
1. ZPRÁVY Z OBCE

ZDARMA čtvrtletník obce Moutnice č. 4/2010

Aktuality z obce
Ve dnech 15. a 16. října 2010 se uskutečnily volby do 

obecního zastupitelstva. Ustavující jednání zastupitel-
stva proběhlo dne 12. 11. 2010.

Členové zastupitelstva:
Rostislav Dohnálek
Bc. Helena Dohnálková
Ing. Jana Drahonská   
Ing. Pavel Drahonský   
Ing. Zdeněk Fiala    
Karel Hrdlička    
Mgr. Jan Kaplan    
Bc. Jana Lautrbachová   
Petr Novotný    
Ladislav Springinsfeld   
Ing. Kateřina Springinsfeldová  
Radek Trávníček    
Ing. Lukáš Vašica    
Mgr. Lenka Vojtěchová   
RNDr. František Vymazal  

Na tyto zvolené zastupitele se můžete obracet se svými 
žádostmi, připomínkami a podněty. 

V tajném hlasování byli zvoleni:
• Starosta obce – Ing. Pavel Drahonský
• Místostarosta obce – Ing. Kateřina Springinsfeldová
• Členové rady obce – Rostislav Dohnálek, Mgr. Jan 

Kaplan, Mgr. Lenka Vojtěchová 
• Předseda finančního výboru – Ing.Zdeněk Fiala
• Členové finančního výboru – Karel Hrdlička, Ing.

Jana Drahonská,  Radek Trávníček, RNDr. František 
Vymazal

• Předseda kontrolního výboru – Ing. Lukáš Vašica
• Členové kontrolního výboru – Bc. Helena Dohnál-

ková, Bc. Jana Lautrbachová, Petr Novotný, Ladislav 
Springinsfeld

Zimní údržba 
Obec Moutnice objednala provádění zimní údržby na 

místních komunikacích (silnicích) u firmy Autodoprava 
Matějka. 

Kabelová televize a internet
Obec Moutnice se s provozovatelem – společností 

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

Do 7. 1. 2011 tedy platí:
Připojovací poplatek činí 3000 Kč místo obvyklých 

5400 Kč. Na práci je poskytnuta sleva ve výši 50 %.
Připojovací poplatek k internetu je 1 Kč

Vodné a stočné 
   Vodné  na rok 2011  bude činit 28,06 Kč/m3 včetně
10 % DPH (zvýšení o 1,61 Kč/m3) a stočné 33,22 Kč
za m3 vč.10 % DPH (zvýšení o 1,83 Kč/m3). 

Poplatky za odpad a za psa 
    Na doporučení finančního výboru a rady obce se ne-
budou v roce 2011 zvyšovat místní poplatky, např. za 
odpad nebo za psa. Konečné rozhodnutí však náleží 
zastupitelstvu obce, jehož zasedání proběhne až po uzá-
věrce tohoto čísla. O schválené výši poplatků Vás bu-
deme informovat obvyklým způsobem.
Pro jednoduchost uvádíme předpokládané 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

Rozpočet na rok 2011
Rada obce doporučila zastupitelstvu ke schválení roz-

počet na rok 2011. Vzhledem k současné ekonomické 
situaci je rozpočet stejně jako v loňském roce navržen na 
výdajové straně jako úsporný. Více peněz však směřu-
jeme do oprav místních komunikací a údržby obecního 
majetku a zeleně. Rozpočet je umístěn na úřední desce 
Obecního úřadu a na internetových stránkách obce.

Stanoviska ke stavbám 
Rada obce souhlasila se stavbou rodinného domu 

Petry a Dalibora Krejčiříkových.
Rada obce souhlasila se stavbou rodinného domu 

pí. Markéty Kubiesové.
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Rada obce souhlasila se změnou užívání stavby na 
p.p.č.73/2 v k.ú. Moutnice na autoservis firmy RAV 
DUO s.r.o.

Rada obce souhlasila s vydáním kolaudačního sou-
hlasu pro paní Reginu Řípovou k užívání vodního díla – 
prodloužení kanalizačního řadu. 

Zimní údržba silnic
Po zkušenostech se sněhovou kalamitou na silnicích 

v lednu letošního roku i tou nedávnou jsem se sešel se 
zástupcem Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje 
(dále jen SÚS JmK), abych získal přesnější informace 
o plánu zimní údržby.  Informace a dohody, které vzešly 
z tohoto jednání, Vám předkládám:
– Sjízdnost silnice II/380 Brno-Hodonín je v 1. pořadí 

důležitosti a je udržována chemicky
– Sjízdnost silnice Židlochovice – Blučina – Měnín – 

Telnice je v 1. pořadí  důležitosti a je udržována che-
micky

– Sjízdnost silnic Moutnice – Blučina, Moutnice – 
Velké Němčice a Moutnice – Nesvačilka jsou až ve 
3. pořadí důležitosti a jsou udržovány inertně

– Pokud nastane kalamitní situace, budou sypače 
a pluhy prioritně „protahovat“ silnici Brno – 
Hodonín od „Měnínské křižovatky“ ve směru od 
Brna, a pokud nebude zpáteční směr Hodonín – 

Brno průjezdný, budou se vracet z Moutnic přes 
Jalovisko ve směru na Blučinu. Budeme se tedy 
snažit o „zjednosměrnění“ těchto silnic, aby se 
daly udržovat. 

Závěr: Pokud tedy bude počasí takové, že budou silnice 
průjezdné „na hraně“ nebo neprůjezdné doporuču-
jeme volit tyto trasy:

Z Brna:
a) buď po dálnici až k výjezdu u Blučiny, pak přes 

Měnín, dále přes „měnínskou křižovatku“ do Moutnic,
b) nebo po silnici Brno – Hodonín

Do Brna:
a) přes Jalovisko, sjet na dálnici nebo pokračovat 

přes Měnín a Telnici
Organizaci dopravy by měla zajišťovat Policie ČR. Po-
kud to nebude možné, budou povoláni (tak jako v lednu) 
Hasiči.

Pokud bude mít Obecní úřad Moutnice v těchto výji-
mečných situacích informace, že je nějaká silnice neprů-
jezdná, dáme tuto zprávu do hlášení místního rozhlasu 
nebo ji umístíme na naše internetové stránky. Můžete 
potom informovat své rodinné příslušníky o tom, kudy 
a jak domů.  

Připravil Ing. Pavel Drahonský

Z  minulosti naší obce
Rok 1949

Po minulém revolučním roku, ve kterém bylo započato mnoho změn v různých odvětvích veškerého hospodaření 
jak v obci, tak i v celém státě, byly prvně zlikvidovány veškeré továrny, které zaměstnávaly přes 50 zaměstnanců 
a byly v soukromém držení, připadly do hospodaření státu.  Bývalí majitelé museli odstoupit  a na jejich místa  byla 
nasazená národní správa, která byla z dělníků, kteří neuměli a nebyli kancelářskou prací obeznámení. Proto přive-
dení takových do závodu  natropilo více škody než užitku. A co bylo nejhorší, kradlo se, co se dalo, počínaje od 
ředitele až po posledního dělníka.

Taky v obci se likvidovaly živnosti. Jako první to byly obchody se smíšeným zbožím, obchodníci se tomu bránili 
všemožně, ale co naplat. Velkoobchod, který dodává zboží do obchodu na vesnici, byl již pod národní správou, pře-
stal zboží dodávat, a tak se mnoho obchodů, které v obci obchodovaly, uzavřelo a zůstal jen obchod u pana Aloise 
Novotného č. 23, který vedl obchod pod národní správou. Taktéž i živnosti řemeslnické, jako kovář a kolář, byly 
utlačovány velkými daněmi, jenže nebylo za ně náhrady, v  řemesle pokračovali takovým způsobem. Tlačilo se i na 
zemědělství zemědělců, byly zablokovány žací stroje. Třebaže byly právě žně, ručně se to všechno posekalo i prová-
zelo. Až to bylo hotovo, vyhlásil někdo místním rozhlasem, který byl v tomto roce zbudován, zákaz svážení obilí do 
stodol pod pokutou. Zemědělci nemající se čeho chopit, vysedávali na lavečkách před domy, kdežto  okolní vesnice 
měly všechno sklizené a svezeno ve stodolách. Přes všechna nerozumná nařízení se přece někdo z občanů odvážil 
začít navážet obilí do stodol, co se jiní neodvážili, a pak navážela celá vesnice.

Taky nastal lístkový systém na zboží jako za války.
V celé republice byly zřízeny traktorové stanice, které byly bez prostředků a bez strojů  a za tím účelem byly ná-

silím vykupovány od zemědělců stroje, kteří se všemožně bránili, ale nařízení  bylo tak tvrdé, že požadované stroje 
byly lidem odebrány. Žádný se neptal, co za ně požaduje. Majitelům byla za nějakou částku nabídnuta cena neodpo-
vídající hodnotě. Peníze byly majitelům poslány a ti peníze posílali zpět. 



Začal útěk mladých lidí z vesnice do města. Těmto lidem byla nabídnuta práce v průmyslu, na tehdejší měnu vy-
dělávali týdně až 1000 – 1200 Kčs ba i mnohdy více, takže zemědělství zůstávalo bez pracovníků. Svobodných 
chlapců a děvčat bylo v zemědělství v celé vesnici, že by je na prstech spočítal. Byly jim dané lepší podmínky ve 
městech jako při hospodářství a tímto způsobem se doporučovalo založit společné hospodaření v  obci Jednotné 
zemědělské družstvo. Zemědělcům byly zvyšovány daně a co hlavně - povinné dodávky veškerých produktů jak ži-
vočišných tak i rostlinných. Zemědělci odvedli z letošní úrody pro veřejné zásobování pšenici 1 148,40 q, žito 
154,25 q, ječmen 1 287,29 q, oves 16,41 q, brambory 1546,32 q, řepku olejnou 22,95 q, ostatní olejniny 10,81 q.

Rok 1950
V tomto roce bylo provedeno sčítání lidí, domů, bytů, hospodářského zvířectva i pozemků. Podle tohoto sčítání 

byl v Moutnicích počet domů 169, počet bytů 175, počet obyvatel 687. V Rozaříně počet domů 84, počet bytů 90, 
počet obyvatel 322 osob. Dle tohoto sčítání si udělali tehdejší představitelé obce obraz hospodaření místních země-
dělců, hlavně se týkalo hospodářského zvířectva pro plnění dodávek masa, vajec a mléka tak, že si muselo každé 
nesplnění nebo zhynutí řádně odůvodnit.

Rovněž se od 1. ledna letošního roku zrušil matriční úřad v obci, který vedl místní farář na faře, toto nařízení bylo 
uzákoněné a bylo provedeno v celé republice. Tak pro farnost moutnickou týkající se obce Moutnice, Rozařín a Ne-
svačilky byl zaveden nový matriční úřad v Těšanech na zámku, kde se k tomu účelu uvolnily potřebné místnosti. 
Zároveň se tam konaly i civilní sňatky. Novomanželské páry oddává vždycky předseda místního národního výboru 
a právě tímto novým úřadem byl poctěn těšanský předseda MNV František Křepela, byla to velká nespokojenost 
mezi občanstvem pro nezvyklost a nedůvěru novému úřadu.

Taky tohoto roku byla velká úroda řepy, hlavně cukrové po měřici byla 90 – 100 q, byla sklízena za deštivého 
počasí a ve velké nepohodě. 

Připravil Ing. Pavel Drahonský
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Informace od organizací

Univerzita třetího věku – U3V
V roce 2005 jsem začala studovat na Lékařské fakultě Masarykovy university v Brně (MU). Universita třetího 

věku vznikla v roce 1990 a zájem seniorů o ni neustále roste. Zatímco v roce 2001 „školu“ navštěvovalo 500 poslu-
chačů, v akademickém roce 2008 jich už bylo víc než trojnásobek. 

U3V je soubor programů celoživotního vzdělávání, jehož cílem je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědo-
mostí a dovedností i starším lidem. Zdá se, že senioři to myslí se studiem opravdu vážně.

Kurzy U3V se konají v Brně a Telči, kromě základního programu mohou posluchači absolvovat i počítačové 
kurzy pro začátečníky nebo pokročilé, kurzy cizích jazyků, pohybově relaxační kurzy, kurzy zaměřené na aktuální 
právní otázky, psychologii, fotografii, keramiku a jiné.

Pro obyvatele domovů pro seniory či ústavů sociální péče, kteří nemohou fyzicky navštěvovat přednášky U3V je 
umožněno vzdělávání prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

O velkém zájmu vypovídá i to, že při zápisu do prvního ročníku základního kurzu pro další akademický rok byla 
kapacita 200 uchazečů naplněna během jediného dopoledne. Přihlášky se podávají na rektorátě MU Brno, Žerotí-
novo nám.9 u paní Černoškové, dveře č.274.

Možnost studovat U3V poskytuje například i Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 1. Podmínkou pro přijetí 
je maturita.

Kdo ze seniorů by si vybral některou ze škol a chtěl na ní studovat, musí si pečlivě hlídat datum pro podání přihlá-
šek, neboť během několika málo hodin mají všechny vysoké školy kapacitu naplněnou a další uchazeče musí odmít-
nout.

Studium je ukončeno slavnostní promocí. Kdo chce ve vzdělávání i nadále pokračovat, může se ještě další dva 
roky vzdělávat ve Spolku absolventů a přátel MU a lze si vybrat ze čtyř směrů – přírodovědného, společenskověd-
ného, uměnovědného a zdravovědného. Lektory jsou kapacity z různých fakult MU a Geografického ústavu.

Výrobky z pedigu
V předvánoční době si ženy, jež mají plné ruce práce s úklidem, pečením cukroví, sháněním dárků, které by potě-

šily jejich blízké, chystáním na svátky klidu, míru a pokoje, našly čas, aby obdivovaly a zároveň si zkusily pletení 
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košíčků, ošatek, ozdůbek z materiálu pedig. Paní Vahalová z Těšan byla tak ochotná a v tomto hektickém období 
se uvolnila a názorně v hasičské zbrojnici předvedla pro přítomné paní a dívky, jak lze potěšit malým, vlastnoručně 
vyrobeným dárečkem.

Této akce, pořádané ČČK, se nás zúčastnilo 12 a pokusily jsme se od paní Vahalové něco naučit. Informace o akci 
jsme uveřejnily rozhlasem, na infokanále a v obchodech. Pokud bude ještě zájem, požádáme paní Vahalovou, aby 
nás nadále vedla – třeba v zimních měsících nebo před Velikonocemi.

Závěrem nám dovolte popřát do nového roku.
Jsou lidé, které milujeme,
slova, která nevyslovíme,
lásky, na které vzpomínáme,
radost, kterou prožíváme,
a přátelé, na které nezapomínáme.
Krásný, pohodový a úspěšný nový rok přeje všem za výbor ČČK

                                                                                                                                              Mgr. D. Ovczaryková 

Hned na začátku školního roku 
2010/2011 se žáci 5. ročníku pod vede-
ním paní učitelky Vojtěchové zúčastnili 
soutěže, kterou vyhlásilo knižní naklada-
telství Albatros. Úkolem bylo vymyslet 
novou pohádkovou bytost.

Příspěvek našich žáků byl originální 
a velmi hezký, a tak redakce nakladatel-
ství Albatros odměnila žáky krásnými 
knihami.

Naše škola se zapojila do pokusu 
o světový rekord ve vytvoření znaků 
měst a obcí ČR vyrobených z odpado-
vých materiálů. Světový rekord má za 
úkol upozornit na nutnost třídění odpadu 
a informovat širokou veřejnost o tom, že 
z tříděného odpadu lze vyrábět užitečné a krásné věci, dokonce i umělecká díla.

Na stránkách www.znakymestaobci.cz se sešlo 985 znaků. Z tohoto počtu byl vybrán námi vyrobený znak, jako 
jeden z 35 zástupců, pro účast na celorepublikové výstavě. Galelerie znaků měst a obcí se uskuteční 13. – 16. ledna 
2011 na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR na výstavišti v Brně.

Základní škola
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2. 12. 2010 naše škola připravila Den otevřených dveří, na kterém se mohli všichni návštěvníci seznámit s prací 
na interaktivní tabuli, která je umístěna v jedné z našich učeben. V ukázkové hodině zhlédli možnosti využití v ma-
tematice, v českém a anglickém jazyce, vlastivědě.  

Poté Den otevřených dveří probíhal v duchu Vánoc, kdy rodiče a ostatní příbuzní se svými dětmi vyráběli svíčky, 
slaměné ozdoby, zasněžené stromky, adventní věnečky, svícny z jablíček a zdobili perníčky.  

                                                                                                                                
Připravila Mgr. Lenka Vojtěchová

Oblastní výstava 2010
 Základní organizace Českého svazu chovatelů v Moutnicích si letos připoměla 50 let od svého založení. 

U této příležitosti uspořádala ve dnech 15. – 17. října Oblastní výstavu, která se konala v areálu sportovního klubu, 
v prostorách, kde bývají hody.

 Na přípravě se podíleli převážně naši členové. Klecový fundus jsme měli částečně vlastní a částečně zapůj-
čený (250 děr pro holuby z Vážan, 200 děr pro holuby z Jiříkovic, 23 voliér na drůbež z Ořechova a 43 voliér na 
drůbež z Újezda).

 Zvířectvo přihlásilo 130 vystavovatelů a všichni včetně všech pomáhajících dostali pamětní medaili. Vysta-
veno bylo 320 kusů králíků – 40plemen, 33 barevných rázů, 435 kusů holubů – 26plemen, 43 barevných rázů, a 330 
kusů drůbeže – 138 ks 20plemen, 19 barevných rázů drůbeže velké, 192 ks 15plemen, 22 barevných rázů malé drů-
beže. Ukázkově bylo také vystaveno s možností koupě několik kusů exotického ptactva.

 V den posuzování dostali všichni posuzovatelé, pomocníci i písaři – žáci z osmé a deváté třídy Základní 
školy v Těšanech – svačinu a oběd. Pro návštěvníky byla připravena velmi bohatá tombola a také bylo zajištěno 
občerstvení z udírny.

Na výstavě proběhla každoroční soutěž mezi organizacemi Blučina, Moutnice, Telnice, která dopadla následovně:

Organizace

Blučina

Moutnice

Telnice

králíci drůbež holubi
celken
bodů

celkové
pořadí

843,5

941,0

930,5

3. 3. 3. 3.

1.

1.1.2.

2.2.

555,5

830,0

919,5

911,0

928,0

928,0

1. – 2.

1. – 2.

2 310,0

2 699,0

2 778,0
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Další soutěž, která během výstavy proběhla, byla soutěž oblastní:
- Králíci: soutěžilo 16 organizací, Moutnice obsadily 10. místo
- Drůbež: soutěžilo 8 organizací, Moutnice obsadily 6. místo
- Holubi: soutěžilo 13 organizací, Moutnice obsadily 8. místo
I přes větrné počasí, které nás v neděli provázelo, se výstava a prostory, kde byla umístěna, všem vystavovatelům 

a návštěvníkům, kterých bylo přes pět set, velmi líbila.
Na závěr bych chtěl vyslovit poděkování zastupitelstvu obce Moutnice a sportovnímu klubu za poskytnutí 

prostor pro konání výstavy, za každoroční finanční podporu na činnost organizace a hlavně za tisk katalogů. Chci 
také poděkovat žákům ZŠ Těšany, vedení školy, rodičům a všem ostatním, kteří nám přispěli finančně, předměty do 
tomboly, krmením pro zvířata a hlavně svou prací. Jen díky těmto lidem se mohla naše výstava uskutečnit.

Pokorný Jiří, předseda ZO Moutnice

O slovo se hlásí moutničtí táborníci…..
A už je to tady. Ani se nechce věřit, že za dva týdny budeme psát nový letopočet.
Při ohlédnutí za uplynulým rokem mohu s úlevou říci: díky Bohu, díky perfektnímu týmu a spoustě ochotných 

spolupracovníků a příznivců jsme vše, co jsme v letošním roce započali, také zdárně a ke spokojenosti všech zúčast-
něných dokončili.

V letošním roce máme ještě jeden důležitý úkol.
Stalo se již milou tradicí, že účastníci orelského tábora roznášejí před Vánocemi  moutnickým spoluobčanům 

symbol pokoje a lásky – světlo slavnostně zažehnuté v Betlémě -  Betlémské světlo. Budeme  je roznášet do mout-
nických domovů 23. prosince odpoledne mezi 14.00 –16.00 hodinou. Začínáme u fary.

Prosíme zdvořile všechny, kdo mají zájem  tento plamínek pokoje a míru zažehnout ve svých domovech, aby 
označili svoje vchodové dveře například stužkou na klice, nebo lístečkem se vzkazem a u jejich dveří rádi zazvo-
níme, abychom jim předali krásný pozdrav z daleké Izraele. Za tuto službu nežádáme žádnou odměnu. Berte to jako 
radostný dík dětí dospělým za péči a lásku, za pěkný život v rodinách, za pocit bezpečí.

O finanční příspěvek budeme prosit při Tříkrálové sbírce. Potom prosím otevřete svá srdce a štědré dlaně pro ty, 
kteří to potřebují.

Do roku 2011 budeme vstupovat s důvěrou a nadějí, že nejsme ve svých snahách a úsilí osamoceni. Všichni mout-
ničtí občané budou vřele vítáni na dětském maškarním plese, na Svatojánském ohni a samozřejmě ze všeho nejvíc se 
těšíme na naše milé děti na táboře 2011.

Všem „Moutničákům“ přejeme pokojné a požehnané Vánoce a do roku 2011 vše dobré.
Všem, kteří nás podporují, ze srdce děkuji       

                                                                                   
 Za organizátory táborů Orla Moutnice 

Miluše Janoušková

Pozvánka

Moutnické vinařské sdružení Vinum Bonum Moraviae vinaři Moutnice
Vás srdečně zvou na

  „Svěcení vína“
Koná se v pondělí 27. prosince ve 17 hodin v místní Orlovně

K zajištění dobré nálady hraje cimbálová muzika LITAVA
Ochutnávka mladých vín

Něco k zakousnutí samozřejmostí
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Náš vinařský koutek

VINUM BONUM MORAVIAE VINAŘI MOUTNICE
Vážení spoluobčané,

Dovolte malou rekapitulaci uplynulého roku 2010.
Tento rok začal poměrně tuhou zimou, která měla prověřit vyzrálost mladého, potažmo i starého dřeva a taktéž 

péči ošetřování révy vinařem z předešlého roku.  Každý z vinařů byl v očekávání,  jak se toto projeví, a při zimním 
řezu révy byl opatrný. Příznivý nástup jara způsobil, že rašení probíhalo poměrně zdárně a škody způsobené zimou 
nebyly až tak výrazné. V počátku vegetační doby,  během měsíce května,  a při počátku kvetení nastalo poměrně 
intenzívní deštivé počasí a vinař zbystřil, bylo nutno zahájit ochranu proti houbovým chorobám a to tak, jak dovolilo 
počasí, jelikož pršelo téměř denně. Týdenní velmi teplé počasí nás nabudilo optimizmem, ovšem léto bylo poměrně 
chladnější až do podzimu. Každý příznivější den bylo nutné využít k ošetřování porostu vinné révy a koncem září 
i k postupné sklizni,  která trvala až do konce října. Celkově bylo zpoždění vyzrálosti plodů asi o 10-14 dnů oproti 
předešlým letům, v množství byla sklizeň o cca 30% menší.  Byla nutná i zvýšená pozornost proti dalšímu nebezpečí 
a to náletů špačků,  a i tomu nejhoršímu nepříteli – zlodějům. Z pohledu kvality se dá nazvat ročník jako vcelku prů-
měrný. Další už záleží na každém vinaři, jak si poradí se sklizenou úrodou.

Zakončení sezony pak spolek vinařů Moutnice uspořádal XII. výstavu archivních vín, na které se prezentovali 
místní vinaři a vinaři z okolí, každý se svou ,,troškou do mlýna“. Výstava proběhla v sobotu 4. prosince ve velmi 
příjemné ,,vinařské“ a společenské atmosféře.  Její průběh ukázal vyšší návštěvnost místních občanů oproti přede-
šlým rokům, za což jsme velice rádi,  přespolní návštěvníci byli zastoupeni asi tak ve stejném počtu. Pouze z Brna 
nebyly autobusy už tak plné, asi to způsobil mráz, který tu sobotu byl dost silný.

Na datum 27. 12. 2010 připravujeme již a tradiční „Svěcení vína“ v místní Orlovně,  začátek bude v 17 hodin 
a k dobré náladě zahraje cimbálová muzika LITAVA.

Po Novém roce se všichni můžeme těšit na velice pěkný III. vinařský a krojový ples. Tento se koná 29. ledna 2011 
ve 20 hod. a k tanci a poslechu zahraje velmi známá a osvědčená dechová hudba „Dambořanka“.

 Tato akce sice už spadá do roku 2011, ale je to takové zahájení další sezony … a až za rok se ukáže jaký tento byl.
Členové „vinařů Moutnice“ přejí všem spoluobčanům Vánoce plné klidu a pohody, vše nejlepší do nového roku 

a hlavně hodně zdraví a osobního štěstí.
Zveme všechny občany na zmíněné akce a těšíme se na Vaši hojnou účast. Přijďte ochutnat produkty - vína členů 

našeho spolku, přijďte se pobavit a při víně se sblížit ….
Členové spolku:   předseda : Stanislav Žáček
                             Místopředseda:  Adolf Dohnálek
                             Jednatel:  Pavel Žáček
                             Hospodář: František Ryšavý
Pokladník: Aleš Nekvapil
Propagace:  Ing Jiří Novotný

V Moutnicích 8. 12. 2010                                                   Jednatel: Pavel Žáček

„III. vinařský krojový ples“
Koná se v sobotu 29. ledna 2011 ve 20 hodin v místní Orlovně
K dobré pohodě hraje krojovaná dechová hudba Dambořanka

Předtančení Besedou zahájí místní krojovaná mládež
Bohatá tombola, speciality teplé a studené kuchyně

Ochutnávka vín moutnických vinařů
Krojovaní vstup zdarma
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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

                                              

   

  

 

      

                          

 

    P veck  sbor Blahoslava Hajnce Brno 
 

 

       Vás srde n  zve na 

 

Váno ní koncert 
 

 

v úter  28.prosince 2010 v 18:00 hod. 

v kostele sv. Jiljí v Moutnicích 

 

 

um lecké vedení: 

Mgr. Eva Hajncová 

 

Program: 

Duchovní hudba renesan ních, barokních a sou asn ch mistr , 

váno ní koledy eské a evropské, spirituály. 

http://psbh.euweb.cz 

  


