
1. ZPRÁVY Z OBCE

ZDARMA čtvrtletník obce Moutnice č. 3/2008

Výběrové řízení na demolici bývalé restaurace „Mo-
rava“

Do výběrového řízení podaly nabídku tyto firmy: Au-
todoprava Matějka, s.r.o., ŽSD a.s., DIRS Brno s.r.o.
a VHS plus, Vodohospodářské stavby s.r.o..  Vítězem vý-
běrového řízení se stala společnost Autodoprava Ma-
tějka, s.r.o., která předložila nejnižší nabídkovou cenu,
a to cca 1,6 milionu korun.  Stavební suť se po demolici
stavby odvezla do prostoru bývalé „Drůbežárny“ u sil-
nice na Brno, kde se drtí a je následně odvážena pryč.

Po ukončení demolice byly kontejnery na různý od-
pad vráceny na původní místo.

Oprava víceúčelového hřiště
Obec Moutnice získala dotaci ve výši 40 000 Kč od

Jihomoravského kraje na opravu víceúčelového hřiště
u Orlovny. Oprava proběhla o prázdninách. Byly opra-
veny spáry mezi jednotlivými díly povrchu a opravilo se
také lajnování.

Oprava požárního vozidla
Obec Moutnice získala dotaci ve výši 100 000 Kč od

Jihomoravského kraje na opravu požárního vozidla.
Oprava bude provedena do konce letošního roku.

Stanoviska ke stavbám
Rada obce souhlasila s těmito stavbami žadatelů:

– pan Petr Oprchal -  stavba sklepa na ovoce a zeleninu 
– pan Pavel Handl – napojení vjezdu do garáže na

místní komunikaci 
– pan Josef Kopeček - změna stavby před dokončením

na kamnářskou dílnu 
– ing. Skokan – stavby dvou rodinných domů (vedle

RD pana Slačálka  –  ul.Zelničky)
– pan Jiří Böhm – přístavba zámečnické dílny
– pan Adolf Dohnálek – zpevnění plochy před rodin-

ným domem
– pan Václav Fibich – zpevnění plochy před rodinným

domem
– paní Poláková – stavba rodinného domu – ul.Pod

Chaloupkama
Rada obce nesouhlasila s plánovanou změnou stavby

rodinného domu manželů Kašpárkových (bývalé Pro-
cházkovo – u hřbitova), nesouhlasila také s jejich žádostí
o odprodej části parcely nového hřbitova.

Na všechny tyto stavby povede příslušná řízení Sta-
vební úřad Sokolnice. 

Oblastní výstava drobného zvířectva
Rada obce povolila Českému svazu chovatelů Mout-

nice pořádání Oblastní výstavy drobného zvířectva.
Bude se konat 10 - 12. 10. 2008 na prostranství u Hasič-
ské zbrojnice.

Prodej pozemku
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku

p.p.č.263 v k.ú. Moutnice paní Petře Válkové. Pozemek
se nachází za jejím rodinným domem.

Převod zvonice v Rozaříně
Zastupitelstvo obce schválilo bezúplatný převod zvo-

nice v Rozaříně Římskokatolické farnosti Moutnice.

Koupě dvou rodinných domů
Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvy na ro-

dinné domy č.p.33 (Marie Rámišová) a 126 (Jana Ja-
noušková, Jan Šulc, Marie Husáková) v Moutnicích.
Tím se celý tento prostor hlavní křižovatky stane majet-
kem obce a bude ho již tedy možno nově upravit. 

Změna územního plánu
Zastupitelstvo obce schválilo doplnění změny územ-

ního plánu o plochu pro výstavbu fotovoltaické elekt-
rárny. Tato by měla být na p.p.č.2116 a 2117 v k.ú.
Moutnice. Jedná se o parcely za naší obcí, za bývalou
„Drůbežárnou“ cca 200 m vpravo od státní silnice smě-
rem na Brno. 

NĚKOLIK  POZNÁMEK:
Moutnický potok

V minulých dnech nechal správce Moutnického po-
toka, tedy  Zemědělská vodohospodářská správa, tento
vodní tok z větší části vyčistit. Na vyčištění a odbahnění
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potoka v celém našem katastru bohužel neměl správce
více peněz.  

Protože jak Moutnice, tak i Těšany mají již vybudova-
nou kanalizaci s čistírnami odpadních vod, mělo by se
zanášení potoka zpomalit. Záleží to také na nás všech,
ale zejména však na Vás - vlastnících nemovitostí, které
jsou u potoka. Vysypávání posekané trávy do potoka,
vyvážení různého zahradního odpadu na jeho svahy – to
jsou další důvody, proč se potok zanáší.  Výhodné je
zbytky ze zahrady například použít do kompostu nebo v
krajním případě vyvézt do kontejneru na místě bývalé
restaurace Morava.

Samostatnou kapitolou jsou různé stavby na březích
potoka, které mohou v případě „velké vody“ způsobit
jeho vylití mimo koryto.   

Zákon na tyto věci pamatuje a zakazuje je. Důležitější
než teď citovat zákon se mi zdá ale to, že až jednou
„velká voda“ přijde a potok se naplaveninami na nějaké
této stavbě přehradí, zaplaví nejdřív Vás. Proto by mělo
být ve Vašem zájmu nechat potoku dostatek místa a od-
stranit překážky z jeho koryta.

Poděkování
Děkuji tímto manželům Evě a Aloisovi  Dohnálko-

vým  a manželům Lence a Petrovi Vojtěchovým za sou-
hlas k umístění informačních tabulí („radarů“) pro ři-
diče na jejich pozemky. V těchto částech naší obce
nemá obec vlastní pozemky, proto umístění „radarů“ zá-
viselo na souhlasu vlastníků vhodných parcel.

Připravil: ing. Pavel Drahonský

Školní rok 2008/2009
byl zahájen v pondělí 1. září 2008. Základní školu nav-
štěvuje celkem 59 žáků, kteří jsou rozděleni do čtyř tříd.

I. třída
1. ročník, 11 žáků, tř. uč. Mgr. Marie Marešová
Do 1. ročníku nastoupili: Dominik Burian, Enrico Cana-
les Pineda, Filip Kříž, Marek Lízal, Erika Ljachová, 
Pavel Springinsfeld, Adam Trávníček, Vlastimil Uhlíř,
Antonín Válka, Veronika Váňová, Sára Marie Žáčková.

II. třída
2. ročník, 12 žáků, tř. uč. Mgr. Markéta Šustrová

III. třída
3. ročník, 13 žáků, tř. uč. Mgr. Renata Uhlířová

IV.třída
4. a 5. ročník, 13 + 10 žáků, tř. uč. Mgr. Lenka Vojtě-
chová
Na škole je 1 oddělení školní družiny, vychovatelka
Ilona Strejčková.

Z naší školy odešlo 9 žáků 5. ročníku. Šest z nich po-
kračuje na Městském víceletém gymnáziu 
v Kloboukách u Brna, tři na Základní škole 
v Těšanech.

Připravila Mgr. Marie Marešová

Zahájení školního roku 2008/2009

2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ
Český červený kříž

Český červený kříž uspořádal v sobotu 24.
května zájezd pro naše členky a všechny zájemce z
naší obce do Lednice, Valtic a Mikulova i s návště-
vou dlouho uzavřených nedalekých jeskyní Turold.
Děkujeme paní ing. Milušce Janouškové, která celý
tento výlet připravila, zorganizovala a obohatila vý-
kladem mnoha zajímavostí z historie i současnosti
této významné turistické a nově i lázeňské oblasti.

Unikátní místo zaujímá zámek Lednice zařazený
mezi památky UNESCO. Dle zpráv z denního
tisku byla v Lednici 28. června spuštěna na hladinu
Černé Dyje nová loď jménem Morava. Její název
symbolizuje řeku, do které se vlévá Dyje a zároveň

je to jméno našeho kraje. Loď váží 6,5 tuny a kromě
32 cestujících pojme na palubu i dvacítku kol. Má
ponor jen kolem 15 cm, což je výhodné ve vodách
se spoustou napadaných kmenů stromů v korytě
řeky. Její provoz je možný i v zimních měsících.

V této oblasti našeho kraje je mnoho dalších
i méně známých poutavých míst, která je možno
navštívit. Český červený kříž se ještě letos na pod-
zim pokusí zorganizovat návštěvu lázní v Lednici
pro upevnění zdraví a relaxaci. Pokud se nám to po-
daří, budeme rádi, když pojedete s námi.

Připravila Mgr. D.Ovczaryková 
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V sobotu 31. května u nás proběhl náš tradiční „Dětský
den za hasičkou“, kterým každoročně oslavíme ten nej-
hezčí svátek v roce, svátek našich dětí. 

Počasí nám letos opravdu přálo, sluníčko se na nás
usmívalo po celý den. Dětí se u nás již tradičně sešlo hodně
přes stovku, nálada všech byla skvělá, atrakce a ukázky,
které jsme pro děti připravili se všem moc líbily, dárečků
a sladkostí bylo pro děti připraveno dost a dost.

Jako loni, tak i letos nás navštívily děti z brněnského
Klokánku společně s jejich kmotřenkou a naší kamarád-
kou, herečkou Alenou Antalovou s rodinou. Všechny
děti  se mohly vydovádět na velkém nafukovacím hradě
se skluzavkou, který je tu pro všechny každoročně při-
praven zcela zdarma. Děti dále zhlédly ukázku, kterou si
pro nás připravili příslušníci Policie České republiky ze
Správy Jihomoravského kraje v Brně, kteří mezi nás za-
vítali již podruhé. Policisté z jízdního oddělení předvedli
dětem své umění a profesionalitu při ovládání a drezúře
policejních koní a policisté - psovodi zase přispěchali
s ukázkou výcviku policejních psů a také nám všem
předvedli, jak má vypadat zásah se zadržením nebezpeč-
ného pachatele. Jako každoročně, tak i letos měli děti po
celé odpoledne zdarma malé občerstvení. Všichni soutě-
žící od nás obdrželi poukázku na domácí uzený párek,
osvěžili jsme je mraženým nanukem a kofola v tako-
vémto horku tekla proudem. 

I letos nás svojí návštěvou poctil náš kamarád Martin
Zehnal se svojí stále se rozrůstající sbírkou kol všemož-
ných tvarů a velikostí. A co se jejich ovládání týče, tak to
se ani slovy nedá popsat, musíte to vidět na vlastní oči, aby
jste uvěřili, že se na takových velocipédech dá vůbec jez-
dit. V letošním roce jsme jeho zázraky zapojili do soutěží
pro děti a rodiče, a jak se ukázalo, byl to úžasný organi-
zační tah, protože při plnění této disciplíny jsme si všichni
užili „srandy plný kopec“. 

Na náš letošní Dětský den jsme pozvali také naše dobré
kamarády hasiče z nedalekých Šaratic.Ti mají ve svém dr-
žení krásnou historickou ruční koňkou taženou stříkačku,
kterou k nám přivezli na ukázku a taky, aby si všichni pří-
tomní mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak těžký chlebíček
měli hasiči s touto starou hasičskou technikou při hašení
požáru.

A to nejlepší jsme si nechali až na závěr. Letos nás se
svojí moderní hasičskou technikou - vyprošťovacím auto-
mobilem VYA Man 8x8 přijeli potěšit naši kamarádi, pro-
fesionální hasiči z CPS Brno - Lidická. Ukázali dětem
možnosti tohoto krasavce a za pomocí staré Volhy jsme
mohli sledovat, co všechno s ní tento hasičský speciál do-
káže. Volha se během okamžiku vznášela téměř až v obla-
cích.Tyto statické ukázky nás přesvědčily o tom, jak ob-
rovským pomocníkem tento hasičský speciál pro hasiče je.
Pomáhá jim hlavně při dopravních nehodách. Kamarádům
hasičům z Brna patří naše pochvala za profesionálně před-
vedené ukázky a dále velké poděkování za jejich ochotu
a nadšení s jakým se nám a hlavně dětem věnovali a to ve
svém volnu. 

Samozřejmě bychom takovéto krásné odpoledne ne-
mohli uspořádat bez finanční a materiální pomoci našich
sponzorů a bez elánu a nadšení našich členů, kteří se za-
sloužili o zdárný průběh celého sobotního odpoledne. Do-
volte mi, abych tedy na závěr poděkoval všem našim spon-
zorům, zvláště pak OÚ Moutnice a Ing. Borovi ze
společnosti Limek plus. 

Děti z Klokánku si od nás odvezly dárky z materiální
sbírky, kterou jsme pro ně již podruhé zorganizovali spo-
lečně s Obecním úřadem mezi našimi moutnickými spolu-
občany. Darů se sešlo opravdu velké množství a všem, kteří
přispěli a pomohli patří naše velké poděkování.

Takže milé děti těšíme se s vámi zase příští rok 
na shledanou.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MOUTNICE

Tradiční „Dětský den za hasičkou“ – 31. května 2008

IV. ročník mezinárodních hasičských závodů  
„Memoriál poručíka Jaroslava Garguly“, Moutnice – 5. 7. 2008
Pro náš Sbor dobrovolných hasičů Moutnice nastal

opět ten den „D“, kdy vyvrcholila naše několikaměsíční
poctivá příprava a organizace pro nás nejdůležitější akce 
v roce – Memoriál poručíka Jaroslava Garguly. Letos
tento den připadl na 5. červenec – počasí nám totiž přálo,
sluníčka jsme si užili nadmíru, divácká kulisa byla fan-
tastická, areál fotbalového klubu SK Moutnice byl tak
jako vždy skvěle připraven, soutěžících se sjelo již tra-
dičně mnoho, rozhodčí se rekrutovali z řad těch nejzku-
šenějších, na vítěze čekalo velké množství opravdu hod-
notných věcných cen  a navštívilo nás také velké

množství vzácných hostů a našich sponzorů. To vše nám
organizátorům dávalo záruku opravdu kvalitních hasič-
ských závodů, kterými důstojně uctíme památku našeho
bratra a kamaráda Jaroslava, který je tu každoročně du-
chem s námi se všemi a se Sv. Floriánkem nad námi drží
ochrannou ruku..

Při letošních  závodech byly poprvé použity nové ná-
střikové terče, nová elektronická časomíra se startovací
pistolí a vše bylo vyšperkováno použitím velkého digitál-
ního displeje - to vše zaručovalo našim závodům opravdu
skvělé parametry. Zdravotnickou první pomoc nám letos
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zajišťovali naši kamarádi, kteří za námi přijeli až ze se-
verní Moravy –  z Hlučína, kde pracují jako profesio-
nální záchranáři u RLP. Všem děkujeme, protože i díky
nim byly tyto závody skvělým a nezapomenutelným
představením, na které se jen tak nezapomíná.

První závodníci k nám zavítali už něco málo po půl
deváté ráno. A hned na úvod jako první to byli zahraniční
účastníci ze Slovenska. Letos poprvé jsme u nás přivítali
kamarády hasiče z Bratislavy –Dúbravky. Po nich už pak
přijíždělo jedno družstvo za druhým. Na slavnostním ná-
stupu se sešel úctyhodný počet 27 družstev mužů a žen.
Záštitu nad letošním IV. ročníkem Memoriálu převzal
osobně sám hejtman JmK Ing. Stanislav Juránek. Po za-
hájení a slavnostních proslovech, kdy nás mimo jiné také
osobně pozdravil zástupce JmK radní Ing. Lubomír
Šmíd, následovala ještě jedna velmi milá a pro nás vý-
znamná událost. Náš dlouholetý velitel SDH Moutnice
bratr Josef Gargula nedávno oslavil krásné životní jubi-
leum 60 let. Na náš návrh mu bylo schváleno udělení vy-
sokého hasičského vyznamenání „Medaile za mimo-
řádné zásluhy“ za jeho dlouholetou a obětavou činnost 
v řadách SH ČMS. Rádi jsme využili této příležitosti
k slavnostnímu předání a poděkování se mu za jeho práci,
kterou vykonal nejen pro náš sbor, ale pro všechny hasiče
vůbec – gratulujeme. Po té následovala krátká porada ve-
litelů a pak už nic nestálo v cestě tomu, aby se naše mezi-
národní hasičské závody rozběhly naplno vstříc svému
letošnímu scénáři, který napíší společně všichni přítomní
soutěžící a diváci. Tak tedy pojďme psát nový příběh …     

Jako první se nám svůj soutěžní pokus odhodlali před-
vést loňští vítězové, borci z SDH St. Lískovec Sport
a nutno říci, že svým časem nastavili laťku poměrně vy-
soko, nicméně to se od nich všeobecně očekávalo. Po
nich už pak v rychlém sledu následovali další družstva,
domácí moutničtí muži „A“, kamarádi hasiči z HZS
Brno-Lidická, dále muži z SDH Kuřim, SDH Šaratice až
po poslední družstvo, naše slovenské přátele z DHZ Bra-
tislava-Rusovce. Celkem se nám představilo 18 muž-
ských družstev a při všech soutěžních pokusech se měli
diváci opravdu na co dívat. Touto dobou byl již mezi di-
váky náš další velmi vzácný host, který mezi nás zavítal,
náměstek hejtmana JmK Ing. Václav Horák. Rádi by-
chom zde podotkli, že vítězem se u nás stává úplně
každý, kdo k nám na memoriál zavítá, protože pro nás
platí ono známé : „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.
Může se vám to zdát, jako obehraná písnička, ale my to
myslíme opravdu upřímně a je pro nás ctí, že můžeme
přivítat tolika družstev, které si přijedou připomenout pa-
mátku na našeho Jarka. To je hlavní myšlenka a poslání
těchto závodů. Na závěr tedy něco pro milovníky statis-
tik: 1. místo HZS Brno-Lidická, 2. místo SDH Kuřim a 3.
místo SDH Moutnice „A“. Takže velká radost v domácím
táboře, kdy pohár za třetí příčku zůstal, tak jako i loni 
v domácím držení.

Po mužích se na své soutěžní pokusy připravovaly

krásnější a něžnější polovičky naší velké hasičské rodiny
– dívky a ženy v jednom. Tradičně první se na start chy-
staly naše domácí ženy „maminy“, které nás každoročně
přesvědčují o tom, že s pár roky navíc a několika dětmi
u pasu jim nic neubylo na jejich rychlosti a šikovnosti.
My chlapi před nimi smekáme a jsme na ně opravdu prá-
vem pyšní a náležitě hrdí. Pak nám své soutěžní pokusy
předvedly i ostatní družstva, kterých se na startovní lis-
tině sešlo devět. Na závěr tedy opět trocha statistiky: 
1. místo SDH Miroslav, 2. místo SDH Brno – Bohunice
a 3. místo SDH Střelice.Naše domácí dvě družstva obsa-
dila 4. respektive 5. místo. A na úplný závěr se všem zú-
častněným představilo družstvo našich mladších žáků,
kteří všem dokázali, že v našem sboru si vychováváme
zdatné nástupce a pokračovatele. Děti sklidily obrovský
aplaus na otevřené scéně a to je pro ně větší odměna, než
jakákoliv medaile či pohár.

Během krátké chvilky vyzval velitel soutěže všechny
přítomné k slavnostnímu nástupu a vyhodnocení dnešní
soutěže. Předávání hodnotných věcných cen a pohárů
byli osobně přítomni i naši sponzoři, kteří nám letos vý-
raznou měrou pomohli zabezpečit finančně a materiálně
tyto naše závody a pozvednout je tak na opravdu špičko-
vou úroveň. Věcné ceny předávali generální sponzor me-
moriálu, ředitel společnosti Limek plus spol. s.r.o. Ing.
Jan Bor, a hlavní sponzor našich závodních družstev,
spolumajitel firmy Perspekta spol. s.r.o. Jaroslav Rou-
bal, kterým jsme se alespoň takto chtěli odvděčit a podě-
kovat jim za jejich přízeň a náklonnost našemu snažení.
Velké poděkování patří také OÚ Moutnice. I letos si
první tři družstva obou kategorií převzala originální
skleněné poháry, které pro nás zhotovila domácí sklář-
ská firma JK Glass Moutnice. Jak je u nás dobrým zvy-
kem nikdo od nás neodjíždí s prázdnou. Všichni jsou
odměněni originálním diplomem dle vlastního návrhu,
lahvinkou dobrého moravského vína od našeho výhrad-
ního dodavatele vinařství Rozařín, dále pak památečním
hrnečkem, každý rok v jiné barvě a letos poprvé také
DVD záznamem z loňského ročníku memoriálu. Ti,
kteří se umístili na přednějších příčkách, byli ještě potě-
šeni věcnými cenami. Domů si závodníci odváželi nové
savice, hadice, proudnice nebo kompletní sadu na stovku
aj. Na vítěze obou kategorií čekala ještě sladká prémie -
návštěva vinného sklepa vinařství Rozařín s degustací
a malým občerstvením zdarma. No a zkrátka nepřišli ani
naši nejmladší závodníci, kteří byli odměněni spoustou
sladkostí a dobrot, které jim zaplnily jejich bříška.

Po vyhodnocení a poděkování všem za účast následo-
valo ještě fotografování vítězů, které nebralo konce.
Někteří účastníci se s námi rozloučili a odjížděli do
svých domovských sborů, jiní tu s námi ještě hodnou
chvíli pobyli. Pro všechny vzácné hosty, sponzory, roz-
hodčí a družstva ze zahraničí, která před sebou měla
ještě náročnou cestu domů, jsme připravili slavnostní
pozdní oběd, který byl našim malým poděkováním za je-
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jich pomoc a účast na letošním IV. ročníku našeho me-
moriálu. Na úplný závěr jsme se všichni domácí a ti,
kteří zde ještě zůstali, vypravili položit kytici na hřbitov
ke hrobu našeho bratra a kamaráda Jaroslava. Minutou
ticha jsme si uctili jeho památku. 

S odjezdem posledního družstva závodníků, kterými
byli naši slovenští přátelé z Rusovců, nastala pro náš
sbor poslední fáze dnešního dne a tím byl úklid veške-
rého materiálu a odvoz do hasičské zbrojnice. Ale i to
jsme úspěšně zvládli díky úsilí naší široké členské zá-
kladny, které bychom rádi z tohoto místa poděkovali za
pomoc při organizaci a samotném průběhu našich zá-
vodů. Za organizátory vám mohu slíbit, že příští, jubi-
lejní V. ročník memoriálu připravíme minimálně stejně
tak dobře jako ten letošní a určitě přidáme ještě něco na-

víc. To vše bude umocněno oslavami našeho výročí 
120 let od založení našeho sboru dobrovolných hasičů 
v Moutnicích. 

Pro nás domácí přeci jen ještě memoriál tak úplně ne-
skončil. Stalo se u nás již dobrou tradicí, že se v neděli
všichni sejdeme za naší hasičkou, kde si společně pose-
díme až do pozdních nočních (ranních) hodin. Opékáme
si k tomu selátko, popíjíme dobré vínko, pivečko, vzpo-
mínáme na Jarka, hodnotíme letošní závody a v hlavách
už střádáme plány na příští rok. Jedním slovem pohádka. 

Tady nám tedy končí náš letošní příběh, který jste nám
pomáhali psát i vy. Myslím, že se za něj nemusíme sty-
dět a pevně věřím, že se všichni společně potkáme zase
za rok u nás v Moutnicích. Tak tedy na shledanou 
v roce 2009.       

Návštěva dětí v brněnském Klokánku – 2. 8. 2008
Naši kamarádi, děti z brněnského Klokánku, nás 

v tento den pozvali na návštěvu jejich krásného domova,
kde pro nás na zahradě připravili malou zahradní párty.
Rádi jsme jejich pozvání přijali. Na oplátku za milé po-
zvání jsme s sebou přivezli dobrou náladu, sladké dá-
rečky a hlavně domácí párečky na grilování. Na zahradě
jsme si spolu hráli různé hry, povídali jsme si o všem
možném, prohlédli jsme si jejich bytečky a hlavně jsme
plánovali další společné výlety a jiné akce.

Bylo to velice příjemně strávené odpoledne a vůbec
se nám od dětí nechtělo vracet domů. Jsme velice
rádi, že naše cesty se díky osudu s těmito dětmi spo-
jily a i my můžeme malou měrou přispět k tomu, že
těmto dětem nabídneme a ukážeme i ty lepší stránky
života, než dosud měly možnost poznat – lásku a ra-
dost, kterou se jim snažíme dát.

Určitě je před námi ještě mnoho a mnoho společně
prožitých akcí, na které se už teď těšíme.

XXI. ročník mezinárodní hasičské soutěže
s historickou technikou – Rusovce (SK ) –  30. 8. 2008

Již podruhé v tomto roce jsem se vypravili repre-
zentovat nejen náš Sbor dobrovolných hasičů Mout-
nice, ale celou naší obec na Slovensko, k našim přá-
telům, kamarádům hasičům do Rusovců. 

Poprvé jsme letos na Slovensku reprezentovali 
21. 6., kdy jsme se účastnili mezinárodní hasičské
soutěže IX. ročníku „Závodů na kanáli“, kde se naše
družstvo mužů předvedlo velmi dobrým výkonem
a obsadilo nakonec krásné 4. místo. Jednalo se o ne-
tradiční závody , kdy klasický požární útok byl
ozvláštněn čerpáním vody z přírodního zdroje,
který byl ještě k tomu několik metrů pod úrovní
okolního terénu. I přesto, že jsme takříkajíc „nevě-
děli“, do čeho jdeme jsme zde nakonec ukořistili po-
hár pro nejlepšího zahraničního účastníka těchto zá-
vodů a zanechali jsme zde velmi dobrý dojem. 

Ale zpět k závodům s historickou technikou.
I toto byla naše velká premiéra, ale všichni zúčastnění
jsme se na ni velmi těšili. Jednalo se taktéž o hasič-
skou disciplínu v požárním útoku, nicméně vykona-
nou za pomoci historické stříkačky, tzv. „koňky“. Ke
splnění tohoto úkolu bylo zapotřebí soutěžní družstvo

o počtu 17 členů. Náš tým vedl do boje o medaile sa-
motný velitel SDH Moutnice bratr Josef Gargula.
Zdatně jej doplňoval i náš starosta, bratr V. Havránek
a další členové sboru. Měli jsme sestaven velmi dobrý
„mixtým“ z mužů i žen, věkového průměru od 17 let
až po 60 roků. K disciplíně jsme nastoupili jako se-
dmí  v pořadí. Stříkačku nám půjčili naši kamarádi z
Rusovců. Deset členů týmu bylo určeno k pumpo-
vání stříkačky, jeden dělal koš, jeden rozdělovač, dva
proudy, dva roztahovali hadice a posledním byl velitel
celého družstva. Myslím, že jsme se tohoto těžkého
úkolu nezalekli a zhostili jsme se jej velice dobře. Ko-
nečné 15. místo pak nebylo žádným zklamáním, ale
naopak jsme měli všichni obrovskou radost z toho,
že jsme mohli být osobně přítomni na takovýchto
krásných závodech v nádherném prostředí parku ru-
sovského kaštiela. Závodů se zúčastnili družstva ze
čtyř zemí, my jako jediní zástupci České republiky,
dále ze Slovenska, Maďarska a Rakouska. Dokonce se
nám dostalo té cti, že si nás do své reportáže o těchto
mezinárodních závodech vybrala i slovenská televize
Markíza. 
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Všem našim členům patří velké poděkování za
skvělou reprezentaci sboru a celé naší obce. Domů
jsme odjížděli plni dojmů a nezapomenutelných zá-
žitků. Již teď se těšíme na příští ročník, ve kterém

již nebudeme žádnými zelenáči a pokusíme se po-
prat o některý z cenných pohárů.

Za SDH Moutnice  jednatel Zdeněk Riedl



Mnoho občanů alespoň jednou za život řešilo roz-
vod, při se sousedem nebo třeba s dodavatelskou či
splátkovou firmou. I když se cítili poškozeni, ne-
vedli spor před soudem pro nedostatek financí.
I když člověk nemá prostředky na soudní poplatky
nebo placení vlastního právníka, má šanci. V pří-
padě trestních kauz je známou věcí přidělení advo-
káta ex-offo, jehož služby hradí stát. Téměř se však
neví, že i u civilních sporů je možné už při podání
žaloby požádat soud o prominutí poplatků a stano-
vení právního zástupce. 

I když soud takové žádosti nevyhoví, může se ob-
čan v tíživé finanční situaci obrátit přímo na českou
advokátní komoru (ČAK). Vyplní formulář, který
najde na internetových stránkách www.cak.cz . Ko-

mora pak podle posouzení situace daného žadatele
rozhodne o tom, zda advokáta bezplatně nebo za
sníženou cenu určí.ČAK ve všech krajích provozuje
konzultační místa, kde se lidé mohou s advokáty
zdarma radit o svých problémech a zjistit, zda je vů-
bec myslitelné podávat žalobu. Jejich seznam 
s kontakty je rovněž na internetových stránkách
ČAK.

Pro obyvatele naší obce je tato bezplatná právní
poradna na Okresním soudě Brno-venkov, Příkop
11, Brno, tel: 542 101 111 a to každý čtvrtek od
14,00 do 16,00 v zasedací místnosti. Zájemci se
objednají telefonicky na číslech 542 514 401 nebo
542 514 402. S sebou je nutno vzít průkaz totož-
nosti.

Připravila Mgr. D. Ovczaryková

„Soudy jsou jen pro bohaté“ 
(částečně použito denního tisku)

4. 10. 2008
Dýňobraní – Zámek Slavkov  u Brna
2. 10.–4. 10. 2008 
Burčákové slavnosti –  Hustopeče u Brna
4. 10.  2008
Světový den zvířat –  ZOO Brno
(soutěžní stezka pro návštěvníky ZOO)
29. 10. 2008
Jak šla kometa do světa
začátek v 15.00 hodin, hvězdárna Brno
(povídání pro děti od 5 let o podzimní obloze
a planetách) každou sobotu a neděli v měsíci říjnu

vždy v 15.00 hodin – hvězdárna Brno:  
Neposední kosmonauti – vyprávění pro děti 
od 4 let (návštěva mléčné dráhy, dobrodružství 
na  měsíci)
15. 11. 2008
prohlídky v podzemí – Zámek Slavkov u Brna
30. 11. 2008
adventní koncert „Javory“ – 19.00 hodin, 
Masarykův kulturní dům,   Židlochovice
29. 11. – 30. 11. 2008
vzpomínková akce k 203. výročí bitvy 
u Slavkova – město Slavkov u Brna 

KULTURNÍ AKCE
měsíce říjen a listopad
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Jednodenní zájezd do Budapešti

28. 10. 2008

Program zájezdu:
prohlídka historického centra – Hrad a hradní komplex, Královský palác, Matyášův chrám, Rybářská bašta,
Parlament..., možnost projížďky lodí po Dunaji, osobní volno

Cena za osobu 690 Kč
V ceně je zahrnuta doprava, průvodce, zákonné pojištění

Autobus bude přistaven přímo v Moutnicích v ranních hodinách, návrat opět do Moutnic
Zájemci se mohou hlásit u Jany Lautrbachové - tel.: 732 732 044, e-mail: Jana.Lautrbachova@seznam.cz 
do 15. 10. 2008



Nová technologie Internetu DOCSIS v televiz-
ních kabelových rozvodech není závislá na rozma-
rech počasí, na rušení v pásmech, kde jsou provo-
zovány datové služby, a co je především důležité,
není nutný měsíční poplatek za HW ADSL. Tele-
vizní kabelové rozvody (TKR) jsou v současné
době jedním z nejmodernějších řešení pro přenos
Internetu po koaxiálních a optických kabelech. Vy-
soká rychlost, stabilita a kvalita datových služeb
umožňuje našim zákazníkům neomezený přístup do
celosvětové sítě. Multifunkčnost TKR nabízí také
využití IP telefonie, přenos televizních programů 
v analogové i digitální podobě. 

Servis a podpora
Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti televiz-

ních kabelových rozvodů a Internetu mají naši zá-
kazníci kvalitní a hlavně rychlý servis na poskyto-
vané služby. Společnost NOEL, s.r.o. Hodonín
zajišťuje poradenskou činnost pro zákazníky, kteří
nemají potřebné zkušenosti s instalací a využívá-
ním nabízených datových služeb. Na požadavky
servisního nebo obchodního charakteru reaguje
okamžitě nebo v dohodnutém termínu. 

Naší prioritou je kvalita všech služeb a spokoje-
nost zákazníků. Pro zákazníka je příjemná skuteč-
nost, že vždy volá pouze jedno telefonní číslo ope-
rátora NOEL, s.r.o. a dostane se mu podpory na
Internet, VoIP nebo televizní programy.

Snadná instalace
Připojení Internetu v TKR je velmi snadnou

a především levnou záležitostí. Ke zprovoznění da-
tové služby je potřeba pouze modem a vyhovující
konfigurace PC nebo notebook na straně zákazníka.
Poté je technikem společnosti NOEL, s.r.o. prove-
deno rozbočení televizního a datového signálu tak,
aby byla dodržena kvalita TV  a datových služeb.
Pro náročnější klientelu máme připraveny HW pro-
dukty pro distribuci bezdrátového signálu Internetu
v prostorách rodinného domu nebo bytové jedno-

tky. Konfigurace a nastavení PC je provedeno tech-
nikem naší společnosti a předáno zákazníkovi. 

V případě nutných konzultaci v oblasti IT a In-
ternetu jsou k dispozici naše hot line se školenými
pracovníky.

Široká nabídka vyhoví téměř každému
V nabídce společnosti je připojení pro potřeby

domácího uživatele i pro firmy. Nerozlišujeme do-
mácího a firemního zákazníka, všichni jsou pro nás
stejně důležití. Pro uspokojení všech našich klientů
máme připraveny cenové tarify, které se ovšem mo-
hou měnit v závislosti na konkurenčním prostředí.
Vždy se snažíme, aby naše ceny versus kvalita
a služby byly co možná nejlepší. 

Budeme zvyšovat rychlost – cena zůstane
stejná !!!

Pokud budete potřebovat další informace o dato-
vých službách v televizních kabelových rozvodech,
můžete kdykoliv zavolat na telefonní čísla  společ-
nosti NOEL, s.r.o.
+420 518 359 635, +420 607 866 813 
Ing. Zdeněk Šupa, Jiří Holubík, Lukáš Králík.
Budeme se Vám rádi věnovat.

Pozemní digitální vysílání v České republice.
Pozemní digitální vysílání (DVB-T) není zatím

dostupné na celém území České republiky. V sou-
časné době je možné přijímat řádné digitální vysí-
lání Multiplexu A. Aktuální mapa pokrytí:
www.digizone.cz/texty/mapy-pokryti

Digitalizace televizního vysílání představuje
v historii vysílání podobný posun, jakým byl nástup
barevného obrazu. Přináší kvalitnější obraz i zvuk,
naprosté většině diváků zlepšuje příjem signálu
a umožňuje přenos většího počtu televizních, ale
také rozhlasových kanálů. Umožňuje i doplňkové
služby, jako například přehledný programový prů-
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Nový kvalitní vysokorychlostní Internet DOCSIS v TKR 
Moutnice za 1 Kč



vodce, označovaný zkratkou EPG. Přednosti digi-
tálního přenosu už oceňují stovky miliónů lidí prak-
ticky v celé Evropské unii, Americe a dalších ze-
mích. Nyní k nim postupně přibývají i diváci
v České republice.

Hlavní výhody digitálního vysílání 
– kvalitnější obraz a zvuk
– lepší příjem signálu 
– více TV kanálů
– doplňkové služby

Jak přijímat digitální televizi? 
Zatímco barevný obraz dokázaly – byť černobíle

– zpracovat i monochromatické televizory, s digitál-
ním vysíláním si neporadí. Ve formě rádiového sig-
nálu jsou totiž přenášena data, která se teprve v ob-
raz musí proměnit, a o to se postará digitální tuner.
Ten může být nedílnou součástí televizoru nebo se
prodává jako samostatné zařízení, tzv. set top box.
Díky němu mohou diváci i na televizi s analogovým
tunerem sledovat digitální vysílání. Kromě zem-
ského digitálního vysílání (označovaného zkratkou
DVB-T) je ale možné přijímat digitální televizní vy-
sílání také ze satelitu (DVB-S) nebo v rámci kabe-
lové televize (DVB-C). Nově se objevuje ještě vysí-
lání pro mobilní zařízení (DVB-H). Protože v České
republice zhruba 80 procent obyvatel sleduje tele-
vizi vysílanou prostřednictvím sítě zemských rádio-
vých vysílačů, je kladen důraz právě na tento způ-
sob distribuce televizního signálu. 

Analogové vysílání se stane historií 
Aby mohlo výhod digitálního vysílání využívat

co nejvíce lidí, domluvily se členské země Evrop-

ské unie na tom, že analogové vysílání nejpozději
do konce roku 2012 uvolní prostor právě digitál-
nímu způsobu vysílání. Oba systémy totiž vysílají
ve stejných pásmech, neboť jiná kmitočtová pásma
nejsou dostupná. Digitální vysílání si ovšem z prin-
cipu počíná mnohem efektivněji – namísto jednoho
analogového televizního programu jich dokáže vy-
sílat zhruba pět (v budoucnosti možná i více). Navíc
digitálnímu vysílání nevadí odrážení signálů od pře-
kážek ani jejich překrývání (tzv. duchy u analogo-
vých televizí v místech s horším příjmem). Proto je
možné snadněji a hospodárněji pokrýt vybrané
území signálem.

Společnost NOEL, s.r.o. v současné době zajiš-
ťuje, a do doby skončení analogového vysílání bude
zajišťovat ve svých televizních kabelových rozvo-
dech souběžně distribuci analogového i digitálního
vysílání. Tzn., že příjem programů bude možný i na
starších TV přijímačích.

Kabelová televize Vám zajistí vysokou kvalitu
příjmu signálu a budete mít vždy něco navíc v pro-
gramové nabídce. 
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MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ – vydává obec Moutnice, Moutnice 277, 664 55 Moutnice, IČO: 282154. Moutnický zpravo-
daj je vydáván v obci Moutnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 17234. Přís-
pěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Moutnice nebo paní J. Lautrbachové.
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Historicky největší volební koalice politických stran a hnutí, jako reakce na po-
litiku parlamentních stran
DOHODA pro Jižní Moravu vznikla jako seskupení neparlamentních stran a nezá-
vislých hnutí z důvodu odlišných představ o řízení Jihomoravského kraje stávají-
cími parlamentními stranami. Veřejnost se může těšit na politickou reprezentaci Ji-
homoravského kraje, která jim konečně dá na přímou otázku přímou odpověď.
Dohoda není politickým monstrem, ale hlasem rozhořčených voličů. Chceme ales-
poň jednou voličům dokázat, že existují politické strany a hnutí, které se dívají na
problémy očima občana. Neříkáme vám, komu máte dát hlas; avšak pokud ho ni-
komu nedáte, tak se nic nezmění. Jednoduše řečeno – s klesající volební účastí se
úměrně zvětšuje prostor pro stávající vládnoucí strany.
Strany Dohody pro Jižní Moravu:
Doktoři (za uzdravení společnosti)
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
„Evropští demokraté za právo, morálku a spravedlnost“
Nezávislí starostové
Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků
Strana občanské sebeobrany
Nezávislá iniciativa (NEI)
4 vize – www.4vize.cz
Klub angažovaných nestraníků
Česká strana národně sociální
Strana drobných živnostníků a podnikatelů
Strana práce
Aktiv nezávislých občanů
Žádáme vás, doktoři, živnostníci, starostové, hasiči, demokraté, nestraníci,
bránící se nezávislí občané, iniciativní s vizí i sociálně spravedliví, běžte volit
a nedejte se.

www.dohoda.org
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