ZDARMA

čtvrtletník obce Moutnice

č. 21/2011

Zprávy z obce
Stanoviska ke stavbám
Rada obce souhlasila se záměrem manželů Trávníčkových provést stavební úpravy jejich rodinného domu
č. p. 362.
Rada obce souhlasila se záměrem pana Petra Nekvapila postavit zahradní domek na pozemku za rodinným
domem.
Rekonstrukce hasičského auta Tatra T 148 CAS
Ve výběrovém řízení na opravu auta zvítězil pan
Jaroslav Roubal s částkou 644 990,- Kč. Byla opravena
netěsná nádrž, osazen výsuvný stožár s halogenovými
světlomety, instalováno vysokotlaké zařízení pro rychlý
zásah, upraveny úložné prostory a provedeny další různé
úpravy.

jekty komunikací v prostoru domů p.Adamcové, manž.
Lengálových a Šalovských a dále za domy vpravo při
výjezdu z obce směrem na Němčice.
Rekonstrukce silnice II/380
Rada se opakovaně seznámila s projektem pro územní
rozhodnutí na rekonstrukci silnice II/380. Po delší diskusi se rozhodla pověřit projektanta, aby zpracoval řešení křižovatky ve středu obce tak, že autobusová zastávka se posune od Hrdličkového „zpět“ pod napojení
silnice od Jaloviska.
Blahopřání k životnímu jubileu
Rada obce rozhodla, že občanům, kteří v kalendářním
roce oslaví 80. nebo 85. narozeniny, bude zasláno blahopřání. Občanům, kteří v kalendářním roce oslaví minimálně 90. narozeniny, bude poblahopřáno osobně.
Změna územního plánu
Rada vzala na vědomí žádosti občanů o změnu územního plánu, tyto žádosti byly zaevidovány a budou zařazeny do projednání úpravy územního plánu.
Tržní řád obce
Rada schválila návrh Nařízení obce č. 1/2011, kterým
se vydává tržní řád.

Zhodnocení peněz na účtu obce
Rada rozhodla, že pro zhodnocení peněz na účtu bude
využit termínovaný vklad České spořitelny.
Prodej části parcely
Rada doporučila zastupitelstvu prodej 4 m2 z p. p. č.
266/1 v k. ú. Moutnice panu Josefu Lengálovi. Zastupitelstvo tento prodej následně schválilo.
Projekt úpravy okolí hřbitova
Rada obce se shodla na potřebě zpracovat projekt
úpravy okolí hřbitova včetně hřbitovní zdi. Dále pro-

Úprava provozního řádu Hasičské zbrojnice
Rada schválila úpravu provozního řádu Hasičské
zbrojnice, která spočívala hlavně v úpravě ceny – zvýšení o DPH.
Moravská vlajka
Rada souhlasila s vyvěšením moravské vlajky na budovu OÚ Moutnice u příležitosti státního svátku sv.
Cyrila a Metoděje.
Drtič a kompostéry
Vítězem výběrového řízení na dodávku drtiče se stala
firma HITL, s.r.o a vítězem výběrového řízení na dodávku kompostérů firma Meva –Brno, s.r.o.. Podle kupní
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smlouvy budou drtič i kompostéry dodány na OÚ do
konce července. V srpnu proběhne předání kompostérů
přihlášeným občanům. Kompostéry budou plastové
o objemu 720 litrů.
Závěrečný účet za rok 2010
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za
rok 2010.
Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moutnice za rok 2010
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu auditora
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o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moutnice za
rok 2010.
Rozpočtové opatření 2-2011
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření
2-2011
Návrh územního plánu obce Moutnice
Zastupitelstvo obce schválilo návrh zadání územního
plánu obce Moutnice. Nyní začne výběr projektanta
a následně vlastní práce na tvorbě nového územního
plánu.

Několik poznámek:
Sypání trávy do potoka – chci požádat občany, aby posekanou trávu nesypali do potoka. Posekanou trávu můžete
zdarma odevzdat do kontejneru ve sběrném dvoře nebo ji zkompostujte. Potok se trávou zbytečně zanáší.
Tržní řád obce – Tržní řád jsme se rozhodli vydat hlavně z toho důvodu, že pod záminkou prodeje zboží dochází
k okrádání našich (zejména starších) občanů. Také „nabízeči“ různých produktů a služeb, např. „lacinější“ el.energie
nebo plynu způsobili již řadě našich občanů nemalé potíže. Ve schváleném tržním řádu obce je mimo jiné zakotven
zákaz podomního a pochůzkového prodeje v naší obci.
Pokud tedy zjistíte, že po naší obci chodí prodejci „čehokoliv“, nebo osoby, které nabízí např. lacinější energie
(plyn, el. energie), neprodleně volejte Městskou policii tel: 604 290 318 nebo na Obecní úřad.
Připravil Ing. Pavel Drahonský

Informace od organizací
Základní a Mateřská škola
Základní škola
Blíží se konec školního roku a pro nás páťáky končí doba pěti let, kdy jsme chodili do moutnické školy. Někteří
z nás odchází na Gymnázium v Kloboukách, někteří na Základní školu do Těšan. Obě školy jsme mohli poznat na
společných akcích.
V Kloboukách jsme se tradičně zúčastnili vědomostně sportovní soutěže Kloboucká pětka a získali na ní první
místo, v Těšanech jsme skončili na druhém místě ve
florbalovém turnaji.
Do Těšan jsme si jeli také zasoutěžit i s ostatními spolužáky z jiných tříd. Změřili jsme své síly v běhu, hodu
kriketovým míčkem, skoku dalekém a vysokém. K našim nejlepším sportovcům patřili: Vlastimil Uhlíř,
Šimon Stanislav Žáček, Filip Kříž, Filip Kolek, Petr
Oprchal a Tomáš Janoušek.
Těšanskou školu jsme pak ještě navštívili společně se
spolužáky ze 4. ročníku. Při této akci zvané Napříč
školami jsme se setkali se žáky z Těšan, Borkovan
a Boleradic. Ve skupinkách, ve kterých byli zástupci
z každé školy, jsme vyráběli koně z lepenky, hráli
florbal. Při hře bingo jsme se dozvěděli informace
o všech čtyřech zastoupených obcích. Zajímavá byla
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návštěva kovárny, kde nám ukázali různé kovářské nářadí, podkovy a zemědělské nářadí, kterým dřív lidé obdělávali
svá pole.
Všechny děti a jejich rodiče jsou zváni do kovárny první sobotu v červenci a srpnu, kde si mohou vyzkoušet
kovářské práce a výrobky si odnést domů.
U příležitosti Dne dětí jsme vyrazili na pěší výlet do bažantnice. Cestu jsme si zpříjemnili zastávkou na třešních.
Asi největší radost jsme měli z toho, že jsme si mohli chytnout malého bažanta a pohladit si ho. Některým jsme také
dali jméno, ale dnes bychom je už asi nepoznali.

Každý školní rok má být ukončen výletem a my jsme tentokrát vyrazili na hrad Veveří. Na nádvoří nás přivítal
tambor, aby nás informoval tak, jak je jeho zvykem, o programu, který nás čekal.
Vyráběli jsme svíčky a mýdlo, tiskli na látku obrázek. Mohli jsme si vyzkoušet rytířskou zbroj, střílet z kuše, házet
sekyrkou. Na nádvoří nám zahráli legrační pohádku o princi Bajajovi, ve které si zahráli i naši dva spolužáci
Kristýna Brožová a Jakub Svoboda. Velkou zábavu jsme si užili i při žonglování.
Nakonec jsme se vydali na prohlídku hradu. Po ní nás už čekala cesta domů.
Pátá třída se se vydá ještě na jeden výlet. Pojedeme do Pelhřimova.
Proč zrovna do Pelhřimova?
Naše škola se letos pokusila s ostatními školami překonat rekord v množství vyrobených znaků obcí a měst
z odpadového materiálu. Proto jsme si vybrali pro poslední společný výlet se spolužáky Pelhřimov. Prohlédneme si
další české rekordy a navštívíme i Muzeum strašidel.
Znak obce Moutnice můžete vidět při vstupu do naší školy. Přijďte se na něj podívat.
Společně se školní družinou pojedeme do kina Olympia. Letos jsme se dohodli na filmu KungFu Panda 2. Jestli
nám počasí bude přát, pobavíme se před filmem v Olympia parku.
Družináři plánují ještě jednu významnou akci – Noc ve škole. Nejde jen o to, že ve škole přespíme, ale musíme si
připravit večeři, nocleh. Ráno nás bude čekat příprava snídaně, ale také i svačiny, protože nás maminky tentokrát do
školy vypravovat nebudou a my to musíme zvládnout sami.
Na nás se můžete spolehnout.
žáci 5. ročníku
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Jednota Orel Moutnice
Po úspěšné dubnové výstavě „Život na vesnici“ i v dalších měsících proběhly zajímavé orelské akce. A to hned
8. května jsme se zúčastnili Mariánské štafety v Bošovicích. Odpoledne jsme v místní Orlovně ve spolupráci
s Mateřskou a Základní školou Moutnice oslavili svátek matek. Děti z mateřské školky předvedly svoje taneční
vystoupení, děti ze základní školy nám skvěle připomněly hity a velké hvězdy showbusinessu z dřívějších dob. Na
závěr zazpívala písničky schóla Piškotci.
V neděli 29. května jsme se již tradičně zúčastnili orelské poutě do mariánského poutního místa Křtiny. Po
slavnostní mši svaté jsme se přesunuli do orelské základny v Bukovině, kde probíhal další program. Tento program
naše děti doprovázely zpěvem. Poté si mohly děti vyzkoušet různé dovednosti, např. chůzi na chůdách, střelbu ze
vzduchovky, hlavolam, jízdu s autíčkem na ovládání, skoky v pytlích, slepičku, která snáší vajíčka apod.
V sobotu 4. června se konal 21. ročník duchovních písní „Cantate 2011“ v Luhačovicích pořádaný Kulturní
radou Orla a župou Velehradskou. Této přehlídky se zúčastnila již po čtvrté i schóla Piškotci. Děti měly se svým
vystoupením velký úspěch a současně si užily v Luhačovicích krásný, ze začátku slunečný, poté deštivý den.
Navštívily prameny Vincentka a Ottovka, stánek se zmrzlinou i teplými lázeňskými oplatky.
Poděkování
Orel jednota Moutnice děkuje všem, kteří ochotně přiložili ruku k dílu při renovaci parket v sále a přísálí,
o výsledku jste se mohli přesvědčit již při oslavě Dne matek.
Prosíme proto o důsledné dodržování přezouvání do sportovní obuvi se světlou podrážkou.
Za Orel Moutnice Petr Novotný
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Český červený kříž
Výbor ČČK pozval své členky a členy na výroční schůzi, která se konala 1. 4. 2011 v hasičské zbrojnici.
V předsálí jsme uspořádali malou výstavku výrobků z pedigu, která byla Vámi obdivována.
Po přivítání všech přítomných, včetně pana starosty jsme vzpomněli na naše dlouholeté členky, paní Zdenu
Novotnou a Terezii Váňovou a minutou ticha uctili jejich památku.
Pod vedením paní učitelky L. Vojtěchové nás obveselily básničkami žákyně ZŠ M. Matějková a M. Brožová.
Zprávu o činnosti za minulý rok přednesla Mgr. D. Ovczaryková, zprávu o hospodaření paní J. Riedlová. Domluvili
jsme se na zájezdu do Znojma a na hrad Bítov, úklidu kolem kostela před Velikonocemi a nastínili plán činnosti na
další období. V pohodě a po občerstvení jsme schůzi ukončili.
Brigáda v okolí kostela se konala 9. 4., ale zúčastnilo se nás jen 11, neboť zároveň hasiči sbírali železný šrot, hrál
se fotbal, probíhala zabijačka a pěkná výstava v Orlovně a některé děti měly program na faře. Vše se však zvládlo.
V sobotu 14. 5. jsme vyjeli na zájezd do Znojma, který připravila, báječně jako vždy, paní M. Janoušková.
Znojmo je jedno z nejstarších měst v ČR, má asi 36 tis. obyvatel. Jeho historie začala už za dob Sámovy říše
v 7. století. Roku 1226 bylo králem Přemyslem Otakarem I. povýšeno na královské město. Je jednou z našich
památkových rezervací.
Nejvýznamnější památky:
Radniční věž – považována za symbol města, je vysoká 80 m a je z ní nádherný výhled na město a okolí.
Masarykovo náměstí – hlavní náměstí. Měli jsme štěstí, neboť se zde právě konala výstava automobilových
veteránů.
Znojemský hrad přestavěný na zámek dnes slouží jako muzeum s památkami na vynálezce bleskosvodu Prokopa
Diviše z blízkých Přínětic.
Rotunda sv. Kateřiny ze 12. století
Podzemní chodby. Navštívili jsme je společně. Jsou unikátní a ojedinělé. Prostírají se pod městem v délce asi
30 km ve 3 patrech. Chodby byly budovány v hloubce od 3 do 11 m velmi jednoduchými nástroji v tvrdé skále ze
žuly a ruly a této skály se vytěžilo asi 55 tisíc m3. Část se použila na městské hradby. Mnoho spekulativních závěrů
se týkalo původně strategického a obranného účelu těchto chodeb, ale snad bylo započato s budováním jako
hospodářské zařízení.
Po prohlídce podzemí některé z nás navšívily Radniční věž, historické křivolaké uličky centra města, jiné se vydaly
na okružní 1,5 hodinovou cestu vláčkem.
Potom naše cesta vedla na původně královský hrad Bítov, který se vypíná na srázném ostrohu nad řekami Želetavka
a Dyje. Na hradě je pozoruhodná sbírka zbraní, zejména vzácně zdobených pušek, moždířů a děl, expozice vycpaných
zvířat a knihovna proslulého rakouského vojevůdce generála E. G. Laudona.
Poslední zastávka, posezení a občerstvení bylo v Lechovicích.
Na příští rok plánujeme zájezd do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
Koncem školního roku bychom chtěli uspořádat soutěž a přednášku pro děti naší ZŠ, pozvat z okresního ČČK
lektorku z Brna, aby nás opět poučila o první pomoci a péči o naše zdraví a rádi bychom pokračovali v pletení
výrobků z pedigu aj.
Vzhledem k tomu, že v Praze si odhlasovali členský příspěvek 200 Kč, ale po domluvě v Brně byl stanoven na
100 Kč, jsme se domnívaly, že mnoho členek z naší organizace odstoupí. Polovina částky se odvádí a tyto peníze se
používají zejména na humanitární pomoc postiženým. Z Brna se tato pomoc vezla a poskytla potřebným nešťastným
lidem postižených povodněmi. Nic se neztratí, nic se nevytuneluje, nic se nezašantročí, neukradne.
V současné době tvoří naši organizaci 166 členů a členek (pokles asi o 40). Snažíme se pracovat s dětmi, pořádat
různé kurzy, přednášky, pravidelná cvičení, brigády, zájezdy a nezapomínáme ani na naše seniory – jubilanty.
Děkujeme všem za přízeň, pomoc a podporu.
Mgr. D. Ovczaryková
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HASIČI
Poslední zásah naší Tatry
Dne 7. 4. 2011 se naše zásahová jednotka zúčastnila
požáru smíšeného odpadu v obci Měnín směrem na
Otmarov. Již ze zprávy SMS od KOPIS HZS bylo
zřejmé, že půjde o požár většího rozsahu, protože byl již
vyhlášen II. poplachový stupeň PPP. Naše jednotka
prováděla na rozkaz VZ s CAS kyvadlovou dopravu
vody a někteří členové JSDHO vyzbrojeni dýchací
technikou S5 hasili haldu smíšeného odpadu útočným
proudem C a kontrolovali opodál stojící zaparkovaný
návěs. Tento zásah byl poslední pro naši CAS T 148,
protože již ve středu 13. 4. 2011 byla odvezena na repasi
a modernizaci do Brna. Na této modernizaci se podílí
finanční částkou Jihomoravský kraj a samozřejmě naše
obec. Poděkování patří naši obecní samosprávě, která
nás nechala udělat cisternu podle našich požadavků
a specifikace. Doufáme, že naše modernější CASka se vám bude líbit a na její posvěcení otcem Reném se těší
moutničtí hasiči a hasičky.

Inzerce
Hledám rodinný dům se zahradou v obci Moutnice a okolí.
Děkuji za nabídky. Tel.: 605 514 210.
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Kultura a sport
Fotbalové okénko – SK Moutnice
Chtěl bych pár řádky zhodnotit uplynulou sezónu v kopané. Jaká byla z pohledu fanoušků, na to ať si odpoví
každý sám. Já myslím, že lidé, kteří se pohybují kolem moutnického fotbalu, ať už hráči či fanouškové nebo trenéři,
se nemají za co stydět. Posuďte sami malé zhodnocení.
Přípravka – závěrečná tabulka – okresní přebor – starší
1. Šlapanice
20 – 18 – 2 – 0 		 skóre 122:11 a 56 bodů
2. Újezd u Brna
20 – 15 – 2 – 3 skóre 171:24 a 47 bodů
6. Moutnice
20 – 7 – 2 – 11 		 skóre 51:64 a 23 bodů
Velké poděkování patří trojici trenérů René Kříž, Antonín Válka a Pavel Krumpolc, která musela řešit generační
problémy. Odešla celá řada kvalitních hráčů do mladších žáků a ti, co zůstali v přípravce, jsou zárukou do dalších
fotbalových let. A určitě jim patří velký dík za radost, kterou dávají fotbalu.
Mladší žáci – okresní přebor – finálová skupina
1. Oslavany		skóre 84:19 a 52 bodů
2. Rajhrad		skóre 73:54 a 32 bodů
3. Moutnice		skóre 42:45 a 22 bodů
V této kategorii jsme již sklízeli první plody u úrody naší přípravky. Zde trenér Martin Pospíšil využíval chlapců,
kteří získávali první fotbalové krůčky v přípravce.
Starší žáci – okresní přebor- finálová skupina
1. Moutnice 		skóre 61:16 a 53 bodů a postup
2. Oslavany		skóre 53:16 a 39 bodů
3. Šlapanice		skóre 55:30 a 37 bodů
Starší žáci SK Moutnice jsou v této sezóně 2010/2011 nejúspěšnějším mužstvem a právem si odvážejí pohár za
vítězství v soutěži starších žáků. Jména jako V. Hedvábný, P. Čermák, T. Květ, M. Otřísal, Z. Hřebíček, P. Janoušek,
A. Slíva a další si zapamatujte, určitě o nich – doufám – ještě uslyšíme. V pozadí tohoto úspěchu stojí nenápadný,
skromný a poctivý trenér Arnošt Muzikář, kterému pomáhal Martin Pospíšil od mladších. Loni byli st. žáci 2., letos
1. místo. Ale starší žáci postupovat nebudou do krajské 1. třídy, jelikož máme málo chlapců v této kategorii. Trenér
Muzikář se posouvá k dorostu spolu s dalšími 8 hráči. Zbylí půjdou na hostování do kvalitních klubů
v krajském přeboru. Velká gratulace trenéru a všem chlapcům vítězného celku!
Dorost – okresní přebor
1. Šlapanice		22 – 18 – 1 – 3		skóre 100:19 a 55 bodů
2. Pozořice		22 – 15 – 3 – 4		skóre 64:19 a 48 bodů
4. Moutnice		23 – 14 – 1 – 8		skóre 67:35 a 43 bodů
Další úspěch mládežnického fotbalu v této sezóně. I když se někomu může zdát 4. místo málo, dorostenci ale nehráli prakticky v žádném utkání kompletní. Trenéři museli postrádat Václava Hrdličku, Jana Doláka, Libora
Janouška a Tomáše Badera, kteří už nastupují za „A“ mužstvo. Děkuji především P. Dolákovi, M. Klatovskému
a P. Dolákovi st. a všem hráčům za krásné umístění v tabulce.
„A“ Muži – okresní přebor – tabulka
1. Rosice „B“		25 – 17 – 6 –2		skóre 65:23 a 57 bodů
2. Zbraslav		25 – 16 – 2 – 7		skóre 55:21 a 50 bodů
4. Moutnice		25 – 12 – 4 – 9		skóre 46:38 a 40 bodů
Další pěkné umístění našeho mužstva a pěkný úspěch naší kopané. Někdo namítne, že to mohlo být určitě ještě
lepší, jenže vloni jsme byli předposlední a zachránili jsme se až v posledním kole. No a po podzimu byli až na desátém místě. Jenže těsně před zahájením zimní přípravy přišel k mužstvu středoškolský učitel Mgr. Antonín Lukáš,
který byl nejen vynikající fotbalista, ale také především úspěšný trenér mužstev jako byly Rosice, Zbýšov, Slavkov
a Mokrá a k nám přišel z Vojkovic. Má rád mladé hráče, kterým důvěřuje a dává jim prostor v sestavě. Největší radost máme však z toho, že všichni hráči „A“ mužstva jsou naši hráči kmenoví a nemáme žádné hráče na hostování.
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Opět velký dík trenéru Lukášovi a hráčům.
„B“ Muži – III.třída sk. „A“
1. Vojkovice „B“ 25 – 17 – 4 – 4 skóre 76:37 a 55 bodů
2. Tvarožná
25 – 13 – 6 – 6 skóre 61:41 a 45 bodů
12. Moutnice „B“ 25 – 7 – 4 – 14 skóre 35:64 a 25 bodů
„B“ tým se sice opět letos zachraňoval, ale můžeme hráčům poděkovat za lepšící se tréninkovou docházku a morálku. Samozřejmě nesmíme zapomenout na trenéry a duše „B“ mužstva Eduarda Šedivého a Václava Krále, kteří se
o kluky starají. A ještě malý dovětek. III. třídu sk. „A“ hraje 10 mužstev, která v minulosti okusila vyšší okresní přebor, takže je „trojka“ určitě těžší, než si kdo myslí.
Tolik tedy bilance sezóny 2010/2011. Velký dík všem, ať už trenérům, funkcionářům či hráčům. Přeji všem tímto
jmenovaným a jejich rodinám pěknou a příjemnou dovolenou, dětem pěkné počasí a hezké prázdniny, aby 14. srpna
na zahájení sezóny 2011/2012 byli všichni odpočatí a v plné síle.

Za SK Moutnice Robert Ostrovský

Soutěž sudoku
Na naší škole se děti opět sešly ve čtvrtek 9. 6. odpoledne, aby si zahrály s čísly a zasoutěžily. Celkem 25 žáků
z 1.–5. ročníku se pokusilo zdolat a uspořádat do sloupků, řádků a čtverců devět číslic tak, aby se žádné neopakovalo. Správně a nejrychleji se to podařilo:
1. místo – Erika Janoušková – 5. tř.
2. místo – Adam Trávníček – 3. tř.
3. místo – Adam Slíva – 5. tř.
4. místo – Kristýna Brožová – 5. tř.
5. místo – Marek Holeček – 4. tř.
6. místo – Tomáš Janoušek – 5.tř.
Soutěž připravila paní vychovatelka Ilona Strejčková.
V pondělí 13. 6. se před vyučováním shromáždily
všechny děti naší ZŠ a prvním třem soutěžícím byly
předány diplomy a ceny od ČČK. Paní učitelka
L. Vojtěchová skupinu soutěžících vyfotila.
Všem soutěžícím a výhercům blahopřejeme a těšíme
se na podzimní kolo soutěže.
Za ČČK Mgr. D. Ovczaryková

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.

