
1. Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Hody, hody

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný!
Nedáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,
šak vám za to slepička

snese zase jiný.
V komoře v koutku,
na zeleném proutku.

Několik lidových pranostik, které se vztahují k nejbližším dnům:

Březen:
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok
jest.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm 
sáhl.
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste
zlato.
Duben:
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.

Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli
zčerstva počni.
Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
Květen:
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je
jejich kuchařka.

Internetové stránky obce
Od 15. 11. 2006 jsou zprovozněny nové stránky 
obce, které budou sloužit k lepší informovanosti
občanů o dění v obci. Najdete je na adrese
www.moutnice.info. Postupně budou doplňovány 
o další údaje a informace.

Internet na televizním kabelovém rozvodu
Při ověřování možnosti provozu internetu na rozvo-

dech kabelové televize se objevily potíže s potřeb-
ným software, které se odstraňují. Firma NOEL
v.o.s. přesto dokončuje přípravné práce na montáži
zařízení, které by mělo umožnit domácnostem, 
které jsou připojeny na rozvod kabelové televize,
připojení na internet. Přesné datum, od kdy bude
internet k dispozici, nám zástupci firmy NOEL
v.o.s., vzhledem k výše uvedenému nemohou sdě-
lit. První obcí, ve které bude toto připojení provo-
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zováno, budou Šitbořice. Tam by se systém měl
zprovoznit v týdnu od 12.3.2007. V případě úspěš-
ného zprovoznění a fungování bude systém 
nainstalován v dalších obcích, tedy i v Moutnicích.

Komunální odpady
Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení ceny za svoz
komunálního odpadu z domácností, a to na tyto
částky: 250,- Kč pro fyzickou osobu s trvalým 
pobytem v obci, která byla 1. 1. příslušného 
kalendářního roku (tedy 1.1.2007) mladší 18ti let  
a 470,- Kč  pro fyzickou osobu, která má v obci 
trvalý pobyt, a fyzickou osobu, která má na  území
obce ve  vlastnictví stavbu  určenou  nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena 
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatek je splatný buď vcelku v době od 1. do

31. 3. příslušného kalendářního roku, nebo v polo-
letních splátkách v době od 1. do 31. 3. a od 
1. do 30. 9. příslušného kalendářního roku.
Současně byl zvýšen poplatek za psa, a to na část-
ku 100,- Kč. Úplné znění vyhlášky je na interneto-
vých stránkách obce.
Svoz popelnic je zachován jedenkrát za 14 dnů.

Separovaný odpad
Rada obce rozhodla o snížení počtu kontejnerů na
separovaný odpad, ale zároveň o zvýšení četnosti
svozů, zejména plastů. Ty budou sváženy každý 
týden, papír jednou za čtrnáct dní a sklo jednou za
měsíc.
Přehled rozmístění a počty kontejnerů jsou v tabul-
ce. Stávající místo u bývalé restaurace Morava je
zrušeno.

Umístění/typ odpadu

Pod Chaloupkami
Rozařín
Samoobsluha
U pošty

Papír

1 ks
1 ks
1 ks

1 ks

Sklo Plast

1 ks
1 ks
2 ks
1 ks

1 ks
1 ks
2 ks
2 ks

Termín Místo Počet

23. – 25.3. 2007

8. – 10.6. 2007

10. – 12.8. 2007

12. – 14.10. 2007

U bývalé restaurace Morava
2 na dolním a 1 na horním parkovišti

U bývalé restaurace Morava
2 na dolním a 1 na horním parkovišti

U bývalé restaurace Morava
2 na dolním a 1 na horním parkovišti

U bývalé restaurace Morava
2 na dolním a 1 na horním parkovišti

3 ks

3 ks

3 ks

3 ks

Předpokládané  termíny a místa pro přistavení velkoobjemových kontejnerů:

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o půjčkách
občanům z fondu rozvoje bydlení.
Lhůta na podání žádostí se stanoví do konce břez-
na roku 2007 a umožní-li to tvorba prostředků
Fondu rozvoje bydlení také do konce srpna roku
2007. Půjčky mohou být kumulovaně do výše max.
80 000,- Kč při nejnižším úroku 4% ročně a ne-
jdelší lhůtě splatnosti 2 roky ode dne čerpání půjč-
ky, a to podle pravidel stanovených ve vyhlášce.
Její úplné znění najdete na internetových stránkách 
obce.

Změna územního plánu obce Moutnice
Zastupitelstvo obce Moutnice se rozhodlo, že poří-
dí změnu územně plánovací dokumentace obce
Moutnice. Cílem je umožnit změnu ve využití 
některých ploch v naší obci pro připravované sta-
vební záměry. Zejména se jedná o plochu u čerpací
stanice pohonných hmot s doplněním možnosti 

výstavby hotelu, plochu poblíž čistírny odpadních
vod v lokalitě „Za Dvorem“ pro stavbu rodinných
domů, dále o prostor na „Návsi“ s objektem bývalé
restaurace Morava pro úpravu křižovatky a uvažo-
vanou stavbu nového „multifunkčního objektu“ pro
potřeby obce a další drobné úpravy. Případné další
návrhy od občanů je možno směřovat na obecní 
úřad do konce března 2007.

Parkování aut na chodnících
Zastupitelstvo se zabývalo parkováním zejména 
osobních automobilů na chodníku před rodinnými
domy. V některých případech jsou totiž automobily
zaparkovány tak, že kolem nich není možno projít 
a je nutno je obcházet po silnici. Také samotné
chodníky nejsou konstrukčně provedeny na parko-
vání automobilů. Proto Vás chceme požádat o to, 
abyste na chodnících parkovali výjimečně. Když už
Vás okolnosti donutí takto krátkodobě zaparkovat,
nechte prosím vždy prostor na bezpečný průchod
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po chodníku. Nejen starší spoluobčané, děti a ma-
minky s kočárky, ale i my ostatní budeme rádi.

Upozornění na výměnu řidičských průkazů
Na základě oznámení z Ministerstva dopravy Vás
upozorňujeme na nutnost výměny řidičských prů-
kazů vydaných od 1. července 1964 do 31. prosin-
ce 1993.
Bližší informace naleznete na úřední desce obecní-
ho úřadu, přesné informace pak na odboru dopravy
Městského úřadu Židlochovice.
Ke konci roku mohou být výměny řidičských 
průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve fron-
tách na úřadech. Proto prosím s výměnou 
řidičských průkazů za nové neotálejte.

Daň z příjmů fyzických a právnických osob za
rok 2006
Připomínáme, že výběr daňových přiznání k dani 
z příjmů fyzických a právnických osob za rok 
2006 bude probíhat na FÚ Brno-venkov v rozšíře-
ných úředních hodinách, a to v termínu 
od 19.3.2007 do 2.4.2007 vždy od 8,00 do 
17,00 hodin, v sobotu dne 31.3.2007 od 8,00 do
12,00 hodin a v pondělí 2.4.2007 od 8,00 do 18,00
hodin. Daňová přiznání budou vybírat pracovníci
správce daně v prostorách podatelny FÚ Brno-ven-
kov, kde bude zároveň otevřena i pokladna.
Vyměřovací oddělení FÚ Brno-venkov budou 
otevřena pouze v úředních dnech, tj. v pondělí 
a ve středu od 8,00 do 17,00 hodin.

Informace k dani z nemovitostí na rok 2007
Podle informací z Finančního úřadu Brno - venkov
budou složenky na úhradu daně z nemovitostí roze-
sílány poplatníkům v druhé polovině května. Daň 
z nemovitostí na rok 2007, která nepřesáhne částku
5 000 Kč, je splatná naráz do 31.5.2007. Daň z ne-
movitostí nad 5 000 Kč je splatná ve dvou stejných
splátkách, a to do 31.5.2007 a do 30.11.2007.

Nový stavební zákon
Od 1. 1. 2007 platí nový Stavební zákon, konkrét-
ně zákon č. 183/2006 Sb. Z něj vyplývá, že obce již
nemají žádné pravomoci v oblasti povolování 
staveb. Vše je nyní v kompetenci stavebních úřadů.
Pro naši obec je příslušným úřadem stavební úřad
Sokolnice. 
Pro informaci poskytl Stavební úřad Sokolnice 
základní zjednodušený přehled staveb, které nevy-
žadují územní rozhodnutí, územní souhlas, staveb-

ní povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (tzn. jed-
ná se o výčet staveb dle § 103 kromě těch staveb,
které potřebují územní projednání).
Dle §  103  Stavební povolení ani ohlášení staveb-
nímu úřadu nevyžadují například:
–technická infrastruktura a doprovodná technická 

zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro 
zajištění služeb elektronických komunikací, 
pro odvádění odpadních a dešťových vod 
a větrání, a to

* povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody
na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených 
k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;
stožáry, antény a jiná zařízení, a to
* bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást;
* informační a reklamní zařízení o celkové ploše
menší než 0,6 m2;
* označení budov státních orgánů a orgánů veřejné
správy, označení veřejně prospěšných staveb, sta-
veb právnických osob a fyzických osob podnikají-
cích podle zvláštních právních předpisů a označení
nemovitých kulturních památek podle zvláštního
právního předpisu, popřípadě značkou stanovenou
mezinárodní smlouvou,
–zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li 

o vodní díla, opěrné zdi, oplocení, a to
* opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřej-
ně přístupnými pozemními komunikacemi 
a s veřejným prostranstvím,
–udržovací práce, jejichž provedení nemůže 

negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpeč-
nost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí 
a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací 
práce na stavbě, která je kulturní památkou,

–stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do 
nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled 
stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují 
posouzení vlivů na životní prostředí a jejich 
provedení nemůže negativně ovlivnit požární 
bezpečnost.

Stavby, které se nenachází  ve výše uvedeném 
výčtu, vyžadují zpravidla územní projednání ve for-
mě minimálně územně plánovací informace, 
územního souhlasu  nebo územního rozhodnutí.  
Doporučujeme Vám se obrátit vždy na stavební 
úřad v Sokolnicích, který posoudí jakým způsobem
budou Vaše plánované stavební záměry projednány.
Pracovníci: ing.arch.Helena Jakubcová, ing.Eva
Hrnčířová, pí Jana Robešová. Společné telefonní
číslo 544224434.
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Zajisté jste si všimli právě probíhající kampaně 
k zániku povolení k odběru a vypouštění vod, která
proběhla přes sdělovací prostředky. Do tohoto vy-
dání zpravodaje jsme použili část vysvětlujícího
sdělení Městského úřadu Židlochovice, odboru ži-
votního prostředí. Podrobnější informace poskyt-
nou jeho pracovníci - paní Vlasta Muzikářová 
(tel. 547 428 762) a Ing. Vladimír Maršálek (tel.
547 428 761).
Odběr podzemní vody ze studny vybudované před
1.1.1955 se považuje za povolený, nehledě na to, že
v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno být ne-
muselo. Pokud zároveň odběr podzemní vody slou-
ží, podle prohlášení odběratele, k individuálnímu
zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. např. 
k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí
vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se odběr
za povolený i po 1.1.2008 a o žádné nové povolení
není třeba žádat. Není podstatné, zda se jedná 
o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení

Zánik povolení k odběru podzemní vody pro 
individuální zásobování jednotlivých domácností 

a odběru povrchových vod

nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy.
Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po
1.1.1955 lze pouze na základě platného povolení
příslušného správního orgánu (vodoprávního úřa-
du). Pokud o vydání povolení nebylo v minulosti po-
žádáno a povolení nebylo vydáno, je nezbytné co
nejdříve o vydání povolení požádat pověřený obec-
ní úřad ( MěÚ Židlochovice, vodoprávní úřad ). 
Když není k odběru povrchové vody (tj. např. voda
v potoku, v rybníku, v řece apod.) využíváno zvlášt-
ní technické zařízení (např. čerpadlo), ale voda je
odebírána např. přímo konví, pak žádné povolení
není třeba. Pokud je k odběru povrchové vody vyu-
žíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo,
trkač apod.), pak je třeba povolení příslušného po-
věřeného obecního úřadu (vodoprávní úřad) se
souhlasem správce toku, a to bez ohledu na množ-
ství odebrané vody. Bližší informace na www.za-
nikpovoleni.cz

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Moutnice 
za rok 2006

Statistické údaje za rok 2006
Celkový počet obyvatel k 31.12.2006 1119
- z toho mužů 582             
- z toho žen 537
Věkový průměr občanů v obci 39
Počet přistěhovaných 13
Počet odstěhovaných 26
Počet uzavřených sňatků 11
Počet narozených dětí 9
Počet úmrtí 9

Ze zprávy POLICIE ČR, obvodního oddělení Židlochovice vyplývá, že za rok 2006 bylo v katastru naší
obce spácháno 9 trestných činů a 25 přestupků.
Skladba trestných činů:
- podvodné vylákání peněz 1x
- krádeže vloupáním do objektů firem a ostatních objektů 4x
- ostatní trestné činy 4x
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Významná výročí v roce 2006
85 let oslavili: Štěpánka Buchtová, Růžena Dohnálková, Kateřina Hrdá, František Hrdlička, František
Kern, Emílie Svobodová, Teresie Váňová
80 let oslavili: Marie  Čermáková, Božena Červinčáková, Alois Chmelař, Františka Hrdličková, Václav
Lízal, Zdeňka Novotná, František Rozkydal,  Anna Stejskalová, František Svoboda, Eliška Škrdlová,
Františka Veithová 
75 let oslavili: Vladimír Čermák, Václav Fibich, Libuše Horecká, Anna Otřísalová, Vladimír Povolný,
Jiřina Svobodová, František Vozka 
Nejstarší občané:
V roce 2006 oslavili: 93 let  Hedvika Ryšavá

92 let  Štěpánka Janoušková
89 let  Karel Janoušek
87 let  Anna Svobodová
86 let  Vítězslav Čermák, Anna Dolečková, Marie Janoušková, Bohuslav Novotný 

Informace pro seniory
Každý senior, který pobírá starobní důchod, má možnost jezdit vlakem po celé republice za poloviční jízd-
né, pokud si vyřídí „Průkaz na slevu jízdného“. Průkaz se vyřizuje v Brně na Hlavním nádraží u kteréko-
liv pokladny. Vyřízení trvá jen několik minut a cena průkazu je 40 Kč. Je nutno předložit občanský 
průkaz, 1 fotografii a důchodový výměr. Na každou cestu se pak už platí poloviční jízdné. Pokud byste 
cestovali pouze jedenkrát za rok na delší vzdálenost, už se Vám průkaz vyplatí, neboť sleva na jízdné se
pak poskytuje doživotně.

Připravila: Mgr.Dagmar Ovczaryková

Bez komentáře
Podle údajů, které poskytly firmy provozující výherní automaty, bylo do těchto přístrojů v naší obci 
vhozeno v loňském roce cca 1,7 mil.Kč. To je denně přibližně 4600 Kč. !!!

2. KAM  ZA KULTUROU:

Do  31.3.2007 Každou sobotu a neděli v 15.00 hodin probíhá v hvězdárně představení pro děti od
4 let s názvem „ Neposední kosmonauti“
Místo konání: hvězdárna M.Koperníka, Kraví hora, Brno

Celý rok 2007 Užiteční pomocníci - na výstavě je prezentováno téměř 400 předmětů z konce 
19. století, které sloužily jako běžné vybavení domácností našich babiček a praba
biček
Místo konání: Blansko, Muzeum Blansko, Zámecký sklep 

1.3. - 19.3.2007 Výstava orchidejí - můžete si prohlédnout kvetoucí tropické orchideje a tilandsie
Místo konání: Brno, Botanická zahrada a arboretum Mendlovy zemědělské 
a lesnické univerzity, Zemědělská 1

9. - 11.3.2007 Módní přehlídky jarní a letní kolekce

V roce 2006 zemřeli:
Antonín Skřička, Stanislav Vlček, Alžběta Vlachová, Julie Dvořáková, Jaroslav Škrabal, Jan  Buchta, Anna
Poláčková, Anežka Žáčková, Jan Mareš
V roce 2006 se narodili:
David Urban, Šimon Riedl, Monika Babková, Rozálie Marie Žáčková, Tereza Halíková, Jakub Dostál,
Lukáš Lízal, Lenka Seďová, Dominik Tannenberger



M O U T N I C K Ý  Z P R AV O D A J
6 3/2007

Místo konání: Galerie Vaňkovka, Brno
Začátek přehlídky: v 11.00 hod., 14.00 hod., 16.00 a 19.00 hodin 

10.3.2007 Františkovo čarování s Majdou
Místo konání: Brno, Kulturní dům Rubín, Makovského náměstí 3
Začátek:  10.00 hodin, cena vstupného je 140,- Kč

16. - 18.3.2007 Hodonínská zahrada - jaro
- tradiční prodejní výstava zahradnických potřeb v Hodoníně

18.3.2007 Probouzení broučků
Místo konání: zámecký park Židlochovice, začátek v 18.00 hodin

28.3. - 1.4.2007 Ukázka velikonočních květinových vazeb
Místo konání: SOU Rajhrad , každý den v době od 8.00 - 18.00 hodin

31.3.2007 Velikonoční jarmark
Místo konání: Hustopeče u Brna - náměstí

1.4.2007 Folklórní slavnost „ Otloukej se píšťaličko „
Místo konání: Těšany - kovárna a náves

1.4.2007 Velikonoční  výstava
Místo konání: ZŠ Moutnice

1.4.2007 Soutěžní den pro návštěvníky ZOO
Místo konání: ZOO Brno
Zvláštnost: tento den mají návštěvníci s ptačím příjmením vstup zdarma

2.4.2007 Ptačí den pro školy
Soutěžní program pro čtyřčlenná družstva ze ZŠ
Místo konání: ZOO Brno

7.4. - 9.4.2007 Velikonoce v ZOO a jarní otvírání ZOO
- pletení pomlázek, různé techniky zdobení vajíček, ukázka mláďat  spojená
s krmením

Místo konání: ZOO Brno
19. - 24.4.2007 Flora Olomouc

Místo konání: Olomouc
1.5.2007 Prvomájová výstava vín - Hustopeče u Brna
12.5.2007 Výstava psů v parku

Místo konání: Zámek Slavkov
17. - 20.5.2007 Výstava květin v historických sálech zámku

Místo konání: Zámek Slavkov
19.5.2007 Tradiční jarní jarmark

Místo konání: Židlochovice, náměstí

Vzpomínka na vánoce
V pátek 15.12. 2006  se na školním dvoře rozsvěcel vánoční strom. 
Děti ze základní školy si   připravily  hudební vystoupení. U stromečku zazpívaly koledy, hudební doprovod zajis-
tila paní učitelka Lenka Vojtěchová.  K  výbornému punči, který připravily maminky,  se podávaly vánoční perníč-
ky. Děti svým vystoupením přivedly všechny přítomné do příjemné sváteční nálady.  
K radosti nás všech se neopakovala situace z loňského roku a vánoční strom vydržel ve školním dvoře celý advent. 

Kulturní akce
Od ledna tohoto roku nabízíme každý měsíc vstupenky  na divadelní představení do některého z  brněnských diva-
del. V lednu zájemci shlédli muzikál Cikáni jdou do nebe, v březnu je na programu muzikál Čarodějky z Eastwicku
a komedie pražského Divadla Na zábradlí - Každý rok ve stejnou dobu.
Nabídka na duben bude zveřejněna na kabelové televizi a na vývěsce OÚ. 
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Velikonoční výstava
V neděli 1. dubna  pořádá ZŠ Moutnice tradiční velikonoční výstavu.  Výrobky dětí ze základní i mateřské školy ne-
budou prodejné. Na výstavě bude letos možné zakoupit profesionální vazby květin s jarní a velikonoční tématikou. 
Letos poprvé můžete shlédnout  praktické ukázky vazby květin, nechat si odborně poradit. Ukázku předvede paní
Leukertová, květinářství Újezd u Brna ( obchod vedle bankomatu ČS ).

Zájezd do Vídně
V sobotu 12. května se uskuteční  jednodenní zájezd do Vídně.  V autobusu je volných ještě 8 míst.

3. INFORMACE OD MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ
Český červený kříž

Kalanetika:
ČČK zve všechny ženy do kurzu kalanetiky, což je vynikající cvičební program pro zpevnění svalů a na
obranu proti bolestem páteře. Používá nepatrné, ale přesné pohyby, které se důsledně opakují.
Kurz probíhá vždy v pondělí od 19.30 - 20.30 hodin v Hasičské zbrojnici pod vedením paní Zdeny
Hrdličkové. Kurzovné na tento kalendářní rok je pro členky ČČK  100,- Kč. Pro ženy, které nejsou člen-
ky, stojí kurz 150,- Kč, návštěva pouze jedné lekce 10,- Kč.
Aerobik:
ČČK pořádá pod vedením paní Renaty Bernátkové kurz aerobiku, a to v pondělí a ve čtvrtek 
od 18.30 - 19.30 hodin také v Hasičské zbrojnici.
Kurzovné na tento rok stojí pro členky ČČK 100,- Kč, pro nenečleny 150,- Kč a návštěva pouze jedné lek-
ce 10,- Kč.
Na oba kurzy je nutné si vzít obuv na cvičení, která nemá černou podrážku, dále pak karimatku  či ručník
nebo deku pro cvičení na zemi.
Úklid  ČČK:
V sobotu 31.3.2007 proběhne úklid hřbitova a u pomníků, odvoz odpadů zajistí OÚ.
Schůze:
V pátek 23.3.2007 v 19.00 hodin proběhne v hasičské zbrojnici členská schůze ČČK.
Oznámení:
ČČK oznamuje všem občanům, že při úrazu mohou vyhledat první pomoc u našich zdravotních sester ne-
bo vyškolených členek ČČK, jsou to:
pí  Dohnálková Eva Moutnice  304
pí  Čermáková Ludmila Moutnice  316   
pí  Dohnálková Iveta Moutnice  353

připravila Mgr. Dana Ovzcaryková

pí  Šalovská Eva Moutnice 53
pí  Janoušková Miluše Moutnice 11

Český svaz chovatelů
Základní organizace Českého svazu chovatelů v Moutnicích byla založena v roce 1960 několika nadšenci, kteří chtě-
li chovat čistokrevná zvířata na vyšší úrovni. Během krátké doby se rozrostla na úctyhodný počet členů. V tehdejší
době takováto činnost všech organizací byla velmi podporována všemi složkami tehdejšího zřízení. Tito chovatelé
chovali doma širokou škálu zvířat, a to holubů, králíků, drůbeže, exotů, kožešinových zvířat, psů i koček. Během let
vzniklo soutěžní uskupení základních organizací, které se rozhodly spolu soutěžit na výstavách. Byly to ZO Těšany,
ZO Blučina, ZO Telnice a ZO Moutnice. Soutěžilo se jen s  vybranými kusy v kategoriích králíků, holubů a drůbe-
že. Ve hře byl putovní pohár, který za určitý počet vítězství zůstal nejlepší organizaci.
V 90.letech začal postupný útlum všech zájmových organizací, který se nevyhnul ani chovatelství. V této době pře-
stal plynout tok přidělovaného krmení, které bylo těžko k sehnání. Každý si mohl zakoupit jakékoli krmení jen za
tržní cenu, což plno chovatelů odradilo od dalšího členství.
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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.

4. Sportovní okénko 
Orelská sportovní sezóna začala v Moutnicích
V sobotu 6. ledna pořádala moutnická jednota Orla každoroční Zimní silniční běh-XV.ročník Memoriálu účastníků
II. zahr. odboje. Orelští běžci a běžkyně touto sportovní akcí tradičně projevují svoji úctu všem žijícím i zemřelým
členům Orla, které víra a přesvědčení vedly k aktivnímu odporu proti zlu a násilí. Na pořadateli kvalitně připrave-
né závody se do Moutnic ,,sjelo“ 135 závodících z celkem 26 jednot z celé republiky. Mezi zúčastněnými nechyběl
hejtman jihomoravského kraje Stanislav Juránek, sportovce pozdravil též poslanec sněmovny Parlamentu ČR
Ladislav Šustr. 
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. Je třeba ale zmínit vynikající výsledky nejmladších moutnických
nadějí. Mezi chlapci dosáhli ve svých kategoriích 3. místa Jaroslav Tetur, čtvrtý pak skončil Marek Trávníček.
Děvčata byla ještě úspěšnější - v kategorii nejmladších žákyň se umístila druhá Eliška Riedlová, stejně dopadla 
v mladší kategorii i Nikola Kohoutková.

SK oslaví 75. výročí
Ačkoli je teprve březen, výbor SK Moutnice již nyní zve všechny spoluobčany na oslavy 75. výročí založení kopa-
né v obci. Ty se budou konat od pátku 22. do neděle 24. června 2007.  
Program bude následující: v pátek bude sehráno přátelské utkání starých pánů mezi SK Moutnice a SK Řečkovice.
V sobotu pak sehraji svá přátelská utkání také mladší i starší žáci a B mužstvo. Vyvrcholením sobotního programu
pak bude slavnostní členská schůze, m.j. za účasti čelných moravských fotbalových funkcionářů. Hlavním dnem 
oslav však bude neděle, kdy bude nejprve sloužena v místním kostele mše svatá za všechny zemřelé i aktivní členy
SK. Dále pak budou oslavy pokračovat dopoledním utkáním moutnických dorostenců s Otnicemi. A zlatým hřebem
oslav bude odpolední pohárový turnaj mužů, jehož se zúčastní týmy Bošovic, Křepic, Měnína a Moutnic. Tento tur-
naj budou rozhodovat prvoligoví a druholigoví rozhodčí. Během celého víkendu bude zajištěno občerstvení. 

Za podporu děkují a srdečně zvou sportovci

Telegraficky
Dne 3. 12. 2006 se v Orlovně uskutečnil orelský turnaj v šachu, který vyhrál Ignác Pospíšil z Hor. Moštěnic. Druhé
místo obsadil Jan Pištěk z Veselí n. Mor., třetí skončil Pavel Kubíček z  Ořechova. Nejlepším žákem byl domácí 
šachista Karel Svoboda, který skončil celkově čtvrtý.

Posilovna opět v provozu!!! 
Od měsíce února je v orlovně v provozu posilovna VITA pro muže. Funkční je i posilovna pro ženy. Bližší info 
a kontakt pí Buchtová a pí Hrdličková

Naše organizace přečkala i toto období, je stále aktivní, zúčastňuje se stále mnoha výstav v blízkém i vzdáleném 
okolí. A co je důležité, naši členové stále sbírají na těchto výstavách mnoho čestných cen a vítězných pohárů všech
úrovní.
V současné době má naše organizace 20 členů, z toho jsou 3 mládežníci. Členové naší organizace jsou z Moutnic,
ale také z Těšan, Sokolnic a Křepic. Co nás ovšem tíží, je nedostatek mladších členů. K zviditelnění naší práce nám
brání, že nevlastníme žádný chovatelský areál ani výstavní klece. Pro další rozvoj naší organizace a zkvalitnění prá-
ce máme zájem přijmout všechny vážné zájemce o členství. Uvítáme každého včetně mládežníků. Vždyť králíky
a drůbež má skoro každý, jde jen o to vybrat si čistokrevné plemeno, které se zrovna líbí, a toto chovat. Ostatní 

péče zůstává stejná jak u doma běžně chovaných zvířat.
Toto je v kostce seznámení s naší organizací.

Připravil: Jiří Pokorný
SDH Moutnice
Sbor dobrovolných hasičů Moutnice nabízí možnost účastnit se 28.dubna 2007 v 10:15 hodin „Celonárodní hasič-
ské pouti na Hostýně“. Bližší informace u p. Zdeňka Riedla, Moutnice 115 (tel:739 434 963)


