
1. ZPRÁVY Z OBCE

ZDARMA čtvrtletník obce Moutnice č. 3/2009

Stavba fotovoltaické elektrárny
Po dlouhých jednáních byla podepsána smlouva

mezi obcí Moutnice a společností GOODWILL
Housing, s. r. o.. Smlouva umožní této společnosti
vybudovat na pozemcích obce Moutnice fotovolta-
ickou elektrárnu. Pokud se smlouva naplní, obec
Moutnice za to získá každoročně nemalou částku za
pronájem těchto pozemků. 

Rekonstrukce silnice Brno-Hodonín 
Rada obce souhlasila s cenovou nabídku na zpra-

cování projektové dokumentace pro územní řízení
na rekonstrukci silnice Brno – Hodonín v naší obci.
Dokumentaci vypracuje ing. Pavel Sojka. Práce již
byly zahájeny. 

Výběrové řízení na účetní OÚ Moutnice
Do výběrového řízení se přihlásilo 8 uchazeček 

a na základě jeho výsledků byla přijata za paní Ma-
rii Vymazalovou, která odchází do důchodu, paní
Libuše Flajšingerová.

Koupě a prodej pozemků
Rada obce souhlasila s prodejem parcely ve

vlastnictví obce, která se nachází pod částí rodin-
ného domu pana Emila Šalovského. Doporučila za-
stupitelstvu, aby tento prodej schválilo.

Rada obce souhlasila se zakoupením pozemků od
manželů Jaroslavy a Josefa Prokešových, které se
nachází v prostoru mezi „splavem“ a Poštou, za řa-
dou bříz a borovic. Doporučila zastupitelstvu, aby
rozhodlo o jejich zakoupení do majetku obce. 
V tomto prostoru se nyní plánuje zřízení parku.

Stanoviska ke stavbám
Rada obce souhlasila se záměrem Petra a Libuše

Flajšingerových vydláždit část předzahrádky před
jejich rodinným domem. 

Rada obce souhlasila se záměrem manželů Kol-
kových vydláždit předzahrádku před jejich rodin-
ným domem. 

Rada obce souhlasila se záměrem pana Jaroslava
Žáčka vydláždit část předzahrádky před jejich ro-
dinným domem. 

Rada obce souhlasila se záměrem paní Yvetty
a Vlastimila Fialových vydláždit část předzahrádky
před jejich rodinným domem. 

Rada obce souhlasila se stavbou rodinného domu
pana Jaroslava Pytlíka.

Rada obce souhlasila se stavbami asfaltových
polních cest směrem na Měnín a na Žatčany.

ZAPŮJČENÍ KOMPOSTÉRŮ
Žádost o dotaci na kompostéry a drtiče zahrad-

ního odpadu jsme podali. Pokud bude náš projekt
vybrán, obdrží každá domácnost, která se již přihlá-
sila, jeden drtič a kompostéry v počtu podle při-
hlášky, maximálně však 3. 

V tom případě by předání kompostérů a drtičů
přihlášeným zájemcům proběhlo díky složité admi-
nistrativě někdy v létě 2010. 

Návštěva Vojenské Akademie ve Vyškově 
Dne 29. 10. 2009 je pro naše občany díky vstříc-

nému postoji Armády ČR dohodnuta  návštěva Veli-
telství výcviku Armády ČR – Vojenské Akademie
ve Vyškově. Připraveny budou ukázky prostor pro
přípravu létajícího a pozemního personálu vzduš-
ných sil AČR, radarcentrum, vojenská výzbroj a vý-
stroj. Exkurze je určena nejen pro děti a mládež, ale
i pro dospělé. Zájemci o exkurzi se mohou přihlásit
buď na OÚ Moutnice, nebo v Základní škole Mout-
nice, a to do 16. 10. 2009. Počet návštěvníků je
omezen kapacitou autobusu, který bude na tuto akci 
z Moutnic vypraven.
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Několik poznámek

1. Úklid chodníků v zimě
Dne 7. dubna 2009 podepsal prezident ČR tzv.

„chodníkovou novelu“, která přenáší odpovědnost
za škody vzniklé v důsledku vad ve schůdnosti
chodníku z majitelů přilehlých nemovitostí na vlast-
níky chodníků samotných. Je třeba uvést, že jsou
různá stanoviska soudů na otázku, kdo je vlastní-
kem chodníku. Jejich souhrn by zabral mnoho místa
a stejně z toho nebudeme moc moudří. Proto Vás
tím zatěžovat nechci. Podstatné je to, že vlastníkem
většiny chodníků jsou obce.

Věnovat se budu proto důsledkům této novely pro
naši obec. Největší komplikaci vidím v tzv. „zimní
údržbě“ chodníků, tedy v jejich zimním úklidu. 

Víme všichni, že pokud se sníh neuklidí téměř
okamžitě, zašlape se a o to je jeho následné odstra-
nění obtížnější. Pokud by měla obec uklidit sníh ze
všech chodníků a komunikací tak, aby se nezašla-
pal, znamenalo by to zajistit alespoň 30 lidí (a to je
jen skromný odhad), kteří by úklid provedli. 

Zastupitelstvo naší obce respektuje změnu zá-
kona. Přesto Vás tímto žádáme o zimní úklid
chodníků u Vašich nemovitostí, jako to bylo do-
posud.  

Myslíme si, že stav předzahrádky a chodníku
před vlastním domem je vizitka každého z nás.
Ukazuje na vztah ke spoluobčanům a obci.

Rádi pomůžeme s úklidem chodníků u starších
občanů, kteří žijí sami, a kteří to ze zdravotních dů-
vodů nezvládnou.

Uvítal bych také, kdyby se přihlásili občané, kteří
by s úklidem v zimě mohli brigádnicky pomáhat.
Každý by dostal určitý úsek chodníku v obci, za
který by zodpovídal. Takto můžeme nadcházející
zimu zvládnout bez obav. Děkujeme za pomoc.

A ještě poznámka na konec. Zima by měla, ales-
poň podle mne, být zimou. Tedy se sněhem, mra-
zem i náledím. Přizpůsobme své chování tomuto
ročnímu období. Počítejme s tím, že to 
v zimě může klouzat! Choďme proto (a my řidiči
jezděme) opatrně. 

Z minulosti naší obce

Do tohoto vydání Zpravodaje jsem připravil několik fotografií ze stavby hasičské zbrojnice.  Podle
údaje uvedeného na zadní straně fotografie byl první výkop proveden 2. 4. 1974.

Připravil ing. Pavel Drahonský
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2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ

Začíná podzim a vinařům se blíží čas sklizně –
vinobraní. Sklepy by měly být vyčištěné a nádoby
umyté a připravené na letošní úrodu zlatavého a ru-
bínového moku – zúročení celoroční práce a sta-
rostí o zdraví vyvíjejících se hroznů.

Jak se říká – vinohrad to není jenom slopačka,
ale hlavně stříhačka, kopačka a stříkačka. Je to
spousta vynaložené celoroční práce. Po Mikuláši se
začíná se stříháním, aby se stihlo do jarního rašení,
potom je potřeba pruty vyvázat, udělat zimní po-
střik, po vyrašení zastrkovat a vylamovat mladé le-
torosty a co čtrnáct dní postříkat vinici proti houbo-
vým chorobám – peronospoře a oidiu. K tomu
celoroční obdělávání a okopávání a nakonec při-
chází poslední důležitý úkol – uhlídat zrající úrodu
před hejny nenasytných a všudypřítomných špačků.

Až potom přijde vinobraní a práce ve sklepě.
Existuje mnoho moudrých knih, technologických
postupů a moderních přípravků – enzymů a ušle-
chtilých kvasinek, ale neexistuje univerzální návod,
jak vyrobit to nejlepší víno. Je pravda, jak se říká,
že nejdůležitější je kvalitní surovina – zdravé
a správně vyzrálé hrozny – záleží na srážkách a je-
jich rozložení během vegetačního období, sluneč-
ním svitu při zrání, poloze vinohradu a jeho výživě,
odrůdě a klonu révy.

Koncem září začíná sklizeň – vinobraní. Hrozny
se sváží do sklepů, kde se melou a odzrňují, potom
se nechá  rmut pár hodin naležet, aby se vyluhovalo
aroma ze slupek, a pak přijde lisování moštu, jeho
částečné odkalení, naplnění do nádob, kvašení přes
stádium oblíbeného burčáku až k mladému vínu.

Červené se po pomletí a odzrnění nechá kvasit na
slupkách- matolinách, aby se z nich vyluhovalo
červené barvivo. Po vykvašení se víno stočí z kvas-
nic a začíná jeho „školení“ a zrání ve sklepě.

Po novém roce začíná vinařům  koloběh výstav
mladých vín, ježdění po bodováních a téměř každo-
týdenní sbírání vzorků vína, což trvá až do poloviny
dubna. Na oplátku zase my dostáváme od vinařů z
okolí vzorky na naši výstavu. 

Času vinaři během celého roku moc nezbývá,
ale nějaká chvilka na posezení, popovídání, vzá-
jemné okoštování a předání si vlastních zkušeností
se občas najde. Proto jsme před nějakými třinácti
lety založili vinařský spolek. Začali jsme s pořádá-
ním „Výstav archivních vín“, zaregistrovali jsme
vinařské tratě v obci a na trati „Skalka“ za obcí
u silnice na Jalovisko je dnes vysázeno asi 5 hek-
tarů vinic. Z původních deseti zakládajících členů
je nás dnes šest – Stanislav a Pavel Žáčkovi, Alois
Dohnálek, František Ryšavý, Aleš Nekvapil a Jiří
Novotný. Příprava a pořádání vinařských akcí nás
všechny stojí dost času a energie, ale vydařená akce
a spokojení návštěvníci z obce a okolí jsou nám
dostatečnou satisfakcí.

Každoročně po Vánocích na sv. Jana 27. 12. po-
řádáme už po několik let „Svěcení vína“, jehož sou-
částí je volná ochutnávka mladých vín místních vi-
nařů a možnost zazpívat si nebo i zatančit při
cimbálové muzice.

Výstava vína je pro vinaře v obci vždy malým
svátkem a zúčtováním – porovnáním výsledků je-
jich práce a umu s ostatními. My ji pořádáme jed-

Vinaři Moutnice
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nou za dva roky  v prosinci kolem Mikuláše a kaž-
doročně se nám schází víc než 400 vzorků vína –
ročních i archivních z blízkého i vzdáleného okolí.
Letos v sobotu 5. prosince se koná už jedenáctý
ročník. Výstavě předchází bodování, kdy vybrané
komise pod dohledem vinařských odborníků vína
jednotlivých odrůd odegustují, obodují a vyberou ty
nejlepší – šampiony výstavy.

Letos začátkem ledna někdo přišel na poslední
chvíli s nápadem uspořádat vinařský ples. Naštěstí
se podařilo narychlo sehnat kapelu a volný termín
sálu. Nakonec jsme byli mile překvapeni vaší účastí
a pozitivním ohlasem této akce, rozhodli jsme se
proto ples v lednu opakovat.

Jsme rádi, že čím dál víc z vás postupně na-
chází cestu na naše akce. Nesnažíme se je totiž dělat
jen pro přespolní vinaře nebo odborníky, ale hlavně
pro vás místní. Proto se nebojte na naše akce zaví-
tat, jsou otevřeny vám všem a rádi vás na nich přiví-
táme. 

Pokud by měl někdo zájem třeba stát se členem
vinařského spolku, podmínkou není vlastnictví
sklepa ani vinohradu, ale spíš vztah k vínu, to
ostatní se může dostavit vzápětí. Taky jsme začínali
s pár hlavami v zahradě. 

Kontakty na členy spolku, nabídku jejich sklepů
a termíny a podrobnosti námi konaných akcí najdete
od poloviny října na www.vinari.moutnice.cz

Připravil ing. Jiří Novotný

Po stopách opravdových hrdinů – Francie – Normandie
Poté, co jsme vloni navští-

vili na našich ce-stách po sto-
pách účastníků II. zahranič-
ního odboje Holandsko, Anglii
a Skotsko a na podzim kon-
centrační tábor Mauthausen,
na letošní rok jsme se rozhodli
navštívit místa vylodění spo-
jenců, a tím také naší česko-
slovenské obrněné brigády, ve
Francii, v oblasti Normandie.

Zaplněný autobus vyrazil
15. 9. od Orlovny a po přejezdu
naší vlasti a poté Německa byla
naší první zastávkou prohlídka
bojiště, památníku a vojenského
hřbitova u francouzského města
Verdun, kde probíhaly boje I.
světové války. Další částí na-
šeho programu byly prohlídky měst Remeše a Rou-
enu. Ve čtvrtek nás čekala prohlídka míst invaze spo-
jenců. Začali jsme ve městě Aromanghes, kde se na
konci srpna 1944 vylodili také naši českoslovenští vo-
jáci. Toto místo se nacházelo ve vyloďovacím prostoru
,,Gold‘‘. Prohlédli jsme si zajímavé muzeum, zhlédli
jsme dokument a k lepší představivosti nechyběl ani
silný vítr a rozbouřené moře. 

Dalšími místy naší prohlídky byl americký vojen-
ský hřbitov v Collevil-sur-mer, pláže v St. Lau- rent-
sur-mer a pobřežní baterie La pointe du hoc. To
všechno v sektoru ,,Omaha beach‘‘.

Pátek dopoledne byl pro
nás skutečným poutním zážit-
kem. Navštívili jsme poutní
místo Mont St. Michel –
druhé nejnavštěvovanější
místo Francie. Více než zají-
mavá byla prohlídka přileh-
lých uliček, poutní mše, ná-
vštěva a prohlídka prostor
kláštera i příliv a odliv moře.

Odpolední program byl vy-
plněn návštěvou města Caen
a prohlídkou muzea ,, Le mé-
morial de Caen‘‘.

V sobotu nás čekala cesta
směrem domů, při které jsme
se zastavili ve městě Apernay,
které je střediskem známé vi-
nařské oblasti Champagne.

Navštívili jsme tamější baziliku, prohlédli jsme si vi-
nice, nakoupili jsme u místních vinařů pravé šampaň-
ské a některým se naskytla možnost nahlédnout do vý-
roby této světové speciality.

Noční přejezd Německa jsme v neděli ráno zakon-
čili v meditační zahradě v Plzni. Po ranní mši jsme si
prohlédli dílo politického vězně Luboše Hrušky, které
budoval po několik desetiletí. 

Tato návštěva byla dobrou tečkou za touto naší
akcí. Věřím, že nám všem zůstanou hezké vzpomínky
a silný duchovní zážitek, který nezkazí ani poslední ki-
lometry naší slavně nerovné D1.

Dohnálek Rostislav
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7.–26. 9. 2009
Pohyblivé kartonové světy, galerie Vaňkovka, Brno
25.–27. 9. 2009
Svatováclavské hody Hustopeče
26.–27. 9. 2009
JEDE KUDRNA OKOLO BRNA…mezinárodní

pochod turistů, podrobné informace na adrese
http://www.imlczech.com/2009cz/pozvanka.htm
28. 9. 2009
Špalcykloboj 2009 v Moravských Knínicích

cyklistický víceboj pro děti od  4–16 let, místo ko-
nání  bývalá vojenská střelnice Moravské Knínice

do 27. 9. 2009
výstava Co jste hasiči …Muzeum ve Šlapanicích,

Masarykovo nám. 18, více informací 
http: // www.muzeumbrnenska.cz/slapanice.htm
1.–3. 10. 2009
Burčákové slavnosti – náměstí Hustopeče u Brna
3. 10. 2009
Noc zvířat  – ZOO Hodonín  (13.00–17.00 hodin)
soutěže, křest podzimního mláděte

18. 10. 2009 
Mezinárodní turnaj v kolové
Šitbořice, začátek 9.00 hodin
24. 10. 2009
Soutěž o nejhezčího ducha z dýně
ZOO Brno ( 10.00–15.00 hodin ) 
ZOO Brno
25. 10. 2009
Závody chrtů Lednice
informace na www.chrtilednice.cz
30. 10. 2009
Noc duchů - ZOO Hodonín ( 17.00–21.00 hodin )
plnění strašidelných úkolů, stezka odvahy, 
rej duchů, opékání špekáčků a diskotéka
28.–29. 11. 2009
Vzpomínkové a pietní akce k 204. výročí bitvy 

u Slavkova.
Vzpomínkové akce k výročí bitvy u Slavkova,

program s vojáky v dobových uniformách, po-
chodňový průvod vojáků, v sobotu řemeslný 
jarmark.

3. KULTURNÍ AKCE

109  MOUTNICE – BRNO
Zastávka: Hostinec  u Dolečků

Minuty
Pracovní dny So + Ne

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

51
11
11
11
14
17
17
17
17
17
17
19
04
04
04
14
14
17
27

14
47

14
17
14
17
14
17
14
17
14
17
14

14

24

47

17

54

54

31
14
14
24
44
44

44
59
39
14
14
14
44
47

41
24
17
44

44
34
34
34

44
41
41
59

44
44
44

59
44
43

59

59
44 59

109  BRNO – MOUTNICE
Zastávka: UAN Brno-Zvonařka

Minuty
Pracovní dny So + Ne

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

59
12
06
14
14
14
14
14
14
14
14
09
09
14
14
14
14
14
14

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

44

54

14
12
44
44

44
44
24
14
14
29
29
44
44

54

29
14

59
39
29
29
44
44

36
24

44
39
44
59
59

44
44

59
44
59

54

Pozn. Některé spoje nejedou v době školních prázdnin, ověřte si prosím
spojení v detailním jízdním řádu

Pozn. Některé spoje nejedou v době školních prázdnin, ověřte si prosím
spojení v detailním jízdním řádu

Jízdní řády
Platí od 30. 9.–12. 12. 2009
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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.

612  MOUTNICE – ŽIDLOCHOVICE
Zastávka: U Fary

Minuty Minuty
Pracovní dny So + Ne

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

12
42
42
42
42

42

42

42
42

Hodiny

Pozn.: Přestup v Žatčanech náves – na linku č. 151 
(čekání asi 10 minut)

Pozn.: Některé spoje nejedou v době školních prázdnin, 
ověřte si prosím spojení v detailním jízdním řádu

151  ŽIDLOCHOVICE – MOUTNICE
Zastávka: Židlochovice, aut. st.

Minuty Minuty
Pracovní dny So + Ne

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

02
02
02

02

02
32
02
02

02

Hodiny

Pozn.: Přestup v Žatčanech náves – na linku č. 612 
(čekání asi 10 minut)

Pozn.: Některé spoje nejedou v době školních prázdnin, 
ověřte si prosím spojení v detailním jízdním řádu

109  MOUTNICE – TĚŠANY
Zastávka: Hostinec  u Dolečků

Minuty
Pracovní dny So + Ne

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

30
00
15
15
15
45
45
45
15
15
10
00
00
00
00
15
15
45
25

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
15
45
45

25

45

43
07
25
45
45

45
30
15
10
15
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109  TĚŠANY – MOUTNICE
Zastávka: Těšany
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Pozn. Některé spoje nejedou v době školních prázdnin, ověřte si prosím
spojení v detailním jízdním řádu

Pozn. Některé spoje nejedou v době školních prázdnin, ověřte si prosím
spojení v detailním jízdním řádu
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