ZDARMA

čtvrtletník obce Moutnice

č. 1/2011

Zprávy z obce
Stanoviska ke stavbám
Rada obce souhlasila:
– se záměrem manželů Kohoutkových provést zpevnění příjezdu a předzahrádky před jejich rodinným
domem.
– se záměrem pana Eduarda Šedivého provést
úpravy před jeho rodinným domem.
– se stavbou (půdní vestavba) dle žádosti pana Jana
Kroupy.
– s oplocením zahrady pana Václava Váni.
– s projektovou dokumentací ke stavbě rodinného
domu manželů Krejčiříkových o právu stavby vodovodní, kanalizační a elektropřípojky k připravované
stavbě rodinného domu.
Rada obce schválila smlouvu s Markétou Kubiesovou
o právu stavby vodovodní, kanalizační a elektropřípojky
k připravované stavbě rodinného domu na p. p. č. 549
v k. ú. Moutnice.

Hospodaření ZŠ a MŠ Moutnice
Rada projednala a schválila hospodářský výsledek
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moutnice ve výši
70 820,56 Kč. Z této částky rozhodla přidělit částku
5 820,56 Kč do fondu odměn a zbytek (tedy 65 000 Kč)
do rezervního fondu.

Poplatky za odpad a za psa
Pro ty, kteří pravděpodobně zapomněli, připomínáme,
že do konce března bylo nutno uhradit místní poplatky
za komunální 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

Zaslání přestupků k projednání
Rada obce zaslala dva případy k projednání přestupkové komisi na MěÚ Židlochovice.

Souhlas s užitím znaku obce Moutnice
Rada obce dala souhlas firmě AKTIV Opava s. r. o.
s užitím znaku obce Moutnice na reklamní předmět   –
„placku“ s připínáčkem.
Žádosti o dotace
Rada schválila podání žádosti na Jihomoravský kraj
o dotaci pro hasiče na rekonstrukci automobilu TATRA
T 148 CAS.
Rada obce zamítla žádost ing. Jiřího Drápely o poskytnutí dotace na vydání Moravského historického
sborníku.

Organizační řád
Rada obce schválila nový organizační řád Obecního
úřadu Moutnice.
Dotace florbalovému oddílu
Rada obce souhlasila s poskytnutím dotace florbalovému oddílu FbC Aligators ve výši 10 000 Kč.
Asistence na přechodech
Rada obce souhlasila se zřízením asistence na přechodech pro chodce (popř. jiných místech).

Uzavření smlouvy
Rada obce souhlasila s uzavřením smlouvy o dotačním
managementu s firmou Grantika České spořitelny, a.s.
Úprava místní komunikace
Rada obce souhlasila se zřízením výhybny v ulici
Zelničky, která je nutná z důvodu stavby rodinného
domu manželů Krejčiříkových.
Smlouva o věcném břemeni
Rada obce schválila uzavření smluv o věcném břemeni se společností E.ON ve věci přeložek venkovního
vedení el. energie. A to v souvislosti s výstavbou rodinného domu paní Markéty Kubiesové a manželů
Krejčiříkových.
Rozšíření působnosti Městské policie Židlochovice
Rada obce doporučila rozšířit působnost Městské
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policie Židlochovice do naší obce. Zastupitelstvo
obce na svém zasedání následně tento záměr schválilo.
Stanovení kritérií pro výběrové řízení
Rada obce stanovila kritéria pro výběrové řízení na
kompostéry a drtič větví. Kompostéry (250 ks pro občany) budou plastové, o objemu min. 600 litrů, s víkem. Deset kusů kompostérů (pro potřeby obce) bude
plastových, o objemu min. 900 litrů. Drtič větví (1 ks
pro potřeby obce) bude motorový o výkonu min. 11
HP a musí zpracovat větve o průměru minimálně
55 mm.

Změna a doplnění vyhlášky č.2/2007
Zastupitelstvo obce schválilo změnu a doplnění
vyhlášky č. 2/2007 o místních poplatcích. Jedná se
o zpoplatnění tzv.“videoloterijních terminálů“, byl doplněn poplatek za umístění reklamního zařízení na pozemku
ve vlastnictví obce a byla zavedena nová skupina občanů,
kteří jsou osvobozeni od poplatku za komunální odpad.

Rozpočtová opatření
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření
5/2010 a pověřilo radu obce provedením rozpočtového
opatření před koncem roku.  Rada obce následně schválila rozpočtové opatření 6/2010.

Rozpočtové opatření 1/2011
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření
1/2011, které mimo jiné zahrnulo do výdajů částku 200
000,- Kč na výkon působnosti Městské police Židlochovice v naší obci.

„Obchvat Moutnic“
Zastupitelstvo obce nesouhlasilo se změnou trasy budoucího obchvatu Moutnic, tedy přeložky silnice II/380,
dle studie, kterou zpracovala obec Těšany.

Několik poznámek:
Rozšíření působnosti Městské policie Židlochovice do naší obce
Jak je již výše uvedeno, zastupitelstvo obce schválilo záměr, aby se do naší obce rozšířila působnost Městské police Židlochovice. Do naší obce budou zajíždět převážně strážníci z Telnice. Dojezdový čas by tedy měl být výrazně
kratší. Městská policie se mimo jiné zaměří na dodržování vyhlášky o místních poplatcích (poplatky za užívání veřejného prostranství, poplatek za psa atd.), dále vyhlášky o psech (pohyb psů na veřejném prostranství, úklid psích
exkrementů atd.) a dodržování pořádku na veřejných prostranstvích. V rámci svých pravomocí budou kontrolovat
dodržování zákonů a vyhlášek souvisejících se silničním provozem. Hlavně dodržování max. povolené rychlosti,
řízení bez požití alkoholu nebo drog, parkování osobních automobilů na chodnících.
Nový územní plán obce Moutnice
Zastupitelstvo obce Moutnice rozhodlo v souladu s požadavkem stavebního zákona, že pořídí nový územní plán
obce Moutnice. Cílem je zpracovat územní plán podle současných zákonných požadavků a současně umožnit změny
ve využití některých ploch v naší obci. Návrhy od občanů je možno směřovat na obecní úřad do konce dubna 2011.
Veřejné osvětlení
O veřejné osvětlení v naší obci se nám stará firma ELTODO. Pokud tedy někde osvětlení nesvítí, přijedou po zavolání její pracovníci a závadu odstraní. Jednotlivá světla mají svá čísla, podle kterých pak nahlásíme poruchu.
V nahlášení poruchy jsme a budeme vděčni za Vaši pomoc. Stačí, když nám řeknete, kde světlo nesvítí a my v mapě
vyhledáme číslo světla a to nahlásíme. Oprava pak musí být provedena do tří dnů po nahlášení.
Někdy však nesvítí celá obec, nebo její část. V tomto případě můžete sami zavolat na dispečink firmy - na bezplatné telefonní číslo 800 101 109 a poruchu nahlásit. Stačí říct, že voláte z Moutnic, a popíšete jednoduše např.
„Nesvítí část na Těšany“.  Při větších poruchách vyjíždějí pracovníci pokud možno hned. Jedou ale z Hodonína,
takže to chvíli trvá, než se k nám dostanou.

P ozv á nka
Jednota Orla Moutnice  ve spolupráci s farním úřadem pořádá v termínu od 23. do 30.7.2011

letní dětský tábor v Osové Bítýšce
Cena poukazu je 1.500 Kč

Na požádání vystavíme fakturu pro vašeho zaměstnavatele, či jiný požadovaný doklad.
Srdečně zveme všechny děti, které již absolvovaly druhou třídu až do věku po ukončení třídy deváté.
Přihlášky a potřebné informace u Janoušků v č. 11 vždy v sobotu mezi 16–17 hodinou.
Těšíme se na společné zážitky.                            Organizační tým
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Statistické údaje za rok 2010

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2010		

1 138

– z toho muži

583

– z toho ženy

555

				
Věkový průměr občanů v obci		

40

Počet přistěhovaných v roce 2010		

19

Počet odstěhovaných v roce 2010		

17

Počet uzavřených sňatků v roce 2010

9

Počet narozených dětí v roce 2010		

12

Počet úmrtí v roce 2010 		

9
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Statistika jmen občanů naší obce narozených v letech 1. 1. 1919 – 31. 12. 1939:
Muži: František (7) , Jan (6), Jiří (3), Vladimír (3), Josef (2), Stanislav (2), Václav (2), Vítězslav (2).
Ženy: Marie (20), Anna (8), Františka (5), Věra (3), Ludmila (3), Eva (2), Hedvika (2), Jaroslava (2),
Květoslava (2).
Statistika jmen občanů naší obce narozených v letech 1. 1. 1940 – 31. 12. 1959:
Muži: František (19), Jan (15), Josef (10), Pavel (9), Jiří (8), Karel (7), Václav (6), Jaroslav (5), Zdeněk (5).
Ženy: Marie (18), Jana (11), Ludmila (10), Božena (9), Anna (9), Eva (6), Jarmila (5), Zdeňka (4), Jiřina (4).
Statistika jmen občanů naší obce narozených v letech 1. 1. 1960– 31. 12. 1979:
Muži: Petr (23), Pavel (13), Jiří (10), Zdeněk (7), Jaroslav (7), Milan (6), Miroslav (6), Josef (6), Marek (6),
Jan (6), František (6).
Ženy: Jana (18), Marie (9), Lenka (6), Iveta (6), Ludmila (6), Marcela (5), Hana (5), Pavla (4), Eva (4), Dana (4),
Alena (4).
Statistika jmen občanů naší obce narozených v letech 1. 1. 1980– 31. 12. 1999:
Muži: Petr (18), Tomáš (16), Pavel (12), Jan (11), Martin (9), Jiří (8), Marek (7), Václav (6), Michal (6).
Ženy: Jana (9), Kateřina (8), Veronika (8), Lucie (6), Lenka (6), Ivana (5), Petra (5), Markéta (5), Martina (5).
Statistika jmen dětí naší obce narozených v letech 1. 1. 2000– 31. 12. 2010:
Muži: Filip (6), David (4), Jan (4), Lukáš (4), Ondřej (4), Tomáš (4), Martin (3), Vojtěch (3).
Ženy: Adéla (3), Eliška (3), Natálie (3), Nikola (3), Michaela (3), Tereza (3), Sára (3).
V roce 2010 se narodili:
Alice Zvolská, Filip Seďa, Michaela Krejčiříková, Lukáš Peška, Tobiáš Putna, Richard Hula, Vojtěch Král, Tereza
Žáková, Ondřej Kusý, Sabina Zezulová, Antonín Novotný, Mariana Nykodymová
V roce 2010 zemřeli:
Josef Žáček, Hedvika Husáková, Ivan Ovczaryk, Mikuláš Jurík, Emilie Svobodová, Vratislav Velím, Zdeňka Novotná, Teresie Váňová, Jan Švábenský
Významná výročí v roce 2010:
91 let oslavila: Anna Svobodová
90 let oslavili:   Vítězslav Čermák, Anna Dolečková, Marie Janoušková
89 let oslavila:   Růžena Dohnálková
88 let oslavily:    Marie Havránková, Františka Krásová, Marie Pytlíková
87 let oslavil:    Vincenc Husák
86 let oslavila:    Marie Dohnálková
85 let oslavila: Jaroslava Benešová, Gertruda Ryšavá
80 let oslavili:
Gustav Fiala, Jarmila Husáková, Josef Ostrovský, Jiljí Stejskal, Štěpán Zámečník
75 let oslavili:
Květoslava Bobková, Věra Buchtová, Marie Čermáková, Jindřiška Dohnálková, Marie Fialová, Edvard Kaňa,
Jan Konvica, Marie Springinsfeldová, Hedvika Stejskalová, Květoslava Svobodová, Blažena Žáková

Přehled trestné činnosti v teritoriu
obce Moutnice za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
Celkem bylo ve shora uvedeném období šetřeno 15 trestných činů, přičemž u 4 trestných činů byl zjištěn pachatel.
Skladba trestných činů:
•
krádeže věcí z vozidel a součástek vozidel - 5 případů
•
krádeže vloupáním do objektů firem a garáží- 1 případ
•
krádeže vloupáním do rodinných domů, firem, novostaveb, st. buněk a rekreačních chat –  5 případů
•
krádeže prosté – 1 případ
•
podvodné jednání – 2 případy
•
ostatní trestná činnost – 1 případ
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U trestných činů převládají, jak je vidět u výše uvedeného přehledu, majetkové trestné činy, tj. krádeže vloupáním
do vozidel a krádeže vloupáním do rodinných domů, firem, novostaveb, st. buněk a rekreačních chat.
Přehled spáchaných přestupků v teritoriu obce Moutnice za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
Celkem bylo za uvedené období šetřeno 46 přestupků, z čehož byl u 35 přestupků zjištěn pachatel.
Skladba přestupků :
•
přestupky proti majetku – 11 případů
•
přestupky proti občanskému soužití – 2 případy
•
přestupky v dopravě – 33 případů
Dále bylo v obci Moutnice provedeno 22 šetření. Tato šetření se týkala součinnosti s ostatními složkami Policie
ČR, zpráv pro soudy a dalších státních organizací.
V průběhu roku 2010 bylo na Obecní úřad Moutnice podáno 5 žádostí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
V současné době má přidělenou úřední adresu ohlašovny Obecního úřadu Moutnice 26 občanů.
V naší obci je k dlouhodobému pobytu nahlášeno 24 cizinců státní příslušnosti, např. Vietnam, Ukrajina, Čína,
Uzbekistán. Pro srovnání uvádíme, že v roce 2007 bylo těchto občanů hlášeno 108.

Informace o Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému
SČÍTÁNÍ LIDU,
sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.
DOMŮABYTŮ
Poprvé v historii se budou sčítat všechny země   EU
2011
z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což
je při tomto způsobu sčítání částka v  Evropské Unii obvyklá).
Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační
technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např.
dotaz na registrované partnerství.
• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru
ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost
využívat osobní počítač a připojení k internetu.
• Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
• Sčítacími komisaři budou asi v  95 % případů pracovníci České pošty.
• Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím  datových
schránek.
• V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou
připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.
• Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti
zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.
Generálka na Sčítání lidu
V České republice se letos od 6. dubna do 7. května uskutečnilo zkušební sčítání lidu. Celkem 6,4 % obyvatel
využilo možnost odeslat formuláře elektronicky přes internet, ostatní zvolili klasickou cestu a vraceli formuláře
komisařům nebo je posílali poštou.
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Pro zkušební sčítání vybrali statistici 0,5 % obyvatel České republiky, aby prověřili všechny potřebné procesy
před ostrým sčítáním v příštím roce, otestovali srozumitelnost a přehlednost formulářů a vyzkoušeli nové techniky
skenování dat. „Sčítání lidu se na našem území provádí pravidelně od roku 1869. Letos se poprvé v historii testovalo
i elektronické vyplňování sčítacích on-line formulářů na internetu, které bude při sčítání příští rok úplnou novinkou,“
upozorňuje místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal. „Samotné informace z dotazníků nebyly
při zkušebním sčítání tím nejdůležitějším, zaměřili jsme se hlavně na srozumitelnost otázek a formulářů. Výstupem
byla zpráva, jaké procesy je potřeba pro ostré sčítání zlepšit a kde jsou slabá místa nových systémů.“
Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvořily už ve
středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace.
Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku
1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.
Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním
sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce
1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí.
Rozsah informací i  kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo první moderní
sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940  
kvůli  2. světové válce.
Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Sčítání lidu krok za krokem
1) Blíží se první návštěva komisaře.
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce
letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v každé schránce lísteček Informace
o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho
průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné
ověřit v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo
o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet do schránek od 26. února do 6. března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude
předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny
osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba
jen přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:
•
Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní)
•
Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
•
Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně
proti podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už   na formuláři dopředu předtištěno vaše
jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do
prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne
vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy
přijde formuláře vyzvednout)

1/2011

M O U T N I C K Ý z p r av o d a j

7

3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou
obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže.
Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština,
romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).
2a) Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé.
Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný
čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o náhradním termínu doručení
sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi
bude sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem regionu.
3) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.Příklad:
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do sčítání
uvést.
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.
4) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je komisaři osobně a nebo
zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného okamžiku bude možné na
www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací
komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný
a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš formulář
a můžete začít vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení
o tom, že formuláře byly statistikům v pořádku doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte
na svém počítači nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší verze Acrobatu.
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, přijde komisař v domluvený čas
formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte.
Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete mít možnost být v domluvený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů
s návrhem, kdy se komisař pro formuláře zastaví v termínu novém. Opět bude na tomto Oznámení uvedeno číslo
na bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je možné navržený termín druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku formátu A4 s předtištěnou adresou
P. O. Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak
můžete formuláře odeslat v obálce.
5) Když budete potřebovat pomoc
Telefon:
800 87 97 02
bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011
              (v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011)
e-mail:
info@scitani.cz
web:
www.scitani.cz
Komisař:
Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni
nechat si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.
Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011
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A ktu á l n ě znovu p ř eti s kujeme

Úklid pozemku může být nebezpečný!
V jarních a podzimních dnech se každý z nás snaží uklidit nepořádek na svých zahrádkách a polích. Nejjednodušší
způsob je klestí, případně starou trávu spálit. Ne vždy tento úklid může dopadnout dle vašich představ.
Pálení klestí nebo suché trávy na hromadách zakázané není, musíte však zajistit, aby se oheň nerozšířil a nevznikl
požár. Odpovědnost nesete vy.  Hasičský záchranný sbor kraje jako takový pálení nepovoluje. Spalování hořlavých
látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny právnické a podnikající fyzické osoby
předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro
tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Oznámit spalování je možné na telefonním čísle krajského
operačního střediska hasičů 950 640 400 nebo také pohodlně přes internet z adresy http://paleni.firebrno.cz. Pálení
je pak evidováno na operačním středisku hasičů. Tato evidence slouží pro jen pro možnost ověření místa pálení
s možným nahlášením požáru.
Zákon o požární ochraně v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu.
Toto plošné vypalování škodí nejen životnímu prostředí, ale v některých případech končí i tragicky. Oheň se
s ohledem na meteorologické podmínky může vymknout kontrole. Stačí náhlý závan větru a klidný oheň se může
změnit v ničivý živel, nad kterým ztratíte kontrolu. Tento živel pak vezme vše, co mu stojí v cestě. Zahradní chatku,
ale klidně i člověka. Především starší občané by neměli přeceňovat své síly a měli by upustit od tohoto způsobu
úklidu pozemku.

Z

npor. Ing. Bronislav Kocman
stanice Židlochovice, Hasičský záchranný sbor Jmk

minulosti naší obce

Rok 1951

Po loňském mokrém a blátivém podzimu byla zima dosti mírná, a co hlavně, netrvala dlouho. Jaro letošního roku
bylo brzy, takže koncem února se započalo se setím jařin a do velikonočních svátků, které byly rovněž letos brzy,
bylo všechno obilí v půdě. Se započetím jarních prací byly letošního roku rozdávány zemědělcům výměny dodávek
produktů, jak rostlinných tak i živočišných, aby se prý výměnou mohli připravit na povinné dodávky. Kamenem
úrazu bylo, že mnozí zemědělci a to hlavně ti starší, nepoužívali umělá hnojiva nebo v moc malém množství. Takže
chtěl-li splnit na 100%, nezbylo mu nic pro hospodářství a pro sebe a taky příděl těchto hnojiv byl pro obce malý
a to se všechno nachylovalo k donucení zemědělců. Ke společnému hospodaření se zemědělci bránili, jak mohli.
Byli jednotlivě voláni na národní výbor a tam skoro s výhružkou byli nuceni, ale žádný nepodlehl nátlaku, jak ze
strany zástupců obce, tak i Okresního národního výboru ze Židlochovic. Tito zemědělci byli nuceni do něčeho nezvyklého, a proto si mysleli, že celou vesnici dohromady žádný nedá a na letošní rok to udrželi.
S rozhodnutím Krajského národního výboru v Brně byly obce Moutnice a Rozařín spojeny v jednu obec
s názvem Moutnice. Toto rozhodnutí bylo na žádost obou místních národních výborů, co rovněž nebylo rozařínským
občanům moc po chuti. Dlouho se s tímto rozhodnutím nemohli smířit, zvláště se to týkalo hlavně těch starších,
dlouho jezdili na vozech s tabulkou Rozařín. Celková úroda letošního roku byla o něco slabší, proti jiným rokům byl
rok poměrně suchý.
Připravil ing. Pavel Drahonský

Informace od organizací
Základní a Mateřská škola
Během února a března 2011 se uskutečnilo několik akcí.
2. února 2011 to byl zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2011/2012. Celkem bylo zapsáno 14 dětí.
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16.2.2011 se žáci 5. ročníku již tradičně zúčastnili sportovně vědomostní soutěže Kloboucká pětka, kterou
pořádá Městské víceleté gymnázium v Kloboukách u Brna. Pro naši školu získali krásné 1. místo.

Pod vedením svých p. učitelek nacvičilo 48 žáků naší školy předtančení na I. obecní ples v Moutnicích.
Tančili na hudbu polonézy, mazurky a klavírního koncertu B-moll.
Nezapomněli jsme ani na masopust. Žáci si sami vyrobili masopustní maškary a vyrazili 4. března na
klasickou masopustní obchůzku naší obcí. Chlapci předvedli mečový tanec Pod šable. Děkujeme všem,
kteří pro děti připravili tradiční pohoštění.

Připravily: Mgr. Marie Marešová, Mgr. Lenka Vojtěchová

Jednota Orel Moutnice

Poděkování
Srdečně děkuji všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a realizaci Svatojánského ohně a Letního
tábora pro děti. Velký dík patří obecnímu úřadu za finanční podporu, myslivcům za přípravu a poskytnutí dřeva pro
táborák, farnímu úřadu za možnost použití farní zahrady, ženám a mužům, kteří obstarali občerstvení, a také všem,
kteří přišli a vytvořili kolem ohně pěkné společenství.
Mé poděkování patří také těm, kdo se  zasloužili o pěkný průběh tábora pro děti, a to zejména našim milým paním
kuchařkám za vynikající jídla, vedoucím a praktikantům za perfektně připravený program a péči o děti, panu faráři
Strouhalovi za duchovní doprovázení a moutnickým hasičům za pomoc s dovozem všech potřebných věcí.
Ještě jednou děkuji a těším se na příště.                                    

Miluše Janoušková
Za Orla Moutnice
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Obnovení krojů
Orel jednota Moutnice obnovila ženáčské kroje z konce 19 stol. Správnou podobu kroje jsme konzultovali
s etnografkou PhDr. Věrou Kovářů, jejíž maminka pochází z Moutnic. Výsledkem jsou střídmé kroje, které se od
sebe liší výzdobou a barevností v rámci doporučené palety, takže je každý jednotlivý kroj originálem.

Český červený kříž
Na úterý 18. 2. 2011 pozval ČČK JUDr.Moniku Dostálovou, aby s námi pobesedovala a pohovořila na velmi
závažné téma, které se týká mnoha žen i mužů, když jim lékař oznámí, že nádor v jejich těle je pozitivní.
S pocity, se kterými se člověk musí vyrovnat, vliv okolí a blízkých, kteří nevědí, zda nemocného oslovit nebo
raději mlčet.
Člověk musí přemýšlet o tom, co udělal  špatně, proč lépe nesledoval „hlas“ svého organismu, co předcházelo
a jak k tomu člověk přistupoval, kde jsou příčiny, jaký vliv má genetika a mnoho dalších zajímavých postřehů,
informací, vztahů, příčin a následků.
Paní Dostálová v době prvního výskytu nemoci byla pracovně velmi vytížená, byla manažerkou a spadala
pod ni veškerá právní oddělení TELECOMU na Moravě. Při takto vysokém pracovním vypětí a nasazení
absolvovala chemoterapii, ozařování a všechny další léčebné procedury, avšak tato zákeřná nemoc se po pěti
letech přihlásila znovu.
Paní doktorka tedy tímto martyriem prošla dvakrát. Napsala a vydala knihu „Rakovina a já“, kterou bylo
možno si po přednášce zakoupit. Pro všechny, kteří by si knihu rovněž rádi přečetli, bude k dispozici v místní
knihovně.
Této nevšední akce se zúčastnilo 20 žen a dívek a pochvalně se vyjadřovaly k úrovni, přístupu a podání,
které vede k zamyšlení nad způsobem našeho života a péči o své zdraví.
Děkujeme tímto JUDr. Dostálové za nevšední zážitek, a pokud bude zájem, můžeme se sejít opět.
V prosinci jsme pozvaly paní Vahalovou z Těšan, abychom uspokojily zájem o pletení krásných, milých,
nevšedních ozdůbek, které přinášejí radost tomu, kdo je vytvořil, i tomu, kdo byl obdarován.
Pro velký zájem se pletení z pedigu uskutečnilo v hasičské zbrojnici  znovu 25. 1. 2011 a na přání přítomných
žen se pokračovalo ještě 8. února.
Přijďte se podívat a případně si zkusit uplést něco sobě pro radost nebo dárek pro své blízké. Potřebujete jen
nůžky a ručník. Materiál na pletení, podložky různých tvarů a přírodní i barevný pedig poskytne naše paní
instruktorka i v příští lekci.
Za výbor ČČK Mgr. D. Ovczaryková
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Kultura a sport
Život na vesnici
OREL jednota Moutnice pořádá  9.4. – 10. 4. 2011 společenskou akci pod názvem Život na vesnici. Celý víkend  
bude věnován vzpomínce života na vesnici za našich prarodičů. Můžete shlédnout výstavu krojů z našeho kraje
a zajímavé historické exponáty, které nám život našich prababiček připomínají. Součástí bude také domácí zabíjačka,
která začne v sobotu v 8 hod zavěšením čuníka. Po celý den můžete sledovat výrobu lahodných jitrniček, voňavé
tlačenky a dalších laskomin.
Kolem 12hodin budeme nabízet k obědu zabíjačkovou polévku, ovarový talíř a další dobroty.
Součástí  této akce bude i ochutnávka domácí slivovice.
Touto cestou vás žádáme o zapůjčení vhodných exponátů - různého nádobí, výbavy kuchyně, deček, krajek.
Vystavovat budeme také truhly, máselnice, skříně, kočárky, kolébky, cepy, trakaře, staré obrazy, zrcadla a další.
Zapůjčené výstavní exponáty v pořádku vrátíme.
Vše,  i vzorky domácí slivovice,  můžete nosit do Orlovny  7.4. v 16–19 hod.
Těšíme se na společné setkání u dobrého jídla. Orel jednota Moutnice srdečně zve všechny spoluobčany.
Inzerce
800 521 521

www.kb.cz

Bližsí informace na pobočce
Komerční banky Brno venkov,
Kobližná 3, Brno
Věra Kostihová, tel.: 955 584 298
Denisa Štěpánová, tel.: 955 584 296
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Nemusíte jezdit do Brna.
U nás dostanete stejný servis
k pojistným smlouvám,
penzijnímu fondu, ČP Investu
i hypotékám ČP.
Otevírací doba:
Po - Pá 9:00 - 12:30 13:00 - 18:00
Případně individuálně po domluvě
Obchodní kancelář ČP
Nám. Míru 22, 667 01 Židlochovice
Tel: 547 210 940, 603 272 041, 608 941 824
dvecorkova@servis.cpoj.cz
tpelc@servis.cpoj.cz

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.

