
1. ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA

Internet na kabelové televizi
Rada obce schválila smlouvu s firmou NOEL v.o.s.
o provozování internetu po rozvodech kabelové 
televize.
Obec Moutnice se s provozovatelem – společností
NOEL v.o.s. dohodla na časově omezeném zvý-
hodnění pro nové připojení ke kabelové televizi 
a k internetu. 
Od 1. 10. 2007 do 31.12. 2007 tedy platí:
Připojovací poplatek činí 3000 Kč  místo obvy-
klých 5 400 Kč; 
Cena montáže zásuvky pro internet je nyní 600 Kč
místo obvyklých 1200 Kč; 
Na druhou a další zásuvku na telekomunikační roz-
vody (TKR) je poskytnuta sleva ve výši 50% 
na práci.
Úprava parku u Fary
V parku byly přemístěny pomníky, vybudovány
chodníky, přemístěn stožár veřejného osvětlení.
Byly odstraněny nevzhledné dřeviny, stávající lípy
byly částečně vyvětveny a byla provedena nová vý-
sadba. Na jaře budou práce dokončeny jemným
rozhrnutím zeminy, kultivací celé plochy a novým
osetím trávou. Počítáme s osazením odpadkového
koše a lavičky. 

Oprava školy
Oprava školy byla společností ADAPTA spol. s r.o.
dokončena. Celkové náklady na její opravu byly 
3 360 910 Kč. Na jaře budou ještě provedeny opra-
vy poničených trávníků,  zejména ve dvoře školy. 
Pracovníci společnosti ADAPTA spol. s r.o. mne
informovali, že i když byl materiál skladován často
volně a sklad nebýval přes den zavřený, během
stavby se nic neztratilo. V záplavě informací o krá-
dežích všeho druhu je to výborná zpráva, která 
potěší, a proto rozhodně stojí za zveřejnění. 
Kříž u rodinného domu Čermákových č.p.1 
Přibližně po půlroční rekonstrukci v dílnách firmy
MARSTON s.r.o. byl pískovcový kříž očištěn 
od  starých nátěrů, zvětralá místa byla opravena.
Byly také obnoveny texty na kříži.  Při jeho zpět-
ném postavení k rodinnému domu manž. Čermáko-
vých byla do prostoru v základu  umístěna schrán-
ka s údaji o naší obci, pohlednicemi z Moutnic 
a Moutnickými zpravodaji. Dokumenty byly ulože-
ny podle doporučení pracovníků pracujících 
s archiváliemi. Přidány byly také platné mince.
Věříme, že tak příští generace lépe pochopí dobu,
ve které jsme žili a vzpomenou si na nás.
Křižovatka ve středu obce
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že budoucí křižovat-
ka ve středu obce bude v připravovaném projektu
na opravu stávající silnice Brno-Hodonín projekto-
vána ve tvaru „T“. Toto řešení zajistí oproti 
stávajícímu stavu i oproti variantě kruhové 
křižovatky plynulejší dopravu a tedy snížení hluku
a výfukových zplodin pro okolní nemovitosti. Jsme
přesvědčeni o tom, že rychlost projíždějících vozi-
del se dá omezit i jinak, než kruhovým objezdem.
Navrženým řešením křižovatky se také v místech
bývalé restaurace „Morava“ vytvoří větší prostor
pro novou stavbu a úpravu okolí.  
Rozpočet na rok 2008
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2008.
Ještě v roce 2008 musíme počítat se splátkami 
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za vybudovaný vodovod a kanalizaci. Teprve 
v roce 2009 by se měla situace zlepšit, protože 
bude část splátek uhrazena, a proto na ně vydáme 
o cca 2 miliony Kč méně. Rozpočet je tedy jako 
v letošním roce navržen na výdajové straně jako 
úsporný. Předpokládáme, že  necháme zpracovat
projektové dokumentace na obecní komunikace
(silnice a chodníky) a vyřídíme nutná povolení, 
abychom mohli žádat o peníze z fondů EU. Díky
těmto projektům by se měly také přesně vymezit
plochy zeleně v naší obci a také prostor u bývalé
restaurace Morava. Tím můžeme zadat projektan-
tům konkrétní údaje pro novou stavbu objektu 
a úpravy parků.
Rozpočet je umístěn na úřední desce Obecního 
úřadu a na internetových stránkách obce.

Vyhláška o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku č.2/2007 
o místních poplatcích, která bude platit 
od 1. 1. 2008. 
Celý text vyhlášky je na internetových stránkách
obce. Pro jednoduchost uvádíme nejpotřebnější 
údaje:
Poplatek za komunální odpad...490 Kč za dospělou
osobu
Poplatek za komunální odpad...260 Kč za osobu 
do 18 let
Poplatek je možno splatit od 1. do 31. 3. 2008 
nebo výjimečně i ve dvou splátkách v době 
od 1. do 31. 3. a od 1. do 30. 9. kalendářního roku.
Poplatek za psa...100 Kč

Připravil starosta

2. KAM ZA KULTUROU
14. 12. 2007 vánoční jarmark sv.Lucie v Břeclavi
15. 12. 2007 tradiční vánoční jarmark v Židlocho-
vicích náměstí Míru
16. 12. 2007 ukázka živého betlému v Břeclavi, 
začátek v  17.00 hodin
16. 12. 2007 adventní plavby na řece Dyji Břeclav
22. 12. 2007 adventní koncert ŽDS Skřivánek 
– farní kostel Židlochovice, začátek v 17.00 hodin
24. 12. 2007 štědroodpolední krmení zvířátek 
ZOO Brno

25. 12. 2007 Sněhulení, soutěž o nejkrásnějšího
sněhuláka, zámek Lysice
26. 12. 2007 vánoční plavby na řece Dyji, Břeclav

Připravila I. Kohoutková

6. 12. 2007 rozsvícení vánočního stromu Újezd 
u Brna
8. 12. 2007 Zimní radovánky, netradiční zámecká
zabijačka na zámku Lysice

8. 12.–16. 12. 2007 pod-
zemní výstava a prodej 
vánočních vazeb, kytic, 
dekorací a doplňků, Zámek
Slavkov u Brna
12.–16. 2007 výstava 
vánočních vazeb a doplňků 
v SOŠ zahradnická 
v Rajhradě
14. 12. 2007 rozsvícení vá-
nočního stromu ZŠ
Moutnice

3. INFORMACE OD ORGANIZACÍ

Vážení bratři a sestry, milí spoluobčané,
rok 2007 se nám chýlí ke svému konci a tak jako každý rok nastává čas hodnocení  a bilancování. Pro náš
Sbor dobrovolných hasičů Moutnice byl rokem úspěšným a rádi na něj budeme vzpomínat. Chtěli bychom
se s vámi podělit o pár zajímavých a skvělých akcích, které jsme sami pořádali, nebo jsme se jich přímo
účastnili. 
Naposledy jste se zde v Moutnickém zpravodaji mohli dočíst o našem Dětském dni za hasičkou, který 
v letošním roce přivítal více jak 150 dětí z Moutnic i z celého blízkého okolí. Letos nás poprvé navštívi-
ly děti z brněnského domova Klokánek a společně s nimi i naše nová kamarádka televizní herečka Alena
Antalová. Po této akci, která je předzvěstí blížícího se konce školního roku a začínajícího prázdninového
období, nastává pro náš sbor nejdůležitější okamžik celého roku. Tím je každoroční pořádání hasičských
závodů v požárním útoku, letos již III. ročníku našeho Memoriálu por. Jaroslava Garguly. Vrchol letošní-
ho roku připadl na datum 30. června. Tyto hasičské závody si v naší obci získaly již za svého krátkého 
trvání velkého ohlasu mezi domácími i přespolními závodníky a jejich místo v kulturně-sportovním 

Sbor dobrovolných hasičů Moutnice



M O U T N I C K Ý  Z P R AV O D A J
4/2007 3

kalendáři obce je již nezastupitelné. A my jsme za to velice rádi a budeme se snažit, aby tomu tak bylo
i v letech příštích a „náš“ Jarek na nás mohl být právem hrdý.
Letošní rok nám opravdu vyšel, jak se říká na jedničku. Počasí nám tentokráte přálo – sluníčka jsme 
si užili po celý víkend a areál SK Moutnice společně se zeleným pažitem byl perfektně připraven přivítat
soutěžící družstva i diváky. Pořadatelé se letos snažili připravit pro soutěžní týmy něco opravdu nového 
a nečekaného a tím se staly ruční foukané skleněné poháry, které by i pro roky příští měly nahradit 
klasické „plecháče“. Soudě podle ohlasu závodníků i diváků se jim to povedlo, protože se všem líbily 
a určitě si najdou své čestné místo mezi trofejemi, které zdobí poličky v našich hasičských zbrojnicích.
Poháry pro naše závody nám sponzorským darem vyrobila domácí sklářská firma JK Glass 
manželů Křivských.
Přišla sobota ráno a nám moutnickým hasičům nastal den „D“, na který jsme se svědomitě a poctivě 
připravovali takřka půl roku. Od devíti hodin začala najíždět první závodní družstva a ta doplňovala 
prvních pět přihlášených týmů z řad domácího SDH Moutnice. Nevěříte svým uším? Ale ano, domácí 
postavili pět družstev – muže „A“ a ženy „A“ na které nejvíce spoléhali, dále muže „B“ (dorostence) a že-
ny – maminy. A ty vyprovokovaly ke složení staronového družstva naše muže – taťky. Jen pro srovnání.
ženy - maminy mají dohromady 14 dětí a muži – taťci 18 dětí. 
Mezitím nám najížděla další a další družstva a v 9.50 hod. se naše hasičské závody mohly honosit pří-
vlastkem „mezinárodní“. To naše řady doplnili naši noví kamarádi hasiči ze Slovenska z SDH Rusovce,
kteří přivezli družstvo mužů a žen. 
Na slavnostním nástupu se hlásilo 17 družstev mužů a 9 družstev žen a naši nejmenší hasiči, kteří celé 
soutěžní odpoledne zakončili svojí ukázkou. A samozřejmě zde nesměl chybět náš nejmladší člen, bratr 
Šimonek Riedl – držitel českého rekordu „nejmenší hasič v uniformě“. Sbor dobrovolných hasičů
Moutnice využil této slavnostní příležitosti a přítomnosti tolika členů svého sboru a diváků k předání 
vysokého hasičského ocenění pěti svým zasloužilým členům (Dohnálek František, Dohnálek Jiří st., 
Čermák Jiří st., Ostrovský Josef a Svoboda Jan.). Ti obdrželi z rukou starosty a velitele SDH Moutnice 
a starosty naší obce Medaile Svatého Floriána společně s malými upomínkovými dárečky. Toto ocenění
je velkým poděkováním za léta poctivé a dobrovolné práce ve prospěch našeho sboru. 
Po poradě velitelů se nám už na startu připravovalo první družstvo mužů, které mělo ustavit základní čas
požárního útoku dnešního dne. Tím bylo družstvo domácích mužů „A“. Pokus byl velice zdařilý, domácí
borci byli nadmíru spokojeni. A jak by také ne, když se nakonec ukázalo, že tento čas znamená bronzovou
příčku. To bylo v řadách domácích radosti. Ale mezitím své soutěžní pokusy předváděla divákům 
i ostatní družstva. Pokusy plynule navazovaly, takže soutěž měla rychlé tempo a skvělý moderátor dodá-
val svými komentáři celému klání silný emoční náboj a strhával všechny soutěžící i diváky, kteří 
se náramně bavili. Po posledním pokusu mužů se ukázalo, že žádný z loňských medailistů své příčky 
neobhájil. Letošní vavřín za vítězství si odvezli kamarádi hasiči z SDH Starý Lískovec Sport, druhé mís-
to patřilo kamarádům z SDH Šaratice a bronzovou příčku obsadili domácí. Nutno podotknout, že mezi
třetím a čtvrtým místem rozhodovala pouhá jedna setina, tak byly některé pokusy vyrovnané.
Terče se poté posunuly blíže a ke svým pokusům se mohly připravovat první ženy. I zde to byly naše 
domácí ženy – maminy. Všichni jsme jim drželi palce, ale tréma je svázala, tak jako loni a nakonec 
obsadily krásné páté místo. Patří jim náš velký dík, že i přes výchovu dětí a péči o své rodinné krby 
si dokázaly najít čas a připravit se takto kvalitně reprezentovat svůj sbor a celou naší obec. Ale 
co se nepovedlo našim mamkám, to nám vynahradily naše ženy „A“. Jejich pokus se honosí přívlastkem
stříbrný a pohár za druhé místo byl skvělým zakončením celého soutěžního dne. Mezi ženami se loňským
medailistům dařilo mnohém lépe. Vítězství obhájila děvčata z SDH Brno – Bohunice a za naším druž-
stvem se umístilo družstvo žen z SDH Střelice. 
Při vyhlašování výsledků sklidili všichni soutěžící velké ovace od diváků, kteří se jim tak odvděčili za pří-
jemně strávený sobotní den.Vítězům i poraženým patří velké poděkování a uznání za předvedené výsled-
ky v duchu fair play. Slova díků patří také kolegiu rozhodčích, kteří svým rozhodováním dodali celému
klání důstojný ráz. Poděkovat se rovněž sluší všem sponzorům, bez jejich pomoci bychom nebyli schopni
uspořádat takto kvalitní hasičské závody, které reprezentují celou naši obec. Zvláště děkujeme Obecnímu
úřadu Moutnice za velkou podporu a pomoc při organizaci těchto závodů. A v neposlední řadě 
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se sluší poděkovat všem členům našeho sboru, kteří se podíleli na přípravách a samotném průběhu letoš-
ního ročníku memoriálu.
A tak nám skončil III. ročník Memoriálu por. Garguly. Už teď se všichni těšíme na příští ročník a my vás
na něj co nejsrdečněji zveme. Přijďte se podívat a uvidíte, že nebudete litovat. Za náš sbor vám můžeme
slíbit, že pro závodníky připravíme perfektní podmínky a pro vás diváky kvalitní zázemí a krásné sportovní
zážitky s hasičským sportem.
1. 9. 2007 – návštěva dětí v brněnském domově Klokánek
V průběhu prázdnin k nám dorazilo milé a srdečné pozvání od dětí z brněnského domova Klokánek 
na malou zahradní párty, kterou na naši počest uspořádají na zahradě jejich domova v Brně – Líšni. Byli
jsme tímto pozváním velice mile překvapeni a nesmírně rádi jsme jej přijali. Datum návštěvy bylo stano-
veno na poslední prázdninový víkend, na sobotu 1. 9., tedy ještě než dětem opětovně vypuknou každo-
denní povinnosti vyplývající z jejich školní docházky.
Této návštěvy se kromě početného zástupu členů našeho sboru účastnil i starosta naší obce Ing. Drahonský
a samozřejmě nesměla chybět ani kmotřenka klokánků herečka Alena Antalová s rodinou. Milým pře-
kvapením byla osobní návštěva primátora města Brna pana Romana Onderky, kterého ihned okouzlil náš
nejmladší a nejmenší hasič Šimonek Riedl a jeho rekordmanská hasičská uniforma. Během okamžiku spo-
lu zapředli velice živou diskusi, ve které používali ruce i nohy, protože náš malý hasič ještě moc slov ne-
umí, lépe řečeno žádné.
Počáteční rozpaky a ostych se velice záhy rozplynuly v dál a celou zahradu opanovala družná zábava
všech přítomných. Děti si společně hrály na písku, běhaly po zahradě, hrály fotbal, dospělí si povídali 
o všem možném a zahradou se pomalu linula vůně grilovaných klobásek. Kmotřenka Alena Antalová 
společně s manželem s sebou přivezli obrovský meloun a ten se brzy stal předmětem zájmu všech 
přítomných dětí, takže než bys řekl švec, zbyly z něj jenom okousané zelené slupky. My ostatní jsme 
povinně ochutnávali pestrou a bohatou nabídku domácích buchet a bábovek, které pro nás napekly všech-
ny tety společně s jejich dětičkami. Byly všechny výborné, opravdu moc dobré a náležitě jsme je dětem
pochválili. A to nás ještě čekaly skvělé grilované klobásky, nicméně i s těmi jsme se vypořádali 
se ctí a nakonec nezbyla ani jediná. Hasiči se totiž jen tak něčeho nezaleknou a když to vezmou útokem,
tak nikdo a nic neodolá.
Všichni do jednoho jsme byli plní dojmů, které v nás tato návštěva zanechala a celou cestu domů si bylo
o čem povídat. V hlavách se nám už proháněly nápady a plány, jak „klokánkům“ oplatit jejich vřelé při-
jetí. Určitě je k nám rádi opětovně pozveme na náš Dětský den v roce 2008.
8.–9. 9. 2007 se v Přibyslavi konal PYRO CAR 2007 
Vrcholnou akcí dobrovolného hasičského hnutí se v letošním roce jednoznačně stala  výstava hasičské
techniky, která se konala 8.–9. 9. 2007 v Přibyslavi na letišti. Tato akce nesla název PYRO CAR 2007 –
svět požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a hasičů vůbec. Předběžný ohlas myšlenky této akce 
dával tušit na velký počet účastnících se sborů se svojí technikou, ať už z řad profesionálních, či dobro-
volných jednotek. Představitelé největších českých výrobců hasičské techniky tuto přehlídku rovněž 
podpořili svojí účastí a několik vystavovatelů přijelo i ze zahraničí.Všechny tyto aspekty tedy slibovaly 
úžasnou podívanou, nespočet hasičských automobilů a hasičů koncentrovaných na jednom místě a množ-
ství skvělých zážitků, z čehož vyplývá jediné, tady jsme nemohli chybět ani my, hasiči z Moutnic. Takže
hurá do Přibyslavi.
Nutno podotknout, že ani my jsme nepřijeli na tento sraz úplně s prázdnou. Naší devizou se stal náš 
rekordman v nejmenší hasičské uniformě, malý Šimonek Riedl. Naše výprava díky němu budila velkou
pozornost všude tam, kde jsme se s ním objevili, spouště fotoaparátů cvakaly jeden za druhým. Jeho 
hasičská miniuniforma okouzlila např. i samotného starostu SH ČMS Ing. Richtera, nebo poslance 
parlamentu ČR Jana Kasala. Oba jmenovaní se s ním vyfotili na památku. Na dlouhou chvíli zaujal náš
minihasič také ředitele firmy Komet Pečky pana Zedníka, který pro náš sbor bude repasovat naši 
T 148 CAS 32. Ve stánku společnosti DEVA F-M bavil vystavující svým tancem na stole mezi vystave-
ným zbožím. Nakonec nás zpozoroval i štáb České televize, který s naším rekordmanem natočil krátký
rozhovor, překladatelem se stal tatínek Zdeněk. Ihned poté přispěchala s prosbou o rozhovor zástupkyně
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Českého rozhlasu. Věříme, že jsme náš Sbor dobrovolných hasičů Moutnice na této akci dobře reprezen-
tovali a udělali jsme mu ve „světě“ dobré jméno.
13. 10. 2007 – návštěva kamarádů hasičů ve slovenských Rusovcích
Tento den se nesmazatelně zapíše do historie Sboru dobrovolných hasičů Moutnice a navždy bude zane-
sen zlatým písmem do hasičské kroniky našeho sboru jako den, kdy byla navázána úzká spolupráce a vzá-
jemné přátelství se slovenskými hasiči z ZDH Rusovce.
Šancí k této návštěvě se nám stalo pořádání každoročních branně–orientačních závodů pro děti, kterým
slovenští hasiči z Rusovců zakončují sportovní sezónu. Děti se proběhnou v krásném prostředí lesoparku
poblíž řeky Dunaje, plní nenáročné úkoly a vše završí společným opékáním špekáčku u táboráku. Tam 
mají všichni, včetně dospělých,  dostatek času na společné povídání a vzpomínání, či plánování dalších
společných akcí, nebo i navázání nových přátelství.
V Rusovcích nás čekalo od kamarádů hasičů opravdu krásné přijetí. Po oficiálním přivítání jsme 
si prohlédli hasičskou zbrojnici, kterou zdobí plné vitríny a poličky krásných pohárů a jiných hasičských
cenností. V garážích se kromě současné techniky skví svojí krásou zrekonstruovaná hasičská stříkačka tzv.
„kočka“. Prohlídku jsme pak zakončili společným přípitkem a čím jiným než pravou slovenskou borovič-
kou. Samozřejmě že tato část se týkala jen těch zletilých!
Kolem jedenácté hodiny jsme se přesunuli společně s ostatními do nedalekého lesoparku, kde byla vyty-
čena trať, kterou absolvovali naši mladí zástupci v rámci branného závodu. Jako úplní nováčci dostali 
příležitost si ji tzv. na sucho projít, než se postaví na ostrý start. Naše hlídka se nakonec umístila na krás-
ném druhém místě, takže i z tohoto pohledu byla naše cesta o to veselejší a příjemnější.
Během soutěžení se za námi do areálu přišel podívat i starosta MČ Rusovce pan Dušan Antoš, který nás
velice mile přivítal. Zvláště s naším starostou Ing. Drahonským, který se této cesty také účastnil, si měli 
o čem povídat. 
V Rusovcích, na nedalekém zámečku, podepisovali v roce 1992 tehdejší premiéři Klaus a Mečiar doho-
du o rozdělení naší bývalé federace na Česko a Slovensko. A my hasiči jsme právě zde, jen o několik set
metrů dále a o několik let později uzavřeli dohodu o vzájemné pomoci a spolupráci mezi našimi organi-
zacemi. To je vlastně takový malý paradox a bourání mýtů minulosti.
Po nástupu a slavnostním vyhodnocení soutěže se všechny děti rozeběhly do nedalekého okolí, aby 
si vlastnoručně vyrobily klacíky na opékání špekáčků u táboráku, kterým jsme toto krásné odpoledne zavr-
šili. Oheň se rozhořel a měli jste vidět ty spokojené, šťastné a hladové tváře „našich“ dětí, které bok 
po boku, ať už Slovák, nebo Čech, stojí v jednom společném kruhu u společného ohně. A to je to oč by
nám všem mělo jít. To je symbolika nového přátelství, nové spolupráce a pomoci, nových budoucích ná-
vštěv a zážitků, které společně zažijeme. Už teď se na to moc těšíme.
Nakonec jsme se rozloučili s příslibem společného setkání na naší výroční valné hromadě, která se usku-
teční těsně před letošními vánočními svátky v naší hasičské zbrojnici. Zde potvrdíme oficiálně na papíře
podpisy našich nejvyšších funkcionářů, včetně starostů obou našich obcí, dohodu o vzájemné spolupráci
a pomoci.   

Za SDH Moutnice jednatel Zdeněk Riedl

4. SPORTOVNÍ OKÉNKO
Podzimní tabulky OFS Brno – venkov

Vážení přátelé moutnické kopané,
je za námi polovina sezóny 2007/2008 a blíží se konec občanského roku. Nastala proto ta správná chvíle
ohlédnout se zpět za výsledky našeho podzimního snažení. 
Celkově lze říci, že se podzimní část sezóny našim barvám velmi podařila. Áčko, dorost a starší žáci hra-
jí na špici svých soutěží, béčko jako nováček pořádně kalí vodu ve III.třídě a i snažení našich nejmladších
nadějí nám dělá radost a naplňuje nás optimismem, byť výsledky zatím nejsou podle přání trenérů.
Je však třeba se podrobněji zastavit nad tabulkou OP Brna - venkova po podzimu. Na čele je mužstvo
Moutnic, které opět po 4 letech hraje o postup. V obou případech trénoval celek pan Šándor. Je třeba hrá-
čům a realizačnímu týmu poděkovat za kvalitní reprezentaci Moutnic v podzimní části a popřát týmu hod-
ně sportovního štěstí v jarních bitvách o postup.
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Poděkování a respekt si však zaslouží nejen naše ,,A“ mužstvo, ale i hráči a trenéři zbylých celků. Zejména
díky mládežnickým trenérům našeho klubu za jejich práci s mladými hráči.
Na závěr přejeme všem hráčům, trenérům, funkcionářům, příznivcům a spoluobčanům hodně úspěchů 
a životní pohody do roku 2008 a prosíme o přízeň do jarní části sezóny.

V.Ostrovský
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Žáci – okresní přebor starší

Vojkovice 9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Moutnice

Zbýšov

Modřice

Oslavany

Šlapanice

Rajhrad

Újezd

Dolní Kounice

Rosice

7

6

5

4

3

2

2

2

1

1

1

1

3

1

3

5

4

2
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2

1

2

4

4

3

2

3

5

6

6

28:8

27:11

20:7

15:13

12:9

14:15

10:17

10:25

2:25

8:16

22

19

18

13

12

11

10

8

5

5

Kanonýři: 11 – Dolák (Moutnice), Hovězák, 
10 – Ferenci (oba Vojkovice), 8 – Migdau ( Šlapanice),
6 – Hrdlička (Moutnice), Křapa (Modřice), 
5 – Svoboda (Zbýšov, 4 – Ferenc (Oslavany)
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Přípravky – okresní přebor starší skupina A

Šlapanice 9

8

8

8

9

9

8

9

9

9

Pozořice

Těšany

Měnín

Újezd

Blažovice

Mokrá

Moutnice

Rajhradice

Tvarožná

9

6

6

5

4

3

3

2

2

0

0

1

0

0

2
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1

1

0

0

0

1

2
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3

2

4
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76:12

35:14

28:15

36:17

23:21

26:29

21:31

16:29

22:50

6:71

27
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18
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14

10

10

7

6

0

Kanonýři: 23 – Hanzl (Šlapanice), 20 – Čermák
(Těšany), 19 – Jakeš (Šlapanice), Minařík (Měnín), 15
– Daněk (Blažovice), 9 – Dufek (Rajhradice), 8 –
Osolsobě (Mokrá), Fiala, 7 – Seidel (oba Šlapanice),
Havlásek (Mokrá), Polák, Tomancová, 6 – Koudelka
(všichni Pozořice), Šenkýř (Újezd)
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Okresní přebor mladší

Vojkovice 9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Zbýšov

Oslavany

Modřice

Rajhrad

Šlapanice

Újezd

Dolní kounice

Rosice

Moutnice

7

7

7

5

5

4

1

2

1

0

2

1

0

1

0

1

3

0

2

2

0

1

2

3

4

4

5

7

6

7

37:4

39:10

30:12

22:15

26:19

19:23

9:25

15:50

16:34

8:29

23

22

21

16

15

13

6

6

5

2

Kanonýři: 20 – Torčík (Vojkovice), 15 – Hudec
(Zbýšov), 12 – Šauer (Oslavany), 9 – Hrnčíř (Dol.
Kounice), 8 – Uher (Vojkovice), 6 – Černý, Kolkop
(oba Rajhrad), Kamas (Rosice), Viktorin, 5 –
Matýsková (oba Modřice), Bula (Zbýšov), Pimpara
(Oslavany), Svoboda (Rajhrad)
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III. třída skupina A

Babice n. Sv. 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Ochoz

Blučina

Žabčice

Podolí

Moutnice B

Opatovice

Rajhrad B

Vin. Šumice

Vojkovice B

9

8

6

6

6

6

6

5

4

5

1

1

3

2

2

2

1

1

3

0

2

2

3

4

4

4

5

6

5

7

29:11

27:11

24:16

26:19

34:27

23:27

19:17

34:35

19:21

30:29

28

19

21

20

20

20

19

16

15

15

Kanonýři: 13 – Doležal (Babice n. Svit.), Fišer
(Podolí), 10 – Koláček (Rajhrad B), 9 – Flódr
(Blučina), Pokorný (Podolí), 6 –  Dvořáček, Novák
(oba Žabčice), Koutný (Moutnice B), Mlejnek
(Ochoz), Olejár (Vojkovice B), Pohorelec (Rajhrad B),
Voškeruša (Opatovice).

11 12Tvarožná 4 2 6 20:16 14

12 12Kobylnice 1 3 8 18:42 6

13 12Pozořice 1 1 10 10:41 4
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Z rozsvěcení vánočního stromu na školním dvoře se  stala tradice. Letos se sejdeme již potřetí a myslím,
že mohu prozradit, že pro nás děti ze základní školy připravují novinky. Vedle tradiční ochutnávky vyni-
kajícího vánočního punče budou na  dvoře stánky, kde budou děti prodávat vánoční ozdoby a dekorace,
které vyrobily a také uvidíme živý Betlém,  který bude mít v Moutnicích premiéru.  
Rozsvěcení vánočního stromu se uskuteční v pátek 14. 12. 2007 v 17.00 hod. na dvoře základní školy.
Budeme rádi, když si najdete chvilku v předvánočním shonu a přijdete se za námi vánočně naladit...

Připravila J. Lautrbachová

Rozsvěcení vánočního stromu

Likér z ledových kaštanů
250 ml šlehačky, 1 Salko, 3 ledové kaštany, 4 kostičky hořké čokolády, 1/2 litru rumu.
Šlehačku vylijeme do hrnce a přidáme čokoládu a nalámané tyčinky ledových kaštanů. Za stálého míchá-
ní povaříme. Poté sejmeme z plotny, necháme vychladnout, vlijeme Salko a nakonec rum. Řádně promí-
cháme, aby bylo hladké, a lijeme do lahví. Z jedné dávky je litr likéru.
Domácí vaječný koňak
1 neslazené mléko Tatra, 1 slazené mléko Salko, 5 žloutků, 1 vanilk.cukr, 1/2 l rumu.
Slazené i neslazené mléko se žloutky a vanilk.cukrem našleháme a nakonec přiléváme rum. Směs nalije-
me do lahví a necháme uležet. Aby byl koňak co nejlepší, děláme ho 2-3 týdny před svátky.
Irský likér
2 slazená mléka Salko, 2 neslazená mléka Tatra, 1/2 l rumu, 0,25 l smetany.
Mléko Salko vaříme v uzavřené konzervě cca 2 hodiny v tlakovém hrnci, aby zkaramelizovalo. Necháme
zchladnout a ve šlehači smícháme s mlékem Tatra a smetanou. Šleháme až vznikne hladká hmota.
Postupně přiléváme rum. Směs nalijeme do lahví a necháme v chladu uležet.

5. PRO VÁNOČNÍ POHODU
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5

6
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8
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Dorost – Okresní přebor

Měnín 13

13

12

13

13

12

13

13

12

12

Zbýšov

Vev. Bítýška

Moutnice

Újezd u Brna

Dol. Kounice

Oslavany

Říčany

Šlapanice

Troubsko

10

10

8

6

5

4

5

4

4

4

1

0

0

3

5

6

2

4

3

1

2

3

4

4

3

2

6

5

5

7

39:22

41:18

42:26

25:27

32:22

15:12

29:26

28:23

23:21

22:32

31

30

24

21

20

18

17

16

15

13

11 13Vojkovice 4 1 8 31:44 13

12 13Modřice 3 3 7 15:23 12

13 13Kupařovice 2 5 6 14:29 11

14 13Tvarožná 2 2 9 19:50 8
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8
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Žáci – okresní přebor starší

Moutnice 13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Prace

Prštice

Ořechov

Šlapanice B

Měnín

Zbraslav

Říčany

Popůvky

Želešice

9

7

6

6

6

6

6

5

5

4

1

3

4

3

3

2

1

3

2

3

3

3

3

4

4

5

6

5

6

6

28:17

24:13

21:15

16:17

20:15

29:32

17:16

25:23

22:23

19:20

28

24

22

21

21

20

19

18

17

15

11 13Mělčany 4 2 7 17:17 14

12 13Blažovice 4 2 7 17:26 14

13 13Rosice B 3 3 7 23:30 12

14 13Střelice 3 2 8 12:26 11

Kanonýři: 21 – Vykouřil (Měnín), 13 – Koláčný (Vev.
Bítýška), 12 – Buršík (Říčany), Hron (Zbýšov), 11
–Vacek (Vojkovice), 10 – Kozel (Zbýšov), Novotný
(Tvarožná), Haluza,  8 – Michna (oba Veverská bítýš-
ka), Horák (Oslavany), 7 – Nehleděl (Troubsko).

Kanonýři: 9 – Hlušek (Měnín), 8 – Daněk (Blažovice),
7 – Knapek (Prace), Stehlík (Popůvky), Jáchym, 6 –
Urbánek (oba Moutnice), J. Aujezdský, M.
Aujezdský (oba Měnín), Hieke (Prštice), Kolmačka
(šlapanice B)
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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.

Příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok Vám přeje
Zastupitelstvo obce Moutnice.
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