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Moutnický zpravodaj je vydáván čtvrtletně v obci Moutnice
Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR: MK ČR E 17234

Příspěvky můžete zasílat na Obecní úřad Moutnice (podatelna@oumoutnice.cz) 
nebo panu M. Novotnému (aquak@seznam.cz)



Vánoční slavnostní bohoslužby 
v moutnickém kostele:

- Štědrý den v 16h (pro rodiny s dětmi) 
a v 21.30 h.

- Boží hod. vánoční v 7.30 a 10.30 h.

- sv. Štěpán: v 7.30 a 10.30 h.

- sv. Silvestr v 16 h.

- Nový rok: v 7.30 a 10.30 h.
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1. ZPRÁVY Z OBCE

VÝHLED PLÁNOVANÝCH INVESTIC

Jsme na začátku nového volebního období. Dovolte 
mi, abych vás informoval o plánovaných investicích nejen 
v příštím roce.

 
CAS

Na cisternovou automobilovou stříkačku je již podepsaná 
smlouva a získané dotace. Dodání tohoto automobilu pro ha-
siče je plánováno na druhou polovinu příštího roku. Vzhledem 
k ceně automobilu, která je cca 10 mil. Kč, se jedná o největší 
investici v příštím roce.

Výsadba biokoridorů a biocentra

Společnost Kavyl vyhrála veřejnou zakázku na realizaci bio-
koridorů a biocenter při hranicích s katastrem obce Těšany. Do 
konce tohoto roku budou hotovy oplocenky, zatravnění přístu-
pových cest a realizace propustků (mostků). Během zimy pak 
proběhne kácení v lesíku u Nesvačilky a na jaře proběhne hlavní 
část výsadeb. Do konce příštího roku by mělo být vše hotovo 
včetně tůní.

Přeložky NN do země
V tuto chvíli se připravují na přeložku nízkého napětí do země 

dvě lokality: zbylá část Rozařína a Šulcův kopec. Obě lokality 
by měly být hotovy do konce příštího roku.

Vážení a milí spoluobčané,

rok 2022 se blíží ke svému závěru. Další rok, na který už budeme jen vzpomínat. Jak tento 
rok skončí? Záleží jen na nás! Prakticky nikdo z nás nepočítal s tím, že se do Evropy vrátí vál-
ka. Řada lidí vyhlížela konec doby covidové a čekala, až se „volně“ nadechne. Strach z covidu 
střídá strach z války, z jaderné apokalypsy. Do toho všeho se mění klima. Z médií častěji slyšíme 
o záplavách, suchu, tajících ledovcích apod. Těch negativních zpráv je kolem nás tolik, že se 
z toho někteří hroutí a končí v nemocnicích, psychiatrických léčebnách či u psychologů. Jak toto 
vše vydržet a kde vzít sílu na další energetickou, ekonomickou či jinou krizi, která se na nás valí? 
O co a o koho se v těchto chvílích opřít? Je to na každém z nás.

Mnohokrát za den stojíme před různými rozhodnutími. Většinou si myslíme, že to nejsou velká 
rozhodnutí, jako například: na jakou školu půjdu, koho si vezmu, kde budu zaměstnán apod. 
Rozhodujeme se o „drobnostech“ co si vezmu na sebe, co si koupíme na svačinu, co budu sdílet 

na sociálních sítích, na co se budu dívat v televizi, co si přečtu na internetu… I když si to možná nechceme přiznat, volíme mezi 
životem a smrtí, mezi požehnáním a zlořečením, mezi dobrem a zlem. Zvolme tedy život, dobro, požehnání a ne smrt, zlo a zlořečení. 
Můžete namítnout, že u těch „drobných“ rozhodnutí nevolíme mezi dobrem a zlem, životem a smrtí. Člověk se však stává tím, co do 
něj vchází. Záleží na nás, co si přečteme, co o druhém budeme povídat, k čemu je dobré sdílet to či ono, třídit či netřídit odpady, 
zbytečně mluvit, vyzývavě se oblékat atp. Denně se tak de facto rozhodujeme mezi dobrem a zlem, zda budeme sloužit druhým, či 
zda chceme, aby druzí sloužili nám. Rozhodujeme se tak mezi sobectvím, pýchou, a snahou ovládat druhé, nebo pokorou, službou 
a darem.

O Vánocích si připomínáme narození Ježíše v Betlémě, ve chlévě, v jeslích. Pokud chceme porozumět a pochopit tuto událost, 
musíme se zastavit a sklonit k jeslím. Zároveň musíme vyjít z tepla svých domovů a jít „za město“, abychom „uviděli“ a pochopili. 
Jedná se tedy o křesťanský svátek, kdy Bůh stvořitel světa se stává člověkem, dítětem závislým na druhých lidech. Stává se zranitel-
ným a zároveň darem pro druhé. Tyto události jsou na jednu stranu jednoduché a na druhou stranu složité a zahalené v tajemství.

Přeji všem radostné a požehnané prožití svátků vánočních. Ať se dokážeme zastavit a udělat si čas jedni na druhé. At dokážeme 
mít radost z maličkostí i ze setkání s druhými. Ať máme srdce i ruce otevřené a připravené pomáhat tam, kde je potřeba. Ať se do-
kážeme sklánět k těm slabým a chudým. Zvolme tedy dobro, život i požehnání, možná pak zmizí mnohé strachy z nejrůznějších krizí, 
kterými je svět kolem nás zmítán. Také přeji všem vše dobré do nového roku.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

| ZPRÁVY Z OBCE |
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Cyklotrasy
V současnosti se dokončují projektové dokumentace na cy-

klotrasy propojující obce Moutnice, Těšany a Měnín. Během 
zimních měsíců budou podány žádosti o vydání stavebních po-
volení. Se starosty okolních obcí hledáme vhodné dotační tituly. 
Zároveň jednáme i s Pozemkovým úřadem ohledně možného 
investorství celé akce. Kdy se přesně začne s realizací těchto 
cest, není jasné. Nicméně patří k prioritám a doufám, že když 
ne v roce 2023, tak nejpozději v roce 2024 se po nových cestách 
budeme moci projet či projít.

Mostek u hřiště
Rozpočet na příští rok počítá i s realizací mostku u fotbalo-

vého hřiště.

Polní cesty
Na štěrkové polní cesty, které mají propojit cyklotrasu za For-

mánkovým s cestou na Nesvačilku a dále stromovou kapli a stá-
vající štěrkovou cestu za Větřákem, je vydané stavební povolení 
a počítá se v příštím roce s realizací minimálně první etapy (tedy 
propojkou za Formánkovým). Zda se podaří realizovat i druhou 
propojku, bude záležet na tom, jak se budou pohybovat ceny 
soutěžených projektů a také jak se bude vyvíjet ekonomika (re-
spektive jaké bude inkaso ze sdílených daní).

Rekonstrukce školy
V současnosti probíhá zpracování studie na celkovou rekon-

strukci školy. Do konce tohoto roku by mělo být jasnější, jak by 
mohla škola po rekonstrukci vypadat. Pokud bude shoda s vede-
ním školy i v zastupitelstvu, předpokládá se, že v příštím roce by 
měla být zpracována dokumentace pro rekonstrukci školy a ná-
sledně podána žádost na stavební úřad. Pokud by šlo vše dobře, 
mohli bychom mít začátkem roku 2024 stavební povolení. Jak 
se vše podaří následně realizovat, bude záležet na dotačních titu-
lech a na ekonomické situaci.

Úsporná opatření
V minulých letech se podařilo realizovat fotovoltaické elek-

trárny na budovách obecního úřadu, mateřské školy a základní 
školy. Nyní probíráme možnosti ohledně instalace fotovoltaické 
elektrárny na čistírně odpadních vod, a to z toho důvodu, že se 
jedná o energeticky náročné zařízení. Pokud by se zde podařilo 
zrealizovat fotovoltaickou elektrárnu, byla by tím stabilizována 
i cena stočného do příštích let. Tato investice by tedy měla dopad 
na všechny domácnosti v Moutnicích.

Zároveň s tím jednáme i o možnosti instalace FVE i na bu-
dově hasičské zbrojnice. V případě realizace FVE na hasičce by 
měly veškeré obecní budovy stabilizovanou cenu za dodávky 
elektrické energie. Úspory s tím spojené by pak mohly být pou-
žity na další investice v obci.

Posledním plánovaným úsporným opatřením v současnosti je 
výměna sodíkových výbojek za LED lampy. Nyní je objednáno 
na 28 LED lamp, které by měly být do konce tohoto roku vymě-
něny. V příštím roce plánujeme v těchto výměnách pokračovat.

Doprava
V současnosti jsme poptali projektanta na cenovou nabídku 

na zpracování projektové dokumentace na chodník ke sportov-
nímu centru (hokejová hala) a dále na řešení dopravní situace 
v ulici Zelničky.

Předpokládáme, že v průběhu příštího roku by bylo vše vy-
projektováno a podáno na stavební úřad. S realizací těchto akti-
vit se tedy počítá po roce 2024, až budeme mít stavební povolení 
a zpracované rozpočty pro výběrové řízení.

Dům s pečovatelskou službou
Jedním z dlouho připravovaných projektů je dům s pečovatel-

skou službou. Často se setkám s otázkou, kdy už to bude hotové? 
Nyní se nacházíme na konci povolovacího řízení. Do konce roku 
by mělo být vydáno stavební povolení. Pro to, aby mohla být 
zahájena veřejná soutěž na tuto stavbu, bude potřeba v příštím 
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roce zpracovat ještě prováděcí dokumentaci. Vzhledem k tomu, 
že jen za poslední rok vylétly ceny staveb o cca 100% naho-
ru a vzhledem k tomu, že začínáme projektovat i celkovou re-
konstrukci školy, bude záležet velmi na vypsaných dotačních 
titulech, na tom zda a kdy nám vrátí peníze ze Sberbank a také 
na ekonomické situaci. V současnosti jsme schopni pokračovat 
v přípravě této stavby a nachystat realizační dokumentaci stav-
by. To znamená, že se se stavbou začne nejdříve po roce 2024. 
Záležet bude také na realizaci rekonstrukce školy. Pokud by se 
v roce 2024 zahájila rekonstrukce školy, tak obec nebude reali-
zovat dvě velmi náročné stavby současně a upřednostní rekon-
strukci školy. Se zahájením stavby domu s pečovatelskou služ-
bou by se pak muselo pravděpodobně rok až dva počkat.

Kulturní akce v příštím roce
Kromě plánovaných stavebních činností a výsadeb zeleně 

žije naše obec i kulturním životem. Základní termíny kulturní-
ho a spolkového života naleznete v obecním kalendáři, který je 
možné si zakoupit na obecním úřadě. Veškeré spolky a organi-
zace jsou vždy v druhé polovině roku osloveny, aby dodaly své 
plánované aktivity na příští rok. Ty jsou pak do kalendáře uve-
deny. Spolu s tím v kalendáři naleznete i termíny svozů odpadů, 
termíny zápisů do školy a školky, termíny prázdnin apod.

Kdo z vás si kalendář již zakoupil a zalistoval v něm, mohl 
si všimnout, že jsou v něm zapsány dvě novinky. Konkrétně se 
jedná o Divadelní víkend, který je plánovaný na 21. a 22. led-
na 2023 a potom akce Naše kořeny, která je plánovaná na první 
víkend v březnu.

O Divadelním víkendu k nám do Moutnic zavítají dva diva-
delní soubory a zahrají nám své hry, které nacvičily. V sobotu 
vystoupí divadelní spolek Bezkamen z Uherčic s hrou Modré 
z nebe. V neděli pak divadelní spolek z Mutěnic s hrou Nejkrás-
nější princezna. Plakátky k oběma divadelním hrám naleznete 
v tomto čísle zpravodaje. Zveme všechny za kulturou. Přijďte 
podpořit svojí účastí ty, kteří ve svém volném čase nacvičují di-
vadlo!

Akce Naše kořeny má být zaměřená na historii Moutnic a na 
rodokmeny. Pokud máte zpracovaný rodokmen a jste ochotni 
nám jej na výstavu zapůjčit, prosím kontaktujte nás na obec-
ním úřadě. Pokud máte doma staré fotky, kroniky, novinové 
články a jste ochotni nám je zapůjčit či oskenovat, kontaktujte 
nás prosím. O tomto víkendu bychom chtěli uspořádat výstavu 
starých fotek, kronik i rodokmenů. Dále bychom chtěli uspo-
řádat workshop zaměřený na tvorbu rodokmenů či besedu na 
téma historie naší obce. Materiály prosím dodejte do konce led-
na 2023.

Třídění odpadů
Blíží se Vánoce a s tím i výzdoba vánočních stromků. Jen-

že kam s vánočním stromkem, když jej odzdobíme? V ideálním 
případě jej zavézt na sběrný dvůr, kde jsou na větve a dřevo při-
pravené kontejnery. V letošním roce jsme se rozhodli přiblížit 
tyto kontejnery na odstrojené vánoční stromky lidem, tak-
že budou rozmístěny po Vánocích po obci podobně jako na 
podzim, když se hrabe listí. Chceme tím předejít situacím, kdy 
někteří stromečky rozstříhají a dávají do komunálního odpadu. 
Žádný bioodpad do komunálního odpadu nepatří!!!

Podobně bych rád všechny vyzval ke zvážení třídění papíru. 
Papír už většina z nás třídit umíme. Nicméně kolem Vánoc se 
posílá řada zboží a dárků přes zásilkové služby a tím narůstá 
i množství krabic (kartónů). Množství kartónů je v tomto období 
enormní, proto bych chtěl každého vyzvat, aby v tomto obdo-
bí nevynášel krabice na sběrná místa, pokud už jsou plná, 
ale aby každý si nechal větší krabici (krabice) vcelku a do nich 
naskládali menší rozložené krabice a takto vše dali v den svo-
zu papíru vedle své modré popelnice. Věřím, že to není nic 
složitého a že tím pomůžeme popelářům se svozem papírového 
odpadu. Zároveň tím přispějeme k větší čistotě v naší obci, kdy 
nám nebudou lítat papírové obaly po obci a nebudeme mít hory 
rozmočeného odpadu kolem sběrných míst.

Děkujeme všem, kdo třídíte.

Radosti starosty
K největším radostem patří to, když uděláme něco pro druhé. 

Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem dětem, maminkám 
a babičkám, které se zapojily do výroby produktů, které se ná-
sledně prodávaly na Misijním jarmarku. Také chci poděkovat 
všem sponzorům, kteří darovali ceny do dražby. Společným úsi-
lím se podařilo vybrat bezmála 30 tisíc korun na podporu dětí 
na Filipínách.

Dále chci poděkovat všem dětem ze školy, které pro obec vy-
ráběly vánoční přáníčka na posílání. Díky patří také všem, kteří 
připravují výrobky na vánoční jarmark a připravují kulturní pro-
gram na tuto akci.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce
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OTEVÍRACÍ DOBA BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Oznamujeme občanům, že Obecní úřad Moutnice bude otevřen do středy 21. 12. 2022 do 
12:00 hodin. Poté bude úřad do 30. 12. 2022 uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.

Děkujeme za pochopení

Volba prezidenta České republiky
Oznamujeme občanům, že ve dnech 13. a 14. ledna 2023 pro-

běhne volba prezidenta České republiky. Volební místnost (za-
sedací místnost obecního úřadu, Moutnice 277) bude otevřena 
v pátek 13. ledna 2023 v době od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 
14. ledna 2023 v době od 8:00 do 14:00 hodin. Případné druhé 
kolo voleb proběhne ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Přenosná urna
Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou do volební 

místnosti dostavit a chtějí volit, mají možnost nahlásit se pře-
dem telefonicky na obecní úřad nebo v pátek 12. ledna 2023 
přímo ve volební místnosti. V sobotu dopoledne se k nim pak 
dostaví členové volební komise s přenosnou urnou.

Voličský průkaz
Občané, kteří chtějí volit, ale v době volby prezidenta ne-

budou ve volebním okrsku podle místa svého trvalého pobytu 
(tj. nebudou se zdržovat v Moutnicích), vydá OÚ Moutnice vo-
ličský průkaz. O tento průkaz si můžete zažádat osobně nebo 
písemně. Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o voličský 
průkaz je 6. 1. 2023. Na písemné žádosti musí být ověřený pod-
pis žadatele v případě, že je žádost odesílána poštou. Ověřený 
podpis nemusí být v případě, že občan bude žádost odesílat da-
tovou schránkou. 

Voličský průkaz je možné vydat nejdříve od 29. 12. 2022, 
nejpozději však do středy 11. 1. 2023 do 16:00 hodin, kdy se 
uzavírá stálý seznam voličů. Osobní žádost o voličský průkaz 
je možné podat do doby uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 
11. 1. 2023 do 16:00 hodin. Po této době již není možné voličský 
průkaz vystavit.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou občanům Moutnic doručeny do schrá-

nek nejpozději v úterý 10. 1. 2023. V případě potřeby si můžete 
hlasovací lístky vyzvednout i ve volební místnosti.

O výsledku voleb budete informováni prostřednictvím info-
kanálu, webových a facebookových stránek obce a místním roz-
hlasem.

Iva Kohoutková

Volby 2022
Ve dnech 23. – 24. září 2022 proběhly volby do Zastupitelstva 

obce Moutnice. Celkový počet voličů v obci byl ke dni voleb 
912, z toho odvolilo 284 voličů. Z toho bylo 243 platných hlasů 
a 41 neplatných. Průběh voleb byl bezproblémový.

Veřejné ustavující zasedání zastupitelstva proběhlo ve středu 
19. října 2022 v zasedací místnosti obecního úřadu. Pan Ing. An-
tonín Vymazal jako dosavadní starosta přivítal přítomné zastu-
pitele a veřejnost a seznámil všechny s programem veřejného 
ustavujícího zasedání. Po ověření mandátů složili zastupitelé 
slib. Všichni členové zastupitelstva složili slib bez výhrad.

Poté se konala volba starosty, místostarosty a radních. Staros-
tou obce byl zvolen pan Ing. Antonín Vymazal, místostarostou 
obce pan Rostislav Dohnálek. Do pětičlenné rady byli dále zvo-
leni Petr Novotný, Ing. Petr Janoušek a Ing. arch. Pavla Novotná 
Příbranská.

Dalším bodem programu byla volba předsedů a členů jed-
notlivých výborů. Předsedou finančního výboru byla zvolena 
Bc. Barbora Hrdá, členky finančního výboru dále jsou Jindra 
Žáčková a Bc. Nikola Kohoutková.

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Jaromír Čer-
mák, Ph. D., členové dále jsou František Ryšavý a Petr Oprchal.

| ZPRÁVY Z OBCE |
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Všechny zápisy ze zastupitelstva, složení výborů 
a komisí a složení obecní samosprávy najdete na webu obce 
www.oumoutice.cz v rubrice „Zastupitelstvo“. Pro úplnost 
uvádíme složení Zastupitelstva obce Moutnice pro volební 
období 2022 – 2026: Ing. Antonín Vymazal – starosta obce, 
Rostislav Dohnálek – místostarosta obce, radní: Petr Novotný, 
Ing. Petr Janoušek, Ing. arch. Pavla Novotná Příbranská, 
zastupitelé: Bc. Barbora Hrdá, Ing. Jaromír Čermák, Ph. D., 
Lenka Dohnálková, Roman Formánek, Vít Husák, Jindra 
Žáčková, Mgr. Václav Husák, František Ryšavý, Bc. Nikola 
Kohoutková a Petr Oprchal.

Iva Kohoutková

MAS Slavkovské bojiště nabízí pomoc 
s programem Nová zelená úsporám Light

MAS Slavkovské bojiště nabízí možnost pomoci při podání 
žádosti do programu Nová zelená úsporám Light. Žadatel musí 
být vlastník či spoluvlastník RD nebo trvale obývané rekreační 
chaty. Všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního dů-
chodu nebo invalidního důchodu 3. stupně nebo vaše domácnost 
pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení.

Je možné žádat na zateplení fasády, střechy, stropu, podlah 
nebo výměnu oken a vchodových dveří.

Příjem žádostí bude otevřen 9. led-
na 2023. Pakliže jste již patřičná opatření 
jmenovaná výše zrealizovali, je možné si 
zažádat též zpětně, a to na realizace usku-
tečněné již od 12. 9. 2022.

Žádost můžete podat před provedením 
prací, v jejich průběhu i po jejich ukon-
čení. V případě schválení žádosti obdrží-
te zálohu ve výši až 100 % na provedení 

zvolených aktivit, maximálně však ve výši 150 tis. Kč. Na reali-
zaci zvolených úsporných opatření pak máte celý rok.

Dříve, než podáte žádost, pořiďte si fotografie míst, která bu-
dete chtít změnit – původní okna, dveře, nezaizolovanou stře-
chu apod. Tuto fotodokumentaci pak přiložíte k žádosti.

Na kancelář MAS Slavkovské bojiště se můžete obrátit již 
nyní se svými dotazy. Pomůžeme Vám s podáním žádosti, ově-
říme, zda jste oprávněný žadatel a poradíme, jak je třeba postu-
povat. 
V případě zájmu se obracejte na:
Petr Vaněček, vanecek@slavkovskebojiste.cz,
tel. 777 864 704
Dana Adamcová, adamcova@slavkovskebojiste.cz, 
tel. 732 512 635

HISTORIE

Ze starých kronik 1952
Od voleb, které se konaly roku 1948 kde byl zvolen před-

sedou M. N. V. Cyril Šulc se mnoho funkcionářů vyměnilo. 
Předsedou M. N. V. je František Husák č. 121, který je rovněž 
školským a kulturním referentem při M. N. V. a po reorganizaci 
národních výborů byl zvolen předsedou M. N. V. Bohuslav Ho-
leček dělník č. 237 a tajemníkem M. N. V. Svoboda Josef dělník 
č. 170.

Tito noví funkcionáři rovněž zaujatí proti zemědělcům vyhlá-
sili po obci rozhlasem, že v obci je několik kulaků a jednotlivě je 
jmenovali a byli jimi zemědělci nad 10 ha půdy. Byli to následu-
jící zemědělci: Jahelka Alois, Čermák Jan č. 25, Čermák Jaromír 
č. 9, Čermák Vítězslav č. 155, Svoboda Josef č. 26, Fasora Josef 
č. 27, Ryšavý Rudolf č. 28, Ryšavý František č. 96, Čermák Jan 
č. 1, Buchta Václav č. 15, Ondrůj Josef č. 2. Tímto drastickým 
způsobem byli tito občané vyvěšeni i na úřední tabuli k potupe-
ní, ale brzy byli po tomto vyhlášení tito občané z potupy kulacké 
odvoláni a z úřední tabule sejmuti. Nejenom tito zemědělci byli 
zatíženi vysokými dodávkami všech produktů, ale i zemědělci 
s menší výměrou toho měly až nad hlavu zvlášť, když svoje děti 
poslaly do továren třeba na málo placenou práci ale jen když 
byli v městě.

Nejvíce si zasedly na rolníka Jahelky Aloise, kterému je 
62 roků, že v příštím kalendářním roce bude jeho hospodářství 
zlikvidováno, příprava na tuto likvidaci trvala celou zimu a žád-
ný nevěděl, jak to bude provedeno. I jiní zemědělci, kteří snad 
nesplnili dodávky v zrně byly u nich dělány kontroly a co si 
ponechali na setí, na jídlo a pro dobytek i z toho mála jim bylo 
odebráno tak že chtěli-li zaset, museli málo, prosty byli řídké 
a ostatní dodávky včetně masa, mléka a vajec moc mizerně pl-
něny, poněvadž nebylo jádro pro dobytek.

Taky na podzim letošiho roku se vyskytla slintavka a kulhav-
ka u hovězího dobytka v naší obci, ale po vyskytnutí případu 
byl hned všechen dobytek očkován takže se zabránilo jejímu 
rozšíření.

Ze staré kroniky přepsala, Miluše Janoušková, kronikářka

Lidové pranostiky

Leden
Mokrý leden – prázdné sudy – neurodí se víno.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Je-li na Tři krále jasno, urodí se pšenice – 6. ledna

Únor
Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho deště.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda – 28. února

Březen
Březen umí sníh a led rozehřát, ale chce-li, umí i nadělat.
Zima, kterou Tomáš nese, dlouho s námi ještě třese – 7. března
Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou – 19. března

Připravila
Miluše Janoušková, kronikářka

| ZPRÁVY Z OBCE |



Díky sociálním službám posky-
tovaným přímo v terénu mohou 
vaši blízcí i nadále žít ve svém 
přirozeném sociálním prostředí  
a udržovat vztahy, které jsou pro 
ně důležité – tedy mohou získat 
veškerou potřebnou péči prostě 
doma. 

Podporu, kterou potřebuje-
te možná právě vy, hledejte  
v Elektronickém katalogu sociál-
ních služeb Jihomoravského kraje 
na prostedoma.jmk.cz.

Pomoc, která  
přijde k vám  
domů

prostedoma.jmk.cz

Pomoc, která přijde k vám domů

Prostě doma - Jak to skutečně funguje?

Jaké jsou výhody sociálních služeb v terénu?

Poznejte opravdové příběhy lidí, kterým terénní sociální služby 
poskytly podporu při naplňování jejich potřeb. 

„Kateřina zůstala po úmrtí manžela ve svém domě zcela sama, nemá děti ani vnoučata. Se sousedy se 
vídá pouze v kostele, kam chodí téměř každou neděli, přestože má problémy s chůzí. Místní farář si všiml, 
že poslední týdny chodí Kateřina pořád ve stejném oblečení a chová se zmateně. Promluvil si s ní a zjistil, 
že už nezvládá péči o domácnost a nedostane se už sama ani do vany. Domluvili si schůzku s terénní 
sociální pracovnicí, která Kateřině pomohla vyřídit příspěvek na péči. Od té doby za ní pravidelně jezdí 
pečovatelka, která jí pomáhá s koupáním i úklidem domácnosti.“

„Josef žije sám v bytě, s  rodinou se nestýká a kontaktu s  lidmi se vyhýbá. Všichni ho mají za místního 
podivína. Josefova sousedka Marika si všimla, že přes den skoro nevychází z domu a hlasitě se hádá sám se 
sebou. Marika se domluvila se starostou a díky sociálním pracovnicím z nedalekého města začal k Josefovi 
dojíždět terénní pracovník, který mu pomohl zhoršení psychického stavu zvládnout. Josef některé dny 
dochází do denního centra, navštěvuje terapeutickou dílnu, a i podle sousedů je už na tom lépe.“

„Věra byla donedávna aktivní, pravidelně chodila do klubu seniorů hrát karty, každou středu odpoledne 
měla schůzku v kavárně se svou nejlepší kamarádkou. Když uklouzla na náledí a zlomila si nohu, už se 
z toho pořádně nezotavila. Chodí o chodítku, bojí se chodit sama ven, aby znovu neupadla a nezranila 
se. Dcera Věře pořídila nouzové tlačítko na krk, aby si mohla kdykoliv zavolat pomoc. Obrátila se také na 
sociální pracovnice, které Věře pomohly nacvičit chůzi s chodítkem tak, že už zase chodí nejen na kávu.“

 ( Díky podpoře terénních sociálních služeb se senioři ve vaší obci nemusí stěhovat 
z domu v momentě, kdy se o sebe nedokážou postarat.

 ( Podpora terénní služby znamená i pomoc pro pečující rodinu, která nemusí vědět, 
jak se o nemocného nebo nemohoucího člena rodiny správně postarat.

 ( Terénní sociální služby poskytují pomoc a podporu podle potřeb každého člověka. 
Vždy se domlouvají konkrétní úkony tak, aby se co nejvíc podpořila samostatnost 
a důstojnost člověka.

Další příběhy a informace 
najdete na webu 

prostedoma.jmk.cz
Evropská unie
Evropský sociální fond

Financováno z projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji V.“, 
reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015984.
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KULTURA

Vítání občánků
V podzimní neděli 16. října 2022 ve 14 hodin se uskutečnilo 

přivítání nových občánků naší vesnice. Do našeho společenství 
přibyli Jasmína Lišková, Josef Běloušek, Jasmína Oprchalová, 
Ella Kaplanová, Anna Meri Dostálová a Dominik Novotný. 
Všechny přítomné přivítal a krátce pohovořil o důležitosti rodi-
ny a o radosti nového života starosta obce Ing. Antonín Vymazal. 
Všichni si vyslechli krásné pásmo básniček od dětí ze základní 
školy připravené pod vedením paní učitelky Salzburgerové, ro-
diče přivítání svých dětí zpečetili svým podpisem do kroniky 
a pak se vydali užít si zbytek příjemné neděle.

Lenka Dohnálková
kulturní komise

Divadelní představení
V neděli 6. listopadu vpodvečer jsme se opět po roce sešli 

v orlovně, abychom zhlédli divadelní představení Tylova diva-
dla Újezd u Brna s názvem Vostatkové sód aneb Po všem hovno, 
po včelách med.

Jedná se o komedii na motivy povídek Zdeňka Galušky Slo-
vácko sa nesúdí, která je převedena do nářečí brněnského ven-
kova. V jevištním zpracování můžeme spatřit odkaz na tradici 
ostatků, kdy se obřadně soudily nepravosti obyvatel té které ves-
nice. Je až zarážející, jak je tato komedie aktuální, ač je situova-
ná do dob dávno minulých. 

Ovšem pomluvy, závist a jiné nešvary 
bohužel přetrvaly až do současnosti. Pro-
to diváci každému soudu dobře rozuměli 
a výborně se bavili. Víc z děje Vám prozra-
zovat nebudu, pokud jste nestihli předsta-
vení v Moutnicích, určitě se na ně zajděte 
podívat někam jinam, stojí to za to.

Účast byla nad míru očekávání hojná, 
málem nám nestačily židle pro diváky. Jistě 
to bylo i tím, že dlouholetým hercem Tylo-
va divadla je náš moutnický občan Robert 
Ostrovský, který se v této hře představil 
jako nepřehlédnutelný policajt Bóďa.

| ZPRÁVY Z OBCE |
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Herci na konci představení sklidili zasloužený obrovský po-
tlesk, a to dokonce vestoje. Bylo prostě vidět, že diváky hra oslo-
vila a líbila se jim.

Díky všem, kteří pomohli s přípravou sálu a také s úklidem 
židlí po skončení představení.

Katka Springinsfeldová
kulturní komise

Poděkování a přání do nového roku
Rok 2022 se pomalu blíží ke svému závěru a já bych velmi 

ráda poděkovala všem organizacím, organizátorům, spolkům, 
vedení obce a kolegům z kulturní komise za jejich práci, pomoc 
i organizování v uplynulém roce.

Do nového roku 2023 bych si přála stále více společných 
setkávání, akcí a společenství. Jsme tvorové společenští, tak 
se nebojme vykročit z našich domovů ke společným setkáním. 
Obohacuje to nás i ty ostatní, svou různorodostí se doplňujeme 
a sdílením společných chvil na kulturní či sportovní akci se sbli-
žujeme.

Lenka Dohnálková

Milí Moutničáci,
tradičních podzimních aktivit jsme měli dostatek, i jsme si 

letos zase něco přidali, tak se Vás s nimi pokusím průběžně 
seznámit.

17. září – Podzimní odpadkobraní
Naše již tradiční úklidová akce proběhla v sobotu odpoledne 

a počasí nám docela přálo. Protože nás tentokrát nebylo mnoho 
(část sběračů nám letos odlákal obecní výlet), zaměřili jsme se 
hlavně na úklid centra obce a příkopy okolo příjezdových komu-
nikací k obci si necháme na jaro. Abychom vám to ohýbání se 
pro odpadky trošku ulehčili, zakoupili jsme kleště na sběr a roz-
dali je mezi sběrače. 

Snad jim ta práce šla trošku lépe anebo soudím podle ohlasu, 
který jsme potom měli, kdy mi jeden říká: „ty jo dobrý, dají se 
s tím sbírat i vajgly“. Tentokrát jsme jako takové malé poděko-
vání, že jste nám přišli s úklidem pomoci, rozdělili nějaká trič-
ka, úklidové kápézetky a děti dostaly nálepky s motivem sběru. 
Na závěr jsme se všichni sešli u společného táboráku, opekli si 
špekáčky, a ještě nějakou chvíli společně poseděli a popovídali 
o proběhlé akci. Společného úklidu se zúčastnilo šestnáct lidí 
z toho bylo pět dětí a dva psi.

25. listopadu – Sázení stromů a keřů se školou 
a školkou

Sešli jsme se dopoledne kolem desáté hodiny zase jako tra-
dičně v biokoridoru za čističkou, ale tentokrát děti neměly za 
úkol výsadbu dalších nových stromů, ale jejich výměnu. Něco 
má za následek docela suché léto a samozřejmě si na nich smls-
nou zajíci, srnky a poslední dobou sledujeme, že se nám do nich 
pouští i ondatry.

| ZPRÁVY Z OBCE |
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Zjistili jsme, že se už naučili vyzrát nad plastovou ochranou 
proti okusu, a jakmile ohlodají kůru na polovici kmínku, strom 
to většinou už nezvládne. Snažíme se to teď víc v průběhu roku 
kontrolovat a i jinak jim znemožňovat se ke stromkům dostat, 
ale co, je to příroda a my jsme její součástí. S dětmi jsme nahra-
dili deset stromků. Trošku jsme to tentokrát obohatili i o nějaké 
ovocné dřeviny a místo klasiky jako je lípa nebo dub, které běž-
ně sázíme, jsme přidali třešeň, višeň a moruši. 

Děti jsou už za tu dobu co tu společně sázíme, skvělí zahrad-
níci, ví už, jak správně vysoko strom dát než ho zasadí, jak dát 
správně ochranu proti okusu a chlapci dokonce už zvládnou 
i sami zatlouct opěrné kůly! Jen tak dále děti, určitě se vám to 
bude v životě hodit.

Sázení se školčaty už nějakou dobu děláme zvlášť, protože 
původní nápad, kdy jsme měli třeba deset stromů s tím, že po-
lovinu zasadí škola a druhá zbude na školčata, moc nefungoval. 
Než jsme si se školčaty něco ukázali a vysvětlili, bylo už všech-
no zasázené. No naši školáci jsou už přece jen šikovnější a rych-
lejší, tak se setkáváme zvlášť. S dětmi ze školky jsme se na jaře 
přesunuli do biokridoru u workoutového hřiště, kde jsme pokra-
čovali v obnově keřů. Společně jsme vysadili deset nových keřů.

26. listopadu – Obrytí stromků a oprava kůlů
Jak jsem psal již dříve, pořád se vracíme ke starším výsadbám 

a kontrolujeme je. Letos jsme si to dali tak nějak poprvé jako 
pracovní schůzku a sešli se v sobotu v biokoridoru za čističkou, 
potom jsme přejeli ke stromové kapli a ještě zkontrolovali hruš-
ky, které tady taky už nějaký čas vysazujeme. Obryli a ostříhali 
všechny vysázené stromy, opravili ochrany a kůly. Kůly nám 
zpravidla vydrží tak tři roky a potom uhnijí. Pokud mají ještě 
nějakou solidní výšku, vracíme je zpět. 

| ZPRÁVY Z OBCE |
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Bylo nádherné počasí a byla to moc pěkná sobota. Byl bych 
moc rád, abychom si z toho udělali takovou malou tradici a po-
kud byste chtěli, příště můžete jít s námi.

Máme tady poslední číslo našeho zpravodaje, já bych vám 
rád za naši partu popřál krásný zbytek roku, bohatého Ježíška 
a příště na našich dalších akcích na viděnou.

Roman, Barča, Dan & Vašek

Buďme zodpovědní, mysleme ekologicky
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská od-

povědnost, nebo ochrana životního prostředí za něco moderního 
a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních letech.

Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabý-
vat už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ 
a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, že 
se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku 
lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila.

Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat 
přírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat 
půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nej-
starší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl 
vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů.

V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráně-
ných území, je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu pře-
mýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických, ale 
také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích 
svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada fi-
remních materiálů zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme 
jen to, co je opravdu důležité.

Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zane-
dbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají na zachování linko-
vých autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za úspornější 
světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany k důsled-
nému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důle-
žitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec předat speci-
alizované firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, 
zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela 
zdarma.

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná 
recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně 
využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny zís-
kané z recyklace jsou levnější než nová těžba. Navíc recyklace 
zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do 
přírody.

Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro 
naši obec Moutnice zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, 
který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, zajiš-
ťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou 
recyklaci. Díky tomu ušetří naše obec finanční prostředky, které 
bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.

www.ekolamp.cz

Dotazník pro Akční plán pro udržitelnou 
energii a klima

Vážení občané, obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotaz-
níku, který poslouží jako podklad pro Akční plán pro udržitel-
nou energii a klima, který je zpracováván pro Vaší obec. Cílem 
tohoto plánu je navrhnout taková opatření v oblasti energetiky, 
hospodaření s vodou a odpady a dopravy, která přispějí k ochra-
ně obcí před změnou klimatu. Kromě údajů na úrovni obce je 
pro nás velmi důležité znát i situaci a postoje vás, občanů, aby-
chom mohli navrhnout taková opatření, která budou reflektovat 
skutečný život v obci a která pomůžou zvýšit celkovou kvalitu 
života.

Dovoluji si Vás rovněž požádat o co nejpřesnější a pravdivé 
vyplnění dotazníku. Vyplňujte dotazník prosím vždy za jednu 
domácnost. Účast v průzkumu je anonymní a dobrovolná, vypl-
nění dotazníku Vám zabere přibližně 15 –20 minut.

Předem děkuji za spolupráci. V případě dotazů či připomínek 
se na mě můžete obracet na dominika.tothova@econ.muni.cz.

Ing. Dominika Tóthová, Ph.D.
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzita

Dotazník je dostupný 
zde:

| ZPRÁVY Z OBCE |
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KNIHOVNA

Jižní Morava čte
Od září jste se mohli zapojit do soutěže Jižní Morava čte or-

ganizované Moravskou zemskou knihovnou v Brně a sponzoro-
vané Jihomoravským krajem. Tématem letošního ročníku bylo 
„Co vypráví voda“. V rámci projektu děti ze základní a mateřské 
školy navštívily knihovnu. Ukázali jsme si, kde v knihovně hle-
dat knihy, které nás zrovna zajímají, a následně jsme si přečetli 
ukázky z knih, které spojuje tématika vody. Na obrázcích a zvu-
kových nahrávkách jsme si předvedli rozmanitost a všudypří-
tomnost vody. V naší obci se do soutěže zapojilo 67 dětí. Všech-
ny zúčastněné děti byly odměněny diplomy a věcnými cenami 

a ze všech odevzdaných prací byly vybrá-
ny tři, které postupují do krajského kola. 
Do brněnské hvězdárny postupuje Micha-
ela Žáková se svojí prací „Studánka“, kde 
cenu vítězi předá spisovatel a ilustrátor 
Pavel Čech. A do divadla Polárka se po-
dívají děti z druhé a třetí třídy s vítězný-
mi pracemi „Odpadkové moře? To ne!“ 
a „Od pramínku k moři“, kde bude ceny 
předávat spisovatelka Lucie Hlavinková.

V prosinci se můžete přijít do knihov-
ny podívat na výstavu výrobků mout-
nických dětí. Chtěla bych všem dětem 
poděkovat za krásné výrobky a příběhy. 
Vítězkám a vítězům gratuluji a ostatním 
přeji, aby nepřestali tvořit a psát. Třeba za 
rok to budou zrovna oni, kdo postoupí do 
krajského kola nebo jednou napíší vlastní 
knihu, nakreslí svůj komiks nebo vybudu-
jí vodní elektrárnu.

Vánoční čtení
Po dvouleté pauze bych chtěla pozvat především děti na vá-

noční čtení. Akce proběhne ve středu 14. 12. v 16.30 v pro-
storách knihovny. Těšit se můžete na zimní příběhy, perníčky 
a možná i stromeček.

Za knihovnu přeji všem občanům šťastné a veselé Vánoce 
a vše dobré do nového roku.

Kateřina Flajšingerová

| ZPRÁVY Z OBCE |
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zprávičky z naší školičky
Uplynulé podzimní období jsme si v naší školce užili. Navští-

vili jsme židlochovický park, kde jsme měli možnost pozorovat 
zvířata, která zde žijí. Nasbírali jsme si přírodniny, které jsme 
využili při podzimním tvoření, které po covidové přetržce moh-
lo opět s dětmi a jejich rodiči proběhnout.

V říjnu za námi se svým vystoupením přijel kouzelník. Starší 
děti navštívily místní knihovnu, kde jim paní knihovnice před-
stavila 7. ročník soutěže Jižní Morava čte 2022 na téma Co 
vypráví voda. Několik dětí soutěž zaujala a společně vytvořily 
krásné výtvarné dílo s názvem Vltava. Knihovna je za jejich sna-
hu odměnila pěknými dárky.

Také k nám přijely pracovnice SPC Brno-Veslařská, aby 
u starších dětí provedly logopedickou depistáž. Rodiče tak mají 
možnost zjistit, jak na tom jejich děti, co se řeči týče, jsou a za-
jistit kroky vedoucí k nápravě. V listopadu v obou našich třídách 
proběhly hovorové hodiny. Rodiče tak měli možnost pohovořit 

s pedagogickými pracovnicemi o záležitostech, na které při pro-
vozu mateřské školy nezbývá prostor.

Některé děti při nástupu do mateřské školy potřebují speciální 
podporu, v posledních letech jim školská zařízení poskytují pod-
půrná opatření a ani naše školka není výjimkou. Paní učitelky 
ve třídách někdy mají plné ruce práce, a to i přes výpomoc asis-
tentek. Hlavně v těchto případech je velmi důležitá komunikace 
a spolupráce mezi rodinou a školou. Také nám pomáhá podpora 
pedagogických poraden a stálé sebevzdělávání.

Letos ve školce proběhlo vánoční fotografování. S panem 
Formánkem jsme v naší obci zasadili pár nových keřů. Na vá-
noční pohádku jsme zajeli do brněnského divadla Polárka. Ve 
školce nás navštívil Mikuláš. Společně s rodiči a dětmi jsme si 
užili vánoční dílničky. Zavítali jsme na místní výstavu betlémů. 
Také jsme se pilně připravovali na rozsvěcování vánočního stro-
mu, kde jsme vystoupíme s krátkým programem.
Přejeme Vám všem krásné Vánoce a šťastný nový rok 2023.

Za mateřskou školu Leona Kolková

| ŠKOLSTVÍ |
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V základní škole nezahálíme
Od začátku školního roku jsme ve škole začali pracovat podle 

nového vzdělávacího programu, na který jsme si chvíli zvykali. 
Zejména nové názvy předmětů jsme se museli naučit, ale brzy 
jsme vše zvládli.

Podzim ve škole byl ve znamení aktivit tvořivých i sportov-
ních. Zapojili jsme se do soutěže Jižní Morava čte; vyrobili zá-
ložky pro slovenské žáky a vybrali text z dětské literatury, které 
jsme zdramatizovali a poslali nahraný do soutěže Čtenář na je-
višti. Aktivní čtení si navíc každý týden v praxi zkouší žáci 4. 
a 5. ročníku – jednou za týden chodí do školky číst do oddělení 
Krtečků dětem před spaním.

V září se žáci 3. ročníku pustili do výcviku plavání, za své 
výsledky získali po dvou měsících „mokré vysvědčení“. Také 
museli zvládnout celostátní testování tělesné zdatnosti – povinné 
celostátní nařízení MŠMT. Nechali jsme se inspirovat ukázkami 
miniházené a rozhodli se zapojit do místních skupin žákovské 
ligy. Ani naše florbalistky nezahálely a vedly si úspěšně na tur-
naji. A od listopadu již opět trénujeme bruslení. Sportu si tedy 
užíváme naplno, jak nám možnosti dovolí.

Před Vánocemi je vždy naplánováno mnoho dalších akcí, 
které nám mají zkrátit čekání na tyto svátky. Pro rodiče jsme 
připravili adventní dílničky, na výstavu betlémů nachystali také 
svoje výrobky. Paní Žáčková nám ukázala, jak se vyrábí figury 
ze slámy a sena a pozvala nás na otevření svého betléma, kam 
jsme přišli s koledou i dary Ježíškovi. Závěrem roku se těšíme na 
setkání při rozsvěcení vánočního stromu. Svá vystoupení mají 
připraveny děti z mateřské školy i žáci základní školy. Tento rok 
na téma Babičko, vyprávěj, jak to bývalo dřív. Po vystoupení 
nabídneme své výrobky v rámci vánočního jarmarku.

Závěr roku se tedy blíží, všichni se těšíme na Vánoce a pře-
jeme si je prožít co nejkrásněji. Ať se vám všem podaří prožít je 
ve zdraví v kruhu vaší rodiny. Za námi je rok, prožitý bez covi-
dových omezení, o to náročnější byl celoroční školní program. 
Chtěli jsme si možná některé věci vynahradit, dopřát dětem to, 
o co byly v době uzavření školy ochuzené. Také bylo třeba do-
čerpat různé projektové peníze a splnit požadované aktivity. Dě-
kujeme všem, kteří nám s tím pomáhali, kteří nás podporovali 
a doufáme, že se nám podařilo potěšit mnoho lidských srdcí.

Zůstávejte o svátcích ve zdraví, radosti a pospolitosti.

Za kolektiv dětí a zaměstnanců školy Milena Emmerová

Žáci základní školy v Divadle Radost v Brně
V měsíci listopadu navštívili žáci naší školy Divadlo Radost 

v Brně. Žáci 1. – 3. ročníku navštívili představení s názvem Říše 
džungle – Mauglí.

Děti se rázem ocitly ve fas-
cinujícím světě říše džungle, 
kde mají všechna zvířata své 
místo a poslání.

Vlci, kteří se ujmou osa-
mělého, maličkého člověčího 
mláděte Mauglího, o jehož ži-
vot usiluje nenávistný lidožrout 
tygr Šerchán, ctí zákony příro-
dy i smečky. Vlčí matka Rákša 
s naprostou samozřejmostí při-
jme Mauglího mezi svá vlast-
ní vlčata a ten se rázem stane 

jejich bratrem. Přijetí Mauglího do smečky významně ovlivní 
dva přímluvci – medvěd Balů (učitel zákona džungle) a panter 
Baghíra. Z obou se stanou jeho vychovatelé a přátelé. Mauglí se 
naučí řeč zvířat, přijme za své heslo: „Jsme jedné krve ty i já“ 
a cítí se být součástí vlčí smečky. Poznává ale, že to není tak jed-
noduché, setkává se i s významným nedorozuměním mezi sebou 
a zvířecí komunitou, ovlivněnou mstivým Šerchánem. Postupně 
poznává, že v džungli nemůže zůstat natrvalo a že se bude muset 
pokusit žít s lidmi. Ani toto však nebude jednoduché!

Na jevišti se střídaly loutky, tanec, muzikál, ale i pohybo-
vé divadlo s artistickými prvky. Velmi dynamické a sugestivní 
představení umožnilo nejen malým divákům najít v tématu sami 
sebe a porozumět světu kolem nás. Přestavení se nám všem moc 
líbilo.

Ronja, dcera loupežníka je název představení, které navštívili 
žáci 4. a 5. ročníku.

Příběh vychází z oblíbené dětské knihy švédské spisovatelky 
Astrid Lindgrenové.

Inscenace textu je obdobou tématu Romea a Julie pro děti. 
Příběh dvou znepřátelených loupežnických rodů a dvojice za-
milovaných zde ale má, na rozdíl od shakespearovského drama-
tu, dobré zakončení. Námět inscenace je příležitostí k rozvíjení 
dialogu s dětským publikem na téma „jinakosti“ a tolerance. Ke 
spolupráci na tomto představení byla přizvána jedna z nejvýraz-
nějších osobností současné polské hudební scény, skladatel Piotr 
Klimek.

I toto představení sklidilo u dětí velký úspěch, stejně tak jako 
cesta do divadla samotná. Děti si totiž vyzkoušely jízdu vlakem, 
autobusem i tramvají.

Eliška Zemánková, Michaela Benešová
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ZŠ Moutnice na florbalovém turnaji ČEPS 
Cup

V úterý 15. 11. 2022 odjela děvčata ze 3. – 5. třídy ze ZŠ 
Moutnice na florbalový turnaj ČEPS Cup do Brna. Děvčata ne-
jsou ve florbale žádnými nováčky. Pravidelně trénují v místní 
orlovně a hrají za klub Aligators. Ráda bych touto cestou děvča-
ta moc pochválila. Jejich hra se líbila nejen mně, ale i ostatním 
soupeřům a učitelům, kteří se turnaje zúčastnili.

Turnaje se zúčastnilo 7 dívčích družstev:
1. ZŠ Moutnice (postupující)
2. ZŠ Těšany holky (postupující)
3. Rakety
4. Klášteračky – dračice
5. ZŠ Sokolnice – dívky
6. ZŠ Pozořice – dívky
7. Lišky

Náš tým odehrál 4 vítězné zápasy a postoupil tak z 1. místa 
z okresního do krajského kola společně s týmem z Těšan.

Sestava: Monika Adamovová, Amálie Husáková, Mia 

Králová, Dominika Bystřická, Aneta Husáková, Aneta 
Svobodová a Michaela Žáková.

Výsledky zápasů:
ZŠ Moutnice vs ZŠ Těšany holky 8: 1
ZŠ Pozořice – dívky vs ZŠ Moutnice 0: 6
ZŠ Moutnice vs Rakety 6: 0
ZŠ Moutnice vs ZŠ Těšany holky 6: 2

Děvčatům držím palce do dalších zápasů.
Jindra Veselá

Záložka pro slovenské žáky
Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Knihovna Jiřího 

Mahena v Brně každoročně vyhlašují projekt Záložka do knihy 
spojuje školy. Tématem letošního 13. ročníku bylo téma: Můj 
literární příběh čeká na Tvé přečtení.

Cílem projektu je navázání kontaktu mezi českými a sloven-
skými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čte-
nářství prostřednictvím výměny záložek do knih.

Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libo-
volnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu a se 
žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky si je 
vzájemně vymění.

Všichni žáci naší školy se zapojili do vyrábění záložek a in-
spiraci našli v oblíbených knihách: O pastelce bez barvy, Dobro-
družství pavouka Čendy, Deník kocoura Modroočka, Pipi Dlou-
há punčocha a Dobrodružství létajícího myšáka.

Dle dopisu paní učitelky ze ZŠ Kanianky jsme dětem udělali 
radost, a tak si mohou založit nedočtenou knihu záložkou od nás 
a my zase krásnými záložkami od dětí ze Slovenské republiky.

Lenka Salzburgerová

Žákovské miniprojekty – cesta k podnikavosti
Mohou žáci vymyslet a realizovat svůj vlastní nápad? Na 

prvním stupni základní školy je to samozřejmě složitější, přesto 
byste se hodně divili, co vše děti napadne. Třeba hřiště na 
volejbal, skluzavka, venkovní učebna…

Jihomoravský kraj podporuje podnikavost u žáků již druhým 
projektem s názvem IKAP – Podpora podnikavosti a kreativity, 
v rámci tohoto projektu vzdělává školní koordinátory a nabízí 
školám zdarma know how různých produktů – např. meziná-
rodního programu Ecoschool, projekt Prima třída, Finančně 
gramotná škola a dalších nejméně 10 projektů. Školám, které se 
do IKAPu zapojily, také rozdává 20 tisíc na jednotlivé žákov-
ské projekty. Projekt ale musí vymyslet žáci a musí se na něm 
aktivně podílet. A to je pro mladší děti dost složité.

Vymyslet, na co potřebuji peníze, to je vlastně jednodu-
ché, ale spočítat si, jestli mi peníze budou stačit a zda projekt 
přinese škole a žákům užitek, to už je horší. Děti letos realizují 
projekt o energiích, zároveň si již připravují nápady pro posled-
ní výzvu v příštím roce.

V rámci projektu Jak je to s energií? jsme v říjnu připravili 
zahradní slavnost s názvem Den Slunce. Stanoviště na škol-
ní zahradě měla zaměření na různé zdroje energií – slunce 
a fotosyntéza, voda, vzduch, ropa, uhlí… Ke splnění napláno-
vaného projektu budeme ještě měnit zářivky za LED trubice na 
chodbě školy. Nový projekt se zaměří na aktuální téma Klima. 
I děti rády sledují počasí, všímají si nižšího množství srážek 
a letních veder. Na školní zahradě by si přály další stromy, pod 
nimi lavičku a v blízkosti také meteostanici, na které by mohly 
sledovat počasí a všímat si souvislostí.
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V tomto roce se ještě dozvíme něco o domácím hospodaření 
s penězi. Celodenní projekt společnosti Finanční gramotnost do 
škol (www.fgdoskol.cz) proškolí naše žáky 3. – 5. třídy v progra-
mu Rozpočti si to! Škola si FG zapracovala i do svého nového 
Školního vzdělávacího programu a snaží se dosáhnout certifikát 

Finančně gramotná škola. Proto se zaměřuje na vzdělávání uči-
telů, kteří by měli žákům trvale předávat tyto důležité postoje 
a vědomosti.

Milena Emmerová

Vánoce? Přece narozky!
Stalo se před léty. Ještě na vysoké škole. Kamarád pobíhal 

po koleji a zoufale pátral po studentském dárku k jeho třiceti-
nám. I pivo je Boží dar. „Starý pardál“ tak objevoval jednu lahev 
zlatavého moku za druhou stejně, jako mu přibývaly roky jeho 
života. Byli jsme veselá společnost a kulatin parťáka si bylo tře-
ba pořádně všimnout. Ostatně, podobné „kulišárny“ jsme dělali 
moc rádi. Byly totiž našim ujištěním: „Jsme rádi, že jsi! A že jsi 
s námi!“.

I oslava narozenin našich nejbližších je „všimným“ a proje-
vem lásky. Často s úsilím o důvtip, originalitu a se spoustou 
vynaloženého času. A právě takové dárky mají největší hodnotu. 
I bez nadité peněženky, zato od srdce a s nápadem. Jak to čteme 
i v Exupéryho Malém princi: „A pro ten čas, který jsi své růži 
věnoval, je ta tvá růže tak důležitá“.

Když má Ježíš narozky, slaví je lidé nejen v metropolích, ale 
také v těch nejzapadlejších koutech světa. Je to megaoslava bez 
VIP hostů a vyvolených, je pro všechny. Význam jeho života 
se totiž bytostně dotýká miliard lidí na celé planetě. Jakkoli pro 
odlišné tradice, zvyky i představy nemá Ježíše úplně každý za 

svého Zachránce. Jinde si vytvořili Santa Clause, vlastně „pře-
vlečeného“ svatého biskupa Mikuláše, nebo Noela či dokonce 
děda Mráze. Holt jiný kraj, jiný mrav. Přesto k naší vděčnosti za 
dar života a pochopení hlubokého významu rodiny stačí pouhý 
pohled do betlémské scenérie. Kde jsou už po tisíciletí rodina 
a láska pohromadě.

Jen s dárky se to časem zvrtlo. Připravili jsme se o vnitřní svo-
bodu a obáváme se zklamání nejbližších pod stromečkem. Aby 
ty naše Vánoce nebyly chudé. Aby byly „in“. I za cenu půjčky! 
A přitom stačí tak málo. Jen vzájemný slib, že letos najdeme 
pod stromečkem jen maličkosti, zato „od srdce“. Že stačí upéct 
o polovinu méně cukroví. Které už za pár dní nemůžeme pro 
všechny ty dobroty ani vidět. Že je příliš pozdě? Není! Zkusme 
to letos jinak: bez kilogramů řízků a salátu, v klidu a bez stresu. 
Zato s časem pro druhé.

Ke každým narozeninám patří také přání. A slib. Ježíškovi 
obzvlášť. Ať tě mají lidé stále rádi! A nám všem ať vydrží poro-
zumění a společné chvíle nejen o Vánocích. Krásné narozeniny 
Páně!

PhDr. Mgr. René Strouhal, Ph. D., váš duchovní správce

FARNOST MOUTNICE

2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ
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Farní zájezd
Je to tu. Sobota 15. října 2022. Farní zájezd. Budík zvoní 

v 5:30 h. Těžce vstávám. O čtvrt hodiny později budím dcerku, 
abychom šli společně za půl hodiny na moutnické parkoviště, 
odkud nám v půl sedmé odjíždí autobus. Jelikož to mám přímo 
naproti domu, v 6:15 provádím průzkum. Ve svitu lamp vidím 
pár kráčejících siluet směrem k parkovišti. Vyrážíme také. Po 
chvíli dojel autobus, který se postupně naplnil výletníky, a všech 
53 účastníků zájezdu vyráží směrem ku Praze. Bez Karla a Kar-
la, zato s průvodkyní Kateřinou. Sáčky šustí a snídaně z batohů 
začínají mizet. Dle smíchu zejména v zadním sektoru autobusu 
je jasné, že dobrá nálada tu zatím je. Vydrží? Pracovně jsem si 
tento zájezd nazval „Klášterní trio“, neboť nás čekají tři bene-
diktinské kláštery, o čemž nás v mikrofonovém hlášení někde 
v Tuřanech informuje již zmíněná „stevardka“ Kateřina. Vyři-
zuje také srdečný pozdrav od otce Reného, který se ze zdravot-
ních důvodů nemohl tohoto výletu zúčastnit. Následuje krátká 
ranní modlitba s Marcelem, při které prosíme zejména o to, aby 
se naše pouť vydařila, a také za brzké uzdravené otce Reného. 
V polovině cesty na D1 autobus odbočil. Následuje klasická čů-
rací a kávová pauza. Penzion a restaurace ve svém přízemí ský-
tají toalety. V boji s turnikety by mohl Sancho Pancha mnohdy 
závidět. Povedlo se. Turnikety jsou zdolány, cesta na toaletu vol-
ná. V restauraci mnozí stihli ranní kávu. Jak se ukázalo, někteří 
i mnohem víc. V 8:25 je odjezd. Až na malou výjimku ohledně 
zdržení se na ranní gulášovce vše proběhlo řádně. I tento šum se 
vychytá. Příště už to pojede jako po másle. Zvedající se mlha, 
žluté listí a padající kapky podbarvují podzimní atmosféru. Té-
měř dušičkovou.

Před desátou hodinou vystupujeme v Praze v místě Na Slo-
vanech. Čeká náš klášter v Emauzích. Následuje nezbytné fo-
tografování na mobilní telefony, příprava, toaleta a jiné nezbyt-
nosti. Pak už vstupujeme do chrámu Panny Marie a slovanských 
patronů, kde společně s otcem Dominikem a bratry benediktiny 
slavíme mši svatou. Obrovské gotické sloupy katedrály z nás 
dělají malé mravenečky. Po ukončení mše se nás ujala paní prů-
vodkyně Klára. Ukazuje, popisuje a odpovídá. A my tak víme, 
že klášter založil král český a císař římský Karel IV. Víme, že 
první bratři byli z Chorvatska, odtud název Na Slovanech. Za 
husitských válek klášter kupodivu neutrpěl. Přicházejí sem špa-
nělští mniši. Ve výkladu kráčíme dále staletími. Jak už to bývá, 
každé období přineslo svoje. Rozmachy i pády. Pro klášter se 
stalo osudovým americké bombardování na konci druhé světové 
války, kdy dvě třetiny stropu se zřítilo a kostel i klášter byl velmi 
poničený. Pokračujeme ambitem plným fresek ze 14. století do 
Císařské kaple. Tato malá kaple je zasvěcena pěti patronům na 
ochranu proti moru. Sv. Rozálie mezi nimi nechybí.

Dle legendy se traduje, že právě zde byla uložena část krá-
lovského pokladu. Následuje kaple bez výzdoby, avšak s malým 
modelem kláštera. Model zaujal. Starším výletníkům září oči 
jak malým klukům. Pomalu se vydáváme na rajskou zahradu ve 
dvoře. Uprostřed zahrady se tyčí 7 metrů vysoký kříž. Po pou-
tavém zahradním výkladu následoval oběd. Ve společné jídelně 
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jsme si vychutnali výborný guláš, který jsme zapili buď nealko-
holickým nápojem nebo pivem Staropramen.

Hodiny neúprosně ukazují půl jedné a nás čeká cesta do dru-
hého benediktinského kláštera. Břevnov je náš cíl! Průjezd přes 
město je nám odměnou. Petřín, Pražský had, Národní divadlo, 
Karlův most, Mánes to vše vidíme. Autobusem stoupáme na 
Břevnov. Mrholí. Vcházíme do klášterního traktu. Chvíli če-
káme a poté se nás ujme energický benediktinský bratr Martin. 
S výhledem na baziliku sv. Markéty nás poutavě seznámil s dě-
jinami kláštera a činností řádu.

Další výklad již pokračoval v nádherné barokní bazilice 
sv. Markéty. Víme, že se jedná o nejstarší mužský klášter, který 
založili kníže Boleslav II. a biskup sv. Vojtěch, který se v Itálii 
setkal s řádem benediktinů. Klášter utrpěl v době husitských vá-
lek, ale později byl kupodivu zachován. Zvedáme hlavy k úžas-
nému baroknímu stropu. Na bocích baziliky prohlížíme sedm 
úžasných obrazů od nejlepšího machra té doby, mistra štětce 
Petra Brandla. Ke každému datu a události dostáváme od našeho 
průvodce k dobru nějakou příhodu. Perfektní. Tak to má být. 
Nikdo neusnul. Nikdo se nenudí. Tyto vypravěčské vsuvky ne-
jde zapomenout. Možná dnes už nám vypadly názvy obrazů, ale 

informace o tom, že Brandlova schopnost spolehlivosti byla té-
měř nulová kvůli jeho alkoholismu, to si bude pamatovat každý. 
Není divu. Syn Martin mu zemřel v náručí a on chtěl na chvíli 
zapomenout. Přesto po něm zůstaly skvosty. A tak bych mohl 
pokračovat. Přesouváme se před kryptu. Do ní vcházíme jednot-
livě. Mizíme v útrobách. Úzké průchody jsou obousměrné. Ale 
jsme štíhlí, vyhýbáme se i s batohy na zádech a deštníky v ruce.

Na vlastní oči vidíme zbytky románské rotundy z 11. století. 
Se vší vážností se nenápadně dotýkám kamenů. Snad nezačne 
houkat alarm. Ticho. Dobrý. Sahám si na dějiny. Tisíc let je tisíc 
let. Jakmile jsme postupně vyšli z krypty, pořizujeme společnou 
fotografii s bazilikou sv. Markéty v pozadí. Povedlo se. Nikdo 
nikde. Kde se vzaly, tu se vzaly, dvě česky hovořící paní. Polo-
viční výhra. Fotí nás všechny. Super. Výhra je celá. Jako bonus 
je na fotografii i náš průvodce. Následuje přesun do klášterní 
prelatury. Stoupáme po schodech s červeným hutným tepichem. 
Na stěnách obrazy. Víme, že se jednalo o místo, kde se žilo a kde 
opat přijímal významné návštěvy. Vcházíme do Tereziánského 
sálu. Nádhera. Nejedna ústa padla dolů. Skvostně vymalovaný 
strop, barokní výzdoba, perfektní akustika. Dnes se zde konají 
svatby, stužkování či hudební koncerty. Konec prohlídky. Slabě 
prší. Máme něco přes půl hodiny čas. Můžeme se mrknout na 
hřbitov, do zahrad, do obchůdku nebo si skočit na kávu do Kláš-
terní sýpky. Název vznikl dle umístění právě v budově sýpky. 
Břevnovský klášter je držitelem ještě jednoho prvenství. Právě 
odtud pochází nejstarší zmínka o vaření piva na našem území. 
Klášterní pivo se zde vaří i v současnosti. Nejeden účastník zá-
jezdu ho ochutnal a pořídil si domů suvenýr v podobě lahve to-
hoto moku.

Ručičky na hodinkách ukazují 15:25 h. Nastupujeme do auto-
busu a přesouváme se kousek dál. Čeká nás třetí a poslední místo 
tohoto dne. V tomto šedém tmavém dni nás rozjasní Bílá hora. 
Každý Čech a Moravák je hluboký znalec dějepisu. Upálení Mi-
stra Jana Husa, bitva na Bílé hoře a na důkaz hloubky svých 
znalostí ještě zmíní datum 1212 – Zlatá bula sicilská. O znalos-
tech není tak pochyb. Nuže, školním znalostem v praxi vstříc. 
Již z dálky, mezi žlutými korunami stromů, vidíme kostel Panny 
Marie Vítězné na Bílé hoře. Malebný, krásný. Jako kulisa do 
pohádky. Po chvíli se dostavila sestra benediktinka Petra, která 
nás provázela. Na rozdíl od bratra benediktina na Břevnově je 
v civilním oblečení. Mile nás přivítala a ujala se výkladu.

Víte proč se Bílé hoře říká bílá? Zeptala se. Les rukou se 
nekonal. Někdo koukl na střechy, jiný jako by botou chtěl po-
sunout kamínek, ostatní jsme kroutili hlavou. Jsme zde tudíž 
správně. Je stále co se učit. Podle barvy opuky, která je bílá. Z ní 
stavěla celá Praha a bílé lomy na temeni hory jí daly svůj název. 
Sestra průvodkyně svůj výklad začala u reliéfu nad vstupem do 
kostela. Na ní je karmelitán držící v prvé ruce kříž. Vše se zde 
točí kolem bělohorské bitvy. Zázrak. Na výhru to před těmi 402 
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lety nevypadalo. Ale stalo se. Proto zázrak. Na počest císařské-
ho vítězství zde byla zprvu vybudována jednoduchá kaple, kte-
rá prošla časem významnými přestavbami. Vše názorně vidíme 
v ambitu u plastikových modelů. Poté stojíme u ekumenického 
hrobu padlých a přesouváme se do interiéru kostela Panny Marie 
Vítězné. Uvnitř je malý, tmavý. Mohutný barokní zlatý oltář, 
nad kterým je kopule vrhající světlo. Baroko. Koukáme do ní. 
Hra světel, stínů. Přesně tak to stavitelé chtěli Nahoře vidíme 
fresku Panny Marie Vítězné kojící Ježíška. Po každé z prohlídek 
následovalo poděkování průvodci a předání vína, které jsme při-
vezli s sebou. Na slova sestry benediktinky nezapomenu. Cituji: 
„Jéé, Morava přijela. Já su z Hustopeč“. Následoval potlesk. Tož 
a pak že vše nesouvisí se vším.

V pět odjíždíme z Prahy. Tři dnes navštívené benediktinské 
kláštery zůstávají za námi. Jedna benzínová pumpa v půlce ces-
ty před námi. Ještě večerní modlitba a poděkování s Marcelem 
a pouť je téměř u konce. Čím blíž k domovu, tím více zpěvu. 
Za posledních slabik písničky Sláva nazdar výletu už vjíždíme 
do Moutnic. Je již po půl osmé. Dávno je tma jako v pytli. My 
v pytli nejsme. Jsme nabiti dobrými dojmy.

Není v možné zde vypsat všechny pozoruhodnosti a zajíma-
vosti, se kterými jsme se setkali. Za prvé by vás to mnohé neba-
vilo. Za druhé si vše můžete dohledat na webových stránkách. 
O barokním stavitelství, bitvě na Bílé hoře, životech svatých, 
našich vladařských dějinách je plno publikací a televizních po-
řadů. Jediné, co vám mohu doporučit, jsou tato tři benediktinská 
klášterní místa k návštěvě. Podíváte-li se na stránky naší farnos-
ti, naleznete zde i 160 fotografií včetně jejich popisků.

Co napsat závěrem? Nad míru očekávání se zájezd povedl. 
Poděkování si zaslouží všichni, kteří se na organizaci výletu po-
díleli, a také i vy, kteří jste se zúčastnili. 

Kam příště? Své tipy můžete dávat otci Renému, Františku 
Vymazalovi nebo Katce Springinsfeldové. Avšak jedno je jisté. 
V sobotu 14. října 2023 na farním výletě opět na viděnou!

Daniel Žák

Živý růženec
Nejprve začneme počátkem, historií vzniku:

Historie živého růžence
S myšlenkou živého růžence přišla v r. 1826 Pauline Jaricot 

(22. července 1799 – 9. ledna 1862) Lyon, zakladatelka Papež-
ského misijního díla šíření víry, aby podpořila misionáře i celé 
misijní úsilí církve. V 17 letech při postních rekolekcích se jejího 
srdce dotklo téma lidské marnivosti. Odložila drahé šaty a složi-
la soukromě slib čistoty a postupně objevovala smysl svého ži-
vota v úctě k Nejsvětější svátosti. Měla od mládí touhu odjet na 
misie, ale kvůli vážnému poranění nohy to nebylo možné. Přes-
to misijní touhu neopustila a rozhodla se, že chce být přítomna 
u misionářů a jejich svěřenců alespoň duchovně skrze modlitbu 
a oběť. Založila společenství deseti lidí s názvem „ti kteří děla-
jí nápravu“. Společenství získalo misijní rozměr. Podporovalo 
misie modlitbou i týdenním finančním darem na spolupráci při 
šíření evangelia. Každý bral na sebe zodpovědnost najít dalších 
deset lidí, kteří se budou modlit za misie.

Přáním zakladatelky bylo učinit růženec modlitbou všech. 
Tento způsob živého růžence byl v r. 1833 zahrnut do stanov 
Papežských misijních děl. Oficiální schválení živého růžence 
udělil papež Řehoř XVI. V roce smrti Pauliny měl živý růženec 
ve Francii tři miliony členů a brzy se stal známý po celém světě.

Letos 22. května 2022 byla Paulina v Lyonu blahořečena.

Křehká francouzská dívka, o níž její přítel svatý Jean Baptiste 
Vianney prohlásil: „že nese těžký kříž s velkou láskou“. Ač na-
rozena do bohaté rodiny, umírá ve veliké chudobě. Ač přirozeně 
marnivá, v raném věku pochopí, že se má líbit především Bohu. 
Ač celoživotně sužována nemocemi a protivenstvím, přesto ne-
ustále poháněná zápalem naplnit vše, k čemu se cítí být volána. 
Ač iniciuje a finančně podporuje mnoho ušlechtilých sociálních 
i duchovních aktivit, konec života pro ni znamenal hanbu, poní-
žení a zapomenutí. Netuší nic o tom, jak velké a celosvětové dílo 
po sobě ve skutečnosti zanechává…
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Misijní růže neboli modlitba živý růženec tvoří lidé, kteří se 
společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jedné 
růže, která je tvořena z 20 tajemství (růženec radostný, bolest-
ný, slavný a růženec světla) Členové živého růžence se zavazují 
denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se 
po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí 
celý růženec. Živý růženec je možné modlit se ve farnosti, ve 
společenství mimo farnost nebo také například s Papežským mi-
sijním dílem, jehož byla Pauline Jaricot zakladatelkou. Výjimeč-
ná zaslíbení nejsou s modlitbou živého růžence spojena, sama 
o sobě je však velmi jistou cestou přímluvné modlitby.

V naší obci jsou „růže“ neboli společenství živého růžence 
od nepaměti.

16. října jsme společnou schůzkou vedoucích jednotlivých 
„růží“ chtěli toto společenství sjednotit, sdílet vzájemné poznat-
ky a i zavzpomínat na babičky, tetičky a paní, které toto vedení 
skupinek předávaly na své dcery, známé a jiné mladé ženy. Jsme 
velmi rády, že se účastnila i jedna vedoucí skupinky z Nesvačil-
ky. Původně deset moutnických skupinek po deseti lidech nám 
časem prořídlo, tak jsme mimo jiné skupinky spojili, aby každá 
„růže“ opravdu měla všechny svoje korálky – modlící se.

Je to společenství, které je otevřeno všem. Pokud se také 
chcete zapojit, být jednou či jedním z „korálků“ živého růžence, 
budete srdečně vítáni.

Lenka Dohnálková

Kreativní odpoledne
V sobotu 12. listopadu se na faře konalo tvoření a vyrábění 

prodejních výrobků na misijní jarmark.
Farní centrum se tak na pár hodin stalo dílničkou, ve které se 

sešlo několik dětí a maminek s dobrou náladou a chutí pomoci 
ostatním dětem.

Tvoření bylo uzpůsobeno i věkovým schopnostem dětí. Ty 
mladší vyráběly z papírů různá přáníčka, malovaly a razítko-
valy obaly k zabalení drobností. Starší děti zaujalo navlékání 

korálků, vykrajování modulových ozdob nebo výroba svíček ze 
včelího vosku. Mohly si tak vyzkoušet vše, co je zajímalo a ba-
vilo. Během odpoledne mohly načerpat sílu chutným občerstve-
ním, o které se postaraly některé maminky. Po skončení si děti 
za odměnu vybraly drobnou sladkost.

Na závěr stojí také poděkování za účast několika místních 
žen, které vyšívaly, zasvětily nás do výroby korálkových ozdob 
nebo pomohly s úklidem a přípravou občerstvení.

Zvláštní poděkovaní patří všem maminkám, které se podílely 
na veškeré přípravě, a paní Petře Vymazalové za organizaci.

Terézia Lengálová

Misijní odpoledne v orlovně
Nedělní odpoledne 20. listopadu patřilo misiím. Společný 

program jsme zahájili promítáním filmu Filipínské rugby, kte-
rý dokumentuje život sirotků na ulicích Manily, hlavního města 
Filipín.

Jelikož naše pozvání na tuto akci přijal pan Martin Rýznar, 
samotný autor tohoto snímku, mohli jsme po shlédnutí vyslech-
nout jeho komentář k filmu a položit mu pár otázek k tématu 
misií.
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Poté už nás čekal misijní jarmark, který pro nás připravily ši-
kovné maminky. Zakoupením krásných výrobků dětí jsme mohli 
podpořit misijní dílo právě na území tohoto ostrovního státu.

Vrcholem odpoledne byla dražba nejrůznějších dobrot a dal-
ších produktů, které pro tyto účely věnovali naši moutničtí spo-
luobčané. Chtěla bych touto cestou ze srdce poděkovat všem, 
kteří se podíleli na této akci, ať už chystáním a výzdobou sálu, 
zajištěním ozvučení a techniky k promítání filmu, přípravou 
a prodejem výrobků, fotodokumentací, zajištěním programu pro 

děti, svým příspěvkem k občerstvení nebo věnováním daru do 
dražby. Bez Vaší nezištné pomoci by nebylo možné podobnou 
akci pořádat. Velké díky ale patří také všem dobrodincům, kteří 
misijní odpoledne podpořili svou účastí. Díky Vaší štědrosti se 
podařilo vybrat krásných 29.599 Kč! Tato částka byla věnována 
na základní péči o sirotky a nejchudší děti žijící na území Filipín. 
Děkujeme!!!

za farnost
Petra Vymazalová

OREL JEDNOTA MOUTNICE

Karetní turnaj
V sobotu 5. listopadu se v orlovně konal turnaj v kartách „Jo-

ker“ – lidově v žolíkách. Takovýto turnaj se u nás nekonal po-
prvé – do r. 2019 jej organizoval Brněnský spolek neslyšících, 
potom přišla vynucená pauza kvůli covidu a letos se poprvé or-

ganizace ujala naše místní jednota Orla. A byli jsme příjemně 
překvapeni zájmem a vysokou účastí. Sešlo a sjelo se 43 účastní-
ků z celé republiky – hráči přijeli z Brna, Hradce Králové, Ostra-
vy, a dokonce až z České Lípy! Pár „karbaníků“ se samozřejmě 
našlo i mezi moutnickými občany a v blízkém okolí.
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Protože při kartách není potřeba moc mluvit, tak nějak přiro-
zeně se prolnuly naše světy slyšících a neslyšících. Možná jsme 
si my, slyšící, uvědomili, že život s takovým handicapem není 
úplně jednoduchý, ale rozhodně jsme se všichni navzájem dobře 
bavili a občas docházelo při snaze o komunikaci mezi slyšícími 
a neslyšícími i ke komickým situacím.

Pravidla žolíka všichni znali (případně se je učili „za pocho-
du“ těsně před zahájením turnaje), takže jsme se mohli kolem 
desáté dopoledne pustit do rozlosování a do soubojů. Hrálo se 
šest kol po čtyřech hrách, hráči se po každém kole u stolů střídali 
podle připraveného plánku. Po třetím kole nás čekal oběd, někdo 
stihnul i kafíčko a zákusek dole v baru. A pak hned další tři kola 
a spočítat výsledky. No a tady jsou jména těch nejlepších:

1. Lubomír Mundok z Brna (562 bodů)
2. Petr Krčmárik z Moutnic (591 bodů)
3. Kristýna Nová (roz. Horecká) z Těšan (629 bodů)

Vítězové si odvezli pěkné ceny, všichni jsme se rozloučili 
a slíbili si, že příští rok se na turnaji určitě zase potkáme. Tak si 
přijďte taky zahrát!

Petr Novotný
Orel jednota Moutnice

Den válečných veteránů 11. 11. 2022
Pohled na památník mužů z Moutnic a Rozařína, padlých ve 

velké válce, nás nejvíce přibližuje k památce dne válečných ve-
teránů, která na jedné straně připomíná konec válečných útrap 
v roce 1918, ale také obrovské oběti a utrpení vojáků mnoha 
různých národů.

V dnešní době nám tento významný den, který symbolizuje 
květ vlčího máku, připomíná válečné veterány z různých období 
minulého století až po dnešní dny. Je také připomínkou vojáků 
z mnoha zemí, kteří bojovali v různých válečných konfliktech. 
Při vzpomínkách v den válečných veteránů v minulých letech 
se nám zdálo, že úcta k veteránům patří už jen do minulosti, ale 
bohužel rok 2022 nás opět nutí přemýšlet o tom, co vede člověka 
k tak nechutným věcem, jako je zabíjení lidí.

Při pohledu na památník padlých vojáků Rudé Armády mě 
děsí myšlenka na to, že dnes se zabíjí vojáci znepřátelených 
zemí, když ve druhé světové válce bojovali jejich předci společ-
ně proti nacismu. Bohužel to vypadá tak, že se lidé opět nejsou 
schopni poučit z minulosti. Jak by se asi dívali na dnešní válku 
na Ukrajině padlí muži z památníku u fary? Jako by už těch vá-
lečných veteránů nebylo dost. A tak nezbývá než věřit, že lidé 
opět dostanou rozum a válka skončí. A také věřit, že se dostane 
rozumu některým našim spoluobčanům, a to zejména těm, kte-
ří neskrývají své sympatie k diktátorovi z východu a mají pro 
zabíjení lidí jakési prazvláštní vysvětlení. Vysvětlení, které je 
naprosto v rozporu s historickou zkušeností našeho národa. Jen 
si vzpomeňte, anebo vy mladší si ověřte, jak se k nám chovali 
mocní v roce 1938 a 1968.

Při ohlédnutí za 11. listopadem je také dobré vzpomenout 
na jednu významnou historickou postavu dějin. I když letos 
sv. Martin na bílém koni nepřijel a mnozí si tento den připomí-
nají vínem nebo husou, tak mi dovolte připomenout, že Martin 
byl původně římský voják, který vynikal pevným charakterem 
a lidskostí. 

Jako voják nezabíjel nevinné a neloupil, ale o svůj plášť se 
dokázal podělit s chudákem. A to se stalo ve IV. století. Možná 
by na čin tohoto patrona vojáků mohli navázat vojáci vyslaní 
zabíjet na Ukrajinu. Mohli by také začít spíše přemýšlet, a nejen 
slepě vykonávat rozkazy šíleného vůdce. Vím, že je to jen přání, 
ale co kdyby přece jen.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kdo si našli chvíli v pá-
tek 11. listopadu a svou účastí vzdali hold všem válečným ve-
teránům.

Rostislav Dohnálek

Cvičení maminek s dětmi
V říjnu jsme se v místní orlovně začali scházet ke cvičení ma-

minek a dětí ve věku 1-3 let. Scházíme se každý týden ve čtvrtek 
v 10 hodin. Ve cvičení se s dětmi věnujeme říkánkám a písnič-
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kám s ukazováním, rozvoji hrubé motoriky, rytmizaci a různým 
hrám. Děti mají rády hry s padákem a opičí dráhy. V listopadu 
jsme pro děti připravily několik tematických lekcí, jednalo se 
o setkání na téma zvířátka, podzim a hudební hodina.

Doufáme, že v prosinci děti potěšíme tematickými hodina-
mi zaměřenými na zimu a Vánoce. Rádi mezi sebou přivítáme 
všechny maminky a děti.

Lenka Gargulová a Bára Korčáková
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SDH MOUTNICE

Mladí hasiči
Se začátkem školního roku jsme opět s dětmi zahájili trénin-

ky. Intenzivně jsme se připravovali na okresní závody v požární 
všestrannosti. Děti se poctivě připravovaly a jejich snaha se vy-
platila. Tento závod proběhl 1. 10. 2022 v obci Kuřimské Jestřa-
bí. Z důvodu nemoci jsme na závody vyrazili pouze s hlídkami 
mladších a starších žáků. Hlídka mladších žáků A nedala žádným 
dalším soupeřům šanci a s náskokem několika minut celý závod 
vyhrála! Děti na žádném stanovišti nezaváhaly, všechny úkoly 
splnily a právem si odvezly zlaté medaile. Hlídka mladších žá-
kům B skončila na 22. místě. Tento tým si běžel pro zkušenosti 
a příští rok se budeme snažit o medailové umístění. Tým star-
ších žáků byl poznamenán zdravotními problémy jedno z členů 
hlídky. Závod museli dokončit v oslabení. Starším žákům patří 
pochvala za jejich bojovnost a statečnost.

Dne 19. 11. 2022 jsem s dětmi společně přespali v hasičské 
zbrojnici.
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Pro děti byl připraven zábavný program, během večera jsme 
společně vyráběli vánoční dekorace, které v době adventu budou 
rozdány seniorům. Přes zimu nás čeká příprava na jarní závody.

Každý čtvrtek se scházíme v orlovně a společně trénujeme, 
abychom v jarní sezoně domů přivezli co nejvíc medailí. Tak 
nám držte pěsti!

Tereza Gargulová

Poděkování na konci roku 2022
Vážení spoluobčané a příznivci sboru dobrovolných hasičů,
rád bych se krátce poohlédnul za končícím rokem 2022.
Během celého roku jsme pořádali různé sportovní a kulturní 

akce, například pálení čarodějnic a Den rodiny. Jsme vám vděč-
ní za podporu při sběru železného šrotu, který proběhl v dubnu. 
V červnu se uskutečnil již XVI. ročník Memoriálu poručíka J. 
Garguly. Za zmínku také stojí celostátní akce Požární ochrana 
očima dětí, které se moutnická ZŠ zúčastnila již v minulých 
letech. Tímto děkuji paním učitelkám a dětem za účast a pod-
poru.

Mé díky patří vedoucím, kteří se pravidelně věnují dětem 
a mládeži, sportovnímu družstvu dětí a mužů za reprezentaci 
nejen našeho SDH, ale také naší obce.

Děkuji všem členům SDH Moutnice, kteří se podíleli na 
přípravě našich akcí. Velké poděkování patří též výjezdové 
jednotce za obětavou práci pro spoluobčany a blízké okolí.

Vážení spoluobčané,
děkuji vám za přízeň a podporu, kterou jste našemu sboru 

projevovali v uplynulém roce účastí na akcích SDH Moutnice, 
které jsme pro vás rádi připravili.

Přeji všem požehnané vánoční svátky a pokojný rok 2023.
Za SDH Moutnice

Jiří Dohnálek

SK MOUTNICE

Fotbalový kroužek
Celý rok mladí fotbalisté z fotbalového kroužku poctivě 

trénovali a navštěvovali svoje tréninky. S koncem podzimu se 
děti přesunuly ze hřiště do místní orlovny. Zde budou trénin-
ky pokračovat pravidelně každé úterý od 17 do 18 hodin a děti 
zde budou dál rozvíjet svoje sportovní a pohybové schopnosti. 
Tímto SK Moutnice a trenéři děkují jednotě Orla Moutnice za 
zapůjčení orlovny k zimnímu tréninku dětí. Těšíme se na další 
děti a kamarády, přijďte mezi nás, ať je nás více.

Pavel Hrančík a Radek Trávníček

Informace ze sportovního úseku
Hráčský kádr mužů „A“ pro podzim sezóny 2022/2023

Hrdlička Jan, Frank Ondřej, Antczak Miroslav, Gargula 

Tomáš, Žáček Šimon, Canales Pineda Enrico Christian, Lengál 
Josef, Krumpolc Martin, Janoušek Tomáš, Trávníček Radek, 
Canales Pineda Gabriel Sebastian, Fic Miroslav, Vykydal Tomáš, 
Dolák Jiří, Janoušek Libor, Lízal Marek, Lízal Lukáš, Hrančík 
Pavel, Handl Pavel, Husák Jan, Dolák Petr

Hráčský kádr mužů „B“ pro podzim sezóny 2022/2023
Ostrovský Václav, Král Václav, Gargula Josef, Janoušek 

David, Daněk Miroslav, Tannenberger Dominik, Vaculík Marek, 
Janoušek Dominik, Bakalík Radovan, Dolák Petr, Sedláček 
Pavel, Flajšinger Petr, Janoušek Petr, Benáček Tomáš, Jáchim 
Petr, Přerovský Jindřich, Bystřický Jaroslav, Riedl Šimon, Fic 
Miroslav, Lízal Lubomír, Kincl Michal, Cogan Mevlut, Husák 
Václav
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Prozatímní tabulky po podzimu 2022

Blahopřání našim fotbalovým jubilantům
Abrahámek František 80 let
Sedláček Pavel ml. 55 let
Trávníček Zbyněk 50 let
Janoušek Petr 35 let

Všem těmto našim „kulatým“ jubilantům přeje SK Moutnice 
hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a patří jim dík a po-
děkování za všechno, co udělali pro sport a fotbal v Moutnicích.

Z historie moutnické kopané
Rok 1957 je určitým zlomem ve zlepšení podmínek k pro-

vozu kopané, neboť bylo za velké pomoci MNV zajištěno vy-
budování nového fotbalového hřiště, a to na pozemku p. Aloise 
Jahelky na tzv. „rybníku“. S majitelem byla uzavřena nájemní 
smlouva, která po založení JZD pozbyla platnosti, a pozemky 
byly dány oddílu kopané k bezplatnému užívání.

První zápas byl sehrán na novém hřišti se Sokolem Opatovice 
a vyhráli jsme vysoko 8:0. V tomto roce za nás hrával také hráč 
Rostislav Kupka, který byl velkou posilou pro útok. Zásluhu 
na velmi dobrých záznamech ze života oddílu má náš tehdejší 
jednatel František Svoboda. Na základě reorganizace kopané 
byl náš oddíl v roce 1957 zařazen do III. třídy okresu Židlocho-
vice. Hlavní kádr mužstva tvořili hráči: Karel Procházka, Jan 
Procházka, Jan Handl, Milan Konečný, František Podloucký, 
Ondřej Konvica, Štěpán Zámečník, Vlastimil Fiala, František 
Handl, Václav Bárek, Ludvík Tichý a ze starší garnitury stále 
ještě Bohumil Stejskal.

Pořadí v tabulce v tomto roce:
1. Přísnotice 38 bodů
2. Moutnice 32 bodů
Za námi následovaly Opatovice, Sobotovice, Nosislav, 

Rajhradice, Těšany, Přibice, Měnín, Rajhrad II, Suchohrdly 
a Loděnice. I v tomto roce nám zůstalo jen 2. místo.

Foto: Mužstvo z padesátých let
Stojící zleva: Oldřich Laštovička – předseda klubu, Josef 
Konečný, František Podloucký, Jan Putna, František Handl, 
Rostislav Kupka, Rudolf Hrdý
Vpředu zleva: Josef Fibich, Jan Handl, Karel Procházka, Jan 
Procházka, Václav Konvica

Rok 1958. Sehráno bylo celkem 20 mistrovských zápasů a 11 
přátelských. Všechny zápasy sehrál Jan Putna a vstřelil 33 bra-
nek. V podzimním kole III. třídy okresu Židlochovice jsme se 
umístili na 1. místě, ale zápas o postup, který se hrál až v roce 
1959 se Sokolem Těšany v Rajhradě, jsme prohráli 1:2, takže 
jsme opět nepostoupili.

Rok 1959. Nová reorganizace kopané nás přeřadila do II. 
třídy v okrsku Brno, ve kterém hrály oddíly: Moutnice, Čebín, 
Adamov, Řečkovice, Blansko, Husovice, Tvarožná, Zbrojovka 
Brno, Slavoj Brno a Kuřim. Skončili jsme na 9. místě se skórem 
15:31. Dorost se umístil na 10. místě.

Rok 1960. Mistrovské zápasy skončily po jarní sezóně takto: 
náš oddíl se opět umístil na 2. místě za Zbrojovkou Brno, která 
se 32 body a skórem 80:35 nás předběhla, neboť jsme docílili 29 
bodů a skóre 50:38.

Výsledky jarních kol:
Moutnice – Čebín 1:0 Moutnice – Tvarožná 3:2
Moutnice – Adamov 0:7 Moutnice – Zbrojovka 0:5
Moutnice – Řečkovice 3:2 Moutnice – Slavoj 0:1
Moutnice – Blansko 0:1 Moutnice – Kuřim 0:4
Moutnice – Husovice 11:1

V podzimním kole jsme v roce 1960 získali pouze 8 bodů 
a hlavní nápor udržení ve II. třídě zbyl na jaro.

Mužstvo z roku 1960
Stojící zleva: Josef Hrubeš – trenér, František Podloucký, Jan 
Dohnálek, Ondřej Konvica, Jan Handl, Jan Procházka
Vpředu zleva: Alois Konvica, Josef Konečný, Jan Lízal, 
František Handl, Vlastimil Fiala

Tabulka III. třída sk. A
1. Židlochovice 13-13-0-0 70:7 39 bodů
2. Přísnotice 13-11-1-1 71:21 34 bodů
3. Viničné Šumice 13-10-0-3 44:23 30 bodů
4. Šlapanice B 13-8-1-4 41:23 25 bodů
5. Těšany 13-6-1-6 26:30 19 bodů
6. Újezd u Brna B 13-6-0-7 31:48 18 bodů
7. Mokrá-Horákov 13-5-2-6 27:35 17 bodů
8. Babice n./Svit. B 13-4-4-5 35:34 16 bodů
9. Podolí B 13-4-3-6 22:32 15 bodů
10. Vojkovice B 13-4-1-8 23:55 13 bodů
11. RAFK B 13-3-3-7 29:37 12 bodů
12. Žabčice 13-2-3-8 25:47 9 bodů
13. Moutnice 13-2-2-9 18:42 8 bodů
14. Kobylnice 13-2-1-10 17:45 7 bodů

Tabulka IV. třída sk. A
1. Rajhradice B 10-10-0-0 63:14 30 bodů
2. Měnín B 10-7-0-3 34:23 21 bodů
3. Žatčany 10-5-0-5 25:23 15 bodů
4. Pozořice B 10-4-0-6 23:33 12 bodů
5. Těšany B 10-2-1-7 14:34 7 bodů
6. Moutnice B 10-1-1-8 6:38 4 body
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V roce 1961 bylo pro nás jarní kolo daleko příznivější a po-
dařilo se nám udržet se v okresním přeboru, a to hlavně zásluhou 
výhry v Kuřimi 3:2 a ve Veverské Bítýšce 2:1.

Rok 1962 – 1963. V sezóně podzim 1962 a jaro 1963 tréno-
val naše mužstvo hráč Sedlinský. Pod jeho vedením se kopaná 
postupně zlepšovala. V této době bylo mužstvo složeno z těchto 
hráčů: Jan Lízal, Jedlička, Podloucký, Jan Handl, Vlastimil Fi-
ala, František Handl, Jan Procházka, V. Konvica, Tichý, Sedlin-
ský, Zámečník, M. Tichý, Josef Konečný, Pavel Dohnálek, Jan 
Dohnálek.

Na jaře 1963 začal u nás hrát Gusta Višňovský a Jaroslav Krá-
sa ml. V okresním přeboru jsme skončili na 6. místě se 30 body 
a skórem 54:42.

Tabulka po podzimních kolech okresního přeboru
roku 1963

1. Rajhrad 14 bodů 7. Chrlice 11 bodů
2. Hrušovany 14 bodů 8. Prštice 10 bodů
3. Říčany 13 bodů 9. Pozořice 10 bodů
4. Horákov 13 bodů 10. Soběšice 9 bodů
5. Moutnice 12 bodů 11. Střelice 8 bodů
6. Ořechov 12 bodů 12. Želešice 6 bodů

Rozhovor s naším bývalým výborným útoční-
kem Václavem Hrdým

Jaké byly tvoje fotbalové začátky?
V roce 1957 v mých 10 letech jsem začal svoje první fot-

balové krůčky dělat jako většina fotbalistů již na novém hřišti 
v Moutnicích, které bylo čerstvě otevřené, za žáčky. Vždy jsme 
se sešli, rozdělili jsme se a hrá-
li. Většinou jsme ale neměli 
míč, který jako jediný vlastnil 
Jan Kroupa, který bydlel v Ja-
lovisku. A když nám ho půjčil, 
jak jsme byli rádi a šťastní! No 
a naše první dresy na soutěžní 
utkání – to už jsme si hodně 
mysleli a považovali si toho.

Jak vzpomínáš na svoje 
dorostenecká léta?

V 15 letech jsem věkem 
přešel do dorostu a tam nás již 
vedl náš a můj první trenér Mi-
lan Konečný. Musím říci, že od žáčků jsem vždy hrával v útoku 
a za mého účinkování v dorostu tomu nebylo jinak. Do doros-
tu se mnou přecházeli např. Václav Holeček, Pavel Dohnálek 
a další. Systém soutěží v okresním přeboru dorostu byl připra-
ven a rozlosován tak, že jsme jezdili na soutěžní utkání současně 
s „A“ týmem.

Kdy jsi poprvé nastoupil z „A“ tým Moutnic?
Poprvé jsem nastoupil za „áčko“ v mistrovském zápase 

okresního přeboru mužů v roce 1965, když mi bylo 18 let, ve 
Veverské Bítýšce. Potom už zápasy pravidelně naskakovaly až 
do doby, kdy jsem měl 19 let a šel jsem na základní vojenskou 
službu.

Kam jsi narukoval a hrál jsi na vojně fotbal?
Narukoval jsem 1. srpna 1966 do Prahy k Hradní stráži. Po-

tom jsem šel na dva měsíce do výcvikového střediska do Lipové 
u Šluknova. Tam jsme kromě základního vojenského výcviku 
trénovali např. zavádění a střídání stráží. Po návratu do Prahy na 
Hradčany jsem chodil čtyři měsíce do strážní služby, než jsem 

odešel na poddůstojnickou školu do Chodové Plané. V této době 
se stálo a sloužilo na strážním stanovišti celé dvě hodiny, takže si 
jistě dovedete představit, jak byly tyto dvě hodiny dlouhé napří-
klad v noci a v zimě. Za nás byla strážní služba na pevných sta-
novištích, ať už u Hradní brány, Daliborky, o víkendu jsme měli 
stanoviště u zahrady na Valech a u Prašné brány. Kromě toho 
jsme hlídali ministerstvo zahraničí – Černínský palác (naproti 
Lorety) a Strakovu akademii (sídlo naší vlády). Protože jsme 
byli hodně vytížení strážní službou, sportoval jsem jak v atleti-
ce, tak také v kopané jen jako součást přípravy anebo jako sou-
část přátelských a pohárových turnajů za mužstvo Hradní stráže.

Zleva: Václav Holeček, Václav Hrdý, František Janoušek

Na vojnu vzpomínám rád, rád jsem sportoval, ale hlavně bě-
hal s atlety Dukly Praha. Mám také spoustu diplomů za různé 
běžecké závody. Ale největší šok a strach jsem zažil na vojně 
v noci z 20. na 21. srpna 1968, kdy jsme byli napadeni vojsky 
Varšavské smlouvy. A v této době jsem byl velitelem stráže na 
předsunutém stanovišti na „vládě“ ve Strakově akademii, kde 
nás obsadila vojska a byli jsme násilně eskortováni do kasáren. 
Dovedete si představit kluka, vojáka, který má měsíc do civilu, 
a toto se mu přihodí? Nikomu z nás v té době nebylo do smíchu. 
Nakonec jsme ale odešli do civilu tak, jak jsme měli plánováno.

Co bylo po návratu z vojny?
Vrátil jsem se v roce 1968, kdy mužstvo stále vedl jako trenér 

Milan Konečný a vedoucím mužstva byl „předseda“ O. Lašto-
vička. V té době se už v Moutnicích formovalo silné mužstvo, 
které je na mnoha historických fotkách. Pořád jsme hráli okresní 
přebor a jak jistě víš, tak postup a 1. místo nám stále dokola 
unikalo. Nejvíc si vzpomínám a mrzí mě prohra doma s Ochozí 
v posledním kole, kdy nám stačilo vyhrát nad zachraňující se 
Ochozí u Brna a byli bychom v I. B třídě – ale prohra a zase 
nic…

Vím o tobě, že jsi byl několikrát nejlepším střelcem okre-
su Brno – venkov a také jsi hrál ve výběrech.

Ano, to je pravda. V letech 1972 (28 gólů), 1973 (35 gólů), 
1974 (31 gólů) a 1975 (31 gólů) jsem byl nejlepším střelcem 
okresu Brno – venkov, což dokazují tyto diplomy. V Moutnicích 
jsem býval stále nejlepším střelcem po dobu několika dalších 
roků, ale to už jsem si neevidoval a nemám to doložené. V této 
době jsem několikrát dostal pozvánku k zápasům výběrů muž-
stev Brno – venkov proti Bratislavě – venkov. V jednom z těchto 
zápasů, kdy fotbalisté z Bratislavy byli trošku slabší, jsme jim 
dali jedenáct gólů a já z toho dal sedm branek.

Můžeš mně říci tvoji ideální sestavu za tvé hráčské gene-
race?

Neřeknu ti sestavu, abych někoho neurazil (kdybych na něj 
třeba zapomněl), ale řeknu ti soupisku a posty kamarádů, se kte-
rými jsem hrál nejčastěji:
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Brankáři: Jan Lízal, Frant. Červinčák
Obrana: R. Sedláček, J. Tichý, L. Bedřich, Pavel Dohnálek, 

Slávek Vrba, Milan Vrba, Oldřich Laštovička ml.
Záloha: J. Krása, O. Koutný, Fr. Šibíček, Pambos, Jar. Vrba, 

Dolfa Dohnálek, Václav Holeček, Z. Zahrádka
Útok: Pavel Sedláček, Gusta Višňovský a já (pozn. Václav 

Hrdý)
Trenér: Milan Konečný
Vedoucí mužstva: předseda Oldřich Laštovička st.
Kdy jsi končil svoji fotbalovou 

kariéru?
Svoji kariéru jsem pomalič-

ku uzavíral v roce 1978, kdy mně 
bylo 31 roků, začal jsem mít určité 
zdravotní problémy s kolenem a za 
spoluhráče v té době jsem měl z té 
mladší generace např. Milana Pro-
cházku, Emila Šalovského, Huber-
ta Janouška a další.

Řekl bys našim čtenářům 
a spoluobčanům nějakou fotba-
lovou „perličku“?

Asi bych zmínil jenom to, že 
prakticky po celou dobu mého 
účinkování v moutnickém „áčku“ jsem byl kapitánem mužstva 
a také jsem byl pravidelným exekutorem pokutových kopů – 
tedy penalt a ze 26 mistrovských utkání za celou sezónu jsem 
jich v průměru deset kopal a všechny bezpečně proměňoval 
v góly.

Foto: Memoriál J. Vrby
Nahoře vlevo: O. Laštovička, F. Šibíček, V. Holeček,
L. Bedřich, V. Hrdý, O. Kmný, R. Sedláček, M. Konečný
Dole vlevo: D. Dohnálek, M. Vrba, P. Sedláček, S. Vrba,
P. Dohnálek

Co ti fotbal dal a co ti vzal?
Fotbal mně dal velkou radost ze hry a nespočet kamarádů 

a přátelských setkání. Také jsem díky sportu a fotbalu potkal 
spoustu zajímavých lidí. No a vzal mi a bral mi čas od rodiny 
a jako každého sportovce vám opotřebovává více zdraví a poz-
ději se všechny ty fauly začínají více a více sčítat a bolí víc.

Závěrem bych ti chtěl, Václave, nejenom poděkovat za 
sebe, za tento krásný a otevřený rozhovor, ale také za všech-
ny spoluhráče, za všechny, kteří měli tu čest s tebou hrát, ale 
také za všechny moutnické fotbalové fandy, kterým jsi svými 
výkony a góly neděli co neděli dělal velkou radost a poskyto-
val pěkné zážitky.

Za rozhovor mnohokrát děkuje
Robert Ostrovský

Poděkování a přání
Závěrem bych chtěl mnohokrát poděkovat za sebemenší od-

vedenou práci v uplynulém roce všem zaměstnancům klubu, 
hráčům „A“ i „B“ mužstev, dětem z fotbalového kroužku, je-
jich rodičům, všem trenérům od dětí po muže (těm především 
za jejich velkou obětavost a trpělivost se svými svěřenci), funk-
cionářům, fanouškům a všem spoluobčanům, kteří jakýmkoliv 
způsobem pomohli a pomáhají SK Moutnice. Také velké díky 
patří panu starostovi a obecnímu úřadu za vstřícnost, pomoc 
a veškerou spolupráci.

Přeji všem požehnané vánoční svátky plné radostné pohody 
a do nového roku 2023 hodně zdraví, Božího požehnání, osob-
ních i pracovních úspěchů a vše dobré.

Za SK Moutnice
Robert Ostrovský

Pozvánka na tradiční 
„Moutnické ostatky“

Pátek 10. 2. 2023 v orlovně Maškarní ples

Sobota 18. 2. 2023 tradiční „Moutnické 
ostatky“ – průvod masek (všech spolků 

a dětí) obcí a pravidelné zakončení v orlovně 
s občerstvením a vystoupením školních dětí 

s připravovaným programem

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ

Naše základní organizace v roce 2022 kromě běžných činnos-
tí, jako je chov králíků, holubů a

drůbeže, zorganizovala také Místní výstavu drobné-
ho zvířectva v termínu 24. – 25. září 2022. Účast byla 
hojná a akce vydařená, za což bychom rádi poděkovali 
jak našim členům, tak nečlenům, kteří se na výstavě 
podíleli a v neposlední řadě i naší obci za pomoc, tisk 
katalogů, pomoc s převozem klecí a sponzorským da-
rům.

Díky našim sponzorům: Obec Moutnice, Kosmetika – 
Veronika Oujeská, lihne.cz, Biokron, s. r. o. Blučina, Bravis 
reality, s. r. o., Agro Monet, Zemax, Vinařství Aleš Nekvapil 

Moutnice, Vinařství Slamáček Moutnice, Vinařství Prchal 
Nikolčice, Řeznictví a uzenářství Moró, Pramos Šitbořice, 

Minařík – zemědělská výroba Blučina se nám podařilo 
připravit nádhernou TOMBOLU.

V příštím roce připravujeme opět Místní výstavu 
drobného zvířectva, a to v termínu 9. – 10. září 2023

Jelikož se blíží konec roku, chtěli bychom za nás 
chovatele popřát všem členům i nečlenům hodně zdra-
ví, spokojenosti a životních úspěchů do dalšího roku.

Martina Zvolánková
za chovatele ZO ČSCH Moutnice
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Před nedávnem mě jako včelaře oslovila jedna moje kama-
rádka se zajímavým dotazem. Říká mi: „Dostala jsem teď od 
kamarádů jako dárek k narozeninám, poukaz na medovou ma-
sáž. Docela jsem se na to těšila a musím uznat, že to celé bylo 
moc příjemné, krásná hudba, příjemná vůně a masáž celého těla 
spojená s peelingem. Určitě se moje pokožka zaradovala a moje 
tělo po tomto zážitku docela pookřálo, ale když jsem viděla, ko-
lik se na tu proceduru použilo včelího medu, měla jsem trošku 
výčitky svědomí.“ A tak se mě zeptala, kolik asi medu přinese za 
svůj život jedna včela a kolik včel se třeba podílí na kilové skle-
nici medu? No není to hloupá otázka a možná se budete divit co 
včelstvo jako celek dokáže a jak malinko dokáže jen jednotlivá 
včelka.

Na 1 gram medu musí vče-
la navštívit zhruba 7000 kvě-
tů. Životní dílo jedné včely je 
přibližně půlka čajové lžičky 
medu.

Na 1 kilogram medu musí 
včely v průměru uletět vzdá-
lenost rovnající se 280 tisíc 
kilometrů, což je přibližně 7x 
kolem rovníku Země.

Včelí dělnice měří 12 – 
15 mm a váží okolo 100 mg. 
V době snůšky je včela schop-
na donést okolo 60 mg nektaru 

a 15 mg pylu na posledním páru končetin. V sezóně se dožívá 
5 – 6 týdnů. Dlouhověké zimní včely žijí 4 – 9 měsíců.

Roční spotřeba včelstva je téměř 100 kg medných zásob, 
cca 40 kg pylu a 150 litrů vody.

Vzdálenost větší jak 5 km jsou včely schopné překonat za 
zdrojem snůšky, pokud nemají možnost jiného zdroje v dosahu. 
Na 1 km letu včela spotřebuje zhruba 1 mg sladiny, kterou nese.

Včely dosahují rychlosti 29 km/h a za hodinu navštíví asi 800 
květů.

Včely, které se vyrojily, jsou méně útočné než včely v úle. Je 
to způsobeno tím, že mají plné medné váčky medu, který sebou 
odnesly z úlu.

Včela nevidí červenou barvu, vnímají ji jako prázdno jako 
barvu černou, naopak včely velmi dobře vnímají ultrafialové pa-
prsky a polarizované světlo.

Pyl je pro včely jediným zdrojem bílkovin. Slouží k výživě 
larev a zimní včely potřebují pyl k vytvoření zásoby tuků pro 
přežití zimy. Po návštěvě květu má na sobě včela až 2500 pylo-
vých zrn. Pro vytvoření pylových rousků musí včela navštívit 80 
květu. Silné včelstvo za den přinese až 1 kg pylu.

Česká republika je zemí s největším počtem včelařů v pomě-
ru k rozloze. Je to dáno především tradicí a převážnou větši-
nou drobných, zájmových včelařů, kterých je téměř 50 tisíc. Ti 
chovají okolo 500 000 včelstev a tvoří téměř 90 % z celkového 
počtu včelařů u nás.

Toto je jen zlomek toho, co by se dalo o těchto tvorečcích říct, 
a minimálně z jejich pracovitosti bychom si mohli vzít příklad. 
Včely jsou úžasné a jsem moc rád, že jsem mohl trošku nakouk-
nout do jejich zajímavého světa. Pokud by vás tento koníček lá-
kal anebo jste se jen někdy chtěli přijít podívat, klidně se ozvěte.

Roman Formánek

Přiblížili jsme se k závěru roku. Letošní úroda je už sklizena, 
mladé víno je většinou dokvašené, vyčištěné a stažené z kvas-
nic zraje ve sklepích. Vinice jsou připravené na zimu a čekají 
na ostříhání. Vinař by si po vinobraní rád oddychnul, ale čekají 
ho další práce. Je potřeba pravidelně kontrolovat vývoj mladého 
vína a připravit se na zimní řez vinice. A aby se náhodou neměl 
čas nudit, místo odpočinku začne vymýšlet vinařské akce, pro-
tože víno je potřeba taky propagovat a prodávat a dělat v obci 
nějakou tu „kultůru“.

Začátkem prosince býval termín, v kterém jsme ob rok uspo-
řádali asi patnáct ročníků Mikulášské výstavy archivních vín. 
Od jejího pořádání jsme z důvodu pracnosti, velké časové nároč-
nosti a dnešní velké konkurenci jiných vinařských akcí v okolí 
ustoupili a nahradíme ji letos úspěšnou Letní vinařskou slavnos-
tí.

Chystáme se letos konečně po dvouleté pauze obnovit naše 
tradiční zimní vinařské akce Svěcení vína a Vinařský krojový 
ples.

První akcí, na které se potkáme, bude 16. prosince Rozsvě-
cení vánočního stromu, na kterém se setkáme u tradičního sva-
řáku s nabídkou vín pro vaši vánoční pohodu.

Další akcí bude v úterý 27. prosince po bohoslužbě za vi-
naře, která se koná v 17:00 v kostele, od 18:00 ŽEHNÁNÍ 
VÍNA v orlovně, které bude tradičně probíhat jako volná degu-
stace především mladých moutnických vín členů spolku i ostat-
ních vinařů z naší obce za doprovodu cimbálové muziky Dona-
va. Pokud byste chtěli nabídnout k ochutnání svoje víno, klidně 

jej přineste s sebou. Přijďte i se svými přáteli, bývá to příjemná 
sváteční akce s pohodovou atmosférou.

V sobotu 7. ledna se budeme s nabídkou našich vín účast-
nit na přátelském sousedském posezení u cimbálu v orlovně.

Delší dobu jsme se rozmýšleli, jestli po dvouleté pauze zvlád-
neme uspořádat Vinařský krojový ples. Jelikož jsme ale zazna-
menali z více stran zájem, po delší diskuzi jsme se rozhodli 
v termínu 28. ledna ples uspořádat. Na první pohled to nevypadá 
jako problém, ale s přípravou bývá dost práce. Je třeba připravit 
a vyzdobit sál, vytisknout a roznést pozvánky, udělat propagaci 
akce, zajistit kapelu, připravit tombolu a sehnat spoustu lidí: do 
pokladny, do šatny, do výčepu, na prodej kávy a tvrdého, výdej 
večeří, prodej losů do tomboly… Chtěli bychom tímto požádat 
spoluobčany, členy ostatních spolků a mladé z „moutnické cha-
sy“ o pomoc s přípravou a chystáním, abychom vás mohli v so-
botu 28. ledna v 19:30 pozvat na XIII. VINAŘSKÝ KROJO-
VÝ PLES, letos s DH Zlaťulka z Podluží. Budeme se konečně 
moci po dlouhé době všichni společně setkat na pořádné spo-
lečenské akci, na chvíli zapomenout na politické i ekonomické 
jobovky, odreagovat se a pobavit se s přáteli.

Moutničtí vinaři vám všem přejí do nového roku hodně nadě-
je a optimismu, štěstí, zdraví. Letos, když se člověk zamyslí, je 
to takové opravdovější a aktuálnější než jiné roky. A těšíme se 
na viděnou.

Za VBM – vinaři Moutnice
Jiří Novotný

VĚDĚLI JSTE, ŽE?

VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z. s.

| SPOLKY A ZÁJMOVÁ ČINNOST |



Úterý 27. prosince v 18:00 v orlovně ŽEHNÁNÍ VÍNA
Sobota 28. ledna v 19:30 v orlovně VINAŘSKÝ KROJOVÝ PLES




