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Vážení a milí spoluobčané,
je to více než dva roky, kdy jsem se ve zpravodaji, který vyšel v prosinci 2019, zamýšlel
nad pietním aktem připomínajícím 80 let od začátku druhé světové války. Ocenil jsem
slova prezidenta Spolkové republiky Německa pana Franka-Waltera Steinmeiera, který
se s velkou pokorou všem omluvil a poprosil za odpuštění za německou historickou vinu.
Dále jsem pokračoval tím, že vnímám tento akt usmíření jako konec II. světové války.
Ke konci svého článku jsem si však položil otázku: „Ale skončila opravdu II. světová
válka, když se tohoto ceremoniálu neúčastnilo Rusko? Rusko také napadlo Polsko – jen
o 17 dní později. Kde je pokání ze strany Ruska? Kde je odpuštění ze strany Polska? Jsme
svědky anexe Krymu, války na Donbasu… Není to podobné tomu, čeho jsme byli svědky
u nás v podobě Mnichovské dohody?“
Bohužel dnes musím psát, že válka neskončila. Rusko se nespokojilo s Krymem ani
Donbasem, napadlo celou Ukrajinu a uvrhlo celý svět do nejistoty. Co tedy dělat? Tuto otázku si kladou nejenom státníci po celém
světě, ale také mnozí z nás. Svírá nás úzkost a nevíme, co bude dál…
Chci vás všechny v těchto chvílích povzbudit. Nebojte se! Vzpřimte se a zvedněte hlavy! Otevřete svá srdce pro druhé. Jednejte
tak, jako by se to dělo vám. Ve chvílích, kdy si všímáme jedni druhých, kdy pomáháme druhým, kdy se za sebe navzájem modlíme,
zaséváme mír. Mír, který jednoho dne vyroste a oblaží nás všechny. Jen pak neochabněme, ale vytrvejme v dobrém!
Díky vám všem, kteří pomáháte!
Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

1. ZPRÁVY Z OBCE
PLÁNOVANÉ INVESTICE V LETOŠNÍM ROCE
Tak jako v jiných letech mi dovolte, abych vás na začátku
roku seznámil se vším, na čem se v naší obci pracuje a co je letos
v plánu realizovat:
– Koncem března tohoto roku má být dodán dopravní automobil pro výjezdovou jednotku.
– Bylo vydáno stavební povolení na biocentra a biokoridory, jejichž součástí jsou i vodní tůně. Jedná se o opatření, které
vychází z pozemkových úprav a je součástí plánu společných
zařízení. Nyní se žádá o dotace na tyto výsadby a úpravy. Předpokládaná realizace je podzim tohoto roku. Investorem by měl
být Pozemkový úřad České republiky.
– Dále byly povoleny účelové polní cesty. Jedná se o propoj
cesty směrem na Nesvačilku se stromovou kaplí a dále propoj od
stromové kaple dále s cestou, která vede ke hřišti.
– Začátkem dubna bude zahájena rekonstrukce silnice u kostela. Zhotovitelem je firma Strabag. Předpokládaná doba realizace je 2 měsíce. Vysoutěžená cena cca 6,3 mil. Kč. Po dobu
rekonstrukce této silnice bude celá ulice uzavřena a neprůjezdná. Pro obyvatele domů v této ulici bude zajištěn přístup. Rekonstrukcí silnice bude zajištěno odvodnění komunikace, vzniknou
zde nová podélná parkovací stání a chodník pro pěší. Na rekonstrukci silnice byla podána žádost o dotaci ve výši cca 4,5 mil.
Kč k Ministerstvu pro místní rozvoj.
– K Jihomoravskému kraji jsme letos podali následující žádosti o dotace:
• Dotace na chodník v ulici u kostela 250.000 Kč. Jedná se
o nový chodník podél rekonstruované silnice u kostela.
• Dotace na projektovou dokumentaci na cyklotrasu Moutnice – Těšany – 90.000 Kč. (Zde se podařilo domluvit a pomoci
připravit navazující žádosti o dotace: cyklotrasa pokračující na
Těšanském katastru dotace 217.000 Kč a dále cyklotrasa Moutnice – Měnín – 147.000 Kč)
• Dotace na vegetační úpravy v obci 75.800 Kč – jedná se
o dokončení vegetačních úprav okolo kostela, vegetační úpravy

kopce u hasičky a dosázení lip na vjezdu do obce.
• Dotace na následnou údržbu zeleně 50.000 Kč – dosázení
větrolamu u fotbalového hřiště.
• Dotace na obnovu památníku padlým v parku u fary
50.000 Kč. Jedná se o obnovu památníku rudé armádě. Ač se
může jednat o citlivou záležitost v dnešní době, tak je třeba dodat, že veškeré přípravy a objednávky byly učiněny před vpádem
Ruska na Ukrajinu. Je dobré si také uvědomit, že se jedná o součást naší historie a že ze 45 dohledaných jmen padlých vojáků
na území naší obce při osvobozování je 43 z jiných zemí než je
Rusko. Většina vojáků byla z Ukrajiny, dále pak z Moldavska,
Běloruska, Ázerbájdžánu, Uzbekistánu apod.
• Žádost o dotaci na projektovou dokumentaci pro dům
s pečovatelskou službou 500.000 Kč. Jedná se o dotaci týkající
se dokumentace pro stavební povolení. Následovat by měla ještě
projektová dokumentace na provedení stavby.
• Dotaci na dovybavení výjezdové jednotky hasičů
32.190 Kč.
• Připravuje se žádost o dotaci na novou cisternovou automobilovou stříkačku 1.000.000 Kč.
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– Bylo objednáno dosázení keřů podél nového chodníku
u hlavní silnice při vjezdu do naší obce ve směru od Brna.
– Byl proveden stavebně technický průzkum v budově základní školy. Nyní je objednána pasportizace školy a základní
studie na rekonstrukci.
– Byla realizována fotovoltaická elektrárna na budově základní školy.

v předchozích číslech zpravodajů. Rozhodně do komunálního
odpadu nepatří bioodpad (!!!) a stavební odpad (!!!). Dávejte
do plastů veškeré plasty i znečištěné, včetně všech tetrapaků.
V komunálním odpadu by pak měl zbýt pouze popel a hygienické pomůcky (pleny, vložky, papírové kapesníky…), vše ostatní
lze vytřídit. Nebuďme pohodlní a líní, když si třídění zažijeme,
budeme vše dělat automaticky.
Není pravděpodobné, že by docházelo v naší obci v blízké
budoucnosti k dalšímu zdražování odpadů. Spíše lze očekávat
zvýšený tlak na množství vyváženého komunálního odpadu.
V praxi to bude znamenat přísnější kritéria (snížení množství
komunálu na osobu) pro získání slevy za komunální odpad.

Finanční situace

Kromě toho, co vše je letos v plánu, je mou povinností Vás
informovat i o finanční situaci v naší obci. V posledních letech
naše obec realizovala celou řadu větších či menších investičních
akcí. Zároveň se obec snažila získat na jednotlivé akce dotační
prostředky. Dá se tedy říci, že obci se dlouhodobě dařilo a objem volných finančních prostředků narůstal. Díky tomu mohla
obec plánovat i větší investiční akce jako například rekonstrukci
školy, dům s pečovatelskou službou apod. Jelikož jsme podobně
jako celá řada dalších obcí a měst zastávali spíše konzervativní
postoj ke zhodnocení volných finančních prostředků, využívali
jsme spořící účty. Zastupitelstvo obce odmítlo využít podílové
fondy a jiné možnosti ke zhodnocení volných finančních prostředků. Díky tomu, jak zde byly historicky nastaveny účty, využívala naše obec služby Sberbank. Tato banka nabízela dlouhodobě nejvyšší úrokové sazby u svých spořících účtů. Z toho
důvodu je řada měst a obcí využívala.
Obce Moutnice měla u Sberbank dva spořící účty. Jeden s výpovědní lhůtou 31 dní a druhý bez výpovědní lhůty. Poté, co
Rusko zahájilo svoji „mírovou misi na Donbasu“ jsme obratem
(22. 2.) vypověděli náš účet u Sberbank s výpovědní lhůtou. Vše
jsme učinili s vědomím, kdyby se „náhodou situace vyostřila“,
abychom neměli peníze (26,5 mil. Kč) vázány a mohli je obratem vybrat. Vzhledem k nepřehledné situaci a k překotným
informacím v médiích jsme pro jistotu převedli veškeré peníze
z druhého spořícího účtu (3 mil. Kč) bez výpovědi následný den
(23. 2.) na náš běžný účet u ČS. Bohužel následný den 24. 2.
napadlo Rusko celou Ukrajinu a situace se vyhrotila. Reportéři
ten den vyzvali lidi, kteří mají peníze u Sberbank, ať je vyberou,
jinak budou podporovat Rusko. Nastal tedy obrovský útok na
Sberbank a lidé ve velkém vybírali a převáděli své peníze. Díky
tomu přestala Sberbank plnit své závazky a ČNB zahájila kroky
k odebrání licence této bance. Díky tomu, že se na naši obec
nevztahuje pojištění vkladů, musíme počkat, zda ČNB odejme
bance licenci a jaký bude další postup. Věříme, že díky aktivům,
které banka měla, se k většině vložených peněz dostaneme, jen
to bude pravděpodobně nějakou dobu trvat.

Kompostéry, popelnice, tašky

Abychom dále podpořili třídění odpadů, připravujeme s Regionem Cezava další žádost o dotaci. Tentokrát se bude týkat nákupu barevných popelnic a kompostérů.
Kdo má zájem o velkou modrou či žlutou popelnici nebo
kompostér, může se
nahlásit na obecní
úřad. Kromě toho budeme z dotace pořizovat další kontejnery
na oblečení a velké 1.100 litrové kontejnery na tříděný odpad.

Dále byly objednány 20 litrové tašky na
tříděný odpad, které si můžete zdarma vyzvednout na obecním úřadě. Ty, které jsme
dávali před léty k barevným popelnicím, jsou
již kolikrát zničené.
Spolu s tím jsme objednali i šedé tašky
na kovy. Taktéž si je můžete vyzvednout na
obecním úřadě.

Radosti starosty

Třídění odpadů

Moutnické ostatky
Letos se opět po roční odmlce konaly Moutnické ostatky.
Bylo velmi příjemné vidět opět dědinu pohromadě, jak se spolu

Tak, jak již bylo v loňském roce ve zpravodaji předesláno,
nový zákon o odpadech klade velký důraz na třídění odpadů,
a tím i na minimalizaci komunálního odpadu. V Moutnicích
jsme na to reagovali zvýšením poplatku za odpady a zavedením
třetí slevy týkající se množství vyprodukovaného komunálu. Pro
domácnosti, které správně třídí, se prakticky nic nezměnilo. Toto
se týká zhruba 60% domácností, které dosáhly na maximální,
to je 60% slevu. U zbývajících domácností je většinou problém
v podobě komunálu (pouze jednotky domácností netřídí odpad).
Vytřídí zpravidla dostatek papíru a plastu, ale přesto produkují
velké množství komunálního odpadu. Smyslem třídění odpadů
je vytřídit z odpadu vše, co lze zrecyklovat či energeticky využít,
a vyvážet na skládku minimum komunálního odpadu. Neznamená to, že když z komunálního odpadu vytřídíme plast a papír, tak
doplníme popelnici na komunál něčím jiným.
Jak správně třídit najdete na našich webových stránkách či
4
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baví, jak se na sebe lidé těší. Chci tímto poděkovat všem, kteří
se ostatků zúčastnili. Chci poděkovat průvodu masek, učitelům
a dětem k připojení se do masopustního průvodu a předvedení kulturního programu v orlovně. Zvláště pak chci poděkovat
všem organizátorům za nachystání zázemí, uvaření a připravení všech pochutin, zajištění skvělé zábavy a za následný úklid.
Uvědomuji si, že bez nezištného nasazení spousty z vás by se
podobné akce konat nemohly. Děkuji.

Chodci musejí takto zaparkovanému autu vyhýbat. Někdy tím
pádem vstupují do vozovky, jindy nemohou projít vůbec. Také
se stává, že se při obcházení aut zraní. Uvědomte si, že máme
mezi sebou děti, staré a nemocné občany, maminky s kočárky či
lidi na invalidním vozíku. Je nepřijatelné, aby tito lidé kvůli pohodlnosti druhých byli ohroženi na svém životě či zdraví! V naší
obci máme dostatek parkovacích míst. Není omluvitelné, když
z pohodlnosti zastavíte u domu na chodníku a nejste ochotni odstavit auto na parkovišti a dojít pár desítek metrů domů pěšky.
Buďme k sobě navzájem ohleduplní!

Solidarita
Ve světle smutných událostí ve světě mě naplňuje nadějí
veškerá lidská solidarita. Ať už to byla loňská pomoc obcím po
tornádu či letošní pomoc pro Ukrajinu. Chci poděkovat všem,
kterým není lhostejné utrpení druhých, kteří se dokážou rozdělit, nabídnout pomocnou ruku. Děkuji za pomoc při organizaci
materiální pomoci pro Ukrajinu. Děkuji všem, kteří jakkoli přispěli. Děkuji těm, co přispěli i do finančních sbírek, těm, kteří
vezli pomoc přímo na Ukrajinu. Děkuji i za všechny modlitby
a jakoukoli jinou pomoc potřebným. Dokud budeme vidět trpící
a potřebné a pomáhat jim, vidět v nich své bratry, tak se o budoucnost lidstva nebojím.

Ničení dětských hřišť
Bohužel se opakovaně
stává, že dochází k ničení
dětských hřišť v naší obci.
Jedná se o ulomené kliky,
vytržená madla, rozbité
sklo v pískovištích apod.
Samozřejmě se může stát,
že některé věci se opotřebují a nevydrží. Pokud se
tak stane, nahlaste prosím
tuto závadu na obci. Horší je pak vandalismus, kdy
dochází k úmyslnému poškozování věcí. Pokud se
nám podaří vandaly dopadnout, budeme požadovat náhradu škody.
Buďme k sobě navzájem ohleduplní!
Nepořádek
Dalším nešvarem, který se u nás rozmáhá, je
nepořádek. Po celé obci
máme rozmístěno dostatek
košů na odpadky. Některé
z košů jsou pak vyhrazeny
na tříděný odpad. Je smutné, kolik je každodenně odhozeno plechovek, papírků
od cukrovinek či krabiček
od cigaret pár metrů od odpadkového koše. Nemluvě
o psích exkrementech či
trhání sáčků na psí exkrementy ve velkém a braní si jich do kapes!
Buďme k sobě navzájem ohleduplní!

Bolesti starosty

Ač se snažím psát do zpravodajů především pozitivně, jsou
i věci, které mě trápí. Přestože k sobě dokážeme být mnohdy
velkorysí, jak jsem psal již výše, dokážeme být k sobě navzájem bezohlední. Bezohlednost, sobeckost a pýcha je zakořeněná
v nás všech, je však třeba s těmito našimi slabostmi bojovat.
Někdy můžeme činit některé věci z nevědomosti, jindy však
z nezájmu či určité nadřazenosti.
Chtěl bych upozornit na některé nešvary, které se v naší
obci rozmáhají:
Stání aut na chodnících
Zastavit a stát autem na chodníku je protizákonné!!! Tímto
nešvarem ohrožujete ostatní občany.
5
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starosta obce
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Statistické údaje za rok 2021

5 nejčastějších mužských jmen v Moutnicích:
Petr 44x, Jan 36x, Pavel 32x, František 29x, Jiří 27x
5 nejčastějších mužských příjmení
v Moutnicích:
Janoušek 17x, Husák a Žáček 16x,
Springinsfeld 13x, Dohnálek a Čermák 13x, Vymazal 11x
Zpracovala: Iva Kohoutková

Zpráva o bezpečnostní
situaci v obci Moutnice za
rok 2021

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2021
Počet přistěhovaných v roce 2021
Počet odstěhovaných v roce 2021
Počet stěhování v rámci obce v roce 2021
Počet narozených dětí v roce 2021
Počet úmrtí v roce 2021

V rámci celého teritoria Obvodního oddělení Policie ČR Židlochovice došlo oproti roku 2020
k nárůstu počtu spáchaných trestných činů o 6, současně došlo
k nárustu objasněnosti trestné činnosti o 0,59 %.
Dle zprávy Policie ČR, obvodní oddělení Židlochovice, bylo
v Moutnicích v roce 2021 šetřeno 9 trestných činů, z toho u 4
byl zjištěn pachatel. Jedná se o krádeže vloupáním do objektů –
celkem 2 případy, ohrožení pod vlivem návykové látky v dopravě – celkem 2 případy, podvodné jednání přes internet – celkem
2 případy, zpronevěra 1 případ, týrání osoby žijící ve společné
domácnosti 1 případ a účast na sebevraždě 1 případ.
Dále bylo v loňském roce v obci šetřeno 32 přestupků, kdy
u 31 přestupků byl zjištěn pachatel. Jednalo se přestupky v dopravě – celkem 25 případů, přestupky proti občanskému soužití – celkem 4 případy, porušení usnesení vlády – celkem 2 případy a podvod 1 případ.
V obci Moutnice bylo také provedeno 18 šetření, která se
týkala součinnosti s ostatními složkami Policie ČR, zpráv pro
soudy a dalších státních organizací.
Iva Kohoutková
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V roce 2021 se narodili:

Běloušková Anežka, Blaška Benjamin, Dostál Matyáš,
Fibichová Nina, Fišera Daniel, Gargulová Madlen, Hrančíková
Izabel, Chlopčíková Amálie, Chrástková Nikola, Jerson Sophie,
Korčák Matyáš, Korčák Tadeáš, Nádeníček Richard, Nekvapil
Jeremiáš, Ostrovská Kateřina, Sychrová Jasmína, Tejkalová
Anna, Tkadlec Jakub, Vymazalová Marie.

V roce 2021 zemřeli:

Cupáková Anežka, Dohnálková Gabriela, Husáková Božena,
Kaňa Edvard, Kroupová Ivana, Měřínský Jan, Otřísalová Anna,
Putna Jaroslav, Pytlík Jaroslav, Sychrová Vojtěcha, Škrdlová
Eliška, Vaculíková Eva, Vymazalová Marie, Zámečník Štěpán.

Informace pro majitele psů

Každý majitel psa je povinen svého čtyřnohého společníka
řádně přihlásit, ale také následně ukončit přihlášení. Formuláře
jsou ke stažení na webu obce www.oumoutnice.cz v rubrice „co
kde vyřídím“.
V případě zániku poplatku stačí formulář ze stránek stáhnout, vyplnit, podepsat a naskenovaný poslat na e-mail:
podatelna@oumoutnice.cz nebo hodit do schránky na budově
obecního úřadu.
V případě přihlášení je potřeba osobní návštěva na obecním
úřadě, protože současně s přihlášením a zaplacením poplatku
obdrží majitel také známku na psa.
Toto přihlášení a ukončení poplatku je potřeba udělat v průběhu roku, v době, kdy k dané skutečnosti dojde. Děkujeme.
Iva Kohoutková

Významná výročí v roce 2021:

• 93 let oslavila: Macková Maria
• 90 let oslavili: Čermák Vladimír, Horecká Libuše,
Svobodová Jiřina
• 88 let oslavily: Albrechtová Jenovefa, Šálovská Marie
• 87 let oslavila: Losová Marie
• 86 let oslavily: Čermáková Marie, Springinsfeldová
Marie, Stejskalová Hedvika, Svobodová Květoslava
• 85 let oslavili: Konečný Milan, Langášková Marie,
Malínková Marie, Podloucká, Věra, Pokorný Oldřich, Wetterová
Jiřinka, Žák Rostislav
• 75 let oslavili: Auracherová Ivanka, Dohnálek Pavel, Havránek František, Holeček František, Konečná Miroslava, Kopeček Josef, Kroupa Jan, Nothartová Božena, Ryšavá, Marie,
Sedláček Pavel, Schneeweissová Slavata, Švábenská Marie,
Trávníček, František, Vašica Zdeněk, Žák Zdeněk
5 nejčastějších ženských jmen v Moutnicích:
Marie 37x, Jana 35x, Ludmila 20x, Anna 17x, Lenka 13x.
5 nejčastějších ženských příjmení v Moutnicích:
Husáková 21x, Žáčková 18x, Čermáková 14x, Janoušková 12x,
Dohnálková 11x.
6
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Výsledek Tříkrálové sbírky 2022 přináší
naději k realizaci charitních projektů

me za dlouhodobou a vytrvalou pomoc. Dále děkujeme našim
zaměstnancům, kteří šířili letáčky, a někteří z nich se zapojili
ve svých obcích i osobně. Díky vám všem můžeme realizovat
charitní cíle pro tento rok. Více se o nich můžete dozvědět na
našem webu. Rád bych zmínil, že Tříkrálová sbírka stále ještě
probíhá online. Naši činnost můžete podpořit na charitním webu
prostřednictvím sbírkového účtu se specifickým variabilním
symbolem nebo využít online kasičky na stránce trikralovasbirka.cz. Vaše příspěvky můžete zasílat až do 30. 4. Každá koruna
pomáhá a žádná pomoc není malá. Moc vám všem děkujeme,
posouváte nás dál,“ komentuje výsledky Tříkrálové sbírky ředitel Oblastní charity Rajhrad, Zdeněk Strašák.

Tříkrálová sbírka je krásná a dlouholetá tradice, jejímž novodobým rozměrem je pomoc lidem v nouzi, kterou se nám daří
poskytovat díky příspěvkům od jednotlivců a rodin. Skupinky
koledníků chodí od domu k domu, vinšují štěstí, zdraví a žehnají
příbytkům.
Specifická forma dobrovolnictví v podobě každoročně pořádané Tříkrálové sbírky je ukázkou zapojení obrovského množství lidí, kteří spolupracují pro dobrou věc. Pomáhá nám k tomu

Region Cezava v roce 2021

Dobrovolný svazek obcí Region Cezava prošel za celou dobu
své existence řadou změn. I dnešní doba je změn plná a podstatné je hlavně to, jak se člověk i společnost umí s těmito změnami
vypořádat.
U vzniku „Cezavy“ stáli starostové obcí Sokolnice, Kobylnice, Měnín a Telnice, kteří se rozhodli pro vzájemnou spolupráci. Založení tehdejšího Spolku Cezava bylo tak zákonitým
důsledkem a potřebou dalšího rozvoje hnutí obnovy venkova
v prostoru pod městskou aglomerací Brno. Počátky meziobecní spolupráce v regionu sahají až do roku 1993, kdy byl dne
16. června zaregistrován Spolek pro obnovu venkova Cezava
u Ministerstva vnitra. Spolek se stal součástí Spolku pro obnovu
venkova se sídlem v Praze. Fakticky vznikl až usnesením valné
hromady dne 29. září 1995 v Moutnicích a zakládajícími členy
se staly obce Blučina, Kobylnice, Měnín, Moutnice, Sokolnice,
Telnice, Újezd u Brna a Žatčany.
Tento spolek sdružoval své členy na základě principu spolupráce při uskutečňování Programu obnovy vesnice, který byl
schválen vládou ČR v květnu 1991. Cílem bylo podporovat obyvatelstvo vesnic, jejich samosprávy a zájmová sdružení, a především se vlastními silami snažit o udržitelný rozvoj venkova.
Konkrétně šlo například o udržení, obnovu a rozvoj místních
kulturních a společenských tradic, rozvoj hospodářství v obcích,
zachování a obnovu vlastního obrazu obcí, úpravu a čistotu veřejných prostorů a staveb apod.
Nynější Svazek obcí Region Cezava byl založen dne 17. října 2002, když došlo k přeměně Spolku pro obnovu venkova
Cezava na Dobrovolný svazek obcí Region Cezava. Členská
základna se rozšířila o obce Nesvačilka, Nikolčice, Otmarov,
Otnice, Rajhradice, Těšany a město Židlochovice.
V roce 2015 členskou základnu opustily obce Rajhradice, Sokolnice, Kobylnice a město Židlochovice.

okolo 88 asistentů a přes 2400
koledníků – někteří z nich již
mnoho let. Bez nich by tato
sbírka v takovémto rozsahu
nemohla existovat.
Letos jsme se vrátili k tradiční podobě sbírky – neprobíhala pouze online, ale opět se
zapojili asistenti a koledníci,
kteří chodili s koledou do domácností, tak jak je dlouholetým zvykem.
Solidarita lidí byla neuvěřitelná. Prostřednictvím stacionárních kasiček se doposud
vybralo 5 173 857 Kč. Na sbírkový účet s variabilním symbolem
určeným pro Oblastní charitu Rajhrad lidé poslali 115 550 Kč.
Výsledky jsou prozatím průběžné; online podoba sbírky potrvá
až do 30. 4. 2022.
„Vážíme si vaší ochoty pomoci. Uvědomujeme si, že je toto
období náročné. Ačkoliv situaci spojenou s pandemií nemoci covid-19 prožívá každý jinak, dotýká se nás všech. Do Tříkrálové
sbírky se již tradičně zapojili naši asistenti, kterým moc děkuje8
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Od letošního dubna se pro obce a spolky na území MAS Slavkovské bojiště otevírá možnost podat žádost o dotaci na podporu
svojí činnosti. Spolky mohou žádat na rekonstrukci nebo vybavení svého zázemí, pro obce je dotace určena na úpravu veřejného prostranství nebo na investice do základních a mateřských
škol, včetně knihoven. Žádat také mohou svazky obcí, školská
zařízení, církevní organizace nebo nadace. Příjem žádostí bude
probíhat od dubna do konce června 2022. Maximální výše dotace bude 500 tis. Kč. Výše dotace je 80 %.
Všechny informace jsou k dispozici https://slavkovskebojiste.
cz/2021/12/09/vyzva-z-programu-rozvoje-venkova-pro-obce/

V současnosti je tedy členy DSO Region Cezava celkem 11
obcí (v abecedním pořadí): Blučina, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, Nikolčice, Otmarov, Otnice, Telnice, Těšany, Újezd u Brna
a Žatčany. Od roku 2015 je předsedou svazku Ing. František
Poláček, starosta obce Žatčany, místopředsedou pak František
Kroutil, starosta obce Telnice, kde se také aktuálně nachází sídlo
organizace.
Region Cezava požádal v roce 2020 o dotaci na pořízení
kompostérů pro domácnosti občanů. Projekt byl podpořen z Ministerstva životního prostředí částkou téměř 4 miliony korun,
zapojilo se celkem 9 členských obcí z 11 a projekt byl zrealizován a dokončen v roce 2021. V této oblasti – nakládání s odpady
a snižování ekologické zátěže – hodlají obce Regionu Cezava
i nadále pokračovat, například projektem na pořízení popelnic
a kontejnerů na tříděný odpad.
Získávání finančních prostředků na podporu obcí je jeden
z hlavních cílů svazku. Lze takto pomoci obcím k pořízení mobiliáře, propagaci nebo vzdělávání. Svazek zároveň takto zbavuje obce administrativní zátěže spojené s realizací projektů.
Region Cezava však rozhodně není jen o penězích. Zástupci
obcí i vedení svazku si vždy zakládalo především na perfektní
spolupráci, ochotě ke vzájemné pomoci a bezproblémové komunikaci mezi zástupci samosprávy. Přátelské vazby mezi nejbližšími sousedy pomáhají k lepšímu sdílení problémů i dobré
praxe, což se potvrdilo právě v době covidové. Starostové společně řešili aktuální opatření, povinnost testování nebo například
podpořili otevřený dopis, ve kterém vyjádřili svou nespokojenost s uzavřením škol, k této výzvě se připojilo několik desítek
dalších obcí a měst, včetně města Brna.
Změny čekají svazek jistě i v roce 2022, například ty spojené s komunálními volbami. Přesto nebo právě proto svazek
podporuje jen takovou činnost, která je prospěšná obci a jejím
občanům a není vázána na konkrétní představitele. Věříme, že
i v dalších letech bude Region Cezava přinášet prospěch nebo
pomoc obcím, jejím zástupcům i celému regionu.
Mgr. Radka Raflová
manažerka DSO Region Cezava

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

Poradci Bílého kruhu bezpečí mohou nyní
přijet až za vámi

Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí
obětem trestných činů, pozůstalým i svědkům trestných činů.
A od loňského roku dokonce není vázaná na prostory brněnské
poradny. Díky tomu, že pro svou činnosti získala vozidlo, mohou poradci z Brna vyjet za klienty i mimo své domovské město.
Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc na
brněnskou poradnu Bílého kruhu bezpečí žije v Brně či okolí. Je
však samozřejmé, že oběťmi se stávají i lidé mimo tuto oblast.
A pokud nebydlí v dojezdové vzdálenosti od Brna nebo je pro
ně zkrátka nemožné na pobočku přijít, zůstávali až do nynějška
odkázáni pouze na naši bezplatnou non-stop linku pro oběti na
čísle 116 006. Změnu v této situaci přináší právě mobilní poradna. Díky ní se nyní právní a psychologická pomoc může dostat
do kteréhokoli kouta Jihomoravského kraje.
Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení na zdraví, týrání, vydírání, znásilnění, porušování domovní
svobody, loupeže, podvodu, krádeže a mnohých dalších trestných činů. Poradci jim nabídnou především konzultaci, při které vyslechnou konkrétní příběh a poskytnou právní informace
a psychickou podporu. Poradci pracují bezplatně a konzultace
jsou diskrétní. Setkat se s právníkem a psychologem může klient
prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní poradně samotné.
Je vybavena tak, aby konzultaci bylo možné vést přímo uvnitř.
Klient tedy nemusí uvádět svou adresu pro to, aby si poradce
k sobě zavolal.
Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý.
Stačí jedno zavolání na kontaktní telefonní číslo 732 842 664.
Pracovnice bílého kruhu pak s volajícím domluví vše potřebné a dohodne konkrétní podobu a možnosti konzultace. Díky
mobilní poradně již není domluva vázaná pouze na konzultační
hodiny brněnské pobočky, tzn. čas konzultace je domluven dle
možností klienta. Přijít však stále může klient i osobně, a to každé úterý či čtvrtek. I v takovém případě je však lepší se objednat
na uvedeném mobilním telefonním čísle.
V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí kontaktovat.
www.bkb.cz
e-mail: bkb.brno@bkb.

MAS Slavkovské bojiště v dubnu vyhlásí
výzvu pro spolky a obce v území

V první řadě chci poděkovat občanům obcí, které se zapojily
do sbírky pro Ukrajinu. V pátek 4. 3. odjely od hasičské zbrojnice v Hruškách tři dodávky a nákladní automobil plný potřebných
věcí. Z Bošovic, Bučovic, Hostěrádek – Rešova, Hrušek, Jiříkovic, Kobylnic, Kovalovic, Křenovic, Letonic, Mokré – Horákov,
Moutnic, Otmarova, Podolí, Šaratic, Nížkovic, Slavkova, Sokolnic, Újezd u Brna a Zbýšova byly dodány pleny, výživa, hygienické potřeby, deky, přikrývky a další potřebné věci. Po dohodě
s ukrajinským konzulátem
v Brně byly věci odvezeny
do jejich skladu v Brně –
Horních Heršpicích. Zde
se dále třídí a chystají pro
přímý odvoz do Lvova
nebo pro ukrajinské rodiny,
které postupně přicházejí
do České republiky. Část
z vybraných věcí, zejména
dětské výživy, sunary, pleny, byly také rovnou dodány na brněnské výstaviště
jako akutní přímá pomoc
ukrajinským maminkám.
9
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HISTORIE
Památník padlých vojáků RA

drženi připadly do hospodaření státu bývalí majitelé musely odstoupit a na jejich místa byla nasazena národní správa která byla
z dělníků kteří to neuměly a nebyli vůbec s kancelářskou prací
obeznámeni a proto při vedení takovýchto závodů bylo natropeno více škody než užitku a co bylo nejhorší kradlo se co se dalo
počínaje od ředitelů až po posledního dělníka.
Taky v obci se likvidovaly živnosti co byli na tom první byli
to obchody se smíšeným zbožím. Obchodníci se tomu bránili
vše možně, ale co naplat, velkoobchod, který dodával zboží do
obchodů na vesnici byl již pod národní správou, přestal zboží
dodávat a tak se mnoho obchodů kteří v obci obchodovali uzavřelo a zůstal jen obchod u pana Aloise Novotného č. 23 který
vedl obchod pod národní správou. Taktéž i živnosti řemeslnické
jako kovář a kolář byli utlačováni velikými daněmi, jenže nebylo za ně náhrady v řemesle pokračovali, takovým způsobem se
tlačilo i na zemědělství. Zemědělcům byly zaplombovány žací
stroje třebaže byly právě žně, ale ručně se všecko poseklo i povázalo až i to bylo hotovo vyhlásil někdo místním rozhlasem,
který byl v tomto roce zbudován zákaz svážení obilí do stodol
pod pokutou. Tak zemědělci nemajíce se čeho chopit vysedávali
na lavičkách, kdežto okolní vesnice měly všechno sklizené a ve
stodolách. Přes všechna hloupá a nerozumná nařízení se někdo
z občanů odvážil, začal navážet obilí do stodol, co se jiní neudrželi a navážela celá vesnice.
Taky nastal lístkový systém na všechny poživatiny a textilní
zboží tvrdší jako za války.
V celé republice byly zřízeny traktorové stanice a byli bez
prostředků a bez strojů a za tím účelem byli násilím od zemědělců vykupovány stroje, kteří se všemožně bránili, ale nařízení
bylo tak tvrdé, že požadované stroje byly lidem odebrány, žádný
se neptal, co za ně požaduje byla těm majitelům za nějaký čas
nabídnuta cena neodpovídající hodnotě. Peníze byli majitelům
poslány a ti peníze vraceli zpět.
Začal útěk mladých lidí z vesnice do města, těmto lidem byla
nabídnuta práce v průmyslu hodně na tehdejší měnu placená, vydělávali týdně 1000 – 1200 Kč ba i mnohý více takže zemědělství zůstávalo bez pracovníků. Ze svobodných chlapců a děvčat
bylo v zemědělství v celé vesnici, že by je na prstech spočítal.
Byli jim dané lepší podmínky ve městě jako při hospodářstvích
a tímto způsobem se doporučovalo společné hospodaření založit
v obci Jednotné zemědělské družstvo, byli zemědělcům zvyšovány daně a co hlavně povinné dodávky veškerých produktů jak
živočišných tak i rostlinných, nepovolování domácích porážek
a jiných věcí, o které musel zemědělec žádat příslušné úřady.
Zemědělci z Moutnic odvedli z letoší úrody pro veřejné zásobování pšenice 1. 148,4q, žita 154,25q, ječmen 1.287,29q, oves
16,41q, brambory 1.546,32q, řepka olejná 22,95q, ostatní olejniny 10,81q.

Milí spoluobčané, v minulém zpravodaji jsem vás informoval o obnovení památníku padlých vojáků při osvobozování našich obcí Moutnice a Rozařín v dubnu 1945. Ve dnech 22. až
24. dubna jsme připravovali vzpomínkové akce, přednášky pro
děti a pro veřejnost, a také vojenskou bojovou ukázku. To, co
však začalo 24. února tohoto roku, nám všem doslova vyrazilo
dech. Napadení Ukrajiny vojsky Ruska nám nedovolí realizovat plánovaný program; po dohodě s klubem vojenské historie
DUKLA jsme většinu programu zrušili. To podstatné ale chceme realizovat. Tím je odhalení památníku se jmény čtyřiceti pěti
padlých vojáků. Jistě si mnoho z nás řekne, že to, co se stalo před
77 roky, nelze spojovat s dnešní válkou na Ukrajině a určitě je na
tom kus pravdy. Když ale budete o těch padlých vědět něco víc,
tak nám všem dojde, že propojení tu zůstává. Od vládce Ruska
Putina slyšíme, jaký je důvod napadení Ukrajiny. Prý denacifikace Ukrajiny. Jak se to dá pochopit, když nadpoloviční většina
padlých u nás jsou muži z Ukrajiny. A dovolte mi ještě jeden
příběh. Před deseti roky Moutnice navštívili rodinní příslušníci
dvou padlých bratrů Adamanových. Poté, co se otevřely archivy
v Rusku, se k nám vypravila rodina Adamanova, aby se podívala
na místa, kde padl Georgij Konstantinovič Adamanov (34 let)
a Christofor Konstantinovič Adamanov (41 let). Oba byli ve válce od poloviny roku 1941 a téměř po čtyřech letech bojů padli
ve stejný den v Moutnicích. Oba byli rodáci z Ukrajinského Mariupolu. Z města, které je dnes denně bombardováno, a umírají v něm lidé. Je to město, kde byla bombardována nemocnice
a porodnice. Dnes, kdy píši tento článek, bylo bombardováno
divadlo, kde se ukrývají ženy a děti. Tak co k tomu ještě říci?
Na přiložené fotografii je rodina Adamanova u památníku
u fary před deseti roky.
Odhalení památníku
s krátkým pietním programem proběhne v pátek 22. dubna 2022 v 19
hod. v parku u fary.
Jména padlých vojáků
umožní v budoucnu
konkrétní vzpomínku
pro možnou návštěvu
rodinných příslušníků
těchto tehdy mladých
mužů. Při podrobném
zjištění z pohledu současnosti jsou to muži z osmi samostatných států. Věřím, že účastí při odhalení si připomeneme památku padlých a také věřím,
že pamětní deska bude pro mnoho dalších generací mementem
připomínajícím nesmyslnost jakékoliv války a jejích obětí.
Rostislav Dohnálek

Lidové pranostiky

Dětský pláč, panská láska a dubnové počasí jsou nestálé.
Bouřky před Vojtěchem, déšť o žních – sv. Vojtěch 23. dubna.
Brambory sázej na svatého Marka, bude jich plná jamka –
sv. Marek 25. dubna.
Májová vlažička – naroste travička, májový deštíček – naroste chlebíček.
Pankrác, Servác, Bonifác, ledoví muži spalují mrazem ovoce
i růži – 12. – 14. května.
Když na Urbana prší, bude hodně myší – sv. Urban 26. května.

Ze starých kronik – rok 1949

Poznámka předem: opisováno doslovně ze staré kroniky, text
odpovídá dobovému pravopisu. Případné chyby nejsou chybami
současného kronikáře.
Po minulém revolučním roku, ve kterém bylo započato mnoho změn v různých odvětvích veškerého hospodaření jak v obci
tak i v celém státě prvně byli zlikvidováni veškeré továrny, které zaměstnávaly přes padesát zaměstnanců a byli v soukromém
11
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V červnu deštivo a chladno způsobí neúrodný rok snadno.
Na svatého Antonína broušení kos započíná – sv. Antonín
13. června.

Prší-li na sv. Petra a Pavla, bude hodně myší a urodí se hodně
hub – sv. Petra a Pavla 29. června.
Připravila
Miluše Janoušková, kronikářka

KULTURA

Rozsvěcení vánočního stromu

vánočního stromu rozhodlo uspořádat. Akce byla velmi omezena, chyběly nám stánky s dárečky, výrobky dětí, občerstvení
i společné sousedské postávání. Děti ze ZŠ i MŠ nám předvedly
krásné připravené pásmo a vykouzlily na našich tvářích spoustu
úsměvů radosti. Ještě na závěr písní přivolávali rozsvícení…pro
zpestření první pokus se nezdařil; nevadí, na podruhé již strom
zářil a s ním i spousta dětských očích.

Situace covidu v roce 2020 nám bohužel nedovolila uspořádat akci Rozsvěcování vánočního stromu. Blížil se prosinec 2021 a děti ve škole a školce se s radostí začaly připravovat,
že tentokrát to snad vyjde a náš obecní strom v parčíku vedle
hasičky bude opět zářit za přispění jejich krásného pásma. Nadešla chvíle „rozhřešení“ a po vzájemné domluvě se Rozsvěcování
12
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Chtěla bych moc poděkovat všem paním učitelkám, že i v této
nelehké době plné omezení, zákazů a příkazů v chodu školy si
udělaly čas a připravily s dětmi krásné vánoční pásmo.
Lenka Dohnálková
Kulturní komise

ZŠ a MŠ Moutnice, kteří krásně a dobově oblečení dodávali
ostatkovému průvodu ještě větší „glanc“. Děti svými říkankami,
písničkami a programem vyplnily jednotlivá zastavení v různých částech obce. Za doprovodu rodičů, paní ředitelky, učitelek
a dalších pracovnic školy dospěl tento průvod až do orlovny, kde
děti před plně obsazeným sálem vystoupily s krásně nacvičeným
pásmem písniček, říkanek a tanečků. Velký aplaus našich spoluobčanů byl těmto dětem krásnou a zaslouženou odměnou, kromě toho dostaly od obce také nějakou sladkost. Během průvodu
jako už tradičně spoluobčané otevírali své domy a obdarovávali
masky a účastníky průvodu různými pochutinami, ať už to byl
špek, koblihy, koláče, Boží milosti, nebo něco teplého tekutého
do žaludku. Také se přispívalo do kasiček, jejichž výtěžek šel
na rozvoj činnosti a také na spolufinancování oslav k 90. výročí
založení kopané v Moutnicích.
Tou dobou také přinášeli spoluobčané do orlovny svoje ostatkové pochutiny, které naše děvčata připravovala na talíře a tácy.

Ostatky se zabíjačkou a posezením v orlovně

Po ostatcích z roku 2020, které byly pořádány v „novém
hávu“, tedy trochu jinak, než bývalo v Moutnicích zvykem, to
jest za spolupráce všech spolků, organizací a kulturní komise,
přišel „covidový“ rok 2021 a na nově založenou tradici se mohlo
jen vzpomínat. O to více a s napětím jsme očekávali ústup covidu v roce 2022 a vyhlíželi jsme letošní ostatky, které tentokrát
vycházely na sobotu 26. února. Když padlo rozhodnutí, že do
toho opět společně půjdeme, začali jsme se těšit a spolupracovat
na přípravách této akce. Hned ráno na osmou hodinu se sešli
ti spoluobčané, kteří připravovali ostatkovou obecní zabíjačku.

Pod oběma kotli se rozdělal oheň a hlavní řezník (tentokrát
to byl pan Jiří Janoušek) čekal se svými spolupracovníky z řad
spoluobčanů ze všech organizací na dovoz již zabitého čuníka.
Toho přivezl z Těšan majitel řeznictví p. Spurný ve dvou půlkách a hned se začalo pod vedením hlavního řezníka pracovat.
Rozbourávalo se maso, krájelo a dávalo do prvního kotle, aby
bylo vařené maso – ovar a zabíjačková polévka, ve druhém kotli
se vyškvářelo pokrájené sádlo a škvarky. Z masa pak naše děvčata – hospodyňky dělala pro spoluobčany pečínku.

Sešlo se opravdu dostatek sladkých i slaných dobrot a všechny
byly výborné, o čemž svědčily prázdné stoly večer po ukončení
akce.
Všichni pořadatelé mnohokrát děkují nejen za pamlsky a pochutiny, ale také za jakékoliv finanční dary, kterých si opravdu v této době velice vážíme. Velké poděkování patří řezníkovi
panu Janouškovi, všem jeho pomocníkům, děvčatům, která pekla maso a připravovala maso a pochutiny na stoly a všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem starali o naše žaludky.
A to už zabíjačka vrcholila a pomalu se vytahovaly krásně
křupající škvarky z druhého kotle. V té době se naše orlovna
zaplňovala všemi generacemi z řad Moutničáků a celá vesnice
se náramně bavila za doprovodu cimbálové muziky Donava. Orlovnou se nesla libá vůně ze zabíjačkových pochutin, zapíjelo se
dobrými víny od našich vinařů z místních vinic a pochopitelně
také dobrým pivem.
Můžeme konstatovat, že tento formát moutnických ostatků se
díky příkladné spolupráci všech spolků a samozřejmě za podpory obce a kulturní komise vydařil a již se všichni těšíme na
ostatky 2023, které by měly proběhnout v sobotu 18. února příštího roku.
A teď se již všichni ztišíme, protože přichází Popeleční středa
(letos připadla na 2. března) a s ní čtyřicetidenní půst – příprava
na Velikonoce, období usebrání, klidu a pokoje.
Robert Ostrovský

Mezitím byl v 10 hodin sraz všech masek na hřišti. Za doprovodu harmoniky a různých rozmanitých masek se vydal masopustní průvod vstříc pochodu po vesnici. Cestou průvod zastavil
také u orlovny, kde nás zkontroloval, ochutnal naši zabíjačku
a pokračoval dál. V půli cesty se k průvodu připojili také žáci
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CO SVĚTLANA S NEONEM NAŠLI V LESE
LÉTO SE PŘEHOUPLO BLÍŽE PODZIMU. RÁNA UŽ BYLA CHLADNÁ A VEČER SE BRZY STMÍVALO,
ALE PŘES DEN JEŠTĚ •••••••• POŘÁD SVÍTILO A HEZKY HŘÁLO. BABÍ LÉTO SE LETOS OPRAVDU
VYDAŘILO.
Světlana

Neon

•••••••••A••••••••••••SE PROTO ROZHODLI O VÍKENDU VYRAZIT NA VÝLET DO••••••••••••••••.
CHYSTALI SE SBÍRAT PODZIMNÍ••••••••••. ••NEON SE TĚŠIL HLAVNĚ NA BEDLY, KTERÉ SI PAK DOMA
OBALÍ JAKO•••••••••••. SVĚTLANA SI ZASE CHTĚLA NATRHAT PÁR ČERVENÝCH••••••••, ABY SI
Z NICH MOHLI UVAŘIT•••••••••••PROTI NACHLAZENÍ.
VYRAZILI HNED RÁNO, DO••••••••SI ZABALILI SVAČINU A••••••. NA•••••••••••VZALI•••••••••A MALÝ
•••••••. KDYŽ JIM V•••••••••ZBYDE MÍSTO, NASBÍRAJÍ I NĚJAKÉ•••••••• •••A BUKVICE PRO LESNÍ ZVÍŘATA NA ZIMU. NA••••••••••SVĚTLANA PŘIPRAVILA PLÁTĚNÝ•••••••.
V••••••••••••••••••BYLO KRÁSNĚ. ••••••••••STROMŮ UŽ SE POMALU BARVILY DO •••••••••••••••••••.
BYL TU KLID, TICHO A VZDUCH VONĚL. SLYŠELI JEN HLASY•••••••••••. Z KNÍŽEK VĚDĚLI, ŽE SE
V LESÍCH NA ZIMU SDRUŽUJÍ SÝKORY, ŠOUPÁLCI, BRHLÍK LESNÍ A STRAKAPOUD.
MEZI VĚTVIČKAMI OBJEVILI PÁR••••••••••••S••••••••••••ROSY A V MRAVENIŠTI CHVÍLI POZOROVALI
••••••••••••••••, JAK SE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ NA ZIMU. NA MÝTINĚ POZDĚJI DOKONCE ZAHLÉDLI•••••••.
ZÁŘÍ JE TOTIŽ MĚSÍCEM JELENÍ ŘÍJE A TIHLE••••••••••••••NAŠICH••••••••••••PŘEDVÁDĚJÍ SVOU SÍLU.
KROMĚ•••••••••••A LESNÍCH PLODŮ•••••••S••••••••V LESE NAŠLI I NĚCO NEČEKANÉHO. BYLA TO
•••••••••••••. VZALI JI S SEBOU, PROTOŽE DO•••••••••••••NEPATŘÍ. DOMA V NÍ VYMĚNILI••••••• ,
ALE POŘÁD NESVÍTILA, TAK JI ODNESLI NA••••••••••A DALI DO KONTEJNERU•••••••••••••••••••••, KAM
SBĚRNÝ
DVŮR

PATŘÍ, KDYŽ DOSLOUŽÍ. STEJNĚ JAKO OSTATNÍ VYSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE A •••••••••.
A CO ZAJÍMAVÉHO JSTE V••••••••••••••••••NAŠLI VY?

KVÍZ: KOLIK TOHO VÍTE O TŘÍDĚNÍ
A RECYKLACI ELEKTROZAŘÍZENÍ?
Jak vytřídit papír, plast a sklo, vědí už školkové děti, ale co elektro?
Máte v tom jasno? Vyzkoušejte náš krátký kvíz a třeba se dozvíte
něco nového. Více informací na webu www.ekolamp.cz
Zahrajte si i naši mobilní hru Zrecykluj
https://www.zrecyklto!
ujto.cz/
1. Proč se vysloužilá elektrozařízení třídí, a nepatří do popelnice na domovní odpad?
a) lze z nich využít druhotné suroviny a některá obsahují škodlivé látky
b) chovat se ekologicky je moderní
c) aby popelnice na komunální odpad nebyly přeplněné
2. Jak poznám, že elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu?
a) podle toho, že má přívodní kabel
b) podle symbolu přeškrtnuté popelnice na obalu výrobku
c) že se do popelnice nevejde
3. Jaké subjekty sběr a recyklaci elektrozařízení v České republice zajišťují?
a) ministerstvo životního prostředí
b) kolektivní systémy
c) správy chráněných území
4. Kde mohou občané vysloužilá elektrozařízení odložit?
a) ve sběrných dvorech nebo v elektroprodejnách při nákupu nových
b) na kraji lesa nebo v příkopu u silnice
c) vedle kontejnerů na tříděný odpad
5. Jak zaručeně najdu nejbližší sběrné místo EKOLAMPu?
a) zeptám se sousedů, ti vědí všechno
b) projdu se po okolí a určitě nějaké najdu
c) v mapě sběrných míst na webu EKOLAMPu
Správné odpovědi: 1a, 2b, 3b, 4a, 5c

Ukliďme

Naši obec Moutnice
2. dubna 2022
Sejdeme se ve 14 hodin
u čističky
Pytle a rukavice zajištěny,
nezapomeňte na výstražné vesty!

p. Formánek
724 531 223
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Milí Moutničáci,

naší obce) našli něco z třetihor, mohli bychom pár fotek tady
někdy uveřejnit. Jako důkaz, že jsme byli, a vlastně pořád jsme,
v nálezu těchto fosilií docela významná lokalita, přikládám foto
hřebenatky, kterou jsem pořídil kdysi v jenom muzeu na Opavsku!
Roman Formánek
A teď slíbený článek z novin Směr 10. ledna 1975, autor
Zdeněk Mejzlík

nedávno se mi dostaly do rukou noviny z roku 1975 a našel
jsem v nich článek nazvaný Moutnické moře. Vybavilo se mi
celé moje dětství, protože do tohoto lomu jsme jako kluci velice
rádi jezdili a prožívali tam svoje dobrodružství. Dobře, a teď od
začátku pro ty, kteří zatím netuší, o čem chci psát. Když vyjíždíte z Moutnic směrem na Těšany a vyjedete na první kopeček,
tak napravo od Vás v poli býval břidlicový lom. Jak se v něm
přestal těžit kámen, byl postupně zavážen odpadky (nevím, jestli
nejdřív nějak živelně, a byla z toho jedna velká černá skládka)
a potom soudruzi rozhodli o systematickém zavážení, a to už
sem jezdili normální vozy s komunálním odpadem. Nechci toto
rozhodnutí teď nějak hodnotit, protože tenkrát se to prostě tak
dělalo a nám tady po té době zbyla jen jedna z mnohých ekologických zátěží, kterých je v naší republice mnoho. Je moc dobře,
že naše generace už od skládkování pomalu upouští. I z odpadků
se snaží najít zdroj, jestli energie pro vytápění, výrobu energie
a nebo recyklací na nové výrobky, čehož i vy jste součástí, protože už nějaký rok zde v obci třídíme.

Moutnické moře
Na mnoha místech brněnského okolí jsou pod ornicí skryty
stopy po dávných mořských záplavách. Platí to zejména o jižní
části našeho okresu, kde jsou v poměrně hojné míře nalézány
usazeniny moře nejmladšího, jehož vlny v našem okolí šuměly
asi před deseti miliony let.
Tak například na různých místech masivu kopce Výhonu
u Židlochovic se objevují po deštích úlomky mušlí třetihorních
hřebenatek, které jsou často velmi pěkně zachovalé. Totéž platí
o území Prateckých kopců nedaleko Sokolnic, kde jsou rovněž
nalézány vzácné otisky různých mořských měkkýšů. Mezi nejvzácnější nálezy však patří otisky pozůstatků třetihorních ryb.
V Moravském museu je uchováno žebro mladé velryby nalezené
na Výhonu a zuby žralokovitých ryb z oblasti Prateckých kopců.
Ovšem na území našeho okresu existuje jedno místo, kde se nachází neobvyklé bohatství zbytků mořské rybí fauny.
V poválečných letech byl nedaleko Moutnic otevřen dosti
rozsáhlý jámový lom, bohatý na třetihorní břidlice, které zde
byly v několika polohách dostatečně zpevněné opálem menilitem. Na odlučných plochách břidlic se objevovaly ve velkém
množství zbytky drobných sleďovitých ryb. Šlo zejména o některé jednotlivé kosti, zoubky a části ploutví. Byly nalezeny také
otisky třetihorních stromů, zejména skořicovníku. Podle těchto
nálezů bylo možno určit tyto břidlice jako lagunární, vznikající usazováním jemného kalu v blízkosti mořského pobřeží. Do
těchto míst přicházela zřejmě za potravou hejna sleďovitých ryb.
Mnohé zde uhynuly a jejich zbytky se nahromadily na vrstevních plochách vznikajících břidlic.
Těžba v lomu byla před několika lety zastavena. V nevysokých stěnách lomu je stále možné nalézt dostatek zbytků mořské
fauny jako zajímavý doklad geologické minulosti naší země.
Později se začalo s částečným zavážením lomu skládkovým
materiálem. V současné době usiluje odbor kultury ONV, aby
některé části lomu zůstaly nedotčeny pro poučení veřejnosti, zejména školní mládeže. Věříme, že díky tomuto úsilí a pochopení
moutnických občanů bude neobvyklá přírodní zajímavost v této
bezlesé krajině zachována.

Čeho je velká škoda? V době třetihor i zde bylo moře a lom
jako takový byl plný fosilií, mušlí, různých měkkýšů a rostlin.
I já jsem tam pár šnečků taky našel a bylo by moc fajn, pokud
jste někdy (jestli z těchto dob nebo i později na polích v okolí

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Jaro v základní škole

V rámci školních hodin českého jazyka se budeme připravovat na vystoupení pro maminky, rádi bychom uskutečnili i koncert kroužku písní a tanců v kostele. V Ekotýmu chceme zpracovat další projekt a čeká nás i finanční projektový den pro starší
žáky. Celá škola se sejde na dalších celoškolních setkáních, jedno z nich určitě věnujeme výročí J. A. Komenského a jeho odkazu. Také dramatický kroužek se již těší na vystoupení pro rodiče.
S koncem roku pak jistě už vyrazíme na školu v přírodě – věříme, že letos se akce uskuteční, měli bychom pobývat v nedalekých Velkých Pavlovicích na zdejším středisku Trkmanka.

S příchodem jara se ve škole odehrávají tradiční zápisy do
základní a do mateřské školy. Připravujeme se na dopravní soutěž, na matematickou soutěž Klokánek a někteří žáci 5. ročníku
na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Pomalu ale vyrážíme ven a věnujeme se naší školní zahradě, abychom ji využili
nejen ke hrám, ale také k užitku. Přidáme se i k úklidu obce po
zimě, pojedeme na výukové programy na zařízení Lipky Brno
v Soběšicích – Jezírko. Starší žáci vyrazí na kreativní dílnu do
brněnského KUMSTu.
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Škola je zapojena do několika projektů, největším z nich jsou
Šablony II pro inspiraci. Tento projekt bude končit s koncem
školního roku, skončí tedy Klub čtenářský a deskové hry, vyčerpáme peníze na projektové dny mimo školu resp. školku. Po
vyhodnocení projektu můžeme žádat o další podporu z tzv. Šablon III. Podle našich potřeb a finančních možností opět chceme
zopakovat žákovské kluby a uvažujeme nad úvazkem speciálního pedagoga.
Za všechny zaměstnance vám přeji pěkné jarní dny, krásně
prožité velikonoční svátky a děkuji za podporu i spolupráci při
konaných akcích. O nich si můžete přečíst v následujících článcích.
Milena Emmerová

mit, že zrovna Brněnsko bylo jednou z oblastí, kde se venkovské
tradice začaly vytrácet brzy.
Shodli jsme se, že do projektu ve škole zapojíme všechny třídy. Uděláme si ostatky školní a budeme věřit, že jejich úspěch
děti osloví natolik, že se budou chtít zúčastnit i obecních oslav
s celou komunitou. Proto jsme nejprve do tříd rozdělili písničky
i říkadla, promysleli, co by která třída mohla ostatním předvést.
Dětem jsme ukázali tradiční masky a zkusili jim poradit, za co
by se mohly na ostatky převléci. S páťáky, kteří se naučili tanec
Pod šable, jsme vyrobili tradiční vysoké klobouky.
Každý pedagog ví, že nejlépe žáky naučí pomocí prožitku,
tvořivosti, vjemů sluchových, zrakových a v tomto případě
i chuťových. Náš projekt pokračoval setkáním s etnografkou
PhDr. Věrou Kovářů, která žákům promítla nahrávky tradičních
ostatkových průvodů, například z Tuřan. Vyprávěla o místních
tradicích, o Moutnicích a o tom, jak se připravovaly ostatky
v domácnostech – tradiční sladkosti, koláče, koledování vajíček
a špek na šavli – všem se sbíhaly sliny. Odpoledne si mohly děti
poslechnout povídání paní Janouškové a společně si vyrobily
a usmažily koblížky.

Ostatky – dvoutýdenní projekt k podpoře
místních tradic a výchově k občanství

Vztah k místním tradicím je pro většinu z nás vztahem na
celý život – tam, kde žijeme, prožíváme pravidelně různé události v rámci celé komunity, události spojené většinou s veselím
a zábavou. Často o těchto tradicích moc nevíme, jsou však pro
nás součástí života.

Školní ostatky proběhly 24. února, žáci přišli v maskách
a kdo neměl nebo zapomněl, mohl si vybrat ze školního „fondu“. Ve třídách jsme pak připravili svoje vystoupení – zveršované představení každé masky, vystoupení s písničkami a říkadly,
dramatizace či taneček. To vše jsme si společně užili na školním
hřišti od 10 hodin a po krátkém tanečku na lidovou muziku jsme
vyrazili na obchůzku nejbližším okolím. Ke zpěvu a tanci nám
hrála paní učitelka Darmovzalová na harmoniku. Zábava byla
výborná, vrátili jsme se do tříd a při obědě jsme dostali odměnu
od našich kuchařek – Boží milosti. Odpoledne ještě přišla do
školy další milá návštěva – paní Konvicová, která dětem vyprávěla o maskách a hlavně o tradičních krojích – jeden krásný

Časem se však některé tradice staly přežitkem, právě v souvislosti s tím, jak pro nás ztrácejí význam – nevíme, proč se
slaví, co vlastně znamenají. A tak dnešní společnosti zůstalo těch
původních tradic velmi málo, často navíc mají zcela jiný – komerční – nádech. O to zodpovědněji jsme ve škole přistoupili
k přípravě oslav masopustu – správně nářečně ostatků či vostatků. Rozhodli jsme se, že s dětmi projdeme nejen původ tradice
a její začlenění do církevního kalendáře, ale i význam masek,
tradičního pečiva a v souvislosti s tím i historické popěvky a říkání – koledování. Protože původních pramenů je pomálu, rozhodli jsme se čerpat z celé oblasti Moravy – musíme si uvědo-
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pro konkrétní žáky. Rozvoj schopností probíhá formou pohybových her, deskových her, doplňovacích cvičení, čtení příslušných textů s porozuměním. Pracujeme ale také s různými dalšími pomůckami, tablety a interaktivní tabulí, kde procvičujeme
například postřeh zábavnou formou, a to nás velmi baví.
V loňském roce došlo k výluce prezenční výuky, která negativně zasáhla do vzdělávání žáků. Zatímco jedněm prospěla
nebo je alespoň příliš nezasáhla, u jiných se vzdělávací výsledky
zhoršily. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a neziskovými
organizacemi spustilo Národní plán doučování. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.
Doučování probíhá od 2. do 5. třídy vždy maximálně 2 hodiny
týdně. V těchto hodinách se snažíme o procvičení, opakování
a upevnění právě probíraného učiva, ale také o upevnění učiva,
které v průběhu distanční výuky nebylo dostatečně fixováno.
Někteří žáci se doučování účastní pravidelně, někteří naopak
podle svých aktuálních potřeb. Doučování využívají i děti, které zameškaly více učiva a potřebují podporu. Doučování vedou
třídní či kmenoví učitelé příslušné třídy.
Mgr. Lenka Salzburgerová, Mgr. Marie Srovnalová

„babský“ nám na sobě předvedla paní hospodářka Žáčková. Vyprávění o ostatcích, ale i o Moutnicích v dobách jejího mládí,
vše bylo moc zajímavé a děti seděly jako přibité.
Mnoho dětí, ale i rodičů, které jsme oslovili, se v průběhu našeho projektu začalo těšit na sobotní Moutnické vostatky. Také
zaměstnankyně školy se domluvily, že vyrazí s dětmi, některé
i se svými rodinami. Bylo moc fajn sejít se na takové veselé
akci, užít si zábavu a mnoho nabízených dobrot. Děti z kroužku
písní a tanců vystoupily s pásmem V Brně na rynku a pokusily
se předat ještě další národopisný zážitek všem zúčastněným. Do
kroužku chodí děti od 1. do 5. třídy, v příštím roce budeme opět
hledat zájemce, kteří se chtějí bavit tancem a písničkami nejen
národopisnými. Naše činnost se věnuje i tancům moderním
a písním umělým – u dětí podporujeme vztah k hudbě, rytmu
a pohybu. Hledáme také sponzora, který by pomohl vybavit soubor jednotným oblečením pro příležitosti koncertů a vystoupení.
Za kolektiv základní školy
Milena Emmerová

Moutnické ostatky

Ve čtvrtek 24. února 2022 jsme přišli do školy v masopustních maskách.
V 8:00 začalo vyučování, jenže my jsme se neučili.
Připravovali jsme si krátké masopustní říkanky o našich maskách (celá škola).
Také jsme si nacvičovali krátké vystoupení, které ukážeme
v 10:00 hod. na vystoupení svým kamarádům ze školy.
Každá třída si nacvičila a předvedla jiné vystoupení.
Až jsme to odříkali, tak jsme šli na krátký průvod.
Vyrazili jsme od školního dvora směrem k hasičce a zpátky
ke škole.
Po průvodu jsme si zatančili na masopustní písničky.
Až jsme si zatančili, tak jsme se vrátili do svých tříd.
Každá paní učitelka měla za úkol svým žákům popsat tři masopustní postavy.
Žáci měli za úkol uhádnout, co to je a nakreslit na papír postavu.
Pátá třída si je ještě vystřihla a dala si je na nástěnku.
Masopust je hezký svátek, myslím si, že by se měl udržovat.
Tereza Žáková, 5. třída

Ekoškolí činnost

Již třetím školním rokem jsme zapojeni do programu Ekoškola. Organizujeme miniprojekty, o kterých jsme vás informovali
v minulých číslech zpravodaje. Miniprojekty, kromě obce, která
je naším zřizovatelem, spolufinancuje i JMK.

Podpůrná opatření (PSPP) a program
doučování

Scházíme se i nadále s Ekotýmem. Momentálně usilujeme
o získání stříbrného certifikátu, který naznačuje, že u dětí rozvíjíme schopnost a ochotu aktivně a samostatně zlepšovat životní
prostředí. Pro získání stříbrného certifikátu/cesty proběhne audit.

Škola klade důraz na odlišné potřeby všech dětí. Ve škole se
s námi vzdělávají také žáci, kteří z důvodu svých speciálních
vzdělávacích potřeb nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání, pro ně jsou stanovena různorodá podpůrná
opatření, která mají za úkol maximalizovat vzdělávací potenciál
každého žáka dle jeho možností. Jedná se například o individualizaci při organizaci činností-formy, metody a obsahu výuky,
ohled na individuální tempo, využití formativního hodnocení nebo také využívání kompenzačních a učebních pomůcek.
V rámci podpůrných opatření je zajištěn také předmět speciálně pedagogické péče (PSPP), který může přispět ke kvalitnímu
vzdělávání žáků s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám.
Předmět je zajišťován na naší škole třemi pedagogy s rozšířenou
kompetencí pro oblast speciální pedagogiky. Předmět speciálně
pedagogické péče se vyučuje jako samostatný předmět ve všech
ročnících jednou či dvakrát týdně. Zaměřujeme se na nápravu
v oblasti logopedických obtíží, specifických poruch učení, rozvoje grafomotorických dovedností, prostorové představivosti,
sluchového vnímání, zrakového vnímání a dalších oblastí, a to
v závislosti na doporučeních školských poradenských zařízeních

Přijede za námi odborná konzultantka z Lipky, paní Barbora
Dvořáková. Lipka je organizace zabývající se environmentálním
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vzděláváním, výchovou a osvětou dětí, mládeže a dospělých,
směřující k osvojování environmentálně příznivějšího – udržitelného způsobu života. Při konzultaci děti představí naši činnost. Probereme naše úspěchy, úskalí a poslechneme si doporučení, jak vše ještě vylepšit.
Také nás v nejbližších měsících čeká plánování, analýza
a provedení nového miniprojektu – téma prozatím vybíráme.
Těšíme se na nové výzvy!
FOTO: Miniprojet Naši ptačí sousedé
Za Ekotým Eva Darmovzalová

Jak jsme si to kulturně užili

Po covidové pauze se nám s kulturními akcemi roztrhl pytel.
Začali jsme drumbenovým bubnováním. Žáci se zapojili s nadšením a rytmus ovládl celou školu. Bubnování si vyzkoušely
i paní učitelky a asistentky. Poté následoval koncert flétny a kytary. Sympatická dvojice hudebníků nás provedla historickým
vývojem hudebních nástrojů, zahrála na různé druhy fléten a jejich předchůdce. Přenesla nás hudbou na středověké hrady a do
amazonských pralesů. Žáci byli zvídaví a na otázky odpovídali
ochotně. Zaposlouchali jsme se do náročných skladeb i písniček
z večerníčků. Koncert se moc vydařil.
Poslední akci jsme si tradičně užili ve škole. Byla to literární
dílna s recitační soutěží, do které z třídních kol postoupili ti nejlepší recitátoři. Se žáky všech tříd jsme „ uvařili“ vtipné verše
a po náročné práci komise jsme vybrali ty nejlepší recitátory.
Jako odměna za jejich snahu a píli byla krásná kniha. Již se těšíme na další krásné akce, které společně prožijeme.
Michaela Benešová

Pozvánka k zápisu

Tímto bychom chtěly pozvat všechny předškoláky a jejich
rodiče do Základní školy v Moutnicích.
11. 4. 2022 v 16.00 hodin zde proběhne ZÁPIS DO 1. TŘÍDY.
Vezměte si potřebné dokumenty – žádost a kopii rodného listu, přezůvky a dobrou náladu.
Bližší informace najdete na přiloženém letáčku, případně na
webových stránkách školy www.skolamoutnice.cz.
Těšíme se na vás, paní učitelky

Výstava RECYKLOHRANÍ

Školní družina se již několik roků zapojuje do projektu RECYKLOHRANÍ. Děti tvoří z recyklovatelného materiálu. Odpoledne 17. března 2022 jsme v naší škole uspořádali výstavku
s názvem ODPAD NEMUSÍ VŽDY KONČIT V POPELNICI.
Největší odměnou nám byla velká účast nejen rodičů našich
žáků, ale i prarodičů a občanů naší obce. Všem moc děkujeme.
vychovatelky ZŠ Moutnice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Program probíhal v již zmiňovaném centru, na úplný závěr
jsme se přesunuli na nedaleké venkovní hřiště, kde byly připraveny další rozvíjející hry s kostkami.

Zprávičky z naší školičky

V úvodu nového roku jsme navštívili místní kostel. Zde měly
děti možnost kostel si prohlédnout, zazpívat si koledu a věnovat
pár drobných mincí černouškovi, který byl jako každý rok součástí betlému.
Navštívili nás herci z Městského divadla Brno, kteří za námi
přijeli s krásným představením. Také dětem v naší školce udělal
velkou radost koncert od uměleckého seskupení Belcanto, který
byl prezentovaný velmi vtipnou formou.
I v letošním školním roce jsme si uspořádali karneval, při
kterém jsme si užili spousty smíchu a zábavy. Karneval navazoval na téma: Masopust. Chceme velmi poděkovat všem rodinám dětí z naší mateřské školy, které se zúčastnily obecní akce

Tato nová zkušenost pro nás všechny byla velmi obohacující.
Odnesli jsme si zajímavé nápady a inspiraci. Ihned po návratu
jsme se svolením paní ředitelky do naší školky pořídili velké
LEGO kostky, které chceme využít hlavně při hrách na naší
školní zahradě.
V březnu jsme úspěšně dokončili podporující program pro
naše předškoláky a jejich rodiče: Edukativně-stimulační skupiny. Přejeme všem našim předškolákům hodně štěstí a síly u zápisu do základní školy.
Navštívili jsme také zábavní centrum Bongo Brno. Do konce
školního roku máme naplánováno spoustu dalších akcí, na které
se moc těšíme.

Moutnické vostatky a podpořily tím nejen naši základní školu,
ale i akci samotnou.
V úterý 8. února 2022 se naše školka vydala na projektový
den do Brna-Slatiny, konkrétně do vzdělávacího centra Smart
Bricks. Zde na nás čekal lektorkami připravený projektový program Moje zdravé město. Celé dopoledne se zde „pracovalo“
a hrálo s kostkami stavebnice LEGO Edukation. Děti se dověděly, kdo je architekt a mohly si vyzkoušet jeho práci. Postavily
důležité stavby města a propojily je železniční tratí. Děti rozvíjely klíčové kompetence v oblasti polytechnického vzdělávání
a environmentálního povědomí. Veškeré aktivity vedly k podpoře kreativity, podnikavosti, logického myšlení včetně řešení problémů. Děti pracovaly samostatně, ale i v kolektivu. Také měly
možnost se individuálně prezentovat.

Přejeme Vám všem krásné jaro, plné sluníčka a dobré nálady.
Za mateřskou školu
Leona Kolková
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KNIHOVNA
Novinky z knihovny

Nová jarní soutěž

Na konci loňského roku přecházela moutnická knihovna spolu se stovkou jihomoravských knihoven na nový knihovnický
systém Tritius. Tento systém umožňuje čtenářům prostřednictvím on-line katalogu přístup ke čtenářským kontům, která zde
mohou spravovat. Výhodou je například možnost prodloužit si
knižní výpůjčky a kontrolovat dostupnost knih v knihovně. Veškeré akce můžete samozřejmě uskutečnit i osobně v knihovně
nebo prostřednictvím e-mailu. Knihovna je otevřená každé pondělí od 17.30 do 19.30 a každou středu od 16.30 do 18. 30.

Na podzim s naší knihovnou soutěžily děti, nyní máme nachystanou soutěž pro znalce literatury pro dospělé.
Podívejte se pořádně na přiložený obrázek. Naleznete v něm
42 objektů, které přestavují 42 názvů knih krásné literatury,
jež se nachází v moutnické knihovně? A poznáte, který autor
či autorka má na obrázku ukryté dokonce tři knihy? Na pomoc
si můžete otevřít on-line katalog, který naleznete na stránkách
knihovny (knihovnamoutnice.webk.cz), případně můžete přijít hledat knihy přímo do knihovny. Obrázek najdete i ve vestibulu obecního úřadu, v knihovně a na stránkách knihovny.
Odpovědi můžete do 2. května posílat na e-mailovou adresu
knihovna.moutnice@email.cz nebo přinést napsané na lístku do
knihovny. Soutěžící, který nalezne nejvíce knih, získá zajímavou odměnu. V případě shody rozhodne o vítězi los. Přejeme
mnoho zdaru při pátrání po zašifrovaných knihách a těšíme se
na vaši návštěvu.
Kateřina Flajšingerová

Jižní Morava čte

Na podzim se naše knihovna zapojila do projektu Jižní Morava čte, jehož součástí je literární a výtvarná soutěž pro děti a mládež. Téma loňského ročníku bylo „Teď to vidím jinak“. Děti
z naší obce soutěžily ve dvou kategoriích, a to v kategorii výtvarné a v kategorii volné tvorby. Ve výtvarné kategorii zvítězila
práce Emy Hrdé, v kategorii volné tvorby vítězila děvčata Nella
Marešová a Silvie Aljoševová.
Vítězky jsou pozvány do Brna
na
slavnostní
udílení cen, které
z důvodu pandemie proběhne až
v dubnu a v květnu v planetáriu
a v divadle Polárka.
Ostatní
děti byly odměněny vstupenkami do zábavních
center
Vida!,
Bongo a získaly řadu věcných
cen, které do
soutěže věnovali
sponzoři s hlavním sponzorem
Jihomoravským
krajem. Vítězkám gratulujeme a děkujeme
účastníkům za
krásné práce.

2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ
FARNOST MOUTNICE
E = mc2 a největší síla na světě válkám
navzdory

Papež František to komentuje slovy: „Mír mezi národy či v nějaké zemi se zasévá v lidském srdci. Pokud nemáme v srdci pokoj,
jak bychom chtěli dospět k míru v celém světě? Přesto však takto běžně neuvažujeme.“ Sami tím cítíme, že není jedno, kdo se
nechá našimi vztahy a stavy srdce ovlivnit. Zda v dětech vedle
nás doma i ve škole, které si osvojují vzorce našeho chování, nevyrůstá nový mírumilovný Mahátma Gándhí nebo tyran Stalin.

Vážení spoluobčané, dokud člověk cítí bolest někoho jiného, je člověkem. Angažovaností na peněžních nebo materiálních
sbírkách (i dalšími způsoby) jste mnozí pomohli a pomáháte válkou trpícím lidem. To je hezké a správné.
Probouzíme se do dní s pachutí krve ozbrojeného konfliktu.
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– Sobotní velikonoční vigilie 16. dubna – slavné obřady
Veliké noci v 20:30 hodin.
– Neděle zmrtvýchvstání /Boží Hod velikonoční / 17. dubna – slavnostní bohoslužby s žehnáním vašich velikonočních
pokrmů 7:30 hodin a 10:30 hodin.
– Pondělí velikonoční 18. dubna – sváteční bohoslužba
8:00 hodin.
Budeme se tedy těšit na viděnou!
Za farnost PhDr. Mgr. René Strouhal, Ph.D.,
váš duchovní správce

Z války mají někteří strach. Další jej zase zažívají z rozličných „e-krizí“, jakými jsou energetické, ekologické či epidemiologické potíže. A jiní z obojího. Přesto i zde platí, že strach
o sebe z nás může dělat zbabělce, strach o druhé – hrdiny. K takovému prosociálnímu jednání potřebuje člověk nemálo energie. Takovou, o které se níže zmiňuje Albert Einstein. Jedná se
současně o jeho náboženskou zkušenost. I když někteří napříč
různými věkovými skupinami a všemi možnými povoláními jste
věřícími, jiní transcendentno hledajícími a další ryzími ateisty,
může být podnětná pro všechny. Elementární touhy po spravedlnosti, pravdě či lásce jsou přece jenom společné nám všem.
Velký fyzik své dceři Lieserl Einstein kdysi napsal: „Když
jsem navrhl teorii relativity, velmi málo lidí mě pochopilo a to,
co odhalím a přinesu lidstvu teď, rovněž koliduje s nepochopením a s předsudky světa. Existuje extrémně mocná síla, pro kterou zatím věda neobjevila formální vysvětlení. Je to síla, která
zahrnuje a řídí všechny ostatní síly a dokonce je obsažena ve
všech fenoménech, které operují ve vesmíru, ale přesto jsme
ji nedokázali identifikovat. Tato univerzální síla je láska. Je to
světlo, které osvětluje ty, co ho dávají a dostávají. Je to gravitace,
protože způsobuje, že jsou někteří lidé přitahováni k ostatním. Je
to síla, protože násobí to nejlepší, co je v nás a dovoluje lidstvu
nevyčerpat se svým slepým sobectvím. Odkrývá a odhaluje. Pro
ni žijeme a umíráme. Láska je Bůh a Bůh je Láska.
Abych lásku učinil viditelnou, jednoduše jsem zaměnil hodnotu ve své nejslavnější rovnici. Pokud bychom namísto E =
mc2 akceptovali, že energie k vyléčení světa může být získána
skrze lásku násobenou čtvercem rychlosti světla, došli bychom
k závěru, že láska je nejsilnější existující silou, protože nemá
žádný limit.
Pokud chceme, aby náš živočišný druh přežil, pokud chceme
najít smysl života, pokud chceme zachránit svět a každou živou
bytost, jež ho obývá, láska je jedinou odpovědí. Hluboce lituji
své neschopnosti vyjádřit to, co je v mém srdci, jež pro tebe
tiše bije po celý můj život. Možná je už pozdě se omlouvat, ale
protože čas je relativní, potřebuji ti říci, že tě miluji a díky tobě
jsem dosáhl k ultimátní odpovědi!“

Informace z chrámového sboru

V listopadu loňského roku proběhlo na faře dlouho plánované soustředění chrámového sboru. Dříve nám to situace bohužel
neumožnila.
Při této příležitosti jsme oslovili pana Patrika Buchtu, vedoucího sboru ve Šlapanicích, a požádali ho o odborné vedení.
Cílem soustředění byl nácvik třech vánočních koled, technika
zpěvu a nějaké to dirigentské know-how. Nechtěla jsem Vám tu
vypisovat zbytečné detaily, ale přesně na těchto detailech (rozezpívání sboru, správný nádech, dodržování délky not, atd.) stojí
úspěšné zazpívání jakékoli písně.
Soustředění jsme zakončili společným obědem a posezením.

Pro mě to bylo velice milé a přínosné setkání s lidmi na stejné
notě a doufám, že to nebylo poslední soustředění. :)
Nakonec bych ráda moc poděkovala všem zpívajícím i již nezpívajícím sboristům za jejich obětavou službu. Velké díky také
patří naší paní varhanici Petře Vymazalové.
Kristýna Běloušková

Velikonoce

Milí přátelé, Velikonoce se blíží. Jsou hlavním křesťanským
svátkem (pro mnohé překvapivě ne Vánoce, v nich si připomínáme narození Zachránce, o Velikonocích již to, že nás zachránil).
Velikonoce jsou svým původem svátky jara. Před přibližně
tři a půl tisíci lety dali kananejskému svátku jara zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci
lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí
a zmrtvýchvstáním. Vzkříšení Ježíše Krista je pro dvě miliardy
křesťanů centrálním bodem jejich víry, smrt není pro ně konec,
ale začátek nového života.
K velikonočním svátkům patří slavnostní zvuk zvonů, svátečnost, silná radost společně zpívaného aleluja, paškálem z včelího vosku provoněný kostel, milé chvíle u žehnání velikonočních
pokrmů a mnoho dalšího. Dovolte tedy, abychom každého z vás
laskavě a zdvořile pozvali na působivé obřady do od doby románské stojícího moutnického chrámu.

Triduum

O víkendu 28. – 30. ledna 2022 se konalo v našem chrámu
svatého Jiljí modlitební triduum Modliteb matek. Naše skupinka
MM samozřejmě pozvala k prožívání tridua a k modlitbě všechny maminky a babičky naší farnosti.

Zde máte program letošních velikonočních svátků:
– Květná neděle 10. dubna – obřady v 10 hodin, předvelikonoční svatá zpověď v 15 hodin.
– Zelený čtvrtek 14. dubna – mše sv. na památku Večeře
Páně v18:30 hodin.
– Velký pátek 15. dubna – Velkopáteční obřady v 18:30 hod.
25
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Po páteční mši a před vystavenou nejsvětější svátostí jsme odprošovali za svoje hříchy. Po sobotní mši svaté též před svátostí
jsme prosili za odpuštění a za obrácení těch, kteří nám a našim
dětem nějak ublížili. V neděli se setkání uskutečnilo odpoledne
a radovali jsme se, chválili a děkovali.

A také velmi děkuji našemu hudebnímu doprovodu, kdo zpívá dvakrát se modlí.
Radostně jsme celý víkend zakončili mini agapé a již teď se
těšíme na další setkání v modlitbě či jen sousedském setkání.
Za skupinku MM
Lenka Dohnálková

Den modliteb za mír na Ukrajině

Ze 4. na 5. března jsme v naší farnosti zorganizovali Den
modliteb za mír na Ukrajině. Od samého počátku jsme vycházeli z našeho přesvědčení, že modlitba je účinná zbraň a že pokud se v ní dokážeme spojit jako farní rodina, můžeme u Pána
mnoho vyprosit. A tak vzešla myšlenka na uspořádání modlitebního maratonu, který bude trvat 24 hodin a ve kterém se bude
moci každý zapojit podle toho, co je mu blízké. Někdo přišel do
kostela sám a v tichosti rozjímal a předkládal své prosby před
Nejsvětější svátost oltářní. Jiný se zapojil do nabídnutého programu, ať už modlitbou Anděl Páně, nočními chválami, zpěvem
písní z Taizé anebo při křížové cestě. Naléhavě jsme cítili, že je
potřeba nabídnout i určitý druh modlitby také dětem, protože i ty
velmi dobře vnímají nejistotu doby, mají strach z války a těžko
se ve všem orientují. Ostatně i my kolikrát nevíme, jak s tím
vším, co se děje, naložit… Proto jsme moc rádi, že tento den
v naší farnosti proběhl, že byl kostel po celou dobu všem otevřený, že jsme zde mohli načerpat sílu a snad i vyprosit milosti pro
všechny potřebné.

Za celou farnost bych chtěla poděkovat všem, kteří se této
akce zúčastnili, především všem ochotným ženám, které se
modlily v noci, často i několik hodin, a také těm, kteří si vzali
na starost vedení programu. Zároveň bych chtěla povzbudit sebe
i vás, abychom v našich modlitbách vytrvali i nadále, abychom
se v této době vzájemně povzbuzovali a abychom Bohu důvěřovali, že má vše ve svých rukou.
Petra Vymazalová

Všem velmi děkuji za jejich společenství, v této covidové
době nám společenství dodává sílu a podporuje na další cestě…
jde nás po ní víc.

OREL JEDNOTA MOUTNICE
Zimní silniční běh – Memoriál účastníků II.
zahraničního odboje

moriálu účastníků II. zahraničního odboje v zimním silničním
běhu, který je již pevnou součástí programu ústředních akcí Orla
a také Orelské běžecké ligy.
Velkou otázkou, kterou pořadatelé řešili, bylo, zda se vůbec
do pořádání tradiční orelské akce pustit. Poté, co padlo kladné
rozhodnutí, nebylo vyhráno, jelikož vládní nařízení mohlo pořádání této sportovní akce zhatit. Nestalo se tak, a proto mohlo
sportovní zápolení proběhnout (samozřejmě s dodržením všech
platných protiepidemických pravidel). Další neznámou bylo i to,

Když jsme se dne 4. ledna 2020 odpoledne po ukončení celodenního programu loučili s 29. ročníkem Memoriálu účastníků
II. zahraničního odboje, málokdo by tipoval, že si na jubilejní 30. ročník počkáme dva roky. Zřejmě nikdo by ale asi nebyl
schopen odhadnout, co vše nadcházející dva roky přinesou.
Navzdory celosvětové pandemii koronaviru uspořádala místní orelská jednota v sobotu 8. ledna 2022 již 30. ročník Me26
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jestli po roční odmlce a téměř dvou letech nejrůznějších omezení neztratí orelští sportovci o tuto akci zájem. Anebo naopak, zda
omezení posledních dvou let nepřispějí k vyšší účasti. Přece jen
hlad veřejnosti po návratu k normálnímu životu je ve společnosti
znatelný a sportovci nejrůznějších odvětví jsou zvyklí překážky
překonávat. Naštěstí platila druhá varianta a počet běžců v součtu všech kategorií zhruba odpovídal účasti předchozích ročníků. Největší počet účastníků byl, jako již tradičně, v nejmladších
kategoriích. Věkové rozpětí startujících sportovců bylo od nejmenších dětí až po seniory.

Pořadatelé se sešli již v pátek k chystání sálu a všeho potřebného, v sobotu ráno se pak pokračovalo v terénu přípravou tratě.
Počasí bylo letos příjemné zimní a to, že nebylo nasněženo, nahrálo jak pořadatelům, tak běžcům.
Celá akce byla zahájena mší svatou v místním kostele. Pokračovala uctěním památky zesnulých moutnických účastníků II.
zahraničního odboje, jmenovitě jsou to tito:
• Pplk. i. m. JUC. Rudolf Mašek – příslušník RAF, padl
17. 1. 1942 v bojích nad Brémami
• Pplk. i. m. JUC. František Havránek – příslušník RAF, padl
4. 12. 1944 ve Skotsku
• Karel Hrdlička – zatčen při odchodu do zahraničí, vězněn
v německých koncentračních táborech – zemřel 21. 7. 1992
v Moutnicích
• Rudolf Hrdý – zatčen při odchodu do zahraničí, vězněn
v německých koncentračních táborech – zemřel 19. 11. 1996
v Moutnicích
• plk. JUDr. Jan Buchta – příslušník RAF, zemřel 26. 5. 2004
v Moutnicích
• Nadp. Alois Dohnálek – příslušník čs. Pozemní jednotky ve
Velké Británii, zemřel 6. 11. 2004 v Moutnicích
Poté se již naplno rozběhlo sportovní zápolení, a to na tratích
od 50 m až po 5 000 m (délka tratě se odvíjí od kategorie), které
vyvrcholilo závodem mužů na 5 000 m. Celý Memoriál proběhl
v přátelské atmosféře férového zápolení všech běžců.

Přičemž zúčastnění závodníci a pořadatelé byli rádi, že měli
možnost se opět setkat se svými přáteli a známými z jiných orelských jednot, případně nejen s nimi. Startovat na Memoriálu
totiž mohou kromě členů i nečlenové Orla, zkrátka všichni
ti, kteří mají rádi pohyb. Čili
akce je otevřená všem členům
orelských jednot a široké veřejnosti.
Na závěr je třeba poděkovat všem dobrovolníkům z řad
pořadatelů a všem těm, kteří
se jakkoli podíleli na zdárném
průběhu Memoriálu.
A letos zejména i závodníkům, kteří na námi pořádané
běžecké zápolení nezapomněli
a vážili do Moutnic cestu (někteří i z východních Čech). Hojná účast je povzbuzením pro pořadatele do budoucna. Dá-li Pán Bůh, sejdeme se zase za rok na
31. ročníku. Orel dává sportu smysl.
Václav Ostrovský
27
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OREL JEDNOTA MOUTNICE

Přezůvky s
sebou

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

DĚTSKÉ LETNÍ KOULOVÁNÍ
aneb turnaj v kuželkách pro školáky

sobota 18. června 2022

ve 14:00 h

v kuželně
moutnické orlovny

28
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SDH MOUTNICE
Mladí hasiči

Brno – Bohunice, která nám vytipovala hračky, které na jejich
oddělení nejvíce potřebují. Podařilo se nám vybrat velké množství hraček, které jsme v adventním čase předali do nemocnice.
Děkuji všem dětem a rodičům za účast.

Na závěr roku 2021 jsme s dětmi z hasičského kroužku uspořádali sbírku pro děti, které musí vánoční čas trávit v nemocnici. Oslovili jsme dětskou kliniku popálenin Fakultní nemocnice

Poslední schůzka roku 2021 byla odměnou pro všechny děti.
Po obci byla připravena cesta lemovaná lucerničkami. Ty děti,
které byly při své cestě potichu, slyšely i andělské zvonění. Na
konci cesty byl u hasičské zbrojnice vánoční stromeček, pod kterým na každého čekal malý dárek.
Od ledna 2022 opět probíhají tréninky a příprava na jarní sezónu je v plném proudu. V reakci na válečnou situaci na Ukrajině jsme s dětmi udělali opět sbírku hraček. Vybrané hračky, psací a hygienické potřeby byly převezeny do asistenčního centra
pro uprchlíky na brněnské výstaviště.
Tereza Gargulová

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Moutnice (dále JSDHo Moutnice)

Přeji všem čtenářům krásné jaro. Touto cestou bych rád informoval naše spoluobčany o činnosti naší JSDHo Moutnice
v uplynulém roce 2021.
V loňském roce naše jednotka zasahovala při 27 událostech,
z toho 9 událostí bylo hlášeno jako činnost jednotky (práce pro
obec řízení dopravy, převoz a přeložení humanitární sbírky, doplnění vody, kácení stromů). Zbývajících 18 událostí proběhlo
dle klasického scénáře dle požárního poplachového plánu kraje.
Jednalo se o tyto události: 2x požár trávy či polního porostu, 6x
záchrana osoby s pomocí AED, 4x likvidace obtížného hmyzu,
2x technická pomoc (odstranění stromu, transport pacienta), 1x
pohotovost na vlastní zbrojnici díky živelné pohromě – tornádu
na Břeclavsku, 2x živelná pohroma a 1x taktické cvičení na požár pily v obci Těšany viz Obr. 1.
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Statisticky můžeme říci, že jednotka v pětiletém horizontu
se drží na průměrných 26,8 zásazích za rok. Bohužel z důvodu
zákazu zveřejňování fotografií dobrovolnými hasiči ze zásahové činnosti nemůžeme přiložit obrazovou přílohu, tak alespoň
statisticky viz Obr. 2. A na Obr. 3 naleznete foto ze školení při
výuce první pomoci.

Během jara vyhlížíme s velkým očekáváním dodání nového
hasičského vozidla – dopravní automobil od firmy Mototruck.
Obec také pravidelně žádá o dotační podporu pro novou cisternovou automobilovou stříkačku a v těchto dnech se schvaluje
technická dokumentace potřebná k výběrovému řízení, avšak
díky výpadkům na trhu s různými materiály odhad dodací doby
takového vozidla je od podepsání smlouvy delší než jeden rok.
Děkuji všem členům jednotky za jejich obětavost a děkuji hasičským rodinám za toleranci naší služby. Děkuji vedení obce
za podporu jednotky i za hmatatelnou obnovu techniky. Děkuji
Vám všem, kteří se zajímáte o dění v obci, sledujete a jakkoli
podporujete naši činnost dobrovolných hasičů.
Bc. Pavel Novotný
velitel JSDHo a SDH Moutnice
Popisky k obrázkům:
Obr. 1: Momentka z taktického cvičení v obci Těšany
Obr. 2: Statistika typů událostí u kterých JSDHo Moutnice zasahovala v roce 2021
Obr. 3: Školení první pomoci
Obr. 4: Uctění památky zemřelých hasičů z Koryčan

V září jsme společně s celou republikou uctili památku dobrovolných hasičů, kteří zemřeli při zásahové činnosti v obci Koryčany viz Obr. 4.
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SK MOUTNICE
Fotbalový kroužek

ři zhodnotili zápasy, zhodnotila starost a údržbu areálu hřiště
a poděkovala všem, kteří pomáhali s organizací dětského sportovního dne. Vytýčila úkoly na rok 2022, především přípravu
oslav 90. výročí založení moutnické kopané. Poděkovala panu
R. Trávníčkovi, Zdeňku Žákovi a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o generální rekonstrukci a rozšíření sprch pro
rozhodčí v patře naší ubytovny. Opravdu je to krásné dílo, které
splňuje ty nejvyšší požadavky na hygienické vybavení.

Pravidelné tréninky a setkávání dětí nyní probíhá v moutnické orlovně každé úterý od 17.30 hodin. Děti zde procvičují nejen
fotbalové dovednosti, ale také svoje pohybové a tělesné schopnosti. Tímto SK Moutnice a trenéři fotbalového kroužku děkují
jednotě Orla Moutnice za poskytnutí orlovny k těmto tréninkům.
Dále se všichni těší na další dětské kamarády, kteří by chtěli
mezi nás přijít. Přijďte, budete vítáni, ať je nás víc! Trenéři prosí
ty z vás dospělých, kteří máte vztah k fotbalu a dětem, přijďte
nám pomoci trénovat, ať se dětem můžeme více věnovat a individuálně s každým z dětí rozvíjet jeho schopnosti. Z tohoto místa
chceme pozvat také všechny děti a jejich kamarády na Dětský
sportovní den, který se uskuteční v sobotu 23. července. Přijďte
mezi nás, na všechny děti se už moc těšíme.
Pavel Hrančík a Radek Trávníček

Pozvánka na 90. výročí založení kopané v Moutnicích
Všichni spoluobčané, fotbalisté, sportovci a hosté jsou srdečně zváni na oslavy 90. výročí založení kopané v Moutnicích,
které se uskuteční v sobotu a v neděli 16. a 17. července 2022.
V sobotu 16. 7. – setkání a přátelské posezení starších hráčů
a hostů, výstava fotografií z historie moutnického fotbalu, pohárový turnaj v kopané od 13 hodin
V neděli 17. 7. – v 7.30 mše svatá v kostele sv. Jiljí za všechny zemřelé a žijící fotbalisty

Informace ze sportovního úseku
Rozpis mistrovských zápasů – jaro sezóny 2021/2022 „A“
tým – III. třída sk. A
So

15. kolo

Židlochovice – Moutnice

Ne 3. 4.

26. 3. 15.00
15.30

16. kolo

Moutnice – Babice n./Svit. B

So

15.30

17. kolo

Moutnice – Šlapanice

Ne 17. 4. 16.00

18. kolo

Žabčice – Moutnice

Ne 24. 4. 13.30

19. kolo

Moutnice – Viničné Šumice

Ne 1. 5.

16.30

20. kolo

RAFK B – Moutnice

Ne 8. 5.

16.30

21. kolo

Moutnice – Podolí B

Ne 15. 5. 10.30

22. kolo

Vojkovice B – Moutnice

Ne 22. 5. 17.00

23. kolo

Moutnice – Přísnotice

Ne 29. 5. 14.45

24. kolo

Těšany – Moutnice

Ne 5. 6.

17.00

25. kolo

Moutnice – Újezd u Brna B

Ne 12. 6. 17.00

26. kolo

Ochoz u Brna – Moutnice

Ne 19. 6. 17.00

14. kolo

Moutnice – Mokrá-Horákov

9. 4.

Z historie moutnické kopané
Rok 1944 začínali fotbalisté s elánem vybojovat postup do I.
B třídy. Někteří hráči nám ovšem odešli na práci do „Říše“, a tím
bylo naše mužstvo natolik oslabeno, že se nám toto předsevzetí
nesplnilo. Odešel i Václav Putna a to mělo za následek, že utrpěly i záznamy o naší kopané v Moutnicích. Jarní kolo se hrálo za
určité nervozity. Přesto bylo docíleno velmi dobrých výsledků.
Postup do I. B třídy se nám však nepodařilo vybojovat. V rozhodujícím utkání s SK Hrušovany jsme prohráli dokonce doma
1:4 a umístili jsme se jako druzí za SK Hrušovany. Po skončení
jarního kola odešel trenér Blažek a úroveň naší kopané se horší.

Rozpis mistrovských zápasů – jaro sezóny 2021/2022 „B“
tým – IV. třída sk. A

So
Ne
Ne
Ne
Ne
So
So

9. 4.
17. 4.
24. 4.
1. 5.
8. 5.
14. 5.
21. 5.

13.00
16.00
16.00
16.30
14.00
16.30
17.00

11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo

Moutnice B – Medlov
Opatovice – Moutnice B
Moutnice B – Kobylnice
Těšany B – Moutnice B
Moutnice B – Rajhradice B
Měnín B – Moutnice B
Pozořice B – Moutnice B

Pohárový turnaj, vlevo přihlíží předávání poháru Josef Žák
Výsledky jarního kola 1944:
Moutnice-Rozařín – Fortuna		
Moutnice-Rozařín – Vranovice		
Moutnice-Rozařín – Židlochovice		
Moutnice-Rozařín – Žatčany		
Moutnice-Rozařín – Blučina		
Moutnice-Rozařín – Těšany		
Moutnice-Rozařín – Ivaň			
Moutnice-Rozařín – Hrušovany		
Moutnice-Rozařín – Přibice		

Blahopřání našim fotbalovým jubilantům
Antonín Springinsfeld – 65 let
Jan Motáň (Nesvačilka) – 60 let
Václav Holeček (Unkovice) – 75 let
Všem těmto našim jubilantům přeje SK Moutnice hodně
zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a patří jim naše poděkování za všechno, co udělali pro sport a fotbal v Moutnicích.

7:2
1:4
3:3
2:3
4:0
2:1
7:2
1:4
3:0

Výsledky tohoto jarního kola byly velmi dobré, ale o výsledcích podzimního kola se nedochovaly žádné záznamy.
Funkci předsedy SK Moutnice-Rozařín zastával v té době Josef
Svoboda.

Výroční členská schůze
Zhodnotila celoroční práci v klubu, prošla výsledky, trené31
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Z pohárového zápasu Těšany – Moutnice v Těšanech

Mužstvo moutnic, zleva stojí: branář Karel Procházka, Štěpán Zámečník, Josef Žák,
Střílí Štěpán Zámečník
Bohuslav Handl, Milna Konečný, Bohumil Stejskal, František Podloucký
Rok 1945 – po osvobození naší obce a vlasti a po návratu potřebných mladých hráčů. Za rok 1946 byl sehráno celkem 24
Václava Putny z Berlína ožívá znovu naše kopaná. Před za- zápasů. Vyhráno bylo 16, prohráno 6 a nerozhodně dopadly 2
hájením mistrovských zápasů byly sehrány přátelské zápasy zápasy. Celkové skóre aktivní 84:57.
v Žatčanech, Těšanech, Šitbořicích, Křepicích a odveta na oplátRok 1947 – novým předsedou byl zvolen JUDr. Jan Buchku u nás. Z koncentračního tábora se vrátil Rudolf Hrdý, který ta, kapitán mužstva a celý výbor byl posílen skutečně aktivními
byl po dlouhá léta i po ta následující největší oporou mužstva. funkcionáři. Proto také činnost byla velmi bohatá a výsledky
Za naše mužstvo hrávali také ruští vojáci, jejichž jména se nám byly skutečně dobré. V tomto roce za nás poprvé nastoupil Bovšak nedochovala. V tomto roce odešli od nás do Žatčan hráči huslav Novotný a Jan Sýkora z Těšan. Bylo sehráno celkem 26
Jaroslav Krása a Václav Hájek. Mistrovská utkání v roce 1945 zápasů. Z toho bylo 15 vyhraných, 7 prohráno, 3 remizovány a 1
skončila pro nás dosti neslavně, neboť po válce vázla doprava anulován. Skóre aktivní 90:62.
a nemohli jsme se zúčastňovat zápasů venku. Prohrávali jsme
V podzimním kole 1947 vypadalo pořadí takto:
tedy kontumačně a umístili jsme se na posledním místě.
1.
Pohořelice		
16 bodů
Rok 1946 – v jarním kole se nám podařilo zlepšenou hrou
2.
Rajhrad			
12 bodů
vylepšit si postavení v tabulce a udržet se ve druhé třídě, jak je
3.
Vranovice		
11 bodů
to zřejmé z níže uvedeného pořadí:
4.
Moutnice-Rozařín
8 bodů
1.
Fortuna Brno		
24 bodů
Na dalších místech byla mužstva: Bošovice, Hrušovany, Při2.
Pohořelice		
22 bodů
bice, Opatovice, Blučina.
3.
Židlochovice		
22 bodů
Robert Ostrovský
4.
Vranovice		
16 bodů
SK Moutnice
5.
Modřice			
15 bodů
6.
Sobotovice		
14 bodů
Rozhovor s bývalým výborným záložníkem,
hráčem a naším spoluobčanem panem
7.
Křepice			
10 bodů
Ing. Jaroslavem Krásou
8.
Rozařín			
8 bodů
9.
Těšany			
6 bodů
10. Žatčany			
4 body
Jaké byly tvoje fotbalové začátky?
11. Opatovice		
4 body
Psal se rok 1955 a začínal jsem za žáky na starém hřišti v Ro12. Šitbořice		
2 body
zaříně (nynější řadové domky směrem k Nesvačilce). Nebyli
Podzimní kolo bylo v roce 1946 ve znamení konsolidace naší trenéři, tak jsme se scházeli a trénovali sami sebe. Tehdy se ještě
kopané a bylo docíleno daleko lepších výsledků. Byl zazname- žádné registrované soutěže žáků nekonaly.
nán vzestup, neboť jsme se umístili na 3. místě za AFK Pohořelice a ČSK Vranovice. V tomto roce byla uvedena do života Kdo byl tvůj první trenér a jak pokračovala tvoje kariéra?
činnost našeho dorostu, čímž byla dána záruka dobrého růstu
Můj první trenér byl až v dorostu pan Gustav Fiala, který nám
32
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Jak ti šlo skloubit studium s kopanou a kdy jsi promoval na
VUT?
Byl jsem student jako každý jiný. Jednou šlo studium lépe,
jindy hůře, ale svou pílí a poctivým přístupem jsem studium bez
přerušení dokončil a v roce 1968 jsem je zakončil promocí.

udílel první fotbalové rady a zasvěcoval nás do prvních tajů taktiky. Když mi bylo 15 let, přišel jsem do dorostu, kde jsem byl
do 17 let a pak jsem dostal nabídku (kterou tehdy zprostředkoval
pan František Podloucký) hrát a přejít do dorostu Spartaku Kuřim, který v té době (psal se rok 1961) hrál první dorosteneckou
ligu. V dorostu Spartaku Kuřim jsem hrával asi rok a půl. Trénovala mě dvojice trenérů – pánové Milan Krčál a Vlastimil Vlček
a pořád jsme hráli první ligu dorostu.

Jaká byla tvoje sestava, když jsi v Moutnicích začínal a jaká
byla sestava, když jsi pomalu končil fotbalovou kariéru?
Začínající: Jan Lízal, Ruda Sedláček – Fr. Janoušek (Pantin)
– Jos. Boháček – P. Dohnálek, V. Holeček – Jar. Krása, Pavel
Sedláček – O. Koutný – Fr. Šibíček – V. Hrdý, trenéři postupně:
O. Laštovička, J. Sedlinský, Hrubeš a Smrčka

Jak to bylo po dorostu a jak ses dostal na vysokou školu?
Po skončení dorostenecké kategorie jsem dostal nabídku od
trenérů mužů Spartaku Kuřim, abych pokračoval u mužů, kteří
hráli v tehdejší době divizi. Protože jsem se však rozhodl pro
studium na vysoké škole, přešel jsem na jaře roku 1963 zpět
do Moutnic. Začal jsem studovat VUT v Brně, fakultu strojní
a v Moutnicích mě přivítal trenér Oldřich Laštovička těmito slovy: „Kráso, co jsi hledal ve světě za štěstí? To je dost, že ses
vrátil, doma je doma.“

A když jsem končil v roce 1976, byla tato sestava:
Končící: Fr. Červinčák, R. Sedláček – L. Bedřich – J. Boháček – P. Dohnálek, J. Krása – Dolfa Dohnálek, Pavel Sedláček – Fr. Šibíček – O. Koutný – V. Hrdý, trenér: Oldřich Laštovička. A ještě jsem si stačil zahrát se zahraničním spoluhráčem
a studentem z Kypru, který studoval Vysokou školu veterinární v Brně, který měl přezdívku „Pambos“, kterého přivedl do
Moutnic z veteriny tehdejší spoluhráč, sekretář a jednatel Pavel
Dohnálek.

Ještě se vrátím ke Spartaku Kuřim a ke tvým spoluhráčům.
Pamatoval by sis ještě sestavu dorostu, jak jste tehdy hrávali?
V brance: Patočka, obrana: Filka – Číhal – Těšík – Smetana, záloha: Krása – Šplíchal, útok: Kašparec – Lukeš – Filka
– Stryk, trenéři: Král – Vlček
Před příchodem do Moutnic jsem ještě stačil sehrát dva přátelské zápasy za divizní mužstvo mužů. Jeden zápas se hrál
v Novém Městě na Moravě a druhý doma, na domácím hřišti
v Kuřimi se Slovanem Staré Brno.

Vzpomněl by sis na jednu z mnoha veselých příhod z fotbalové kariéry?
Byla jich spousta, ale jednu mám pořád před sebou. Hrál se
jeden z důležitých zápasů, tehdy přímo s Horákovem a trenér
Laštovička křičí na Pantina, tehdejšího stopera: „Dej si pozor na
toho jejich dobrého středního útočníka!“ Odpověď zkušeného
stopera ze hřiště zněla: „Předsedo (O. Laštovička byl mimo jiné
v té době i předseda klubu), ten tam může být tři dny…“ Tento
dotyčný hráč nám v tomto utkání vstřelil tři branky. Nechtějte
vědět, co se dělo v kabině po zápase…

Co jste tehdy v Moutnicích hráli za soutěž?
Po příchodu do Moutnic jsem hrál s kamarády z mužstva pořád okresní přebor a nebyli jsme schopní za žádnou cenu vyhrát
tuto soutěž a postoupit, ač jsme byli mnohokrát na druhém místě. To už jsme v roce 1957 přešli ze starého hřiště v Rozaříně na
nové hřiště v Moutnicích, které znáte dodnes.

Co ti fotbal dal?
Fotbal a sport mi dal spoustu kamarádů, přátelství a nespočet
setkání se zajímavými lidmi a formoval mně život.

Kdo tě tehdy trénoval a jaká jste byli „partija“?
Z mých spoluhráčů a kamarádů jsme vytvořili dobrou partu.
Zároveň se mnou přišel tehdy z KP BRNO na tehdejší urgenci
a pozvání brankáře Jana Lízala trenér pan Jaroslav Sedlinský,
který byl hrajícím trenérem asi jenom dvě sezóny. Pak se kolem
mě točili trenéři Sedlinský, Hrubeš, Smrčka.

A na závěr – jaké rady bys dal začínající mládeži?
Ať se co nejvíce věnují jakémukoliv sportu, nejen fotbalu,
a svým vystupováním, poctivým přístupem, skromností a pílí
formují nejen svoji sportovní kariéru, ale i svůj život.
Za rozhovor mnohokrát děkuje, Robert Ostrovský

FLORBAL
Vážení sportovní přátelé, popularita hraní florbalu v Moutnicích stále roste. Hráčky a hráči se pod hlavičkou jednoho z největších florbalových klubů v České republice Aligators, zúčastňují pravidelných soutěží Českého florbalu. Klub má v letošní
sezóně 16 družstev.
Od září se hráči a hráčky mládeže vrátili po přerušení do koloběhu tréninků a zápasů na turnajích. V chlapecké části má klub
kompletní věkovou strukturu a v dívkách několik družstev.
V letošní florbalové sezóně se představilo velké množství
nových hráčů. Jsme rádi, že zažíváme výrazné navýšení hráčů
a hráček z řad mládeže.
V Moutnicích nadále probíhají 4 tréninky týdně v místní Orlovně.
Pondělí: 16:30 – 17:45 – trénují dívky a hráči z 1. – 2. třídy;
17:45 – 19:00 probíhají náročnější tréninky pro žáky od 3. třídy,
kteří již pravidelně hrají florbalové soutěže.

Středa: 16:30 – 17:30 – probíhají tréninky nejmladších sportovních nadějí formou sportovních her, které navštěvují děti
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z MŠ a florbalisté začátečníci; 17:30 – 19:00 startuje trénink pro
hráče a hráčky, kteří se věnují florbalu delší dobu.
Rodičům patří poděkovaní za to, že své děti vedou ke sportu.
Velmi si ceníme jejich důvěry v náš klub Aligators.
Chcete se dozvědět o klubu více? Navštivte naše webové

stránky na www.fbc-aligators.cz, facebookovou stránku Aligators nebo Instagram fbcaligators.
Děkujeme všem našim partnerům za podporu!
Kolektiv trenérů
Akademie Aligators Moutnice

SETKÁNÍ S KRAJANY II
V sobotu 12. března 2022 jsem navštívil naše krajany z Volyně. Z Ukrajiny do České republiky přijeli po strastiplné cestě ve čtvrtek 10. března 2022. Museli jet po vedlejších cestách
přes malé vesnice, aby se vyhnuli riziku, že je někdo rozstřílí. Celkem patnáct žen a dětí. Ubytováni jsou v Javoříčku na
Olomoucku, které je známé nádhernými krasovými jeskyněmi.
Jedná se o komplex chodeb, dómů a propastí. Unikátní jsou svojí krasovou výzdobou. Objeveny byly v roce 1938. Na dohled
od jeskyní se tyčí nedaleký pohádkový hrad Bouzov, který rádi
využívají také filmaři. Natáčela se zde Princezna zakletá v čase,
Princezna a půl království, Království potoků, O princezně Jasněnce a mnohé jiné pohádky. I když bychom chtěli, život mnohdy není jako v pohádce.
Je slunečné, avšak chladné počasí. Na velkém parkovišti parkuje necelých deset aut. Mířím k nedaleké vyšší žluté budově, ve
které je zřízena expozice. Dveře jsou pootevřeny. Před budovou
stojí dvě maminky s kočárky. S úsměvem na rtu a šátkem na
hlavě zrovna vychází starší paní. Kluci z našeho spolku Bouzovská vrchovina z. s. zde byli s pomocí již včera. Je to také
naše základna, neboť zde v lednu pořádáme Tříkrálový véšlap

a jeden podzimní, který se koná zpravidla v září. Jeden z našich
členů dokonce bydlí přímo v Javoříčku. Zjistil jsem, že ujištění
posunkem na logo spolku, které mám na bundě, bylo zbytečné.

Paní hovořila obstojně česky. Z chladného stínu před expozicí
míříme k nedalekému dětskému hřišti. Sluníčko příjemně hřeje. Na dřevěných prolézačkách si hrají děti. Mezi sebou hovoří
34

| SPOLKY A ZÁJMOVÁ ČINNOST |

MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2022

ukrajinsky. Po drobných rozpacích se k nim přidává dcera Míša.
Dvaašedesátiletá Natalia neskrývá svoji radost z vřelého přijetí.
Bodrým hlasem dodává, že chtějí pracovat, a po válce hned zpět
domů. Muži nepřijeli. Jsou na frontě. Za vřelé přijetí, jsme okamžitě na oplátku, zváni k nim do Mikolajivky na Ukrajinu. Teda,
až bude po válce. Po praktických otázkách a odpovědích se dostáváme k tipům na procházku po nedalekém okolí. Vstup do
jeskyní mají slíbený příští týden. Nedaleký Zkamenělý zámek,
coby největší skalní bránu na Moravě, také navštíví. Dětský
smích z hřiště je radostnou kulisou. Oči paní Natálie narazily na
protější domečky. Sděluji, že jde o domečky, které ze sbírky českých lidí byly postavené po válce. Podobaly se jako vejce vejci.
Dnes jsou některé zateplené nebo obsahují různé přístavky. Nyní
stojíme v místě, kde stávala původní vesnice. Vesnice, ze které
zůstala jen škola, ve které právě bydlí, hájenka a malinká kaplička. Vesnice, kde nevinné civilní obyvatelstvo semlely válečné
hrůzy. Osudného dne 5. května 1945 byla obec zcela vypálena jednotkou zvláštního určení SS. Zabito zde bylo 38 mužů.
5. května! Právě konec války byl pro zdejší kraj nejtragičtější.
Za touto nacistickou jednotkou zůstaly vypálené vesnice a mrtví
nejen na Slovensku, ale také v bývalém Sovětském svazu. Paní
Natália uvedla, že u nich bylo mnoho vypálených vesnic, které
již nikdo neobnovil. Zůstaly zde už louky. Pátrám v paměti. Nejde nevzpomenout na Český a Ukrajinský Malín. Její dědeček
byl Čech a ani život na Volyni nebyl za války jednoduchý.

pomýšleli na sebeobranu. Byly vytvářeny domobrany. Jako odvetnou trestní akci za banderovský útok na maďarskou pochodovou jednotku na jaře roku 1943 přepadlo německé komando na
potírání band českou vesnici Svatá u Buderáže. Vesnici obklíčili.
Čechy i Ukrajince nahnali do dvou stodol, kde je zaživa upálili.
Ještě větší rána přišla 13. července v Českém Malíně. Nacistická odveta dorazila i sem. Bilance zločinu spáchaného nacisty
v Českém a Ukrajinském Malínu je strašlivá: 108 zavražděných
mužů, 161 žen, 65 chlapců do 14 let, 132 ukrajinských obyvatel.
Spáleno bylo 68 domů, 54 chlévů, 61 stodol.

Když v roce 1944 vyhlásil Ludvík Svoboda nábor do 1. československého armádního sboru v SSSR, 12 tisíc volyňských
dobrovolníků, z toho 600 žen, neváhalo. V dubnu 1944 spatřili
trosky Českého Malína. Českoslovenští vojáci tento nacistický
zločin zdokumentovali a dle názvu obce byl pojmenován jeden
z československých tanků. Před nasazením do Karpatsko-dukelské operace čítal sbor 16 451 vojáků. Nejvíce právě Volyňských
Čechů. Se sborem se zúčastnili Ostravsko-opavské operace
a konec války je zastihl 8. května na Prostějovsku. Dne 10. května 1945 dorazily první čs. jednotky do Prahy. Nutno dodat, že
mnozí Volynští Češi si vyzkoušeli život v sovětském gulagu
společně s Ukrajinci a Rusíny, kde poznali Stalinům režim na
vlastní kůži. Při postupu Sovětským svazem, Polskem, Slovenskem a Moravou se seznamovali s vypálenými vesnicemi, zmasakrovaným civilním obyvatelstvem, hromadnými hroby. Tato
zkušenost prohloubila touhu po odplatě a právě z toho důvodu
se mnozí příslušníci čs. armády po válce podíleli mimo jiné na
divokém odsunu. Devět dní po konci války pochodovali vojáci
a vojačky 1. československého armádního sboru Prahou za nadšeného jásotu. Na Staroměstském náměstí je z tribuny zdravil
prezident Beneš, který se den předtím vrátil z exilu.
Po téměř 77 letech, nyní pouze s nejnutnějšími věcmi, našli
naši krajané útočiště u nás. Děti se již nemusí bát vesnického
zvonu a sirén. Signálem pro úkryt před bombardováním, které
bylo na denním pořádku. Podle paní Natalie hodně ruských vojáků nechalo techniku včetně tanků a schovali se do lesů a často
po obyvatelích chtějí jídlo.
V současné době je jim nabízena práce, mimo jiné na kase na
parkovišti. Pokud navštívíte Javoříčko, budete mít možnost nejen krajanům přímo pomoci, ale také si s nimi popovídat, neboť
dát také najevo naše vlídné přijetí, pochopení a podporu, je dle
mého názoru nezbytné. Zcela určitě vás neodmítnou. Naši krajané v obou světových válkách pro naši svobodnou vlast udělali
nejvíc, co udělat co mohli. Nasadili svůj život. Neváhali. Mnoho
z nich leží v hrobech od Sokolova po Olomoucko.
Válka není žádná zábavná počítačová hra. Vždy je to velké
neštěstí nejen pro vojáky samotné, ale také pro civilní obyvatelstvo. Tak tomu bylo, je a vždy bude. Proto nezapomínejme!
Mgr. Daniel Žák

Právě na Volyni, stejně jako v celé Němci okupované Ukrajině, se rozmáhal za války odpor. V hlubokých lesích volyňského
Polesí se ustavila kozácká Poleská síč, oddíly Tarase Bulby, které si předsevzaly bojovat proti Němcům a všem nepřátelům samostatné Ukrajiny. Začala se tu formovat nová ozbrojená banderovská nacionalistická organizace UPA (Ukrajinská povstalecká
armáda), hlásící se k Banderovi. Postupně tu vyvíjelo bojovou
činnost 30 až 40 tisíc bojovníků jednotek UPA, organizovaných
do tří divizí. Banderovci přepadali okupační úřadovny. Vyhazovali do vzduchu koleje a mosty. Přerušovali spojení. Nacisté se
ovšem mstili terorem a trestními akcemi proti ukrajinským vesnicím. Proti Němcům ovšem na Volyni nebojovali jen banderovci. Záškodnickou bojovou činnost tu vyvíjeli i sovětské partyzánské skupiny Sidora Kovpaka a polské oddíly Armiji Krajowé,
podřizující se polské exilové vládě, která neuznávala sovětskou
anexi polských území. Neřešitelným problémem bylo nesmiřitelné vzájemné nepřátelství všech těchto protiněmeckých ozbrojených skupin, jejichž příslušníci se při nočních přepadových
akcích na potkání urputně vraždili. Ukrajinci navíc ještě kromě
Němců, Poláků, komunistů, od nichž chtěli Ukrajinu očistit, týrali a vraždili s týmž cílem i Židy. Za noci jedni, druzí i třetí vnikali do spících vesnic, zabíjeli své odpůrce a brali si potraviny,
šatstvo a také koně a vozy. Češi se snažili držet stranou těchto
krvavých střetů. Divokost střetů přinutila Čechy v řadě obcí, aby
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VĚDĚLI JSTE, ŽE?
Tak jsme byli zase jednou v Praze. Důvodem našeho výletu
nebyla tentokrát Praha jako taková, ale kousek od ní bydlí naši
přátelé, které jsme chtěli navštívit. Měli jsme asi dvě hodiny
času, tak jsme se šli podívat na Staroměstské náměstí na nový
Mariánský sloup. I v naší obci se našli mecenáši, kteří výstavbu
tohoto sloupu podpořili, a díky nim je zde vytesáno jméno naší
obce; doufám, že už navěky. Mám rád architekturu a obdivuji na
starých stavbách řemeslnou práci starých mistrů, a proto pokud
je možnost, vždy na našich výletech nějakou navštívíme. Tentokrát jsme si řekli, že navštívíme chrám, který je přímo za tímto
sloupem (pokud máte orloj za svými zády). Vzhledem k tomu,
že je trošku schovaný za zástavbou, která lemuje Staroměstské náměstí, jsou z něho vidět jen jeho dvě věže. Je to Týnský
chrám, ale správně se nazývá chrám Matky Boží před Týnem.
Z období renesance a baroka se zde nachází zajímavý soubor
náhrobních kamenů, které jsou vyskládány po obvodu vnitřních
zdí. Jak jsme kostel procházeli a obdivovali jeho
výzdobu, najednou stojím před hrobkou světoznámého dánského astrologa Tycho de Brahe!
Věděli jste, že je zde pohřbený? Někdo si ho
určitě pamatuje z hodin dějepisu, jiný si ho vybaví jako starého astrologa z filmu Císařův pekař
a pekařův císař, kdy po císaři Rudolfu II. chtěl
čočku do dalekohledu a dostal luštěninu, anebo
jak pomocí číší s vínem vysvětloval císaři – tedy
pekaři, jak funguje naše sluneční soustava.
Byl to osvícený člověk, kterého nejde jen
tak přehlédnout, tak si pojďme říct pár detailů
z jeho plodného života.
Tycho Brahe se narodil 14. prosince 1546
v rodině, která patřila mezi nejvýše postavené dánské šlechtické
rody. Jeho křestní jméno bylo Tyge, ale v písemnostech používal
latinskou podobu Tycho. Po narození jeho prvního sourozence
(pocházel z jedenácti dětí), bratra Steena, byl malý Tycho odstěhován na zámek Tostrup ke svému strýci a tetě, kteří ho vychovali.
Tycho Brahe přišel poprvé do kontaktu s astronomií 21. srpna 1560. Tehdy bylo na území Dánska pozorovatelné poměrně
velké zatmění Slunce. Čtrnáctiletého Tychona doslova uchvátila přesnost, s jakou bylo zatmění propočteno dopředu a také
jeho vlastní průběh. Studoval na univerzitě v Kodani rétoriku
a filosofii, v Lipsku medicínu a práva, studoval taky v Basileji,
Wittenbergu, Rostocku, Augsburgu. Tycho studoval, ale v noci
pozoroval oblohu a přes den prováděl propočty. Tycho díky přízni svého velkého mecenáše dánského krále Frederika II. cestuje
Evropou, pořád se učí a seznamuje se se schopnými mechaniky
a tvůrci astronomických přístrojů, aby byl ve svých výpočtech
ještě přesnější, než jeho vrstevníci.
Tycho Brahe byl asi skutečně největší pozorovatel všech dob;
rozhodně to platí o době před vynálezem dalekohledu, kdy se
pozorovalo převážně s pomocí velmi nepřesných dřevěných
přístrojů. Tycho si stanovil gigantický cíl – rozhodnout o správnosti buď Koperníkovy, anebo zeměstředné světové soustavy na
základě přesných pozorování. To se mu díky jeho zarputilosti
a cílevědomosti povedlo a můžeme říci, že Tychonova měření
byla zhruba dvacetkrát přesnější, než u všech ostatních astronomů té doby. Stručně můžeme říci, že za více než třicet let své
činnosti shromáždil Tycho velice přesný materiál k pozorování
planetárních pozic. Bez těchto záznamů by nebylo možné zpracovat správný model planetární soustavy. Sám Tycho Brahe ne-

věřil v pohyb Země, a tak vytvořil kompromisní model, ve kterém zachoval Zemi vprostřed světa. Kolem Země nechal obíhat
Měsíc a Slunce, všechny ostatní planety však už obíhaly kolem
Slunce – vytvořil tedy jakýsi částečný heliocentrismus.
Jak se Tycho Brahe nakonec ocitl v Praze?
Na tuto otázku se snažila odpovědět spousta Tychonových
životopisců. Dnes můžeme s poměrně velkou dávkou jistoty
říci, že už se to asi nikdy úplně přesně nedozvíme. Tycho Brahe
byl celých dvacet let bohatě sponzorován, jak jsem již zmiňoval, dánským králem Frederikem II. Po jeho smrti nastoupil na
trůn jeho následník Kristián IV., ten byl tehdy ještě dítě, takže se
vůči Tychonovi nemohl nějakým zásadním způsobem projevit,
a tak poměrně značná přízeň dvora trvala i nadále. Bylo to patrně
proto, že jeden ze čtyř regentů, kteří tehdy Dánsku vládli, byl
Tychonovým přítelem. Zhruba v polovině 90. let 16. století však
už začíná být zřejmé, že Tycho upadl do nemilosti, a na jaře roku
1597 mu je nakonec zastavena královská penze.
Tycho Brahe musel hledat nějaké definitivní
řešení a to se mu nakonec naskytlo pozváním do
Prahy na dvůr císaře Rudolfa II. Tycho strávil
v Praze zhruba dva a půl roku, avšak za tu dobu
toho už mnoho nestihl.
Tycho Brahe zemřel v říjnu roku 1601. O příčinách jeho smrti se říká leccos. Třeba to, že zemřel vinou prasknutí močového měchýře, když
nechtěl přerušit pozorování zatmění Slunce. Jiní
zase tvrdí, že se neodvážil opustit císařskou audienci. Je tu však ještě jedna teorie. V roce 1901
byl otevřen Tychonův hrob v pražském chrámu.
Analýzou astronomova vlasu se zjistilo, že měl
v těle velké množství rtuti. Diskutovalo se tedy i o tom, nebyl-li
snad Tycho Brahe otráven. V lednu roku 2009 požádalo Dánsko
o opětovnou exhumaci. Cílem mělo být zjištění, zda smrt nezapříčinila otrava chloridem rtuťnatým. Dánský vědecký tým přijel do Prahy 15. listopadu 2010. Archeologové Braheho ostatky
uložené v cínové rakvi vyzvedli a začali zkoumat. Uvnitř byly
části dlouhých kostí, žeber i část lebky. Zachovaly se i zuby
v horní čelisti. Dne 17. listopadu 2010 pak radiologové pražské
Nemocnice Na Homolce kostru zkoumali pomocí počítačové tomografie (CT).

O dva roky později byla vydána zpráva, že Brahe zemřel
v Praze přirozenou smrtí, nikoli otravou. Podle vědeckých závěrů nebyly v jeho ostatcích nalezeny stopy po rtuti v takovém
množství, které by mohlo způsobit jeho smrt.
Byl to na svoji dobu velice zajímavý člověk, vědec a astronom. Nakonec se (snad i za to úsilí a vytrvalost, kterou věnoval
hvězdné obloze) dostal i na nebesa. Jeho jméno nese nejen jedna
z planetek naší sluneční soustavy, ale i jeden z měsíčních kráterů.
Roman Formánek
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VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z. s.

Pestrý je rok vinaře, bohatý na zážitky i práci, vždy však vyžadující celého muže (příp. ženu – genderová vsuvka). Odvažujeme si tvrditi, že žádný jiný obor zemědělského podnikání
neklade na odpovědnost osobní tolik váhy, jako právě vinařství.“
Bedřich Pštross, Vinařův rok 1946 (s prominutím použiji citát
z této knihy i dále)
„Řez má největší vliv na plodnost révy, proto musí býti proveden co nejsvědomitěji. Řádný vinař nesvěří také tuto práci
ledakomu a provede ji nejraději sám.“ Vinaři začátkem jara dokončují řez révy, fyzicky náročnou práci, které se věnovali skoro
celou zimu a využili pro ni každý den s přijatelným počasím.
Réva se do začátku rašení musí ještě vyvázat. Pokud máte pár
tisíc keřů, není to legrace.
Ať je situace, jaká je, vinaři si své každoročně se opakující
pracovní úkony musí odpracovat. Loňské víno už je většinou
stočené z kvasnic a vinaři je „školí“, aby mu vyladili formu pro
prodej a pozvolna se rozjíždějící košty. Loňský ročník se dle našeho zodpovědného hodnocení jeví velice nadějně, červená jsou
přímo vynikající.
Bohužel díky covidu, velké úrodě ročníku 2020, dobré loňské
úrodě a absenci kulturních akcí má velká většina vinařů skladovací kapacity svých sklepů zcela zaplněné dobrým vínem. Takže
v žádném případě nemusíte mít obavy, že by vám vinaři neměli
co nabídnout. Rádi vás přivítáme ve svých sklepích a budeme
rádi, že se s vámi můžeme podělit o plody našeho celoročního
snažení. Možná by měli zájem i nově přistěhovaní spoluobčané,
ale nevědí, kde nás hledat. Nebojte se zeptat místních. Víno Furmínek – předseda spolku Pavel Žáček, Vinařství Alois Dohnálek, Vinařství Aleš Nekvapil, Víno Slamáček – Stanislav Žáček,
neregistrovaní vinaři Jiří Novotný a František Ryšavý a aby nešlo o nekalou reklamu tak uvedu i Vinařství Rozařín – Janouškovi, naši zakládající spolučlenové.
Je jasné, že po těch dvou covidových letech nebude úplně
snadné obnovit všechny spolkové, společenské a kulturní akce.
Dva roky utekly, vlastně neutekly, ale přibyly nám a s nimi
i ubylo sil. Po spoustě zrušených vinařských akcí (výstava, vinařské krojové plesy, svěcení vína, vinařské zájezdy), jsme se
konečně mohli sejít alespoň na Obecních vostatkách, které jsme
si, myslím, pěkně užili. Tak už snad bude líp a budeme se moci
setkávat častěji, pokud nepřijdou další „nepříznivé okolnosti“
a nebudou úplně jiné starosti.
Náš vinařský spolek má už dlouhá léta stabilní šestičlennou sestavu, ale léta přibývají a rádi bychom proto tímto chtěli
oslovit nejen vinaře, ale i všechny milovníky vína a nabídnout
členství v našem spolku. Není na překážku, že nemáte vlastní
vinný sklep, vlastní víno ani prostory pro konání schůzí. Hlavní
je vztah k vínu, chuť obětovat v dnešní pohodlné době něco ze
svého času a ochota občas přiložit ruce k dílu.
Nezdá se mi to tak dávno, co jsme si připomínali 20 let
naší činnosti a najednou je tu rok 2022 a ono je to od založení

spolku v roce 1997 už čtvrtstoletí. A to si přímo říká o nějakou
vinařskou akci. Pustili jsme se do organizování každoročního
kulturně poznávacího vinařského zájezdu, tentokrát do Dolních
Kounic v obvyklém termínu 7. května. Následně bychom vás
18. června rádi pozvali na Výroční vinařskou slavnost na hřišti.
Těšíme se další společná setkání a akce.
Za VBM – vinaři Moutnice Jiří Novotný
Vinařský zájezd Dolní Kounice – sobota 7. května – přihlášky u členů spolku nebo v Zásilkovně č. p. 356
Výroční vinařská slavnost – sobota 18. června
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My klekání klepeme,
tu památku činíme!
Na Zelený čtvrtek umlkají zvony, kdy odlétají do Říma, a rozezní se až na Bílou
sobotu. Jejich hlas v tuto dobu nahrazují hrkači se svými řehtačkami, klapačkami a
hrkačkami.

Kdy?
Zelený čtvrtek: po mši
Velký pátek: 6:00, 12:00, 15:00
Bílá sobota: 6:00, 12:00
Sraz hrkačů vždy u kostela sv. Jiljí v Moutnicích
Jste srdečně zváni.

