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FOTBALOV! ODDÍL SK MOUTNICE SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA V!RO"Í ZALO#ENÍ
FOTBALOVÉHO KLUBU!

9

let

Oslava se bude konat 15.7. - 17.7. na fotbalovém h$i%ti SK Moutnice
!
Pátek - 20:00 Letní noc, zahraje skupina
Sobota - 13:00 Fotbalov& turnaj (Moutnice, T'%any, K$epice, K$enovice)
B'hem celého dne se budou ro(nit k&ty, udit klobásy a pote)e vychlazené
pive)ko. Cel&m odpolednem vás bude provázet ná% dlouholet& moderátor
pan Robert Ostrovsk&.
Ned'le - 7:30 M%e Svatá za v%echny (ijící i zem$elé fotbalisty.

V%ichni jste srde)n' zváni

SPORTOVNÍ KLUB MOUTNICE VÁS SRDE!N" ZVE NA

SPORTOVNÍ
DEN

Milé d!ti, p"ij#te se za námi 23.7. od 14. hodin pobavit na h"i$t! SK
Moutnice. %eká na vás den pln& sportu, her a zábavy.
T"#ÍME SE NA VÁS
Pro d!ti máme zaji$t!né ob'erstvení a sladké v&hry
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Vážení a milí spoluobčané,
je 5. června, den uzávěrky zpravodaje, a mně stále chybí úvodník.
Napadá mě, že se dnes v církevním kalendáři slaví seslání Ducha Svatého. Existuje
sedmero darů, které jsou s ním spojovány. Jedná se o dar moudrosti, rozumnosti, vědění,
rady, lásky, zbožnosti a bázně. Někdy je také zván Duchem Pravdy. Proti tomu existuje sedm hlavních hříchů – pýcha, závist, lakomství, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost.
Uvědomuji si, jak mám sám problém sklouzávat do lenosti, hněvu, sobectví… Tyto chvíle
však přinášejí člověku pocit prázdnoty. Na druhou stranu si uvědomuji, že když člověk ze
sebe vyjde a udělá něco pro druhé, tak mu to přináší pocit radosti a naplnění. Chci vám
všem tedy přát spoustu radosti, kterou vám nikdo nemůže vzít.
Závěrem chci všem popřát hezky prožité léto. S létem bývají spojené výlety a dovolené.
Přeji, ať tyto chvíle prožijete v klidu a načerpáte v nich dostatek sil do běžného života
a každodenních starostí. Ať se vám nic nestane. Ať také najdete čas na své rodiny, přátele a kamarády a strávíte s nimi příjemné
chvíle. Chvíle, kdy budete moci sdílet své životní radosti i starosti. To jsou chvíle, které nás spojují a posouvají nás dále.
Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

1. ZPRÁVY Z OBCE
Rekonstrukce silnice u kostela

tích se na nové komunikaci nikde netvořily louže. Pohybujeme
se v území, kde je rovina a pro odvodnění musí stačit podélný
sklon silnice 0,3% (což jsou 3 mm na jeden metr). Při takto malých spádech není prostor na chyby. Norma dovoluje odchylku
1 cm na metr. Vzhledem k technologii pokládky asfaltu a práci
s těžkou technikou jsme si v tomto případě pomohli přídlažbou,
abychom eliminovali případné problémy s dešťovou vodou. Poslední změny se týkaly výměny podloží, kdy bylo třeba zajistit
únosnost podloží a přitom minimálně zasahovat do stávajících
sítí. Díky veškerým změnám a koordinaci se podaří na této zakázce ušetřit více než 1 milion korun, a to i při započtení víceprací spojených s celkovou rekonstrukcí u Mackového (rozšíření
rekonstruované silnice vyšlo na cca 250.000 Kč).
Na tomto místě bych rád požádal všechny občany, kteří jezdí
svými automobily na hřbitov či do kostela, aby využívali existující parkovací stání. Okolo hřbitova a přilehlého okolí existuje
dostatek parkovacích ploch pro odstavení vašeho auta. Prosím
využívejte těchto ploch. Stát v zatáčce u bývalé pošty není dovoleno.
Odstavením vozidla v těchto místech porušujete několik
předpisů, ale především je to nebezpečné, protože se křižovatka
stává nepřehlednou. Stejně tak auta nemají stát na zelené ploše
(tím je myšleno i pod smrky). Rozumím tomu, že zvyk je železná košile, ale je potřeba některé návyky změnit. Využívejte tedy
parkovací místa, která jsou v okolí kostela, hřiště a hřbitova.

Největší investiční akce tohoto roku se blíží ke svému závěru.
Jedná se o rekonstrukci silnice u kostela. Společnost Strabag zde
vyhrála zakázku v hodnotě 6,3 mil Kč. na opravu silnice a nový
chodník. Předmětem akce bylo i odvodnění komunikace a vznik
nových parkovacích stání. Celá komunikace je koncipovaná
jako obousměrná zklidněná zóna 30, kdy podélný parkovací
pruh slouží zároveň jako výhybna.

V průběhu stavby došlo k několika dílčím změnám, kdy se
podařilo opravit komunikaci v celé šíři i před Mackovým, došlo k úpravě některých obrub i dlažeb. Zároveň došlo i k úpravě
odvodnění celé komunikace tak, aby fungovalo co nejefektivněji. O tom, že tyto úpravy měly smysl, svědčí fakt, že po deš-

Nákup nového DA
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• projektová dokumentace na cyklotrasu Moutnice – Těšany 69.141 Kč. (pro úplnost dodávám, že byly schváleny i navazující úseky této cyklotrasy na katastru obce Těšany i dále Moutnice – Měnín. Obec Moutnice kontaktovala vedení obou obcí
a podařilo se zajistit, aby provedly tyto obce objednávku a aby
se podařilo celou trasu letos vyprojektovat a případně i vyřídit
pro ni stavební povolení).
• dovybavení výjezdové jednotky hasičů 32.000 Kč – věcné
vybavení pro hasiče.
• Poslední dotace k Jihomoravskému kraji se týká pořízení
nové CAS. V předchozích letech poskytoval kraj dotaci až ve
výši 1.000.000 Kč, pokud byla schválena dotace od MV Generálního ředitelství HZS. Letos jsme nakonec mohli požádat kraj
až o 2/3 dotace, kterou nám ministerstvo přislíbilo. Vzhledem
k tomu, že máme registraci akce na nákup nové CAS od Generálního ředitelství ve výši 2,5 mil Kč, tak jsme podali žádost
o dotaci ve výši 1.666.650 Kč. Tedy o více než 0,5 milionu více
než jsme předpokládali. Nyní byla vypsána veřejná soutěž na
dodání nové CAS.

V letošním roce se podařilo dokončit nákup nového hasičského vozu Renault master. Dopravní automobil pro hasiče měl být
původně dodán do konce roku 2021. Díky nedostatku čipů na
trhu se však dodání vozidla protáhlo o zhruba tři měsíce. Na toto
auto získala obec dotaci ve výši 450.000 Kč od Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR
a 300.000 Kč od Jihomoravského kraje. Vozidlo dodala společnost Moto-truck za vysoutěženou cenu 1.680.000 Kč. Po dodání
automobilu proběhlo zaškolení výjezdové jednotky, následně
bylo překontrolováno v Tišnově a zařazeno do integrovaného
záchranného sboru.
Nyní se zpracovávají závěrečné zprávy a celkové vyhodnocení k dotacím. Dosavadní dopravní automobil byl prodán za
150.000 Kč hasičům nedaleko Litomyšle.

Dosadba remízku

Na jaře proběhlo každoroční odpadkobraní a spolu s tím jsme
letos společně vysadili stromy v rámci akce „Dosadba remízku“.
Jednalo se o dosázení 87 vzrostlých stromů v biocentru u čistírny odpadních vod. Na tuto akci se podařilo zajistit dotaci ve výši
244.600 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR. Některé
ze stromů vysázely děti ze základní školy o den dříve.

Další dotace podané k Jihomoravskému kraji pak schváleny
nebyly. Jedná se o renovaci pomníku Rudé armády a chodník
u kostela.

Situace ohledně Sberbank

I když je v médiích spousta zaručených zpráv, jak se některé
věci mají, situace může být mnohdy jiná. Dovolte mi tedy, abych
vás informoval o aktuální situaci ohledně Sberbank z pohledu
naší obce. ČNB odebrala Sberbance licenci. Jedná se o první důležitý krok pro to, abychom se dostali zpět ke svým penězům.
Následně byl jmenován likvidátor banky, který bude rozhodovat
o likvidaci banky nebo vyhlášení insolvence. Nyní jsme byli vyzváni, abychom přihlásili do 9. 9. 2022 své pohledávky. Během
likvidace banky naskakují na spořících účtech dále úroky. Obec
tedy v tuto chvíli chystá přihlášení svých pohledávek ve výši
cca 26,8 mil. Kč. Naše obec doposud nedostala žádné peníze
z garančního systému, jelikož na peníze obcí a měst, které mají
vyšší daňové příjmy než 500.000 € za rok, se pojištění vkladů
nevztahuje.
Na druhou stranu je třeba vnímat náznaky, které se v médiích
objevují. O majetek Sberbanky je zájem, neměl by tedy být problém prodat banku buď celou jednomu zájemci, nebo jednotlivé
segmenty více zájemcům.
Z poslední výroční zprávy z roku 2020 lze vyčíst, že se jednalo o zdravou banku. Dalším náznakem je to, že o pohledávky
Sberbanky mají zájem některé společnosti. To vše jsou nějaké
indicie, které máme. Jak však celý proces skončí, v tuto chvíli
nikdo neví. Jasněji bude v září po přihlášení všech pohledávek
vůči bance.

Schválené dotace

V rámci dotací, které jsme letos podávali k Jihomoravskému
kraji, jsme uspěli s následujícími žádostmi o dotace:
• vegetační úpravy v Moutnicích 75.800 Kč. Jedná se o výsadbu keřů u kostela, na kopci naproti hasičky a dosadbu lip při
vjezdu do Moutnic směrem od Brna.
• následná péče – Moutnice 50.000 Kč. Jedná se o projekt
na následnou údržbu zeleně. Z tohoto projektu bude řešena zálivka stromů vysázených v předchozích letech a dále dosázení
habrů ve větrolamu u hřiště.
• projektová dokumentace na Dům s pečovatelkou službou
500.000 Kč. Jedná se o dotaci na dokumentaci pro stavební povolení.
4
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Třídění odpadů

Největší radostí v poslední době byly pro mne společenské
akce, které v Moutnicích proběhly. Je hezké vidět obec pospolu
po covidové době. Jak se lidé na sebe navzájem těšili. Mám na
mysli například setkání seniorů, oslavu svátku matek a den rodiny v orlovně či rodinný den s hasiči.

Třiďte, má to smysl ekologický i ekonomický! Nebuďme pohodlní!
Zájemci o tašky na třídění odpadů si je mohou vyzvednout na
obci. Nově nabízíme i tašku šedou na kovy. Kovy se odnášejí do
kontejneru umístěném na sběrném dvoře. Nevyhazujme kovy do
komunálu. Je třeba do kovů dávat i veškerý alobal – z jogurtů,
pečení, čokolád apod

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

Předvelikonoční pletení pomlázek

Po dvouleté přestávce se letos již konečně uskutečnilo předvelikonoční pletení pomlázek. 9. dubna 2022 jsme se sešli ve
vestibulu orlovny. Čekaly na nás už nachystané proutky různých
velikostí a různobarevné mašle, abychom svoje díla na závěr
správně ozdobili. Krásných pomlázek se upletlo spoustu, děti
měly radost ze svého díla a vůbec nikdo neřešil, že děvčat pletlo
taky spoustu.
Ti, co se to letos naučili, už se těší na příští rok, protože tuto
dovednost rádi předají dál.
Lenka Dohnálková

Výročí 77 let od osvobození obce

Na sběrném dvoře je kontejner
i na tuky. Sem patří veškeré přepálené tuky a oleje. Patří sem i například
zbytkové tuky z rybiček apod.
Po obci jsou sběrná místa i na baterie. Pokud vyhazujete spotřebič, vydělejte z něj prosím baterie a vhoďte
do nádob k tomu určených. Je jedno,
jestli se jedná o hodinky, dětskou
hračku či větší spotřebič.
Stavební suť nepatří do popelnice,
ale do kontejneru umístěném na sběrném dvoře.
Na sběrný dvůr zajděte i v případě
likvidace zářivek, bioodpadu či zbytkového dřeva.
Pokud vyhazujete objemnější odpad, rozložte jej. Pokud
kupujete např. novou polici, tak ji doma složíte. Pokud ji tedy
musíte vyhodit, rozložte ji. Pokud jste měli čas na smontování, najděte si čas i na rozmontování. Nebuďme pohodlní a líní.
Buďme k sobě i k životnímu prostředí ohleduplní.
Poslední informace týkající se třídění odpadů je ta, že ministerstvo bohužel znovu posunulo termín vyhlášení výzvy na pořízení kompostérů a popelnic. Pro nás to znamená, že popelnice
a kompostéry, které jste si na obci objednávali, dorazí později.
V optimálním případě to bude na jaře 2023.

Letos v pátek 22. dubna v podvečer v parku u fary jsme si připomněli výročí 77 let od osvobození našich obcí Moutnic a Rozařína. Je to těžká doba, obec už má své oběti a lidé si už přejí,
aby válka skončila. Jejich přání je však doprovázeno strachem
z bojů, a také z vojáků Rudé Armády, které předcházela nedobrá
pověst. Takto popisoval situaci těsně před boji v obci tehdejší
kronikář.

Radosti starosty

Když občané našich obcí opustili po bojích úkryty, mísily se
pocity radosti ze skončených bojů s pocity úzkosti z napáchaných škod a lidských obětí. Bohužel se i částečně naplnil strach
z chování vojáků RA. Téměř dvoudenní boje si vyžádaly mnoho
obětí. První vojáci RA byli pohřbeni u kříže u č. p. 1. Druhá skupina padlých byla pohřbena u památníku I. sv. války, který byl
5
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v té době umístěn ve trojúhelníku u školy. O další dny později
byli pohřbeni vojáci RA, kteří padli v okolí obce. Jejich místo
odpočinku byly hroby u hřbitovní zdi. Stejně tak došlo následně
i k pohřbení civilních obětí z řad občanů našich obcí.
Letošní připomínka bojů o osvobození našich obcí byla výjimečná tím, že jsme při ní odhalili nový památník padlým vojákům RA. V minulých číslech
zpravodaje jsem popisoval důvody,
které nás vedly k vytvoření nového památníku. No a tak se stalo,
že jsme v promoklém pátečním
večeru 22. dubna odhalili památník se jmény 45 padlých vojáků
RA. Abecední seznam jmen začíná
jmény padlých bratrů Adamanových, rodáků z města Mariupol.
O návštěvě jejich rodiny jsem také
psal v minulém čísle. Dnes mi dovolte vám ukázat fotografii jednoho z bratrů Adamanových.
V letošním roce je připomínka války obzvláště rozporuplným
prožitkem. Každý člověk vnímá válku trochu jinak. Přesto věřím, že každý z nás nevěřícně sleduje to, co se letos odehrává na
Ukrajině. Ztratil se rozum a lidská
nenávist a hloupost dostoupila vrcholu. Možná právě proto je a má
být každý památník se jmény padlých mementem a varováním pro
všechny generace bez rozdílu. Jsou
tu padlí vojáci. Jsou tu také padlí
civilisté z našich obcí. Ale jsou tu
také padlí bez hrobů. V okolí obce
je na mnoha místech pochováno
mnoho vojáků Wermachtu a možná také vojáci maďarští, kteří bojovali s německou armádou a pro
změnu také vojáci rumunští, kteří
bojovali s Rudou Armádou. I oni
měli svoje rodiny, měli sourozence, měli rodiče a mnozí také
děti. My velice často máme rádi, když je znám vítěz, a ten je
i patřičně uctíván. Jenže i ten nepřítel a poražený má právo na
místo posledního odpočinku. To především proto, abychom si
uvědomili, co je to odpuštění a usmíření. Není to právě to, co
chybí Rusku v dnešním vztahu k Ukrajině?

Děkuji všem, kdo přišli v deštivý pátek, aby uctili památku
padlých, a také našemu duchovnímu správci za motlitbu za padlé a všechny oběti válek.
Rostislav Dohnálek

Pietní vzpomínka na Den vítězství

8. května se v naší republice (a v převážné části Evropy) slaví významný
svátek: v tento den byla kapitulací Německa v roce 1945 ukončena druhá
světová válka. Proto jsme se v neděli
večer sešli u orlovny, abychom při krátkém pietním aktu vzpomněli na tuto významnou událost a vzdali čest všem, kteří se zasloužili o naši
svobodu. K pamětním deskám na orlovně jsme pověsili věnečky a uctili moutnické muže, kteří odešli dobrovolně bránit svou
vlast. Je důležité si tyto události stále připomínat, a to obzvlášť
dnes, kdy se v naší těsné blízkosti bojuje a válku můžeme sledovat téměř v přímém přenosu. I proto je zarážející a smutné, že se
nás k pietnímu aktu sešlo pouze devět.

Nový památník se jmény nahradil původní památník, který
byl v parku u fary od roku 1960. Věřím, že bude pro mnoho
generací připomínkou a varováním z krutého období II. sv. války. Bude také pro případné návštěvy rodin padlých důstojným
vzpomínkovým místem.

Petr Novotný
6
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Ambulantní sociální služba Denní stacionář
Židlochovice

Do Denního stacionáře v Židlochovicích rádi přivítáme nové
klienty. V přátelském a pohodovém kolektivu zaručujeme příjemně strávený den, který je plný zábavy i možnostmi naučit se
a poznat něco nového.

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Denní kapacita klientů je
10, což nám umožňuje se všem klientům plnohodnotně věnovat
tak, jak potřebují.
Provozní doba stacionáře:
Pondělí až pátek 7:00 – 17:00 (čas může být přizpůsoben požadavkům klienta).
Kontakt: Sociální služby města Židlochovice Masarykova 115
Židlochovice 66701 www.zidlochovice.cz

Naše služba je určená pro ty, kterým jejich zdravotní znevýhodnění nedovolí docházet do běžného zaměstnání a při tom by
rádi trávili svůj den aktivně v příjemném a podnětném prostředí. Denní stacionář nabízí širokou škálu aktivit. Individuálně se
s Vámi domluvíme, co byste se chtěli naučit, nebo v čem byste
se chtěli zlepšit či zdokonalit. Zcela respektujeme přání klienta.
Cílovou skupinou je klient ve věku 16 až 65 let se zdravotním
postižením, s mentálním postižením, jejichž situace vyžaduje

Kontakt na službu denní stacionář:
Vedoucí denního stacionáře, sociální pracovnice:
Mgr. et. Bc. Lenka Brázdová, DiS.
Telefon: 737 635 203
Email: stacionar@zidlochovice.cz

HISTORIE
Ze starých kronik – rok 1950

Lidové pranostiky

Poznámka předem: opisováno doslovně ze staré kroniky, text
odpovídá dobovému pravopisu. Případné chyby nejsou chybami
současného kronikáře.
V tomto roce bylo uspořádáno sčítání lidí, domů, bytů, hospodářského zvířectva i pozemků. Podle tohoto sčítání bylo v Moutnicích počet domů 169, počet bytů175, počet obyvatel 687 osob,
v Rozaříně počet domů 84, počet bytů 90, počet obyvatel 322
osob. Dle tohoto sčítání si udělaly tehdejší představitelé obce
obraz hospodaření místních zemědělců, hlavně se to týkalo hospodářského zvířectva pro plnění dodávek masa, vajec a mléka,
takže se muselo každé nesplnění nebo uhynutí řádně zdůvodnit.
Rovněž se od 1. ledna letošího roku zrušil matriční úřad
v obci, který vedl místní farář na faře, toto nařízení bylo uzákoněné a bylo provedeno v celé republice tak pro farnost moutnickou, týkající se obcí Moutnice, Rozařín a Nesvačilky byl zaveden nový matriční úřad v Těšanech na zámku, kde se k tomu
účelu uvolnily potřebné místnosti, zároveň se tam konaly i civilní sňatky, matrikářem byl ustanoven těšanský učitel Pavel
Hanousek, novomanželské páry oddává vždycky předseda místního národního výboru a právě tímto novým úřadem byl poctěn
Těšanský předseda M. N. V. František Křepela, pekařský mistr,
byla to velká nespokojenost mezi občanstvem pro nezvyklost
a nedůvěru novému úřadu. Taky tohoto roku byla velká úroda
řepy, hlavně cukrové, po měřici byla 90-100q. Byla sklizena za
deštivého počasí a ve velké nepohodě.
Zpracovala

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína – 19. července
Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce – 25. července
Pěkné počasí na sv. Vavřince ukazuje na pěkný podzim
Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená – 18. srpen
Na svatého Jana stětí mají se ožínati bramborové nati – 29. srpen
Září, na léto jde stáří.
Na svatého Matouše hrušky, jablka do koše – 21. září
Na svatého Václava bývá bláta záplava – 28. září
Zpracovala

Svatí v červnu

Miluše Janoušková
kronikářka

K lidovým pranostikám se vztahuje hezký článek uvedený
v časopise včelařství 6/2022. Vybrala jsem ho pro vaše i moje
potěšení a poučení.
Svatý Medard (8. června) pochází ze šlechtického rodu. Narodil se ve Francii v Salency v Pikardii mezi roky 459 až 472
a zemřel v Nyonu ve vysokém věku kolem roku 560. Svatý Medard se zabýval i vinařstvím a chovem včel. Jedné noci navštívil
včelnici zloděj a chtěl mu ukrást koš se včelami. Včely se na něj
vrhly a on na kolenou prosil Medarda, aby jej zachránil. Medard
ho propustil, neboť zloděj byl již dost potrestán včelami. Ze zloděje se poté stal řádný člověk.

Miluše Janoušková
kronikářka
7
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Medarda 40 dnů dešťů. Souvislost můžeme najít v další legendě, kdy ho v chlapeckém věku zastihla v přírodě bouře a v té
chvíli se nad něho snesl obrovský orel, který ho svými křídly
chránil před deštěm. O Medardovu ochranu proto prosí zemědělci zejména o senech, aby posekaná tráva nezmokla.
V roce 1356 Karel IV. získal pro pražský chrám rámě z těla
sv. Medarda, takže u jeho ostatků můžeme prosit i ve své vlasti.
Svatý Jan Křtitel (24. června) - na jeho svátek se konávaly
včelařské schůze a včelaři ho měli ve veliké úctě. Nebyl včelařem v pravém smyslu slova, ale spíše medařem.

Již jak dítě si zvolil asketický život v poušti. Živil se stepními kobylkami a medem divokých včel. Sám nosil jen jeden kus
oděvu vyrobený z velbloudí srsti. Později v řece Jordánu křtil ve
znamení pokání kajícníky a očekával příchod Mesiáše, který již
nebude křtít jen vodou, ale Duchem svatým. Letos se slavnost
Jana Křtitele přesouvá na 25. června 2022 kvůli oslavám Nejsvětějšího srdce Ježíšova.
Zpracovala
Miluše Janoušková
kronikářka

KULTURA

Vítání občánků

Tímto všem malým hercům a samozřejmě také paní učitelce
moc děkujeme za milé zpestření programu setkání.
No a po potravě pro duši následovala samozřejmě také potrava pro tělo - pro všechny účastníky jsme měli připravený pozdní
oběd, koláče, zákusky, kávu, víno, pivo, nealko, prostě pod jídlem i pitím se stoly téměř prohýbaly.

V neděli 24. dubna 2022 ve 14 hodin se uskutečnilo přivítání nových občánků naší vesnice. Díky zlepšení situace kolem covidových opatření proběhlo přivítání nových občánků
už v běžném režimu. Všechny přítomné přivítal starosta obce
Ing. Antonín Vymazal, který krátce pohovořil o důležitosti rodiny a o radosti nového života. Všichni si vyslechli krásné pásmo
básniček od dětí ze základní školy a rodiče zpečetili svým podpisem do kroniky tyto nové občánky:
Fišera Daniel, Chrástková Nikola, Tkadlec Jakub a Benáček
Jakub
Lenka Dohnálková
kulturní komise

Setkání seniorů

Tato oblíbená akce se konala po nucené dvouleté pauze způsobené vládními opatřeními souvisejícími s pandemií coronaviru.
Sešli jsme se v neděli 22. května ve 14 hodin v orlovně. Setkání
zahájila krátkým uvítáním předsedkyně kulturní komise Lenka
Dohnálková, poté ke všem zúčastněným promluvil také starosta
obce Ing. Antonín Vymazal. Děti z dramatického kroužku místní
základní školy pod vedením paní učitelky Lenky Salzburgerové
předvedly představení Hurá na mamuta!, které bylo velmi pěkné
a mělo u diváků velký úspěch.

Kolem 17. hodiny nám přijela k tanci i poslechu zahrát cimbálová muzika Sylván. Nejdříve hrála spíš k poslechu, ale nakonec i na tanec došlo.
8
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Odpoledne uteklo při povídání se sousedy jako voda, najednou tu byl večer a čas se rozejít. Bylo hezké vidět, jak se naši
„dříve narození“ spoluobčané hezky baví, že se některým ani
rozcházet nechtělo. Ale všechno má svůj konec, proto jsme se

všemi postupně rozloučili a už teď Vám mohu říci, že se těšíme
na další setkání. Ať už příští rok při setkání seniorů, nebo dříve
na některé z dalších akcí.
Katka Springinsfeldová, kulturní komise
9
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Milí Moutničáci,
v jednom z minulých zpravodajů jsem se zmiňoval o tom,
že máme pro vás ještě nějaké překvapení. Již delší dobu jsme
uvažovali o tom, že bychom vás (a samozřejmě všechny kolemjdoucí, cyklisty a náhodné návštěvníky Moutnic) rádi provázeli
po okolních cestách informacemi o přírodě, historii obce, osvobození, spolcích, zásazích člověka do naší krajiny, ve které žijeme a podobnými inf ormacemi formou tištěného textu, jak to
bývá zvykem u naučných stezek. Témat, která by se dala zpracovat, je opravdu mnoho a doufáme, že se vám náš nápad bude
líbit, že přinese zábavu a poučení i pro náhodné kolemjdoucí.
A protože naši dobrovolníci jsou již sehraná parta, vše šlapalo
jako po másle: rukavice, pytle, trasa.
Jedno přísloví praví, že neexistuje špatné počasí, jen špatné
oblečení. Všichni účastníci byli připraveni, takže jsme zvládli
i tradiční odměnu za hasičkou. Všem vám patří velké díky, že
bojujete nejen s aprílovým počasím. Budeme se opět těšit při
podzimním úklidu, 17. září. Jste srdečně zváni!
Sázení
V pátek 1. dubna přiložili ruku k dílu žáci naší školy. Za čističkou si každá třída vysadila svůj strom. Prvňáčci ku příkladu
habr. Práci dětem zpříjemnil pan Roman Formánek, který pro
sázeče stromů připravil čerstvou březovou vodu.

První tři témata již máme dokončena a informační tabule budou
instalovány v nejbližší době v biokoridoru za čističkou. Děkuji
představitelům obce za podporu, rodinnému stolařství Springinsfeldových, zahradnické firmě pana Jiřího Dohnálka a v neposlední řadě paní grafičce Blance Ponížilové z Velatic za pomoc
při realizaci této naší myšlenky.
Roman Formánek

Jarní akce
Odpadkobraní
Ačkoli se může z úvodní fotky zdát, že pochází z pozdního
podzimu, není tomu tak. Termín jarního odpadkobraní připadl
tentokrát na 2. 4. 2022. Netradičně jsme se sešli za čističkou, kde
jsme společnými silami na zahřátí vysadili deset stromů.
10
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Školka nezůstala stranou
a do práce se pustila 6. května.
Na Krtečky a Berušky čekalo
dosazování keřů.
Dětem i dospělým, malým
i velkým, přejeme pohodové
léto!
Barbora Hrdá
komise životního prostředí

Největší
evropský brouk. Dospělí
roháči žijí jen pár měsíců
začátkem léta. Samička vypadá
jinak než sameček. Podívejte
se dolů na pařez...

Malí sousedé – ze života hmyzu
Přírodovědci už několik let pozorují, že v krajině ubývají motýli, brouci a další hmyz.
Co se stalo? Kam drobní obyvatelé této planety mizí?
Chroustci
přes den požírají listy a za
jarního soumraku nemotorně
poletují. Jejich larvy žijí v půdě
a živí se kořeny rostlin.

lišaj lipový

Kdo je to

chroustek letní

6

Motýl na kůře
stromu skoro zaniká. Během
letních večerů ho ale můžete spatřit,
jak nalétává na světlo. Jeho housenky
se živí listím stromů, kuklí se
v zemi.

križák mostní

(Larinioides sclopetarius)

8

14

Květnatá louka
je hmyzí ráj. Motýli zde mají dostatek nektaru,
jejich larvy – housenky najdou svoji živnou rostlinu,
všude cvrkají sarančata a cvrčci, bzučí čmeláci a
pestřenky, barevnou podívanou zpestřují krovky
brouků a ploštic. Aby louka krásně kvetla, musí se
každý rok pokosit, avšak pouze jednou nebo
dvakrát. Na často sekaném trávníčku kytky
nevykvetou a hmyz nezabzučí.

sršen obecná

(Vespa crabro)

slunécko sedmitecné

(Coccinella septempunctata)

(Pyrrhocoris apterus)

vajíčko

bežník kopretinový

(Misumena vatia)

tesarík skvrnitý

8

(Rutpela maculata)

hnedásek
kvetelový

(Melitaea didyma)

otakárek
fenyklový

sarance modrokrídlá

Potravu

– někdo potřebuje listí, někdo trávu,
sladkou šťávu, jiný tlející dřevo, někdo
je dravec, někdo mrchožrout... Každý
také potřebuje čistou vodu k pití.

Některé druhy hmyzu se nekuklí,
z posledního „kabátku“ larvy se
vysouká dospělec. Takto se vyvíjí
třeba vážky a šídla. Říkáme tomu
proměna nedokonalá.

larva
(nymfa)

Pokud má živočich tyto základní
podmínky, pak teprve je schopen

Rozmnožování

– vytváření potomstva pro další
zachování rodu.

Jestliže se něčeho nedostává, druh
z krajiny mizí. Zkuste se zamyslet,
proč hmyz a další bezobratlí
živočichové v krajině ubývají. Co jim
chybí a jak byste mohli pomoci, aby se
do krajiny opět vrátili?

(Papilio machaon)

páskovka kerová

Keře
nabízí nektar květů,
šťavnaté listy, plody
a také spoustu
skrýší.

Ještě před sto lety bývala políčka malá,
lemovaly je travnaté meze s keři a stromy.
Bylo dost úkrytu a potravy nejen pro drobný
hmyz, ale i pro ptáky, savce a další živočichy.
Na dnešních velkých lánech je místo už
pouze pro zemědělské plodiny.

Kde je voda,
jsou i komáři. Ve vodě se totiž vyvíjí jejich
larvy. Lidé komáry rádi nemají, ale pro mnohé
živočichy jsou komáři důležitou potravou, hlavně pro
ptáky. Když z krajiny zmizí komáři a mouchy, brzy se
přestanou objevovat vlaštovky, červenky a další
hmyzožraví opeřenci.

pestrenka
rybízová

(Syrphus ribesii)

Pestřenky
mají tzv. mimikry – jsou
zbarvené jako vosa či včela, aby si
je ptáci s nimi pletli a nelovili je.
Přitom jsou pestřenky naprosto
bezbranné mouchy.

housenka
hnedáska
Majka
má kratičká křídla a
na obranu vypouští jed.
Pokud ji najdete, opatrně
s ní, je dost vzácná!

šídlo modré

(Aeshna cyanea)

mravkolev skvrnitý

(Euroleon nostras)

Larva
mravkolva číhá na mravence
na dně trychtýřku, který si
vyhrabala v písku. Nepozorný
mravenec do jamky sklouzne

(Meloe violaceus)

strevlík
zlatolesklý

(Carabus auronitens)
Střevlíci
jsou dravci – dospělí
brouci i jejich larvy. Vezmete-li
je do ruky, mohou se kusadly
i citelně bránit.

11

larva roháce

(Bombus terrestris)

larva zlatohlávka

larva tesaríka

rohác obecný

(Trachelipus ratzeburgii)

(Lucanus cervus)

škvor obecný

(Forcula auricularia)

Pod zemí

bzucivka zelená

(Lucilia sericata)

a mezi zbytky opadaného
listí není mrtvo, naopak!
Životem se to v zemi
jenom hemží.
žížala obecná

ponrava –
larva chroustka

kukla lišaje

100

zemivka

K

Larvy
roháče se živí tlejícím
dřevem. Než se přemění
v úžasného velkého brouka,
stráví v pařezu nebo starém
kmeni 4–6 roků.

některý hmyz nutně potřebuje.
Ve dřevě odumřelých stromů se
vyvíjejí larvy roháčů, tesaříků,
zlatohlávků...

cmelák zemní

14

(Lumbricus terrestris)

Staré pařezy

stínka lesní

majka fialová

Tůně,
mokřady a jezírka
jsou domovem pro vodní a
mokřadní druhy. Stačí založit
malou vodní nádrž a brzy se noví
obyvatelé objeví.

M

housenka
otakárka

Pole lány

komár pisklavý

Jsou všude, jen je možná nevnímáš.
Podívej se do trávy, na kůru stromu,
mezi listí, opatrně obrať kámen.
Můžeš uvidět různá dramata, zrození,
boj, smrt, i proměny téměř kouzelné.

dospělý
motýl

(Cepaea hortensis)

(Culex pipiens)

Rozhlédni se kolem sebe!

kukla

dospělé
šídlo

líhnutí dospělce
z larvy

K

(Oedipoda caerulescens)

Slunéčka
se nejčastěji živí mšicemi.
Loví je dospělý brouk i jeho
černá larva se žlutými
skvrnkami.

rumenice pospolná

Domov

– prostředí, kde nachází úkryt,
vyhovující teplo a čistý vzduch
ve správném složení. Některé
organismy potřebují vlhko nebo přímo
vodní prostředí.

larva
(housenka)

kroužkovci

M

vcela medonosná

Každý živočich potřebuje ke své
existenci základní podmínky:

vajíčko

(Apis mellifera)

zlatohlávek zlatý

Ruměnice
se zjara objevují v celých
houfech na kmenech lípy. Mají
rády lipová semínka pokrytá sladkými
šťávami. Jejich křidélka jsou úplně
malá, takže nelétají.

U některých druhů hmyzu
přeměna probíhá v kukle,
například u motýlů nebo
brouků. Této proměně říkáme
dokonalá.

100

měkkýši

(Cetonia aurata)

Vypadá
jako obří vosa a nahání
tím strach. Oproti vose je však
sršeň mnohem mírnější, neútočí,
pokud není sama ohrožena.
Bydlí často v dutinách
stromů.

?

Kromě členovců žijí v přírodě
další bezobratlí živočichové.

Staré stromy
mají dutiny, odlupující se kůru,
větve... Mnoho hmyzích druhů tyto
skrýše k životu nutně potřebuje.
Kolik starých stromů ale
v krajině necháváme?

rohác obecný

(Lucanus cervus)

Mezi členovce patří také pavouci, ti křídla nemají,
zato mají 8 nohou – 4 páry. Zástupci stejnonožců
mají 7 párů nohou. Stonožkovci mají nohou ještě
mnohem více, i když málokdy jich bude doopravdy
sto.
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Na spodní
straně dubových listů bývají
duběnky. Jsou to domečky
(hálky) larev drobných
žlabatek.

„Mláďata“ hmyzu (larvy) vypadají často úplně jinak, než jejich
dospělí rodiče. Vylíhnou se z vajíček, žerou, rostou a postupně
svlékají svůj obal (kutikulu), který s nimi neroste. Než se z larvy
stane dospělý jedinec, musí se úplně přeměnit.

Z pohledu odborného je hmyz jedna skupina
z kmene členovců. Jak poznáte, že se jedná o hmyz?
Spočítejte končetiny, mělo by vám vyjít číslo 6, tedy
3 páry. Dále se podívejte, jestli má zvířátko hlavu,
hruď a zadeček. Mělo by mít taky tykadla a křídla.
Samozřejmě existují i výjimky. Některý hmyz nemá
křídla vůbec, třeba blecha, nebo je má jen část
života, například mravenčí královna.

(Amphimallon solstitiale)

(Mimas tiliae)

hmyz

žlabatka listová/dubová

(Cynips quercusfolii)

larvenka obrovská

(Henia vesuviana)

hrobarík obecný

(Nicrophorus vespillo)

chrobák lesní

(Anoplotrupes stercorosus)

Mrtvolky a výkaly
jsou pro nás lidi možná fuj, ale
pro některý hmyz naprostá laskomina.
Neohrnujme ale nad těmito živočichy
nos, bez nich a bez bakterií by
nevábné pozůstatky za chvíli

Voda v oblacích přicestovala n
z blízka i z daleka, také od mo

Pramen života
Voda v přírodě urazí tisíce kilometrů od pramenů až k mořím a oceánům a zase zpátky.
Přitom stále mění svojí podobu. Chvíli je potůčkem, pak zase rybníkem, později velkou
řekou, ale také neviditelnou párou, jemným deštíkem či rázným krupobitím, křehkou
vločkou, nadýchaným sněhem, beránky na obloze či bouřkovým oblakem, rampouchem,
klouzačkou... Kam dospěje voda z Moutnického potoka a co ji cestou čeká?

Planeta Země je plná vody.
Proto je při pohledu z vesmíru
celá modrá.

Hranečnický potok
vrtů s projímavou m
Na opačné straně –
vytvořila příroda sir
Štengar, najdete ho
léčebné účinky na k

Hranecni

cký poto

k

Moutnický potok

nický potok
Moutnický potok si oblíbily ondatry, bydlí v norách Mout
v jeho břehu. Na potoce nebo v jeho okolí můžete
potkat užovky obojkové. Jejich přítomnost je
dobrým znamením zlepšující se kvality vody.

Moutnice
Ceská republika

Před staletími se lidé usazovali podél vodních
toků, nebo alespoň v blízkosti vodního zdroje.
Vybrali si i zdejší říčku. Voda v ní bývala zřejmě
často zakalená, a tak dostala jméno Mutná
(mutná = kalná). Moutnice tedy znamená vesnice
lidí, kteří se zabydleli na břehu říčky Mutné.

Dešťová voda se vsakuje do půdy a putuje pod zemí.
Lidé podzemní vodu čerpají a používají na pití a k zal

Litava (Cézava)

přitéká od Slavkova

Morava

Vodní toky a nádrže i jejich
blízké okolí jsou domovem
sladkovodních živočichů a rostlin.

vtéká do

Dunaje

u Bratislavy

Svratka
přitéká od Brna

Voda je spolutvůrce krajiny. Po miliony let
modeluje zemský povrch – obrušuje hory,
zaplavuje údolí a prohlubně, hloubí koryta
a kaňony, přemisťuje půdu a štěrk.

S

rže

ské nád

lýn
Novom

Jihlava
Zvířata z lesů, luk a polí
se k vodě chodí napít.

Slovensko

Na soutoku Dyje, Svratky a Jihlavy v oblasti
lužních lesů pod Pálavou vybudovali lidé tři
nádrže a nazvali je Vodní dílo Nové Mlýny.

Dyje

přitéká od Znojma

Bulhars

Madarsko

Dunaj

přitéká z Rakouska

Dun

Rakousko

protéká n
evropský
často tvo

Voda se vypařuje – z oceánů a moří,
z hladin nádrží, z potoků a řek, ze
zemského povrchu, ale také z ledu,
sněhu, z rostlin i živočichů.

Nemí svedkové – naše stromy
Když zasadíme strom, dočkají se jeho mohutné krásy až naše děti či vnoučata.
Při teplotě nižší než 0°C voda
Staré duby a lípy pamatují ještě doby hradů a rytířských klání. Stromy jsou
mrzne. Kapky v oblacích se
teplotě
nadsahá
0°C se
sníh rozpouští
impozantní bytosti, Při
jejichž
paměť
daleko
za historii–lidstva.
mění v krystalky a vypadávají
taje. Voda z rozpuštěného sněhu a z deště
z oblaků v podobě sněhových
se vsakuje do země, Strom
putujejsou
nepozorovaně
listy
CO2
vloček.
po vrstvách
hornin
a zpět
na povrch
se
V koruně
stromu
jsou tisíce
listů s maličkými
Dub letní
továrnami
napramen.
„výrobu cukru“.
Listy
nastavují přes den celou svoji
dostává
jako
Ten
je
základem
(Qurcus robur)
plochu slunečnímu záření a v zelených chloroplastech vyrábí z oxidu
vodního
toku.
uhličitého, který berou ze vzduchu, a z vody, kterou dostávají ze země,

javor babyka

(Acer campestre)

jednoduché cukry – základ všeho živého. Při tomto zázračném výrobním
procesu vypouští do vzduchu kyslík, ten všichni potřebujeme k dýchání.
Listy různých druhů stromů mají rozličné tvary, podle nich stromy
nejsnadněji poznáme. Jehličnaté stromy mají místo listů jehlice.
Zmrzlá voda je lehčí než voda
Rostou v chladnějších polohách, proto je v okolí naší vesnice
kapalná.
Proto led plave na hladině.
moc nepotkáte. Různé jehličnany
ale lidé pěstují
pro okrasu v zahradách.
Voda pod ním zůstává dostatečně

javor mléc

(Acer platanoides)

Když se listy barví...

Během podzimu se strom připravuje
na období, kdy zem zamrzne a bude nedostatek
vláhy. Protože listy svojí plochou odpařují hodně
bríza
belokorá
V půdě
a
nerostech
jsou
uloženy
různé
látky, se jich pro zimní období zbavit. Strom
vody,
je potřeba
(Betula pendula)
mezi
řapíkem listu a větvičkou přepážku, která
které voda rozpouští. Rozpuštěnévytvoří
živiny
důležité
zabrání přísunu vody, v listech se přestává vytvářet zelené
pro život přijímají rostliny z půdy svými
barvivo kořeny.
a objevují se další barvy – žlutá, oranžová,
červená. Listí během podzimu postupně opadá.
Jehličnaté stromy mají místo plochých listů úzké
jehlice, které odpařují méně vody. Jsou tedy
jasan ztepilý
schopné přežít zimní období, aniž by
(Fraxinus excelsior)
jehličí shazovaly.

O2

habr obecný

trnovník akát

(Robinia pseudacacia)

sekvoj
80–100 m

smrk ztepilý

(Picea abies)

Sekvoje rostou
v Severní
Americe.

i jiné drobotině, a lidem léky k uzdravení.
V letním žáru chladným stínem pohladí,

cukr

kyslík O

je ve všech
živých organismech.
Tvoří i podstatnou
část lidského těla.

vodík H

H2Voda
O

75%

Jak roste, nachází v jeho větvích, dutinách,
pod kůrou i v kořenech útočiště a potravu stále
více různých organismů. Vzrostlý strom je celé velké
společenství živočichů, rostlin, hub a lišejníků.
Také pro lidi jsou stromy zdrojem potravy a
surovin k léčení i zkrášlování.

poskytuje malým bytostem a nakonec i zemi.
Pak zrodí se z něj mnohé životy nové.
Může být strom nebezpečím?

65%

Stromy zde žily dávno a s jejich osudy se i naše

prolínají. Ony nepotřebují ke svému bytí člověka,

Jakého věku
se stromy dožívají?
tisy a sekvoje
tisíce let
Tisy staré 1000–2000 let
rostou i v naší republice.

duby a lípy
stovky let

Strom má kmen

Kmen je pilíř stromu. Stabilita, pevnost.
Dřevinám, které kmen nemají a větví se hned od
země, říkáme keře. V lýku pod kůrou proudí voda
s rozpuštěnými živinami od kořenů do koruny a opačným
směrem proudí cukry, které vyrábí chloroplasty v listech stromů.
Kmen roste do šířky, každým rokem přibude jeden letokruh.
Staré duby a lípy mohou mít obvod kmene až 10 m. Zkuste
spočítat, kolik lidí by takový kmen obejmulo, kdyby se drželi za
ruce. Dospělý člověk rozpaží na délku asi 1,5 m.
Kmen je chráněný kůrou – borkou. Podle kůry můžete
rozeznat jednotlivé druhy stromů. Můžete se
pokusit i hmatem se zavřenýma očima.

Semena, která dopadnou na vhodné místo,
vyklíčí. Semenáček je vlastně miminko stromu.
Přírodovědec pozná, jaký strom ze semenáčku
vyroste. Například semenáčky lípy mají první
(tzv. děložní) lístky jako malé ručky s prstíky.
Přestože jeden strom vyprodukuje statisíce
semínek, jen velmi nepatrné části z nich se
podaří vyklíčit a pouze pár semenáčků
doroste ve statný strom.

Stromy jsou:
Solitéry – to jsou ty, co stojí osamotě

vrby a břízy
desítky let

Miminka stromů
jsou semenáčky

člověk – cca 1,7 m

člověk – desítky let

Dřevo stromů
používají lidé jako materiál
Hodí se na topení a výrobu různých věcí –
nářadí, nábytku, stavebních konstrukcí,
hudebních nástrojů, papíru... Ve středověku lidé
stromy káceli ve velkém kvůli výrobě železa a skla.
Dřevo je přírodní materiál, jeho návrat do přírody je
přirozený, na rozdíl od chemicky vyrobených
surovin, jako jsou třeba plasty.

Strom jsou také kořeny

Stromořadí a aleje – vysázeli je lidé podél cest.
Lesy – v těch můžete i zabloudit.

a ještě dlouho zbytky svého staletého těla

jestlipak je však možné, aby lidé byli bez stromů?

(Sorbus aucuparia)

Háje – menší ostrůvky stromů v krajině.

Když nakonec umírá, opouští svět zvolna

Aby se semínka dostala co nejdál od
mateřského stromu, jsou vybavena prostředky
pro cestování. Semínka lípy, javoru, břízy a
jehličnanů mají křidélka a vrtulky, pomáhají jim
letět po větru. Semínka třešní a jeřabin mají
obaly, které chutnají zvířatům, ta je pak
60%
roznosí do okolí ve svém trusu. Žaludy
a bukvice zase ukládají veverky či
50%ptáci do různých skrýší.

(Platanus × acerifolia)

jeráb ptací

z bouřícího nebe blesk k sobě stáhne.

2

...které se vytvoří právě z opylených

Strom je domov a zdroj potravy

H2O

lípa
až 30 m

platan
javorolistý

Když voní, včelám hostinu chystá

Molekula vody má jeden
atom
květů. V
plodech jsou semínka a
každém z nich zárodek nového stromu.
kyslíku a dva atomyvvodíku.

cukr

smrk
až 50 m

snad všemi odstíny barvy zelené.

lípa srdcitá

(Tilia cordata)

jsou také plody
To je ona! Strom
VODA
HO

teplá, aby v ní mohli žít živočichové.

Z kmene stromu vyrůstají větve, dělí se
na menší a menší až po výhony, které nesou
listy. Když jsou v zimě stromy holé, můžeme
pozorovat pupeny, ve kterých jsou ukryté listy a květy
na další vegetační období. Každý druh stromu má jiné
pupeny – některý má malé a kulaté, jiný úzké a
špičaté, některé stromy mají pupeny velké, i barva
pupenů bývá různá. Pod pupenem je jizva po
odpadlém listu. Pupeny mají stromy
připravené už koncem léta, jen si jich
málokdo všimne.

Jak jsou
stromy vysoké?

Strom když šeptá, to listy s vánkem tančí

Některé stromy kvetou nenápadně,
jejich květy většinou opyluje vítr. Jiné
stromy provoní krajinu a obalí se barevným
závojem květů. Na sladký nektar lákají
barevnými květy k opylení hmyz. Nejvýrazněji
kvetou zjara ovocné stromy, na začátku léta pak
lípy. Z jejich usušených květů můžete uvařit
léčivý čaj.

Strom jsou větve a pupeny

(Carpinus betulus)

Chorvatsko

Vodní pára není vidět. V chladném
vzduchu však brzy kondenzuje v drobné
kapičky, které se shlukují, my je pak
Strom jsou květy
vidíme jako přízemní mlhu nebo oblaka.

H2O

Pod zemí je skrytá důležitá součást
stromu. Kořeny strom kotví pevně v zemi.
Některé stromy mají kořeny mělké, ale
rozprostřené doširoka, některé stromy mají kořeny
hluboké. Už jste někdy viděli strom vyvrácený i s kořeny?
Na vývratu si můžete prohlédnout, jak se kořeny větví.
Nejtenčími kořeny přijímá strom z půdy vodu
s rozpuštěnými živinami.

Rozhlédni se kolem sebe!

Jaké stromy tu rostou?
Jsou to mladé stromy, nebo staletí mohykáni?
Víš, kdo je sázel a kdy?
Poznáš, jak se jmenují?

vysloužilý
elektrospotřebič

do směsného odpadu
nepatří

www.ekolamp.cz

odneste ho
na sběrné místo

recyklace pomáhá
přírodě

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Jarní měsíce v základní škole

Po zimě, která nás potrápila nemocemi, jsme se na jaře vrhli
do pestrých aktivit. Čekalo nás sportování, výstavka pro veřejnost, vystoupení na Den rodin a další vystoupení kroužků, projektové dny, ale také zápisy do obou škol a testování. Většina
z těchto akcí je popsána v dalších článcích.
Za vedení školy bych nejprve chtěla informovat o setkání,
které snad udělalo radost. Pozvali jsme naše bývalé kolegy-

ně – paní učitelky, školnice i kuchařky, které ze školy odešly
do důchodu, na společné posezení. Podařilo se nám oslovit 13
kolegyň, 8 z nich za námi přijelo a prožili jsme pěkný večer.
Naše kolegyně si prošly budovu školy i školky, společně jsme
povečeřely a vyfotily se na památku. Každá z nich dostala také
květinu a malý dárek.
Na tomto místě bych v souvislosti s tím chtěla poděkovat paní
učitelce Haně Hložkové, která v tomto školním roce opouští naši
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umožníme dětem pravidelně bruslit. Je také fajn, že máme i další sportovní zázemí v Orlovně a na našem hřišti, kde žáci tráví
každý den hodně času. Mateřskou školu bychom chtěli podpořit
v posilování zdraví návštěvami v sauně, případně i v bazénu.
Škola si do své budoucnosti zvolila vizi být Školou 3R – podporovat v žácích radost z učení, rozvíjet jejich všestrannost a široký rozhled. Každé dítě je jiné, nemůžeme se tedy specializovat
pouze jednostranně, ale naopak dětem nabízet pestré aktivity, ve
kterých se může najít každé z nich. Před prázdninami bych ráda
oslovila rodiče, kteří mají zájem na spolupráci se školou. V novém roce chceme posílit spolupráci s rodiči, kterou máme již
nyní velmi dobrou, ale jednostrannou. Bylo by fajn, aby se rodiče stali spolutvůrci školních aktivit, zapojili se do života školy
i vlastními nápady, které by realizovali.
Na závěr chci poděkovat učitelům za celoroční práci, ostatním zaměstnancům za to, že nás podporují a zajišťují nám pěkné
zázemí, zřizovateli za podporu a celkovou pomoc při každodenních problémech. Všem žákům i jejich rodinám přejeme krásné
letní dny, společně prožité chvíle radosti a spokojenosti.
Za zaměstnance školy
Milena Emmerová

Bruslení

V květnu žáci ze základní školy poprvé vyrazili společně na
bruslení do nově otevřeného Sportovního centra v Moutnicích.

mateřskou školu a odchází do důchodu. Za mnoho let svého působení v MŠ Moutnice prožila hodně pěkných a veselých chvil,
věnovala svoji péči několika generacím dětí i dnešních rodičů.
Vždy se snažila dětem pomáhat, rodičům dávat užitečné rady
a vychovávat všestranné a slušné děti. Za její dlouholetou práci
jí na tomto místě jménem všech kolegyň děkuji, přejeme jí pevné zdraví, a aby si svůj zasloužený důchod dlouho užívala.
V základní škole v dubnu a v mateřské škole v květnu proběhl
zápis dětí a žáků. Školáků přišlo celkem 13, dvěma byl povolen
odklad povinné školní docházky. Zájem o mateřskou školu byl
nad naše možnosti, čtyři děti tedy nastoupí později a rodiče se
vzájemně dohodli na střídavé docházce. Znamená to, že na jedno kapacitní místo se prostřídají dvě děti. Naštěstí každé z dětí
nastupuje v jiném měsíci, a proto to nebyl žádný organizační
problém.
Základní škola i mateřská škola obdržela na jaře finanční prostředky na posílení informační gramotnosti dětí a žáků. V základní škole budeme proto přepracovávat školní vzdělávací program, předmět informatika bude probíhat již od 3. ročníku. Ke
změnám ŠVP přistupujeme progresivně, nechceme děti učit jen
hrát si s počítačem, ale naučit je základy programování. Naše
škola bude v tomto ohledu patřit k těm několika, které se do
změn pouští již nyní. V novém ŠVP bude mít svůj prostor také
rozvoj tělovýchovy. Tělesná zdatnost je protikladem dovedností,
které se vyučují v lavicích a u počítačů. Děti pohyb potřebují,
kromě své zdatnosti také prožívají radost, překonávají fyzické
obtíže a uvolňují své emoce. Bruslení zařadíme do pravidelných
aktivit žáků, věřím, že jako jedna z mála škol na prvním stupni
19
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Během pár týdnů se na ledě postupně vystřídaly po skupinách
všechny ročníky dětí. Někteří stáli na ledě poprvé a naučili se
pod vedením pedagogů a pana Říhy základy pohybu po ledové
ploše. Další už jsou zkušenější bruslaři a vyzkoušeli si na ledu
různé hry a pokročilejší techniky. Všichni si ale netradiční tělocvik moc užíváme, a těšíme se už teď na příští sezónu.

Olympiáda

Na oslavu mezinárodního dne dětí si letos základní škola připravila pro své žáky dopoledne plné sportu. Děti si s velkým
zápalem vyzkoušely spoustu disciplín, mezi nimi třeba skok do
dálky, hod medicimbalem, běh na krátkou vzdálenost i maraton.
Na závěr se všichni zchladili zmrzlinou, a ve škole je ještě čekala sladká odměna. Ta děti potěšila stejně jako úspěchy, které
zažily při sportovním klání.

Školní družina

Metaná s rodiči? To by byla pecka!
A že to byla pecka! Sešli se maminky, tatínkové, sourozenci
a kamarádi. Při metané se nezametá, ale hraje se s míčem. Hra
všechny pobavila. Rodiče se vrátili do dětských let a za účast na
turnaji každá rodina dostala originální diplom, který vytvořily
děti ze školní družiny.
Školní družina

Dramatický kroužek

V letošním školním roce navštěvovalo dramatický kroužek
32 dětí. Byla nás dost velká tlupa, se kterou je možné dokázat
něco velkého, tak proč neulovit rovnou mamuta? A měli jsme
jasno. Letošní divadelní představení dostalo název Hurá na mamuta!.
Název byl na světě, ale museli jsme si připravit scénář, který
prošel několika proměnami, vyrobili jsme si rekvizity a nabatikovali jsme si pravěká trička. Pak už důležitý společný nácvik
a mohli jsme předvést své herecké umění.
Představení zhlédli nejprve rodiče, pak jsme zahráli spolužákům, dětem ze školky a na Setkání seniorů. A bylo to SUPER!

Poděkování panu Formánkovi za krásné a přínosné odpolední
setkání ve včelíně DĚKUJEME!
Včely jsou nejen užitečné, ale i velmi pracovité. Děti byly
také pilné včeličky. Získané znalosti prezentovaly správnými
odpověďmi na otázky, které měl pan Formánek pro ně připravené. Odměna byla opravdu sladká.
20
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Ze všeho nejvíc nás všechny ale asi zaujala hmatová stezka, kterou jsme prošli bosýma nohama a se zavázanýma očima. Bylo zajímavé sledovat, jak děti procházející po chodníčku
z různých přírodnin (kamínky, písek, šišky, seno, kůra…) na ně
reagují a jak na ně působí. Z reakcí bylo patrné, že každému bylo
příjemného úplně něco jiného.
A protože nám počasí opravdu přálo, prožili jsme celé dopoledne venku, v přírodě, v lese. a moc se nám to líbilo!

Lenka Salzburgerová

Projektové dny ze Šablon III pro inspiraci
Projektový den mimo školu – Les všemi smysly
V rámci Dne Země jsme s dětmi uvažovali nad tím, proč je
důležité a potřebné Zemi chránit a pomáhat jí. Zaměřili jsme
se konkrétně na les, poznávání rostlin v lese, jejich rozdělení
(okrasné, léčivé, jedovaté), zjišťovali jsme, jaké výhody a přínosy pro nás les má, čím naopak může být ohrožen (sucho, kůrovec.) a jakým způsobem mu můžeme být nápomocni. Při pozorování a zkoumání lesa jsme si všímali, jakými smysly můžeme
pozorování provádět.

Projektový den s Prototýpky – Komiksová výzva
Ve škole jsme hledali vhodné zařízení, kde bychom realizovali projektový den na podporu kreativity a podnikavosti. Žáci si
vybrali projektový den Komiksová výzva, který jim je obsahově
blízký a rádi sami komiksy čtou i vytvářejí.
Před cestou do Brna jsme si také připravili referáty z přečtených knih o známých osobnostech – komiksová kniha byla například o TGM nebo Věře Čáslavské.
Za projektem jsme cestovali do Brna, po příjezdu do KUMSTu jsme se přesunuli do PROTOCOOLNY, do prostoru, kde
Prototýpci projektové dny realizují. Celý program probíhal 4 hodiny a byl zaměřen zejména na tvořivost, vlastní rozvoj osobnosti, ale i na spolupráci a přípravu a realizaci vlastních nápadů.
Během projektového dne byly využívány metody například volné diskuse, brainstormingu, práce ve dvojicích a týmové práce.
Nejlépe dětem šla práce ve dvojici, během volné diskuze se
zapojovaly aktivně skoro všechny děti, atmosféra během projektového dne byla uvolněná a děti měly pocit bezpečí.
Projektový den zaměřený na kariérové poradenství – setkání
s ilustrátorkou Martinou Vydrovou
Uvažovat o kariéře na 1. stupni základní školy konkrétně je
předčasné. Více se tento projekt zaměřil na sebepoznání, silné
stránky a také na to, jak jít za svým cílem, pokud si jej vybereme.
Paní ilustrátorka dětem ukázala, že jsou možnosti dělat v životě to, v čem jsou dobré a po čem touží. Formou diskuze, ukázek, besedy je seznámila se svojí tvorbou a obecně s prací spisovatele – ilustrátora. Úvodní aktivity měly děti motivovat k tomu,
aby si uvědomily své možnosti a schopnosti. V další části měly
příležitost s autorkou besedovat, ptát se a získaly reálné odpovědi. Během celého projektového dne si odborník udržel pozornost
žáků 3., 4. a 5. třídy – celkem 36 dětí.
Žáci zjistili, jaké předpoklady potřebuje mít člověk, který
chce svoji kariéru věnovat ilustrování a psaní knih. Co musí
umět, jak se stále učí, jak rozvíjí své schopnosti. Na jakých
školách se může vzdělávat? Žáci se učili spolupráci, ale i samostatnému řešení problémů. Celé dopoledne bylo velmi příjemné
a podporující, děti si odnesly vlastní obrázek Superhrdiny i s autorským podpisem.

Začátkem května jsme potom vyjeli s žáky 1. – 3. ročníku na
pracoviště Lipky – „Jezírko“ do Soběšic u Brna. Tady jsme si
mohli s dětmi vše vyzkoušet naživo a doslova „na vlastní kůži“.
Mohli jsme cítit, jak krásně les voní po dešti a jaké zvuky jsou
v něm slyšet. Podle klíčů si děti vyzkoušely i určování rostlin
v lese a dozvěděly se, k čemu se používají, nebo naopak – na
které se potřeba si dát pozor, protože jsou jedovaté. Z nasbíraných bylin si děti uvařily a následně ochutnaly čaj, vyrobily lesní
parfém, nebo třeba si zahrály lesní a zvukové pexeso.
21

| ŠKOLSTVÍ |

MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2022

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zprávičky z naší školičky

Školní rok 2021/2022 pomalu, ale jistě končí a my Vám zde
chceme přiblížit, co všechno jsme v jeho závěru stihli zažít.
V měsíci dubnu nás v naší školce navštívil kouzelník, při jehož vystoupení děti nevycházely z údivu. Koncem měsíce jsme
měli ve školce projektový den ve výuce s názvem Létající barvy.
Program si kladl za cíl podpořit podnikavost, kreativitu a logické myšlení u našich dětí.

K zápisu přicházely děti se svými rodiči. Při osobní schůzce
s paní ředitelkou a vedoucí učitelkou měly možnost ukázat, jak
jsou na mateřskou školu připravené. Pro příští školní rok je přijato 19 nových dětí, vyhovělo se všem žádostem.

Na začátku měsíce května jsme již podruhé navštívili vzdělávací centrum Smart Bricks Brno, kde jsme se účastnili projektového dne, který nesl název Cesta za dobrodružstvím.

V polovině měsíce května nás navštívila paní, která je připoutána k invalidnímu vozíku. Paní za námi přijela se svými pejsky.
Děti se měly možnost naučit, jak se správně k psím kamarádům
máme chovat, co mají pejsci rádi a co se jim naopak nelíbí.

Zde si děti měly možnost užít aktivity podporující environmentální principy. Děti ze třídy Krtečci společně s paními učitelkami navštívily kamarády prvňáčky v naší základní škole.
Školáci mladším dětem ukázali, co všechno se již stihli naučit.

Za velký přínos pro naše děti považujeme ale i zkušenost
osobního setkání s člověkem, který má život mnohem více komplikovanější než /my/ ostatní, že zdraví není úplnou samozřejmostí a je třeba si ho vážit a pečovat o něj. Společně se základní
školou jsme se zúčastnili vystoupení ke Dni rodiny v místní orlovně.
Dětem se vystoupení velmi povedlo a nám se tak dostalo té
nejkrásnější odměny za naše úsilí.
Na naší školní zahradě jsme si užili Den dětí. Naše dopoledne bylo velmi aktivní. Děti si zaslouženě odnesly domů malé
dárečky. Ve čtvrtek 2. května jsme jeli na výlet do brněnských

Ani letos jsme nezapomněli na čarodějnické dovádění. Děti
si užily kouzelné dopoledne plné soutěží, her a čarodějnické diskotéky. Devátého května proběhl zápis dětí do mateřské školy.
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Řečkovic. Navštívili jsme lesní areál U Mravence Lesíka. Počasí
nám vyšlo a my jsme měli možnost se projít krásnou naučnou
stezkou. Také jsme se prošli v korunách stromů.

končí i paní učitelka Hana Hložková, která zde pracovala úctyhodných 43 let. Ještě jednou jí i touto cestou moc děkujeme za
její práci. Dále děkujeme všem rodičům, kteří s námi ochotně
spolupracují.

Podívali jsme se na vystoupení dramatického kroužku dětí ze
základní školy. S panem Formánkem jsme vysázeli několik keřů
a také jsme navštívili jeho včelí království. Během obou akcí
nám velmi ochotně předal spoustu zajímavých informací.

V příštím školním roce bude naše školka opravdu „plná“
radosti. Připravujeme malé organizační změny a hlavně mezi
sebou přivítáme novou paní učitelku. Vše podstatné se rodiče našich dětí dovědí na informativní schůzce, která proběhne
v pondělí 29. 8. 2022 v budově mateřské školy od 15.30 hodin.

Dne 16. června jsme se během slavnostního pasování rozloučili s našimi předškoláky. Do moutnické základní školy od nás
odchází 9 dětí, dvě děti do jiných škol a další dvě děti mají odklad školní docházky.
I za tento školní rok chci velmi poděkovat všem kolegyním ze
základní školy, školní jídelny a hlavně mateřské školy za výbornou spolupráci. Společně s koncem školního roku v naší školce

Přejeme Vám všem krásné léto, užijte si ho hlavně ve zdraví. Našim předškolákům a všem ostatním dětem chceme popřát
hodně úspěchů v příštím školním roce.
Za MŠ Leona Kolková

KNIHOVNA

DUBNOVÁ SOUTĚŽ S KNIHOVNOU

jste mohli až do 2. května. Poté byla soutěž ukončena a všechny
odevzdané seznamy oceněny knihou a diplomem. Řešení naleznete na stránkách knihovny v sekci Archív akcí.

V dubnu jsme si pro vás připravili soutěž pro znalce knih pro
dospělé, jejichž názvy jsme zašifrovali do obrázku. Hledat knihy
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Výročí dvě stě let od narození Gregora
Johanna Mendela

Týden čtení dětem

Od 1. do 7. června probíhal 12. ročník Týdne čtení dětem,
do nějž byly zapojeny instituce v rámci celé České republiky.
V naší knihovně se 2. června sešly děti z místní základní školy
a poslechly si čtení z knihy Slon a mravenec od Daisy Mrázkové. Následně se zapojily do projektu Čtení pomáhá, které má za
cíl prostřednictvím dětské četby pomáhat těm, kteří to zrovna
potřebují.

Možná jste již zaznamenali, že si v letošním roce připomínáme dvousté výročí od narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. Ale věděli jste, že než formuloval zákony dědičnosti, potřeboval vypěstovat na 28 tisíc rostlin hrachu? A věděli
jste, že jeho práce byla jedna z prvních, ve které se v biologickém výzkumu používaly matematické metody? Na konci dubna
navštívili knihovnu žáci a žákyně ze Základní školy Moutnice
a společně jsme si řekli a ukázali, kdo to byl G. J. Mendel, kde
působil, co přesně jeho zejména vědecká práce obnášela a proč
jsou on a jeho výzkum pro nás tak důležití. Děti si následně zasely semena hrachu, starají se o ně a pozorují na nich stejné znaky,
jako to před lety dělal právě Gregor Mendel.

Nové knihy

Od června si můžete v knihovně vypůjčit nové knihy jak
z vlastního knihovního fondu, tak z výměnného fondu z Židlochovic. Celkem se tedy můžete těšit na sto padesát nových knih.
Přijďte si vybrat tu svoji. Těšíme se na vaši návštěvu.
Kateřina Flajšingerová

2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ
FARNOST MOUTNICE
Čapkova modlitba za pravdu

stát si nebudiž jist, pokud mohou být lidské vztahy kdykoli korumpovány nástroji lži. Nebude jistoty, nebude smluv, nebude ničeho platného a bezpečného, pokud vědomí kteréhokoliv
národa bude zkřivováno záměrnou lží. Za každou lží jde úklad
a násilí; každá lež je útok na bezpečí světa. Nikdo nebude žít
v míru ani za nejsilnější hradbou z oceli a betonu; okřídlená lež
se vysměje všem vašim pevnostem. Zbavit svět lži je víc než
odzbrojení. Jaké to bylo divné jasnozření, když náš Masaryk vepsal do našeho státního znaku slova Pravda vítězí. Jako by tušil,
že jednou lež podnikne generální útok na náš stát a národ, a už
předem razil heslo pro toto utkání. S tím heslem můžeme jít do
boje; ale jenom s tím heslem může jít celý svět do míru. Neboť
jenom bez lži se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem kterýmkoliv.
Bože, vrať světu pravdu!“

Údery zla v nedaleké Ukrajině i jiných válečných místech
naší planety bývají nevyzpytatelné. Zdá se, že neznají meze.
Překračují hranice. Ti, kteří přežili, bezmocně pláčou po svých
blízkých. Zákeřný fanatismus těží ze strachu a chaosu; krvavým
ideologiím se pak lépe vládne. Rovněž cílí na naše pochybnosti
a útočí na jistoty, promítá se do ekonomické úrovně každého
z nás.
Jak dál? Poddat se jako hrdinové v dílech Franze Kafky?
Nebo vyrazit do protiútoku? Před zlem přece nelze kapitulovat!
Jedni už chtějí spojit síly v boji, druzí ještě filozofují o dialogu
s agresory. Prý zabrání většímu zlu. Každý krok ke zmírnění napětí je přitom dobrý. Znovu píšeme dějiny. Píšeme je pro celé
příští generace.
Když se v těžkých náladách válečné hrozby snažil spisovatel
Karel Čapek dodat lidem víru, napsal silné texty s ambicemi povzbudit národ, jakými jsou Modlitba tohoto večera a Modlitba
za pravdu. Druhá zmiňovaná je se svým poselstvím v současné
době plné fake news a nenávistných nálad nebývale aktuální:
„Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít
ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži. Lži, která podpírá
a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem. Lži, která
otravuje národy a vykopává mezi nimi propasti, jež snad ani desítky let nevyrovnají. Bože, jak bude vypadat, jak se bude vyvíjet Evropa obluzená tolika nenávistnými lžemi! Jak bude možné
soužití mezi lidmi a národy, je-li mezi ně vrženo tolik urážek,
tolik opovržení a vzteků! Copak si snad někdo představuje, že
tento stav ducha má a může trvat bez konce? Copak si věčně má
soused ošklivět souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil mstivou a úkladnou ránu? I po válce si mohou národy podat
ruce; mohou si sebe rytířsky vážit a navázat vztahy důvěry. Ale
na bojišti lži nebude navěky důvěry ani cti; každá lež zajde, ale
zůstane po ní nenávist a opovržení; tělo se zahojí dřív než duše.
Bože, jak hrozně je zraňována duše tohoto národa, jak tohle se
má jednou zahojit nebo odpustit! Copak se toho nezhrozí národové, jaký nenávistný, navěky zlý a ne-přátelský svět se takto
buduje? Nemá snad nikdy být mír nebo aspoň oddech v křečovitém smrtelném nenávidění?
Bože, vrať světu pravdu! Bude to víc než smlouva míru, bude
to cennější než každé spojenectví. Nikdo, žádný národ, žádný

Dovolená je prostě dovolená!

„Nemám čas.“ „Spěchám.“ „Mám frmol.“ „Nestíhám.“ „Nedávám to.“ Slova, která slýcháváme a možná i vyslovujeme tak
často. Ve skutečnosti, na co chceme, čas si najdeme vždycky. Je
to věc priorit. Ale budiž! Slovy básníka Jana Skácela „hoří léto“
a neblahý pocit kvapíku můžeme uzdravit řádnou dovolenou.
Není to zadarmo, ale dovolená je prostě dovolená!
Znáte ten pocit před ní: doma již to nebylo k vydržení. To horko, takový stereotyp, pořád stejná postel, nudné pořady na všech
padesáti televizních kanálech, stále titíž lidé kolem, nekončící
24

| SPOLKY A ZÁJMOVÁ ČINNOST |

MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2022

a opakující se povinnosti. A co pak? Úhrnem asi takto: no konečně doma z dovolené! Všude dobře, doma nejlíp! Ta pohoda, to
soukromí! Vlastní postel, sprcha, záchod, kuchyň a klid ve svém
jsou jednoznačně nej!
Marné to však nebylo. Něco jsme z toho všeho vytěžili: důležité poznání. Platíme za zhlédnutí filmu o přírodě, ale západ
slunce za našimi domy máme zadarmo. Platíme za chlorovanou
vodu z kohoutku, čistou vodu v lesní studánce máme taktéž zadarmo. Platíme za elektrickou energii, dlouholetý tep našeho
srdce máme ovšem rovněž gratis. Platíme za službu právníka
nebo instalatéra, ale ne za úsměv dětí nebo návštěvu přátel.
To nejcennější máme totiž zdarma. Ten, kdo z lásky dává,
dělá to nezištně, ze svého a rád. Stačí se jen zastavit, udělat si čas
a mít oči i srdce dokořán.
Tak hezké léto a prima dovolenou!

Srdečné pozvání

Závěrem, vážení a milí spoluobčané, dovolte, abych jménem
farnosti každého z vás zdvořile pozval na tyto plánované akce:
* 28. 8. v 10:30 hodin ve farním kostele dožínková bohoslužba v rámci moutnických hodů
* 4. 9. v 14:30 hodin v areálu farního centra slavnostní
bohoslužba a lidová zábava o rozařínských hodech
* 15. 10. výlet do Prahy (centrum hlavního města, benediktinské opatství, břevnovský pivovar a další).
S úctou a přáním všeho dobrého váš duchovní správce
PhDr. Mgr. René Strouhal, Ph. D.

kalendář, více zapojit do bohoslužeb ženy a více si navzájem
naslouchat.
Své závěry a postřehy zaslaly skupinky koncem února 2022
do centra brněnské diecéze. Poté se v neděli 27. března setkaly na místní faře, aby se podělily o své názory a informovaly
současně pana faráře (viz foto). Setkání bylo užitečné a mnozí
účastníci odcházeli velmi spokojeni. Věřme, že odvedená práce
se projeví pozitivně v životě celé farnosti.
V současné době vrcholí zpracování výstupů z farností v jednotlivých diecézích všude na světě. Závěry shrnující situaci
v České republice by měly zaznít při setkání biskupů v červenci
na Velehradě.
František Vymazal

Synoda o synodalitě

Papež František svolal v říjnu 2021 synodu o synodalitě s cílem podpořit snahy mnoha věřících, aby putování lidí do nebeského království bylo skutečně společné. Pracovním skupinkám,
které mohly vzniknout ve farnostech, dal papež k prodiskutování deset témat.
U nás v Moutnicích vznikly čtyři skupinky. Dvě si vybraly
téma „na společné cestě“, třetí téma „naslouchat“ a čtvrtá „slavit“.
Při tematických setkáních skupinek zazněla např. potřeba
zvýšit množství neformálních setkání, sestavit farní „kulturní“

SDH MOUTNICE
Pálení čarodějnic

pravena stezka odvahy, nechybělo ani pohoštění a doufáme, že
účastníci si akci užili stejně jako my.
Děkuji všem, kteří se této akce zúčastnili, a všem, kteří se
podíleli na její přípravě.

Jsme rádi, že letos můžeme naši činnost opět rozšířit i na kulturní a společenské akce.
Dne 30. dubna 2022 proběhlo již tradiční pálení čarodějnic.
Účastníci mohli soutěžit o nejhezčí masku, pro děti byla při-

Požární sport

Nezahálelo ani sportovní družstvo mužů. Zúčastnilo se okrskového kola v Přísnoticích, kde se umístilo na druhém místě.
Okresní kolo se konalo 22. května opět v Přísnoticích a i zde
se naše družstvo umístilo na stupních vítězů, patřilo jim 1. místo. Tímto výkonem si družstvo mužů zajistilo účast v krajském
kole, které se bude konat dne 6. srpna v Brně. Dále se účastní
místních soutěží a Břeclavské ligy. Tímto bych družstvu mužů
chtěl poděkovat za úsilí věnované přípravě a dobrou reprezentaci našeho sboru a obce Moutnice.
Jiří Dohnálek
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si jej mohli prohlédnout pěkně zblízka (viz obr. 5, 6 a 7).
Tímto děkuji našim představitelům obce za obnovu hasičské
techniky. Kéž věrně slouží a pomáhá všude tam, kde bude potřeba.
Bc. Pavel Novotný
velitel JSDHo a SDH Moutnice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Moutnice (dále JSDHo Moutnice)

Přeji všem čtenářům prosluněné léto. Touto cestou bych rád
informoval naše spoluobčany o nových skutečnostech v naší
JSDHo Moutnice.
Dne 11. dubna do naší obce přijelo nové zásahové vozidlo; dopravní automobil s označením DA – L1T, vozidlo vyrobila firma
MOTOTRUCK a nahradilo tak vozidlo z roku 2014 (viz obr. 1).
Do výjezdu bylo vozidlo zařazeno dne 29. dubna 2022. Prvního
května byla sloužena v moutnickém kostele mše svatá za všechny živé i zemřelé hasiče (viz obr. 2). Svátek svatého Floriána byl
oslaven i tím, že nové hasičské vozidlo bylo požehnáno naším
panem farářem PhDr. Mgr. René Strouhalem, Ph. D (viz obr. 3
a 4). A v neposlední řadě při zahájení rodinného dne 29. května
bylo nové vozidlo představeno široké veřejnosti a i vy sami jste

Popisky k obrázkům:
Obr. 1: Žehnání vozu – společná fotografie
Obr. 2: Starý a nový dopravní automobil
Obr. 3: Žehnání vozu
Obr. 4: Mše sv. za živé i zemřelé hasiče
Obr. 5: Předání dopravního automobilu
Obr. 6: Představení veřejnosti
Obr. 7: Vybavení dopravního automobilu
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Mladí hasiči

Dne 21. 5. 2022 jsme se s dětmi zúčastnili jarního kola hry
Plamen. V kategorii starších žáků jsme obsadili 6. místo, mladší žáci se umístili na 4. místě. Všem dětem děkujeme za jejich
skvělé sportovní výkony. Dne 2. 6. 2022 proběhl poslední trénink jarní sezóny. Jednalo se o společný trénink s rodiči. Účast
na tréninku byla hojná, rodiče měli možnost si vyzkoušet všechny disciplíny, které s dětmi v průběhu roku trénujeme. Na závěr tréninku byly děti odměny za celoroční snažení a za krásné
sportovní výkony.
Tereza Gargulová
vedoucí mládeže

Rodinný den za hasičkou

Kamarádi, přátelé SDH Moutnice a naši spoluobčané :-)
29.5 2022 jsme se konečně zase mohli všichni setkat na naší
tradiční akci Rodinný den za hasičkou. Tento den byl oslavou
blížícího se Mezinárodního dne dětí, který v kalendáři připadá
na 1. června. Kromě dětí rádi zapojíme i rodiče, pro které byl
program přizpůsobený.

Jarní sezóna nám skončila. S dětmi jsme se pravidelně scházeli každý čtvrtek na místním fotbalovém hřišti. S dětmi jsme se
zúčastnili několika závodů. K těm nejúspěšnějším patří závody
běh 60 m s překážkami pro nejmenší. První místo ve své kategorii vybojovala Michaela Gargulová, Jakub Gargula, Lukáš
Pokorný, druhé místo ve své kategorii vybojovala Karolína Nováková, bronzové medaile nám přivezl František Kolář a Jakub
Štork.

Letošními disciplínami Vás provázely postavičky z Večerníčků, a tak jste si mohli zasoutěžit s Makovou panenkou a motýlem Emanuelem, u Rumcajse a Manky vyzkoušet hod šiškou,
u hajného Robátka a jeho Josefky se snažit „zasáhnout“ jelena.
Úkol koumáků Pata a Mata byl těžký oříšek.
27
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Křemílek a Vochomůrka si připravili náročné skoky a Trautenberkovi s jeho Anče pomáhali děti i dospělí se zásobami, aby
měli dost polínek na zimu. Snad pekelný čert a usměvavá Káča
děti moc nevyděsili. Ani Mach a Šebestová nemohli s náročným
úkolem zůstat pozadu. Po splnění každé z disciplín obdržely děti
malou odměnu. Následně si mohly i s rodiči zaskotačit na ská-

kacím hradě, který zajistil Orel Moutnice, nebo si vyzkoušet své
řidičské umění na šlapacích kárách - autech v nafukovací dráze,
které nám zajistila firma PIM 24.
Všichni účastníci si také mohli sami nazdobit svůj hrneček
technikou rytí do skla, za tuto možnost děkujeme firmě Fablaja, s. r. o. Plné ruce práce po celý den měly i naše malířky na
obličej Helča Dohnálková a Katarína Hanulíková, díky kterým
měly děti rozzářené a pomalované obličejíky a maminky nejspíš
barevné polštáře doma v postýlkách. Po celý den byla k dispozici i hasičská auta, která si za asistence výjezdové jednotky mohli
návštěvníci prohlédnout. O občerstvení se postarali další členové sboru.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří s Rodinným
dnem pomáhali, ať už se jedná o organizaci, zajištění občerstvení nebo jednotlivých stanovišť s tématickými maskami a úkoly.
Věřím, že jste s námi strávili krásné odpoledne a že nás příští
rok svou účastí opět podpoříte.
Iveta Dohnálková
SDH Moutnice
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SK MOUTNICE

Fotbalový kroužek

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pravidelné tréninky a setkávání dětí probíhají na hřišti
v Moutnicích každé úterý od 17 hodin. Děti zde procvičují své
fotbalové dovednosti, zvyšují svoji fyzickou, ale také pohybovou připravenost.
Jak trenéři, tak také všechny děti se těší na další dětské kamarády, kteří by chtěli přijít mezi ně. Těšíme se na všechny holky
a kluky, přijďte mezi nás!
Pavel Hrančík & Radek Trávníček

Informace ze sportovního úseku
Rozpis mistrovských zápasů – jaro sezóny 2021/2022,
„A“ tým – III. tř. sk. A
Datum
26. 3.
3. 4.
9. 4.
17. 4.
24. 4.
1. 5.
8. 5.
15. 5.
22. 5.
29. 5.
5. 6.
12. 6.
19. 6.

Týmy
Židlochovice – Moutnice
Moutnice – Babice n./Svit.
Moutnice – Šlapanice B
Žabčice – Moutnice
Moutnice – Viničné Šumice
RAFK B – Moutnice
Moutnice – Podolí B
Vojkovice B – Moutnice
Moutnice – Přísnotice
Těšany – Moutnice
Moutnice – Újezd u Brna B
Ochoz u Brna – Moutnice
Moutnice – Mokrá-Horákov

Tabulka III. tř. sk. A po 24 kolech
1.
Ochoz u Brna
2.
Židlochovice
3.
Mokrá - Horákov

Přísnotice
Žabčice
Viničné Šumice
Babice n./Svit. B
Moutnice
Podolí B
Těšany
RAFK B
Šlapanice B
Újezd u Brna B
Vojkovice B

52 bodů
40 bodů
33 bodů
33 bodů
27 bodů
21 bodů
20 bodů
18 bodů
18 bodů
17 bodů
16 bodů

Rozpis mistrovských zápasů – jaro sezóny 2021/2022,
„B“ tým – IV. tř. sk. A
Datum
Týmy
Skóre
9. 4.
Moutnice B – Medlov
0:1
17. 4.
Opatovice – Moutnice B
4:0
24. 4.
Moutnice B – Kobylnice
1:4
1. 5.
Těšany B – Moutnice B
3:1
8. 5.
Moutnice B – Rajhradice B
0:7
14. 5.
Měnín B – Moutnice B
2:2
21. 5.
Pozořice B – Moutnice B
1:1

Skóre
3:1
3:0
7:1
3:1
2:1
0:1
7:0
2:5
2:3
1:1

Tabulka IV. tř. sk. A po 14 kolech – prakticky konečná
1.
Kobylnice
34 bodů
postupují
2.
Rajhradice B
27 bodů
3.
Medlov
26 bodů
4.
Opatovice
18 bodů
5.
Těšany B
15 bodů
6.
Měnín B
14 bodů
7.
Pozořice B
14 bodů
8.
Moutnice B
7 bodů

59 bodů
59 bodů
57 bodů
29
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Blahopřání našim „kulatým“ fotbalovým
jubilantům
Libor Janoušek (kapitán mužstva)
Tomáš Gargula
Petr Dolák (sekretář a jednatel klubu)
Tomáš Jáchim (vedoucí mužstva)
Petr Šebesta
Pavel Šálovský
Josef Prokeš
Igor Tsoma
Milan Hrdý

řelicemi, Rajhradem, Židlochovicemi, Hrušovany, Vranovicemi
a Žabčicemi. Tento rok nebyl pro nás úspěšný, neboť jsme se
umístili na 7. místě před Pohořelicemi.
V roce 1952 byli do I. mužstva zařazeni mladí hráči, a to:
Bárek, Havránek, Podloucký, Žák, Procházka, Fiala Vlastimil
a Fiala Gustav. Prakticky nastává pro náš oddíl a fotbal nové
období. V jarním kole jsme se umístili na 4. místě.

30 let
30 let
30 let
40 let
45 let
45 let
45 let
50 let
60 let

1.
2.
3.
4.

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.

Sokol Pohořelice
Sokol Židlochovice
Sokol Blučina
Sokol Moutnice

16 bodů
16 bodů
14 bodů
11 bodů

Moutničtí staří páni

Z historie moutnické kopané

Únorové události roku 1948 daly naší kopané nový směr.
V roce 1949 jsme měli tento hráčský kádr:
Bohuslav Novotný, Bohuslav Handl, Luděk Zajíc, Vít. Otřísal, Rudolf Hrdý, Bohumil Stejskal, Oldřich Laštovička, Ondřej
Koutný, Jan Horák, Josef Svoboda, František Svoboda, František Laštovička, František Stejskal, Václav Hájek.
V dorostu se tvořilo nové mužstvo z těchto hráčů:
Vlastimil Fiala, Gustav Fiala, Vratislav Havránek, Oldřich
Konvica, Štěpán Zámečník, Vlastimil Fasora, František Podloucký, František Putna, Václav Bárek.
V jarní sezóně jsme skončili na druhém místě za Hrušovany, které dosáhly 22 bodů. My jsme měli 19 bodů. Na dalších
místech skončili: Blučina, Otnice, Krumvíř, Opatovice, Modřice, Horní Heršpice, Vranovice, Bošovice, Strachotín, Přibice,
Velké Němčice. Druhé místo jsme obsadili s celkovým počtem
25 bodů a aktivním skóre 117:59. 1. místo a postup do I. B třídy
nám opět unikl.
V roce 1950 byl zvolen předsedou Emanuel Stejskal. Jarní
kolo bylo pro nás velmi úspěšné. Obsadili jsme 1. místo se 16
body a skóre 52:25. Po skončení podzimního kola jsme se však
umístili takto:
1.
Vranovice
32 bodů
2.
Otnice
29 bodů
3.
Moutnice-Rozařín
27 bodů

Mužstvo Moutnic na turnaji v Těšanech

1. mužstvo Moutnic, rok 1949
Za námi skončili: Rudá hvězda, Rajhrad II, Opatovice, Měnín, Nosislav, Těšany. Po skončení podzimního kola jsme se
umístili na 5. místě, což bylo vzhledem k omlazenému mužstvu
úspěchem.
Rok 1953 se projevil z hlediska činnosti kopané jako velmi
dobrý.
Nový předseda Bohuslav Novotný a jednatel František Svoboda vedli celé 1. pololetí oddíl velmi dobře. Ovšem ke konci
podzimního kola došlo při zápase v Pohořelicích k vyloučení

Za námi se umístili Přibice, Krumvíř, Opatovice, Horní Heršpice, Strachotín, Klobouky a Sokol Židenice. Nadále zůstalo
naše mužstvo korunním princem na postup do I. B třídy. V tomto
roce se počalo utvářet nové mladé I. mužstvo, které dále rozvíjelo moutnickou kopanou.
V roce 1951 byly v rámci okresu Židlochovice utvořeny dva
okrsky A a B, náš oddíl bojoval v okrsku A s Blučinou, Poho30
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několika hráčů a ostatní odešli ze hřiště. Tento špatný závěr poškodil jméno moutnické kopané.
Rok 1954 byl ve znamení utvoření celého I. mužstva z mladých hráčů: Konečný, Procházka, Handl, Otřísal, Zbořil, Putna,
Žák, Podloucký, Zámečník, Fasora a Fiala. Ze staré gardy byli
zařazeni: Novotný, Handl B., Hrdý J., Stejskal B. O výsledcích
a činnosti oddílu kopané nejsou z tohoto roku zachovány záznamy. Je však známo, že oddíl kopané hrál okresní přebor a umístil
se na 6. místě.
V roce 1955 byla sportovní aktivita v oddíle veliká. Bylo sehráno celkem 19 mistrovských zápasů a 9 přátelských.

Bohatá činnost byla v pohárových turnajích. V Těšanech jsme
prohráli 3:1. U nás jsme pohár vyhráli, a to s Těšany 4:2 a s Blučinou 2:1 v nastaveném čase. V Křepicích jsme prohráli s Velkými Němčicemi 0:1, v Blučině vyhráli nad Židlochovicemi 5:2
a nad Blučinou 2:1. V podzimním kole jsme obsadili 4. místo.
Rok 1956 byl ve znamení střídavých úspěchů. Ani v pohárových turnajích neměla naše mužstva výrazný úspěch. V tomto
roce jsme skončili na 5. místě.
Robert Ostrovský
SK Moutnice

FLORBAL

Letní příprava bude probíhat ve středu a v sobotu v Kloboukách u Brna. Rádi mezi sebe přivítáme také nové hráče od ročníku 2018. Kdo má zájem se s námi společně zapojit do letní přípravy a vyzkoušet si tento neustále se rozšiřující populární sport,
tak může napsat na e-mail: hlavni-trener@fbc-aligators.cz.

Vážení sportovní přátelé, rádi bychom Vás informovali
o uplynulé sezóně 2021/2022 a o tom, co nás ještě čeká.
Na začátku sezóny jsme byli všichni v rozpacích, jestli se ligové soutěže po COVID uzávěrkách rozběhnou tak, jak jsme
byli před covidem zvyklí. Dalším velkým strašákem bylo, jestli
se vůbec děti vrátí zpátky na hřiště. Naštěstí se tyto obavy nenaplnily, a dokonce jsme zaznamenali obrovský nárůst nových hráčů ve všech kategoriích. Po celou florbalovou sezónu probíhaly
v místní orlovně tréninky pro děti. Potkávali jsme se pravidelně
každé pondělí a středu. Jak je vidět i z fotek, zájem o tréninky
je pořád velký.
I když už nám turnajová sezóna skončila, s florbalem se přes
prázdniny úplně neloučíme. Začíná nám totiž letní příprava, která nezahrnuje pouze florbal, ale také různé jiné hry či cvičení
zaměřené na pohybové a kondiční dovednosti.

V polovině srpna (15. – 19. srpna 2022) organizuje náš klub
příměstský kemp v Kloboukách u Brna. Kempu se může zúčastnit každý, kdo má rád sport, zábavu a nerad se nudí.
Na závěr bychom rádi poděkovali hráčům za výborný přístup k tréninkům a turnajům. Rodičům za odvoz dětí na turnaje,
a především za to, že své děti vedou ke sportu.
Všem přejeme pohodové léto a dětem krásné prázdniny.
Kolektiv trenérů
Akademie Aligators Moutnice
31
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Věděli jste, že…
Věděli jste, že se k nám vrátila téměř po sto
letech nádherná černá včela?

Ti šťastnější z Vás mohli v poslední době na své zahrádce či
na procházce po okolí naší obce vidět zajímavý, velký a poměrně hlučný hmyz černé až fialové barvy. Tato včela, pyšnící se
vzácným černým zbarvením těla a kovově lesklými křídly, se
jmenuje Drvodělka velká (Xylocopa valga), nazývaná též drvodělka potulná.
Tahle černá včela byla u nás rozšířena už v 19. století, ale pak
téměř na sto let vymizela. Létala po jižní Evropě, miluje totiž
teplé počasí. Zpět k nám se vrátila až v devadesátých letech, kdy
se u nás začaly v létě zvyšovat teploty.
bičky zakončené komůrkou, kam kladou vajíčka a také sbírají
pyl a nektar, aby měla mladá generace po vylíhnutí z čeho čerpat
sílu, neboť stará generace v té době umírá.
Máme důvod se drvodělek bát?
A jak je to s jejich nebezpečností? Ačkoliv jejich vzhled evokuje agresivitu a budí obavy z velkého a bolestivého žihadla,
realita je docela jiná. Drvodělky nejsou agresivní, naopak jsou
spíš plaché, a zaútočí pouze tehdy, pokud je člověk vyloženě vydráždí. Ale rozhánět se po drvodělkách plácačkou by nebylo vůbec moudré – tyto včelky jsou totiž užitečné opylovačky. Velmi
rády si pochutnávají na nektaru z hluchavkovitých a bobovitých
rostlin, milují květy trnky, akátu a také vistárie. Nepohrdnou ani
rozkvetlými bodláky. A všem těmto rostlinám svým apetitem
také pomáhají s opylováním.
Mám z toho samozřejmě velkou radost, že se nám sem vracejí
původní druhy, a i vy, pokud byste chtěli mít tuto zajímavou
včelu na zahradě, zkuste jí přichystat příbytek a třeba se k vám
nastěhuje.
Zdroj: living.iprima.cz, www.blesk.cz, Ing. Dalibor Titěra
Foto: Miroslav Huták
Roman Formánek

U nás se vyskytující drvodělky mohou dorůstat až do tří centimetrů, mají lesklé, méně ochmýřené černé tělo a nafialovělá
či kovově modravá křídla s rozpětím až čtyři centimetry. Tyto
včely netvoří společenství, ale nejsou ani úplné samotářky – žijí
většinou v párech. Nestaví si hnízdo, přezimují v prasklinách
starých stromů nebo trámů, ale spokojí se i se škvírami ve zdi.
Kdo má proto na zahradě starý, ztrouchnivělý strom nebo pařez,
může výskyt drvodělky pozorovat častěji, protože je to pro ni
vítané útočiště. Samičky si ve starém dřevě vydlabávají chod-

VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z. s.
Měli jsme možnost se po dvou letech setkat na vinařském zájezdu, tentokrát v Dolních Kounicích. Po ránu jsme se protáhli
výstupem na rozhlednu Vladimíra Menšíka na Hlíně, i když rozhled za moc nestál. Potom jsme ochutnali dobrá vína a vyslechli
zajímavé povídání v rodinném vinařství manželů Osičkových.
Na závěr návštěvy jsme si pochutnali na výborném guláši. Poté
jsme navštívili zdevastovaný dolnokounický zámek, který se
noví majitelé snaží nemalým úsilím zachránit před zkázou. Na
závěr zájezdu jsme navštívili sklep Na Vyhlídce vinařství Trpělka a Oulehla, kde jsme pod vedením mezinárodně uznávaného
kounického someliéra ochutnali vybraná špičková vína z Kounicka se zajímavým odborným výkladem.
V době psaní příspěvku se chystáme na Vinařskou slavnost
při příležitosti pětadvacátého výročí založení spolku. Doufejme,
že se vydaří počasí a prožijeme příjemné společné odpoledne, na
které budeme dlouho vzpomínat.
Rád bych poděkoval mladým přátelům spolku, kteří nám
s přípravou a propagací akce pomáhají. Budeme se těšit na další
spolupráci.
Začalo nám léto, vinice jsou po odkvětu a začal každoroční
koloběh zelených prací a chemické ochrany letošní úrody.

Doufejme, že při letošním na deště a bouřky doposud bohatém počasí nepoškodí úrodu třeba pohroma v podobě krup.

Přejeme vám pěkné léto, pohodové dovolené, šťastné návraty
z vašich cest a příjemná letní posezení u dobrého, nejlíp moutnického, vínka.
Za VBM,
Jiří Novotný
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