostředí pak již řadu let vysazuje každé 
jaro a podzim s dětmi ze školy i školky stromy. Letošní rok je 
díky karanténám jiný. Přesto si komise dokázala poradit. Na jaře 
vysázeli stromy se zaměstnanci školy a školky a nyní na pod-
zim si sehnali hrušně a vysázeli po obci na 5 hrušní, které zde 
budou pro všechny. Díky také jim za jejich práci a nápady. Na 
jeden z jejich nápadů se můžeme těšit v příštím roce. Po celý rok 
připravují naučnou stezku a také workoutové prvky pro starší 
děti, které budou umístěny za obcí. Věřím, že také jejich práce 
připraví radost spoustě z nás.

Rytíři nebes
1. října tohoto roku jsem 

měl možnost se zúčastnit 
spolu s dalšími Moutničáky 
zahájení výstavy věnované 
letcům z 311. bombardovací 
perutě. V 311. bombardo-
vací peruti působili tři naši 
rodáci. Všichni z nich jsou 
uvedeni v nové knize Rytíři 
nebes 311. československá 
peruť, která zde byla také 
k prodeji.

Pro zájemce je kniha 
k zapůjčení v naší obecní 
knihovně.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

| ZPRÁVY Z OBCE |
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MAS Slavkovské bojiště chystá regionální 
značku

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště se snaží 
dlouhodobě podporovat místní podnikatele, jednak zpracová-
ním výzev z Programu rozvoje venkova nebo vlastními projek-
ty, např. propagací místních řemeslníků v „Katalogu řemeslné 
výroby“.

Na jaře letošního roku spustila MAS provoz nového webu 
www.slavkovsketrziste.cz a facebookový profil www.facebook.
com/Slavkovsketrziste, kde shromažďuje aktuální nabídku pro-
duktů a služeb na území MAS Slavkovské bojiště. V nabídce 
jsou kromě místních potravin a nápojů (např. z farem, pivovarů, 
vinařů) i zastoupení restaurací, řemeslníků, masérů, služeb fo-
tografů. V současné době rozšiřujeme portál Slavkovské tržiště 
o objednávkový formulář, který urychlí spojení mezi „trhov-
cem“ a kupujícím.

Další připravovanou aktivitou je založení regionální značky, 
kterou chceme podpořit to nejlepší a originální z naší oblasti 
a samozřejmě tím i místní ekonomiku v současné nelehké situ-
aci. Regionální značka zviditelní náš region, může být udělena 
řemeslným výrobkům a uměleckým dílům (např. výrobky ze 
dřeva, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo, papírové 
obaly, upomínkové předměty, nábytek), potravinám a zeměděl-
ským produktům (např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, obi-
loviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje, med), přírodním produk-
tům (např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro 
kosmetické účely, rákos). Značka může zahrnovat také služby 
v cestovním ruchu (ubytovací a stravovací zařízení) a „zážitky“, 
tj. specificky zaměřené služby nebo typické akce.

Regionální značku chystáme ve spolupráci s Asociací regi-
onálních značek, která aktuálně zaštituje 27 regionálních zna-
ček na celém území ČR. Pro zájemce bude hned po novém roce 
uspořádáno setkání, kde budou diskutovány podmínky získání 
certifikátu. Dále pro zemědělské i nezemědělské podnikatele 
chystáme školení v oblasti legislativy, účetnictví, public relati-
ons včetně exkurzí za příklady dobré praxe. Pro ty, kteří mají 
sen začít podnikat a neví čím začít, chystáme cyklus základních 
školení, který jim může pomoci, jakým směrem se vydat, co ře-
šit a krok po kroku je provést systémem založení a administrace 
jejich budoucího projektu. Aktuální informace k plánovaným 
aktivitám najdete na www.slavkovskebojiste.cz.

Děkujeme všem členům a příznivcům za podporu a přejeme 
klidné vánoční svátky a úspěšný vstup do Nového roku 2021.

Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Hrušky 166
683 52 Hrušky u Slavkova
Manažerka: Mgr. Hana Tomanová
Tel: 604 318 732
tomanova@slavkovskebojiste.cz
www.slavkovskebojiste.cz

HISTORIE

Ze starých kronik – rok 1944
Zima letošiho roku byla mírná ani mnoho nemrzlo bylo vět-

šinou samé bláto. Jarní práce začaly brzy, jen místní němci měli 
vždycky čas vždyť to ani nějací rodilí zemědělci nebyli. Vůbec 
hospodářským věcím nerozuměly kupříkladu ve žních obilí pře-
dem neobsíkaly přímo do obilného porostu vjely a sekli a ti co 
tam byli na práci přiděleni měly z toho jen radost a smích jak 
jsou nám za vzor.

Dle zahraničních zpráv, které všichni občané poslouchali 
s velkou pozorností a sledovali na mapách pohyb fronty a vyty-
čovaly si na mapách vše podle nejnovějších zpráv ústup němců, 
vždyť již překročili naše hranice na východě. Jakmile vkročil 
ruský voják na naše hranice vyhlásilo se ve středu Slovenska 
povstání proti němcům. Hlavní štáb tohoto povstání byl v Ban-
ské Bistrici, tohoto povstání zúčastnili se slováci jak mladí tak 
i staří, muži zanechaly doma svoje rodiny i své hospodářství růz-
né velikosti a odešel do hor každý dle rozkazu, který vydal par-
tyzánský štáb by mohly v týlu nepřítele provádět záškodnické 
akce a ničit němce kde se dalo.

Tyto oddíly partyzánské byly posilňovány zvláště k tomu cvi-
čenými muži z ruska kteří sem byli shozeni z letadel pomoci 
padáku jak zbraně tak i náboje, potraviny a všeho co bylo ne-
zbytně potřeba. Slovenské muže posilovala pevná naděje v lepší 
zítřek. Jak muži v horách tak i ženy doma prováděly němcům 
co se dalo. Rovněž učitelé i kněží, kteří poskytovali partyzánům 
úkrytu a ošetření i od slovenských lékařů s nasazením vlastního 
života všestrannou péči a ošetření.

Za celou válku se rozmohl černý obchod, obchodovalo se se 
vším, co se týkalo poživatin a kouření za 100 cikaret se platilo 
i 1.000 Kč za litr kořalky 500,– - Kč a pravé hroznové víno za 

50,– - Kč a druhák nebo i několikaterák nebyl o mnoho lacinější 
jen když v tom bylo nějaké procento lihu. Z poživatin mouka 
sádlo maso mouku si lidé obstarávaly přímo ve mlýnech kde se 
za obili vyměňovala mouka z polovice tak že za 100 kg pšenice 
dostal 50 kg mouky bez placení.

Ve velké oblibě byla krmená drůbež jako husy kačeny krůty 
i slepice. Potřeboval-li někdo třeba stavební materiál tak to spra-
vila husa nebo kačena, za pěkné stádo hus si koupili i materiál 
na rodinný domek.

Německé komando bylo úplně bezhlavé a žádný se nechtěl 
bát proto si dělal každý co chtěl a jak mu to nejlepší vyhovovalo 
neboť se na východě našeho státu bojovalo.

25. srpna bylo bombardováno Brno, velká spousta americ-
kých letadel se vznášelo ve vzduchu jako vlaštovky až se vznesly 
nad město a zničily některé objekty a taky některé obytné domy 
a druhý nálet byl až v listopadu byla zničena Brněnská zbrojov-
ka v Zábrdovicích, v Líšni a zase to odnesly někteří neviní obča-
né toho dne byl nálet na více měst a továren jako Hodonín a tam 
zničeny nádraží, kasárna, U. P. závody, tabáková továrna, část 
cukrovaru i byla letecky poškozena budova okresního hejtman-
ství taky nedaleká Břeclav byla náletem zničena, nejdůležitější 
vojensky bylo rozbytí nádraží kde je velká železniční křižovatka 
odkud jedou vlaky na všechny strany.

Naše obec nebyla taky na 100% česká kromě němců co zde 
hospodařili na vystěhovaných usedlostech bydlely v obci tak 
ani ne jako poloněmci kteří hauzírovali po vesnici a kde se vše 
hnulo tak vše udávaly. Někteří občané byli v podezření že udá-
valy aby se dostaly na lepší místo. Někteří udávaly ze závisti 
a škodolibosti. Proto v obci byla kontrola za kontrolou nejvíce 
to odnášely představitelé obce jako hlavním terčem by staros-
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ta Štěpán Páral který byl starostenství sproštěn pro různá udání 
a byl mnohokrát volán na gestapo. Jeho nástupcem byl Josef 
Žák rolník Moutnice č. 3 který byl v tomto řízení obce velice 
obratný a dovedl to na obě strany dobře válet třebaže stál jednou 
nohou v kriminále.

Tak se rok blížil ku konci a němci stálým ústupem se blížili 
ku svému poslednímu cíli. Občané si připravovaly kryty jak na 
potraviny tak i pro sebe byli to hlavně sklepi kde by mohly čekat 
toužebné osvobození.

Miluše Janoušková
kronikářka

Den válečných veteránů 11. 11. 2020
I přes všechny zvláštnosti 

dnešní doby, ale při zachování 
všech pravidel, proběhla vzpo-
mínka na tento významný den 
tak, abychom zachovali tradici. 
V moutnickém kostele sv. Jiljí 
byla sloužena mše svatá za vá-
lečné veterány. Večer jsme po-
ložili kytice u památníků u fary 
a poté umístili věnečky k pa-
mětním deskám na orlovně. 
Věřím, že příští rok se v tento 
významný den sejdeme bez 
omezení a budeme moci prožít 
připomínku válečných veterá-
nů naplno.

Rostislav Dohnálek

Z historie
Jako připomínku ke dni válečných veteránů mi dovolte Vás 

seznámit s mladými muži, kteří sdíleli válečné osudy s našimi 
rodáky - letci 311. československé bombardovací perutě Rudol-
fem Maškem a Františkem Havránkem. Přestože věřím, že vět-
šina z Vás zná příběhy rozařínských rodáků, dnes se k nim vrá-
tíme pohledem na jejich kamarády a spolubojovníky v řadách 
našeho letectva v rámci Britského královského letectva.

Nejprve se vrátíme k události ze dne 17. ledna 1942. V 18. 
hod. odstartovalo 11 bombardérů 311. čs. perutě z letiště East 
Wretham k bojovému letu, kterým byl nálet na Brémy. Welling-
ton Mk. IC T2971(KX-J), kde byl členem posádky radiotelegra-
fista Sgt. Rudolf Mašek, pilotoval jako velitel a první pilot Sgt. 
Jindřich Svoboda. Ten se narodil 23. 5. 1917 v Třebíči a poté se 
rodina odstěhovala do Zámostí. J. Svoboda byl členem Juná-
ka. V roce 1936 odešel studovat prostějovské vojenské učiliště. 
V době ohrožení státu odešel jako dobrovolník k leteckému plu-
ku. V lednu 1940 odešel balkánskou cestou do naší zahraniční 

armády. V Anglii se po výcviku stal pilotem bombardéru. Ab-
solvoval celkem 24 bojových letů z toho 16 jako první pilot. 
Při bojové akci 17. ledna, po splnění úkolu a přesném odhození 
bomb na určený cíl, se Wellington řízený J. Svobodou otočil 
a směřoval k návratu do Anglie. Posádka se musela nejdříve 
vyrovnat s útokem nočního stíhače, následně se bombardér stal 
cílem odstřelování flakem, při kterém byl poškozen jeden motor, 
který začal hořet, ale posádce se ho podařilo uhasit.

Nastal pokus doletět na jeden motor. Unavený první pilot pře-
dal řízení nad územím Holandska druhému pilotovi Sgt. Zdeňku 
Sichrovskému, tomu se klesající letoun nepodařilo udržet nad 
zemí a při pokusu o nouzové přistání bombardér zavadil o stro-
my a havaroval.

V době havárie stál J. Svo-
boda vedle Z. Sichrovského 
a při nárazu byl vymrštěn z le-
tadla. Při havárii zahynul pi-
lot Sgt. J. Svoboda, navigátor 
P/O J. Brož a rozařínský rodák 
radiotelegrafista R. Mašek. 
Všichni tři jsou pochováni na 
hřbitově Gilzerbaan v Tilburgu 
v Holandsku.

Svobodovo jméno nese ju-
nácký okres Třebíč a od roku 
2003 také lávka spojující Vnitř-
ní město se Zámostím. J. Svo-
boda byl vyznamenán Česko-

slovenský válečným křížem 1939 a Československou medailí Za 
chrabrost. In memoriam byl povýšen do hodnosti plukovníka.

V dalším příběhu spojeném s druhým naším rodákem Fran-
tiškem Havránkem mi dovolte Vás seznámit s další osobností 
našeho letectva v Anglii. 4. 12. 1944 odstartoval bombardér Li-
berator GR. Mk. V FL981(PP-O) ke cvičnému letu ze základny 
v Tainu ve Skotsku. Letadlo pilotoval jako velitel a první pilot 
W/O Štěpán Petrášek. Ten se narodil 18. 4. 1917 ve Velenicích 
u Poděbrad. Do naší zahraniční armády byl prezentován v lis-
topadu 1939 v hodnosti svobodníka. V Anglii byl po výcviku 
zařazen jako pilot k naší 311. bombardovací peruti. 16. 8. 1942 

Jan Svoboda
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jako druhý pilot byl při poškození německé ponorky, která se ná-
sledně potopila. Také jako druhý pilot prožil dramatický souboj 
11. 9. 1942 nad Biskajským zálivem, kde byl Wellington Mk. 
ICHD998(KX-U) napaden čtyřmi dálkovými stihači Ju 88, inka-
soval celkem303 zásahů, aniž 
by byl někdo z osádky zraněn. 
Střelcům Wellingtonu se poda-
řilo zasáhnout dva nepřátelské 
letouny a oba vyřadit z boje. 
Další významný a ojedinělý 
výkon v rámci Coastal Com-
mand se podařil Š. Petráškovi 
22. 11. 1942 v průběhu proti-
ponorkové hlídky nad Biskaj-
ským zálivem.

Při tomto letu byl Š. Petrá-
šek prvním pilotem a velitelem. 
V průběhu letu byl Wellington 
Mk. IC X9745 (KX-S) napaden 
osmi dálkovými stíhači a 25 minut musel čelit jejich útokům. 
Z osádky nebyl nikdo zraněn a v boji se podařilo poškodit čtyři 
nepřátelská letadla. F/Sgt. Štěpán Petrášek byl označen jako je-
den z největších hrdinů v britském pobřežním letectvu. No a teď 
se vrátíme na začátek článku, ale fakticky se posuneme do už 
zmíněného data 4. 12. 1944. Při cvičném letu hned při startu ve 

21 hod. bombardér Liberator havaroval a v něm zahynula celá 
osádka. Zahynuli W/O Š. Petrášek, F/Sgt. J. Šebestík, F/O E. 
Zbroj, F/Sgt. F. Benedikt, F/Sgt. F. Havránek, Sgt. W. Hnilička 
a Sgt. J. Kulhavý. Příčina havárie nebyla objasněna, pravděpo-
dobně byla příčinou technická závada. Pět členů osádky bylo 
pochováno na hřbitově St. Duthus ve skotském Tainu (hrabství 
Ross and Cromarty). Na fotografii vidíte osudný bombardér Li-
berator s označením FL981.

In memoriam byl Štěpán Petrášek povýšen do hodnosti plu-
kovníka.

Válečné příběhy těchto dvou skvělých letců propojila válka 
s osudem našich rodáků Rudolfa Maška a Františka Havránka. 
Prožívali spolu chvíle ve výcviku, ale také chvíle odpočinku. 
Spolu odcházeli a nasedali do bombardérů, společná byla jejich 
nezměrná touha po svobodě a víra v konečné vítězství a návrat 
domů do vlasti. Bohužel byl pro ně i společný tragický osud, při 
kterém je opustila válečná štěstěna. Ale my dnes snad můžeme 
říci, že ani smrt je nerozdělila, vždyť nadále odpočívají vedle 
sebe daleko od své vlasti na hřbitovech v Holandsku a Skotsku.

Naše vzpomínka v den válečných veteránů směřuje právě 
k nim.

Děkujeme a nezapomeneme.
Rostislav Dohnálek

KNIHOVNA

Informace z knihovny
22. října jsme z důvodu nařízení vlády museli do odvolání 

uzavřít veřejnosti knihovnu. Všechny stávající výpůjčky se pro-
dloužily, takže se čtenáři nemusí obávat případných poplatků 
za pozdní vrácení knih. Přestože knihovny byly zavřeny, v naší 
knihovně se nezahálelo.

V minulém zpravodaji jsme vás informovali o stěhování knih 
v rámci knihovny. Na podzim jsme do knihovny pořídili nové 
zarážky, nosiče orientačních nápisů a regálové rozřaďovače. 
Knihovna nyní vypadá lépe a zároveň se díky nim zjednodušila 
orientace, zvláště pak v sekci naučné literatury.

Vánoční čtení
Další nepříjemností je zrušení vánočního čtení. V polovině 

prosince jsme se pravidelně scházeli v knihovně u vánočního 
stromečku a četli si pohádky a příběhy, které nám měly zpří-
jemnit čekání na Vánoce. Letos se bez této události budeme mu-
set obejít, abychom neohrozili sebe a své blízké. Prosím tedy 
rodiče, aby se na chvíli zastavili, vzali do ruky pěknou knihu 
a přečetli dětem pohádku. Společná chvilka a zajímavá kniha 
může pomoci alespoň na chvíli zapomenout na starosti a navodit 
příjemnou vánoční náladu.

Jižní Morava čte
Na začátku nového školního roku jsme vyhlásili literárně - 

výtvarnou soutěž Jižní Morava čte. Letošní ročník nesl téma 
Svět v obrazech na počest výročí 350 let od úmrtí Jana Amose 

Štěpán Petrášek
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Komenského. V rámci soutěže jsme se s žáky základní a mateř-
ské školy sešli v knihovně a pověděli si něco o životě a díle této 
osobnosti. K setkání v knihovně letos ale z důvodu pandemie 
došlo pouze jednou pro školu a jednou pro školku. Abychom si 
to trochu vynahradili, na stránkách knihovny si můžete vyzkou-
šet kvíz zaměřený právě na Komenského.

A kdo dává přednost trávení času na čerstvém vzduchu, mohl 
si s naší knihovnou zahrát putovní hru nesoucí název Cesta ko-
lem Moutnic. V Moutnicích a okolí jste mohli nalézt několik 
lístků s obrázky z Komenského díla Svět v obrazech.

Každý lístek skrýval jedno písmeno. Po nalezení všech pís-
men jste mohli rozluštit tajenku, kterou byla slova Schola ludus, 
tedy škola hrou. Odkazují právě na Komenského metodu učení, 
kterou si prošel každý účastník Cesty kolem Moutnic.

Na co ale jistě všichni nejvíce čekáte, je vyhlášení výsledků 
právě výše zmíněné soutěže Jižní Morava čte. Ač se přihlásilo 
na čtyřicet dětí, v Moutnicích se soutěžilo pouze ve dvou kate-
goriích. A těmi byla kategorie výtvarná a volná tvorba. Volba 
vítězů byla obtížná, neboť všechny děti odvedly skvělou prá-
ci a stvořily úžasné výrobky, jak se sami můžete přesvědčit na 
fotografiích. V kategorii volné tvorby nakonec zvítězila práce 
děvčat nesoucí název My si rády čteme. Autorkami veledíla jsou 
Daniela Fibichová, Michaela Krejčiříková a Zuzana Wahbiová. 
V kategorii výtvarné zvítězilo Moře od Natálie Lengálové.

Vítězky jsou pozvány na slavnostní udílení cen a vyhlášení 
hlavního vítěze v rámci celého kraje v Divadle Polárka, které 
z důvodu pandemie proběhne na jaře. Ostatní děti byly odmě-
něny vstupenkami do zábavních center Vida, Bongo a získaly 
řadu věcných cen, které do soutěže věnovali sponzoři s hlavním 
sponzorem Jihomoravským krajem. Vítězkám gratulujeme a dě-
kujeme účastníkům za krásné práce. Všem občanům přejeme 
veselé Vánoce a především hodně zdraví do nového roku.

Kateřina Flajšingerová

KULTURA

Vítání občánků
Dne 11. října proběhlo v naší obci vítání občánků. Vzhledem 

k současné situaci se muselo jarní vítání odložit, a proto se této 
akce zúčastnilo 12 dětí.

Samotné vítání proběhlo v komorním stylu po malých sku-
pinkách. Mezi nové občánky obce Moutnice patří: Filip Majer, 
Rosalie Novotná, Emily Trávníčková, Norbert Flajšinger, 

Matyáš Dostál, David Běloušek, Jan Hrdlička, Nela Hradečná, 
Karel Čermák, Štěpán Ondráček, Vít Matoušek a Tomáš 
Homola.

Všem dětem přejeme hlavně zdraví, štěstí a lásku.

Michaela Kohoutková
kulturní komise
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Milí Moutničáci,
máme tady poslední letošní vydání našeho zpravodaje. Ke 

konci roku je vždy čas bilancovat a hodnotit, ale to bych já zrov-
na teď nechtěl. Jak jsem psal v jednom z předchozích článků, 
tak na hodnocení toho, co se nám společně povedlo anebo nepo-
vedlo, jste tady především vy. Letošní rok byl extrémní jak na 
počasí, tak na různá omezení ohledně shromažďování lidí a akcí 
s tím souvisejících. Většinu letošních akcí jsme díky těmto ome-
zením museli zredukovat, ale to neznamená, že nějakým způso-
bem neproběhly.

Jarní odpadkobraní jste zvládli (jak se teď moderně říká di-
stančně) a za to vám skládám poklonu. Bylo moc pěkné, jak se 
mě lidé ptali, jestli to uděláme anebo zrušíme, ale na druhé stra-
ně mě přesvědčovali, abychom do toho šli a nerušili již zaběhlou 

Svatá Lucie
Před 4 lety jsme začali slavit 

svátek svaté Lucie, který připa-
dá na 13. prosince.

Její jméno je odvozováno 
od latinského slova Lux - Lu-
cus, znamenajícího světlo, a je 
i překládáno jako Světlana. 
Dokonce od něho pochází po-
jmenování nejmladších členek 
skautingu – Světlušky.

Svatá Lucie se narodila ko-
lem roku 284 v Syrakusách 
v Itálii (Sicílie). Pocházela z dobře situované rodiny. V době pro-
následování křesťanů se nebála odmítnout sňatek s pohanským 
aristokratem, jelikož složila slib čistoty.

Dle legend věděla, že jejímu nápadníkovi se nejvíce líbily 
její oči, tak si je vydloubla a je často znázorňována s vlastníma 
očima na talíři. Po odmítnutí sňatku se rozhodli Lucii zneuctít 
a odvést jí do nevěstince. Díky prostoupení Duchem Svatým se 
jim to však nepodařilo, nedokázali s ní hnout dokonce ani párem 
volů. Proto jí nakonec prokláli krk mečem (r. 304).

Lucie předpověděla před smrtí pád císaře Diokleciána a po-
volení křesťanské víry. Dioklecián do roka padl a o devět let 
později císař Konstantin I. Veliký povolil křesťanství.

Ostatky Lucie byly v roce 1204 převezeny z Konstantinopole 
do Benátek, do kostela svaté Lucie. V roce 1861 byl chrám zbo-
řen, aby uvolnil místo pro hlavní benátské nádraží, které dodnes 
nese její jméno: Stazione di Venezia Santa Lucia. Relikvie byly 
proto přemístěny do blízkého kostela San Geremia, kde od roku 
1955 obličej světice zdobí stříbrná maska.

Je uctívána katolíky, pravoslavnými a jako jediná svatá i lute-
ránskými Švédy a Nory. V lidové tradici na tento svátek chodily 
„Lucky“ a kontrolovaly úklid v domácnostech.

Je patronkou slepých, pomocnice při očních a krčních nemo-
cech, kajících nevěstek, advokátů, spisovatelů, sklářů, elektri-
kářů…

Hlavně je patronkou světla, tak jak jinak slavit než průvo-
dem plným světýlek pomocí lampiónů, ať už různě vyrobených, 
upravených či zakoupených. Letos se nám nepodaří sejít a spo-
lečně „rozzářit“. O to více se na vás těšíme 13. prosince 2021.

Lenka Dohnálková
kulturní komise

Výstava betlémů se letos v Moutnicích 
neuskuteční

Vánoce se blíží mílovými kroky a pro většinu z nás to zname-
ná mimo dárků, úklidu, pečení a zdobení také vytáhnout z půdy 
krabice s vánočními dekoracemi a oprášit a vystavit rodinný 
betlém. Všichni víme, že betlém je znázornění Kristova naro-
zení v betlémské jeskyni a kromě jesliček a Svaté rodiny v něm 
většinou nechybí anděl, pastýři, ovečky, vůl a oslík… 6. ledna 
o slavnosti Zjevení Páně (lidově Tří králů) se pak přidávají i po-
stavy tří králů.

Historie betlémů se začala psát ve 13. století, kdy první bet-
lém připravil František z Assissi pro účastníky půlnoční mše. 
V českých zemích byl historicky první doložený betlém posta-
ven v 16. století v jezuitském kostele v Praze. Betlémy se vytvá-
řejí z nejrůznějších materiálů – ze dřeva, keramiky, skla, papíru, 
perníku, mohou být i krajkové, paličkované či háčkované; fan-
tazii se prostě meze nekladou. V posledních letech se těší velké 
oblibě i živé betlémy, kde jsou postavy z betléma představovány 
živými lidmi. Jeden z největších živých betlémů v naší republice 
se každoročně koná v nedalekém Rajhradě, na nádvoří Benedik-
tinského opatství, vždy na Boží Hod vánoční odpoledne, letos se 
však bohužel díky omezením v souvislosti s výskytem korona-
viru po dlouhé době konat nebude.

A už jsme se dostali k tradiční výstavě betlémů v Moutnicích, 
která se koná od roku 2008 vždy o třetím adventním víkendu 
v orlovně a pořádá ji Orel jednota Moutnice a místní organizace 
KDU-ČSL. Ani tato výstava se letos k naší velké lítosti kvůli 
epidemiologické situaci neuskuteční. Je to velká škoda, návštěv-
nost výstavy byla vždy veliká a lákaly na ni nejen betlémy, ale 
také vůně svařáku, perníčků a vánočního cukroví. Nejvíce bet-
lémů vždy vystavoval pan Jiří Husák, měl jich tam loni kolem 
stovky. Letos vyřezal další, ale prohlédnout si je budeme moci, 
doufejme, až příští rok. Nápadité betlémy na výstavu dodávala 
tradičně základní i mateřská škola, v posledních letech nechyběl 
ani velký pohyblivý betlém pana řezbáře Valíčka ze Šitbořic.

Vzhledem k tomu, že se letos u svařáku na výstavě betlémů 
nepotkáme, přeji Vám všem za celou kulturní komisi radostné, 
klidné a pokojné Vánoce prožité s Vašimi nejbližšími a hodně 
zdraví, lásky, štěstí, milých setkání a dobré nálady do roku 2021.

Katka Springinsfeldová
kulturní komise

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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tradici. Sázení se školou a školkou za děti zvládly paní učitelky 
a kuchařky, podzimní odpadkobraní jsme zvládli společně, ale 
podzimní sázení se školou a školkou jsme museli vynechat, pro-
tože už nebyla možnost (díky výjimečnému stavu) to udělat jako 
na jaře.

Bohužel jsme museli odvolat i druhou etapu společné obnovy 
aleje „Lízalka“, ale tu za nás dokončila profesionální firma pana 
Jiřího Dohnálka. Běžte se tam podívat – je nádherná!!! Já bych 
vám chtěl za naši komisi hlavně poděkovat, že se našich akcí 
aktivně zúčastňujete, jdete tím příkladem svým dětem a pomá-
háte tím budovat naše společné okolí. Přeji vám do nového roku 
hlavně hodně zdraví a těším se na to, že se na jaře zase společně 
sejdeme!!! Věřte bude líp.

Za komisi životního prostředí
Roman, Barča, Lucka a Dan

Zasaď hrušku
Nadace Veronica je největší moravskou nadací zaměřenou na 

ochranu přírody, krajiny a životního prostředí. Působení nadace 
je lokalizováno na Moravu a Slezsko, sídlo i kancelář nadace 
Veronica najdeme v Brně, kde nadace provozuje dva dobročinné 
obchody (ulice Pekařská a Palackého třída). Největším dílem na-
dace je však vzdělávací a informační středisko působící v srdci 
Bílých Karpat, v obci Hostětín.

Na podzim tohoto roku nadace Veronica zachránila z Holand-
ska 4 600 hrušní a přišla s projektem Zasaď hrušku, do kterého 
jsme se velmi rádi zapojili.

Probíhající epidemie postihla mimo 
jiné i ovocnou školku nadace Corazon, 
kde kvůli zrušeným objednávkám zůsta-
ly tisíce stromků bez odběratelů. V září 
se nadace Veronica s pomocí organizace 
The Tree Party rozhodla vypravit jeden 
kamion a hrušně převézt do Česka.

Část hrušní také nadace vyčlenila pro 
výsadby obcí, škol a dalších veřejných 
institucí na Vysočině, v Jihomoravském 
a Zlínském kraji. Obec Moutnice na 
svých pozemcích vysadila pět stromků, 
díky za ně!

Představujeme se
Zachráněné hrušně jsou dvou odrůd: Konference a Sweet 

Sensation. Konference je stará odrůda hrušně, která byla vy-
šlechtěna v Anglii v 19. století. Odrůda není náročná na stanovi-
ště ani půdu. Její plody jsou středně velké a protáhlé. Slupka je 
suchá, zbarvena do zelena, dužnina je bílá, jemná a velmi šťav-
natá.

Hrušky se sklízí od poloviny září a jejich konzumní zralost je 
v listopadu. Konference je vhodná na zavařování.

Hrušeň Sweet Sensation je naopak novou odrůdou, jedná se 
o červenou mutaci odrůdy Doyenne du Comice – Děkanka Ro-
bertova. Odrůdy se vzájemně opylují. Stromy jsou na podnoži 
kdoulový semenáč, sazenice jsou prostokořenné.

Barbora Hrdá
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Třídění odpadů
Milí spoluobčané,
dovolte mi drobné vysvětlení k otázce třídění odpadů, a to 

konkrétně skla. Protože dlouhé roky pracuji se sklem a také mu-
sím třídit a odevzdávat vytříděný odpad k dalšímu zpracování, 
dovolím si několik poznámek k této problematice.

U sběrného dvora máme dva kontejnery na sklo. Jeden je ze-
lený a ukládá se do něho barevné sklo. Vedle něho je kontejner 
na bílé sklo tzv. zvon. Zelený kontejner na barevné sklo je ve-
lice často přeplněn, ale bohužel se do něho dávají velice často 
také sklenice bílé, které však patří do vedlejšího kontejneru – ten 
bývá poloprázdný. To je jeden problém. Druhým problémem je, 
že se zbytečně míchá sklo barevné s čirým, a tím se znehodnocu-
je kvalita třídění, a to z důvodu, že bílé sklo je žádanější recyklát. 
Dalším nešvarem, který znehodnocuje kvalitu skleněného odpa-
du, je to, že necháváme na sklenicích plechové uzávěry. Víčka 
například zavařovacích sklenic patří do kontejneru na železo. Při 
zpracování skla je nepřípustné znečistění kovem. Zpracovatelé 
sklářského odpadu tak musí při zpracování vynakládat mnohem 
větší náklady na přípravu odpadu k dalšímu zpracování. Mys-
lím, že jsme se ve třídění všech odpadů poslední roky výrazně 
posunuli dopředu, a tak dokážeme i v tomto případě zkvalitnit 
recyklaci skla.

Všem děkuji
Rostislav Dohnálek

Hřiště Pod chaloupkama

Milé děti, rodiče, učitelé a spoluobčané. Co vy na to???

Rostislav Dohnálek

Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná 
místa, aby nezamořila životní prostředí

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle pu-

tuje do koše. V domácnostech jsou však v posledních letech 
„wolframky“ postupně nahrazovány úspornými světelnými 
zdroji: jde zejména o lineární, kompaktní úsporné zářivky či 
LED žárovky. Jejich předností je, že vydrží svítit mnoho let 
a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Ob-
sahují však druhotné suroviny a zářivky i velmi malé množství 
toxické rtuti. Proto, když doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, 
ale je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje 
kolektivní systém EKOLAMP.

„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů 
na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do 
ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organiza-
ce Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, 

v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je 
obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu lidí i zvířat.

Postaráme se i o staré elektro
EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recyk-

luje nejen světelné zdroje, ale od ledna 2019 rozšířil své služby 
i na další elektrozařízení. Nově se tak postará například o vy-
sloužilé domácí spotřebiče, elektrické hračky a nástroje nebo 
vybavení pro volný čas a sport.

Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé zářivky či nefunkční elektrozařízení je třeba od-

nést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do ozna-
čených sběrných nádob, které se nacházejí na řadě míst po celé 
České republice. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4500 
sběrných míst.

Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné li-
kvidaci starého elektra se dozvíte na www.ekolamp.cz.

Sběrný dvůr, který se v Moutnicích nachází, je otevřen 
v zimním období každou sobotu v době od 9:00 do 11:00 ho-
din.

Soutěž o křišťálovou popelnici 
16. ročník soutěže O Křišťálovou popelnici v netradiční 

podobě! Zástupci EKO-KOM se tentokrát rozjeli předat 
ocenění přímo do nejlepších obcí

Česká republika, 11. listopadu 2020 – Po letošní konferenci 
Odpady a obce 2020, která se v minulosti konala vždy za pří-
tomnosti stovek účastníků v Hradci Králové a letos si kvůli ko-
ronavirovým omezením odbyla svou on-line premiéru, proběhlo 
v netradičním kabátu i předání ocenění vítězům celorepublikové 
soutěže obcí v třídění odpadů „O Křišťálovou popelnici“ za rok 
2019. Na rozdíl od minulých let neproběhlo předání ocenění zá-
stupcům nejlépe třídících obcí na slavnostním večeru konferen-
ce v Hradci Králové. Naopak zástupci společnosti EKO-KOM 
se rozjeli dnes přímo na radnice a obecní úřady, kde ve stejnou 
chvíli předali ocenění a zveřejnili jim umístění v soutěži. Vyhlá-
šení tak proběhla v komorním duchu, na radosti to ale oceněným 
obcím neubralo.

Stejně jako v minulých letech byla i tentokrát soutěž určena 
všem obcím ČR zapojeným v systému EKO-KOM a soutěžilo se 
ve třech velikostních kategoriích. Do užšího výběru 16. ročníku 
soutěže O Křišťálovou popelnici postoupilo 66 nejlepších měst 
a obcí – pět zástupců z každého kraje a hlavní město Praha. Oce-
nění získaly 3 nejlepší obce a města z každé kategorie a z těch 
vítězných vzešel i absolutní vítěz. Květiny, malé křišťálové 
popelnice a v případě vítězů i šeky s finanční odměnou předali 
nejlepším obcím a městům v rámci dnešní svatomartinské tour 
zástupci EKO-KOM, a. s.

Kategorii obcí do 500 obyvatel ovládly tentokrát Potůčky, 
v kategorii obcí od 501 do 5 000 obyvatel zvítězily Vigantice 
a v kategorii nad 5 001 obyvatel dosáhl na vítězství Vimperk. 

| ZPRÁVY Z OBCE |



15

MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2020

Jihočeský Vimperk se stal zároveň absolutním vítězem 16. roč-
níku soutěže O Křišťálovou popelnici a doplnil tak seznam ví-
tězů na putovní Křišťálové popelnici, kterou starostce Jaroslavě 
Martanové předala regionální manažerka AOS EKO-KOM Len-
ka Pravdová.

Co je hodnoceno?
Každý kraj měl pětici nejlepších zástupců. Do celostátního 

užšího výběru totiž postoupili automaticky vítězové z krajských 
soutěží, další 2 zástupce z každého kraje nominovali příslušní 
regionální manažeři EKO-KOM, a. s., vybírat však mohli pouze 
z obcí, které se umístily v krajské soutěži nejhůře na 5. mís-
tě. V užším výběru pak o těch nejlepších rozhodovala celá řada 

kritérií. Jako vždy se hodnotilo nejen dosažené množství vytří-
děného odpadu na osobu a rok pro každou komoditu, hodnotil 
se také poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu, hustota 
sběrné sítě (včetně pytlového sběru a individuálních nádob), při-
hlíželo se také k tomu, jestli obec sbírá i nápojový karton, bílé 
sklo a kovy a celkově jaké jsou v obci vytvořené podmínky pro 
nakládání s odpady.

Hodnocení je tedy velmi komplexní a provádí se především 
na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM 
v rámci jejich pravidelného výkaznictví.

Výsledky soutěže o křišťálovou popelnici 2019

Absolutní vítěz: Vimperk

• kategorie Obce do 500 obyvatel:
1. Potůčky
2. Český Jiřetín
3. Albrechtice v Jizerských horách
• kategorie Obce 501 –5 000 obyvatel:
1. Vigantice
2. Velké Bílovice
3. Pržno
• kategorie Obce nad 5 001 obyvatel:
1. Vimperk
2. Telč
3. Jilemnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Smutný podzim v základní škole
Říká se, že učitel by nemělo být povolání, ale poslání. Ně-

kteří vtipně dodávají, že je to postižení, ale věřte, že ani tomuto 
označení se správný učitel (učitelka) nebrání. Jedna z nejdůleži-
tějších vlastností učitele je mít děti rád – respektovat je. Hned ta 
další je humor.

A proč vlastně začínám povídání o škole takto? Důvodem je, 
že jsme v říjnu opět humor ztratili, když jsme přišli o žáky v la-
vicích a škola utichla. Poučeni z předchozí distanční výuky jsme 
si brzy domluvili systém, který se naštěstí osvědčil. Děti měly 
jak on-line výuku – tady jsme se drželi doporučení dětských psy-
chologů a neučili děti přes počítače víc jak 10 hodin týdně – tak 
si musely poradit samy a učit se podle zadaných úkolů a odka-
zů. Samostatná výuka kladla velké nároky na zodpovědnost dětí 
a hlavně na rodiče a jejich podporu i kontrolu. Určitě to v mnoha 
ohledech nebylo jednoduché, to jsme si všichni uvědomovali.

Zatímco paní učitelky měly starosti s organizací distanční 
výuky, opravováním úkolů a zpracováním hodnocení i zpětnou 
vazbou pro děti, paní vychovatelky podpořily kolegyně v ma-
teřské škole. K této práci si přidaly i odpolední setkávání on-
-line pro družináře. Někteří rodiče využili možnost stravování 
„z okénka“ – u nás to bylo v průjezdu MŠ. Snad i tato pomoc 
byla při domácí výuce užitečná.

O co jsme v době uzavření školy přišli? O spoustu pláno-
vaných akcí – vzdělávacích i těch, zaměřených na spolupráci 
s rodiči, s mateřskou školou a mezi sebou navzájem. Snad jedi-
ná pozitivní věc byla ta, že se během uzavření školy dokončila 
rekonstrukce školního hřiště a nyní už ho můžeme využívat – 
jsme za to moc rádi a děkujeme obecnímu úřadu za tento dárek. 
I když je sport zakázán, my na hřišti provozujeme POHYB na 
čerstvém vzduchu a ten nám naopak všichni vřele doporučují. 
Škoda, že je už zima a počasí tolik nepřeje. Také plavání jsme 

museli předčasně ukončit, nyní počkáme, kdy se situace zlepší 
a bazén se otevře pro menší skupinky dětí.

Myslíme si, že dětem moc pomohlo, že se mohly nakonec do 
školních lavic vrátit. Nemoc sice stále obchází, ale rodiče jsou 
zodpovědní a nemocné děti do školy neposílají. Paní učitelky se 
pustily znovu do výuky, opakuje se probrané učivo, věnujeme 
se procvičování a názorným výkladům složitějšího učiva. Prostě 
tomu, co se na dálku těžko zvládá. Aby to děti ve škole stále 
bavilo, máme pro ně připravené i jiné akce – například program 
o vesmíru v kosmickém stanu, aktivity Ekoškoly, vyhodnocení 
soutěží ve výtvarných a literárních aktivitách, turnaj v zábav-
ných hrách a na závěr roku předvánoční třídní besídky. Každá 
třída si také bude připravovat vánoční vystoupení pro ostatní 
spolužáky. Vánoce si společně užijeme a připravovanými vý-
robky snad uděláme radost i rodinám našich žáků.

Na závěr vám všem chceme popřát krásné prožití Vánoc v ro-
dinném kruhu, mnoho radosti, štěstí a zdraví. Děkujeme všem, 
kteří školu – základní i mateřskou – během celého roku podpořili 
svými dary, pomocí a spoluprací. Velmi si vaší podpory vážíme.

Za kolektiv zaměstnanců
Milena Emmerová

Jak to vidí děti?
Vážení spoluobčané, možná jste si s dětmi povídali o tom, jak 

se jim v době distanční výuky vedlo, co se jim líbilo a co neda-
řilo. Sepsala jsem pro vás několik postřehů z jejich vyprávění po 
návratu do školy.

Kdo mi pomáhal? S kým jsem sdílel(a)?
• Pomáhali mi hlavně rodiče.
• Pomáhala mi nejvíc maminka.
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• Já jsem si o tom domácím vyučování povídala se sestřenicí, 
která také nesměla do školy a hrozně se rozčilovala, že toho má 
strašně moc.
Do čeho jsem se s chutí zakousl(a)?

• Mě hodně bavily pokusy z přírodovědy.
• Já jsem začal nějak víc doma číst, asi proto, že jsme měli 

určenou četbu a mě to začalo bavit.
Co mě vytáčelo?

• Nejvíc, když mi něco nešlo.
• Mě rozčilovalo psaní, musela se mnou vždycky sedět ma-

minka.
Co – koho – chci ocenit?

• Chci ocenit paní učitelku za distanční výuku. Měla s námi 
trpělivost.

• Ocenit chci také to, že jsem se mohla ráno vyspat a nemu-
sela vstávat za tmy.

Postřehů a zajímavých reakcí bylo mnoho, některé smutné, 
jiné veselé. Poznali jsme, že děti to občas vidí jinak, než my 
dospělí. Přejeme jim, aby tento školní rok už nadále probíhal 
„normálně“.

První a doufáme, že ne poslední sníh.
Sice bylo 4. prosince, ale do školy přišel Mikuláš s andělem 

a čerty. Básničkou děti udělaly radost Mikuláši a Mikuláš zase 
potěšil děti nadílkou. Připomněl jim, co by také měly napravit, 
vždyť v každém z nás se skrývá zrnko dobra a nikdo není jenom 
špatný.

| ŠKOLSTVÍ |
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zprávičky z naší školičky
Začátek školního roku opět poznamenala pandemie nemoci 

Covid-19. I v této nelehké situaci, která přináší spoustu omezení, 
bylo naší snahou, aby byl její dopad na naši školku co nejmenší.

Společně jsme si ve školce užili vystoupení kouzelníka, ad-
ventní divadelní představení a návštěvu Mikuláše s jeho po-
mocníky. Předškoláci navštívili místní knihovnu a šli po „Cestě 
kolem Moutnic“. Také se zúčastnili výtvarné soutěže „Svět v ob-
razech“.

Pozvali jsme si paní fotografku, která dětem i letos vykouzlila 
krásné vánoční fotografie. Bohužel jsme museli zrušit všechny 
plánované akce s rodiči našich dětí.

Pozastavili jsme i přípravu předškoláků na první třídu (ESS), 
která je založena právě na spolupráci rodič – dítě, učitel. O to 
více se paní učitelky snaží s dětmi pracovat během každodenní 
výuky. Pevně věříme, že již po novém roce budeme moci v na-
šem programu pokračovat.

V době uzavření ZŠ nám ve školce vypomáhaly paní vycho-
vatelky. Tato kolegiální pomoc byla velmi příjemná a obohacu-
jící nejen pro děti, ale i pro nás samotné.

Nyní už se velmi těšíme na Vánoce a tomuto krásnému obdo-
bí se v naší školce s radostí věnujeme.

Přejeme Vám všem spokojené Vánoce a mnoho zdraví do no-
vého roku.

Bc. Leona Kolková 
za kolektiv mateřské školy

| ŠKOLSTVÍ |
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2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ

FARNOST MOUTNICE

Verbální miniatury

Mezi nebem a zemí
Většina lidí se domnívá, že 

by se nic nestalo, pokud by se 
život města či obce omezil jen 
na továrnu, stadion a super-
market. Na pohodu. Člověk se 
ovšem nachází mezi Nebem 
a zemí a odpověď na jeho jej 
přesahující touhu se nachází 
nedaleko toho všeho. Tam stojí 
chrám.

Přece více než kniha nebo cd
Křtíme člověka. Knihy a CD 

nekřtíme, můžeme je žehnat 
(lidově světit).

„Kde vládne úcta k lidské 
důstojnosti, tam je svoboda.“

Otto František Babler (čes-
ký knihovník a překladatel, 
1901 – 1984)

Tramvaje, zvony, psi a ko-
houti

Kostelním zvonem se rozu-
mí železný, měděný nebo bronzový hudební nástroj, který svo-
lává věřící k bohoslužbám.

Jsou malebným hlasem našeho kraje. Myslím, že bychom si 
jich měli vážit. Podobně jako my lidé i zvony mají svá srdce, 
jména, tvůrce i jedinečný „hlas“.

Některým lidem vadí zvuk tramvají, štěkání psů, kokrhání 
kohoutů i zvuk zvonů.

V případě zvonů platí limit hluku třicet pět decibelů v noci 
a čtyřicet pět decibelů přes den.

I když ani kostelní zvony nemohou mít výjimku z hlukových 
norem, je zajímavé, že zvony věžních hodin jsou zdrojem zvuku 
a ne každý zvuk musí být nutně vnímán jako hluk, když hlukem 
se rozumí dle zákona pouze takový zvuk, který může být škod-
livý zdraví.

Ke všemu na základě vyjádření Nejvyššího správního soudu 
nepřísluší měřit hlučnost takových zařízení, jako jsou kostelní 

zvony, neboť jde o tzv. historickou tradici (a to bez ohledu na to, 
jak dlouho jsou zvony na věži fakticky zavěšeny).

Na vysvětlenou: my křesťané halloween neslavíme
Ano, existuje láska až za hrob.
Cítíme pomoc duší z nebe a v modlitbě vzpomínáme na naše 

drahé, kteří nás v smrti předešli na věčnost.

Avšak Halloween je zcela jiného rázu a neslučuje se s křes-
ťanstvím ani v nejmenším.

Za farnost s přáním všeho dobrého
PhDr. Mgr. René Strouhal

| FARNOST |

SRDEČNÉ POZVÁNÍ NA 
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

ŠTĚDRÝ DEN
v 16 hodin pro rodiny s malými dětmi

v 21:30 hodin půlnoční

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
v 7:30 hodin pastýřská

v 10:30 hodin královská

SVATÝ ŠTĚPÁN
v 7:30 hodin a 10:30 hodin

SILVESTR
v 16 hodin na poděkování za uplynulý rok

NOVÝ ROK
v 7:30 hodin a 10:30 hodin s prosbou

o Boží požehnání do roku 2021
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FLORBAL

Vážení spoluobčané a příznivci sportu,
již několik let roste v Moutnicích u mládeže zájem o hraní 

florbalu. Díky vzájemné spolupráci s jedním z největších florba-
lových klubů v České republice, s oddílem FbC Aligators (od-
díl má ve florbalových soutěžích více než 20 družstev ve všech 
věkových kategoriích) může většina hráčů a hráček, kteří mají 
zájem, nastupovat i do soutěžních zápasů – kategorie JM liga 
přípravek, JM liga elévů a JM liga mladších žáků.

Rádi bychom Vás informovali o začátku florbalové sezóny 
2020/2021. V srpnu jsme uspořádali 2. příměstský florbalový 
Aligators kemp pro děti. Tento kemp byl zaměřen na pohybo-
vé aktivity a mohli se ho zúčastnit všichni zájemci o sport. Ve 
stejném měsíci jsme přihlásili do Orelské ligy družstvo žen, pod 
hlavičkou FbC Aligators Orel Moutnice. S dětmi jsme v září 

začali trénovat a odehráli i pár turnajů. Ale vzhledem k situa-
ci, která nastala, jsme museli všechny tyto aktivity pozastavit. 
Věříme, že se situace co nejdřív zlepší a že se s dětmi na hřišti 
znovu potkáme.

Po rozvolnění budou tréninky pokračovat v určeném čase. 
Pro děti, které mají zájem a chtějí si florbal vyzkoušet a hrát 
jen pro zábavu, máme trénink v pondělí od 16:45 do 17:45 hod. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali Obci Moutnice a jednotě 
Orla Moutnice za jejich celkovou podporu při našich sportov-
ních aktivitách. Poděkování patří také rodičům, kteří svoje děti 
vedou ke sportu a našim trenérům, kteří jim věnují svůj čas.

Na závěr přejeme nám všem pevné zdraví a spoustu společ-
ných sportovních aktivit v dalším roce.

Za kolektiv trenérů
Jindra Žáčková ml.

SDH MOUTNICE

Vážení spoluobčané a příznivci sboru dobrovolných hasičů, 
chtěl bych vám poděkovat za přízeň, kterou jste našemu sboru 
projevovali v uplynulém roce. Přestože jsme nemohli vzhledem 
k nastálé situaci uspořádat plánované sportovní a kulturní akce, 

jsme vám vděční za podporu při sběru železného šrotu, který 
proběhl v červnu.

Mé díky patří také vedoucím, kteří se věnují dětem a mlá-
deži, v současnosti v režimu online. Sportovní družstvo mužů 

| SPOLKY A ZÁJMOVÁ ČINNOST |
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SK MOUTNICE

Generální oprava hlasatelny
V minulém čísle Moutnického zpravodaje jsem začal Vás, 

spoluobčany, informovat o generální opravě hlasatelny na fotba-
lovém hřišti. Také v tomto posledním zpravodaji letošního roku 
se budu touto opravou zabývat a informovat Vás o ní.

Strhnul se starý a špatný strop a bude se nově zateplovat 
a dávat sádrokartonový podhled. Vytrhala se stará a špatná dře-
věná podlaha a zabetonovala se novým podkladním betonem, 
na který přijdou posléze dřevěné parkety. Brousí se okna, která 
se budou na jaře nově natírat. V oknech byla vyměněna stará 
a nefunkční termoskla za nová a funkčnější. Momentálně byly 
všechny práce pozastaveny a doufáme, že zdravotní situace se 
po zimě zlepší a na jaře roku 2021 se bude moci dál pokračovat 
v započatých pracích.

Hráčský kádr mužů „A“ pro podzim sezóny 
2020/2021

Hrdlička Jan, Handl Pavel, Janoušek Libor, Tichý Libor, Při-
byl Jan, Antczak Miroslav, Bystřický Jaroslav, Hrančík Pavel, 
Flajšinger Petr, Trávníček Radek ml., Hrdlička Václav, Válka 
Antonín, Vacek Miroslav, Dolák Jiří, Janoušek Jiří, Lízal Marek 
ml., Haluza Tomáš, Hrdlička Libor

Trenér: Drexler Vladimír
Vedoucí mužstva: Jáchim Tomáš
Všechny soutěže ve fotbale na okresní a krajské úrovni byly 

koncem října Fotbalovou asociací České republiky kvůli koro-
navirové situaci dočasně přerušeny.

Tabulka v excelu (list 1) Prozatímní tabulka po podzimu 
2020 – III. třída skupina „A“

Hráčský kádr mužů „B“ pro podzim sezóny 
2020/2021

Ostrovský Václav, Fasora Michal, Sedláček Pavel, Král Vác-
lav, Klatovský Filip, Gargula Tomáš, Vaculík Marek, Lízal Ma-
rek st., Hedbávný Vítězslav, Putna Pavel, Král Jan, Klatovský 
Jakub, Daněk Miroslav, Lengál Josef, Kincl Michal, Sádecký 
Michal, Springinsfeld Ladislav, Bakalík Radovan, Janoušek 
Petr, Husák Václav, Benáček Tomáš, Kolář Martin

Hrající trenér: Dolák Petr ml.
Tabulka v excelu (list 2) Prozatímní tabulka po pod-

zimu 2020 – IV. třída skupina „A“

Pozvánka na ples a ostatky
SK Moutnice pořádá v sobotu 6. úno-

ra 2021 v sále orlovny maškarní ples.
SK Moutnice pořádá v sobotu 

13. února 2021 „Moutnické ostatky“. 
Tradiční průvod masek sportovců a ostat-

ních spolků vyjde jako už tradičně od Ja-
helkového. Maškarní ples i ostatkový průvod 

se budou samozřejmě konat jen za příznivé zdravotní situace 
v České republice a s povolením státních orgánů.

Poděkování
Závěrem bych chtěl poděkovat za sebemenší odvedenou prá-

ci v uplynulém roce všem zaměstnancům, hráčům, funkcioná-
řům, fanouškům a všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli 
a pomáhají SK Moutnice. Přeji všem požehnané vánoční svátky 
plné radostné pohody a do nového roku 2021 hodně zdraví, Bo-
žího požehnání, osobních i pracovních úspěchů a vše dobré.

Robert Ostrovský

Prozatímní tabulka po podzimu 2020
III. třída skupina „A“

1. Hrušovany u Brna 10-9-1-0 47:10 28 bodů
2. Přísnotice 10-7-0-3 32:11 21 bodů
3. Židlochovice 10-7-0-3 32:17 21 bodů
4. Ochoz u Brna 10-6-0-4 42:21 18 bodů
5. RAFK „B“ 10-5-2-3 22:28 17 bodů
6. Mokrá – Horákov 10-5-1-4 29:22 16 bodů
7. Těšany 10-4-1-5 31:25 13 bodů
8. Moutnice 10-4-1-5 22:23 13 bodů
9. Žabčice 10-4-1-5 26:28 13 bodů

10. Viničné Šumice 10-4-0-6 15:22 12 bodů
11. Babice n./Svit. „B“ 10-3-2-5 16:38 11 bodů
12. Šlapanice „B“ 10-3-0-7 17:35 9 bodů
13. Újezd u Brna „B“ 10-2-1-7 14:43 7 bodů
14. Podolí „B“ 10-1-2-7 12:34 5 bodů

Prozatímní tabulka po podzimu 2020
IV. třída skupina „A“

1. Rajhradice B 7-6-1-0 32:5 19 bodů
2. Kobylnice 8-5-1-2 25:9 16 bodů
3. Těšany B 8-5-1-2 16:10 16 bodů
4. Blučina B 8-5-1-2 20:16 16 bodů
5. Opatovice 2-0-0-2 2:6 15 bodů
6. Blažovice B 8-3-3-2 23:15 12 bodů
7. Pozožice B 8-4-0-4 15:22 12 bodů
8. Měnín B 8-2-2-4 24:25 8 bodů
9. Želešice B 8-2-2-4 14:22 8 bodů

10. Tvarožná 7-1-2-4 14:23 5 bodů
11. Moutnice B 8-1-1-6 10:39 4 body
12. Modřice B 8-0-2-6 12:24 2 body

se v létě zúčastnilo několika kol břeclavské ligy a družstva dětí 
v říjnu reprezentovala náš sbor na branných závodech.

Velké poděkování patří též výjezdové jednotce za obětavou 
práci pro spoluobčany a blízké okolí.

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

Přeji Vám požehnané vánoční svátky a v novém roce 2021 
hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů.

Za SDH Moutnice
Jiří Dohnálek

Michal, Springinsfeld Ladislav, Bakalík Radovan, Janoušek 
Petr, Husák Václav, Benáček Tomáš, Kolář Martin

Hrající trenér: Dolák Petr ml.
Tabulka v excelu (list 2) Prozatímní tabulka po pod-

zimu 2020 – IV. třída skupina „A“

Pozvánka na ples a ostatky
SK Moutnice pořádá 

ra 2021 v sále orlovny maškarní ples.
SK Moutnice pořádá 

13. února 2021 „Moutnické ostatky“.
Tradiční průvod masek sportovců a ostat-

ních spolků vyjde jako už tradičně od Ja-
helkového. Maškarní ples i ostatkový průvod 
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VĚDĚLI JSTE, ŽE?

V letošním roce uběhlo 82 let od československé mobilizace. 
Když si tuto situaci promítnu do dnešní doby, vůbec si nedovedu 
představit, že by mi na dveře někdo zabouchal a řekl: obleč se, 
vezmi si doklady a jdeš do války! Brrrr děsná představa, ale na 
druhé straně si alespoň člověk váží toho, že žije v mírové době 
a toto se ho netýká!

V letošním roce jsme taky tak trochu ve válce. Nepřítel je 
trochu jiný, máme tu nevýhodu, že ho není vidět, ale situace, 
co se týče mobilizace společnosti, uzavírání hranic, maximální-
ho vypětí všech dotčených složek, ať to jsou doktoři, sestřičky, 
hasiči, policisté a v důsledku i armáda, je dost podobná. I od 
nás obyčejných lidí bylo zapotřebí uposlechnout spoustu příkazů 
a podrobit se spoustě omezení, ale věřte, že to brzy přejde a už 
se o tom budou jen učit děti ve školách, jak jsme tenkrát v roce 
2020 tu válku, díky tomu, že jsme se semknuli, vyhráli.

Tady je pár dat, co ta mobilizace tenkrát pro náš stát zname-
nala:

Díky mobilizaci přesáhl počet mužů v čs. armádě 1,1 milionu.
K obraně země bylo připraveno 350 tanků (převážně Lt.35), 

3300 děl a kanonů, zhruba 1400 letadel (900 bojových, ovšem 
různé a často zastaralé kvality)

Vrchním velitelem branné moci byl prezident Edvard Beneš. 
Hlavním velitelem mobilizované armády byl generál Ludvík 

Krejčí. Čtyřem čs. armádám veleli generálové Sergej Vojce-
chovský, Vojtěch Luža, Josef Votruba a Lev Prchala.

Mobilizační rozkaz neuposlechla ze zhruba 315 tisíc němec-
kých záložníků asi třetina z nich.

Ostatní narukovali do čs. armády, primárně však byli přidě-
lováni k ženistům, vozatajstvu či k týlovým jednotkám, protože 
jejich českoslovenští velitelé jim z pochopitelných důvodů příliš 
nevěřili.

Denní dávka potravin čs. vojáka v září 1938 obsahovala: Ká-
vová konzerva 80 g, maso syrové 300 g, příkrm (vařené bram-
bory, rýže) 150 g, mouka na zápražku 40 g, tuk 40 g, cibule 
10 g, sůl 20 g, koření 0,5 g, ocet 1 cl, čaj 1 g, cukr 60 g, chléb 
700 g, tabák 20 g.

Do konce září 1938 bylo v Československu vybudováno: 263 
objektů těžkého opevnění a téměř 10 tisíc lehkých železobetono-
vých pevnůstek vzor 36 a 37.

Pro čs. vojenskou rozvědku pracovalo v letech 1933 až 1939 
více než osm stovek Němců a Rakušanů.

Většinu z nich ke spolupráci nevedla vidina peněz, ale brali to 
jako formu svého osobního boje proti nacismu.

Roman Formánek

VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z. s.

Okénko místního Vinařského spolku
Malá rekapitulace uplynulého období – vinařům se podaři-

lo s určitým úsilím dokončit úklid hroznů. Sběr komplikovalo 
počasí. Deštivo, pro přírodu vítáno, pro vinaře ztížení sklizně 
poměrně velké násady hroznů. Vinohradníci se snažili mezi deš-
tivými dny postupně uklízet zralé hrozny a ochránit úrodu před 

postupující hnilobou. Nyní už máme pod střechou, vinaři si od-
dechli a zazimovali. Nastupují práce ve sklepě, každý vinař se 
snaží zhodnotit svoji sklizeň a vyrobit oku a chuti potěšující la-
hodná vína. Ranější odrůdy se už čistí jako třeba Mulerka, Muš-
kát, Portugal, Svatovavřinecké a už se rýsuje charakter ročníku. 
Pozdnější odrůdy ještě chtějí nějaký čas a trpělivost.

| SPOLKY A ZÁJMOVÁ ČINNOST |
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Každoročně jsme tato mladá vína spolu s vámi ochutnávali na 
tradičním „Svěcení vína“ 27. prosince. Letošní rok tomu nepřeje 
a budeme muset toto setkání oželet, nezbývá tedy než navštívit 
vinaře u nich ve výrobně a ochutnat, popřípadě si i zakoupit je-
jich produkty. Příležitost je ideální, je předvánoční čas a víno je 
určitě vhodný a příjemný dárek, víno přece neurazí. Každý vinař 
se s vámi rád podělí o zážitky z letošního právě probíhajícího 
roku při pěstování vína až ke konečné výrobě, nabídne také to 
nejlepší co má ze své produkce.

Nyní začíná předvánoční atmosféra, připravovali jsme jako 
doprovodnou akci při rozsvícení vánočního stromu u základní 
školy a u místní hasičky prodejní stánek s našimi produkty, sa-
mozřejmě s doprovodem nezbytného „svařáku“

I tento záměr nám situace, vlastně celosvětová, komplikuje. 
Platí to i pro každoroční Krojový a vinařský ples, který byl plá-
nován na 23. ledna 2021.

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

Členové spolku přejí všem spoluobčanům příjemné prožití 
vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2021.

Připíjíme, jak jinak, našim vínem „Na zdraví“
Za vinaře

Pavel Žáček
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