
1. ZPRÁVY Z OBCE

ZDARMA čtvrtletník obce Moutnice č. 3/2009

Smlouva o věcném břemeni
rada obce schválila smlouvu o věcném břemeni

na uložení kabelového připojení fotovoltaické elek-
trárny na síť vysokého napětí.

Zimní údržba 
obec Moutnice objednala provádění zimní údrž-

by na místních komunikacích (silnicích) u firmy
Autodoprava Matějka. Pro snazší údržbu chodníků
od sněhu jsme objednali zametací stroj s rotačním
kartáčem. Ten je možno využít i v letním období na
úklid komunikací.

Park u Hasičské zbrojnice
rada obce schválila studii parku mezi Hasičskou

zbrojnicí a samoobsluhou. Studii vypracovala firma
KVĚT z Blažovic.

Stanoviska ke stavbám
rada obce souhlasila se záměrem pana Pavla Ma-

reše dokončit vydláždění nájezdů  a provést oplo-
cení části jeho pozemku před jeho rodinným do-
mem.

Rada obce souhlasila se stavbou rodinného domu
pana Františka Dohnálka.

CZECH POINT
Na OÚ Moutnice je již zprovozněn systém

CZECH Point. Můžete proto přímo zde získat: vý-
pis z živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů,
z obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, 
z insolvenčního rejstříku, ze seznamu kvalifikova-
ných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče.

Vodné a stočné
cena vodného a stočného na rok 2010 bude zvý-

šena pouze o 1% díky zákonnému zvýšení DPH 
o 1 %. Vodné tedy bude činit 26,70 Kč/m3 vč.10%

DPH a stočné 28,80 Kč/m
3
vč.10% DPH.

Poplatky za odpad a za psa
na doporučení finančního výboru a rady obce se

nebudou v roce 2010 zvyšovat místní poplatky,
např. za odpad nebo za psa.  

Pro jednoduchost uvádíme nejpotřebnější údaje:
Poplatek za komunální odpad ................. 490  Kč

č. 4/2009
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za osobu
Poplatek za komunální odpad ................ 260 Kč
za osobu do 18 let
Poplatek za psa   ….…………………….. 100 Kč

Poplatek je možno splatit od 1. do 31. 3. 2010

Rozpočet na rok 2010
Rada obce doporučila zastupitelstvu ke schválení

rozpočet na rok 2010. Vzhledem k současné eko-
nomické situaci je rozpočet stejně jako v loňském
roce navržen na výdajové straně jako úsporný. Více
peněz však směřujeme do oprav místních komuni-
kací a údržby obecního majetku a zeleně. Rozpočet
je umístěn na úřední desce Obecního úřadu a na in-
ternetových stránkách obce.

Kabelová televize a internet
Obec Moutnice se s provozovatelem – společ-

ností NOEL v.o.s. dohodla na časově omezeném
zvýhodnění pro nové připojení ke kabelové televizi
a k internetu. 

Do 31. 12. 2009 tedy platí:
Připojovací poplatek činí 3000,- Kč  místo obvy-

klých 5400 Kč. Na práci je poskytnuta sleva ve výši
50 %.

Připojovací poplatek k Internetu je 1 Kč

Rekonstrukce silnice Brno-Hodonín 
Zastupitelstvo obce připomínkovalo pracovní vý-

kresy k projektové dokumentaci pro územní řízení
na rekonstrukci silnice Brno – Hodonín v naší obci.
V tomto čísle Zpravodaje Vám předkládáme tyto
výkresy, které již mezitím prošly předběžným
schválením Policie ČR, dopravního inspektorátu.
Splňují tedy zákonné bezpečnostní požadavky. Pro-
tože tuto silnici někteří máte a budete mít i nadále
před Vašimi nemovitostmi, budu rád, když se na
mne s případnými dotazy a připomínkami obrátíte
nejpozději do 15. ledna.  Pokud to bude možné, za-
pracujeme je do projektu. Teprve poté budeme žá-

dat o oficiální stanoviska dotčených orgánů státní
správy. 

Jenom chci upozornit, že v projektu pro územní
řízení se navrhují základní parametry stavby a ne-
řeší se detaily. Proto na dotazy, které se budou týkat
podrobností, nebudeme umět zatím přesně odpově-
dět. Teprve až v dalším stupni projektové doku-
mentace pro stavební povolení, který bude zajišťo-
vat Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
budou detaily zakresleny a popsány. 

Ve výkresech značí šedá barva např. parkovací
místa, autobusové zálivy, ostrůvky u přechodů. Ze-
lená je plánovaná zeleň. Oranžová jsou chodníky.
Červenou jsou naznačeny budoucí zpomalovací
prahy do obytných zón. Modře jsou označena jed-
nak domovní čísla popisná a také je naznačeno vo-
dorovné dopravní značení. Hnědou svahování při
vjezdu do obce od Těšan.

Podle vyjádření ředitele Správy a údržby silnic Ji-
homoravského kraje by se rekonstrukce měla zahájit
v roce 2011. Financovat by ji měl Jihomoravský kraj
za pomoci EU. Některé související stavby, jako napří-
klad chodníky, parkoviště nebo třeba přeložky inže-
nýrských sítí, bude muset naše obec platit ze svého. 
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Dnes místo fotografií přetiskuji první část zá-
pisů ze staré kroniky obce Moutnice. Ta byla
podle zápisu založena v roce 1927. Zapisovate-
lem byl Josef Janoušek z čísla 97. V tom čase byl
starostou obce pan František Handl z čís.8. Bo-
hužel nemám k tomuto textu vhodné fotografie.
Znovu Vás chci požádat o jejich zapůjčení, pro-
tože další čísla Zpravodaje budou v seriálu po-
kračovat. Ponechal jsem originální slovosled
a použitá archaická slova a tvary, opraveny byly
pravopisné chyby (zejména i – y), abychom ne-
mátli školou povinné děti.

Rok 1927
V tomto roce byla provedena stavebním úřadem 

z Brna regulace Moutnického potoka, a to od Těšan-
ských hranic až po hranice panství Jalovisko za obnos
223 tisíc Kč. Na práci tu dostalo se subvence, a sice
40% státní, 30% zemské. Zbývající část byla zapla-
cena obcí Moutnice, majiteli pozemků sousedících 
s potokem, majiteli pozemků v katastru obce Roza-
řína a Okresním silničním výborem. Též byla prove-
dena Státním pozemkovým úřadem parcelace po-
zemků na státních statcích, a sice dostalo se do
vlastnictví pro moutnické méně zámožné občany 250
měřic pozemků při hranicích sousedících s katastrem
obcí Nikolčicemi. Uchazeči obdrželi po dvou, třech,
čtyřech a pěti měřicích za cenu 1700 Kč jedna měřice.

Rok 1928
Dne 27. listopadu 1927 byla provedena volba

obecního zastupitelstva. Byla však proti volbě po-
daná námitka, která byla uznaná Pol. správou v
Hustopečích za neplatnou, pročež dne 19.února
1928 byla provedena volba starosty, náměstka
a obecní rady. Zvoleni jsou: Springinsfeld Jan sta-
rostou, Buchta Josef č.137 náměstkem, Konvica
Alois radní, Dohnálek František radní, Páral Štěpán
radní. Členové zastupitelstva dále jsou Žák Franti-
šek, Ryšavý Martin č.28, Prchal Mikuláš, Janoušek
Josef, Šulc Josef, Čermák Jan č.1, Šulc Cyril, Král
Václav, Svoboda František, Lejska Josef č. 18.
V témž roce prováděno bylo přeměřování celého
katastru obce Moutnic, to znamená všech pozemků
vyjma zastavené plochy. Práci tu prováděl inž.

František Vejmělka úředně oprávněný civilní geo-
metr z Brna- Královo Pole. Za práci tu dle úmluvy
bylo jemu placeno Kč 10,- od jedné měřice a za
každý jeden kilometr běžných hranic a neb polních
cest Kč 400,- přičemž bylo obci zasaženo na 500
kusů tesaných kamenů.

Kameny ty se zasazovaly na polních cestách
vždy dva proti sobě na hranicích po jednom do
středu hranic.

Při tom byla jím samým pořízená nová obecní
katastrální mapa, do které byly zaneseny výměry 
v metrech i centimetrech každého pozemku se 
v každé linií kámenem zasažených. 

Pisatel podotýká, že přeměřování v jistých pří-
padech učinilo dosti zlé krve, pozvláště tam, kde
větší část pole ubylo, aneb cesta byla přesazená
aneb meze měly býti zrušené.

Též v tomto roce dne 28. října připadalo 
10 leté trvání Československé republiky.

Pročež na oslavu 10 letého jubilea byl uspořádán
v předvečer slavnostní průvod. Průvod ten vyšel 
z kraje obce od Těšan, přes Moutnice a Rozařín,
a zpět ke škole. Průvodu se zúčastnily obecní zastu-
pitelstva, Dobr. hasičský sbor, školní dítky s pány
učiteli a veškeré obyvatelstvo s hudbou, též bylo
nešeno mnoho lampionů.

Před školní budovou promluvili p. starostové
Springinsfeld Jan z Moutnic a Škrdla František 
z Rozařína o významu slavností, ku konci bylo
provoláno sláva p. prezidentu T. G. Masaryku a lid
se v klidu rozešel. Též pokud bylo možné, byly
domy ozdobené prapory a okna byla osvětlená.

Rok 1929
V tomto roce byla tuhá zima. Již před svátky vá-

nočními 1928 a až do polovice března tak silně
mrzlo, že mrazy dosáhly u nás až 30 stupňů Celsia.
Sněhové vánice byly na denním pořádku. Vozová
a autobusová doprava, doprava po silnicích byla za-
stavená. Obecní úřad byl donucován Okresním úřa-
dem v Hustopečích by silnice svým nákladem pro-
hazovál, práce tu však byla stále bezvýslednou,
neboť co jeden den se vyházelo, na druhý den bylo
zameteno, tak že muselo býti prohazováno zpětně,
a to se opakovalo mnohokráte.

2. Z minulosti naší obce
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Následkem tím dosáhly sněhové hráze kol silnic
vyhážené výšky 2 až 3 metry.

Obec platila denní mzdu 8 korun, celkem však
vyplatila za práci 6000 Korun. Též byla obava z ná-
hlého tání sněhu, avšak to dělo se nenáhlu, neboť
noční mrazy tání sněhů mnoho zdržovaly, takže
vody žádných škod nenadělaly.

Jarní seťové práce byly započaté až počátkem
měsíce dubna, přes to však sklizeň obilí i sadby
byla dosti dobrou. Ceny hospodářských plodin byly,
a to po žních ječmen za 140 až 145 Kč, pšenice za
170 až 180 Kč a žito za 160 až 170 Kč.

Za krátkou dobu však ceny značně poklesly, a to
ječmen stál 110 až 125 Kč, pšenice 140 až 150 Kč
a žito 125 až 130 Kč.

Cukrovka stála metrický cent 16 Kč.
Též se odvodňovalo část katastru Moutnického, z

menší části katastru obce Rozařínské, ve výměře
115 hektaru zabrané v to byly pozemky. Dlouhé
pole kol Těšanských hranic, při potoku pozemky
louky z obou stran, a to podle hranic Jalovských po
hranice Těšanské.

Práci tu projektovál a zadával stavební úřad v
Brně. Odvodňovací práce prováděla firma bratři Žůr-
kové z Kyjova. Rozpočet býl 300 000 Kč. Subvence
byla též udělená a to 50% státní a 25% zemská.

Přesto však bude státi 1 měřice za odvodňování
300 až 400 Kč. V melioračním neboli odvodňova-
cím výboře byli tito pánové. Handl František před-
seda, Čermák Michal č.155 jednatel, Janoušek Josef
č. 97 pokladník, Žák Josef č. 3, Ryšavý Martin č.
28, a Svoboda Josef č. 26 vesměs z Moutnic, a Hrdý
František z č. 15, Adámek Josef č. 6 a Váňa Václav
č. 7 z Rozařína.

Rok 1930
Rok tento započal přiměřenou zimou ze začátku,

až do konce nebylo silnějších mrazů než 7 stupňů
Celsia. Sněhu bylo velice málo, tak že s jarními pra-
cemi bylo započato již koncem měsíce února. To-
hoto roku dne 7. března oslavovala Československá
republika 80 letých narozenin prezidenta Tomáše G.
Masaryka. Obec Moutnice společně s obcí Rozařín-
skou vpředvečer narozenin p. prezidenta uspořádaly
přes obě obce lampionový průvod. Průvodu se
účastnily představenstva obou obcí, Dobrovolný ha-
sičský sbor, Tělocvičná Jednota Sokola, p. učitelé,
kteří průvod řídili, místní hudebníci a velký počet
obecenstva. Průvod ubíral se přes obě obce a nazpět
ku školní budově, kde měli p. Starostové Springins-

feld Jan z Moutnic, Škrdla František za Rozařín
a Buchta Josef za Sbor Dobrovolných Hasičů pro-
slov s významem slavnosti. V den narozenin p. pre-
zidenta byly za velké účasti obecenstva zasažené
dva stromky lípy před školní budovu. Po sážení
stromků těch, zpětně p. starostové měli proslov,
slavnostní řeč však přednesl p. učitel Zezula Franti-
šek rodákem jest ze sousední obce Zatčan, po pro-
slovu jeho p. hudebníci zahráli národní hymny a tím
byla slavnost tak zakončená. Jarní polní práce pro
velmi příznivé počasí byly brzy skončené. Dne 
27. května bylo prováděno po celé Československé
republice sčítání všech zemědělských živnosten-
ských a obchodních závodů, v naší obci byl jmeno-
ván Okresním úřadem v Hustopečích sčítacím ko-
misařem pisatel těchto řádků Janoušek Josef z čísla
97 a napočteno jím bylo 171 zemědělských, 14 živ-
nostenských a 14 obchodních závodů. Těch 171 ze-
mědělských závodů obhospodařovalo 56 155 árů
pozemků, a to v katastru Moutnickém 42272, Mě-
nínském 4033, Nikolčickém 3342, Těšanském
2813, Nesvačilském 977, Rozařínském 1380, Tře-
bomyslickém 569, Zatčanském 463, Blučinském
230, a Šternovském 76 árů. Oproti tomu obhospo-
dařují pozemky ležící v katastru Moutnice majitelé
Rozařinští 11220, Těšanští 529, Nesvačilští 446,
Vojkovští 438 a Šitbořští 10 árů pozemků. Těch 171
zemědělských závodů mělo obseto  8027 árů pše-
nice, 6536 žitem, 13512 ječmenem, 1618 ovsem,
192 sourží, 580 kukuřice, 5468 brambory, 6494
cukrovkou a 8459 pícninami. V těchto závodech
bylo hospodářského zvířectva 45 koní, 186 kusů ho-
vězího dobytka,  114 kozí, 436 vepřového dobytka,
2170 slepic,1103 hus, 1090 kachen, 38 krocanů a 4
perličky. Kdo pozorně tento záznam sobě přečte,
shledá z něho, jakou práci se sčítáním veškeré půdy
měl komisař, neboť výměry všech katastrů byly sta-
novené. Moutnice i se zastavěnou částí měří 55977
árů, ta výměra se musela dosáhnouti, ji rozvrhnouti
na veškeré plodiny i s majiteli jiných obcí. Letní po-
časí bylo většinou suché a tím bylo obilí většinou
v zrně slabší, pšenice bylo též méně. Obilí se platilo
pšenice 140 Kč, ječmen 130Kč. Po žních však při-
šly hojné deště, takže podzimní sklizeň byla hojná,
cukrovky bylo 85 metr. centu po 1.míře cena její
byla od Kč 30 ha za metr. cent.

Dne 2. prosince bylo prováděno 2. sčítání lidu,
komisaři byli Josef Janoušek č. 97 a Jan Springins-
feld č. 84 napočteno bylo 740 obyvatel ve 172 do-
movních číslech. Připravil ing. Pavel Drahonský
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3. INFORMACE OD ORGANIZACÍ

Zprávy ze SK Moutnice
Podzim ve SK Moutnice byl plný událostí a kulturních akcí, které podle ohlasu míst-

ních fotbalových fandů a přátel dopadly velmi dobře a byly kladně hodnoceny. Za to patří
velký dík všem, kteří se na těchto akcích podíleli. 

Co se týče fotbalového podzimu, tak ten lze hodnotit také jako úspěšný. Vždyť kromě
,,B“ mužstva 5 ze 6 celků našeho klubu zakončilo první polovinu sezóny do 4.místa v
tabulce. A myšlenka a cíl – zaměřit se především na mládež – se ukázala jako velmi
správná. Sázka na děti a mládež je sice pracnější a dlouhodobější, ale jednou se našemu
klubu určitě vrátí. 

Závěrečné tabulky moutnických mužstev po podzimní části sezóny 2009/2010

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

9

8

7

6

5

5

5

5

5

4

5

4

4

3

3

1

3

2

4

4

3

2

2

4

1

1

0

2

36:17

20:20

34:18

17:15

23:17

24:23

21:12

33:27

21:24

30:28

18:27

16:35

12:31

16:27

Ochoz u Brna

Mělčany

Šlapanice B

SK Moutnice

Babice n, Sv.

Želešice

Zbraslav

Ořechov

Popůvky

Rosice B

Zastávka B

Senorady

Mokrá-Horákov

Prštice

1

4

3

5

4

4

5

6

6

5

7

8

9

8

30

25

24

20

19

19

18

17

17

16

16

13

12

11

Muži „A“ – Okresní přebor

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

8

7

7

5

4

4

3

3

1

0

1

2

1

1

0

0

1

0

0

0

33:7

51:5

45:12

30:17

12:27

10:25

7:27

9:28

8:32

5:23

Moutnice

Prace

Čebín

Rajhrad

Oslavany

Rosice

Želešice

Veverská Bítýška

Žabčice

Ořechov

0

0

1

3

5

5

5

6

8

9

25

23

22

16

12

12

10

9

3

0

Starší žáci – Okresní přebor
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

12

11

8

8

7

6

6

5

4

4

4

2

3

0

0

1

2

1

1

3

3

1

3

2

1

4

0

0

65:17

37:6

38:26

28:21

31:23

26:15

32:24

26:30

27:28

22:30

22:45

15:29

23:36

4:66

Oslavany

Ořechov

Moutnice

Veverská Bítýška

Šlapanice

Rosice

Blažovice

Blučina

Vojkovice

Modřice

Dolní Loučky

Dolní Kounice

Kupařovice

Říčany

1

1

3

4

5

4

4

7

6

7

8

7

10

13

36

34

26

25

22

21

21

16

15

14

13

10

9

0

Dorost - Okresní přebor

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Přípravka:
Opět získala další nové chlapce – zájemce o kopanou.

Trenérské trio, které se o svěřence vzorně stará, je učí
nejen fotbalovým dovednostem, ale také jim vštěpuje
lásku ke kopané. No a výsledky a předváděná hra mladší
přípravky na Halové lize mladších přípravek v nové
hale v Žabčicích jsou pro trenérskou trojici Kříž, Válka
a Krumpolc tou nejlepší odměnou. 
Mladší žáci:

Rovněž mladší žáci kromě pěkného umístění v ta-
bulce předvádí krásný útočný fotbal a těší nejednoho
fanouška, který přichází na zápasy žáků. V této kate-
gorii, kterou velmi dobře vede trenér Martin Pospíšil,
již sklízíme první plody ze stromu zvaného Pří-
pravka. Trenér Pospíšil přešel do této kategorie s ně-
kterými chlapci z přípravky, kteří jsou fotbalově
velmi nadaní a talentovaní a určitě věřím, že v bu-
doucnosti o nich uslyšíme. 
Starší žáci:

Tito chlapci jsou nejúspěšnějším mužstvem našeho
klubu po podzimu. Trenér Arnošt Muzikář velmi citlivě
poskládal a doplnil mužstvo, které svou vyvážeností ve
všech řadách mělo sílu jako kolektiv. První místo chlapců
je všem velkou odměnou. Ovšem ti se s dosavadními ús-
pěchy nespokojují a dále trénují v halách v Těšanech
a Žabčicích. Aby, až se jaro zeptá, co jste dělali v zimě,
mohli říct, poctivě jsme se připravovali. 
Dorost:

Tato kategorie je již několik roků ozdobou našeho
klubu. Několik posledních let se dorostenci pohybují
mezi prvními čtyřmi mužstvy okresního přeboru doro-
stenců. Rovněž v této kategorii se sešlo trenérské trio
Pavel Dolák, M.Klatovský a Petr Dolák s chlapci, které
již trénovali v kategorii starších žáků. Takže další sou-
část naší líhně, která se prosazuje v okresním fotbalu.
Kluci vytvořili dobrou partu, fotbalem se baví a věřím,
že brzy někteří z nich posílí ,,A“ tým.

Muži ,,A“
Po sestupu z I.B třídy, odchodu cizích hráčů a omla-

zení kádru jsme s netrpělivostí očekávali, jak si povede
naše velmi mladé a nově složené mužstvo. Jaké bylo
naše překvapení, když po prvních šesti kolech náš tým
vedl tabulku okresního přeboru! I když v závěru pod-
zimu na mužstvo dolehla zranění, psychický tlak a ne-
proměňování šancí, také 4.místo je velice pěkné a dá se
na něm do budoucna stavět. Velké poděkování nejen
hráčům, ale také trenérské dvojici Konečný-Šándor,
která by určitě potřebovala zdravé hráče a posílit,
hlavně o střelce, který nám chybí. 
Muži ,,B“

V tomto mužstvu hrají hráči, kteří nemají tolik
příležitostí v ,,A“, mladí hráči, hráči, kteří nemají
možnost tolik trénovat, a zkušení matadoři, kteří se
baví fotbalem. Začali dobře na 6.místě, ale postupem
času se posunuli níže a skončili na 11.místě. Tato
třída má tolik kvalitních a silných mužstev, která ještě
nedávno hrávala OP, takže bez tréninku nemají kluci
tolik šancí. Díky za starost o toto mužstvo trenérské
dvojici E. Šedivý-V. Král.
Staří páni:

V tomto mužstvu je skvělá parta lidí, kteří dříve ak-
tivně hrávali, nebo ještě hrají a snaží se prodloužit svůj
fotbalový život a rozdávají dobrou náladu. Velké podě-
kování manažeru a pokladníkovi tohoto mužstva E. Ša-
lovskému, který se o svoje ,,ovečky“ vzorně stará. 

Na závěr bych chtěl jménem svým i jménem vý-
boru SK Moutnice mnohokrát poděkovat všem li-
dem, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na chodu
SK, všem hráčům, trenérům, funkcionářům, pořada-
telům, sponzorům i fanouškům, popřát jim klidné
a radostné Vánoce a do nového roku popřát všem
jmenovaným i ostatním spoluobčanům hodně zdraví,
božího požehnání a vše dobré v roce 2010.

Připravili Robert a Václav Ostrovští

Jednotlivá mužstva očima starosty SK
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4. Ochrana obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor požádal o zveřejnění následujícího článku. 

Není to úplně vánoční téma, přesto je velmi důležité.

Co udělat, když zazní sirény?
Sirény jsou prostředkem k varování obyvatel při hrozícím nebezpečí. Každý občan by měl vědět, jaké

druhy signálů existují, co který znamená a hlavně – jak se v případě ohrožení zachovat. Hasičský zá-
chranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR – Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno Vám
nabízí několik základních informací o tom, jak rozlišit od sebe „houkání“ sirén a jak se chovat při spuštění
varovného signálu. 

Jak funguje varovný systém a k čemu slouží 
V České republice je zaveden systém varování obyvatelstva, který pokrývá téměř 100% všech trvale

osídlených oblastí naší země. Je tvořen převážně sirénami, ale také obecními rozhlasy, napojenými na dál-
kové ovládání nebo ovládanými ručně/místně. Některé sirény (elektronické) „umějí mluvit", tj. po zaznění
signálu je automaticky sdělena tísňová informace. Obdobně to platí i pro některé obecní rozhlasy (plní
funkci místních informačních systémů). Většina sirén je však staršího typu (rotační), pouze „houkají" a po
zaznění signálu není možné prostřednictvím sirény sdělit obyvatelům obce druh ohrožení. Proto je důle-
žité umět rozlišovat jednotlivé druhy signálů. Celý systém slouží k okamžitému varování obyvatelstva při
ohrožení takového charakteru, kdy je nezbytné okamžité ukrytí nebo evakuace. V České republice od 
r. 2001 můžete slyšet tři signály, ale pouze jeden varovný signál „Všeobecná výstraha", který Vám sdělí,
že „se něco děje" a je na Vás se rychle dostat na bezpečné místo a zjistit další informace. 

Jaké druhy signálu můžete slyšet 
Všeobecná výstraha - tento signál oznamuje hrozící nebezpečí a může zaznít kdykoli, v kteroukoli

denní i noční dobu. Signál „Všeobecná výstraha" je kolísavý tón po dobu 140 sekund a může zaznít 3x po
sobě. U „mluvících" sirén následuje informace o druhu ohrožení, např. „Nebezpečí zátopové vlny", 
v každém případě ale příslušná tísňová informace zazní v nejbližší možné době po odeznění signálu
zpravidla v obecním rozhlase, vysílají ji radiovozy policie/hasičů nebo také zazní v televizi a rozhlase. 

Všeobecná výstraha je jediným signálem varování obyvatelstva v celé ČR.

Zkouška sirén - tento signál uslyšíte nejčastěji, a to každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin. Ově-
řuje se jím funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Pokud v tuto dobu neslyšíte „svoji" sirénu v místě
Vašeho bydliště, nahlaste to na příslušný obecní úřad nebo hasičům. Signál „Zkouška sirén" je nepřerušo-
vaný tón sirény po dobu 140 sekund. U „mluvících" sirén a některých obecních rozhlasech je doplněn in-
formací „Zkouška sirén". Zkouška sirén není tedy varovným signálem! 

Zkouška sirén se obvykle provádí každou první středu v měsíci ve dvanáct hodin. 

M O U T N I C K Ý  Z P R AV O D A J
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Požární poplach - tento signál slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zá-
sah. Signál „Požární poplach" je 1x přerušený tón po dobu 60 sekund, u elektronické sirény napodobu-
jící zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ. Požární poplach také není varovným signálem! Při tomto signálu do-
poručujeme pouze zjistit, jestli se případný požár nebo jiná mimořádná událost neděje ve Vašem
bezprostředním okolí, a pokud Vás neohrožuje, zachovejte klid a nic nedělejte, nebudete-li k tomu zá-
chranáři vyzváni. 

Jak skutečně jednotlivé signály znějí, si můžete vyzkoušet na www.firebrno.cz/jak-zni-sirena

Jak se zachovat po spuštění varovného signálu „Všeobecná výstraha" 

Vyhledat úkryt 
Především se okamžitě snažte najít úkryt v jakékoli blízké zděné budově (i tehdy, jedete-li autem, za-

stavte a vyhledejte úkryt). Budova, do které se ukryjete, musí mít uzavíratelné prostory. Dejte přednost
místnostem ve středu budovy bez oken, vyhněte se sklepním prostorám. Některé chemické látky jsou těžší
než vzduch a místo pod úrovní terénu by bylo životu nebezpečné. Pokud se nacházíte v cizím prostředí,
nebojte se požádat kohokoli o pomoc a vpuštění do budovy. A naopak - poskytněte vlastní úkryt všem,
kteří jej potřebují. 

Pozor - v některých případech se do budov neukrývejte! V případě hrozby povodně najděte vhodné vy-
výšené místo (kopec, úbočí kopce). Volné prostranství využijte i např. při rozsáhlém (např. lesním) požáru,
sesuvu půdy, zemětřesení (časté např. ve Středomoří) atp.

Zodolnit úkryt 
Místnost, ve které se ukryjete, je třeba co nejlépe izolovat od okolního prostředí. To je důležité zvláště

při úniku chemických nebo radioaktivních látek. Především zavřete dveře a okna. Vypněte větrání či kli-
matizaci a ucpěte ventilační otvory a okenní rámy. Nezapomeňte utěsnit i otvor pod dveřmi do místnosti.
Použijte k tomu izolační pásky nebo např. deky. Pokud nemáte jinou možnost, k ucpání použijte vlastní
oblečení. 

Zajistit si informace 
Co nejdříve se snažte zjistit, jaký druh nebezpečí hrozí. V žádném případě zbytečně netelefonujte,

především ne na tísňové linky. V případě rozsáhlé mimořádné události se vše důležité dozvíte z tele-
vize a rádia - především ČT 1 a ČRo1-Radiožurnál, popř. z obecního rozhlasu nebo od zasahujících
záchranářů.

npor. Ing. Bronislav Kocman
Hasičský záchranný sbor Jmk, Projekt "Vaše cesty k bezpečí"
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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

27. 11. – 23.12. 2009 – vánoce na Zelňáku
přiblížení prvorepublikových vánoc našich dědečků
a babiček
dřevěný betlém s postavami v životní velikosti
místo: Brno, Zelný trh

12. – 31. 12. 2009 – výstava betlémů
místo: Rajhrad, Benediktinský klášter

20. 12. 2009 – vánoční běh městem Hustopeče
1. ročník běžeckých závodů pro širokou veřejnost. 
Trasa povede ulicemi města. Start i cíl je na ná-
městí. Délka tratě 6 km.

20. 12. 2009 – živý betlém
místo: ZOO Hodonín, 
14.00 – 16.00 hodin, živý betlém na dvorku mezi
živými zvířaty

24.12. 2009 - štědrodopolední krmení zvířátek
místo: ZOO Brno

25. 12. 2009 – živý betlém
místo: Rajhrad, Benediktinský klášter

Kulturní akce – měsíc prosinec 2009
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