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•	 Stanoviska	 ke	 stavbám Rada obce 
souhlasila s vybudováním vodovodní 
přípojky do rodinného domu č.p.237 dle 
žádosti pana Miroslava Mitrovského.
Rada obce souhlasila s projektem na re-
konstrukcí rodinného domu č.p.304 Evy  
a Aloise Dohnálkových.
Rada obce souhlasila s projektovou do-
kumentací na rekonstrukci rodinného 
domu pana Josefa Lengála ml.
Rada obce souhlasila se změnou stavby 
(oplocení) rodinného domu pana Fran-
tiška Dohnálka.

•	 Územní	 plán Rada obce rozhodla 
na základě výběrového řízení, že 
zpracovatelem nového územního 
plánu naší obce bude ing. arch. Bar-
bora Jenčková.

•	 Dětské	 hřiště	 „Pod	 Chaloupkama“ 
Rada obce posoudila nabídky dodavatelů 
na dětské hřiště Pod Chaloupkama a roz-
hodla se pro nabídku firmy Bonita Group 
Service s.r.o.. Současně doporučila toto 
hřiště oplotit nízkým oplocením.

•	 Dýchací	 přístroje	 pro	 JSDH	 Mout-
nice Rada obce souhlasila s nákupem 
6 ks dýchacích přístrojů Dräger + dvě 
tlakové lahve navíc pro JSDH Mout-
nice.

•	 Změna	 č.	 5	 intergrovaného	povolení 
Rada obce vzala na vědomí změnu č.5 
integrovaného povolení pro Agro MO-
NET, a.s. Moutnice.

•	 Kopírka	 XEROX Rada obce sou-
hlasila s odkupem pronajaté kopírky 
XEROX.

•	 Pracovní	 smlouvy Rada obce sou-
hlasila s uzavřením pracovních smluv 
na dobu určitou na údržbu veřejné ze-
leně a obecního majetku s paní Anežkou 
Cupákovou, Janou Matulovou a pány 
Janem Bárkem a Milan Zámečníkem.

•	 Věcná	břemena	Rada obce souhlasila 
s uzavřením dvou smluv o zřízení věc-
ného břemene se společností E.ON ČR.

•	 Přezkoumání	hospodaření	Rada obce 
vzala na vědomí Zprávu o přezkou-
mání hospodaření obce za rok 2011. 
Současně rada obce souhlasila s uza-
vřením smlouvy o přezkoumání hospo-
daření za rok 2012 s firmou Bohemia 
Audit s.r.o..

•	 Dotace	od	JmK Rada obce souhlasila 
se smlouvou na poskytnutí dotace od Ji-
homoravského kraje ve výši 150 000,- 
Kč na nákup automobilu a přívěsného 
vozíku.

•	 Příspěvek	 SDH	Moutnice Rada obce 
souhlasila s poskytnutím příspěvku 
SDH Moutnice v celkové částce  
35 000,- Kč na Dětský den a Memoriál 
o putovní pohár por. Jaroslava Garguly.

•	 Souhlas	 s	 používáním	 znaku – Rada 
obce souhlasila s tím, aby SDH Mout-
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nice používal ve svých propagačních 
materiálech znak obce.

•	 Informační	 měřič	 rychlosti – Rada 
obce rozhodla o umístění dalšího in-
formačního měřiče rychlosti k silnici 
ve směru od Němčic.

•	 Výsadba	 stromů – Rada obce souhla-
sila s podáním žádosti o dotaci na vý-
sadbu stromů na p.p.č. 2869 a 2908 
v k.ú. Moutnice. Jedná se o dvě parcely 
o celkové výměře cca 2,3 ha po pravé 
ruce od silnice ve směru na Nesvačilku. 

Výsadba by měla začít na podzim letoš-
ního roku.

•	 Závěrečný	účet	za	rok	2011	– Zastu-
pitelstvo obce schválilo závěrečný účet 
za rok 2011.

•	 Rozpočtové	 opatření	 2–2012 – Za-
stupitelstvo obce schválilo rozpočtové 
opatření 2–2012.

•	 Prodej	pozemku – Zastupitelstvo obce 
neschválilo prodej pozemku p.p.č.317/2 
v k.ú. Moutnice

VÍTÁNÍ	OBČÁNKŮ

Dne 27. 5. 2012 se na OÚ Moutnice uskutečnilo další slavnostní vítání těchto nových 
občánků naší obce:
Vanessa Husáková Moutnice 3
Adéla Hrdá Moutnice 250
Anna Vymazalová Moutnice 118
Nelly Čonková Moutnice 375
Nella Marešová Moutnice 371

Patrik Kroupa Moutnice 178
Nikola Štaudová Moutnice 187
Sofie Marie Žáčková Moutnice 110
Vanesa Chocová Moutnice 88
Štěpánka Řípová Moutnice 372



MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012 

5

Patrik Kroupa Moutnice 178
Nikola Štaudová Moutnice 187
Sofie Marie Žáčková Moutnice 110
Vanesa Chocová Moutnice 88
Štěpánka Řípová Moutnice 372

ZÁKLADNÍ	A	MATEŘSKÁ	ŠKOLA

Pondělí	4.	6.	2012
Ráno jsme čekali na autobus asi tři čtvrtě 
hodiny, potom autobus přijel a hned odjel, 
byl to křáp a tak jsme čekali dál a dou-
fali…. (Erika Ljachová)
Při odjíždění nám mamky mávaly… 
(Adam Trávníček)
Hned jsme v autobuse jedli a jedli, až jsme 
dojeli….(Lukáš Sliva) 
Dojeli jsme a přivítal nás pudl… (Tomáš 
Formánek)
Přijeli jsme do hotelu Otakar. Ten hotel je 
docela hezký a trochu luxusní… 
(Pavel Springinsfeld)

Šli jsme do lesa. Stavěli jsme různé stavby 
z písku. Pak jsme si všimli, že v písku 

bylo napsaný HURÁ, KONEČNĚ JSTE 
TADY! Paní učitelky se nás ptaly, kdo 
z nás to napsal. My jsme to ale nenapsali! 
…V lese jsme si každý stoupli k jednomu 
stromu a měli jsme se podívat nahoru, 
jestli tam není nějaký skřítek. Někdo vi-
děl červenýho, někdo zelenýho  a někdo 
dokonce i růžovýho. Ale paní učitelky ho 
nemohly vidět, protože se ukazuje jenom 
dětem…. Pak jsme našli dopis, tam bylo 
napsané, že musíme postavit domeček 
a tak jsme se dali do práce…(Sára Marie 
Žáčková)

Středa	6.	6.	2012
Šťastně jsme se probudili… (Tomáš For-
mánek)

Škola	v	přírodě	očima	dětí	
aneb	Střípky	z	dětských	deníků

Připravil ing. Pavel Drahonský
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Ve středu jsem snědl snídani, ale ještě před 
tím jsem si vyčistil zuby. Až potom jsem 
šel na snídani…. Pak jsme šli na hrad Svo-
janov,  tam to bylo hezký. Napřed jsme šli 
na hříště. Potom jsme se šli podívat na zví-
řátka. Tím jsme se posunovali dál a dál. 
A pak jsme se tím posunováním dostali až 
na hradskou zahradu….(Lukáš Sliva)
Nasvačili jsme se a šli na prohlídku hradu. 
Provedla nás jedna paní, která o hradu 
dost věděla. Představila nám několik stra-
šidel: jeden z nich byl pan Hamrlík, který 
jezdil na zakleté svini, Skočdopole, baba 
Kalafuna, Lucifera, Pipiši a holič Kubí-
ček…. Potom jsem šli do mučírny, byly 
tam různé zbraně k mučení, bylo to velice 
zajímavé…   (Dominik Burian) 
V domě zbrojnošů to bylo hezké. Dávali 
nám železnou mikinu na vyzkoušení…
(Ondřej Klímek)

Čtvrtek	7.	6.	2012
Vypravili jsme se do města Polička. Jeli 
jsme autobusem, když jsme vystoupili, šli 

jsme ke kostelu svatého Kuby…. (Domi-
nik Burian)

V Poličce je 8 500 lidí, s vesnicemi je 
to 10 500. Tam jsem poprvé v životě vi-
děl hradby, na ty jsme šli. Já jsem vlastně 
už hradby viděl, ale poprvé jsem na nich 
byl. Po hradbách jsme byli na věži kos-
tela. A to bylo mnohem a mnohem vyso-
kejš než hradby. To bylo vážně hodně vy-
soko…. (Lukáš Sliva)
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Strašidla	Svojanova
Tento rok jsme školu v přírodě strávili ve Svojanově. Je to místo, kde se vyskytuje mnoho 
strašidel. Na hradě jsme viděli pana Hamrlíka na ohnivé svini, babu Kalafunu, holiče Ku-
bíčka, Luciferu a meluzína Pipišiho.
Každý z nás pak v lese objevil své strašidlo. Abyste o nich věděli i vy, žáci 5. ročníku 
ztvárnili atlas svojanovských strašidel.

Čerták
Druh: drakovití
Jméno: Čerták
Místo výskytu: temná zákoutí lesa a skal a okolí hradu Svojanov
Popis: menší drak s tělem dinosaura, s hlavou ve tvaru hrnku, ze které může vystřelit čert. 
Význam: hlídá pořádek, a když vidí vandala, vystraší ho.
Upozornění: když nedbáte na strašení, může vás i sežrat.
Zajímavost: když je naštvaný že by vás sežral z hlavy mu vystřelí čert, který vás na to šup 
odnese do pekla.                              Petr Nekvapil

Divňous
Druh: psoun
Jméno: Divňous
Místo výskytu: Hrad Svojanov
Popis: Je velký jako vlk, hnědý. Má nejlepší vlastnosti zvířat.
Význam: Chrání hrad Svojanov, Hamrlíkovu svini, aby nezpůsobila požár v lese, a chrání
 Hamrlíkovumanželku, aby nespadla moc tvrdě na zem z Hlásky.
Upozornění: KDYŽ BUDETE CHTÍT JÍT NA HRAD SVOJANOV, MUSÍTE MÍT 
           POVOLENÍ OD DIVŇOUSE!!!
Zajímavosti: Je jen jeden.                                                                 Martin Krumpolc

Divňousek		pařezovitý
Druh: lesní skřítek
Jméno: Divňousek pařezovitý
Místo výskytu: pařezy, dutiny stromů, trsy kapradin
Popis: Tento skřítek je zvláštní, tím že má šikmé oči a široký nos. 
Tito skřítkové jsou velmi veselí,jsou i hodně přátelští. Divňousek 
rád staví příbytky svým přátelům a drobným zvířatům, hmyzu. Je 
vysoký asi 6 cm.
Význam: Jejich prací je ochraňovat zvířata a zastrašovat pytláky, aby se už nikdy nevrátili.   
Upozornění: Když vyhání pytláky a zlé lidi, používá k tomu kameny a vše co mu
přijde pod ruku.                                                                                  

Klára Husáková
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Holohlavý
Druh: lesní plaz                                                                                                        
Jméno: Holohlavý                                                                            
Místo výskytu: jehličnatý les                                                                         
Popis: hnědočerný, vyrůstá 1–2 metry, červený jazyk                                                        
Význam: straší v lese, aby ho člověk neničil                                                                      
Upozornění: Když někoho uvidí ničit les, tak se mu ukáže a vystraší ho.

Svatava Čermáková       
Juklík
Druh: skřítek lesní
Jméno: Juklík
Místo výskytu: jehličnaté lesy
Popis: Je zelený, má jeden zub, co mu vyčnívá z huby.  
Je tak malý, že ho nikdo neviděl a ani neuvidí.      
Význam: Když ucítí, že jde někdo, kdo chce uškodit lesu, vyjukne na něho a on se lekne a uteče. 
Upozornění: Neškoďte žádnému lesu nebo budete mít hrůzu z Juklíka a nikdy se ho
nezbavíte.                                                                                                  Erika Janoušková

Řekvičák
Druh: řekvičákovití 
Jméno: Řekvičák kvíkavý
Místo výskytu: Lidská obydlí, začátek lesů, velmi zřídka střed lesů 
a ochozy hradů, hlavně hotely v hradech a zeleninové zahrádky.
Popis: Řekvičák je menší ředkvička, která je často otočená dolů na listí a rotující.
Význam: Úklid lesů, redukce křiku v lese, vyhlazení kvičení v lese, hlídání požárů  
v lese okolí Svojanova.
Upozornění: POZOR na hluk v lese! Řekvičák se vystřelí nad les a spadne na zdroj 
hluku a nepořádku.                                                                                        Marek Holeček               

Šišák	čistivý
Druh: ptákovitý
Jméno: Šišák čístivý
Místo výskytu: lesy, louky
Popis: Šišak čistivý je malý a roztomilý.
Význam: Živí se jen odpadky, které jsou v lese a na louce. 
Když je všechny sní, vyrazí na kraj lesa, tam je skoro vždy plný koš.
Upozornění: Když někoho uvidí, jak pohazuje po lese odpadky, 
tak se začne hněvat a chce, aby je hodil do koše. Když ho neposlechne,
zvětší se a bez rozmýšlení ho sežere.

Jakub Svoboda
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Větvička	-	senior
Druh: lesní skřítek.
Jméno: Větvička.
Místo výskytu: okolí lesa a hradu.
Popis: Je středně velký, černobílý, má dobře vyvinutý zrak a čich.
Význam: Chrání před pytláky a chrání před zlými lidmi.
Upozornění: Neničit les a hrad, neboť můžete být potrestáni lesním skřítkem.!

Jaroslav Srnec
Šiškáč	lesní
Druh: lesní skřítek
Jméno: Šiškáč lesní
Místo výskytu: les-stromy
Popis: Tento skřítek pomáhá lesům a stromům.Ti hodní ho vidí jako krásné strašidlo, 
které vypadá jako šiška s nohama a rukama.Ty zlé vycítí na 100 000 metrů, takže vy zlí si 
dávejte pozor.
Význam: Chrání stromy před zlými lidmi.
Upozornění: Vy zlí si dávejte pozor na Šiškáče.Vy ho vidíte jako pouhou šišku, ale když 
ho utrhnete, kousne vás a bouchne.                                                    Michaela Kohoutková
Takto	vypadá	jako	strašidlo.

Větvička	-	junior
Druh: skřítek
Jméno: Větvička
Místo výskytu: listnatý les
Popis: Je o trošku větší než mravenec, má šedohnědou barvu a má veliký klobouk.
Význam: Umožňuje stromům, aby jim rostly větve.
Upozornění: Když budete trhat větve stromů, 
tak se zvětší a  kousne!!!                                                                         Matěj Lautrbach

Vrásčoun
Druh: ochránce lesa    
Jméno: Vrásčoun
Místa výskytu: jehličnaté lesy kolem Svojanova
Popis: má barvu podle prostředí, ve kterém se vyskytuje. 
Je menší než mravenec. Je to malá kulička
Význam: Žije v lese proto, aby chránil stromy, aby je lidi neničili.
Upozornění: Když chce někdo zlý uříznout strom, tak Vrásčoun 
promění strom v neviditelný.  Člověk se lekne a už nikdy nebude chtít vkročit do lesa. 

Takto	vypadá	jak	šiška.		
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Platí to jen pro hříšné lidi. Až se zbaví svých hříchů, může opět vstoupit do lesa, ale 
nesmí dělat neplechu.

Michal Hrdý
Žroutík	obecný
Druh: skřítek lesní
Jméno: Žroutík obecný
Místo výskytu: jehličnaté lesy
Popis: je hnědý, když je někdo skoro u něho, tak je neviditelný
Význam: chrání lesy, aby je nikdo neničil a nekřičel v něm
Upozornění: Pozor, kdo na něho šlápne, tak se zviditelní 
a ukousne ti některý prst na noze. 
Chrání houby, aby je lidi nezašlapovali, nekřičeli v lese, netrhali větve ze stromu, neško-
dili stromy. Tak si dávejte velký pozor.                                                      Nikola Léblová

Anthropos	-	výlet	do	pravěku
23. května se kluci, holky 

a paní učitelky 2., 3. a 4. třídy 
vydali na výlet do pavilonu An-
thropos  v Brně. Někdo už tam 
byl, někdo ne, ale všichni se 
na výlet moc těšili.              

Cesta autobusem nám připa-
dala moc dlouhá, protože jsme 
se už nemohli dočkat toho, co 
nás čeká.  Na nádraží jsme pře-
stoupili do dalšího  autobusu, 
který nás přivezl přímo k parku, 
ve kterém muzeum Anthropos je.

Park byl krásný, spousta vy-
sokých zelených stromů, různé 
sochy a malé hřiště s prolézačkami.  Vedle plynula řeka Svratka. Přes cestu nám přeběhla 
veverka. Sluníčko svítilo, bylo krásně a těšili jsme se na to, že si po prohlídce muzea 
v parku pohrajeme.

Hned kousek za vchodem do muzea stály dvě velké kostry. Mysleli jsme si, že to jsou 
dinosauři, ale byli to kostry medvědů. Byly ohromné. Paní průvodkyně počkala, až si 
dáme batůžky do šatny. Potom jsme vešli do velkého sálu, kde byly vystaveny kostry tří 
opic. Paní nám začala vyprávět o vzniku a vývoji člověka. V muzeu byla spousta růz-
ných koster předků člověka, ale nejvíce se nám líbilyfigurky pravěkých lidí ve skutečné 
velikosti. Byly  v nějakém určitém prostředí rozestavěné tak, že něco právě dělají. Jeden 
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muž například ořezával kůži z hrocha, dítě jedlo maso, maminka krmila miminko, stáli 
tam bojovníci se zbraněmi. Všichni vypadali jako živí.

Po schodech jsme šli do dalšího patra, kde byl obrovský chlupatý mamut s velkými 
kly. Vedle něj stálo jeho mládě. Všichni jsme se s mamuty vyfotili. Paní průvodkyně 
nám povídala o lovcích mamutů. Bylo to moc zajímavé a pořád jsme se na něco vyptá-
vali. Hlavně na to, jak lovci ty obří mamuty lovili.  Ještě tam byly krásné malby zvířat 
na zdech. Vypadalo to jako v jeskyni. Dozvěděli jsme se i o tom, jak si pralidé vyráběli 
barvy na malování a ještě spoustu dalších věcí.

Nakonec jsme si nakoupili dobroty a dárečky v bufetu, venku snědli svačinu a pospí-
chali na autobus. Čas na hraní v parku nám už ale nezbyl. Nedalo se nic dělat, protože 
ve škole už na nás čekala paní kuchařka s obědem.

Výlet byl super, moc se nám líbil. Ve 4.třídě se budeme o pravěku učit ve Vlastivědě, 
tak si na tento výlet určitě vzpomeneme a učení nám půjde jako po másle!

 Honzík Putna, Natálka Bystřická a Martin Springinsfeld - 3. třída

Sudoku
Už je tady zase konec školního roku 

a s ním i soutěžní hra s čísly – SUDOKU 
– soutěž v bystrosti, trpělivosti, rychlosti 
a správném řešení.

Soutěžili jsme v pátek 15. 6. 2012. 
I žáci 1. třídy si doplňování čísel zkusili. 
Paní vychovatelka Ilona Strejčková při-
pravila tiskopisy a po vysvětlení pravidel 
všichni společně začali doplňovat číslice.
V	 těžší	 kategorii	 bylo	 následující	 po-
řadí:
1. Erika Janoušková 5. tř.
2. Erika Ljachová 4. tř.
3. Marek Holeček 5. tř.
4. Adam Trávníček 4. tř.
5. Svatava Čermáková 5. tř.
6. Klára Janoušková 3. tř.

Ve	druhé	kategorii
1. Natálie Bystřická 3. tř.
2. Filip Brož 2. tř.
3. Anna Holečková 1. tř.
4. Jan Král 2. tř.

S výsledky soutěže byly děti hned se-
známeny a byly jim předány diplomy, 
dárky, sladkosti a knížky se sudoku, které 
věnovala paní Jindra Žáčková. Paní uči-
telka Lenka Vojtěchová všechny soutěžící 
vyfotila.

Všem soutěžícím a výhercům blahopře-
jeme a v dalším kole soutěže na podzim 
budeme pokračovat.

                      Za ČČK Mgr. D. Ovczaryková



MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012 

12

JEDNOTA	OREL	MOUTNICE

Zájezd	Itálie
V závěru měsíce dubna jsme vyra-

zili na naše již šesté putování za his-
torií spojenou s naší obcí a návštěvou 
významných míst Evropy. Tématem 
naší cesty byly vzpomínka na 1. sv. 
válku, boje v severní Itálii a návštěva 
Benátska. 

První místo, které jsme navštívili, 
byl monument, památník a vojenský 
hřbitov v Redipuglia. Tento památník 
je největším památníkem 1. sv. války 
v Itálii, je v něm pohřbeno 40 000 zná-
mých a 60 000 neznámých vojáků plus 
jedna žena. Hlavní mottem památníku 
je nápis PRESENTE, který připomí-
nal vojenské hlášení se při nástupu. 
Na tomto místě je třeba vzpomenout 
deset Moutnických, kteří položili svoje 
životy na italské frontě. Jsou to Václav 
Adámek, Jan Buchta, Josef Dvořák, 
Jan Handl, František Ostrovský, Jan 
Ostrovský, František Putna, Vilém Váňa, Josef Židela a František Hlošek. Mnoha bojům 
této války se říkalo boj bratra proti bratru, a to proto, že mnoho vojáků přešlo bojovat 
na druhou stranu do našich legií. Z moutnických občanů to byli Ambrož Stejskal a Fran-
tišek Svoboda. Po té jsme odjeli do města Caorle, které se stalo na čtyři dny našim do-
movem. Pro toto město jsou příznačné mořské pláže, rybaření, laguny, kultura, historie 
a umění. V sobotu jsme vyrazili na návštěvu Benátek, do kterých jsme se dostali lodí 
z Punta Sabbioni. O tomto slavném městě snad už bylo řečeno vše, a tak lze jen dodat, 
že nám přálo počasí a spolu se spoustou turistů jsme si  prohlídku města na vodě užili. 
V neděli odpoledne jsme navštívili město Concordia Sagitaria. Zde jsme si prohlédli vy-
kopávky antických římských sídlišť a také místo paleolitické křesťanské baziliky s mo-
zaikovou dlažbou, to vše pod dnešní katedrálou Santo Stefano.

Dalším místem, jež jsme navštívili, bylo město Verona, které je stejně jako Benátky 
zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Při prohlídce tohoto histo-
rického města jsme samozřejmě nezapomněli na slavné místo, které ve svém díle Romeo 
a Julie zachytil slavný autor W. Shakespeare. Prohlídku jsme ukončili u antické arény, 
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která je po římském Koloseu a amfite-
átru v Capui třetí největší na světě.

V úterý dopoledne jsme se cestou 
z Caorle zastavili u pamětních de-
sek umístěných na domech při silnici. 
Tyto desky jsou vzpomínkou na české 
legionáře, kteří přešli bojovat na ital-
skou stranu do našich legií a poté, co 
se dostali do zajetí rakousko-uherské 
armády, byli na těchto místech popra-
veni. Památníky připomínají tragické 
osudy mnoha obyčejných, ale stateč-
ných českých a moravských mužů. Po-
sledním místem naší cesty byl památník 
bojů 1. sv. války na hoře Monte Grappa. 
Náš autobus vystoupal s patřičným ři-
dičským uměním do nadmořské výšky 
1775 m, kde nás přivítaly zbytky sněhu, 
ale také krásný výhled do údolí na jedné 
straně a do předhůří Alp na straně 
druhé. Památník je místem posledního 
odpočinku tisíců italských a rakousko-
uherských vojáků, mezi nimi také mnoha českých. Zajímavostí je také pamětní deska 
umístěná na tomto místě klubem vojenské historie z Brna. Místo je symbolem těžkých 
bojů v horských podmínkách a neskutečného lidského utrpení, které provázelo boje  
1. sv. války v těchto oblastech, které byly součástí bojů na Piavě. Po prohlídce památníku 
nás čekal dobrodružný sjezd do údolí a poté šťastný noční návrat domů. Na tomto místě 
je třeba poděkovat P. René Strouhalovi za jeho duchovní službu na této naší cestě.

 Dohnálek Rostislav

ČESKÝ	ČERVENÝ	KŘÍŽ

ČČK pozval své členky a členy dne 23. 3. 2012 na členskou schůzi. Zúčastnilo se  
38 žen a jeden člen.

Věnovali jsme vzpomínku na naše členky, které nás v minulém roce navždy opustily. 
Paní předsedkyně  B. Novotná přednesla zprávu o činnosti v minulém roce. Zhodnotila, 
co se nám podařilo a co nevyšlo, seznámila nás všechny s novinkami z okresní konfe-
rence. Její zprávu doplnila místopředsedkyně D. Ovczaryková o výsledky všech soutěží, 
o cvičení kalanetiky, o kurzu předcházení úrazům, který pravidelně připravuje paní Dáša 
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Zájezd	do	skanzenu	v	Rožnově	pod	Radhoštěm
ČČK se snaží každoročně uspořádat zá-

jezd pro své členy a další zájemce zájezd 
po naší krásné a památkami bohaté zemi. 
Letos jsme pod vedením paní Milušky Ja-
nouškové navštívili skanzen v Rožnově 
pod Radhoštěm. Ale první zastávka byla 
v Hrachovci, kde paní Zdena Vašicová za-
mluvila speciální pečivo – valašské fiále 
s rozmanitou náplní. Nejlepší má být hruš-
ková. Všichni, kteří chtěli tuto specialitu 
ochutnat, byli uspokojeni. Někteří ochut-
nali hned na místě a mnozí ještě zakoupili 
pečivo i domů.

Rožnov pod Radhoštěm je jakýmsi Va-
lašskem v malém, alespoň pokud jde o his-
torii jeho osidlování. Byl založen už v čase 
první zemědělské kolonizace ve 13. století. 
V minulém století čítal jen tři tisíce obyva-
tel. V 19. století se starobylé dřevěné měs-
tečko začalo měnit ve věhlasné lázně. Lé-
čebnými prostředky se stalo výtečné klima 
určené pacientům s plicními chorobami. 
Druhým léčebným mediem se stala žinčica, 
tj. ohřívaná ovčí syrovátka, zpracovávaná 
v horských salaších okolo Rožnova.

Mezi významnými hosty byl psychoa-

nalytik Sigmund Freud a zakladatel gene-
tiky Johann Gregor Mendel.

Rožnov pod Radhoštěm je dnes vý-
znamným turistickým rekreačním cent-
rem.

Myšlenka muzea v přírodě vznikla 
v mysli bratří Jaroňků z Malenovic 
u Zlína. 

V roce 1911 byl v Rožnově založen 
muzejní spolek a v roce 1913 byl předlo-

Janoušková pro děti naší školy, o návštěvách našich starších členek k Vánocům a život-
ním jubileím.

Paní M. Janoušková všechny pozvala na zájezd do Rožnova pod Radhoštěm. Dále 
jsme hledali nové náměty pro další činnost. Doufáme, že se nám asi v září podaří usku-
tečnit návštěvu některého lázeňského komplexu.

Závěrem jsme se ještě dohodli na pravidelné brigádě – úklid kolem kostela a hřbitova. 
Ta se uskutečnila v sobotu 24. 3. za přítomnosti 12 členek a 2 chlapců, našich stálých 
pomocníků.

Děkujeme všem přítomným za účast, pomoc, nápady a náměty.
Doufáme, že jste se všichni pobavili, popovídali si, různé prodiskutovali a v pohodě 

při sladkém občerstvení jsme naši schůzku ukončili.             Za výbor ČČK D. Ovczaryková
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žen první projekt muzea. V roce 1925 se 
konaly slavnosti valašského folklorního 
festivalu v areálu nově vzniklého muzea 
v přírodě. Druhým projektem je areál va-
lašské dědiny. Postupně se vystavělo čtyři-
cet objektů, vše, co k valašské vesnici pa-
tří. Ještě náročnější byla výstavba třetího 
areálu muzea, Mlýnské doliny otevřené  
v roce 1982.

Dalším cílem našeho putování byly 
Pustevny se známým hotelem Tanečnica. 
Libušín a Maměnku  projektoval slavný 
architekt Dušan Jurkovič. Na výzdobě in-
teriéru Libušína se podílel malíř Mikoláš 
Aleš.

Podle zájmu si někteří z nás vyšlápli  

k soše Radegasta a jiní pokračovali až 
ke kapli Cyrila a Metoděje, odkud je nád-
herný výhled po celých Beskydech, téměř 
až do Ostravy a na Slovensko.

Po krásném slunném dni a potěšeni 
z vycházek, poznatků a dojmů jsme se 
ještě zastavili ve známém motorestu 
a po občerstvení jsme se vrátili spokojeni 
domů.

Příští zájezd plánujeme do Žďáru nad 
Sázavou na Zelenou horu – projekt vý-
znamného architekta Jana Blažeje San-
tiniho – Aichla, a Veselý kopec.

Těšíme se, že se znovu sejdeme. Všichni 
jsou vítáni.

Za výbor ČČK D. Ovczaryková

KULTURA

Farnost	Moutnice
Luhačovice	–	Cantate	2012

V sobotu 2. června se konal 22. ročník duchovních písní „Cantate 2012“ v Luhačovi-
cích pořádaný Kulturní radou Orla a župou Velehradskou. Této přehlídky se již po páté 
zúčastnila i moutnická schóla Piškotci. 

Letos poprvé přehlídka začínala zahájením v kostele sv. Rodiny v Luhačovicích, kde 
jsme si zazpívali s ostatními účastníky Cantate a prohlédli si moderně postavený, krásný 
kostel. 
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Poté následoval výborný oběd v jídelně Společenského domu, a než jsme vystupovali, 
stihli jsme projít i obchůdky s dárkovým zbožím na kolonádě, kde naše holky navštívily 
hlavně místní bižuterii. 

Od jedné hodiny byl zahájen kulturní program na podiu u Společenského domu 
na Lázeňském náměstí. Tohoto zahájení se ujala dechová hudba Nivničanka a svým 
promenádním koncertem přispěla ke sváteční lázeňské náladě. Poté následovalo vystou-
pení sborů. Naše schóla Piškotci zpívala jako čtvrtá a děti měly se svým vystoupením 
velký úspěch.

Po vystoupení jsme vyrazili na teplý oplatek a na zmrzlinu. 
                                                                                                                      Jana Krumpolcová

Soustředění	ministrantů	a	schóly	Piškotci
Slavení liturgie je i místem pro osobní setkání každého jednotlivce s Bohem. Litur-

gie není divadelním představením, ale veřejným vyjádřeným osobního postoje. Jsme-li 
povoláni k aktivní účasti na liturgii, ať už jako služebník u oltáře - ministrant, nebo zpě-
vák – člen chrámové scholy, je naší snahou vykonávat tento svůj úkol zodpovědně a co 
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nejlépe. To se však bez náležité přípravy neobejde. Proto se 18. až 20. května 2012 usku-
tečnilo již jedenácté soustředění ministrantů a desáté soustředění dětské scholy Piškotci. 
Soustředění se uskutečnilo ve farním centru v Moutnicích a tentokrát nás jím provedli 
významní světci, kteří se dotkli dějin českého národa a církve. Kromě již zmíněné pro-
fesní přípravy a zdokonalování jsou tato soustředění tradičně protknuta duchem spole-
čenství a naplněna radostí z něj. Sdílená radost se tak stává obrovským pokladem, který 
se navzdory materiálním zákonům dělením netenčí, ale umocňuje, a který pak můžeme 
rozdávat všem kolem nás.                                                                           

 Marcel Holeček

kulturní odkaz národa je vzácný a je 
třeba o něj pečovat a rozvíjet jej. Římsko-
katolická farnost poté, co opravila interiér 
i exteriér moutnického chrámu sv. Jiljí, 
zrenovovala rozařínskou kapli sv. Rozálie 
a vybudovala farní centrum, které slouží 
pro formaci i volnočasové aktivity míst-
ních, avšak i hostujících společenství, se 
snaží realizovat další projekty, o nichž si 
vás dovolujeme informovat. 

Sousoší svatých Cyrila a Metoděje – 
bude vytvořeno u příležitosti 1150. výročí 
příchodu věrozvěstů na naše území.  Vy-
sokou uměleckou hodnotu díla garantuje 
akademický sochař Petr Váňa. Materiá-
lem bude travertin dovezený ze Soluně, 
z krajiny dětství a mládí učenců. Odlitky 
moutnického sousoší budou stát v městech 
Soluni a Římě, kde také bude uspořádána 
výstava o genezi projektu. V současné 
době se o projekt zajímá Řecká ambasáda, 
město Soluň a Italský institut v Praze. Vě-
říme, že se sousoší stane zajímavým ar-
chitektonickým objektem, který přirozeně 
nalezne své místo v kulturním dědictví 
našeho národa.

Nasvícení chrámu sv. Jiljí – pro památ-
kový ústav je náš kostel umělecko–histo-

ricky významných objektem. Tato stavba 
s románským presbyteriem, s barokními 
a pozdějšími přístavbami skýtá bohaté 
členění od polygonální apsidy, přes zají-
mavé pilíře, pilastry, hlavice a podobně až 
po vertikálu věže. Pro umocnění architek-
tonicky zajímavých pohledů připravujeme 
nové nasvícení kostela, které bude k vi-
dění už o prázdninách. 

Památník patera Václava Kosmáka – 
tento významný moravský literát za svého 
působení v Moutnicích v letech 1872 
– 1877 vytvořil velké literární dílo (jme-
nujme aspoň fejetony pro deník Hlas, 
známé pod souhrnným názvem Kukátka), 
jež vznikalo v altánku na farní zahradě. 
Replika tohoto altánku s dalšími náleži-
tostmi památníku bude stát na svém místě 
v září tohoto roku.

Myslím, že tyto počiny v oblasti sak-
rálních, památkových a památných ob-
jektů zvýší prestiž naší obce. Konečně pro 
mnoho lidí také prezentují a budou pre-
zentovat vertikálu lidského života, neboť 
je vyjádřením jejich přesvědčení, že se na-
rodili „k vyšším věcem“. 
                                                                                         

Mgr. René Strouhal, duchovní správce 

Vážení	spoluobčané,
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