
1. ZPRÁVY Z OBCE

ZDARMA čtvrtletník obce Moutnice č. 1/2010

Stanoviska ke stavbám
– rada obce souhlasila se záměrem pana Pavla Stulíka

provést vydláždění nájezdu před jeho rodinným domem.
– rada obce souhlasila se stavbou rodinného domu

pana Františka Dohnálka.
– rada obce schválila smlouvu se společností Farma

Moutnice s.r.o. o možnosti uložení vedení inženýrských
sítí pro připravovanou stavbu hotelu do pozemků ve
vlastnictví obce Moutnice a o připojení na obecní infra-
strukturu.

Poplatky za odpad a za psa
– připomínáme, že do konce března je nutno uhradit

místní poplatky za odpad a za psa.  
Výše poplatků:
Poplatek za komunální odpad  ….…… 490 Kč za osobu
Poplatek za komunální odpad  ……….260 Kč za osobu
do 18 let
Poplatek za psa ….……………………100 Kč

Poplatek je splatný do 31. 3. 2010.

Nový velitel JSDH Moutnice
– rada obce jmenovala novým velitelem JSDH Mout-

nice pana Petra Oprchala.

Prodloužení smlouvy
– rada obce schválila prodloužení smlouvy se společností

SD Kovošrot o pronájmu kontejneru na staré železo. Rada
dále schválila návrh cenové přílohy ke smlouvě se společ-
ností .A.S.A. o likvidaci odpadů pro rok 2010.

Fotovoltaická elektrárna
– společnost Goodwill Housing s.r.o. oznámila změnu

jednatelů a sídla společnosti. Záměr postavit elektrárnu
stále trvá. Práce na stavbě pokračují.

Žádosti o dotace
– rada schválila podání žádosti na Jihomoravský kraj

o dotaci pro hasiče na rekonstrukci nádrže automobilu
TATRA CAS a o dotaci na výměnu oken v budově Ma-
teřské školy.

Hospodaření ZŠ a MŠ Moutnice
– rada projednala a schválila hospodářský výsledek

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moutnice ve výši 35
790,- Kč. Z této částky rozhodla přidělit částku 790,-
Kč do fondu odměn a zbytek (tedy 35 000,-) do rezerv-
ního fondu.

Radar NATO 
–  v souvislosti se zahájením provozu radaru NATO

u Sokolnic bude v naší obci provedeno měření, kterým se
ověří, jestli nedojde ke zhoršení kvality televizního signálu.

Rekonstrukce silnice Brno-Hodonín
– v minulém čísle Zpravodaje jsme otiskli studie při-

pravované stavby pro zjištění Vašich názorů. Přišlo cel-
kem 8 připomínek. Týkaly se téměř výhradně řešení kři-
žovatky ve středu obce. Vaše názory, a to i ty, které
nebyly dány písemně, jsem předal a tlumočil autorovi
studie. Má za úkol upravit (ale v souladu s platnými
předpisy) studii tak, aby se vyhovělo co největšímu po-
čtu připomínek. Na hlavní koncepci, tedy křižovatce ob-
loukové, se nic nemění. Přesto se projektant bude věno-
vat podrobněji i studii kruhového objezdu se všemi
nezbytnými návaznostmi, jako jsou přechody pro
chodce, autobusové zastávky atd.

Obvodní lékařka
– MUDr. Hana Jahorná oznámila, že ze závažných

důvodů ukončuje ordinování v naší obci ve čtvrtek od-
poledne 13,00 – 15,00 hod. Každou první středu v mě-
síci bude ale sestřička v naší ordinaci provádět odběry
krve pacientům, kteří jsou monitorováni 1x za měsíc.
Péče o méně pohyblivé pacienty zůstane zachována 
v potřebném rozsahu – v rámci návštěvní služby lékaře
i sestry. O všem budou tito pacienti podrobně poučeni.

Několik poznámek:
1. Zima 2009/2010 – když jsem v předminulém Zpra-

vodaji vyjádřil mé představy o tom, jak má zima vypa-
dat, nečekal jsem, že se tak moc vyplní. Soukromě jsem
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byl nadšen z krásné zimy, z mrazu a sněhu. Jako starosta
jsem však současně trpěl rychle narůstajícím účtem za
zimní údržbu komunikací a měl jsem prakticky neustálé
obavy o to, aby byly chodníky schůdné a silnice sjízdné.
Byly to ty z jedné anekdoty známé „smíšené pocity“.  

Ne vždy jsme to „stíhali“, ale slyšel jsem hodně
chvály od místních i od občanů z jiných obcí, že Mout-
nice byly uklizené velmi dobře.  A to je i VAŠE  ZÁS-
LUHA! Zejména během lednového ledového pátku a na-
vazujícího víkendu (od 8. 1. 2010 do 10. 1. 2010)  byla
Vaše pomoc příkladná. Jak při pomoci ve sněhu uvězně-
ným lidem na silnicích, tak i při víkendovém rozbíjení
ledu na chodnících. Prakticky všichni si před svými
domy sníh a led poklízeli. Tak si představuji „fungování“
obce a lidí, kteří v ní žijí. Je to přece NAŠE obec.

Krátký, pouze cca 20 hodinový výpadek elektrické
energie v sobotu 9. 1. 2010 mnoha občanům ukázal, že
špatně tepelně izolovaný rodinný dům vychladne raz
dva. Že totiž sebemodernější plynový kotel s různými
oběhovými čerpadly bez elektřiny prostě nejede a ne-
topí. Ať je jakékoliv zvučné značky. Že i ty nejúspornější
žárovky nebo zářivky nesvítí. A sebelepší mobilní tele-
fon prostě po vybití baterie netelefonuje. Takto bych
mohl pokračovat dál. 

Vezměme si z toho poučení, protože může být i hůř.

Proč si to myslím?
O Globálním oteplování a boji proti CO2 slyšíme

často z různých médií, ale jsou i jiné názory. Doporučuji
Vám proto k přečtení zajímavé webové stránky 

http://www.euroekonom.cz/analyzy-
clanky.php?type=jz-globalni-oteplovani-ochlazovani 

a to včetně diskuze. Je totiž možné, že takovéto zimy,
jaká byla teď, budou častější. 

Sami si ale zvažte, jestli a jak se na takovou možnost
připravíte.

2. Telefonní čísla – mnozí z Vás již odhlásili své
„pevné“ telefony a využívají pouze mobily. Mobilní te-
lefonní čísla však nejsou uvedena v žádném dostup-
ném seznamu, a proto se s Vámi dá jen obtížně spojit.
V některých případech však může jít o doslova o život.
Proto Vám chci navrhnout, abyste obecnímu úřadu Vaše
čísla poskytli. Pokud nebudete proti, uděláme z nich
takový „místní telefonní seznam“ a umístíme ho např.
na naše webové stránky. Když si někteří z Vás toto ne-
budou přát, budeme to samozřejmě respektovat a číslo
nezveřejníme. Použijeme ho jen v naléhavých přípa-
dech. 

Telefonní čísla nám můžete sdělit buď osobně, telefo-
nicky, nebo e-mailem.

Statistické údaje za rok 2009

V roce 2009 se narodili: 
Nikola Bébarová, Kryštof Burian, Eliška Janoušková, Otto Böhm, Eliška Klímková, Ema Kratochvílová, Štěpán
Oprchal, Daniela Fibichová, Filip Částka, Jana Musilová, Kristína Holečková, Kristýna Handlová, Nikola Čermá-
ková, Julie Přerovská, Eliška Bilavčíková, David Lízal.
V roce 2009 zemřeli: 
Štěpánka Buchtová, Ondřej Ryšavý, Hedvika Ryšavá, Lukáš Lejska, Josefa Husáková, Marie Židelová, František
Rozkydal, Božena Červinčáková, František Ryšavý, Jiří Dohnálek, František Kern.

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2008 1122

z toho mužů 576

z toho žen 546

Věkový průměr občanů v obci 40 

Počet přistěhovaných v roce 2008 11

Počet odstěhovaných v roce 2008 17

Počet uzavřených sňatků v roce 2008 8

Počet narozených dětí v roce 2008 16

Počet úmrtí v roce 2008 11
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Významná výročí v roce 2009:
90 let oslavila: Anna Svobodová
89 let oslavili: Vítězslav Čermák, Anna Dolečková, Marie Janoušková
88 let oslavily: Růžena Dohnálková, Emílie Svobodová, Teresie Váňová
87 let oslavily: Marie Havránková, Františka Krásová, Marie Pytlíková
86 let oslavil: Vincenc Husák 
85 let oslavila: Marie Dohnálková
80 let oslavili: František Dohnálek, Jaroslava Vozková         
75 let oslavili: Jiří Hájek, Jan Holeček, Marie Holečková, Berta Kolajová, Marie Suchánková,

Emil Šalovský
K zamyšlení:
Podle údajů, které poskytly firmy provozující výherní hrací automaty, bylo v naší obci v roce 2009 vhozeno do au-
tomatů 3 925 944 Kč. Což je 10 756 Kč denně. Ve srovnání s předchozím rokem bylo do automatů vhozeno o cca
1 mil Kč více!

Ze zprávy POLICIE ČR, obvodního oddělení  Židlochovice vyplývá, že za rok 2009 bylo v katastru naší obce spá-
cháno 16  trestných činů a 50 přestupků.

V naší obci je k dlouhodobému pobytu nahlášeno 31 cizinců státní příslušnosti, např. Vietnam, Ukrajina, Čína,
Uzbekistán.

Od října 2007 do konce roku 2009 bylo na Obecní úřad Moutnice podáno 20 žádostí o zrušení údaje o místu trvalého
pobytu. Tři žádosti byly zamítnuty z důvodu nesplnění podmínek pro zrušení adresy trvalého pobytu. V současné
době má přidělenou úřední adresu ohlašovny Obecního úřadu Moutnice 21 občanů.

Připravila Bc. Lucie Flajšingerová

MUŽI ŽENY

jméno počet jméno počet

Jan, Petr 44 Marie 48

František, Pavel 35 Jana 40

Jiří 31 Ludmila 22

Josef 23 Anna 21

Martin, Václav, Zdeněk 16 Eva 15

Marek 15 Lenka 13

Jaroslav, Karel 13 Kateřina 12

Milan, Stanislav 12 Veronika 11

Vladimír 11 Jarmila, Marcela 10

KNIHOVNA 

Žádáme čtenáře, aby z důvodu přechodu na automatizovaný systém 
vrátili při své návštěvě knihovny všechny vypůjčené knihy.
Knihovna je pro veřejnost otevřena 
v úterý od 16.00 hodin–18.30 hodin
ve čtvrtek od 18.00 hodin–19.30 hodin

Připravila Mgr. Lenka Vojtěchová

Tabulka nejčastějších jmen v naší obci
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2. Z minulosti naší obce

Rok 1931
V tomto roce zima byla příznivá, jaro též, takže jarní

práce se konaly dosti dobře.
Léto však bylo velice suché a to tak, že veškeré obilí

zaschlo, a nejen zrní, ale i sláma zůstala poloviční. Ná-
sledkem tím byl velký nedostatek slámy. Ke koupi jí ne-
bylo a když bylo stálo 19 Kč/kg, čímž všechen dobytek
na ceně poklesl. Selata prodávala se 1kg za 5 Kč, kůň
nejlepší stál i Kč 200 u krav bylo to samé.

Po žních však přišly hojné deště, tak že okopaniny
zvláště kukuřice byly velice dobré. Lány obilí přes to že
ho bylo méně, byly nízké, pšenice stála 1kg/145Kč, žita
Kč 150 a ječmene 120 Kč Cukrovka byla 1kg/10,90 Kč,
byla však v sadbě omezená, to znamená že jí nemohl sá-
zet jak by kdo chtěl. V měsíci červenci byla v obci posta-
vená elektrická síť Západomoravskou elektrárnou z Brna
za obnos 210 tisíc, kterýžto obnos obec uhradila takto
130 tisíc Kč výpůjčkou u Hustopeční zemědělské banky
a zbytek byl stížen za cenné papíry Komunativní dlužní
úpisy a za IV. Československou státní půjčku. Veřejných
světel bylo pořízeno 28. Státní subvence na stavbu tu se
v tomto roce nedostalo.

Rok 1932
V tomto roce byla jarní zima mírnou, vůbec beze

sněhu a deště, takže jarní polní práce se konaly velmi
dobře. Zato však po ukončení polních dní nepřišly
deště a pročež veškeré obilniny, zvláště jetel, byly
velmi špatné. Dne 24. dubna konala se volba obecního
zastupitelstva ku které bylo podáno 15 kandidátních
listin různých stran a samostatných, z nichž byly zvo-
leni Pelikán Matěj číslo 142, Čermák Michal číslo
155, Ryšavý Martin číslo 28, Prchal Mikuláš číslo
108, Janoušek Josef číslo 97, Šulc Cyril, Páral Štěpán
číslo 162, Žák Josef číslo 3, Holeček Josef číslo 109,
Holba Josef číslo 49, Stejskal Emanuel číslo 37, Lan-
gášek Štěpán číslo 156,Žáček Bohuslav číslo 111, Hu-
sák František číslo 76 a Svoboda Antonín číslo 178.
Dne 5. června byla volba starosty, náměstka a radních,
starostou zvolen Páral Štěpán, náměstkem Šulc Cyril,
radními zvoleni Žák Josef, Čermák Michal a Prchal
Mikuláš. Žňové práce se konaly rychle, neboť byl při-
měřený čas, po celý rok bylo dosti sucho. Jetele nebyly
žádné, cukrovky též oproti jiným rokům bylo méně po
míře. Ceny plodin byly: pšenice po žních 1 metrák/140

Kč pozdější za 160 Kč, žito Kč 90 později Kč 80, ječ-
men Kč 80 později Kč 70. Zima byla suchá a mírná,
takže se oralo až do konce roku.

Rok 1933
Začátkem tohoto roku byla zima mírná, jaro též,

takže jarní práce se konaly velice hezky. Letní doba
byla též příznivou, pročež všechno obilí bylo velmi
vyspělé a v čase žní dalo neočekévaně hojnou sklizeň.
Pšenice dala na zrně po jedné měřici až 7 q, žito a ječ-
men až 6 q. Kdežto oves dal sklizeň velice slabou, je-
tele též byla sklizeň velmi slabá. V tomto roce stala se
opatření čs. Vládou o prodeji pšenice po žních a to
proto, by nebylo vše po žních za nízkou cenu prodá-
váno. I byla k tomu pověřená hospodářská družstva,
která měla svoje skladiště a do těchto mohli dáti rol-
níci svoji pšenici určenou ku prodeji do uschování, na
takzvané „varanty“ neb zástavní lístky, se zálohou Kč
80/q. Každý pak měl možnost svoji pšenici prodati při
nejvyšší burzovní ceně, takže v době předvánoční stála
až Kč 130 a tu na svoji zálohu Kč 80 obdržel korun do-
platek Kč 50, ovšemže za úschovu, pojistné atd. byl
nucen družstvu hraditi. Žito a ječmen byl v ceně za kč
80/q. Cukrovka byla v ceně Kč 11,50, avšak byla ve-
lice slabá sklizeň, po jedné měřici bylo 25 až 30q.
Bramboru bylo též velice málo. Též byla zřízena na
obecní náklad telefonní hovorna a to na domě číslo 23
u p. Novotného Aloise, zařízení stálo Kč 1800 a po de-
set roků každým rokem Kč 1200 jako hypotéky. 

Rok 1934
Začátek tohoto roku byl velice příznivý, zima byla

mírná, sníh žádný, jaro více suché, takže jarní práce se
konaly velmi pěkně. V den 84-tých narozenin T.G. Ma-
saryka prezidenta čs. republiky, to bylo 7. března, byl
uspořádán průvod s lampiony přes obec a na paměť tu
byly zasážené stromky před školou, slavnost byla zakon-
čena národní hymnou. Následkem, že v zimní době ne-
byl žádný sníh a jaro bylo více suché, nebyly spodní
půdy ovlažené a v letní době, kdy byla velká parna, veš-
keré plodiny suchem velice trpěly, jetele nebyly žádné,
obilí slabé, nejvíce však trpěla pšenice, která byla seta
po jetelech. Po žních byl uzákoněn zvaný obilní mono-
pol, neboli stanovené dle hektolitrové váhy/ceny obilí,
a to pšenice stála Kč 155 až 160, žito Kč 130 až 135

Ponechal jsem originální slovosled a použitá archaická slova a tvary, opraveny byly pravopisné chyby 
(zejménai-y), abychom nemátli školou povinné děti.
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a ječmen Kč 125 až 130. Po žních přišlo více dešťů, které
okopaninám zvláště řepě velice prospěly, a bylo jí až 70
až 80q po jedné měřici, avšak vznikly s ní starosti, žádný
cukrovar ji nechtěl přijmout. Přijímali jen tu, co byla sta-
novena na akcie. Podzimní práce se konaly hezky, neboť
bylo příznivě, a to tak, že do vánočních svátků neza-
mrzlo.

Rok 1935
V tomto roce byla zima mírná a bez sněhu. Jarní práce

se konaly velice pěkně, veškeré obilí i okopaniny
častými dešti pěkně rostly, avšak letní počasí ukázalo se
svým dlouhotrvajícím suchem velice nemilosrdné. První
jetele byly dobré, obilí též bylo dobré, avšak ostatní je-
tele nebyly žádné, řepy bylo o 70% méně, nejvíce však
na to doplácely brambory, těch bylo tři, pět, nejvíce de-
set metráků po jedné míře, ostatní byly zvadlé a pro do-
bytek škodlivé. 

Dne 24. listopadu náš prezident T.G. Masaryk pro vy-
soké jeho stáří a onemocnění se vzdal úřadu a dne 18.
prosince provedly oboje sněmovny volbu nového prezi-
denta republiky. Zvolen byl velkou většinou hlasů doktor
Edvard Beneš. Na poctu jeho zvolení v den ten byl uspo-
řádán v naší obci průvod s lampióny. Zima byla mírnou,
takže až do vánočních svátků se na poli oralo.

Rok 1936
Tento rok byl pro hospodářské práce dosti příznivý.

Jarní práce se konaly velice pěkně, neboť počasí bylo
příznivé. V den jmenin prezidenta republiky dr. Edvarda
Beneše, to je 18. března, byl uspořádán přes obec průvod
s lampiony a před školou na ukončení byla p. starosty
oceněna významnost jeho. Léto bylo svým počasím též

příznivé, takže vyjma brambor daly veškeré plodiny hoj-
ného užitku. Co se týkalo sklizně bramboru, byla nemálo
lepší než v roce předešlém. Obilí dosti platilo, cena jeho
byla pšenice Kč 133, žito Kč 115, ječmen Kč 109, řepa
Kč 12.25/q . Podzimní počasí však bylo velice suché a to
tak, že nebylo možno zaset ozimní obilí a na to vše bylo
velice mnoho myší, takže se setí ozimin opozdilo. Přesto
však myši byly až do začátku zimy, tak jest obava jaké
oziminy v příštím roce budou. Zimní počasí bylo též
příznivé.

Rok 1937
Rok tento byl pro hospodářské práce dosti příznivý.

Jarní práce polní se konaly pro mokro tíže, avšak na to
delší čas nepršelo, takže obilí většinou zaschlo a bylo při
sklizni pod prostřední. Po žních však přišly hojné deště,
které okopaninám velice prospěly a to tak, že i brambory
byly dobré, neboť ty byly po více předešlých roků ná-
sledkem sucha zvadlé. Cukrovka byla prvotřídní. Pše-
nice stála 150 Kč, žito 125 Kč, ječmen 140 Kč a cuk-
rovka 12 Kč 40 h q.

Co se týká politických událostí v tomto roce nejvý-
znamnějším a nejsmutnějším bylo, že dne 14.září zem-
řel naší Československé republiky první president
a osvoboditel T.G.Masaryk. Na paměť tu byla v ten
den i v naší obci vzpomínka, a to ve škole, kdež byla
vystavěná trýzeň s jeho podobenkou, zahalená čer-
ným florem, přičemž Dobrovolný hasičský sbor konal
čestnou stráž. Obecní zastupitelstva obou obcí byla
přítomna, páni starostové měli proslov o jeho záslu-
hách pro naši republiku, p. učitelé se školními dítky
zapěli písně a pak byl poslechnut pohřeb, jenž se vysí-
lal radiem a tím se vše zakončilo.

Připravil: ing. Pavel Drahonský

Informace od organizací

Základní a Mateřská škola
Masopust

Masopust je veselý svátek, který se slaví u všech evropských národů.
Radovali se při něm jak králové, tak ti nejchudší. A protože my se také
umíme radovat, veselit, tančit, zpívat a hrát, naplánovali jsme na 
12. února karnevalový průvod  naší vesnicí.

Průvodu předcházela velká příprava. Ve výtvarné výchově jsme vyrá-
běli masky, v hudební  výchově nacvičovali písničky a tance. Chtěli jsme
si je i sami doprovodit na hudební nástroje, proto jsme v pracovních čin-
nostech vyráběli vozembouchy.

Donesli jsme si vše potřebné a pustili se do práce. Řezali jsme, malo-
vali, stříhali, lepili a všichni si pomáhali. Drželi jsme pospolu  jako
v písničce, kterou jsme při průvodu vesnicí zpívali. 
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Masopust držíme, 
nic se nevadíme 
pospolu. 
Proč bychom se hádali, 
když jsme se tak shledali 
poznovu.

Chlapci ze 4. a 5. ročníku předvedvedli fašankový (masopustní) tanec s holemi Pod šable a ostatní jim k tomu zaz-
pívali a doprovodili na vlastnoručně vyrobené vozembouchy. K tanci se dostali i ostaní. Zatančili jsme a zazpívali
Kalamajku. Mohli jste vidět tančit uklizečku s myší, Karkulku s vlkem. Také mezi námi byl i Karel IV., rytíř, různá
divoká i domácí zvířata, nadpřirozené bytosti, ale i střapáci a vostřižci s vysokými klobouky.

U školy náš průvod začal, u školy  také skončil. Písničkou, tancem, pohřbením basy a společnou fotkou jsme
ukončili dopoledne, kterým jsme chtěli pobavit vás i sebe. 

Další fotografie můžete  vidět na stránkách školy: zsmoutnice.skolniweb.cz
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Toto slovo se poslední dobou objevuje v tisku, v te-
levizních pořadech, v rozhovorech. Možná ještě nevíte,
co znamená. Tento Zpravodaj se Vám pokusí tajemství
poodhalit.

Je to vlastně hra. Hra na hledání „pokladu“.  
Hra o poznávání zajímavých míst. Hra se zážitky.
Jestli rádi chodíte na procházky do přírody nebo jen

po okolí, jestli rádi jezdíte na výlety, na místa již známá
nebo ještě neznámá, tak přesně Vám by se mohla líbit.
A jestli máte děti a chcete je snáze nalákat na výlet, tak
by se Vám mohla líbit dvojnásob.

Geocaching  (v češtině také často geokešing ) je hra
na pomezí sportu a turistiky, která využívá navigační
systém GPS při hledání „pokladu“, což je ukrytá
schránka nazývaná cache (v češtině psáno i keš), o níž
jsou známy jen její zeměpisné souřadnice. Při hledání se
používají turistické přijímače GPS. Člověk zabývající se
geocachingem, bývá označován slovem geocacher (geo-
kačer nebo jen kačer). 

Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umis-
ťování keší na místech, která jsou něčím zajímavá. V po-
pisu keše (listing) jsou pak uvedeny informace o místě
s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Keše se umisťují i do
zajímavých míst velmi frekventovaných (např. Václavské
náměstí v Praze). V některých případech je zajímavým
právě úkol, který je s nalezením keše spojen.

Člověk, který se chce zapojit do hry geocaching se
musí nejprve zaregistrovat na  stránce www.geoca-
ching.com. Tato registrace může být bezplatná (využívá
ji cca 80 % registrovaných ) a nebo placená (což využí-
vají ti, kteří chtějí na mobil pravidelně dostávat infor-
mace o nových keších ).

Po registraci na výše uvedeném webu získáte přehled
o všech keších ve světě. Podle města či vesnice, kde
chcete keše hledat, si na tomto webu najdete mapu keší
a zjistíte, jaké keše se nachází v okolí zadaného města.

Keše bývají ukryty na různých veřejně přístupných
místech, a to jak pod zemí, na zemi nebo i ve vzduchu.
Například bývají mezi kořeny stromů, pod kameny, v
dutinách stromů nebo skal, v trubkách zábradlí, pod
mosty, v opěradlech laviček. Dělíme je na několik typů,
uvedeme jen základní:

1. Tradiční  - jsou to jednoduché rychlé keše, které
mají zadané přesné souřadnice, kde je najdeme

2. Multicache – tyto typy keší jsou většinou na vesni-

cích či u nějakých významných památek, kde postupným
hledáním několika stanovišť (většinou kostely, kapličky,
boží muka, různé významné budovy ve městech atd.)
navštívíme zajímavá místa dané lokality. U každého sta-
noviště je napsáno, co je potřeba si opsat, a na konec pak
z těchto údajů vypočítáme výsledné souřadnice závě-
rečné keše. 

3.Earthcache - zakládají se v místech s geologickou či
jinou zajímavostí týkající se naší Země. Zde je pak po-
třeba zjistit několik zajímavých údajů.

4.Mystery keše – tyto keše nemají přímo dané souřad-
nice, zde si je musíte vyluštit v nějaké hádance či ré-
busu. Tyto keše jsou pro geokačery vždy velice zajímavé
a úkol, který musí vyluštit, je pak podle obtížnosti obo-
dován jednou až pěti hvězdičkami (jedna = lehký úkol,
pět = těžký úkol). Po vyluštění pak geokačer získá sou-
řadnice místa uložení keše. Pro zajímavost níže uvádíme
několik šifer, které si můžete zkusit vyluštit. 

Pokud jsme se již zaregistrovali a jdeme najít nějakou
keš, můžeme nejčastěji očekávat schránku od velikosti
mikro (většinou krabička od Tic-Tacu, nebo kinofilmu)
až po velikost large ( což bývá i 10 l sud). Obsahem
každé keše je tzv. logbook (deníček), kam se zapíšete, že
jste ji našli. V těch větších pak můžete najít různé
hračky, zajímavosti nebo tzv. trasovatelné předměty. Po-
kud máte nějakou drobnost na výměnu, můžete si v keši
(většinou to dělají děti) něco vyměnit. 

Keš je poté potřeba uložit zpět na stejné místo a dobře
zamaskovat, aby i ti po vás měli radost z hledání a aby ji
neobjevili „mudlové“ (pojem z Harryho Pottera, aneb to
jsou ti, co o nich neví).

Kultura a sport

GEOCACHING 
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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.

Po návratu si všechny nalezené keše zapíšete i na internetu
na stránkách gc.com (zkratka pro výše zmíněný web), kde se
Vám pak všechny nálezy načítají. Za rok můžete „odlovit“
třeba sto keší, ale také klidně i žádnou. Záleží jen na Vás, na
Vaší chuti jít objevovat. 

Každý kdo by chtěl z geocachingem začít, si může pro-
studovat podrobná pravidla na stránkách
www.geocaching.cz, kde jsou veškeré podrobnosti v češ-
tině. 

A teď ty slíbené šifry, které můžete zkusit vyřešit:

1. Lehké šifry:
vyluštěte název města či vesnice :
a )     -- / --- / ..- / - / -. / .. / -.-. / . /
b )    PRUIECBDA
c )    heslo x

hxuzghumsxsyxtnxifxnfxarcvscxdgxlbhgzrxambllkjuxbhumxeopasxm

2. Střední obtížnost šifer:
zde se většinou luští souřadnice místa, kde je keš uložena. Klasický zápis souřadnic je
N 49o 48.328   a E 017o 08.627    ( tyto souřadnice jsou vymyšlené) 

a v šifrách většinou počítáme koncové trojčíslí – vteřiny, což bude i zde na příkladu 
a)    N 49o 43.ABC   a E 017o 07.DEF    

kde ABC  =  ( 23 751 * 86 222 + 64 975 )
kde  DEF  =  ( 11 313 :  97 144 -  12 642 )
ABC  i DEF  je trojciferné číslo 

Pomůcka: (je to tátytáta, ale není to děda)
b )   luští se také někdy pomocná slova, popř.popis cest. Zde proto vyluštěte zašifrované slovo:

c )   Tady už radit nebudeme:
První písemná zmínka o obci Moutnice pochází až z roku 1298. Podle historiků je však osídlení v této lokalitě

mnohem starší. Rovněž gotické presbyterium farního kostela sv. Jiljí pochází ze 13. století. Severní část obce zvaná
Rozařín vznikla parcelací vrchnostenského dvora v roce 1784. V roce 1951 došlo ke sloučení obou obcí pod spo-
lečné označení Moutnice. V obci je obydleno celkem 310 domů a v nich žije 1120 obyvatel.

13.190.292.64.39.309.84.298.12.8.293.68.77.312.101.145.128.2.200 ?

3. Obtížné šifry: ty bývají bez nápověd, stejně jako tu:
a )  OOWAR  VCNPSNX  AI  XCBCWBGIPCOV  MHHZCHZWWBPP

(pro rozluštění této šifry použijte heslo:  moutnice) 
b )  gqhv  mh vrerwd  

(nápověda pro tuto šifru :  n = 3 )

4. Pak jsou ty nejobtížnější šifry, které ale nebudeme prezentovat.

Svoje řešení pak můžete zasílat do konce dubna  na e-mailovou adresu (starosta@oumoutnice.cz.).

V příštím čísle Zpravodaje pak zveřejníme prvních deset nejrychlejších luštitelů, kteří vyluští alespoň 5 šifer
a uvedeme správné výsledky. 
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