
1. ZPRÁVY Z OBCE

ZDARMA čtvrtletník obce Moutnice č. 2/2009

Stavba fotovoltaické elektrárny
Rada obce se průběžně věnuje uzavření smluv-

ního vztahu s vítězem výběrového řízení na stavbu
fotovoltaické elektrárny, tedy společností GOOD-
WILL Housing., s.r.o.. 

Polní cesty
Rada obce souhlasila s vydáním stavebního po-

volení na stavbu polní cesty VC 13/1. Ta povede 
z Rozařína směrem na Žatčany.

Sdělení ředitele SÚS JmK
Ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského

kraje písemně sdělil, že komplexní oprava silnice II/
380 Brno – Hodonín je naplánována na rok 2011.
Její součástí bude i stavba nové křižovatky ve středu
naší obce. Proto jsme po zbourání dvou rodinných
domů na místě budoucí křižovatky nechali větší část
stavební suti na místě a terén upravili. Její odvoz 
a likvidace by byly zbytečně vynaložené peníze.

Převod vodovodního a kanalizačního řadu
Zastupitelstvo obce schválilo bezúplatný převod

prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu 
k novostavbám „Na Větřáku“ do majetku obce.

Pronájem části parkoviště u Orlovny
Pan Radek Trávníček požádal o krátkodobý pro-

nájem části parkoviště u Orlovny. Rada obce s pro-
nájmem souhlasila.

Změna územního plánu obce Těšany
Obec Těšany plánuje změnu územního plánu,

která mimo jiné spočívá v tom, že výhledově plá-
novaný obchvat obce Těšany je navržen vést z jihu
obce. Rada obce Moutnice vzala tuto informaci pro-
zatím na vědomí s tím, že vyčká na další kroky
obce Těšany. V souvislosti s tím sdělil Krajský
úřad Jihomoravského kraje, že Ministerstvo do-

pravy nepočítá s napojením výhledově plánova-
ného obchvatu obce Moutnice a Těšany na dálniční
křižovatku u Blučiny. Obchvat by měl být napojen
na stávající silnici II/380 Brno –Hodonín.

Stanoviska ke stavbám
Rada obce souhlasila s projektem komunikace 

a prodloužení inženýrských sítí k novostavbě pana
Čonky (ul.Pod Chaloupkama).

Rada obce souhlasila s vydáním stavebního po-
volení na prodloužení kanalizačního řadu směrem
ke Stopře.

Rada obce souhlasila se záměrem Bedřicha a Ji-
řího Böhmových vydláždit prostor před jejich ro-
dinnými domy. 

Rada obce souhlasila se stavbou rodinného domu
manželů Řípových na parcele p.č.572 (směrem na
Těšany).

Rada obce souhlasila se záměrem paní Jany Červin-
čákové vydláždit vjezd před jejím rodinným domem. 

Závěrečný účet obce za rok 2008
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet

obce Moutnice za rok 2008. Současně vzalo na vě-
domí zprávu auditora o tom, že při přezkumu hos-
podaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Schválení návrhu změny č.III územního plánu
obce Moutnice

Zastupitelstvo obce definitivně schválilo změnu
územního plánu obce Moutnice. Ta umožňuje vybu-
dovat na pozemcích obce fotovoltaickou elektrárnu.

Zapůjčení kompostérů
Předběžný zájem o kompostéry projevilo cca 100

moutnických domácností. 
Na Státním fondu životního prostředí se podařilo

dojednat, že dotace by se mohla použít i na drtiče
zahradního odpadu. Ty dokáží vhodně upravit (roz-
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drtit) např. větve právě pro použití v kompostéru.
Počítáme tedy s tím, že do každé domácnosti, která
projevila zájem o kompostéry bude spolu s nimi za-
půjčen (buď zcela zdarma, nebo za symbolickou
částku) také tento elektrický drtič.

Pokud by však někdo z již přihlášených drtič ne-
chtěl, je třeba toto oznámit na Obecní úřad Mout-
nice. A to nejpozději do 10. 7. 2009.

Toto datum platí také pro ty, kteří se ještě chtějí 
k projektu připojit. 

Připomínám telefonní čísla na OÚ Moutnice: 
544 248 511, 544 248 580 a e-mailovou adresu

starosta@oumoutnice.cz . 
Žádost o dotaci budeme podávat v srpnu tohoto

roku a budeme věřit, že peníze obdržíme. V tom
případě by předání kompostérů a drtičů  přihláše-
ným zájemcům proběhlo asi na přelomu roku
2009/2010.

Vítání občánků
V neděli 19.4.2009 se po velmi dlouhé době

znovu uskutečnilo slavnostní vítání nových ob-
čánků naší obce. Proběhlo v zasedací místnosti na-
šeho obecního úřadu. V krátkém programu  vystou-
pily děti ze Základní školy Moutnice pod dohledem
paní učitelky Lenky Vojtěchové. Pan Jiří Novotný
vítání občánků fotografoval a fotografie byly poté
předány na CD jednotlivým účastníkům. 

NĚKOLIK POZNÁMEK

1.Vítání občánků 
V souvislosti s opětovným zavedením vítání ob-

čánků na obecním úřadě se musím zmínit o textu,
který se objevil na vývěsce Farnosti Moutnice před

kostelem a na webových stránkách Farnosti. Před-
pokládám tedy, že se jednalo o oficiální stanovisko
moutnické farnosti.

Cituji: „Vítání občánků je komunistickou parodií
na posvátný křest. Je velmi smutné, že se toto 
v Moutnicích obnovilo a to ke všemu v době ne-
dělních bohoslužeb.“

Od doby zveřejnění tohoto textu už mé emoce
opadly. Protože si myslím, že autor tohoto textu 
v nerozvážnosti důkladně nedomyslel možné ná-
sledky, nebudu pokračovat v nastoleném konfron-
tačním duchu. Přesto chci jen krátce zareagovat.

Tento postoj Farnosti Moutnice mne velmi mrzí.
Domnívám se, že je v přímém protikladu k jed-
nomu z úkolů církve, a to lidi sbližovat. 

Jestli mělo vítání občánků „za socialismu“ něco
napodobovat, opravdu nevím. Je však jisté, že bylo
jako společenská akce velmi oblíbené, a je dobře, že
se znovu obnovilo. I nyní jsme nikoho nenutili při-
jít, přesto byla účast na vítání občánků v Moutni-
cích téměř stoprocentní. Velmi si toho vážím
a podle toho také soudím, že bude oblíbené i nadále. 

A neděle je nejvhodnější den v týdnu pro akce
tohoto typu. Proto budou i další „vítání“ vždy 
v tento den.

2. Nabídka práce
– když jsem v minulém vydání Zpravodaje vy-

zýval nezaměstnané, aby se přihlásili o práci „na
obci“, myslel jsem, že stejně jako v předchozích le-
tech nikdo nepřijde. Hodně jsem se spletl, protože
zájem byl velký. Dokonce jsem musel některé zá-
jemce prozatím odmítnout, ale jakmile vytvořím
podmínky pro jejich zaměstnání, práci jim znovu
nabídnu. 
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2. Z minulosti naší obce
Do tohoto vydání Zpravodaje jsem připravil několik fotografií z historie JZD Moutnice. 

Připravil ing.Pavel Drahoský

Drůbežárna JZD, postavená 
v roce 1958-59

Pohled na středisko JZD – v pozadí sýpka
na 50 vagónů obilí – postavená za 4 měsí-
ce v r.1961

Porodna pro prasnice č.II, 
postavená v roce 1958-59

Čtyřřadý kravín s aut.dojením,
postaven v roce 1962-63

Pohled na JZD – před rokem 1987 



M O U T N I C K Ý  Z P R AV O D A J
4 2/2009

V sobotu 23. května 2009 pozval ČČK své
členky a všechny zájemce na zájezd do města pře-
zdívaného Hanácké Athény – Kroměříže. Jeho ná-
zev znamená - životodárný, úrodný. První zpráva
o městě pochází z roku 1107, kdy Ota II., zvaný
Černý, prodal Kroměříž za 300 hřiven moravskému
biskupovi Janu II., zvanému Břichatý. Velký rozvoj
obce začíná za biskupa Bruna ze Schauenburku
(1245-81). Za husitských válek město často měnilo
majitele a strádalo a během třicetileté války postihly
město mor a těžké ztráty.

Město se pak stalo letní rezidencí olomouckých
biskupů a arcibiskupů.

První písemné zprávy o zámku pocházejí z
roku 1435. Po ničivém požáru byl v letech 1752-
1976 znovu rekonstruován. Dominantou zámku
je 84 m vysoká věž umožňující nádhernou vy-
hlídku do okolí. Zámek má překrásné sály – Lo-
vecký, Poradní, Trůnní, Sněmovní, dále knihovnu

obsahující 80 000 svazků; obrazovou galerii 
s unikátními exponáty ( Tizian - vrcholný před-
stavitel benátské malby). K zámku přiléhá Pod-
zámecká zahrada se vzácnými druhy stromů, kte-
rou jsme si prohlédli při osvěžující procházce.
Rovněž jsme obdivovali nádherné náměstí s kaš-
nou. Osvěžili jsme se, abychom se vydali do
Květné zahrady, která se už ve své době (zalo-
žena 1665) stala proslulou ukázkou spojení za-
hradní architektury se sochařstvím, malířstvím
a uměleckým řemeslem. 

V Buchlovských lesích jsme navštívili restauraci
,,Samota“ a ještě nás čekala návštěva barokního
hřbitova ve Střílkách, který je unikátní architekto-
nickou památkou. Se zpěvem a dobrou náladou
jsme se kolem 20. hodiny vrátili s radostí z pěk-
ných zážitků, neboť i to počasí nám přálo. Za per-
fektní zajištění celé akce děkujeme paní Miluši Ja-
nouškové a těšíme se, že se k nám příště přidáte. 

2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ
Český červený kříž

Předvelikonoční sobota
Při krásné jarní sobotě dne 4. 4. 09 uklidily

členky ČČK veškeré prostranství kolem kostela sv.
Jiljí a na hřbitově. Zúčastnilo se 19 žen a 9 dětí.
Kříž Jakub – 5.tř., Oprchal Petr – 3.tř., Oprchal
Vojta – gym., Novotný Jan – 3.tř., Helena Dohnál-

ková – 4.tř., Lenka Dohnálková – gym., Oprchalová
Pavlína – 5.tř., Husáková Klárka – 2.tř. a Janoušek
Tomáš.

Všem za ochotu pomoci moc děkujeme

Mgr. D. Ovczaryková – za ČČK

Kroměříž

V letošním roce se náš Sbor dobrovolných ha-
sičů Moutnice chystá oslavit krásné výročí svého
120 letého nepřetržitého trvání organizace v naší
obci. Právem můžeme být hrdi na výsledky práce
našich zakladatelů a předchůdců, kteří vždy stavěli
na prvním místě heslo, které je našemu hasičskému
srdíčku nejbližší a pro který celý čas tluče : „Bohu
ke cti a bližnímu ku pomoci a k ochraně.“ Na těchto
pevných základech, tradičních hodnotách hasičství
a odkazu několika generací moutnických hasičů

jsme úspěšně navázali a v tomto duchu pokraču-
jeme až do dnešních dnů a myslím, že se všichni
můžeme hrdě a se ctí ohlédnout zpět a zhodnotit
společně těch uplynuvších 120 let.

Příležitostí k tomu budeme mít v průběhu letoš-
ního roku povícero. Hlavní termín našich oslav byl
výborem SDH Moutnice situován na víkend 11-12.
července, nicméně přijměte naše srdečné a upřímné
pozvání na všechny akce, které byly zařazeny do
bohatého programu našich oslav.

Příspěvek SDH Moutnice

Drazí spoluobčané, vážení bratři a sestry
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Program oslav:
2. května – II. Floriánská zábava v místní Or-

lovně
3. května – 10.30 hod. Mše svatá za všechny ha-

siče
4. července – V. ročník mazinárodních hasič-

ských závodů Memoriál por. Jaroslava Garguly 
o putovní pohár

11. července – Slavnostní schůze ke 120. výročí
založení SDH Moutnice – v rámci této schůze pro-
běhne IV. setkání zasloužilých hasičů našeho okr-
sku

12. července – 10.30 hod. Mše svatá za všechny
hasiče – výstava historické a moderní hasičské tech-
niky u hasičky a dále ukázky práce složek IZS při
různých druzích zásahů

Termínově první akcí z našeho bohatého pro-
gramu oslav byla 2. května proběhnuvší II. Florián-
ská zábava, která se konala u příležitosti svátku na-
šeho patrona sv. Floriánka. Již podruhé jsme se
společně s vámi sešli v tomto květnovém termínu,
abychom se u dobrého jídla, pití a především mu-
ziky společně dobře pobavili a zatancovali si. To se
myslím bezezbytku podařilo naplnit. K tanci a po-
slechu nám hrála oblíbená skupina Panorama, do-
mácí kuchyně byla od p. Trávníčka, kvalitní vína
nám poskytlo Vinařství Rozařín a ostatního bylo
také dost. Vše bylo doplněno bohatou a hodnotnou
tombolou, takže se bezmála 200 lidí velice dobře
bavilo. 

A to vše bylo ještě vyšperkováno bohatým kul-
turním programem. Dvěma tanečními vystoupeními
nás potěšili žáci devátého ročníku ze ZŠ Klobouky,
kteří nám předvedli své variace na téma Hříšný ta-
nec a taneční parodii na hudební skupinu Boney M,

kde exceloval náš člen Marek Dohnálek. Tímto dě-
kujeme žákům 9.B  ZŠ Klobouky a jejich třídní uči-
telce za jejich vystoupení. Největší lákadlem však
pro všechny přítomné bezesporu bylo půlnoční pře-
kvapení v podobě kankánové travesty show. Někte-
rým z vás by se mohlo zdát, že šlo o lechtivé vy-
stoupení s erotickým podtónem, nicméně opak zde
byl pravdou. Všem přítomným se představila skvěle
připravená a secvičená domácí umělecká skupina
„našich chlapců a chlapů“ , kteří tak všem dokázali,
že nejen prací je člověk živ, ale že si ze sebe musí
umět i „vystřelit“ a život brát trochu s nadsázkou 
a bez předsudků. Jejich vystoupení sklidilo u přihlí-
žejících obrovský aplaus a neutichající potlesk,
který pro ně byl tou nejlepší odměnou za dva mě-
síce poctivého tréninku a příprav, kdy si sami vy-
mýšleli vlastní choreografii, taneční muziku 
i kostýmy. 

Mezi hosty jsme rovněž přivítali naše kamarády 
z okolních spřátelených sborů či z řad našich spon-
zorů, především pak Ing. Jana Bora s chotí, kte-
rému tímto děkujeme za jeho neutuchající přízeň 
a finanční podporu našemu sboru. Rovněž tak bla-
hopřejeme všem výhercům, kteří si s sebou domů
odnášeli trofeje v podobě výher v naší tombole.
Zábava pokračovala v tomto skvělém duchu až do
pozdních, lépe řečeno brzkých ranních hodin.Domů
jsme se rozcházeli s prvním ranním rozbřeskem.
Kdo neviděl, ten neuvěří, určitě se tak mezi nás
přijďte podívat příští rok .....

V neděli jsme se pak všichni sešli na slav-
nostní mši svaté za všechny hasiče. Osobně se jí
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zúčastnili i naši slovenští kolegové a kamarádi,
hasiči z Bratislavy – Dúbravky, kteří tak této mši
dodali ještě slavnostnějšího rázu. V kostele jste
tak vedle sebe mohli spatřit jak naši historickou
zástavu, tak i slovenský prapor a samozřejmě
spoustu uniformovaných hasičů, kteří jsou v ne-
ustále pohotovosti a vždy připraveni zachraňovat
majetek a životy spoluobčanů, bude -li jejich po-
moci zapotřebí. 

Po slavnostní bohoslužbě jsme ještě notnou
chvíli poseděli pospolu v družné debatě, než se slo-

venští kamarádi rozjeli zpět k domovu. Nicméně
jsme se neloučili na dlouho, neboť následující ví-
kend hasiči z Dúbravky slavili kulaté výročí 120 let
od svého založení a jejich vřelé pozvání jsme tak
nemohli odmítnout. Sami vidíte, že naše sbory mají
mnoho společného, a tak nikoho nemůže překvapit
skutečnost, že právě na naší slavnostní schůzi 
11. července dojde k podpisu mezinárodní smlou-
vy o vzájemné pomoci a spolupráci mezi našimi
sbory, což je jen logickým vyústěním naší dosa-
vadní spolupráce.

Připravil Zdeněk Riedl

3. KULTURNÍ AKCE

V sobotu 11.dubna jsme s našimi dětmi navští-
vili výstavu s příznačným názvem ARABELA 
v brněnském Letohrádku Mitrovských a sám název
výstavy jasně napovídá, co jsme zde mohli zhléd-
nout. Bohužel kouzelný prsten čaroděje Viga z této
pohádky se nám nepodařilo ukořistit, ale všichni
jsme byli plní dojmů a zážitků.

Následně jsme se přesunuli na domluvenou ex-
kurzi na centrální požární stanici v Brně na Li-
dické, které se společně s námi zúčastnili naši ka-
marádi, děti z brněnského Klokánku. Měli jsme
možnost si prohlédnout celou budovu stanice, veš-
kerou techniku a to vše s odborným výkladem
přímo z úst profesionálních hasičů. Největším zá-
žitkem pro nás byla návštěva krajského operačního
střediska IZS, odkud jsou řízeny veškeré události 
v kraji, které vyžadují účast složek integrovaného
záchranného systému (Hasiči, Policie a Záchranná

služba). Podařilo se nám být přímo svědky vyhlašo-
vání poplachu jednotkám při požáru rodinného
domu v Podolí u Brna. Po tomto jedinečném zá-
žitku měli děti ještě možnost zhlédnout ukázku ha-
sičské techniky v akci – vozidla Iveco Magirus
a také návrat zasahujících hasičů přímo z akce,
kteří se vrátili již od výše zmiňovaného požáru a dě-
tem tak mohli zodpovídat jejich zvídavé dotazy
přímo o tomto zásahu. Sobotní výlet se nám vydařil
a všichni zúčastnění byli nadmíru spokojeni, jak
naše děti, tak i děti z Klokánku.

Děkujeme HZS Brno za umožnění této pro děti
jistě poznávací a naučné exkurze, která jim dá na-
hlédnout takříkajíc pod pokličku této velmi náročné
a zodpovědné práce profesionálního hasiče. Děku-
jeme samotným příslušníkům HZS Brno, kteří se
o nás po celou dobu pobytu vzorně starali a byli na-
šimi průvodci.

Návštěva výstavy Arabela + výlet na CPS Brno – Lidická
společně s dětmi z Klokánku – 11. 4. 2009

Tituly  „Zasloužilý hasič“  pro Jiřího a Františka Dohnálkovy 
– zámek Přibyslav, 22. 5. 2009

V dubnu letošního roku oslavili své 80. naroze-
niny dva z našich nejzasloužilejších a nejobětavěj-
ších členů sboru, dlouholetí funkcionáři, bratři
František a Jiří Dohnálkovi. Chtěli bychom jim
touto cestou popřát k jejich krásnému životnímu
jubileu hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a
poděkovat jim za jejich dlouholetou obětavou čin-

nost ve prospěch a blaho našeho sboru a za věrnost
našemu hasičskému poslání. Delegace našeho sboru
vedená současným starostou V. Havránkem a velite-
lem J. Gargulou, společně se zástupci našeho okr-
sku, okresu i kraje jim byli osobně poblahopřát a
předat dary na společné oslavě v místní Orlovně
dne 25. 4. 
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Největší poděkování a překvapení zároveň
však na bratry Dohnálkovy teprve čekalo. Na ná-
vrh SDH Moutnice bylo Františku a Jiřímu Do-
hnálkovým uděleno nejvyšší hasičské vyzname-
nání jakého může hasič dosáhnout – Titul
„Zasloužilý hasič“. Osobně si je převzali i se

jmenovacím dekretem z rukou starosty SH ČMS
Ing. Richtra na zámku v Přibyslavi dne 22. 5.,
kde je doprovázela delegace našeho sboru a ro-
dinní příslušníci. Ještě jednou jim ze srdce gratu-
lujeme a těšíme se, že společně prožijeme ještě
mnoho krásných chvil.

Tak jako každý rok, tak i letos jsme si pro naše
děti připravili zábavné a soutěžní odpoledne plné
her a soutěží, abychom tak společně s nimi oslavili
jejich svátek - Mezinárodní den dětí. Náš Dětský
den za hasičkou si za několik let svého konání vy-
budoval opravdu silnou a pevnou pozici v kultur-
ním kalendáři akcí naší obce a mezi dětmi je velmi
oblíben. Tato skutečnost je pro nás tím nejlepším
vysvědčením a sladkou odměnou zároveň, ale také
nás zavazuje k tomu, abychom v žádném případě
nepolevili a neustále se zlepšovali. A nemusíte se
vůbec bát, nápadů a elánu máme pořád dost a dost.

Týdny poctivých příprav se nám však v letošním
roce pokusila překazit nepřízeň počasí. Celou naší
republiku totiž sužovalo nevlídné deštivé počasí,
Moutnice nevyjímaje. Ale my hasiči si s vodou ro-
zumíme, a tak jsme se i s tímto problémem zdárně
vypořádali. Jsme totiž mistři improvizace, takže
veškeré dění jsme přesunuli dovnitř naší hasičské
zbrojnice, která se tak na toto sobotní odpoledne
proměnila na jedno velké mraveniště plné hrajících
si a skotačících dětí. Ty si tak jako každý rok plnily
soutěžní disciplíny ve čtyřech věkových kategori-
ích, za které byly na závěr všechny odměněny di-
plomem, sladkostmi a malými dárečky, jen s tím
rozdílem, že byly tentokráte nuceny se rozeběhnout
takříkajíc od garáže až po půdu. Pokud je náhodou
dostihla žízeň, mohly se občerstvit u našeho vý-
čepu, kde tekla kofola zadarmo, hlad mohly zahnat
na ústup výbornou domácí uzenou cigárou, která
provoněla celou hasičku. A když moudrá příroda vi-
děla, že nás neporazí, tak nakonec ustoupila a nad
našimi hlavami vykouklo sluníčko a mraky se rozu-
tekly na všechny světové strany. Děti si tak nakonec
mohly dosytosti užít přítomnosti našeho kamaráda
a příznivce Martina Zehnala, který mezi nás opět
přivezl svoji sbírku neuvěřitelných velocipédů roz-
todivných tvarů a ovládání. Všechny do jednoho
byly v neustále permanenci jak u dětí, tak i u do-
spělých. Martinovi děkujeme a věříme, že se takto
budeme potkávat i v letech příštích. 

Jediné, co jsme pro letošek museli zrušit, tak byl
nakonec objednaný velký nafukovací hrad se sklu-
zavkou. Ale ani o ten děti nepřijdou. Budou se na
něm moci vydovádět 12. července, kdy budou vr-
cholit naše oslavy výročí 120 let od založení našeho
sboru. V tento den nás čeká výstava historické
a současné hasičské techniky spojená s ukázkami
hasičů při různých druzích zásahu.

Největší překvapení jsme si však letos schovali
až na úplný závěr Dětského dne. Po závěrečném vy-
hodnocení a předání všech ocenění a dárečků jsme
dětem představili zapůjčenou terénní „bugynu“,
kterou jsme chtěli za odměnu povozit ty děti, které
se umístily na tzv. medailových pozicích. Skuteč-
nost však nakonec byla úplně jiná. Asi 2 hodiny
jsme trpělivě vozili všechny přítomné děti, které
o jízdu projevily zájem, od těch nejmenších až po
ty, kteří už jsou věkem spíše mezi dospěláky. Ale,
kdo si hraje, ten nezlobí a zájem tak předčil všechna
naše očekávání. Bugynka to vše ve zdraví přestála
a za její zapůjčení tímto děkujeme našemu kama-
rádu Radku Hyttychovi z Rebešovic, který je nám
velmi nakloněn a má pro naše nápady velké pocho-
pení.

Nutno podotknout, že se letošní Dětský den na-
konec vydařil a i přes nepřízeň počasí jsme velmi
spokojeni s jeho průběhem a návštěvou. A to nás
ještě závěrem svojí přítomností poctili naši kama-
rádi, děti z brněnského Klokánku, kteří se u nás za-
stavili při své zpáteční cestě taktéž z Dětského dne,
který pro ně zorganizovala podnikatelka z Rakvic.
Dětem jsme předali veškeré dárečky, které jsme pro
ně nashromáždili mezi našimi členy a spoluobčany
u příležitosti námi zorganizované materiální sbírky
pro Klokánek. Byla jich opravdu spousta, děti a je-
jich tety byly velmi mile překvapeny a rádi bychom
v této sbírce pokračovali i v letech následujících.
Všem, kteří přispěli a ukázali tak, že mají srdce na
tom správném místě, patří naše velká poklona a po-
děkování - vaší pomoci si neskonale vážíme. Zá-
stupce z řad chovatelů, bratr T. Putna, ještě dětem

Dětský den za hasičkou – 30. 5. 2009



M O U T N I C K Ý  Z P R AV O D A J
8 2/2009

předal sladké poděkování za jejich výtvarné ztvár-
nění zážitků z jejich návštěvy výstavy drobného
zvířectva u nás v Moutnicích.

Děti od nás tak odjížděly obtěžkány spoustou dá-
rečků a na oplátku nás pozvaly na grilovací párty,
kterou pro nás uspořádají v létě na jejich zahradě.
Už se moc těšíme.

Takže milé děti, příští rok zase na shledanou ......

Sbor dobrovolných hasičů si dovoluje poděkovat
za pomoc, ať už finanční, či materiální, která nám
výraznou měrou pomohla při uspořádání našeho
tradičního Dětského dne těmto subjektům:

Obecnímu úřadu Moutnice, firmám Limek plus
spol. s.r.o., Hartmann Rico a.s., Kaltenbach s.r.o.
a dalším drobným dárcům ...

Kamarádům Martinu Zehnalovi a Radku Hytty-
chovi a všem členům sboru, kteří se osobně podíleli
na přípravách a samotném průběhu Dětského dne
2009.

Děkujeme za váš čas, který jste věnovali těmto
řádkům, a těšíme se na dalších 120 let ve vaši spo-
lečnosti, drazí spoluobčané.

Za SDH Moutnice, jednatel Zdeněk Riedl

3. SPORTOVNÍ OKÉNKO

Naplno se nám již rozběhla sportovní sezóna 
v požárním sportu. Naše závodní družstva všech
věkových kategorií se pokoušejí zúročovat týdny 
a týdny poctivé přípravy a tréninkového drilu a své
účasti na závodech přetavit v pódiová umístění 
a zisky medailí a pohárů.

Jako první nás reprezentovali 29. 4. na závodech
v Sivicích naši nejmladší hasiči v rámci soutěže
okresní ligy mládeže. Dalším dílem pak byly 8. 5.
závody v Přísnoticích a hned následující víkend
opět v Přísnoticích vybojovali naši mladší žáci
krásný pohár za celkové 3.místo ve finále soutěže
hry Plamen. Následovala ještě účast na závodech 
v Zastávce u Brna a v plánu jsou ještě závody 
v Židlochoviccích, v Kuřimi a ukázka našich dětí
na našem Memoriálu.

Rovněž tak se na sportovním poli představili
naši dorostenci, kteří po skvělém podzimním vý-
sledku na branném závodě hry Plamen nastupo-
vali 17. 5. do finále této soutěže s těmi nejvyš-
šími ambicemi. Vždyť po podzimu byl na
průběžném 1. místě náš dorostenec Tomáš Gar-
gula a toto umístění se mu nakonec i podařilo udr-

žet, a tak jsme mohli slavit nejen 1. místo, ale i
postup do krajského finále této soutěže 7. 6. opět 
v Přísnoticích. Zde se v konkurenci těch nejlep-
ších umístil na pěkném 7.místě.

A jako poslední se do soutěží zapojili naši muži 
a ženy. Své umění poprvé představili 23. 5. v Žat-
čanech na I. kole v PS, kdy naši muži obsadili 
1. místo a ženy 2. místo a obě družstva postoupila
do II. kola v PS. Mezitím jsme se ještě zúčastnili
soutěží v Šaraticích, ve Střelicích u Brna a noční
soutěže v Hostěrádkách-Rešově. Dalším historic-
kým mezníkem v našich dějinách se pro náš sbor
stal 6. červen, kdy naši muži s převahou vyhráli 
i II. kolo v PS a vybojovali si tak historický postup
do krajského finále této soutěže 15. 8. na stadionu 
v Břeclavi. Naše ženy obsadily krásné 2. místo.
Všechny Vás tímto v srpnu zveme na  stadion do
Břeclavi, abyste svými hlasivkami podpořili naše
závodníky v boji o co nejlepší umístění a kdo ví,
možná že ??

Všem našim závodníkům jednotlivých věkových
kategorií patří naše poděkování za předváděné vý-
sledky a za skvělou reprezentaci našeho sboru a celé

V červnu jako již tradičně končí krajské 
a okresní fotbalové soutěže. Pro moutnické barvy le-
tošní ročník skončil rozporuplně. Na jedné straně
zklamáním ze sestupu ,,A“ týmu po roce zpět do
okresního přeboru, na straně druhé můžeme být

pyšní na výsledky a fungování mládežnických celků. 
Poděkování ale patří všem těm, kteří se v právě

uplynulé sezóně podíleli na chodu klubu a fungo-
vání jednotlivých družstev. Hráčům, funkcionářům
a příznivcům SK Moutnice.

Závěrečné tabulky týmů SK Moutnice v sezóně 2008/2009 
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Vzhledem k tomu, že soutěže pořádané
JmKFS skončily k 14.6., zatímco OFS Brno-ven-
kov končí až 21.6., nebudou v tomto čísle Obec-
ního zpravodaje uvedeny konečné tabulky ,,B“

týmu mužů, hrajících III.třídu a konečné tabulky
OP dorostu. Důvodem je uzávěrka Obecního
zpravodaje č. 2/2009, která byla stanovena na 
15. 6.
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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.
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Muži „A“ – I. B třída, skupina B

Dorost
Okresní přebor

Sezónu dorostenci zakončují posledním zápasem 21. 6., mají jistotu 5. místa

Muži „B“
III. třída sk. A

Béčko končí taktéž 21. 6., stejně jako dorost mají jisté umístění, a to na 11. pozici
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