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1. ZPRÁVY Z OBCE

Nákup nové CAS
O plánovaném nákupu nové cisternové automobilové stříkač-

ky (dále CAS) pro výjezdovou jednotku hasičů jste byli  infor-
mováni v předchozích číslech zpravodajů. Poté,  co  jsme v  le-
tošním roce zakoupili nový dopravní automobil pro hasiče, jsme 
uspěli  i s žádostí na pořízení nové CAS. Ministerstvo vnitra – 
generální  ředitelství Hasičského  záchranného  sboru České  re-
publiky (MV-GŘ HZS ČR) podpořilo naši žádost o dotaci část-
kou 2.500.000 Kč a vydalo nám registraci této investiční akce. 
Následovala žádost o dotaci k Jihomoravskému kraji, který nám 
schválil dotaci na pořízení nové CAS ve výši 1.660.000 Kč.

Následně  bylo  třeba  provést  výběrové  řízení  na  dodavatele 
CAS, které vyhrála společnost KOBIT, spol. s r. o. s nabídkovou 
cenou 9.995.205 Kč. Po uzavření smlouvy s vítězem výběrové-
ho řízení následuje žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí do-
tace u MV-GŘ HZS ČR. A po vydání tohoto rozhodnutí se čeká 
na dodání vysoutěženého CAS. V našem případě se bude jednat 
o Tatru 815-7, která by měla vypadat přibližně takto.

Výsadba biokoridorů a biocenter s tůněmi
Další předem avizovanou akcí je výsadba biokoridorů s bio-

centrem a vodními tůněmi. Jedná se o realizaci další části Plánu 
společných zařízení, který vzešel z pozemkových úprav. Remí-
zek u obce Nesvačilka (jedná se ještě o katastr obce Moutnice) 
bude  zvětšen  zhruba  na  dvojnásobnou  velikost  a  od  něj  bude 
směrem k Moutnickému potoku vysázen nový biokoridor s trav-
natou cestou. 

Vážení a milí spoluobčané,

„co je to pravda?“, ptal se před léty Pilát při výslechu. Pravda zvítězí! je napsáno na 
standartě prezidenta republiky. Říkali to v televizi, tak to musí být pravda… Psali to na 
internetu, tak je to pravda. Často se za pravdu vydává subjektivní názor. Má to hodně laj-
ků, je to hodně sdílené, tak to bude pravda. Říkal to starosta, prezident, Babiš… či kdokoli 
jiný, tak to bude pravda.

Často žijeme ve zmatku a už nerozeznáme, co je pravda a co je lež. Svět kolem nás je 
plný dezinformací, manipulací a lží. Pravda je však kolikrát velmi prostá. Nebývá bom-
bastická na titulních stranách. Spíše bývá skrytá a je třeba ji hledat. Pro nalezení pravdy 
je kolikrát třeba se ztišit a poslouchat hlas svého srdce. Někdy je třeba opustit svět sociál-
ních sítí. Někdy zase stačí se zeptat daného člověka, zda říkal to či ono, když to o něm tvrdí 
druzí. I malá lež je lží a zatemňuje nám mysl. Pravda oproti tomu osvobozuje a přivádí 

k pramenu radosti.
Přeji nám všem, abychom měli stále odvahu a sílu hledat pravdu, abychom se nenechávali svazovat manipulacemi a strachy 

tohoto světa. Objevíme pak možná krásu světa a lidí kolem nás. Je třeba neztrácet odvahu.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

| ZPRÁVY Z OBCE |
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Přes potok pak bude biokoridor pokračovat k biocentru, kde 
vzniknou vodní tůně a odsud bude pokračovat biokoridor podél 
odvodňovacího melioračního kanálu přes hlavní silnic Moutni-
ce – Těšany až po Lízalku.

Tuto investiční akci zajišťuje Pozemkový úřad České repub-
liky  a  již vysoutěžil  společnost Kavyl,  která  s  realizací  těchto 
opatření začne na podzim tohoto roku. Společnosti Agromonet 
již byly sděleny pozemky, kterých se výsadby dotknou, aby je 
dále neobdělávala. Nyní se zajišťují příjezdové cesty pro reali-
zaci celé akce.

Cyklotrasy
Cyklotrasy,  které  mají  propojovat  obce  Moutnice  a  Těša-

ny a Moutnice a Měnín, také vycházejí z pozemkových úprav. 
Dlouhé roky se čekalo na dokončení pozemkových úprav v obci 
Měnín  a Těšany. K  letošnímu  roku  jsou  již  oboje  pozemkové 
úpravy dokončeny a zapsány do katastru nemovitostí.

Na základě dohody s vedením výše uvedených obcí jsme na 
jaře tohoto roku podali žádosti k Jihomoravskému kraji o dota-
ce na projektové dokumentace na  realizace polních cest, které 
budou sloužit jako cyklotrasy a napojí tyto obce na mezinárodní 
cyklistické trasy a zároveň usnadní obyvatelům těchto obcí do-
jíždění do  škol, do zaměstnaní a za dalšími  službami na kole. 
Veškeré žádosti o dotace byly schváleny a projektové dokumen-
tace byly zpracovány. Nyní se zajišťují potřebná vyjádření pro 
podání žádostí o vydání stavebních povolení. Zároveň probíhají 
společná jednání i s Pozemkovým úřadem, kdy hledáme vhodné 
dotační tituly pro realizaci těchto cest.

Kompostéry
Naše  obec  využila  nabídky  obce  Vojkovice,  která  pořídila 

z předchozích dotačních výzev více kompostérů pro své občany, 
než jaký byl ve skutečnosti zájem. Obec Vojkovice tedy těchto 
80 ks kompostérů nabídla v rámci regionu Židlochovicko a naše 
obec  jako  první  zareagovala  a  tuto  nabídku  využila.  Již  dříve 
jsme nabídli občanům možnost se zaregistrovat do další dotační 
výzvy s požadavkem na barevnou popelnici či kompostér. Do-
tační výzva z nového programového období však byla již něko-
likrát posunuta, tudíž i možnost získání těchto nádob se neustále 
odkládá. Využitím nabídky od obce Vojkovice  jsme  tak mohli 
vyjít vstříc zájemcům o kompostéry a uspíšit dodání o cca 1 rok.

Co se týče barevných popelnic, tak platí, že máme nachysta-
nou společnou žádost o dotaci v rámci Regionu Cezava na spo-
lečný nákup popelnic  i  kompostérů.  Jak  jsem  již  výše  zmínil, 
došlo k posunutí vyhlášení výzvy z jarních měsíců na podzim-
ní. Lze předpokládat, že výzva na podání žádostí o dotace bude 
v nejbližší době vyhlášena. Pokud půjde vše podle plánu, mohli 
bychom příští léto vydávat zájemcům poptávané nádoby na od-
pad.

Radosti starosty
Každé léto s sebou přináší řadu výletů a dovolených. Nechci 

zde psát o svých zážitcích, které mi udělaly radost nebo ne. Chci 
zde psát o radostech z pohledu obce.

Dovolené, výlety
Měl jsem možnost shlédnout řadu fotografií a videí, ze kte-

rých  je  patrné,  že  řada  z  vás  pořádá  společné  výlety,  dovole-
né či oslavy. Člověk je tvor společenský a není dobré, když je 
sám. Z toho důvodu mě naplňuje radostí i nadějí každá fotka ze 
společné dovolené druhých. Je dobře, že chceme žít s druhými 
a sdílet s nimi společné chvíle.

Oslavy fotbalu
V červenci tohoto roku proběhla oslava k výročí 90 let od za-

ložení moutnické kopané. Jednak bych chtěl pogratulovat našim 
chlapům k prvnímu místu z fotbalového turnaje, který se usku-
tečnil k tomuto výročí. Také bych chtěl poděkovat všem, kteří 
se podíleli na přípravě či realizaci těchto oslav. Ať už se jedná 
o vydání almanachu, výrobu šál, organizaci během dne apod.

Dále chci poděkovat všem, kteří se podíleli na pořádání spor-
tovního dne, který proběhl o týden později. I když bylo horko 
a sucho, přesto vše bylo perfektně připravené a zorganizované.

Hody
Moutnické hody patří k vrcholu společenského života v naší 

obci. Sice šlo letos „jen“ 12 párů stárků, ale myslím si, že i tak 
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zvládli hody nachystat více než dobře. Nejde  totiž o kvantitu, 
ale o kvalitu. Letos přálo hodům i počasí, a tak nebylo ani horko 
ani zima. Déšť se vypršel v sobotu dopoledne, a tak mohly pro-
běhnout veškeré zábavy venku dle plánu. Chci poděkovat všem 
krojovaným velkým i malým, všem, kteří na hody přišli a také 
všem organizátorům za ochotu a obětavost ve dnech hodů.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

Volby
Oznamujeme občanům, že volby do Zastupitelstva obce pro-

běhnou ve dnech 23. a 24. září 2022 v zasedací místnosti OÚ 
Moutnice, Moutnice 277. Volební místnost bude otevřena v pá-
tek 23.  září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v  sobotu 
24. září 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin. Občané, kteří se 
ze zdravotních důvodů nemohou do volební místnosti dosta-
vit a chtějí volit, mají možnost nahlásit se do pátku 23. září 
na OÚ Moutnice. V sobotu 24. září se k nim dostaví členové 
volební komise s přenosnou urnou.

Upozorňujeme občany, že v komunálních volbách nelze volit 
na voličské průkazy.

Volební  lístky budou občanům Moutnic doručeny do schrá-
nek nejpozději v úterý 20. září 2022. O výsledku voleb budete 
informováni  prostřednictvím  infokanálu,  místním  rozhlasem, 
webových stránek obce (v rubrice aktuality) a na facebookové 
stránce  obce. Výsledky  lze  také  shlédnout  na webové  stránce 
www.volby.cz.

Iva Kohoutková

Klíče
V posledním době se nám množí na OÚ ztracené klíče. Každý 

nález  vždy uveřejníme na  všech  dostupných kanálech,  uvede-
me v hlášení. Žel i přes to si klíče majitelé nevyzvedávají. Ráda 
bych požádala ty občany, kteří svoje klíče postrádají, ať se nebo-
jí na OÚ optat. Pokud se Vám sem cesta nehodí, stačí napsat na 
e-mail: podatelna@oumoutnice.cz a popsat svoje ztracené klí-
če – jeden klíč nebo více ve svazku, jaké tam jsou přívěšky apod. 
Rádi Vám odpovíme, zda tu neleží zrovna ty Vaše ztracené.

Iva Kohoutková

Třídíme – třídíme dobře?
Milí  spoluobčané,  možná  si  ně-

kdo z vás vzpomene, že  jsem o tří-
dění  skla  psal  už  v  minulosti,  ale 
bohužel při sledování kvality třídění 
skla u sběrného dvora se opět poku-
sím apelovat na vás v problematice 
třídění skla. První věc, na kterou vás 
upozor-
ním,  je 
to, že do 
konte j -
neru na 
barevné 
sklo ne-

patří  sklo bílé.  Pro  bílé  sklo  je  ur-
čen kontejner s označením sklo bílé, 
který stojí vedle, viz fotografie.

Jak  vypadá  bílé  sklo?  Jsou to 
sklenice čiré (zavařovačky, skleni-
ce od bílého vína atd.) nebo tabu-
lové okenní sklo.

Dále je třeba připomenout, že do 
kontejneru  nepatří  sklenice  s  víč-
ky (plastové, plechové). Opět nám 
to připomíná text na kontejneru. 
Fotka bílé sklenice s víčkem je 
z kontejneru na barevné sklo u sběr-
ného dvora.

Hlavním  důvodem,  proč  se  od-
děluje  bílé  sklo od  skla  barevného, 
je  vyšší  cena  za  bílé  sklo.  Dalším 
problémem  při  zpracování  skla  je 
náročnost  odstranění  plastu  a  kovu 
z odpadu. Je to jako bychom do žlu-

té nádoby na plast vhazovali kov nebo papír. Posledním a možná 
nejdůležitějším  důvodem ke  správnému  třídění  je  toto:  pokud 
svozová firma zjistí  přílišné  znečistění  v kontejneru,  tak  tento 
obsah skončí na skládce místo ve sklárně. To ale nechceme!!!

Věřím, že když přijdeme ke sběrnému dvoru,  jsme schopni 
udělat  ještě  pár  úkonů. Rozdělit sklenice na bílé a barevné, 
vršky plechové odevzdat do kovu a plastové do plastu.

Děkuji za pochopení
Rostislav Dohnálek
místostarosta obce

Třídíme sklo – podruhé!
Milí spoluobčané, když jsem psal první článek k problema-

tice  třídění  skla, měl  jsem pocit,  že  jsem napsal vše potřebné. 
Stačilo ale pár dnů a vše je jinak, a proto píšu opět ještě jeden 
přídavek. To, co jsem viděl a vyfotil, mě ještě  jednou nutí na-
psat  – prosím takto ne.

První fotka je od kontejneru na sklo v Rozaříně za kapličkou. 
Poraďte, kdo má třídit zavařeniny? Druhá fotka je od sběrného 
dvora. Kontejner na bílé sklo je prázdný, a přesto občan nechá 
sklenice na zemi. Co vy na to?

Rostislav Dohnálek
místostarosta obce

Pozvánka do divadla
V neděli 6. listopadu 2022 v 17.00 hod. se moutnické-

mu publiku po delší době opět představí ochotníci Tylova 
divadla Újezd u Brna. V moutnické orlovně sehrají svoje 
nejnovější představení divadelní hry Vlastimila Peška s názvem 
Vostatkové sód aneb Po všem hovno, po včelách med.

Tato lidová taškařice se zpěvy si bere na mušku různé 
nešvary, jako jsou drby a pomluvy, špatné sousedské vztahy 
a výchova dětí v rodinách. Představí se také cimbálová muzika 
Šternovjan, která celou hru provází lidovými písněmi. Přijďte 
se pobavit a upřímně zasmát, jste srdečně zváni!

Robert Ostrovský, člen souboru
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HODY

Hody 2022
Od začátku prázdnin  jsme  se  zača-

li  spolu  s  ostatními  stárky  pravidelně 
scházet  a  pomalu  vše  připravovat  na 
moutnické hody. Rádi  jsme mezi sebe 
přivítali  i  pár  nových  tváří  a  s  nadše-
ním se vrhli do práce. Pracovalo se na 
sólech,  výzdobě,  ale  také  jsme  naše 
nové museli naučit tančit a zpívat. Dva 

měsíce nám uběhly jako voda a najednou byla středa 24. srpna 
a to byl den, kdy nám kluci jeli pro máju, aby hody mohly vůbec 
proběhnout.

Letos  sice mája  nebyla  nějak  velká,  ale  za  to  štíhlá,  rovná 
a s krásnou špičkou, takže nám ta její výška ani nijak nevadila, 
pyšnila se jinou krásou. Ve středu už kluci začali pomalu opraco-
vávat máju i májky hlavních stárků. Holky mezi tím dodělávaly 
ozdoby a dekorační věci. Ve čtvrtek už pomalu šlo do tuhého.

Některé  holky  jely  ozdobit  příjezdové  cedule  do Moutnic, 
aby každý věděl, že tu budou hody. Zbytek holek zdobily májky 
pro hlavní páry. Poté kluci vzali stárkovu májku, holky stárčinu 
a šly se stavět májky. Nejdříve se šlo k hlavní  stárce.  Jakmile 
se májka postavila, tak stárci pěkně před domem hlavní stárky 
zazpívali a potom se šlo k hlavnímu stárkovi. Tam se událo to 
samé. Poté bylo menší občerstvení pro všechny a bylo veselo, 
protože jsme věděli, že už nějakou část máme za sebou. Sice to 
nejtěžší nás ještě čekalo, ale i tak jsme si to užívali.

Nastal pátek. To byl den, kdy se doladily poslední detaily a už 
se čekalo jen na 17. hodinu, kdy se lidé začali scházet na stavění. 
Přišla 17. hodina, kluci  a chlapi  se začali  scházet kolem máje 
a domlouvat se na tom, kdo co si vezme na starosti. Jako každý 
rok,  hlavním  stavitelem a  dozorcem máje  byl  i  letos  pan Petr 
Dolák, který už to má prostě v malíku. Hlavní stárci byli velmi 
nervózní, ale nakonec, jakmile se mája postavila, všechen stres 
je opustil, protože věděli, že hody můžou konečně začít. V pá-
tek se zpívalo a veselilo. Celý večer nás doprovázela cimbálová 
muzika Donava.

V sobotu se konala předhodová zábava, kde nám k tanci hrála 
kapela Stone. Taktéž bylo mimořádně veselo, ale zároveň jsme 
se museli šetřit na další a zároveň jeden z nejdůležitějších dnů, 
a tím byla neděle.

V neděli jsme se všichni sešli v krojích na hodové mši sva-
té.  Po  mši  svaté  následovalo  požehnání  a  poté  průvod  obcí. 

Z  počátku  to  vypadalo,  že  nám opět  počasí moc nebude  přát, 
ale nakonec to dopadlo nad naše očekávání. Krojovaný průvod 
prošel celou obcí se zastávkami u hlavních stárků. Průvod došel 
k obecnímu úřadu, kde jako každý rok proběhlo tradiční pečetě-
ní práva. Průvod dále pokračoval až na hřiště pod máju, kde už 
nás čekala odpolední zábava a pravé hodování.

Přijelo k nám i několik přespolních z okolních vesnic, za což 
jsme byli velice  rádi. Pod májou nám zazpívali a zaverbovali, 
byla to pěkná podívaná. Potom jsme udělali radost i našim nej-
menším a nechali jsme jim zahrát dětské sólo, přece už si musí-
me vychovávat další generaci našich moutnických stárků. Celý 
den až do večerních hodin nám hrála dechová hudba Lácaranka.

Pondělní pohodová zábava už byla úplně uvolněná. Po cely 
večer nám hrála kapela PLUS music band. Z hlavního páru už 
spadly veškeré starosti a pondělí si šli už pořádně užít. Ani letos 
nechybělo půlnoční překvapení, které si všichni stárci náramně 
užili a snad u naši diváci byli nadšení. Pondělí se jako každý rok 
táhlo až do samého rána.

Dva měsíce příprav a potom ty hody uběhly, ani nevíme jak. 
Ale co víme je to, že jsme si je nadmíru užili a vše nám vyšlo, 
jak  jsme si přáli. Chtěli bychom tedy poděkovat hlavně našim 
rodičům, že stáli při nás a vše s námi i prožívali. Dále bychom 
chtěli poděkovat našim stárkům, bez kterých bychom se neobe-
šli a doufáme, že si to užili stejně jako my dva. Také děkujeme 
těm, kteří se podíleli na přípravě a průběhu našich hodů.

Hlavní pár
Martin Krumpolc & Sára Marie Žáčková
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Ze starých kronik – rok 1951
Poznámka předem: opisováno doslovně ze staré kroniky, text 

odpovídá dobovému pravopisu. Případné chyby nejsou chybami 
současného kronikáře.

Po loňském mokrém a blátivém podzimu byla zima dosti mír-
ná a co hlavně netrvala dlouho.  Jaro  letošního  roku bylo brzy 
takže koncem února se započalo se setím jařin a do velikonoč-
ních  svátků. Které  byli  letos  rovněž  velmi  brzy  bylo  všechno 
obilí  v  půdě  a  někteří  zemědělci  i  části  cukrovky. Velikonoce 
byli 25. a 26. března. Se započetím  jarních prací byli  letošího 
roku zemědělcům rozdávány výměry dodávek produktů jak rost-
linných tak živočišných aby prý se dle výměru mohli připravit 
na povinné dodávky. Kamenem úrazu bylo, že mnozí zeměděl-
ci a to byli hlavně ti starší, že nepoužívali umělá hnojiva nebo 
v moc malém množství, takže chtěli-li splnit na 100% nezbylo 
nic pro hospodářství a pro sebe a taky příděl těchto hnojiv pro 
obec byl moc malý ale  to se všechno nachylovalo k donucení 
zemědělců ke společnému hospodaření. Zemědělci se bránili jak 
mohli byli jednotlivě voláni na národní výbor a tam s výhružka-
mi byli nuceni ale žádný nepodlehl jak ze strany zástupců obce 
tak  i  z  okresního  národního  výboru  ze  Židlochovic.  Byli  tito 
zemědělci nuceni do něčeho nezvyklého a proto si mysleli, že 
celou vesnici dohromady žádný nedá a na letoši rok to udrželi.

S  rozhodnutím  Krajského  národního  výboru  v  Brně  dne 
1.  srpna  1951  byli  obce Moutnice  a Rozařín  spojeny  v  jednu 
obec s názvem Moutnice. Toto rozhodnutí bylo na žádost obou 
Místních národních výborů co rovněž nebylo Rozařínským ob-

čanům po chuti a nemohly se dlouho s tímto rozhodnutím smířit 
zvláště se to týkalo hlavně těch starších a dlouho jezdili na vo-
zech s tabulkou Rozařín.

Celkem úroda  letošiho  roku  byla  o  něco  slabší  proti  jiným 
rokům byl rok poměrně suchý.

Připravila Miluše Janoušková, kronikářka

Lidové pranostiky

Říjen
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
Svatý František zahání lidi do chýšek – 4. října
Svatá Hedvika ještě medu do řepy namíchá – 17. října

Listopad
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
O Martině po ledu, o Vánocích po blátě – 11. listopadu.
Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě – 
25. listopadu

Prosinec
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Svatá Barbora vyhání dříví ze dvora – 4. prosince
Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se uro-
dí – 26. prosince

Připravila Miluše Janoušková, kronikářka

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Na následujících řádcích bychom vám rádi představili Blanku 
Ponížilovou, která stojí za našimi informačními tabulemi.

Blanko, co vlastně děláš?
Pro mě  je vždy  těžké pojme-

novat  svoji  práci,  nejčastěji  od-
povídám, že vytvářím didaktické 
materiály,  tedy  naučné  stezky, 
publikace, expozice.

Jak ses dostala k této práci?
Prvotní  byla  láska  k  přírodě, 

zdála  se mi  hrozně  zajímavá už 
od malička.  Při  studiu  na  gym-
náziu  jsem  se  setkala  s Hankou 
Korvasovou (ředitelka školského 
zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka), spolu s Alešem 
Máchalem (spoluzakladatel a první ředitel Lipky) dělali ekolo-
gickou výchovu  a vedli  přírodovědné oddíly. Hanka mi  tehdy 
nabídla vedení jednoho z kroužků. To byl asi začátek mé cesty. 
Po revoluci, kdy začala vznikat Lipka, mi Hanka s Alešem na-
bídli místo  a  já  ráda  přijala.  Při  přípravách materiálů  pro  vý-
ukové programy a kroužky Lipky jsem si uvědomila, že to, co 
připravuji pro „naše“ děti, bych mohla připravovat i pro ostatní, 
a postupně jsem přešla z pozice zaměstnance na volnou nohu.

Jaká byla tvoje první cedule?
První byla zřejmě naučná stezka na Kamenném vrchu (koni-

klecová louka nad Novým Lískovcem).

Co tě baví na téhle práci?
Všechno.  Ráda  poznávám  nová  místa,  při 

práci  potkávám  zajímavé  lidi  a  v  neposlední 
řadě mě těší představa, že se díky mé práci lidé 
dozvědí nové, zajímavé informace.

Co tě zaujalo v Moutnicích?
Přiznám se, že mě nadchlo, jak se Moutni-

ce zelenají. Můj  táta pochází z Těšan,  jezdila 
jsem tudy už jako malá holka a vždy jsem vidě-
la široširé lány, kde nic tu nic. Stromy krajinu 
hodně oživily a celé okolí dostalo jiný rozměr.

Na čem momentálně pracuješ?
Nyní zpracovávám pracovní  listy pro NP Podyjí, přispívám 

do časopisu „Ahoj divočino“. Také je v přípravě expozice, kte-
rou jsem navrhovala pro Dům přírody Českého krasu u Koně-
pruských jeskyní.

Vím, že jsi autorkou několika publikací. Můžeš nám ně-
které představit?

Hodně  publikací  jsem  vytvořila  pro Rezekvítek  (nezisková 
organizace zabývající se ochranou přírody a ekologickou výcho-
vou). Jsou to například: Lesní čarování, Vodní čarování, Sedlá-
kovo čarování.

Pro Lipku jsem vytvořila kvízy a luštěnky Filipka, také tře-
ba příručku s názvem Prostřeno v přírodě s podtitulem „Využití 
rostlin naší přírody při přípravě jídel a domácím léčení“, pro Be-
texu připravuji různé vystřihovánky a puzzle.

| ZPRÁVY Z OBCE |
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KNIHOVNA

Kde můžeme vidět tvoji práci? Kam bys nás poslala na 
výlet?

V okolí Brna můžete navštívit  jednu z mých prvních nauč-
ných stezek – Hády a okolí Říčky, v okolí Jezírka u Soběšic Les-
ní naučnou stezku i s výukovými prvky, příjemná procházka je 
naučnou stezkou kolem Lednických rybníků, anebo po kopcích 
Pálavy. Nedaleko Moutnic se můžete podívat na naučnou stezku 
v  sokolnické  oboře.  Jako  tip  na  návštěvu  doporučuji  expozici 
v Domě přírody Moravského krasu na Skalním mlýně, na Vyso-
čině pak Dům přírody Žďárských vrchů v obci Krátká, a třeba 
v muzeu Blanenska na zámku je zajímavá archeologická expo-
zice, na které jsem měla čest se podílet.

Ptala se a za rozhovor děkuje
Barbora Hrdá

Kam se žárovkou, když dosvítí?
Většina z nás musí občas řešit, co se žárovkou, která najed-

nou dosvítila. Vysloužilé žárovky, zářivky a výbojky totiž nepat-
ří do popelnice na směsný odpad, kde z některých z nich mohou 
při rozbití unikat nebezpečné látky.

V průměrné domácnosti  se nachází přibližně 14  světelných 
zdrojů. V posledních letech postupně přecházíme na ekonomic-
ky a ekologicky šetrnější druhy. Podle místnosti a svých prefe-
rencí volíme kompaktní a lineární zářivky nebo čím dál častěji 
LED žárovky. 

Vybíráme různou intenzitu a charakter světla – výběr moder-
ních světelných zdrojů je opravdu pestrý.

Má to ale jeden háček: pokud taková žárovka dosvítí, nesmí 
skončit v běžném koši. Důvodem jsou druhotné suroviny, které 
lze díky recyklaci znovu využít. Navíc zářivky (trubicové i kom-
paktní)  obsahují malé množství  jedovaté  rtuti,  kterou  je  třeba 
odborně zpracovat. Při špatném či neodborném zacházení a ve 
vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní 
prostředí. Nejjednodušší je vzít jakoukoliv vysloužilou žárovku 
a odevzdat ji v obchodě při nákupu nové.

Další možnost,  jak správně naložit s nefunkčním světelným 
zdrojem, je odevzdat ho ve sběrném dvoře v Moutnicích. Obslu-
ha sběrného dvora ho od Vás zdarma převezme a uloží do spe-
ciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití. Zpětný odběr 
veškerých  světelných  zdrojů  i  dalších  elektrozařízení  pro  naši 
obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který dodává sběr-
né nádoby a plně hradí také veškeré náklady na přepravu a recy-
klaci odevzdaného elektroodpadu. Díky EKOLAMPu ušetříme 
z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli 
použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.

Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací žárovky, fénu, 
vysavače  či  jiného  elektrozařízení  nám  vynahradí  vědomí,  že 
společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.

Více se o nakládání s nefunkčními elektrozařízeními a dalších 
aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

Jižní Morava čte
Přichází podzim a s ním již 7. ročník literární a výtvarné sou-

těže Jižní Morava čte. Tématem letošního ročníku je „Co vyprá-
ví voda“. Pokud je vám mezi 4 a 15 lety a nacházíte  inspiraci 
právě ve vodě, budeme rádi, když se zapojíte do soutěže. V rám-
ci projektu  se můžete  těšit  i  na doprovodné akce, o nichž vás 
budeme průběžně informovat.

Informace o soutěži:
Kategorie / počet účastníků na 1 projekt
• kategorie literární (2. – 3. tř.) / jednotlivci
• kategorie literární (4. – 5. tř.) / jednotlivci
• kategorie literární (6. – 9. tř.) včetně nižších ročníků vícele-

tých gymnázií / jednotlivci
• kategorie poezie pro účastníky ve věku 7 – 15 let
• kategorie volné tvorby (MŠ a 1. a 2. tř.) / jednotlivci i sku-

piny
• kategorie volné tvorby (3. – 5. tř.) / jednotlivci i skupiny
• kategorie volné  tvorby (6. – 9.  tř.) včetně nižších ročníků 

víceletých gymnázií / jednotlivci i skupiny

Forma
Literární  –  za-

hrnuje všechny 
prozaické žánry

Volná tvorba  – 
literárně-výtvar-
ná,  výtvarná,  ko-
miks,  fotografie 
s  psaným  textem, 
audio,  video,  3D 
výtvarné modely

Rozsah prací
Rozsah literární soutěžní práce je minimálně 1 a maximálně 

3  strany  textu. Video  nebo  audio může mít maximální  rozsah 
3 minuty.

Termín odevzdání
Práce  odevzdávejte  do  pondělí  31.  října  2022 

buď  osobně  v  knihovně  nebo  elektronicky  na  e-mail 
knihovna.moutnice@email.cz

Stolní hry
Knihovna  nenabízí  jen  knihy  k  půjčování,  je  také  místem 

setkávání. A  abychom  vám  toto  setkávání  zpříjemnili,  během 
prázdnin jsme pořídili stolní hry, které slouží k prezenčnímu vy-
užívání během otevírací doby knihovny.

Pro začátek zde máme k dispozici pouze hry pro děti, v přípa-
dě zájmu rozšíříme fond i o hry pro mládež a pro dospělé.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Kateřina Flajšingerová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Nový školní rok 2022/2023
Po horkém létě jsme se vrátili do školních lavic a čekají nás 

velké novinky. V průběhu prázdniny paní učitelky pracovaly na 
novém  školním  vzdělávacím  programu,  koncem  prázdnin  ho 
zkompletovaly a nyní  již děti mohou očekávat změny směrem 
k modernizaci jejich vzdělávání.

Nad změnami jsme přemýšleli již dva roky, některé jsme po-
stupně uskutečnili – rozšířená informatika, formativní hodnoce-
ní. Ale až  letošní podpora MŠMT školám pro rozšíření výuky 
digitálního vzdělání nám dala  ten  impulz,  že  změnu pojmeme 
komplexně a přepracujeme celý ŠVP. Také jeho název se změnil 
na Tvořivá škola 3R. Takto jsme si pojmenovaly to, co chceme 
v žácích rozvíjet a na čem by měl ŠVP stát. Je to zejména Radost 
ze vzdělávání – cílem je, aby učení a pobyt ve škole děti bavil. 
Druhé R  jako Rozvoj – podpora všeobecného  rozvoje  žákovy 
osobnosti. A nakonec Rozhled – potřeba budovat u žáka přehled 
o světě kolem nás. Cílem je podpořit každého žáka, nabídnout 
pestré a individualizované vzdělávání, ve kterém každý najde to, 
v čem se mu daří.

Naši vzdělávací nabídku jsme také přizpůsobili skutečnému 
životu. Spojujeme aktivity, které k sobě logicky patří, navzájem 
se prolínají a podporují. Pracovní činnosti a výtvarná výchova – 
někdy se těžko hledá hranice, kam která činnost patří. Když děti 
přesazují  rostliny v rámci pěstitelských prací, chtějí mít hezké 
květináče,  které  vyzdobí  např.  ubrouskovou  technikou  –  tedy 
výtvarnou  činností.  Předmět  se  nadále  bude  nazývat  Tvořivé 
činnosti.

Dnes už také děti nevydrží hodinu zpívat a učit se o hudbě, 
ale když jim z přečteného textu vyplyne známá písnička a navíc 
si text mohou zdramatizovat a zpěv doprovodit hrou na rytmic-
ké nástroje či zvonkohru, je to pestrá činnost, která baví téměř 
všechny. Předmět jsme nazvali Kulturní výchova.

K dalším změnám ještě patří výuka anglického jazyka již od 
1.  ročníku, výuka  informatiky od 3.  ročníku a zařazení výuky 
bruslení  do  vzdělávacího programu. Ke každému předmětu  je 
zpracován jeho obsah a cíle vzdělávání, nově jsou přepracované 
kompetence, kterých mají žáci dosáhnout. V letošním školním 
roce jsme se zapojili do programu OPVV  JAK – podpora škol 

formou tzv. šablon. Šablony JAK (Jan Amos Komenský) nabí-
zejí podporu speciálních pedagogů a školních psychologů – bo-
hužel školám nad 150 žáků. Naše škola musí počkat, zda žádost 
o dotaci podá PPP Brno a přizve nás ke spolupráci. Zatím jsme 
ze šablon využili nabídku školních asistentů v MŠ a v ZŠ, vzdě-
lávání  pracovníků,  inovativní  výuku  a  setkávání  s  odborníky. 
V nových šablonách není již nabídka klubů ani projektové dny 
mimo školu, což jsme v minulosti využili na různé vzdělávací 
výlety ZŠ i MŠ. Budeme tedy nabízet nové aktivity a získanou 
dotaci využijeme pro modernizaci školy.

První školní den
Školní rok jsme zahájili 1. září na školním dvoře společným 

setkáním a přivítáním 11 nových prvňáčků. Paní ředitelka před-
stavila pedagogický sbor základní školy i provozní zaměstnance.

V  první  třídě  bude  třídní  učitelkou  Eliška  Zemánková.  Ve 
druhé  třídě pokračuje paní učitelka Lenka Salzburgerová;  také 
ve třetí třídě zůstává paní učitelka Eva Darmovzalová. Čtvrtou 
třídu  si  převzala  paní  ředitelka Milena Emmerová  a  bude  zde 
učit i nová paní učitelka Veronika Kalasová. Pátou třídu dál po-
vede paní učitelka Michaela Benešová.

Školní družina má dvě oddělení a provoz od 6.30 do 16. 30. 
Oddělení vedou paní vychovatelky Ilona Strejčková a Marcela 
Lauterbachová. 

| ŠKOLSTVÍ |
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Ve škole nám pomáhají asistentky pedagoga: Anna Tumová 
a Anna Vlková. Předměty  speciálně-pedagogické péče povede 
speciální pedagožka Ivana Gálová.

V  letošním  školním  roce  se  děti  mohou  hlásit  do  kroužku 
dramatického,  kroužku  zpěvu  a  tance;  informatiky  a  robotiky 
a kroužku šikovných ručiček. Čtenářské dovednosti budou děti 
rozvíjet  ve  školní  družině  vždy  v  pátek  odpoledne.  Setkávání 
Ekoškoly bude opět probíhat v ranních hodinách a stejně tak pra-
videlné měsíční celoškolní setkání (třídnické hodiny).

V letošních projektech se zaměříme na správné chování v do-
pravě – podpoříme projekt Pěšky do školy, ale i dopravní bez-
pečnost na kolech. Dále se budeme vzdělávat na téma energie, 
zaměříme se na tradiční řemesla a zvyky, ve školní družině roz-
pohybujeme budoucí atlety a ve spolupráci s MŠ se podíváme 
na koncerty i divadelní představení. Vás rodiče i prarodiče po-
zveme na Den Slunce na školní zahradě a další společné aktivity, 
výstavky a představení. Přejeme si v tomto roce hodně zdraví, 
štěstí, zábavy a energie k uskutečnění našich cílů.

Milena Emmerová

Škola v přírodě
Jak  ukončit  nejlépe  konec  školního  roku? My  jsme  strávili 

pět dní na škole v přírodě ve Velkých Pavlovicích na Trkmance. 
Byly to dny plné dobrodružství, her a výletů, ale také získávání 
nových poznatků a vědeckého bádání.

Hned první den jsme u rybníka objevili list papíru. Po přečte-
ní jsme byli přesvědčeni, že se vydáme na další výpravy, které 
by objasnily tuto záhadu. Přečtěte si a posuďte sami:

Když se mlha rozplynula, balón se vzdaloval od rozhledny.
ALE NÉÉÉ!

V koši je díra a naše věci jsou pryč! I s našimi vzácnými se-
mínky!

Začíná se zvedat vítr, balón je neovladatelný!

Napadá nás jediné. Vyhazujeme náš Deník cestovatelů, a po-
kud někdo najdete semínka, prosíme vás, zasejte je na bezpečné 
místo. Jedině tak zachráníte vzácné rostliny, které dokáží přilá-
kat včely. Ty budou květiny opylovat a po odkvetení pak mohou 
z jejich semínek vyrůst nové rostliny. Všichni tři vás o to moc 
prosíme.

Pokud se vám to podaří, ale ne, O D L É T Á M…
Druhý den byl náš plán jasný. Po dopoledním programu, kte-

rý jsme strávili u rybníka, jsme po vydatném obědě vyrazili na 
rozhlednu Slunečná. Mapa nám jasně ukázala cestu a my jsme 
doufali, že se nám podaří najít semínka, která cestovatelům vy-
padla z koše. Cesta mezi vinohrady příjemně ubíhala, proto pro 
nás nebylo obtížné ještě zdolat 75 schodů na rozhlednu. U roz-
hledny  jsme  strávili  nejen  příjemné,  ale  i  úspěšné  odpoledne. 
Semínka  jsme nenašli,  ale ve vinohradu pod  rozhlednou našla 
Anička Deník cestovatelů Hanuše, Tadeáše a Alexe. Z deníku 
jsme se dozvěděli zajímavé věci z jejich cesty a rozhodli jsme se, 
že dokud budeme na škole v přírodě, budeme se snažit semínka 
najít.

Středa byla pro pátraní stvořená, protože jsme měli napláno-
vané celodenní putování po Pavlovicích. 

| ŠKOLSTVÍ |
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Po vědeckém bádání  u  jezírka,  ale  i  v  jezírku  v  lesoparku, 
jsme navštívili šlechtitelskou vinařskou stanici, rozárium a vy-
hlídku Floriánek. Zážitky byly úžasné, krajina nádherná, ale se-
mínka jsme nenašli. U rybníka jsme s chutí snědli oběd a u bře-
hu jsme objevili starý pytel. Říkali jsme si: „Proč lidé vyhazují 
odpadky do přírody a ne do popelnic_“ Nebyl to pytel s odpad-
ky, ale pytel s oblečením. A pravděpodobně cestovatelů. Ožila 
naše naděje, že v pytli jsou ztracená semínka, ale ta tam nebyla. 
Pátrání  po  semínkách  tedy  neskončilo,  ale  dnes  jsme  již měli 
náladu jen na zmrzlinu a odpočinek.

Po středečním objevu šatů záhadných cestovatelů nás velmi 
zajímalo, jak asi mohli vypadat. Proto jsme se pokusili nakreslit 
podobizny tak, jak si je každý z nás představoval. Bohužel se-
mínka jsme nenašli, proto jsme se rozhodli pro poslední možnou 
výpravu. Představte si, že semínka se nám podařilo objevit i bez 
výpravy.  Celou  dobu  jsme  chodili  kolem  nich.  Našli  jsme  je 
v cestovní tašce přímo v areálu Trkmanky. Jedno semínko jsme 
nechali v Pavlovicích a dvě jsme zaseli u nás na školní zahradě 
a dnes se těšíme z krásných barevných květů.

Škola v přírodě se vydařila a  ještě  jsme zažili velké dobro-
družství. Třeba se někdy setkáme i s cestovateli Tadeášem, Alex 
a Hanušem, které zatím známe z nalezeného Deníku cestovatelů.

Lenka Salzburgerová

Pojďte s námi pěšky do školy!
Letošní  podzim  jsme  se  rozhodli  zapojit  do  tradiční  výzvy 

Pěšky  do  školy,  kterou  organizuje  iniciativa  Pěšky  městem 
(www.peskymestem.cz).  Cílem  pětidenní  akce  je  zvýšit  počet 
dětí,  které  se budou do  školy pravidelně dopravovat bez auta. 
Čím méně  aut  totiž  přijede  až  před  školu,  tím  tam  bude  pro 
všechny  bezpečněji  a  příjemněji. A  jako  bonus  uděláme  něco 
nejen pro svoje zdraví, ale také pro životní prostředí. A kdo ráno 
nebude stíhat a rozhodne se pro rychlejší dopravní prostředek, 
než jsou nohy, má pro svoji koloběžku nebo kolo u školy zázemí 
v podobě dostatečně velkého stojanu.

Abychom naše (nejen) pěší cesty do školy zvládali co nejbez-
pečněji, je důležité především znát všechna pravidla pro pohyb 
po ulicích, a také rizika, která nám hrozí. Proto nás čeká speci-
ální projektový den, během kterého si vytipujeme krizová místa 
v obci, křižovatky, na kterých na nás číhá nebezpečí, a nacvičí-
me si, kudy a jak se do školy co nejlépe dostat.

Nic z toho ale nezvládneme bez podpory vás, rodičů a praro-
dičů. Možná budeme potřebovat pomoci natrénovat trasu, kudy 

budeme chodit, nařídit budík o pár minut dřív, nebo i celou cestu 
doprovodit. To si pak budeme moci po cestě společně povídat 
o tom, jaké dobrodružství nás ten den čeká…

Odměnou za naše úsilí nám budou nejen zdravější těla, bez-
pečnější ulice a lepší ovzduší, ale také budeme za každou cestu 
bez auta, za vyplňování deníčků a další akce získávat body, díky 
kterým můžeme vyhrát pěkné ceny. Tak nám držte palce!

Anna Vlková

Ekoškola a žákovský miniprojekt: Jak je to 
s energií?

Ptáte se, co je to Ekoškola?
Je to environmentální program, který přináší jedinečnou mož-

nost, jak umožnit žákům ve škole řešit skutečné problémy a pro-
žít  radost z výsledků své práce. Životní prostředí přestává být 
pro žáky pouhým učivem. Stává se něčím, co se jich týká a co 
mohou sami ovlivňovat. Žáci zažívají opravdovou spoluúčast na 
chodu své školy a učí se zodpovědnosti za své okolí.

Již čtvrtým rokem pokračujeme s žáky na žákovském mini-
projektu v rámci Ekoškoly. V minulém školním roce jsme podali 
s žáky opět žádost na KAP JMK (Krajský akční plán vzdělávání 
Jihomoravského kraje) o dotaci na miniprojekt – Jak je to s ener-
gií? A dotaci nám schválili.

Konkrétně se s žáky v miniprojetu „Jak je to s energií?“ za-
měříme na:

  –  analýzu  spotřeby  energie  ve  škole.  Zkusíme  najít,  kde 
máme rezervy.

 – správné větrání ve škole
 – seznámení se s alternativními zdroji energie – beseda o so-

lárních panelech, které jsou umístěny na škole
 – účast na exkurzích do Infocentra Dukovany a do Spalovny 

Brno
 – téma energie ve výuce
 – uspořádání Dne Slunce pro veřejnost – prezentace poznat-

ků žáků. Akce je plánována na konec října na školní zahradě.
 – propagaci miniprojektu – natočení krátké reportáže

Do projektu budou zapojeni všichni žáci, učitelé  i provozní 
zaměstnanci školy.

Těšíme se, že nás podpoříte svou účastí na Dni Slunce.

Eva Darmovzalová

| ŠKOLSTVÍ |

Pozvánka na školní akce
 

21. 10. 2022 v 15.00 
Zahradní slavnost – Den Slunce

1. 12. 2022 v 15.00 
Adventní tvoření v ZŠ

16. 12. 2022 v 17.00 
Vystoupení na rozsvěcení vánočního stromu
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zprávičky z naší školičky
V  letošním  školním  roce  je  v  naší  školce  zapsáno  celkem  

51 dětí. Z toho 25 dívek a 26 chlapců. Opět jsme se snažily o ho-
mogenní  seskupení  dětí  v  našich  dvou  třídách.  Třídu  Krtečci 
navštěvují starší děti, o  jejichž výchovu a vzdělávání se stara-
jí paní učitelky Bc. et Bc. Jindra Veselá a Gabriela Marešová, 
pomáhá  jim  zde  asistentka  pedagoga  paní  Petra Vymazalová. 
Mladší děti jsou ve třídě Berušky v péči paní učitelky Bc. Leo-
na Kolkové a Aleny Ryšavé, zde vypomáhá asistentka pedagoga 
Klára Weissová.

Do mateřské školy byly pořízeny digitální učební pomůcky, 
konkrétně  se  jedná o dva  roboty, dva  tablety, mluvící  skřipce, 
digitální mikroskopy a Albi tužky. Digitalizace ve školách je fi-
nancována z prostředků Evropské unie.

Jelikož je naší snahou školku neustále vylepšovat a dopřávat 
dětem inovativní prvky ve vzdělávání, vytvořily jsme přes let-
ní prázdniny nové uspořádání obou tříd do takzvaných „center 
aktivit“. Tato centra nabízejí dětem ve stejný čas více činností. 
Snažíme se podporovat děti v jejich samostatnosti, komunikaci 

a  celkově v  rozvoji všech dovedností. Ve  třídě Berušky  je  ale 
v současné době hlavním cílem co nejkratší adaptace nově pří-
chozích dětí. Společně s rodiči dětí si přejeme, aby se děti s námi 
cítily bezpečně a měly školku rády.

Za MŠ Leona Kolková

| ŠKOLSTVÍ |
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2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ

FARNOST MOUTNICE

Tradiční svátek Božího Těla v Moutnicích
Slavnost Těla a Krve Páně – lidově Boží Tělo – je jeden z dů-

ležitých  pohyblivých  svátků  římskokatolické  církve  (nemá  na 
rozdíl například od Vánoc pevné datum). 

Slaví  se  po  svátku Nejsvětější  Trojice  k  poctě  Eucharistie, 
jednodušeji vyjádřeno svátosti svatého přijímání.

Zavedl  jej  papež Urban  IV.  roku  1264  po  zázraku  v městě 
Bolseně. Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil zvyk procesí. Po 2. 
vatikánském koncilu se tento svátek nazývá slavnost Těla a krve 
Páně.

V naší farnosti jsme jej letos oslavili v neděli 19. června slav-
nostní bohoslužbou na farní zahradě a následným průvodem do 
farního kostela za účasti dětí a dospělých v krojích našeho kraje 
a rovněž za asistence místních spolků.

| FARNOST |
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Rozařínské hody
Spolupratronkou naší obce je svatá Rozálie z Palerma, jejíž 

kaplička se nachází na území Rozařína. Již od středověku bývá 
vzývána  jako  ochránkyně  před  morem  i  dalšími  epidemiemi 
i  před  zemětřesením.  Je pravdou,  že v dějinách někdejší  obce 
Rozařína se na ní vzpomíná jako na úspěšnou zachránkyni před 
řádící morovou nákazou.

V neděli 4. září obdobně jako předchozí léta jsme se sešli na 
farní zahradě ke krojované bohoslužbě na její poctu a následné 
oblíbené zábavě, kterou společnými silami zajišťují obětaví lidé 
z farnosti, orelské jednoty, hasiči a vinaři. Kromě prožitku hezké 
družné  zábavy  jsme odcházeli  i  s  pěkným pocitem ze  společ-
ného úsilí, které nás vždy pojí, i se spokojeností z optimálního 
počasí. Tak zase za rok… Přijďte, budeme se na vás těšit!

| FARNOST |
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Škola – základ života!
Prázdniny  tradičně utekly  jako voda  a  školní  i  akademický 

rok odpočítává ze svého dlouhého období. Sami kantoři, rodiče 
a jejich děti procházejí mlhou nejasností, komplikací a nejistot 
z budoucího epidemiologického, energetického či vůbec spole-
čenského vývoje.

Učitelé jsou ale na potíže zvyklí, vir nevir. Učit v éře ostrých 
loktů, stále častější společenské agresivity a odsudků ze strany 
sem tam vyskytnuvších se domácích chytrolínů, kteří mají pe-
dagoga nanejvýš za sluhu a učí své potomky hlavně diktátu pe-
něz, chce přece jenom ocelové nervy. Legendární Komenského 
odkaz „škola hrou“ či „škola jako dílna lidskosti“ dá pak škole 
zabrat dvojnásob.

Ve hře je všechno. Kýžené uzdravení národa se neobejde bez 
školy coby základu života. Nepomůžou tu ani permanentní po-
litické pokusy o  reformy školství: befelem shora  se  totiž  ještě 
nikdo nic nenaučil. Zato doma a ve škole ano. A navíc, postrádá-
-li společnost ve svém čele skutečné morální autority a vzdělané 
vzory, je cesta k cíli obzvlášť bolestná. Už Ježíš tvrdil, že vede-li 
slepý slepého, spadnou oba do jámy. Osud vzdělané a moderní 
budoucnosti naší země máme v rukou všichni, ti zdola. A s námi 
naši učitelé, kteří tu po staletí formují celé generace, aby nepro-
padly ze zkoušek života. Smekáme…

Omluva
Vám –  svým  spoluobčanům – vždy  rád posloužím. Prosím 

však  zdvořile,  abyste  na  farní  úřad  nepřicházeli  se  žádostmi 
o křest či sňatek vašich známých, kteří pobývají na území jiných 
farností.  Biskupství  si  to  nepřeje,  neboť  každý má  slavit  svá-
tosti, navštěvovat bohoslužby či výuku náboženství ve farnosti, 
kam územně patří. A jelikož mě pojí úvazky ve věznicích v Brně 
a Rapoticích i na Masarykově univerzitě v Brně a Univerzitě J. 
A. K. v Praze, není to ani reálné. Děkuji za pochopení a zejména 
respektování intencí Biskupství brněnského!

S přáním všeho dobrého každému z vás
PhDr. Mgr. René Strouhal, Ph.D. – váš duchovní správce

Žehnání aktovek 2022
I  letos  proběhlo  tradiční  žehnání  aktovek,  tentokrát  nám  to 

vyšlo hned na první školní den 1. září 2022.
Po mši v kostele, při které otec René všem požehnal školní 

aktovky, následovalo oblíbené opékání špekáčků na farní zahra-
dě.

Počasí se nám vydařilo,  i když ke konci začalo více  foukat 
a  ochladilo  se.  Dětí  školou  povinných  přišlo  hodně,  většina 
z nich ale s sebou přivedla  i své mladší, většinou školkou po-
vinné, sourozence. A protože s některými dětmi přišli i rodiče, 
společně  strávený  čas  při  povídání  a  posezení  u  ohně  jsme  si 
velice užili.

Přejeme nejen školákům a studentům, ale také jejich rodičům, 
úspěšný školní rok 2022/2023.

Petra Vymazalová

OREL JEDNOTA MOUTNICE

80 let od posledního boje
V letošním roce si naše země připomněla 80. výročí od po-

sledního boje výsadkářů v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje 
v Praze v Resslově ulici. Vzpomínkové události probíhaly bě-

hem několika dní a vyvrcholily 18. června pietní akcí u pamětní 
desky před kostelem v Resslově ulici. Bylo nám obrovskou ctí, 
že  jsme mohli ve dvojici v dobových historických uniformách 
doprovodit  „orelský věnec“ k pietnímu místu posledního boje 
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sedmi  čestných mužů  –  vojáků  naší  zahraniční  armády. Mezi 
obrovským množstvím  věnců  a  kytic má  orelský  věnec  svoje 
právoplatné místo. Zde je třeba zmínit, že oba členové parasku-
piny ANTHROPOID Jan Kubiš a Josef Gabčík, byli členy čes-
koslovenského Orla. A  nejen  tito,  kteří  provedli  diverzní  akci 
k odstranění kata českého národa Reinharda Heydricha, ale také 
další dva výsadkáři Josef Valčík člen skupiny SILVER A a Josef 
Bublík člen skupiny BIOSCOP.

Tento příběh sedmi mladých mužů během nacistické okupa-
ce nám v mnohém připomíná těžko uvěřitelný, až téměř epický 
příběh  odvahy  a  statečnosti,  ale  také  i  osudové  zrady.  Boj  za 
svobodu vlasti je pro vojáka a vlastence tou nejvyšší hodnotou. 
Za  tyto  hodnoty  však  nepoložili  život  jen  výsadkáři  bojující 
v kryptě, ale byli to také členové jejich rodin, kteří byli v násle-
dujícím období popraveni v koncentračním táboře Mauthausen. 
Jejich osudy připomíná pamětní deska před vchodem do kostela 
sv. Cyrila a Metoděje.

Ještě  mi  dovolte  připomenout  dalšího  z  těch  sedmi  stateč-
ných. Ti, kdo si pamatují slavný film ze šedesátých let „ATEN-
TÁT“, který velice autenticky popisuje tento válečný příběh, si 
jistě vybaví v jedné z hlavních rolí herce Radoslava Brzoboha-
tého. Ten ztvárňuje skutečnou osobnost Adolfa Opálky. Ten byl 
vyslán do naší vlasti jako velitel výsadku OUT DISTANCE, aby 
koordinoval činnost výsadkových skupin na našem území. Jako 
nejvýše postavený důstojník pak velel i poslednímu boji v kryp-
tě. Vzpomínkou na tohoto skauta, sportovce, člověka a vojáka je 
po mnoho let probíhající vzpomínková akce v Ořechově u Telče. 
Tam si na konci dubna lidé z mnoha míst naší země připomínají 
osud jeho, a také dalších vojáků – výsadkářů vyslaných do vlas-
ti plnit bojové úkoly během okupace. Tato vzpomínková akce 
je zakončena seskoky výsadkářů naší armády a také ukázkami 
historické a současné vojenské techniky. Jsme rádi, že jsme po 
dvou letech omezení mohli opět být přítomni i na této vzpomín-
kové akci.

A  ještě mi dovolte zmínit poslední chybějící  jména ze  sed-
mičky statečných. Šestým padlým v kryptě byl Jaroslav Švarc, 
člen výsadku TIN a posledním hrdinou byl Jan Hrubý, člen vý-
sadku BIOSCOP. A tady si dovolím vám ukázat fotografii Jana 
Hrubého, která byla otištěna  jako propagační  fotka na plakátu 
pro podporu našich vojáků v Anglii v období II. světové války.

Ještě se vrátím ke vzpomínkovému dni 18. 6. 2022. Přestože 
jsme již v minulosti měli možnost navštívit kryptu pod kostelem, 
tak i v tento den před odjezdem z Prahy jsme opět využili mož-
nosti navštívit místo posledního boje v kryptě. Návštěva tohoto 
místa byla pro nás  i  po  letech  silný  zážitek,  zvláště ve  chvíli, 
kdy s námi přicházeli do krypty rodinní příslušníci padlých vo-
jáků. Přeji si, aby vzpomínka na statečné a odhodlané vlastence 
zůstala navždy pro všechny generace připomínkou vlastenectví 
na nejvyšším možném stupínku. Během celého dne jsme absol-

vovali mnoho zajímavých setkání, ale ještě o jednom se dovolím 
zmínit. Jak jsem psal na začátku, čtyři ze sedmi výsadkářů byli 
členy Orla, a také víme z historie, že jejich bojovou činnost kryla 
a podporovala velká skupina členů a činovníků Sokola. Při této 
příležitosti je možné zamyšlení, co je skutečné vlastenectví.

Dnes rádi vyvěšujeme naši vlajku při vydařeném sportovním 
zápase, ale o podstatě vlastenectví a skutečné lásce k vlasti toho 
moc nevíme. Tím nechci brát nám všem radost z vítězství našich 
barev v  jakémkoliv  sportu. Tak  jsem  to  samozřejmě nemyslel 
a věřím, že jste tomu rozuměli. To co je ale opravdu k zamyšle-
ní, jsou některá shromáždění rádoby vlastenců, která jsou futro-
vaná neznalostí historie, falešného vlastenectví a lidskou nená-
vistí. Proto je dobré ohlédnout se do historie a vzpomenout na 
opravdové a čisté vlastenectví. Hrdinství se nerodí na náměstích 
v době prosperity a míru. Hrdinství se rodí jen v opravdu těch 
nejtěžších dobách a nelze ho naplánovat. Jen si  to uvědomme, 
že lidé organizovaní v Sokole, Orlu a Skautu byli v období na-
cistické  okupace  zakázáni,  vězněni,  a  přesto  se  jejich  členové 
nevzdali a vedli boj za svobodu své vlasti a také za demokratické 
hodnoty, ke kterým byli vedeni. Je historickou pravdou, že prá-
vě lidé s ryzím vlastenectvím a nezlomnou odvahou bývají pro 
totalitní režimy nepřítelem číslo jedna. To se opětovně potvrdilo 
hned po roce 1948.

Společnou fotografií bratrů Orlů a Sokolů jsme završili tento 
významný den. Závěrem bych chtěl vzdát čest všem, kteří polo-
žili život v boji za svobodu naší země.

Kdysi jeden moudrý muž prohlásil: „Národ má právo na svou 
existenci, jen pokud za něho lidé dokážou bojovat a umírat“.

Rostislav Dohnálek

Dětské letní koulování
V sobotu 18. června odpoledne se konal čtvrtý ročník turnaje 

pro školní děti v kuželkách.
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V parném odpoledni se v kuželně naší orlovny sešlo 14 dětí, 
od prvňáčků  až po  jednoho  středoškoláka. Děti  si  chvilku  za-
trénovaly a pak už se s velkým nasazením pustily do závodění. 
Navzájem si fandily, při neúspěších se snažily se povzbudit, pro-
stě zavládla pravá sportovní atmosféra. Kdo měl zájem, mohl si 
v době, kdy právě nezávodil, hrát na hřišti za orlovnou s míčem 
nebo si malovat s tetou Petrou venku pod slunečníky. Pitný re-
žim byl samozřejmě zajištěn.

Poté, co všichni odehráli, proběhlo sečtení bodů, slavnostní 
vyhlášení a předání cen a diplomů vítězům. Medaile a sladkost 
za odměnu dostali všichni zúčastnění, protože opravdu všichni 
byli moc  šikovní,  bojovali  se  zápalem,  ale přátelsky a  férově. 
A tady jsou  jména vítězů: na prvním místě se umístila Anička 
Vymazalová, na druhém místě Vojta Velím a o třetí místo se dě-
lili Monička Adamovová a Vojta Váňa.

Díky všem, kdo pomáhali s přípravou a s úklidem, a věřím, že 
v příštím roce se na turnaji zase potkáme.

Katka Springinsfeldová

Orelský výlet do ZOO Brno
ZOO Brno nám nabídla několik možností, jak využít společ-

né návštěvy ZOO. Nejvíce nás zaujala nabídka na VIP akci Po 
setmění.

Domluvili  jsme  se  na  termínu  a  vyrazili.  Kromě  našich 
moutnických  „orlat“  s  doprovodem  jsme  ještě  oslovili  ma-
minky  s  dětmi  z  Ukrajiny,  které  momentálně  bydlí  v  areálu  
Agro MONET, a. s.
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Sraz  jsme  měli  v  18  hodin  11.  června  2022  u  vstupu  do 
ZOO  Brno.  Tam  na  nás  čekala  velmi  milá  paní  průvodkyně 
Ing. Kristýna Božková. Zoologická zahrada se pomalu vyprazd-
ňovala od posledních návštěvníků a my vstupovali do jejího pro-
storu. Naše cesta vedla především ke zvířátkům, která jsou ak-
tivnější, když končí den. Například na nás čekaly surikaty, které 
děti směly i nakrmit červy, pekariové, kterým jsme rozházeli po 
celém výběhu kaštany, aby je mohli hledat. Dále nás vyhlížela 
medvědice  Irina,  která  nás  krásně  přivítala  i  zamávala  na  od-
chodnou. Probouzeli se rysové a vykukovali na nás, protože přes 
den se nejraději schovávají. Začínala i aktivita pandy červené či 
bílého vlka, spíše  tří vlčat. Roztomilé  jednodenní malé telátko 
bizona amerického zatím sice matka a ostatní bizoní krávy bed-
livě hlídaly, ale směli jsme přijít velmi blízko a jablky nakrmit 
ostatní ze stáda.

Celá  naše  procházka  ZOO Brno  trvala  tři  hodiny,  ale  byla 
plná zajímavostí, povídání o zvířátkách a na závěr děti vyplňo-
valy kvíz.A malá otázka pro koumavé hlavičky: Kde velbloud 
uchovává v těle vodu a proč v ZOO Brno nemají kolem velblou-
dího výběhu plot?

Velký  dík  patří  naší  průvodkyni Kristýně,  která  nás  všech-
ny svými zajímavostmi vtáhla do života zvířat a kamarádským  

přístupem k nim, jak reagovali na její hlas a přítomnost, ukázala 
pozitivní přístup, který panuje v ZOO Brno. Prohlídka byla o to 
krásnější, že v celé ZOO kromě nás nebyli ostatní návštěvníci 
a směli jsme pocítit kouzelné večerní ZOO Brno.

Odpovědi na otázky:
 – Velbloud uchovává velké množství vody ve stěně žaludku.
 – Velbloud je mimochodník a není schopen překročit 30 cm 

mezeru, v ZOO Brno tedy mají kolem jejich výběhu v zemi ma-
lou rýhu o 30 cm bez jakéhokoliv dalšího příkopu, nebo plotu.

Lenka Dohnálková

Svatojánský oheň
Jako již tradičně o svátku sv. Jana Křtitele (24. června) jsme 

připravili pro děti i dospělé svatojánský oheň. Tato akce je spoje-
na také s poděkováním za uplynulý školní rok, proto byla zahá-
jena mší svatou, kterou sloužil náš otec René. Po mši následoval 
hromadný odchod  na  farní  zahradu,  kde  už  čekalo  připravené 
ohniště a hlavně pití a špekáčky. Letos  jsme se  trochu obávali 
menší účasti,  vzhledem k  tomu, že  se děti  zrovna v  tento den 
vracely ze školy v přírodě, ale byli jsme příjemně překvapeni – 
nakonec se nás sešlo kolem osmdesáti.

| SPOLKY A ZÁJMOVÁ ČINNOST |
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Po požehnání ohně jsme se pustili do opékání a konzumace 
špekáčků, děti si pak hrály a běhaly po celé zahradě, dospělí si 
povídali u ohně, nakonec dorazil i kytarista, takže jsme si i za-
zpívali. Byl to hezký letní večer a děkuji všem, kteří nás podpo-
řili svou účastí na táboráku a zejména těm, kteří přiložili ruku 
k dílu a pomohli s přípravou i úklidem po skončení akce.

Petr Novotný
Orel jednota Moutnice

Tábor 2022
Stejně jako předchozí roky se letos o prázdninách konal tábor 

pro děti z Moutnic a okolí. Za bohatým programem jsme se vy-
dali do Osové Bítýšky do areálu Mamre.

Každý rok provází tábor jiné téma. Letos tomu nebylo jinak 
a děti  čekal  týden plný her  inspirovaný filmem Noc v muzeu. 
Táborníci se tak potkali s hravým Tyranosaurem Rexem, spřá-
telili se s prezidentem Rooseveltem a pomohli nočnímu hlídači 
Larrymu zajistit bezpečnost přírodovědeckého muzea.

Díky hrám a ukázkám z filmu děti byly provedeny celým pří-
během.

O  výhru  celotáborové  hry  se  utkalo  celkem  pět  statečných 
a šikovných skupinek táborníků. Během celého týdne účastnící 
tábora sbírali body, které získávali v různorodých disciplínách. 
Díky  rozmanitosti  her  si  každý přišel  na  to  své  a mohl  uplat-
nit svoje dovednosti. Počet bodů také závisel na plnění bobříků 
a výzev, které děti plnily jednotlivě případně i týmově.

V průběhu  tábora nechyběl  ani  tradiční  celodenní výlet,  na 
kterém  byla  odsloužena  mše  svatá.  Cestou  zpět  si  táborníci 
ozkoušeli orientaci v přírodě pomocí fáborků a po cestě nechy-
běla ani zajímavá stanoviště s úkoly.

Celý tábor jsme si velice užili a naši dobrou náladu podpořilo 
i dobré slunečné počasí, které nás provázelo po celý týden.

Na  závěr  bych  ráda  poděkovala  všem  zúčastněným  dětem, 
vedoucím, praktikantům a paním kuchařkám. Zvláštní poděko-
vání také patří Báře Kinkalové a všem, kteří se podíleli na usku-
tečnění tábora.

Tereza Čumová
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SDH MOUTNICE

Mladí hasiči
Na  konci  jarní  sezóny  se  nám  začalo  dařit  a  naše  trénová-

ní se vyplatilo. V červnu  jsme s družstvem mladších žáků  jeli 
na závody v požárním útoku na Hlíně, kde jsme se umístili na 
krásném druhém místě. Na dalších dvou závodech jsme se také 
umístili  na medailových  pozicích.  Závěr  sezóny  byl  hojný  na 
medailové umístění.

Od začátku školního roku jsme opět začali trénovat a připra-
vovat se na další závody, které nás brzy čekají. Věříme, že letoš-
ní sezóna bude minimálně stejně úspěšná, jako ta minulá.

Vedoucí mladých hasičů
Terezie Gargulová

XVI. ročník Memoriálu poručíka J. Garguly
V sobotu 25. června 2022 se po dvou letech konal XVI. roč-

ník Memoriálu por. J. Garguly. V roce 2020 byl zrušen z důvodu 
covidové pandemie a v roce 2021 z důvodu tornáda na Moravě.

Po úvodním nástupu  jsme  se odebrali  na hřbitov,  kde  jsme 
u hrobu Jaroslava Garguly uctili jeho památku.

Letošního ročníku se zúčastnilo 11 družstev mužů a 5 druž-
stev žen. Poprvé  soutěžili  i  dorostenci, kterých  se přihlásilo 7 
družstev. První místo v kategorii mužů obsadilo družstvo z Pa-
sohlávek, druhé místo SDH Kobylí A a třetí místo získali míst-
ní – Moutnice B. V kategorii žen slavilo vítězství družstvo žen 
z Bosonoh, druhé místo obsadilo družstvo žen z Kobylí a třetí 
Hrušovany u Brna. V kategorii dorostenců se na prvním místě 
umístilo družstvo z Jezeřan Maršovic B, na druhém místě Koby-
lí, na třetím místě Jezeřany Maršovice.

Závody proběhly v  příjemné  atmosféře  za  podpory diváků, 
kterým  děkuji  za  účast  a  přízeň.  Poděkování  patří  také  všem, 
kteří závody připravovali a podíleli se na hladkém průběhu zá-
vodů, všem rozhodčím, moderátorovi, soutěžícím a sponzorům.

Těšíme se na další ročník v příštím roce.
za SDH Moutnice

Jiří Dohnálek
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Fotbalový kroužek
Po skončení prázdnin se po zahájení školního roku opět roz-

bíhá  fotbalový  kroužek.  Opět  se  budeme  scházet  každé  úterý 
od 17 hodin na  fotbalovém hřišti. Znovu  se budeme učit  znát 
a  vstřebávat  fotbalovou  abecedu,  abychom mohli  jednou  jako 
naši starší kolegové Ondřej Hrančík a Matyáš Handl dobře ovlá-
dat míč a dávat góly. Tak jako oni je dávají a střílí v dresu Bluči-
ny ve starší přípravce, kde jsou oba dva nejlepšími střelci. Dále 
budeme  pilovat  různá  cvičení,  pohybové  návyky,  dovednosti 
a obratnost. Těšíme se nejen na ty, kteří už pravidelně chodí, ale 
rádi mezi sebou přivítáme nové kluky i děvčata. A také prosíme 
o  pomoc  jejich  rodiče:  prosíme,  pojďte  nám  pomoci  trénovat 
naše moutnické děti! Na všechny děti i dospělé se opravdu tě-
šíme. Více informací u hlavního trenéra pana Pavla Hrančíka.

Pavel Hrančík

Sportovní den dětí
Dne 23. července se na fotbalovém hřišti konal tradiční spor-

tovní den dětí. Na účastníky z řad dětí čekalo 10 stanovišť, o je-
jichž chod se staralo 20 dobrovolníků z řad pořadatelů. Dětí se 
letos zúčastnilo 40 a všechny úkoly na stanovištích zvládly na 
jedničku.  Děti  byly  velice  soutěživé  a  krásně  všechny  úkoly 
zvládaly. Na konci sportovního dne na ně čekala zasloužená od-
měna a medaile. Věříme, že se všem účastníkům, jak z řad dětí, 
tak i dospělých, akce líbila. Všem, kteří se na této vydařené akci 
spolupodíleli, patří velké poděkování. A snad, doufám, že příští 
rok opět na „Sportovním dni dětí“ na shledanou!

Radek Trávníček

Oslavy 90 let moutnické kopané
Ve dnech 15. – 17. července jsme na fotbalovém hřišti osla-

vovali krásné  fotbalové  jubileum, a  to 90. výročí založení SK 
Moutnice. Oslavy začaly v pátek 15. 7. zápasem „starých pánů“ 
mezi Moutnicemi a Skalicí u České Lípy. Hosté sice vyhráli 2:3, 
ale všichni aktéři se výborně bavili a sehráli zajímavý zápas. Ve-
čer potom pokračoval koncertním vystoupením naší moutnické 
hudební skupiny „Ozajstný kokoti“. Tady si přišli na své všichni, 
kteří se tohoto vystoupení a večera zúčastnili.

Hlavní den oslav probíhal v sobotu 16. 7. , kdy si během pohá-
rového fotbalového turnaje mohli návštěvníci prohlédnout krás-
nou výstavku fotografií ze života našeho klubu. A také proběhlo 
nespočet setkání mezi kamarády, starými hráči a našimi rodáky, 
kteří zde hrávali a rádi se vracejí. Během celého turnaje si také 
mohli návštěvníci oslav odnést krásnou publikaci, která mapuje 
90 let historie naší kopané, a také krásné šály v barvách našeho 
klubu. Celé odpoledne moderoval Robert Ostrovský, který měl 

u svého mikrofonu vzácné hosty, kteří vzpomínali na své účin-
kování v SK Moutnice. Jedním z nich byl místostarosta obce pan 
Rostislav Dohnálek,  který  vzpomínal  na  práci  s mládeží,  dále 
pak pan Miroslav Procházka a pan docent František Treml, který 
v Moutnicích chytával. Všichni velmi rádi zavzpomínali na staré 
časy a proběhlo spoustu krásných přátelských setkání.

No  a  v  neděli  na  ranní mši  svaté  jsme  také  vzpomínali  na 
všechny zemřelé kamarády fotbalisty a poté jsme navštívili je-
jich hroby na místě posledního odpočinku, které je symbolicky 
prakticky hned vedle hřiště.

Podle  ohlasů  mnoha  účastníků  a  bývalých  hráčů,  kteří  se 
oslav  zúčastnili,  byly  oslavy  velice  pěkné  a  důstojné  a  hodné 
oslav  tohoto  krásného  výročí. A  já  z  tohoto místa,  jako  autor 
almanachu a publikace, bych chtěl moc a moc poděkovat celému 
kolektivu  lidí, kteří mi celý  rok pomáhali připravit  tuto publi-
kaci,  a  to především panu Miroslavu Hutákovi, který všechno 
počítačově upravil, dále pak paní Kateřině Springinsfeldové za 
opisy textů, paní Ivě Kohoutkové za skenování a úpravu všech 
fotografií a panu Danielu Žákovi za focení celých oslav.

Dále patří poděkování panu Rosťovi Dohnálkovi za instalaci 
výstavy fotografií, ale hlavně úplně všem členům výboru, čle-
nům a fandům klubu, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na 
zdárném chodu oslav 90. výročí  založení. SK Moutnice všem 
mnohokrát děkuje!

SK MOUTNICE

Přihrává Enrico Canales Pineda

Moderátor Robert Ostrovský, interview s docentem panem 
Františkem Tremlem (bývalým brankářem SK Moutnice)

Vítěz turnaje Moutnice se dvěma poháry za vítězství v turnaji 
a pro nejlepšího brankáře Jana Hrdličku
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Výsledky pohárového turnaje na oslavách:
1. semifinále Zápas o 3. místo
Moutnice–Křenovice 2:2 Křenovice–Těšany 6:2
na penalty 4:3 pro Moutnice

Finále
2. semifinále Moutnice – Křepice 0:0
Křepice–Těšany 4:1 na penalty 3:2 pro Moutnice
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Pořadí turnaje
1. Moutnice 3. Křenovice

2. Křepice 4. Těšany

Nejlepší střelec: Zbyněk Rozkopal, Křenovice (7 gólů)

Nejlepší brankář: Jan Hrdlička, Moutnice

Blahopřání našim „kulatým“ fotbalovým jubilantům
Marek Vaculík 30 let
Petr Abrahámek 45 let
Václav Hrdý 75 let

Všem  těmto  našim  jubilantům  přeje  SK  Moutnice  hodně 
zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a patří jim poděkování za 
všechno, co udělali pro sport a fotbal v Moutnicích.

Informace ze sportovního úseku

Robert Ostrovský, SK Moutnice

Rozhovor s naším bývalým výborným 
fotbalistou Pavlem Sedláčkem

Jaké byly Tvoje fotbalové začátky?
Začínal jsem na malém plácku v Nesvačilce u školy s pěti ka-

marády, kde jsme hrávali dva na dva nebo tři na tři. Podle toho, 

kdo přišel, protože víc už nás nebylo. A když se kamarád Pavel 
Dohnálek dozvěděl, že s bratrem Rudolfem hrajeme, přivedl nás 
v žákovském věku do Moutnic.

Jak vzpomínáš na dorostenecká léta?
V dorostu už jsme začali pravidelně trénovat a hrát soutěžně 

a už jsme dávali našemu sportu určitý řád.

Kdy jsi poprvé nastoupil a hrál za „A“ tým?
Za áčko jsem nastoupil už ve svých 16 letech, kde mými spo-

luhráči byli např. Fran. Podloucký, Jan Hruška, Josef Konečný, 
Fran. Handl, branář Jan Lízal a další.

Kam jsi narukoval a hrál jsi kopanou i na vojně?
Zúčastnil  jsem  se  výběru  nově  narukovaných  hráčů  v Čás-

lavi, byl jsem vybrán a celé dva roky základní vojenské služby 
jsem hrál za Duklu Čáslav. V prvním roce jsem hráli OP – Kutná 
Hora a postoupili jsme do I. B třídy. Ve svém druhém vojenském 
roce  jsem si  tuto  třídu  také zahrál. Hrál  jsem v útoku a  střílel 
jednu až dvě branky za zápas.

Co bylo dál po návratu z vojny?
Po návratu z vojny jsem se brzy oženil a začal bydlet v Mout-

nicích. Potom jsem hrál už nepřetržitě asi čtyři roky za Mout-
nice. A  pak  si mě  vyhlédli  funkcionáři  Spartaku  I.  Brněnská, 
kde jsem hrál jen jednu sezónu a kopal jsem tam s kamarádem 
Jožkou Sýkorou z Těšan. V té době jsme hráli I. A třídu a i díky 
mým 12 gólům se nám podařilo vykopat krajský přebor. A pro-
tože kamarád Jožka Sýkora šel spolu s Fr. Šibíčkem řešit svoji 
bytovou situaci přestupem do Cemo Mokrá, i já jsem se potom 
vrátil do Moutnic. Za Moutnice jsem potom nepřetržitě hrál až 
do doby, než mě postihlo velice těžké a nepříjemné onemocnění 
způsobené klíštětem – zánět mozkových blan.

Co jste tehdy hráli v Moutnicích za soutěž?
O tom se mi moc smutně mluví. Ač všichni moji tehdejší spo-

luhráči byli výborní fotbalisté a byli jsme výborná parta, pořád 
jsme  zůstávali  v OP Brno  –  venkov  a  stali  jsme  se  smutným 
korunním princem této soutěže. Důkazem toho je osmkrát druhé 
místo v OP Brno – venkov.

Můžeš mi říct tvoji ideální sestavu, ve které jsi hrál a se 
kterými spoluhráči jsi nastupoval?

Brankář: Jan Lízal
Obrana: R. Sedláček – L. Bedřich – P. Dohnálek
Záloha:  J. Krása – O. Koutný – F. Červinčák – F. Šibíček, 

(Pambos)
Útok: P. Sedláček – G. Višňovský – V. Hrdý
Trenér a předseda v jedné osobě: Oldřich Laštovička zvaný 

Kubásek

Rád vzpomínám na Tebe, když jsi naší moutnické kopané 
v těžkých dobách pomáhal nejen radou, ale pomocí i na hřiš-
ti. Co se vlastně tehdy v letech 1977, 1978, 1979 stalo?

Jak jistě dobře víte, mužstvo procházelo generační výměnou 
a tehdejší trenér P. Dohnálek mě poprosil, aby tíha a tlak tehdejší 
III.  třídy neležela na vás, sedmnáctiletých dorostencích, abych 
Vám pomohl svými zkušenostmi  trochu  tuto situaci zvládnout 
a ulehčit. Dokud jsem mohl a zdraví mi to dovolilo, každý zápas 
jsem rád pomohl a dýchal za moutnický fotbal.

Vzpomněl by sis na nějakou veselou příhodu ze hřiště?
K jednomu ze zápasů Okresního přeboru Brno – venkov jsme 

Rozpis mistrovských zápasů – sezóna 2022/2023 pod-
zim, III. třída sk. A

Ne 14. 8. 16:30 2. kolo Babice n./Svit. – Moutnice 3:3
Ne 21. 8. 14:00 3. kolo Moutnice – Vojkovice B 6:2
So 27. 8. 16:30 4. kolo Moutnice – Těšany 1:2
So 3. 9. 16:00 5. kolo Mokrá-Horákov – Moutnice 3:0
So 10. 9. 16:00 6. kolo Moutnice – Žabčice
So 17. 9. 15:30 7. kolo Přísnotice – Moutnice
So 24. 9. 15:30 8. kolo Moutnice – Židlochovice
Ne 2. 10. 15:00 9. kolo Kobylnice – Moutnice
Ne 9. 10. 15:00 10. kolo Moutnice – Šlapanice B
Ne 16. 10. 10:30 11. kolo Podolí B – Moutnice
So 22. 10. 14:30 12. kolo Moutnice – Viničné Šumice
Ne 30. 10. 14:00 13. kolo Újezd u Brna B – Moutnice
ne 6. 11. 14:00 1. kolo Moutnice – RAFK B

Rozpis mistrovských zápasů – sezóna 2022/2023 pod-
zim, IV. třída sk. A

Ne 21. 8. 16:30 3. kolo Moutnice B – Měnín B 3:6
So 27. 8. 14:00 4. kolo Moutnice B – Rajhradice B 0:4
Ne 4. 9. 10:30 5. kolo Žatčany – Moutnice B 4:1
Ne 11. 9. 16:00 6. kolo Těšany B – Moutnice B
So 17. 9. 15:30 7. kolo Moutnice B – Pozořice B
So 24. 9. 15:30 8. kolo Měnín B – Moutnice B
So 1. 10. 15:00 9. kolo Rajhradice B – Moutnice B
Ne 9. 10. 12:30 10. kolo Moutnice B – Žatčany
So 15. 10. 15:00 1. kolo Moutnice B – Těšany B
So 22. 10. 14:30 2. kolo Pozořice B – Moutnice B
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jeli na hřiště do Žebětína, který v té době měl na postu obránce 
velice silného a dobře „urostlého“ hráče Slámu. Na hřišti jsem si 
z něho chtěl udělat legraci a povídám: „Co ten obtloustlý člověk 
tady chce hrát?“ A než jsem se nadál, počkal si na mě a skončili 
jsme asi čtyři metry za lajnou v křoví, jak mě nabral („Já ti dám 
tlouštíka!“) a už jsem byl vyškolen.

Co Tobě fotbal dal a co jsi fotbalu v Moutnicích daroval?
Fotbal mi dal obrovskou radost ze hry a spoustu kamarádů. 

No a já jsem naopak moutnickému fotbalu dal do vínku další dvě 
generace fotbalistů, dva syny a dva vnuky, kteří mně na „stará 

kolena“ a ve fotbalovém důchodu dělají velkou radost.
No a já bych Ti chtěl Pavle nejenom poděkovat za sebe, za 

rady a zkušenosti, které  jsi nám předával, ale  také za všechny 
kluky – spoluhráče, za všechny, kteří jsme měli tu čest s Tebou 
hrát, ale také za všechny generace moutnických fanoušků, kte-
rým jsi dělal radost neděli co neděli a bavil jsi je svými výkony 
na fotbalových hřištích.

Za rozhovor mnohokrát děkuje
Robert Ostrovský

FLORBAL – ALIGATORS

Vážení sportovní přátelé, popularita 
hraní florbalu v Moutnicích stále roste. 
Hráčky  a  hráči  se  pod  hlavičkou  jed-
noho  z  největších  florbalových  klubů 
v České  republice Aligators zúčastňují 
pravidelných soutěží Českého florbalu. 

Klub má v letošní sezóně 20 družstev.
Naší filozofií je zdravě a sebevědomě vychovávat mladé spor-

tovce a slušné lidi. Vést je k lásce ke sportu, základním pravi-
dlům fair-play, touze po zlepšování sama sebe i kolektivu. Hlav-
ním mottem tréninků našich nejmenších je HRAVĚ A ZDRAVĚ. 
Společně  s  tím  navazujeme  i  na  zásady  dodržování  společen-
ských a výchovných pravidel, jako například příchod na trénink 
včas, chystání hřiště, neskákání do řeči atd.

TRÉNINKY:
Již  od  začátku  září  probíhají  tréninky  starších dětí,  kteří  se 

připravují na říjnový start svých soutěží. V říjnu startují tréninky 

pro nejmladší děti, kteří se budou se sportem teprve seznamovat.
Pondělí: 16:30 – 17:15 – probíhají tréninky nejmladších spor-

tovních  nadějí  formou  sportovních  her,  které  navštěvují  děti 
z MŠ a florbalisté začátečníci; 17:30 – 19:00 – hráči z 1. stupně 
Základní školy, kteří již pravidelně hrají florbalové soutěže.

Středa: 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 naši sportovní organizaci Ali-
gators.

Chcete  se  dozvědět  o  klubu  více?  Navštivte  naše  webové 
stránky na www.fbc-aligators.cz,  facebookovou stránku Aliga-
tors nebo Instagram fbcaligators.

Děkujeme všem našim partnerům za podporu!
Kolektiv trenérů

Akademie Aligators Moutnice

VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z. s.

Zdravím všechny příznivce vína a našeho spolku. Po dlouhé 
kovidové pauze jsme se mohli setkat 11. června na naší výroční 
akci  u  příležitosti  25  let  od  založení  spolku.  Přiznávám, měli 
jsme trošku obavy z počasí a návštěvnosti, ale díky bohu byly 
zbytečné. Počasí se vydařilo, účast byla nad očekávání a pose-
zení hlavně v podvečer příjemné, veselé a přátelské. Děkujeme 
paní ředitelce ZŠ s dětmi za milé vystoupení, mužákům z Kře-
pic za zpívání, skupině napoleonských vojáků za akční, i když 
pro nepřipravené malé děti trochu hlučnou, ukázku. Mohli jste 
okoštovat jak vína členů spolku, tak spolupracujících vinařství 
Václav a Václav, Vinařství Rozařín i vína z našeho mikroregionu 

Cezava. Pochutnali  jsme si na dobrotách z grilu bratrů Lengá-
lových  a výborné Karlově pizze. Zajímavé  informace  z histo-
rie obce jsme načerpali v expozici vytvořené Jeňou Holečkem. 
Máme v plánu tuto vydařenou letní vinařskou akci zopakovat.

Jako každoročně jsme se mohli setkat v neděli 4. září na faře 
na tradičních rozárovských hodech, letos i s burčákem, což nám 
dovolilo letošní teplé slunečné, i když až do druhé poloviny srp-
na extrémně suché léto. Přestože před hody přišly nějaké srážky, 
vinaři pohotově zareagovali postřikem proti hnilobě a zatím je 
zdravotní stav hroznů dobrý. Pokud bude během září pěkné po-
časí a nepřijdou vícedenní vydatné deště, vypadá už několikátý 
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rok po sobě úroda velice nadějně. I když léto bylo extrémně su-
ché, zdálo se, že vinice možná díky zásobě vody z vlhčího jara 
a  loňského  roku  nějakým  výrazným  deficitem  vláhy  netrpěly. 
Násada hroznů je pěkná, radost pohledět. Podle brzkého nástupu 
zrání  se  zdá,  že  vinobraní  bude  letos minimálně o  čtrnáct  dní 
dříve. Vinaři už s předstihem uvolňují nádoby a připravují svoje 
sklepy, mlýnky a lisy na tradiční podzimní sklizňový maraton. 
Je třeba na tuto akci zajistit dostatek pomocníků, protože sklidit 
a zpracovat několik tun hroznů není jen tak. Každý vinař taky 
doufá, že bude vysoká cukernatost vylisovaného moštu, proto-
že ceny cukru letos atakují historická maxima. Bohužel výrazně 
rostou  i  ceny  všech  vstupů  (postřiky,  hnojiva,  nafta,  kvasinky 
a  prostředky  pro  školení  vína…)  razantně  stoupají,  prodejní 
ceny sudového vína se drží už dlouhou dobu na stejné úrovni.

Pokud  už  to  letos  situace  dovolí,  rádi  bychom po  dvouleté 
pauze obnovili Svěcení vína a Vinařský kro-
jový ples. Svěcení vína tradičně 27. prosince, 
termín plesu zatím nebyl stanoven.

Trošku jsme už dlouhou pauzou upadali do 
letargie, ale novou krev do žil nám pomohla 
napumpovat úspěšná výroční akce ve spolu-
práci s mladými přáteli spolku a Vinařstvím 
Rozařín. Děkujeme všem, kdo nám pomáhají 
s přípravou a fungováním akcí i našim rodin-
ným příslušníkům za pomoc a trpělivost.

Za VBM Jiří Novotný
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