
1. ZPRÁVY Z OBCE

ZDARMA čtvrtletník obce Moutnice č. 3/2010

Vážení občané, 
toto je poslední číslo Moutnického zpravodaje před 

volbami do obecních zastupitelstev, které se konají ve 
dnech 15. a 16. 10. 2010. Chci Vám proto předložit krát-
kou rekapitulaci uplynulých 4 let. Budu se snažit, aby to 
bylo posouzení objektivní, i když bude nutně pozname-
náno mým osobním pohledem.

Pro to, aby se naše obec dále rozvíjela, se musí 
v radě a zastupitelstvu sejít lidé, kteří ví, o čem je řeč, 
chtějí se a umí domluvit. To se naštěstí díky Vašim 
hlasům ve volbách stalo. Proto jsme mohli udělat dů-
ležitá rozhodnutí, například v otázkách pronájmu po-
zemků pro fotovoltaickou elektrárnu, demolice „Mo-
ravy“, výkupu a demolice rodinných domů ve středu 
obce nebo plánované rekonstrukce státní silnice 
Brno-Hodonín. 

Minulé čtyři roky byly ale hlavně „o penězích“
Důležité bylo zajistit, aby naše obec řádně splácela 

úvěry za (znovu opakuji) velmi potřebné stavby vodo-
vodu a kanalizace. Například v roce 2007 jsme za ně za-
platili cca 4,5 milionu korun. A to daňové příjmy obce 
činily cca 8,0 milionu korun. 

Splátky úvěrů se postupně snižovaly, takže v loňském 
roce jsme zaplatili již jen cca 2,3 milionu korun. Jenže 
díky neočekávané celosvětové ekonomické krizi se sní-
žily také daňové příjmy naší obce.

Zastupitelstvo při schvalování rozpočtů obce na další 
kalendářní roky však již od začátku podporovalo jejich 
úspornost. „Utahovali jsme tedy opasky“ a rozhodně se 
to vyplatilo. 

Je jasné, že na různé opravy, nové stavby a jiné inves-
tice ze začátku moc peněz nezbývalo, přesto se některé 
zrealizovaly. Nebudu uvádět vše, chci zmínit to, co se mi 
zdá pro přítomnost a budoucnost naší obce nejdůleži-
tější. 

1. I přes značné obtíže se podařilo zahájit ordinační ho-
diny dětské lékařky a obvodní lékařky v ordinaci 
vedle školy.

2. Díky velké pomoci pana Ladislava Šustra, který za-

jistil na ministerstvu financí dotaci, se podařilo na 
naší škole vyměnit okna a dveře, „podřezat“ obvo-
dové zdivo, opravit stropy a podlahy v patře a zateplit 
fasádu.

3. Po zhruba 9 měsících jednání se uzavřela nájemní 
smlouva na pozemky pro stavbu fotovoltaické elekt-
rárny. Nájemné ve výši min.1,5 milionu korun ročně, 
tedy zhruba 1/5 daňových příjmů navíc, by mělo po-
moci rychleji opravit komunikace a vylepšit život 
v Moutnicích.

4. Demolice „Moravy“, výkup a následná demolice 
zbývajících rodinných domů v „trojúhelníku“ ve 
středu obce, vyřešení projektu na rekonstrukci státní 
silnice a zvláště podoby nové křižovatky. To byly 
nutné předpoklady pro vybudování nového centrál-
ního prostoru v Moutnicích, například pro možnost 
stavby nového objektu s ordinacemi dětské a prak-
tické lékařky, lékárnou, poštou, knihovnou a obec-
ním úřadem. 

5. Zaměstnáváme více našich občanů na údržbě obec-
ního majetku a zeleně. Doufám, že budete souhlasit 
s tím, že to je na vzhledu obce vidět.

 Na závěr tohoto krátkého shrnutí chci poděkovat 
všem zastupitelům a zejména radním naší obce za jejich 
přístup k práci pro obec.

 
Stanoviska ke stavbám
 – rada obce souhlasila s plánovaným zastřešením domu 
č. p. 354 – p. Josef Kopeček.
 – rada obce souhlasila s žádostí paní Ivany Jančíkové 
o vydláždění prostoru vedle rodinného domu.
 – rada obce souhlasila se zpevněním části pozemku před 
rodinným domem manželů Šiškových.
 – rada obce souhlasila se stavebními úpravami rodin-
ného domu č. p. 269 (p. Pavel Hrančík).
 – rada obce souhlasila se stavebními úpravami rodin-
ného domu manželů Fasorových.

Přijetí dotace
 – rada obce schválila přijetí dotace Jm kraje ve výši 
280 000 Kč na rekonstrukci hasičské techniky a souhlasí 
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s podáním další žádosti, aby bylo možno opravit nádrž 
cisterny CAS 32 – T148.

Zrušení bankovní záruky
Státní fond životního prostředí ČR vyhověl naší žá-

dosti a souhlasí se zrušením bankovní záruky jakožto 
jištění za půjčku na kanalizaci a ČOV.

Návrh víceúčelového objektu
Rada obce se seznámila s návrhem (studií) nového ví-

ceúčelového objektu v centru obce.

Oblastní výstava drobného zvířectva
Rada obce souhlasila s pořádáním oblastní výstavy 

drobného zvířectva ve dnech 15. října 2010 až 17. října 
2010.

Přeložka sil. II/380 na k.ú.Těšany a Moutnice
Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem pře-

ložky (obchvatu Moutnic) silnice II/380 na k.ú. Mout-
nice a Těšany. Doporučilo, aby tento návrh projednalo 
nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových komunál-
ních voleb. 

Z  minulosti naší obce
Rok 1948
Zima letošního roku byla zpočátku mírná, ale až kon-

cem února se mrazy stupňovaly a napadlo hodně sněhu, 
takže byla zastavena i veškerá autobusová doprava na 
silnicích pro spousty sněhu. 

Byla stanovena nová vláda republiky. Jejím presiden-
tem se stal dosavadní první náměstek předsedy vlády 
Klement Gottwald, který ji narychlo sestavil. Byly zří-
zeny jak ve vládě, na okresech a obcích akční výbory. 
Taky v obou obcích byly ustanoveny akční výbory. 
V Moutnicích byl jmenován Vincenc Husák č. 105 
a v Rozaříně Fasora Josef č.69. Rovněž byli jmenovaní 
členové nového Místního národního výboru. Předseda 
Šulc Cyril č.144, místopředseda Svoboda Josef č.170. 
Rozařín – předseda Ondřej Havránek, místopředseda 
Hrdý Jan. 30. května se konaly volby do národního shro-
máždění. Taky byla letošního roku zlikvidována a roz-
puštěna tělocvičná jednota Orla, veškerý jeho majetek 
připadl tělocvičné jednotě Sokol i s nově postavenou bu-
dovou. V červnu byl nahrazen předseda Místního národ-
ního výboru Josefem Svobodou, dělníkem z Moutnic 
č.190. V Praze se konala první spartakiáda sloučených 
tělocvičných jednot, které se zúčastnili i členové místní 
jednoty. Mnoho našich občanů se zúčastnilo zemědělské 

výstavy v Kroměříži s prohlídkou arcibiskupského pa-
láce. Povětrnostní podmínky byly letošního roku celkem 
příznivé. Veškerá úroda kromě řepy dobrá. Řepy bylo 
v celém katastru jen malé množství, ačkoliv ji zemědělci 
seli 3x i 4x. Vzešlé malé rostlinky ničili nosatci řepní 
a larvy můry, která se přemnožila v nebývalém množství 
20 – 25 larev u jedné rostliny. Špatná řepa byla zaorána 
a poseta kukuřicí jak na zrno, tak i na silážování pro do-
bytek na zimu.

Letošního jara mnoho hovězího dobytka bylo pora-
ženo následkem sucha minulého roku. Postihlo to hlavně 
krávy, které byly vysoko březí nebo které hodně dojily, 
na změklost kosti. Krávy jalové, byť i ve špatném stavu 
tuto změklost nedostaly. Muselo být mnoho dobytka na-
koupeno. Hospodářskými družstvy sem mnoho mladého 
dobytka z horských oblastí bylo přivezeno a rolníci si je 
nakupovali na doplnění stavu. Taky koně byli doplňo-
váni z takzvané akce „Unra“. Byli k nám posíláni z Ame-
riky koně, vesměs mladí odněkud z pastvin. Neuměli ta-
hat a nebyli ani zvyklí na ohlávku. I v obci si je někteří 
rolníci koupili, měli s nimi mnoho trpělivé práce učit je 
vodit, naučit je tahat a i u kováře zvednout nohu na oko-
vání. To neuměli jako naši koně, kteří k tomu byli od 
mala učeni.

Připravil Ing. Pavel Drahonský

Informace od organizací

Beseda s dětmi

V červnu, před koncem školního roku, připravila paní Dagmar Janoušková ve spolupráci s paní učitelkou Lenkou 
Vojtěchovou pro děti naší základní školy besedu s ukázkami první pomoci a poučení o předcházení úrazů během 
prázdnin. Děti si zkusily různé obvazové techniky a zopakovaly si, kam volat v případě úrazu, při vážných zdravot-
ních problémech jejich, kamarádů či jiných osob. Těchto znalostí mohou využít při pobytu v přírodě, o dovolené 
nebo při jiné příležitosti. Poučily se též o dodržování bezpečnosti v době prázdnin- např. při jízdě na kole, koupání, 
slunění, různých hrách, pobytu v lese, vodáckých sportech apod.                                                                           

Za výbor ČČK Mgr. D. Ovczaryková
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Soutěž v luštění SUDOKU

Pod záštitou ČČK proběhla v pátek dne 26. 3. 2010 ve školní družině soutěžní hra s čísly – SUDOKU. Zúčastnilo 
se 33 žáků 1.–5. ročníku. Po vysvětlení pravidel a jednom společném ukázkovém řešení se žáci soustředili a pokusili 
se vypracovat daný úkol. Vítězem se stal žák 5. třídy Dominik Janoušek Na druhém místě byl také žák 5. třídy Viktor 
Ljach a velmi překvapila na 3. místě Erika Janoušková –  žákyně teprve 3. třídy. Prvním třem úspěšným řešitelům 
byla předána sladká odměna.

     Další kolo této soutěže, která probíhá už 4. rok vždy na jaře a na podzim, se uskutečnilo již 10. září. Tentokrát 
soutěžilo 20 žáků 4. a 5. tříd.

1. Erika Janoušková, 4. tř.
2. Michaela Kohoutková, 4. tř. 
3. Svatava Čermáková, 4. tř.
4. Adam Trávníček
5. Sára Marie Žáčková
6. Erika Ljachová.

Všichni soutěžící byli odměněni výtiskem ,,Sudoku pro 
radost“ a prvním třem byla předána bonboniera. Úspěš-
ným řešitelům a všem účastníkům soutěže blahopřejeme 
a doufáme, že i příště si zasoutěží a budou stejně úspěšní 
jako jejich kamarádi.

                          Za ČČK Mgr. D. Ovczaryková

50. výročí chovatelů v Moutnicích

 Naše základní organizace v letošním roce slaví 50. výročí založení. U této příležitosti budeme pořádat ,,Oblastní 
výstavu´´ drobného zvířectva, které se zúčastní organizace z celého Brněnska a okolních okresů, např. Vyškov, Břec-
lav, Hodonín. Současně zde proběhnou soutěže organizací v jednotlivých odbornostech (králici, holubi, drůbež). 
Výstava se bude konat v areálu SK Moutnice. Pro veřejnost bude otevřena v 
  pátek 15.10.  od 14:00 do 18:00
  sobotu 16.10.  od 08:00 do 18:00
  neděli 17.10.  od 08:00 do 15:00

      Všichni jste srdečně zváni

Zároveň bychom chtěli touto cestou oslovit všechny příznivce, kteří by byli ochotni nám pomoci svou aktivní 
nebo finanční spoluúčastí, aby mě kontaktovali (Pokorný Jiří, Moutnice 312, tel. 724 835 374).

 Pokorný Jiří, předseda ZO ČSCH v Moutnicích

Zásah výjezdové jednotky v Těšanech

 Naše jednotka zasahovala dne 17. 7. 2010 po 22 hod v obci Těšany. Při  bouřce se od blesku vzňala střecha 
v bývalém statku vedle restaurace KOROK. 

Na místě zásahu jsme byli spolu s jednotkou Těšany jako první. Velitel zásahu (VZ) tuto jednotku odeslal ihned 
zřídit čerpací stanoviště z místní hydrantové sítě. Požár střechy byl v rozsahu cca 10 X 15 m a šířil se všemi směry, 
proto VZ po provedeném průzkumu nařídil utvořit dopravní vedení 1 B a 3 C útočné proudy na obranu s cílem za-
mezení šíření požáru. Od obsluhy restaurace KOROK se VZ ujistil, že je objekt neobydlený a odpojený od všech 
zdrojů včetně plynu, toto se také dalším průzkumem potvrdilo. Po lokalizování ohniska požáru dal VZ příkaz k ome-
zení útočných proudů na jeden C proud z důvodu šetření hasební látkou a požádal KOPIS o vyslání výškové tech-
niky pro lepší a efektivnější likvidaci ohniska požáru. KOPIS ihned vyhlásil II. poplachový stupeň pro případ nasa-
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zení většího počtu sil a prostředků. Dále VZ spolu s průzkumnou skupinou hledal vnitřní zásahovou cestu pro lepší 
účinnost útočných proudů. V tuto dobu se na místo dostavila jednotka HZS Židlochovice a VZ byly předány veškeré 
informace a skutečnosti o průběhu požáru. Naši členové zásahové jednotky se dále podíleli na velmi namáhavé čin-
nosti jako je rozebírání konstrukcí a dohašování ohnisek požáru. Vše probíhalo za bouřky a intenzivního deště. Po-
dařilo se nám uchránit nově zrekonstruovaný sousední objekt restaurace KOROK. Při tomto zásahu se nám velmi 
osvědčila nová elektrocentrála a stativ, které máme v naší výbavě krátce a které slouží k osvětlení místa požáru.

Děkuji všem členům zásahové jednotky za jejich obětavou a příkladnou práci při plnění  hesla Bohu ku cti, lidem 
ku pomoci a vlasti k oslavě.      

                                                                                      Petr Oprchal, velitel JSDHO Moutnice
       

Zájezd do Anglie – Cholmondeley

V červenci letošního roku tomu bylo 70 let ode dne, kdy přišli do Anglie českoslovenští vojáci. 4. července na 
panství Cholmondeley proběhla vzpomínková slavnost, na kterou jsme byli pozvání Československou obcí legio-
nářskou v Anglii. Zájezd s doprovodným programem nám umožnil setkat se s válečnými veterány, armádním gene-
rálem Pickem, ministrem zahraničí Kohoutem a mnoha skvělými lidmi jak od nás, tak z Anglie. Při této akci jsme 
navštívili místa spjatá s vojenskou historií naší zahraniční armády, ale také zajímavá turistická místa západní 
Evropy. Hlavním cílem naší cesty ale bylo vzpomenout a uctít památku všech statečných vlastenců, kteří bojovali za 
svobodu naší vlasti v době nejtěžší.

                                                                                            Dohnálek Rostislav
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Svatojánský oheň 2010

Stalo se již tradicí, že na konci školního roku, v sobotu nejbližší datu svátku Narození svatého Jana Křtitele, 
připravují členové Orla pro moutnické děti i dospělé sousedské posezení u Svatojánského ohně.

Velké poděkování patří moutnickým myslivcům pánům Pavlu Husákovi, Janu Husákovi a ing. Hubertu Janouš-
kovi, kteří nám, jako každoročně, nachystali výborná polena na přípravu důstojné hranice. 

V sobotu 26. června v půl osmé večer uvítal všechny přítomné duchovním slovem P. René Strouhal a již se 
postupně všichni přidávali svým zpěvem k perfektně sehraným akordům kytar moutnické omladiny.

Děti využily ke svým hrám a skotačení překrásné prostředí zahrady moutnické fary, nafukovací balónky jsme 
nestačili doplňovat, z bublifuků se linula oblaka duhových bublin pro potěšení těch nejmenších.

Díky finanční podpoře OÚ Moutnice bylo pro děti zdarma přichystáno bohaté pohoštění a dospělí si mohli jíst 
a popíjet za režijní ceny. 

Všichni přítomní spolu strávili v družné zábavě příjemný letní večer – jeden z mála letošních teplých sobotních 
večerů.

Kolem půlnoci byl oheň bezpečně uhašen a odebrali jsme se k spánku.
Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na zdárném průběhu celého večera-mysliv-

cům, farnímu úřadu, obecnímu úřadu, ženám a mužům u občerstvení, kytaristům a všem hostům samotným za pěk-
nou atmosféru sousedského setkání. Příští rok se těšíme i na Vás.  

Za Orla Moutnice Miluše Janoušková

   Tábor Orla Moutnice – Osová Bítýška 2010

V sobotu 24. července 2010 ve 13.30 se 35 moutnických dětí spolu s patnácti lodníky, námořníky a kuchaři nalo-
dilo na zámořský koráb a všichni společně vypluli na cestu za dobrodružstvím.

Po hodině plavby v dešti kocábka zmítaná bouří ztroskotala na ostrově Osová Bítýška a ztroskotanci si  začali 
podmaňovat neznámé území,  zajišťovat prostředky k obživě a hledat způsoby k přežití na neznámém ostrově. Hned 
první večer došlo k tříhodinovému výpadku elektřiny a dojem pustého ostrova byl dokonalý.

Celý týden nám počasí poměrně přálo, a tak děti z plných sil uplatňovaly své schopnosti při vaření polévky v kot-
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líku, střílení z luku po divé zvěři, stavění domečků, při různých stopovaných a také při plnění různých „bobříků“ 
a dokazování znalostí o přírodě.

Ve středu jsme  tradičně vyrazili na celodenní výlet. Překrásnou přírodou Českomoravské  vrchoviny jsme se vy-
dali na  kopec zvaný Svatá hora. Toto místo je tradicí a legendami spojeno se životem svaté Zdislavy, která se naro-
dila v nedalekém Křižanově. Přičiněním našeho bývalého duchovního správce P. Jana Peňáze zde byl vybudován 
altánek s výzdobou, která důstojně připomíná tuto velkou světici a patronku rodin.  Nejkrásnější zážitky z této cesty 
měly naše paní kuchařky, které se samozřejmě musely z výletu vrátit dřív, aby vysíleným Robinsonům vracejícím se 
z průzkumné cesty připravily večeři.  Jely totiž vlakem,  a to skoro 2 km, za 24 Kč …  a fakt si to užily!!!

Ve čtvrtek nám kamarád horolezec přichystal v lese menší lanovou dráhu, kde si děti mohly bezpečně se všemi 
potřebnými záchrannými pomůckami vyzkoušet lezení i slaňování. Bohužel jsme museli utéci domů již za bouře 
a vydatného deště.  Slibuji, že ti, na které se nedostalo, budou příští rok na řadě první.

V teple kachlových kamen ve společenské místnosti z nás rychle spadla únava a vrcholily přípravy na večerní di-
vadelní představení. Každá z pěti družin si připravila nějakou scénku. Bavili jsme se všichni výborně, profesionální 
herci by se za takový výkon nemuseli stydět.

V pátek proběhly poslední soutěže a klání, vedoucí spočítali body, připravili vyhodnocení a diplomy a už tu byl 
poslední večer. Předávaly se ceny, upomínky, padala slova díků. Dojmů měli všichni plná srdíčka, takže se spánkem 
se nedalo moc počítat (dospí se to doma) a kromě

toho – nastala i „kanadská noc“. Tetu Mílu  mohla ráno „klepnout pepka“.
Ale sbalení jsme zvládli dobře, dospělí v potu tváře uklidili celý areál a v 10.00 hodin přijela záchranná loď 

a odvezla nás zpět do civilizace.
Nebylo pochyb o tom, že tábor se vydařil na 100%.
Díky všem, kteří už od října roku 2009 tábor připravovali a podíleli se na celém jeho bezchybnému průběhu, díky  

P. Renému Strouhalovi za duchovní doprovázení celou dobou pobytu, díky skvělým maminkám kuchařkám, díky 
praktikantům, kteří byli vždy dětem velkou oporou. Nesmím také zapomenout na podporu OÚ Moutnice, záštitu, 
kterou nám poskytuje Orel Moutnice. Děkujeme i  pracovníkům DCŽM MAMRE v Osové Bítýšce, jehož pohostin-
nosti jsme letos využili již podeváté. A také díky rodičům, kteří nám s důvěrou svěřují své děti-bez nich by tábor 
nemohl být. A pokud byl nějaký zádrhel, prosíme o shovívavost a prominutí. Těšíme se na tábor 2011.

P.S. Nechybí Vám někomu tenisky?
        Veškeré další informace na adrese www.tabormoutnice.signaly.cz

Za organizátory Miluše Janoušková

Knihovna v Moutnicích
Od září je knihovna v Moutnicích opět pro veřejnost otevřena vždy v úterý od 16:30 hodin do 18:30 hodin a ve 

čtvrtek  v době od 17:30 hodin do 19:30 hodin. 
 
V současné době má knihovna evidováno 4 002 knihy a stále se rozrůstá o tituly, které se snažíme doplňovat podle 

požadavků čtenářů.  Díky výměnnému fondu jsou na určitou dobu zapůjčovány knihy z knihovny Kuřim. 
Prostřednictvím tohoto fondu jsou čtenářům nabízeny další publikace, které jsou určené jak dospělým, tak i dětem. 
Řada knih je půjčena bývalými čtenáři, proto vás tímto žádám :
I přesto, že již knihovnu nenavštěvujete a ani ji už nechcete navštěvovat, vraťte knihy, které patří do naší obecní 

knihovny, do konce října.  Děkuji i za ostatní čtenáře.
Dnes knihovnu mohou návštěvníci využívat nejen pro půjčování knih, ale je jim umožněn i bezplatný přístup na 

internet. V prostorách knihovny jsou pro děti pořádány i besedy. 
 

Připravila Mgr. Lenka Vojtěchová

Kultura a sport

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.


