
1. ZPRÁVY Z OBCE

ZDARMA čtvrtletník obce Moutnice č. 1/2009

Poplatek za komunální odpad 
Do konce března je třeba zaplatit poplatek za od-

straňování komunálního odpadu a za psa. Cena je
stejná jako v loňském roce. 

Pro jednoduchost uvádíme nejpotřebnější údaje:
Poplatek za komunální odpad
490 Kč za osobu
Poplatek za komunální odpad.
260 Kč za osobu do 18 let
Poplatek za psa
100 Kč

Výběrové řízení na pronájem pozemků 
na stavbu fotovoltaické elektrárny

Do výběrového řízení bylo podáno 6 nabídek.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání vyhodnotilo
jako nejvýhodnější nabídku společnosti GOOD-
WILL Housing.,s. r. o. Nyní s touto společností do-
jednáváme detaily smluvního vztahu.

Polní cesty
Obec Těšany reagovala příznivě na možnost

stavby polních cest, biocenter a biokoridorů, které
plánujeme na rozhraní našich obcí a které by měly
být provedeny z části na pozemcích obce Těšany. V
současné době se připravují projekty.

Kabelová televize -TV Barrandov, internet
Do nabídky kabelové televize byl zařazen pro-

gram TV Barrandov. Zanedlouho bude do rozvodů
kabelové televize zařazen i přímý digitální signál.
Více je uvedeno v dále uvedeném článku.

Obec Moutnice vypověděla smlouvu se společ-

ností Voda IT Consulting o využití antén na budově
obecního úřadu.

CZECH POINT
Zastupitelstvo obce souhlasilo s podáním žá-

dosti o dotaci na zřízení pracoviště veřejné správy
„Czech Point“.  Znamená to, že si přibližně od polo-
viny roku budete moci na obecním úřadě požádat
např. o výpis z katastru nemovitostí, výpis z ob-
chodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů apod.

Změna územního plánu
Zastupitelstvo obce schválilo změnu č.II územ-

ního plánu. Ta umožňuje například stavbu hotelu
poblíž čerpací stanice pohonných hmot („ben-
zinky“), upravuje podmínky výstavby v lokalitě Za
dvorem, umožňuje stavbu nové křižovatky a „no-
vého víceúčelového objektu“ve středu obce, rozši-
řuje možnosti pro výstavbu rodinných domů.

Několik poznámek
1.Čísla popisná - podle zákona o obcích musí

být každá budova označena číslem popisným. V
případě domu bez čísla vznikají potíže zejména zá-
silkovým službám a také těm, kteří Vás hledají
podle čísla domu. Podívejte se proto prosím na Vaše
rodinné domy, jestli na nich máte číslo a podle po-
třeby ho doplňte. 

2.Chodník - pokud nebudou „díky“ ekonomické
krizi kráceny příjmy naší obce, měl by být letos
proveden chodník podél státní silnice na Jalovisko.
Projekt uvažuje s jeho stavbou na jižní straně této
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silnice. Realizace bude pravděpodobně od srpna le-
tošního roku. Pokud majitelé nemovitostí na zmí-
něné straně silnice uvažují o stavbě nějaké chybějící
přípojky inženýrských sítí (např. plynu, vody, kana-
lizace) do svých domů, vyzývám je, aby je udělali
ještě před stavbou chodníku. Bylo by špatné ho pak
hned bourat. 

Tato výzva se ale týká také majitelů nemovitostí
na východní straně státní silnice na Nesvačilku.
Tam předpokládáme pravděpodobně v roce 2010
doplnění chybějících částí chodníku. 

3. Veřejné osvětlení - o veřejné osvětlení v naší
obci se nám stará firma ELTODO. Pokud tedy někde
osvětlení nesvítí, přijedou po zavolání její pracovníci
a závadu odstraní. Jednotlivá světla mají svá čísla,
podle kterých pak nahlásíme poruchu. V nahlášení
poruchy jsme a budeme vděčni za Vaši pomoc. Stačí,
když nám řeknete, kde světlo nesvítí, a my v mapě
vyhledáme číslo světla a to nahlásíme. Oprava pak
musí být provedena do tří dnů po nahlášení.

Někdy však nesvítí celá obec, nebo její část. 
V tomto případě můžete sami zavolat na dispečink
firmy - na bezplatné telefonní číslo 800 101 109
a poruchu nahlásit. Stačí říct, že voláte z Moutnic,
vhodné je upřesnit, že jsme jižně od Brna  a popí-
šete jednoduše, např. „Nesvítí část na Těšany“.  Při
větších poruchách vyjíždějí pracovníci pokud
možno hned. Jedou ale z Hodonína, takže to chvíli
trvá, než se k nám dostanou.

4. KOMPOSTÉRY
naše obec chce podpořit likvidaci biologického

odpadu (trávy, listí, větví) formou domácího kom-
postování. Naše představa je taková, že by Vám
obec zapůjčila  kompostéry. Předpoklad jsou dva
o celkovém objemu min.1 m3  na jednu nemovitost.
Zapůjčení na několik let by bylo buď zdarma, nebo
za drobnou úplatu. 

Tento projekt by byl hrazen z peněz EU. Pro po-
dání žádosti však musí být jasné, o jakou finanční
částku žádáme a tedy kolik kompostérů požadu-
jeme. Současně platí, že žádost musí být na min.0,5
mil. Kč. Musí se tedy najít dostatek zájemců.

ŽÁDÁM  tedy ty, kteří mají zájem o zapůjčení
kompostérů, ať ho sdělí buď přímo na OÚ Mout-
nice, nebo např. na e-mailové adrese  

starosta@oumoutnice.cz. A to do 15. 4. 2009.
Chtěli jsme v rámci této dotace získat peníze i na

zahradní drtiče odpadu, ale to bohužel není možné.

5. Psi – Chci připomenout majitelům psů, kteří je
chodí venčit po obci, aby po nich sbírali jejich ex-
krementy. Patří to ke slušnosti a k ohleduplnosti
vůči ostatním. Šlápnout, nebo dokonce spadnout do
tohoto „nadělení“  přece nikdo nechce. Doma to
také přece uklízíte. Nebo ne?  

6. Nabídka práce – slovo „krize“ slyšíme nyní
ze všech stran. Někteří z Vás ji nyní pocítili na
vlastní kůži, protože přibližně 40 našich občanů je
evidováno na Úřadu práce Brno-venkov. Loni to
bylo dvacet. Vidíte sami kolem sebe, že práce na
zlepšení stavu naší obce je hodně, proto Vám
Obecní úřad Moutnice nabízí práci na údržbě ze-
leně, údržbě a opravě místních komunikací.
Je možný i kratší pracovní úvazek než 8 hodin
denně. 
Z minulosti naší obce

Tímto číslem začínáme novou rubriku nazvanou 
„Z minulosti“. Chceme zveřejnit některé staré foto-
grafie z dějin naší obce. Můžeme si připomenout
nejen naše předky, ale také jejich dobu a jak tehdy
vypadaly Moutnice a Rozařín. Budeme rádi, když
poskytnete ze svého soukromého archivu některé
staré fotografie a rozdělíte se tak o vzpomínky s
ostatními.

Dnes se vrátíme několika obrázky do nedávné
minulosti. Je to vlastně taková vzpomínka na „Mo-
ravu“  a roky 1981–1984.

Připravil ing. Pavel Drahonský
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2. STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2008

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2008 1120
z toho mužů 577
z toho žen 543

Věkový průměr občanů v obci 39 
Počet přistěhovaných v roce 2008 19
Počet odstěhovaných v roce 2008 16
Počet uzavřených sňatků v roce 2008 13
Počet narozených dětí v roce 2008 11
Počet úmrtí v roce 2008 13

V roce 2008 se narodili 
Michaela Kusá, Filip Tichý, Fiorella Isabel Ca-

nales Pineda, Štefan Husák, Lucie Čermáková,
František Veith, Adam Pokorný, David Sobotka,
Lukáš Hájek, Izabela Nykodymová, Tomáš Halík

V roce 2008 zemřeli 
Ludmila Dohnálková, Marie Husáková, Marie

Hrdličková, Kateřina Hrdá, František Hrdlička, Bo-
humil Stejskal, Karel Janoušek, Karel Svoboda,
František Červinčák, Josefa Koutná, Radek Oškr-
dal, Bohuslav Novotný, Ladislav Ingr.

Významná výročí v roce 2008
95 let oslavila: Hedvika Ryšavá
85 let oslavili: Vincenc Husák, František Ryšavý 
80 let oslavili: Hedvika Janoušková, Marie Mac-
ková, Jan Mašek, Vítězslav Otřísal, František Polá-
ček, Jan Svoboda, Jaromír Váňa, Emílie Vymaza-
lová 
75 let oslavili: Věra Adamcová, Jenovéfa Albrech-
tová, Eva Hájková, Stanislav Holeček,
Drahomíra Jančíková, Stanislav Langášek, Marie
Lejsková, Vojtěcha Sychrová, Marie Šalovská, Jan
Švábenský 

Nejstarší občané – v roce 2008 oslavili:
95 let 
Hedvika Ryšavá
89 let
Anna Svobodová
88 let
Vítězslav Čermák, Anna Dolečková, 
Marie Janoušková

87 let
Štěpánka Buchtová, Růžena Dohnálková, František
Kern, Emílie Svobodová,
Teresie Váňová
86 let 
Maria Havránková, Josefa Husáková, Františka
Krásová, Marie Pytlíková
85 let
Vincenc Husák, František Ryšavý

V naší obci jsou k dlouhodobému pobytu ci-
zince nahlášeni státní příslušníci těchto států:
Vietnam –  38
Ukrajina  –  26
Čína, Chorvatská republika, Kazachstán, Peru, 
Slovenská republika, Uzbekistán –  16

Podle údajů, které poskytly firmy provozující
výherní  hrací automaty, bylo do nich v naší
obci v roce 2008 vhozeno 2 874 424 mil Kč. Což
je přibližně 7875 Kč denně.

Zpráva o bezpečnostní situaci v naší obci za
rok 2008

Za rok 2008 bylo šetřeno 20 trestných činů

krádeže věcí z vozidel a součástek vozidel  
– 3 případy
krádeže vloupáním do objektů firem, rodinných
domů a garáží  – 8 případů
krádeže prosté – 3 případy
řízení vozidla bez řidičského oprávnění – 3 případy
ostatní trestná činnost – 3 případy 
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4. KULTURNÍ AKCE

3. INFORMACE OD ORGANIZACÍ

Brigáda 

Výbor ČČK zve své členky na brigádu při úpravě
prostor kolem kostela sv.Jiljí a hřbitova. Brigáda se
uskuteční v sobotu 4. 4. 2009 ve
14.00 hodin. Vezměte si s sebou
hrábě.

Děkujeme za Vaši pomoc při každo-

ročně opakované akci.
Všichni přece máme zájem,

aby byla naše obec pěkná a čistá.

Připravila  Mgr. D. Ovczaryková

(zanedbání povinné výživy, sebevražda, fyzické na-
padení – ublížení na zdraví)

Dále bylo za rok 2008 šetřeno 62 přestupků
přestupky proti majetku – 6 případů
řízení vozidla pod vlivem návykové látky 

(alkohol, drogy) – 3 případy
přestupky proti občanskému soužití – 2 případy
přestupky v dopravě – 51 případů
ostatní přestupky – 12 případů

Připravila Lucie Flajšingerová

28. 3. 2009,  9.30 hodin – Brno – Lužánky
Běh Lužánkami 2009
64. ročník mezinárodního závodu ČPP 
Park Lužánky Začátek v 9.30 hodin.
Informace: http://www.behluzankami.cz/

29. 3. 2009 , 15.00 hodin – Brno
Michal Nesvadba v pořadu Michal na hraní

představení pro děti kde: Brno, kino Scala, Morav-
ské náměstí

29. 03. 2009 - Prodejní terarijní trhy - Brno
Brněnští teraristé pořádají prodejní terarijní trhy,

vstup pro prodávající od 8.00, pro nakupující od
9.00, možnost rezervace stolu na telefonním čísle:
608 444 652 nebo Lopinkova.Z@seznam.cz

Místo konání: Brno, Brněnské výstaviště - Kon-
gresový sál

1. 4. 2009, 9.00 - 12.00 hodin 
PTAČÍ DEN PRO ŠKOLY -  ZOO BRNO

Zoologická zahrada města Brna již tradičně po-
řádá soutěž „Ptačí den pro školy“. V letošním roce
se uskuteční ve středu 1. dubna 2009 od 9.00 do
12.00 hod. Soutěžní čtyřčlenná družstva druhého
stupně základních škol a odpovídajících ročníků ví-
celetých gymnázií s doprovodem mají vstup do zoo
zdarma. Z každé školy se soutěže může zúčastnit
pouze jedno družstvo. Sraz soutěžících je ve vesti-
bulu správní budovy nejpozději v 9.15 hod. Pokud
se chcete soutěže zúčastnit, přihlaste své družstvo
nejpozději do 31. března 2009. Název školy, jména
čtyř žáků a doprovázejícího pedagoga zašlete na ad-
resu: Ing. Mgr. Lenka Bochníčková, ZOO BRNO,
U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, na e-mail:
bochnickova@zoobrno.cz 

telefonní číslo  546 432 314.

4. 4. 2009 - Velikonoční jarmark
– Hustopeče u Brna

Jarmark proběhne na Dukelském náměstí
velikonoční dílny v kině
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5.4.2009 – Zahájení sezóny 
Moravského krasu 2009
Města Blansko, Boskovice a Pivovar Černá Hora
budou letošní turistickou sezonu v turistické desti-
naci Moravský kras a okolí zahajovat 5. dubna 2009
tradiční společnou akcí konanou od 12 do cca 17
hodin na nádvoří černohorského pivovaru. Součástí
akce budou turistické pochody, pokus o překonání
netradičního českého rekordu, koncert country ka-
pel atd.

5. 4. 2009 - Velikonoční koncert 
– Klobouky u Brna
Město Klobouky u Brna a ČCE Klobouky u Brna
Vás srdečně zvou na Velikonoční koncert, který se
koná na Květnou neděli 5. dubna 2009 v 15:00 ho-
din v Evangelickém kostele v Kloboukách u Brna.
Vystoupí houslista Jaroslav Svěcený a skupina
Cimbal classic. Vstupné je 250 Kč. 
Předprodej vstupenek je v Drogerii Pavel Volek.

11. 4. 2009, 10.00 - 16.00 hodin  –
VELIKONOČNÍ DÍLNA V ZOO BRNO
Ukázky paličkování velikonočních ozdob, výroba
velikonočních kraslic a jiných ozdob.
Kontakt: Mgr. Světla Vítková, vitkova@zoobrno.cz,
tel. 546 432 321

13. 4. 2009 - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 
V ZOO BRNO
Ukázka velikonočních mláďat, soutěžní stezka, zá-
bavný program na pódiu.
Kontakt: Zuzana Sommerová, 
sommerova@zoobrno.cz, tel. 546 432 360

17. – 18. 4. 2009 – Prodejní  zahradnická 
výstava, Slavkov u Brna – Zámek

25. 4. 2009 13.00 hodin – JARNÍ OTVÍRÁNÍ
ZOO BRNO
Oslavy Dne Země, zahájení ochranářské kampaně
Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií
(EAZA) pro rok 2009. 
Kontakt: 
Bc. Jana Hadová, hadova@zoobrno.cz, 
tel. 546 432 360, Mgr. Světla Vítková, 
vitkova@zoobrno.cz, telefonní číslo 546 432 321

1. 5. 2009  -  Odemykání plavební sezony na
Baťově kanálu
Provoz na Baťově kanálu začíná obvykle již
v dubnu, přesto oficiální „Odemykání plavební
sezóny" bývá vždy 1. května v několika přísta-
vech. V tento den probíhá symbolické odemy-
kání, které doprovází kulturní program, plavby
na lodích a další atraktivity začínající plavební
sezóny.

Informace :  http://www.batacanal.cz/

9. 5. 2009 - 10. 5. 2009 
– Prodejní výstava květin, ZŠ Otnice

22. 5. – 7. 6. 2009 - Ignis Brunensis – Brno
Mezinárodní ohňostrojná přehlídka - 4 soutěžní

ohňostroje. Soutěže proběhnou v Brně - Denisovy
sady, Brněnská přehrada, hrad Špilberk.

Informace: http://www.ignisbrunensis.cz/

23. 5. - 24. 5. 2009  – Slavnosti chřestu Ivančice
Prodej čerstvého chřestu a chřestových pochou-

tek. Ve většině ivančických restaurací můžete najít
chřestová menu a různé speciality z této zeleniny.
Před radnicí po oba dny probíhá kulturní program.
Uskuteční se v Ivančicích na Palackého náměstí.

Informace: http://www.ivancice.cz/

29. 5. 2009 - Noc kostelů – Brno
Noc kostelů, která je již tradiční akcí rakouské

Vídně, ožije i v Brně. Šestnáct brněnských kostelů
a modliteben otevře své věže, sakristie, krypty i var-
hanní kůry. Na Noci kostelů se podílí šest křesťan-
ských církví.

Informace  :  www.nockostelu.cz 

Otevřeny budou následující objekty:
kostel Nalezení sv. Kříže
katedrála sv. Petra a Pavla
kostel J. A. Komenského
kostel sv. Jakuba
kostel sv. Michala
chrám sv. Václava
kostel sv. Tomáše
kostel sv. Janů
kostel Nanebevzetí Panny Marie
kostel sv. Maří Magdalény
Husův sbor Československé církve husitské
modlitebna Bratrské jednoty baptistů
modlitebna Církve bratrské
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kostel sv. Leopolda u Milosrdných bratří
kostel Nanebevzetí Panny Marie Zábrdovice

29. 5. - 31. 5. 2009  -  Jízda králů Vlčnov 2009

Festival je přehlídkou folklorních souborů, tance,
hudby a krojů východního Slovácka.

Informace: http://www.jizdakralu.vlcnov.cz/

5. SPORTOVNÍ OKÉNKO

V sobotu 17. ledna pořádala moutnická jednota
Orla každoroční Zimní silniční běh – XIX. ročník
Memoriálu účastníků II. zahraničního odboje. Orel-
ští běžci a běžkyně touto sportovní akcí tradičně
projevují svoji úctu všem žijícím i zemřelým čle-
nům Orla, které víra a přesvědčení vedly k aktiv-
nímu odporu proti zlu a násilí. 

Jako již tradičně byly závody zahájeny mší
svatou v místním kostele sv. Jiljí, kterou sloužil
místní administrátor P. René Strouhal. Po mši
byly položeny věnce na hroby našich hrdinných
spoluobčanů, kteří se účastnili II. zahraničního
odboje. 

Navzdory doslova zimnímu počasí se pořadate-
lům podařilo připravit trať tak, aby na ní mohli zá-
vodníci bezpečně předvádět své výkony. I přes mráz
a nejistou situaci na silnicích jsme mohli u nás 
v Moutnicích přivítat na 100 závodníků z Moravy
i Čech. Díky tradičně vysoké kvalitě pořadatelů se
podařilo celý den zvládnout bez problémů. 

Náš Orla jednota Moutnice též dokázal využít
domácího prostředí k těsnému vítězství v soutěži
družstev.  

V Moutnicích tak tradičně začal orelský spor-
tovní rok, který je letos jubilejním stým v orelské
historii. 

Orelská sportovní sezóna začala v Moutnicích
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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.

Digitální televize, Internet, VoIP a my
– co potřebujete vědět?

Digitální technologie mění postupně celý náš život. Většina z nás si již vůbec neuvědomuje, kde nás všu-
de zabezpečují a zpříjemňují nám naší existenci. Staly se nepostradatelnou součástí našeho života.
Televizní kabelové rozvody jsou tím nejlepším a nejkvalitnějším řešením pro přenos televizního vysílání
ve vysoké kvalitě, Internetu a hlasových služeb. Stačí mít doma ukončenou kabelovou televizi a dostane-
te se ke všem nabízeným službám a budete spokojeni s kvalitou.

Co je to digitální vysílání TV

Jakou koupit televizi 

Programová nabídka 

Co s analogovou televizí 

Co je to vysokorychlostní Internet
v TKR

Co jsou to hlasové služby v TKR

A mnoho dalších otázek a řešení 
Vám zodpoví pracovníci společnosti NOEL, s.r.o. Hodonín
Ing. Zdeněk Šupa a Jiří Holubík

Těšíme se na Vaši návštěvu
dne 16. 4. 2009 v 18.00 hodin v Hasičské zbrojnici
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