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•	Stanoviska	ke	stavbám rada obce sou-
hlasila se záměrem manželů Holečko-
vých provést půdní vestavbu jejich ro-
dinného domu č.p.284.
rada obce souhlasila s vybudováním vo-
dovodní přípojky dle žádosti pana petra 
Ševely.
rada obce souhlasila se záměrem petry 
a přemysla opálkových se stavbou rodin-
ného domu. 
rada obce souhlasila s předčasným uží-
váním komunikace k rodinnému domu 
pana Ladislava Čonky.
rada obce souhlasila s oplocením po-
zemku p.č.598/8 dle žádosti pana pavla 
Žáčka.
•	Zhodnocení	 peněz	 na	 účtu	 obce rada 

na základě došlých nabídek rozhodla, 
že pro zhodnocení volných prostředků 
na účtě ve výši 5 000 000 kč  bude využit 
termínovaný vklad u volksbank.  
•	Zpomalení	provozu	a	 zvýšení	bezpeč-
nosti	 na	místních	komunikacích rada 

obce souhlasila s vybudováním trvalých 
zpomalovacích staveb na místních komu-
nikacích. v současné době se připravuje 
stavební úprava – zvýšení křižovatky 
„u jančíkových“ a u pošty. postupně se 
vybudují zpomalovací prahy i na jiných 
místech, např. „u vetrového“. počítá se 
také s opětovným osazením zábran proti 
projetí automobilu mezi dům manželů 
Čermákových a restaurace paní Hlož-
kové.
•	Park	u	hasičské	zbrojnice rada souhla-

sila s projektem parku u hasičské zbroj-
nice, který vypracovala firma květ.
•	Dětské	hřiště – rada rozhodla o dovyba-

vení dětského hřiště „pod chaloupkami“ 
o další herní prvky.
•	Fotovoltaická	elektrárna rada zamítla 

žádost firmy Goodwill Housing s.r.o. 
o snížení úhrady za výkon věcného bře-
mene na parcely, na kterých je umístěna 
fotovoltaická elektrárna.
•	Pomoc	doručovatelkám	České	pošty – 
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ÚvoD

Podle Vašich informací se Moutnický zpravodaj stal vyhledávaným periodikem. Také 
proto se ho Rada obce rozhodla začít vydávat v nové grafické úpravě a v novém 
formátu. Věříme, že nyní „nezapadne“ mezi reklamními prospekty v poštovních 
schránkách.
V loňském roce vyšly Moutnické zpravodaje jen dva, a to č.1 a č.2. Pak jsem na delší 
dobu onemocněl, a proto se mi další čísla nepodařilo zajistit. Omlouvám se za to 
a děkuji za pochopení.
Do tohoto zpravodaje jsem použil i některé zprávy a články, které měly být otištěny 
v podzimním a zimním vydání a které ještě neztratily aktuálnost. 

1.	ZPrávy	Z	obce
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rada obce schválila umístění odkládací 
schrány „u Mellového“ podle žádosti 
České pošty. 
•	Nájemní	 smlouvy	 se	 společností	 Agro	
MoNeT	 a.s. rada obce neprodloužila 
nájemní smlouvy na některé pozemky, 
které užívá společnost agro MonEt a.s., 
protože na nich plánuje výsadbu stromů.
•	Změna	nájemní	smlouvy	s	MUDr.	Hu-	
bačovou rada obce souhlasila se změ-
nou nájemní smlouvy s Mudr. Hubačo-
vou, která spočívá ve změně názvu pro-
najímatele.
•	Nový	 velitel	 zásahové	 jednotky	 SDH	
Moutnice rada obce souhlasila se jmeno-
váním pana tobiáše putny do funkce veli-
tele zásahové jednotky SdH Moutnice od  
1. ledna 2012.
•	Poskytnutí	 příspěvků rada obce sou-

hlasila s poskytnutím příspěvku ve výši 
5.000,– kč dle žádosti zuŠ klobouky 
u Brna a příspěvku ve výši 10.000,– pro 
zŠ a MŠ těšany a florbalový oddíl Fbc 
aligators.
•	Nové	 autobusové	 zastávky rada obce 

rozhodla, že za zničenou autobusovou 
zastávku v rozaříně bude pořízena nová. 
Spolu s ní se vymění i zastávka před re-
staurací paní Hložkové. u obou těchto 
zastávek budou provedeny nové základy 
a položena nová dlažba. rada vybrala za-
stávky od firmy Hostalek-Werbung s.r.o.  
•	Smlouva	 o	 bezúplatném	 převodu – 

rada obce souhlasila se smlouvou o bez-
úplatném převodu mobiliáře (lavičky 
a odpadkové koše) s regionem Židlo-
chovicko.
•	Zrušení	 prodejního	 místa rada obce 

rozhodla o zrušení prodejního místa před 
samoobsluhou. prodejní místo pro „stán-

kový prodej“ a prodej (např. masa) z au-
tomobilu bude nyní výhradně na „horním 
parkovišti“. 
•	Počítačové	kurzy rada obce souhlasila 

s nabídkou bezplatných počítačových 
kurzů od nadace Livie a václava klau-
sových, a to zejména pro seniory. pokud 
se kurzy uskuteční, budou probíhat v zá-
kladní škole v Moutnicích a budete včas 
informováni o jejich začátku.
•	Kontejnery	na	separovaný	odpad rada 

obce rozhodla o umístění dvou nových 
kontejnerů na separovaný odpad (1x 
plast, 1x papír) na konec ulice zelničky. 
Místo bude nejprve vydlážděno.
•	Ředitelka	 ZŠ	 a	 MŠ	 Moutnice rada 

obce rozhodla, že využije zákonné mož-
nosti a nebude vyhlašovat konkurs na ře-
ditele zŠ a MŠ Moutnice a ponechá 
na dalších 6 let ve funkci dosavadní ředi-
telku Mgr. Marii Marešovou.
•	vyhláška	 č.1/2012 zastupitelstvo obce 

schválilo vyhlášku č.1/2012, kterou se 
mění vyhláška 1/2011 o místních poplat-
cích – na doporučení Ministerstva vnitra 
byla vypuštěna pasáž, která se týkala po-
platků za „hrací přístroje“.
•	rozpočtové	 opatření	 1–2012 zastupi-

telstvo obce schválilo rozpočtové opat-
ření 1–2012 a dodatekč.1 Smlouvy o za-
jištění financování systému idS jmk.
•	Plánovaná	 výstavba zastupitelstvo 

obce projednalo záměry plánované vý-
stavby „obecního domu“ na místě bý-
valé restaurace Morava, stavby „domu 
pro seniory“ a přístavby základní školy 
Moutnice a pověřilo radu obce, aby pod-
něty z jednání zastupitelstva formou stu-
dií dále rozpracovala.   
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základní škola a mateřská škola Moutnice, okres Brno-venkov,
 příspěvková organizace, Moutnice 113, 664 55 Moutnice
vyhlašuje

		výběrové	ŘíZeNí 
   na místo KUcHAŘKy	ŠKolNí	jíDelNy
Pracovní	náplň:
• obsluha skupiny kuchyňských strojů na výrobu pokrmů, stanovení technologického postupu 

a kontroly hotových výrobků, úprava jatečního masa, drůbeže a ryb pro kuchyňské zpracování, 
organizace a zajišťování doplňujících a úklidových prací ve stravovacích provozech, vedení 
příručního skladu

• spolupráce s vedoucí školní jídelny při sestavování jídelníčku
• odpovídá za správnou přejímku potravin , jejich uložení do doby spotřeby
• odpovídá za dodržování předepsaných technologických postupů a dávek podle norem
• vydává pokrmy v jídelně základní školy
• odpovídá za zapisování teplot kritických bodů při přípravě a výdeji jídel
• odpovídá za čistotu provoz. zařízení, nádobí, výrobních místností a dodržování hy-

gienických zásad
Požadujeme:
• vyučení v oboru výhodou
• bydliště v Moutnicích výhodou
• příjemné vystupování a dobré komunikační schopnosti
• zaučení během měsíce června
• termín nástupu 27. srpna 2012
• nekuřáka
Nabízíme:
• místo výkonu práce školní kuchyně Moutnice 277, výdejna v zŠ Moutnice 113
• pracovní úvazek 1,00
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• platové zařazení se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády č . 564/2006 Sb.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu Základní a mateřská škola Mout-
nice, Moutnice 113, 664 55, nebo předejte ředitelce školy nejpozději	do	20.	dubna	2012. 
Přihláška bez požadovaných dokladů není úplná a nemůže být zahrnuta mezi další uchazeče 
o nabízené pracovní místo.
Náležitosti	přihlášky:
• jméno, příjmení
• datum narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
• telefonní spojení
• datum a podpis

K	přihlášce	připojte:
• strukturovaný životopis
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• originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, 

ve smyslu zákona Č. 10 1/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo odmít-
nout všechny předložené nabídky.

V Moutnicích 14. března 2012    Mgr. Marie Marešová, ředitelka školy

STATISTIcKé	ÚDAje	ZA	roK	2011

celkový počet obyvatel k 31. 12. 2011 1 141
– z toho muži 584
– z toho ženy 557

věkový průměr občanů v obci 40
počet přistěhovaných v roce 2011 24
počet odstěhovaných v roce 2011 16
počet uzavřených sňatků v roce 2011  8
počet narozených dětí v roce 2011 12
počet úmrtí v roce 2011 9
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v	roce	2011	se	narodili
adam Sobotka, vanessa Husáková, adéla Hrdá, Štěpán Husák, anna vymazalová, nelly 
Čonková, nella Marešová, patrik kroupa, nikola Štaudová, Sofie Marie Žáčková, va-
nesa chocová, Štěpánka Řípová
v	roce	2011	zemřeli
zdeňka Mašková, Marie Suchánková, vlasta Havránková, Ladislav janoušek, jan Mašek, 
václav král, jaroslava vozková, Marie ryšavá, jan konvica
významná	výročí	v	roce	2011
92 let oslavila: anna Svobodová
91 let oslavili: vítězslav Čermák, anna dolečková, Marie janoušková
90 let oslavila: růžena dohnálková 
89 let oslavila: Marie Havránková, Františka krásová, Marie pytlíková
88 let oslavil: vincenc Husák
87 let oslavila: Marie dohnálková
86 let oslavila: jaroslava Benešová, Gertruda ryšavá
85 let oslavili: Františka veithová, Františka Hrdličková, František Svoboda, anna
  Stejskalová, Eliška Škrdlová, Marie Čermáková, alois chmelař                                                                                   

80 let oslavili: vladimír Čermák, jiřina Svobodová, vladimír povolný, Libuše  
  Horecká, František vozka, václav Fibich, anna otřísalová 
        
75 let oslavili: anna Fialová, jiřinka Wetterová, rostislav Žák, Milan konečný,  
  oldřich pokorný, Emílie váňová, Marie Malínková, Marie Langášková,  
  rudolf procházka, věra podloucká
 Připravila Iva Kohoutková

víTáNí	obČáNKů

dne 15. května 2011 
se na oÚ Moutnice 
uskutečnilo další slavnostní 
vítání těchto nových občánků 
naší obce:

richard Hula, Moutnice 147
vojtěch král, Moutnice 347
tereza Žáková, Moutnice 56
Sabina zezulová, Moutnice 92
ondřej kusý, Moutnice 286
Mariana nykodymová, Moutnice 6
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antonín novotný
Moutnice 23

adam Sobotka
Moutnice 258

oDPADy

Znovu přetiskujeme aktualizovaný článek o správném ukládání odpadů.
v následujícím přehledu, který byl vytvořen ve spolupráci se společností .a.S.a., jsou 
popsány hlavní druhy odpadu a místa jeho správného uložení. za důležité považuji uvést:
– odpad uložený do separačních kontejnerů (u samoobsluhy, u pošty, v rozaříně, pod 

chaloupkama a kontejner na železo u „Moravy“) je od naší obce zpětně vykupován. 
pokud  dáváme do těchto kontejnerů např. nezmáčknuté pEt láhve, odvážíme napro-
sto zbytečně „vzduch“ a okrádáme se tedy o naše peníze. 

co	a	kam	ukládat:
odpadové	nádoby	110	l,	120	l,	240	l,	1100	l
možno uložit – směsný komunální odpad
pro vysvětlení uvádíme, které odpady nelze ukládat do odpadových nádob na komunální 
odpad:
1. odpad ze zahrad – ovoce, okopaniny, tráva, větve
2. velkoobjemový odpad
3. žhavý popel
4. uhynulá zvířata – patří do kafilerie
5. zemina, kamenivo, stavební suť
6. separované odpady - papír, sklo, plasty, „tetrapaky“, kov
7. vyřazené léky, baterie, akumulátory, zářivky, výbojky, pneumatiky, kapaliny, látky 
    žíravé, výbušné, lehce vznětlivé
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co	ukládat	do	separačních	kontejnerů:	

Do	bíléHo	KoNTejNerU	
patří čiré sklo – čiré láhve od nápojů ( bez uzávěrů ), veškeré čiré ostatní sklenice
nepatří	sem – barevné sklo, autosklo, drátěné sklo, keramika, porcelán, žárovky, 
zářivky, výbojky a tabulové sklo

Do	ZeleNéHo	KoNTejNerU 
patří barevné sklo – barevné láhve od nápojů (bez uzávěrů), veškeré barevné 
ostatní sklenice, tabulové sklo
nepatří	sem – zrcadla, obrazovky, autosklo, drátěné sklo, keramika, porcelán, 
žárovky, zářivky a výbojky

Do	MoDréHo	KoNTejNerU	
patří – papír – noviny, knihy, brožurky, letáky, kancelářský papír, časopisy, 
karton, sešity, papírové sáčky a obaly, vlnitá lepenka, rozložené papírové krabice
nepatří	sem – znečištěný a mastný papír, papírové pleny, kapesníky a ručníky, 
uhlový papír, voskovaný papír, pauzovací a dehtový papír.

Do	žlUTéHo	KoNTejNerU	
patří – plasty + „tetrapaky“ - pEt láhve (sešlápnuté), vymyté kelímky 
od mléčných výrobků, plastové nádoby od mycích prostředků, vymyté „tetrapaky“ 
– nápojové kartony např. od džusů, mléka, vína atd., výrobky a ostatní obaly z plastů.
nepatří	sem – linoleum, kabely, pneumatiky, novodurové trubky, guma,molitan, 
textil, znečištěné nádoby (od léčiv, olejů, chemikálií, barev, kyselin, hydroxidů 
a ostatních nebezpečných látek).

odpady,	které	nelze	odkládat	do	separačních	a	odpadových	nádob	lze	odstranit	takto:	
Velkoobjemové kontejnery
možno uložit – starý nábytek, matrace, koberce a linolea, staré lyže, snowboardy, kola, 
zrcadla, autoskla, drátěné sklo, umyvadla, Wc mísy, vyřazené oděvy atd.

Kontejner	u	hřbitova
Možno uložit pouze odpad ze hřbitova
nepatří sem – odpad ze zahrádek!

Mobilní	sběr	nebezpečných	odpadů
odebírá se – agrochemický odpad, postřiky, oleje, tuky, barvy, lepidla a pryskyřice ob-
sahující nebezpečné látky, rozpouštědla, kyseliny, zásady, odmašťovací přípravky, foto-
chemikálie, nepoužité léky, baterie a akumulátory, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, 
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ledničky a mrazničky, televizory, monitory, rádia, pračky, myčky a ostatní elektrospotře-
biče, dřevo obsahující nebezpečné látky, pneumatiky

Kontejnery	na	výkopovou	zeminu	a	stavební	suť
možno uložit – výkopovou zeminu a kamenivo, stavební suť
 Připravil Ing. Pavel Drahonský

ZáKlADNí	A	MATeŘSKá	ŠKolA

Masopust
každý rok slavíme masopust a letos 

jsme ho oslavili na školním dvoře. pozvali 
jsme maminky, tatínky, babičky, dědečky, 
všechny z vesnice.

každá třída si připravila masky k ve-
selé písničce, kterou jsme nejen zpívali, 
ale také jsme si na ni zatancovali. prvňáci 
se převlékli za muzikanty, druháci a čtvr-
ťáci za domácí zvířata, třeťáci za zeleninu 
a my páťáci za čerty a káče. přišly i děti ze 
školky, které byly převlečeny za medvědy.

užili jsme si při masopustní veselici 
hodně legrace. a ta k pořádnému masopustu 
patří. 
 
žáci pátého ročníku

Zápis	do	prvního	ročníku

v únoru se připravujeme na zápis prvňáčků. do přípravy se zapojí všechny děti naší 
školy, aby budoucím prvňáčkům připravily překvapení. 

v den zápisu jsme se převlékli za sněhuláky, kteří budoucí prvňáčky přivítali a zavedli 
k paním učitelkám. ty měly pro děti připravené různé úkoly. protože všechny děti úkoly 
splnily, odnesly si domů dárečky. doufáme, že se jim líbily.

na nové kamarády se už moc těšíme.
 Svatava Čermáková, Petr Nekvapil a Jaroslav Srnec
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co	nám	podzim	nadělil
protože nám podzim nadělil mnoho druhů ovoce a zeleniny, rozhodli jsme se využít 

tyto podzimní plody na přípravu salátů, nápojů a podzimních lahůdek.
Možná byste ani nevěřili, že na mísách se objevily lodě, letadla, vrtulníky, auta, pří-

šerky, zeleninoví panáčci, myšky. nejlepší na tom bylo, že vše bylo k jídlu a zapít jsme 
tyto dobroty mohli ovocným džusem vlastní výroby. 

co jsme ten den vyrobili, jsme si také snědli. a abyste nepřišli zkrátka, přikládáme 
vlastní recepty:
Pikantní	salát:	3 kozí roh, 1 malý lilek, 1 jablko, 1 paprika 
                          vše nadrobno nakrájet a smíchat

	jablka	a	hrušky	s	medem: 2 jablka, 2 hrušky, 200 g medu, lískové oříšky
 Klára Husáková a Michaela Kohoutková

Hele	lidi	–	výchovně	
vzdělávací	program	o	lidech	
se	zdravotním	postižením

jeden den ráno se žáci 3., 4. a 5. roč-
níku sešli na chodbě, kde nás přivítala 
neznámá paní. ten den jsme si měli při-
nést do školy šátek a paní nám řekla, 
abychom si jím zavázali oči. chytili 
jsme se za ramena a společně odešli 
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do třídy. nic jsme neviděli a jen poslou-
chali zvuky kolem sebe nebo poznávali 
předměty podle hmatu. když jsme si 
šátek sundali, uviděli jsme Františka, 
který byl po celou dobu s námi ve třídě. 
My jsme Františka viděli, on nás bohu-
žel ne. v 16 ti letech přišel o zrak.

ukázal nám různé slepecké pomůcky, 
stolní hry, mobil, napsal nám na psacím 

stroji pomocí Braillova písma naše jména. 
velmi zajímavá byla práce s hlínou, kdy 

jsme si vyráběli z keramické hlíny hlavy 
opic. i když František neviděl, dokázal 
nám pomoci. 

dnes už nám hlína vyschla a my máme 
na tento den památku.
                           Jakub Svoboda, Michal Hrdý 
                                             a Matěj Lautrbach

jak	se	barvy	potkávají

v úterý 20. 3. jsme se po obědě vypravili do Brna. ve Wannieck Gallery na nás čekala 
paní Ševčíková, která měla pro nás připravený program – jak se barvy potkávají.

zjistili jsme, že bez světla nejsou barvy vidět, že existují pouze tři základní barvy – 
červená, modrá a žlutá a pomocí těchto tří barev dokážeme vytvořit všechny ostatní, 
kromě bílé a černé. 

v galerii jsme si prohlédli vystavené obrazy a pak jsme v dětském ateliéru vyráběli 
pomocí barevných fólií, lepidla, nůžek a tvrdého papíru barevné vitráže.

jestli chcete vidět naše díla, přijďte se podívat k naší škole. okna zdobí naše výrobky.
 žáci 5. ročníku
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každý rok se páťáci účastní 
soutěže kloboucká pětka, kte-
rou pořádá Městské gymnázium 
klobouky u Brna. jedná se 
o vědomostně sportovní soutěž, 
ve které jsme již po šesté vyhráli. 
ale vezměme to pěkně popo-
řadě.

náš tým zastupovala Micha-
ela kohoutková, jakub Svoboda 
a petr nekvapil. Byli jsme hodně 
nervózní, ale po první výhře, kde 
jsme poznávali odkrývané ob-
rázky, byl strach pryč. ve vědomostní soutěži, která obsahovala 30 otázek, jsme správ-
nými odpověďmi získali 28 bodů. po hádání historické osobnosti, soutěže zaměřené 
na paměť a poznávací soutěže jsme měli 50 bodů, takže už jsme byli za vodou.

Čekalo nás ještě skákání panáka. tam se nám dařilo, ale v házení na koš jsme získali 
jen 2 body. po součtu všech získaných bodů jsme s výsledným počtem 56 bodů, skončili 
na prvním místě.
 Petr Nekvapil a Jakub Svoboda

Kloboucká	pětka

Planetárium

planetárium v Brně bylo 
po velkých opravách znovuo-
tevřeno, a protože jsme se učili 
v přírodovědě o vesmíru a jsme 
děti zvídavé, jeli jsme 21. 2. 
do Brna na kraví horu, kde pla-
netárium stojí.

v sále exploratoria jsme si 
prohlédli planety sluneční sou-
stavy. zjistili jsme, jakou hmotnost bychom měli na různých tělesech ve vesmíru. Mohli 
jsme si sáhnout na meteorit starý 1 milion roků, prohlédnout a vyzkoušet řadu modelů. 
po celou dobu nás provázel moderátor, který nám odpovídal na naše otázky.
 
 Michal Hrdý a Matěj Lautrbach
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Po	památkách	města	brna
ve vlastivědě jsme se učili, že krajským městem jihomoravského kraje je Brno, které 

je známé množstvím památek, proto jsme se domluvili, že si některé z nich prohlédneme.
pro cestu do Brna jsme zvolili integrovanou dopravu. jeli jsme autobusem do Sokol-

nic, kde jsme přesedli na vlak, který nás dovezl až do Brna. z vlakového nádraží jsme 
vyrazili poznávat významné budovy jako např. Mahenovo a janáčkovo divadlo, kostel 
sv. jakuba a katedrálu sv. petra a pavla. kvůli nenávisti stavitelů těchto obdivuhodných 
kostelů, jeden ze sochařů vytesal nad oknem kostela sv. jakuba mužíčka, který vystrkuje 
holý zadeček na protější kated-
rálu petra a pavla. 

nebylo možné vynechat pro- 
hlídku Staré radnice, kde je 
vystaven brněnský drak a Birc-
kovo kolo.

tento výlet jsme si moc 
užili.
Klára Husáková 
a Michaela Kohoutková

adventní doba ve škole bývá spojena s přípravou besídky, výrobou vánočních deko-
rací a dárečků kamarádům. tyto vánoce jsme vyráběli betlém. Možná tomu nebudete 
věřit, ale na jeho výrobu jsme použili plastové lahve, které běžně vyhazujeme do kontej-
nerů. Betlém byl vystaven v budově školy v den, kdy byl rozsvěcován vánočním strom 
na školním dvoře. o víkendu jste ho mohli také vidět v orlovně Moutnice na výstavě 
betlémů. před samotnou besídkou jsme vypouštěli balónky s vánočním přáním. 

vánoční vystoupení zahájily děti z mateřské školy. Školní besídku zahájil náš spo-
lužák Martin krumpolc hrou na trubku. pak jsme si zazpívali u rozsvěceného stromku 
vánoční písně.

protože jsme nápady k vý-
robě betlému čerpali z obrázků 
josefa Lady, oblékli jsme se 
i my do dobového oblečení.    

po besídce se všichni mohli 
zahřát teplým punčem.      
 
Svatava Čermáková 
a Jaroslav Srnec

vánoční	besídka
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některé děti chodí po vyučování do dru-
žiny, kde můžeme trávit svůj čas se svými 
kamarády a s paní vychovatelkou. Má pro 
nás vždy připravené dobré nápady. Máme ji 
moc rádi, protože si s námi hraje různé hry, 
učí nás vyrábět z papíru, látek a bavlnek. 

v družině si hrajeme, díváme se na tele-
vizi a sportujeme. rádi soutěžíme, snažíme 
se překonávat různé rekordy. jedním z re-
kordů je stavba věže z dřevěných kostek.

Moc se do družiny těšíme, protože 
na nás vždy čeká něco nového.  je pro nás 
překvapením, co nás zase paní vychova-
telka naučí. 

už teď se těšíme na spaní v družině, 
na kreslení křídami po zdi, na hry s mí-
čem. vždyť už začalo jaro, bude teplo a to 

nejvíce času budeme trávit na školním 
dvoře. 

v zimě dvůr také využíváme. Hlídají 
nám ho sněhuláci, které si společně s ka-
marády v družině postavíme. 

když je na konci školního roku letní 
počasí, koupeme se v bazéně, hrajeme 
bomby, opalujeme se a mažeme se kré-
mem, abychom se nespálili.

S družinou netrávíme jen čas ve škole, 
ale jezdíme do kina a na výstavy. právě ne-
dávno jsme byli v galerii u vaňkovky.

v družině se nám moc líbí, ale my pá-
ťáci už tady příští rok do školy v Moutni-
cích chodit nebudeme, ale paní vychova-
telku s kamarády navštěvovat budeme. 
                 Erika Janoušková a Nikola Léblová

život	v	družině
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dne 11. ledna 2012 jel 2. a 4. ročník 
do muzea ve Šlapanicích. Bylo brzy ráno 
a venku zamrzaly chodníky. jeli jsme au-
tobusem do telnice, jízda tam byla velmi 
zábavná, v autobuse jsme si povídali, aby-
chom se nenudili. vystoupili jsme na za-
stávce v telnici a pěšky šli do nádražní 
čtvrti. Byla to náročná cesta, ale sladkostmi 
jsme si doplnili energii a bylo to lepší, než 
se učit. z nádražní čtvrti jsme autobusem 
vyrazili do šlapanického muzea.

výstava se jmenovala Šaty dělají pračlo-
věka, a proto nás hned ve dveřích překva-
pily dva historické kočáry. Že by pračlo-
věk používal takový dopravní prostředek? 
tomu jsme samozřejmě nevěřili, ale byli 
jsme dost překvapení, jaké vynálezy po-
užívali naši předci, o kterých se tvrdí, že 
moc vyspělí nebyli. tyto nástroje a vyná-
lezy nám ukázal pan průvodce a připojil 

podrobný výklad. viděli jsme jehly, spony, 
barviva, tkalcovský stav, nůžky na vlnu, 
pěstní klín, kroužky na opasek, přeslen 
a různé ozdobné jehlice. po prohlídce jsme 
si mohli vyzkoušet pravěký oděv a po pře-
vlecích nás čekalo umění. Mohli jsme si 
z hlíny vymodelovat pravěké památky 
nebo vyzkoušet rytectví. při práci našich 
předků nám vytrávilo a tak jsme šli utišit 
naše žaludky ke kašně u muzea.

cesta zpět nám rychle ubíhala a v tel-
nici nás čekalo překvapení – velký betlém, 
který vypadal jako nějaké umělecké dílo. 
protože čas byl náš nepřítel, nasedli jsme 
na autobus a uháněli směrem k Moutni-
cím. celou dobu nás fotila teta Erika, fotky 
si můžete prohlédnout na webu. z našeho 
výletu jsme si také ve škole uspořádali vý-
stavu.
                                       Děti z  2. a 4. ročníku

výlet		do	pravěku	aneb	Šaty	dělají	pračlověka
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ČeSKý	SvAZ	cHovATelů

i v roce 2011 reprezentovala organizace 
ČScH Moutnice naši obec. zúčastnila se 
mnoha místních výstav v různých obcích 
našeho kraje, odkud jsme přivezli mnoho 
čestných ocenění. zúčastnili jsme se také 
jako každoročně oblastní výstav, tento-
krát konané v ořechově, kde jsme obsadili 
v rámci oblasti Brno (organizace okresů 
Brno-město a Brno-venkov) velmi dobré 
umístění. naši členové se také podíleli 
na úspěchu oblasti Brno při již ii. jihomo-
ravské krajské výstavě v Hodoníně. zde 
dopomohli k celkovému 3. místu v soutěži 
mezi okresy: Hodonín, Břeclav, znojmo, 
vyškov, Brno a Blansko.

naše organizace byla požádána kraj-
ským koordinačním sdružením o uspo-
řádání iii. jihomoravské krajské výstavy 
v roce 2012. tato žádost je na základě 

velmi úspěšných oblastních výstav usku-
tečněných v letech 2008 a 2010 v Mout-
nicích, které měly velký ohlas v širokém 
okolí. S velkou lítostí jsme museli tuto 
nabídku odmítnout. naše organizace bo-
hužel nedisponuje takovým počtem členů 
ani pomocníků, abychom byli schopni tuto 
náročnou výstavu zorganizovat. jednalo 
by se asi o 2000 kusů vystavených zvířat 
(králíků, holubů a drůbeže) a veškeré do-
provodné zařízení pro dobré zázemí vý-
stavy. 

i z tohoto důvodu bychom velmi při-
vítali nové, mladší zájemce o práci v naší 
organizaci, která přináší nejen radost z vý-
sledků a úspěchů, ale i užitek pro vlastní 
kuchyni.
 
Za ZO ČSCH Moutnice předseda Jiří Pokorný

Zo	ČScH	Moutnice

jeDNoTA	orel	MoUTNIce

vzpomínka
17. ledna letošního roku uply-

nulo 70. let ode dne kdy  položil 
svůj mladý život v boji za svo-
bodu naší vlasti četař 311. čs. 
bombardovací peruti rudolf Ma-
šek.

rudolf Mašek se narodil jako 
páté dítě manželům Maškovým. 
po ukončení základní školní do-
cházky na moutnické škole vy-
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studoval klasické gymnázium v Brně. poté 
byl zapsán jako student právnické fakulty 
Masarykovy univerzity a zde ho také za-
stihlo uzavření vysokých škol po okupaci 
naší vlasti fašistickým německem. Stejně 
jako jeho pět kamarádů z Moutnic, a s nimi 
tisíce dalších vlastenců, rozhodl se odejít 
do naší zahraniční armády bojovat proti zlu 
a násilí totalitního režimu a za svobodu naší 
vlasti. v naší zahraniční armádě ve Francii 
byl zařazen jako telegrafista spojař a dis-
lokován ve městě Montpelier. po porážce 
Francie odeplul spolu s dalšími čs. vojáky 
do anglie, kde se jako jeden z prvních při-
hlásil k letectvu. po absolvování výcviku 
byl zařazen jako radiotelegrafista střelec 
ke 311. čs. bombardovací peruti, která slou-
žila v rámci britské raF. zde absolvoval 
23. operačních bojových letů. při návratu 
z náletu na Brémy byl bombardér Weling-
ton s označením kX-j t-2971 zasažen 
flakem a následně havaroval. při explozi 
zahynul velitel letounu jindřich Svoboda, 

navigátor jaromír Brož a radiotelegrafista 
rudolf Mašek. všichni tři jsou pochováni 
na hřbitově Gilzelbaan v holandském til-
burgu v jeho vojenské části.

rudolf Mašek po válce obdržel čes-
koslovenský válečný kříž 1939 a vyzna-
menání za chrabrost. jeho jméno spolu 
se jménem Františka Havránka je vyryto 
na pamětní desce v prostorách právnické 
fakulty v Brně a tam také zapsáno v pa-
mětní knize.  po roce 1989 byl rudolf Ma-
šek povýšen do hodnosti podplukovníka 
ve výslužbě in memoriam.

rudolf Mašek spolu se svými kamrády 
z Moutnic a také tisíci dalších krajanů na-
plnil beze zbytku slova citátu: „za svo-
bodu se neprosí, za svobodu se bojuje.“

nezapomínejme ani v dnešní uspěcha-
né a snad až příliš materialistické době 
na hodnoty cti, statečnosti a vlastenectví, 
vždyť to jsou hodnoty pevné a opravdu tr-
valé i pro dnešní generace.                                                                                         

                                   Rostislav Dohnálek
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ČeSKý	ČerveNý	KŘíž

ke konci školního roku se stalo zvykem, že paní dáša janoušková zábavnou formou 
seznámí děti s dodržováním bezpečnosti o prázdninách a poskytnutí první pomoci při 
úrazech. nejenže si děti vyslechnou informace, ale prokazují také své znalosti. paní 
janoušková přináší dětem skutečné příběhy ze života, které jsou často smutné, ale zane-
chají v dětech intenzivnější zážitek a varování před určitými nebezpečími. její přednáška 
se dětem velmi líbila a byla odměněna bouřlivým potleskem. za rok se budou děti naší 
zŠ těšit na setkání.
 Za ČČK  Mgr. D. Ovczaryková

každý rok pořádá ČČk pro děti naší zŠ soutěž v řešení Sudoku. v loňském roce se 
2. kolo konalo v pátek 21. 10. 2011.
Soutěžilo 27 žáků ve dvou kategoriích.
1.	kategorie	–	1.	třída
1. Holečková anna  4. Bystřická Lucie
2. uhlíř rostislav   5. cupák vítězslav
3. kejda dominik  6. talafová Sára
2.	kategorie		2.	–	5.	třída
1. janoušková Erika   5. tř. 4. Husáková klára 5. tř.
2. trávníček adam      4. tř. 5. kříž Filip  4. tř. 
3. Melová adéla         3. tř. 6. Brož Filip                    2. tř.

Blahopřejeme vítězům a všem, kteří se soutěže zúčastnili. děkujeme paní vychova-
telce iloně Strejčkové za přípravu soutěžních úloh, paní učitelce Lence vojtěchové za 
fotografování a pomoc při udílení cen a paní jindřišce Žáčkové za soutěžní časopisy pro 
děti, které se umístily od prvního do třetího místa.
 Za výbor ČČK Mgr. D.Ovczaryková

Sudoku
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dny se nám pomalu prodlužují a příroda 
se pomalými krůčky probouzí ze zimního 
spánku. v těchto dnech se každý z nás 
snaží uklidit nepořádek na svých zahrád-
kách a polích. nejjednodušší způsob, jak 
se zbavit loňského suchého bio odpadu, 
je ho přímo spálit. ne vždy takový úklid 
může dopadnout dle vašich představ. po-
kud je to možné, volte raději ekologičtější 
variantu jako kompostování nebo odvoz 
do bio kontejnerů k následné likvidaci.

pomineme-li nebezpečí vzniku požáru, 
je třeba uvědomit si, jakým způsobem 
ohrožuje tento způsob jarního úklidu pří-
rodu. velký žár, který při hoření trávy 
vzniká (až 800 °c), může způsobit zničení 
většiny vývojových stádií hmyzu, smrt 
nebo popálení malých zvířat (např. ježků), 
kouřové zplodiny ohrožují i živočichy 
na stromech a keřích. 

negativní dopad vypalování trav se týká 
také rostlinných společenstev a půdních mik-
roorganizmů (snížení druhové rozmanitosti 
společenstev rostlin). někteří zahrádkáři se 
domnívají, že popel, který takto vznikne, 
je dobrým hnojivem. popel je však velmi 
často rozfoukán větrem nebo jej splaví déšť, 
takže se potřebné živiny do půdy stejně 
nedostanou. ve všech ohledech je lepším 
způsobem ponechání staré trávy, která se 
rozloží a živiny se pozvolna uvolňují, a na-
víc obohatí půdu o velmi důležitou orga-
nickou složku. aby trávník dobře vypadal, 
je nejlepší trávu vyhrabat a zkompostovat.

pálení klestí nebo suché trávy na hro-
madách zakázané není, musíte však za-

jistit, aby se oheň nerozšířil a nevznikl 
požár. odpovědnost za pálení nesete vy.  
Hasičský záchranný sbor kraje vám pá-
lení nepovoluje. Spalování hořlavých lá- 
tek na volném prostranství včetně navr-
hovaných opatření jsou povinny práv-
nické a podnikající fyzické osoby předem 
oznámit územně příslušnému hasičskému 
záchrannému sboru kraje, který může sta-
novit další podmínky pro tuto činnost, po-
případě takovou činnost zakázat. oznámit 
spalování je možné pohodlně prostřednic-
tvím internetu na http://paleni.firebrno.cz, 
nebo na telefonním čísle krajského operač-
ního střediska hasičů 950 640 400. pálení 
je pak evidováno na operačním středisku 
hasičů. tato evidence slouží jen pro mož-
nost ověření místa pálení s možným nahlá-
šením požáru. Spalování hořlavých mate-
riálů může být také upraveno vyhláškou 
vaší obce.

zákon o požární ochraně v § 5 odst. 2 
zakazuje právnickým a podnikajícím fy-
zickým osobám vypalování porostu. toto 
plošné vypalování škodí nejen životnímu 
prostředí, ale v některých případech končí 
nešťastně. oheň se s ohledem na meteoro-
logické podmínky může vymknout kont-
role. Stáčí náhlý závan větrů a klidný oheň 
se může změnit v ničivý živel, nad kterým 
ztratíte kontrolu. požár pak vezme vše, co 
mu stojí v cestě, ovocné stromy, zahradní 
chatku nebo dopravní prostředek. Stává 
se, že při těchto požárech dojde k poško-
zení zdraví a vážným popáleninám. přede-
vším starší občané by neměli přeceňovat 

Pálíme	(ne)bezpečně?

HASIČI
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své síly a upustit od tohoto typu úklidu 
pozemku. za vypalování hrozí viníkovi 
pokuta, která se může ve správním řízení 
vyšplhat až do výše 25 000 kč.

k nejzávažnějším případům v regionu 
došlo v loňském roce dne 13. 3. 2011, kde 
mezi obcemi těšany a Borkovany likvi-
dovali hasiči rozsáhlý požár trávy a ná-
letových porostů. požár zasáhl plochu 16 
hektarů a likvidovalo jej 6 jednotek hasičů. 
další závažná událost se stala 23. 3. 2011, 

kdy došlo k rozsáhlému požárů na kopci 
výhon u Židlochovic. obvod požáru do-
sahoval v době likvidace 1,6 kilometru! 
oheň poškodil jednu zahradní chatku. 
u požáru zasahovalo 11 jednotek profe-
sionálních a dobrovolných hasičů včetně 
vrtulníků se závěsným vakem na vodu.

npor. Ing. Bronislav Kocman, Požární stanice 
Židlochovice
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
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KUlTUrA

Farnost	Moutnice
Vážení spoluobčané, pro četné dotazy zveřejňujeme časy velikonočních bohoslužeb 

a co nejsrdečněji vás tímto zveme do našeho památného Moutnického chrámu sv. Jiljí
Zelený	čtvrtek		 	 5.	dubna	–	18.30	hodin
velký	pátek		 	 	 6.	dubna	–	18.30	hodin
Sobotní	velikonoční	vigilie		 7.	dubna	–	20.30	hodin
Neděle	zmrtvýchvstání	–	boží	Hod	velikonoční	
	 	 	 	 8.	dubna	–	7.30	hodin	a	10.30	hodin
Pondělí	velikonoční		 	 9.	dubna	–	8.00	hodin

Co se vlastně slaví o Velikonocích…?
Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty, 
díky Velikonocům můžeme říci: 
„Vítězství je jisté!“

Ať jsme v jakékoliv situaci, 
když už nejsme schopni lásky
a nemáme odvahu jít dál, 
můžeme říci: „Vítězství je jisté!“ 

Když nám zemře někdo, koho milujeme, 
a když se zdá, že neexistuje budoucnost, 
můžeme říci: „Vítězství je jisté!“
 
Ráno o Velikonocích učedníci zjistili, 
že láska zvítězila nad nenávistí, 
přátelství nad zradou, 
život nad smrtí.
„VÍTĚZSTVÍ JE JISTÉ!“   (Timothy Radcliff)

pokoj a dobro buď s vámi nejen o letošních velikonocích…!
 Za správu chrámu a farnosti 
 Mgr. René Strouhal
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SDH	Moutnice	
vás zve

v	neděli	3.	června	2012
na 

DeN	DěTí
který se pořádá za hasičskou zbrojnicí

začátek ve 14.00 hodin

zápis do soutěží od 14.00–15.00 hodin
pro děti skákací hrad zdarma

čeká vás spousta zajímavých her, 
všechny děti budou odměněny malým dárkem 

občerstvení zajištěno
vstup volný pro všechny děti
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SdH MoutnicE
vás	zve	30.	dubna	2012
od	18.	00	hodin

na přátelské posezení 

,,PáleNí	ČAroDějNIc
ZA	HASIČKoU‘‘
přijďte	posedět,	popovídat	a	zazpívat	u	ohně

ČAroDějNIce	víTáNy

20.00	–	volba	nejhezčí	dětské	čarodějky
24.00	–	vyhlášení	nejlepší	čarodějky	z	řad	dospělých

občerstvení zajištěno    cukrovinky pro děti  
vstup zdarma

akcE SE koná 
pouzE pokud nEBudE prŠEt 
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