
1. ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA
Prodej pozemku
Rada obce doporučila prodej části pozemku 
p. p. č. 293/5 v k. ú. Moutnice manželům Marcele
a Mgr. Drahomíru Hochmanovým. Tato část po-
zemku se nachází vedle jejich rodinného domu.
Rada obce doporučila prodej p. p. č. 266/18 v k. ú.
Moutnice manželům Lence a Aleši Matějkovým.
Jedná se o pozemek pod jejich nemovitostí.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej p. p. č. 266/18
v k. ú. Moutnice manželům Lence a Aleši Matějko-
vým za částku 1 000 Kč/m2.

Kabelová televize
Rada obce rozhodla před koncem roku o rozšíření
nabídky televizních programů na kabelové televizi.
Proto byl prozatím naladěn program NOVA
Cinema. Ten byl zařazen již do  tzv. nejnižší 
nabídky, takže je k dispozici pro všechny uživate-
le kabelové televize. Jeho další využívání a zařa-
zení se bude odvíjet od jeho ceny a zejména 
kvality vysílaných pořadů. Dále Rada obce dopo-
ručila rozšířit nabídku programů v nejnižší nabíd-
ce, a to zejména o slovenskou stanici JOJ, dále 
TV NOE, a vypustit program SAT1 nebo PRO 7
popř. oba.
Rozšířená i prémiová nabídka bude doplněna o je-
den filmový kanál.
Od půlky roku 2008 bude také zvýšen poplatek za
kabelovou televizi. Důvodem zvýšení jsou narůsta-
jící ceny jak energií, tak i poplatků za jednotlivé
programy. 

Ordinace praktického lékaře
Rada obce posoudila nabídky MUDr. Jahorné
a MUDr. Hubačové na provozování ordinace prak-
tického lékaře v naší obci a jednoznačně se roz-
hodla pro nabídku MUDr. Hubačové. Bohužel
MUDr. Hubačová nemůže zatím zahájit provoz,
protože s ní Všeobecná zdravotní pojišťovna dopo-

sud neuzavřela smlouvu. Ve výběrovém řízení na
obsazení místa praktického lékaře v naší obci, kte-
ré vypsal Krajský úřad Jihomoravského kraje, totiž
zvítězila MUDr. Jahorná. Vedeme dále jednání, jak
tuto situaci vyřešit.

Úklid místních komunikací
Obec Moutnice se dohodla  se společností .A.S.A.
na strojním zametení místních komunikací. Toto
bude provedeno v jarních měsících.

Obecní knihovna
Rada obce schválila spolupráci naší knihovny
s knihovnou města Hradec Králové. Výsledkem
bude elektronická evidence výpůjček a přístup 
do této evidence přes internet.

Bývalá restaurace Morava
Rada obce doporučila, aby byly do nového objektu
plánovaného na místě bývalé restaurace Morava
soustředěny prostory nového obecního úřadu, ordi-
nace lékaře, lékárny, pošty, knihovny s informačním
střediskem a drobné komerční prostory. Vypraco-
vání této studie bylo zadáno ing. arch. Leoně Tupé. 

Stanoviska ke stavbám
Rada obce souhlasila se záměrem manželů
Burianových vybudovat za vlastním rodinným 
domem zahradní domek.
Rada obce souhlasila se záměrem paní Jenovéfy
Albrechtové na rekonstrukci jejího rodinného 
domu. Současně schválila využití sousední obecní
parcely k uskladnění stavebního materiálu, a to do
konce roku 2008.
Rada obce souhlasila se záměrem pana Pavla
Mareše o zastřešení průjezdu a s dodatečným 
povolením stavby přístřešku na nářadí.
Na všechny tyto stavby povede příslušné řízení
Stavební úřad Sokolnice. 

ZDARMA čtvrtletník obce Moutnice č. 1/2008
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Velkoobjemový kontejner
Rada obce rozhodla, že ve dvoře Moravy bude 
umístěn velkoobjemový kontejner na příslušný od-
pad. Kromě tohoto velkoobjemového budou i nadá-
le ve dvoře umístěny kontejnery na železný šrot
a stavební suť. Dvůr Moravy bude otevřen v úterý
od 16.00 do 18.00 hodin a v sobotu od 9.00 do
11.00 hodin. Přítomen bude obecní zaměstnanec
pan Josef Gargula, který bude také dohlížet na
správné uložení odpadu. Věříme, že tímto budeme
účelněji třídit odpad a také odpadnou závody o to,
„aby se na nás dostalo“. Po čase Rada obce zhod-
notí, jak se systém osvědčuje a případně přijme 
příslušná opatření.

Veřejnoprávní smlouva 
Vzhledem k častému porušování dopravních před-
pisů v naší obci rozhodlo Zastupitelstvo obce
Moutnice o uzavření veřejnoprávní smlouvy 
s městem Židlochovice zaměřené na kontrolní 
činnost na úseku dopravy. Městská policie bude
kontrolovat zejména dodržování povolené rychlos-
ti v obci a jízdu pod vlivem alkoholu. Kontrola 
bude probíhat nejen na státních silnicích, ale i na
místních komunikacích.

Studie místních komunikací
Zastupitelstvo obce doporučilo dále rozpracovat
předložené studie úpravy místních komunikací.
Cílem je, aby naše „obecní“ komunikace odpovída-
ly současným nárokům na bezpečný provoz na nich
a také řešily potřeby parkování automobilů.

Uzavření dohody s MČ Bratislava Rusovce
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření dohody
o vzájemné spolupráci mezi naší obcí a městskou
částí Bratislava-Rusovce. Dohoda se týká spolu-
práce v oblastech hospodářského, společenského,
kulturního i sportovního života. 

Nabídka práce
Obecní úřad Moutnice nabízí nezaměstnaným 
občanům (mužům i ženám) Moutnic, kteří jsou 
registrovaní na Úřadu práce, práci na údržbě obec-
ního majetku a zeleně. Předpokládaná doba práce
je do listopadu, minimálně však  6 měsíců. Je mož-
ný i zkrácený úvazek.
V případě Vašeho zájmu získáte bližší informace 
na obecním úřadě Moutnice. 

Několik  poznámek:
• Křižovatka u Orlovny – při jízdě ve směru 
od Brna si někteří řidiči zkracují cestu (např. k poš-
tě) a hned za Orlovnou odbočují doleva pod
Moravu, i když je před touto křižovatkou značka
„Přikázaný směr jízdy“ ve směru doprava. Posou-
zení, jestli je to porušení dopravních předpisů, ne-
bo ne, přísluší Policii ČR. Já Vás chci požádat o to,
že když už tam musíte takto „nutně“odbočit, dávej-
te velký pozor na chodce, cyklisty i automobily,
kteří se tam pohybují. Do tohoto směru je velmi
špatně vidět.
• Nepořádek v obci – když si budete všímat, jaké
odpadky jsou nejvíce odhozeny v trávnících a po-
dél komunikací, zjistíte, že se jedná o různé obaly
od sladkostí, plastikové PET láhve od nápojů, malé
Tetrapakové obaly od „šťáviček“ a dále krabičky 
a nedopalky od cigaret. Dá se tedy říct, že jejich 
původci jsou zejména děti a kuřáci. 
Kuřáci by už měli být lidé s vlastním rozumem.
Těm jistě pomůže, že si přečtou tyto řádky a příště
už třeba krabičku od cigaret dají do koše, které jsou 
po obci rozmístěny, nebo do koše doma. 
Dětem musíme jít příkladem my dospělí. Od nás se
učí většinu věcí. Rozhodně jim nebude na škodu
připomínat, že se obaly nezahazují na zem. Věřím,
že to zabere.

Připravil Pavel Drahonský

V roce 1940 sestavil Josef Ošmera knihu „Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova“, ve které je i zmínka
o naší obci a zní: „Kdysi dávno žil v Moutnicích rytíř Mutina. Svůj hrad měl na Binkově kopci a na místě
Těšan byly hluboké lesy, ve kterých Mutina lovíval. Lov v těch lesích byl jeho největší radostí.
Při těžkých pracích nebo když dlel na cestách, vždy se těšíval na svůj zámeček uprostřed lesů, který nazval
Těšany. Časem rostly kolem zámečku domky služebníků Mutinových, a tak vznikly Těšany.“

Je škoda, že autor svojí knihou pojal jen oblast od Klobouk u Brna až po Těšany, je škoda, že hluboké 
lesy zmizely.
Domnívám se, že není škoda vědět o původu názvu obce, ve které žijeme.

připravila Mgr. Dana Ovczaryková

2. Z HISTORIE



M O U T N I C K Ý  Z P R AV O D A J
1/2008 3

3. STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2007

V naší obci jsou k dlouhodobému pobytu cizince nahlášeni státní příslušníci těchto států:

Vietnam 66 občanů

Ukrajina 36 občanů

Slovenská republika, Kazachstán, Uzbekistán, Čína, atd. 6 občanů

V roce 2007 zemřeli:

František Buchta, Emanuel Stejskal, František Podloucký, Štěpánka Janoušková, Josef Žák, Stanislav 

Žáček, František Klimeš, Ladislav Umlášek, František Jančík, František Pokorný, Václav Lízal

V roce 2007 se narodili: 

Ondřej Oprchal, Natálie Hájková, Nela Hochmanová, Anette Mazúrová, Jan Springinsfeld, Sarah

Kroupová, Eliška Fibichová, Apolena Talafová, Martina Hlaváčová, Adéla Novotná

Významná výročí v roce 2007

90 let oslavil: Karel Janoušek

85 let oslavili: Maria Havránková, Josefa Husáková, Františka Krásová, Marie Pytlíková, Bohumil Stejskal 

80 let oslavili: Marie Ryšavá, Marie Šulcová, Františka Vymazalová                     

75 let oslavili: Vítězslav Čermák, Vladimír Holeček, František Putna 

Nejstarší občané – v roce 2007 oslavili:

94 let Hedvika Ryšavá

90 let Karel Janoušek

88 let Anna Svobodová

87 let Vítězslav Čermák, Anna Dolečková, Marie Janoušková,Bohuslav Novotný

86 let Štěpánka Buchtová, Růžena Dohnálková, Kateřina Hrdá, František Hrdlička, František Kern,

Emílie Svobodová, Teresie Váňová

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2007 1127
z toho mužů 581
z toho žen 546

Věkový průměr občanů v obci 39 
Počet přistěhovaných v roce 2007 19
Počet odstěhovaných v roce 2007 13
Počet uzavřených sňatků v roce 2007 9
Počet narozených dětí v roce 2007 10
Počet úmrtí v roce 2007 11
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Rádi bychom vám představili obraz brněnského draka, kterého můžete v současné době vidět na výsta-
vě dětských prací ve Slévárně Vaňkovka v Brně až do 25. 3. 2008. 
Tak to je on:

A jak vlastně přišel na svět? 
V říjnu jsme na internetu našli literárně výtvarnou soutěž, kterou vyhlásila Čítárna u čerta s knihou Brno
pod názvem Život ve středověkém Brně, která byla rozdělena do dvou kol. V prvním kole jsme měli ja-
koukoliv technikou ztvárnit obraz některé z brněnských pověstí a k němu napsat legendu. 

Brněnský drak

Ze zprávy POLICIE ČR, obvodního oddělení Židlochovice vyplývá, že za rok 2007 bylo v katastru naší
obce spácháno 15 trestných činů a 22 přestupků.

Skladba trestných činů:
maření výkonu úředního rozhodnutí a jízda bez ŘP 2x
krádeže vloupáním do objektů firem a ostatních objektů 6x
porušování domovní svobody a výtržnictví 4x
ostatní trestné činy 3x

Skladba přestupků:
přestupky proti majetku 8x
přestupky na úseku ochr.před alkoholismem a jinými tox. látkami a přestupky v dopravě 4x
přestupky proti občanskému soužití 10x

Podle údajů, které poskytly firmy provozující výherní hrací automaty, bylo do nich v naší obci za rok 2007
vhozeno cca  3 mil Kč. To je přibližně 8 000 Kč denně. Pro srovnání uvádím, že v roce 2006 se vhodilo
do automatů denně přibližně 4 600 Kč.

V červnu roku 2007 proběhly oslavy 75. výročí založení kopané v obci – SK Moutnice.
V říjnu roku 2007 proběhly oslavy 60. výročí postavení a vysvěcení Orlovny.

připravila Lucie Flajšingerová

4. KAM ZA KULTUROU

22. 3. 2008 Hvězdárna Brno
14.00 hod. pozorování slunce  
15.00 hod. pohádka o slunci

30. 3. 2008 Divadlo Vaňkovka
– pohádka Kocourek Modroočko
Vstupné děti 40,– a dospělí 50,– 
Informace na tel.: 773 522 123

05. 4. 2008 ZOO Brno pořádá soutěžní stezku 
po zoologické zahradě, všem s pta-
čím příjmením vstup zdarma

10.–11. 4. 2008 Zámek Slavkov u Brna
prodejní zahradnická výstava

17. 5. 2008 Mezinárodní den muzeí 
Zámek Slavkov u Brna – prohlídka 
depozitářů a krovů
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5. INFORMACE OD ORGANIZACÍ

Po několikaměsíční odmlce začíná koncem břez-
na, přesněji 29. a 30. března, jarní část mistrov-
ských fotbalových bojů. Do nich budou moutničtí
fotbalisté vstupovat vesměs z velmi dobrých umís-
tění na špici tabulek svých soutěží. 

Přes zimu se však ladila nejen sportovní forma,
ale také probíhaly nejrůznější aktivity směrem 
k ekonomické stabilizaci oddílu. Samozřejmě se
též pracovalo na zkvalitnění klubového zázemí.
Spousta práce v klubu byla provedena v souvis-
losti s lednovým příchodem nového správce areálu
pana Losy. Za zmínku zejména stojí kolaudace bu-
dovy SK a úprava ubytovny tak, aby svým klien-
tům poskytovala co možná nejkvalitnější služby.
Mezi cíle vedení klubu na poli budovatelském pat-
ří postupné zkrášlování ubytovny, kabin, restaura-
ce, obou travnatých hřišť a celkového zázemí 
klubu. Již nyní můžeme říct, že ubytovna
v Moutnicích na hřišti patří mezi ta kvalitnější 
zařízení svého druhu na Brněnsku. 

Z uvedeného vyplývá, že mimosportovní součást
fungování klubu je v naprostém pořádku. A sportov-
ní kvalita se projeví zejména až při jarních mistrov-
ských zápasech. Tabulka OP mužů Brna-venkova 
pasovala naše ,,A“ mužstvo do role favorita soutěže,
se kterou se musí tým vyrovnat. Že to nebude jedno-
duchý úkol, je zřejmé již před startem soutěže.

Ostatní celky našeho klubu dosáhly po podzimu
pěkných umístění, a bude tedy snahou hráčů a tre-
nérů tato umístění obhájit, případně ještě vylepšit. 

Závěrem zveme všechny sportovní příznivce a fa-
noušky moutnické kopané do našeho areálu, aby
podpořili naše hráče při náročných jarních zápa-
sech. Mnohé o situaci v OP mužů napoví již první
dvě jarní kola, v nichž hostíme nejprve Želešice
a poté Praci, jednoho z přímých konkurentů v bo-
ji o postup. 

Přejeme všem spoluobčanům příjemné prožití
Velikonoc a hezké jaro.

za SK Moutnice připravil Václav Ostrovský

ČČK
V letošním roce oslaví naše dlouholeté členky paní Marie Macková , Marie Hrdličková, Josefa Koutná
a Hedvika Janoušková významné životní jubileum.
K jejich 80. narozeninám srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví, životní pohodu, stá-
lou radost a spokojenost a veselou mysl.
V loňském roce jsme poblahopřály všem našim dlouholetým členkám k jubileu 80 let paní Marii 
Šulcové a Marii Ryšavé, 81 let oslavily paní Františka Hrdličková, Anna Stejskalová, Zdena Novotná,
Eliška Škrdlová, Božena Červinčáková a Františka Veithová, 85 let slavila paní Františka Krásová 
a 86 let paní Terezie Váňová a Kateřina Hrdá.
Jsme rády, můžeme-li alespoň na chvíli naše členky potěšit, pohovořit si, zavzpomínat a poděkovat za pod-
poru naší organizace.

Za výbor ČČK Mgr. Dana Ovczaryková

6. SPORTOVNÍ OKÉNKO
SK Moutnice před startem jarní části sezóny 2007/2008

Rozdělili jsme se ve třídě do osmi skupin a pomocí škrobu, papírových kapesníčků a temper vytvořili
na formátu A1 obrazy s různými brněnskými pověstmi, napsali legendy a odevzdali v Čítárně.  

Asi za měsíc přijela do školy paní Chmelařová z Čítárny a přivezla nám milou zprávu, že jsme vyhráli
první místo. Díky této výhře jsme postoupili do druhého kola a mohli malovat a psát na velký panel po-
věst o brněnském drakovi s názvem Za humny je drak.   

13. 3. 2008 jsme my, žáci čtvrté a páté třídy, jeli do Brna na vernisáž do Slévárny ve Vaňkovce, kde je
náš obraz vystaven společně s dalšími obrazy dětí, které se také podílely na tvorbě leporela XXL. 

Vernisáž byla zahájena hrou na zobcové flétny, pokračovala předáváním cen a bylo pro nás nachystáno
i občerstvení. Domů jsme si odvezli dvě knihy Před brněnskými hradbami a Pod brněnskými věžemi, 
obraz Lískulky od výtvarnice Vlasty Baránkové a krásný zážitek.

připravili žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Moutnice
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Nově otevřené kosmetické studio
v Šitbořicích, Nikolčická 625 (budova Sokolovny)

Nabízíme tyto služby:

Manikúra: modeláž nehtů • lakování • 
• ozdravné kúry na ruce • P-Shine na nehty •

Kosmetika: líčení • lymfatická drenáž obličeje • 
• trvalá na řasy • barvení obočí a řas • parafín • 
• masáž obličeje i rukou • ošetření celulitidy a stryjí •

Solárium: do 31. 3. 2008 zaváděcí ceny
6 Kč volné minuty
4,90 Kč na pernamentku

Masážní křeslo: masáže šíje • ramena • záda • hýždě • 
• stehna • lýtka •

Možnost nákupu dárkového poukazu 
v hodnotě 200 Kč až 2 000 Kč

Otevřeno dle objednávek na tel.: 723 317 216 – sl. Jégrová

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Orelská sportovní sezóna začala 
v Moutnicích16. 3. 2008 děvčata sehrála poslední dva zápasy

základní skupiny 1. ligy juniorek – divize IV.
Nejprve porazila družstvo Bulldogs Brno 7:3 
a pak družstvo Hattrick Brno 5:3.

V sobotu 12. ledna pořádala moutnická jednota
Orla každoroční Zimní silniční běh – XVI. ročník
Memoriálu účastníků II. zahraničního odboje.
Orelští běžci a běžkyně touto sportovní akcí tradič-
ně projevují svoji úctu všem žijícím i zemřelým
členům Orla, které víra a přesvědčení vedly k ak-
tivnímu odporu proti zlu a násilí.

Na pořadateli kvalitně připravené závody se do
Moutnic dostavili běžci z 19 jednot z celé republi-
ky. Mezi zúčastněnými nechyběl hejtman jihomo-
ravského kraje Stanislav Juránek, který se stejně 
jako v předchozích ročních zapsal viditelně do vý-
sledkové listiny a zúčastnil se dvou náročných 
závodů za sebou.

Výčet všech těch, kteří skončili na medailových
příčkách by byl velice dlouhý. Čest proto patří
všem zúčastněným za férový přístup a výkony 
na hranici možností. Vítězem hlavní kategorie 
Muži ,,A“ na 5 000 m se stal reprezentant ČR v tri-
atlonu František Kubínek z Blažovic. 

Děkujeme zúčastněným za napínavá a kvalitní
sportovní klání a těšíme se na další zápolení pod
praporem Orla.

připravil Václav Ostrovský

Tři naše děvčata se umístila mezi prvními v ka-
nadském bodování. Více na www.cfbu.cz
Tím, že se děvčata umístila na 2. místě, postupují
do nadstavby – čtvrtfinálové skupiny.
Poslední víkend v březnu sehrají tři utkání s druž-
stvy juniorek z Vítkovic, Ostravy a Šumperka.
Pokud uspějí postoupí do play-off – mezi osm nej-
lepších v ČR. Pak už by bojovaly o titul MR juniorek.
Úspěchy ale slaví i naše ostatní družstva.
Muži A jsou zatím na 1. místě v 3. lize mužů – di-
vize VI.
Muži B jsou na 1. místě v Jihomoravském přeboru
mužů – divize II.
Žáci jsou na 6. místě v Jihomoravském přeboru
starších žáků.
Pro žákyně se pořádají turnaje – po 5 turnajích ma-
jí 2 vítězství, 1 druhé místo a 2 třetí místa.
Také pro mladší žáky a elévy se pořádají turnaje.

Pokud máte zájem se o nás dozvědět víc, využijte
naše weby: www.fbc-aligators.estranky.cz

www.1fbcaligators.euweb.cz

připravila Jindra Žáčková

Konečná tabulka po základní části:

1. liga juniorek – divize IV
1

1. 1. AC Uherský Brod 21   3 100:14 54
1

15
2. Orel Těšany 1. FbC Aligators  21 4 96:35 49

2

9
3. SK Snipers AISE Slavičín 21 7 54:39 34

5

7
4. Fbk Devils Sokol Val. Klobouky 21   7 57:69 28

7

8
5. Witches Brno - FBC ZŠ Horní 21 1  54:96 25

12

6
6. SC Hattrick Brno FbŠ 21 5 55:52 23

10

4
7. Bulldogs Brno 21 4 43:70 16

13

2 
8. TJ Sokol Brno Židenice  21 1 17:101 7

18

Informace o florbalu

MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ – vydává obec Moutnice, Moutnice 277, 664 55 Moutnice, IČO: 282154. Moutnický zpravodaj
je vydáván v obci Moutnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 17234. Příspěvky
můžete odevzdávat na Obecním úřadě Moutnice nebo paní J. Lautrbachové.
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