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•	 Stanoviska	ke	stavbám 
Rada obce souhlasila s prodloužením 
plynovodu, plynovodní a vodovodní pří-
pojky ke skladové hale (býv.STOPRA) 
podle dokumentace Ing. M. Svobody. 
Dále rada souhlasila s vybudováním pří-
stavby k této hale.
Rada obce souhlasila s projektem 
na přípojky vody, kanalizace a plynu 
do stavby rodinného domu pana Pavla 
Škrabala.
Rada obce souhlasila se smlouvou  
o právu provést stavbu vjezdu do rodin-
ného domu pana Josefa Lengála ml.

•	 Pronájem	pozemků – Rada souhlasila 
s pronájmem pozemků p.č.2603 a 2600 
v k.ú. Moutnice p. Přemyslu Opálkovi, 
který na nich plánuje výsadbu ovoc-
ného sadu. 

•	 Rada	nesouhlasila s pronájmem obec-
ního pozemku před rodinným domem 
p.Miroslava Mitrovského (býv. dům  
G. Ryšavé) na umístění trafiky. 

•	 Dotace	 na	 pořízení	 územního	 plánu 
Rada souhlasila s uzavřením smlouvy 
o poskytnutí dotace od Jihomoravského 
kraje na zpracování územního plánu 
obce Moutnice ve výši cca 93.000 Kč.

•	 	 Doplnění	 historie	 Rozařína – Rada 
souhlasila s tím, aby Ing.Kocman pro-
vedl další zjišťování původu prvních 
obyvatel Rozařína.

•	 Sousoší	sv.	Cyrila	a	Metoděje – Rada 
obce souhlasila s poskytnutím mimo-
řádného příspěvku Římskokatolické 
farnosti Moutnice na sousoší sv. Cyrila 
a Metoděje ve výši 100.000 Kč. 

•	 Obecní	 dům,	 DPS – Rada obce sta-
novila požadavky na studii „Obecního 
domu“. Bude obsahovat obecní úřad, 
ordinaci lékařů, knihovnu, výdejnu 
léků, poštu, zázemí pro obecní zaměst-
nance. Bylo osloveno pět projekčních 
kanceláří, aby zpracovaly studie tohoto 
objektu. 
Rada stanovila cenový strop ve výši 
40.000 Kč vč. DPH za studii. Studie 
budou dokončeny do konce října 2012. 
Po jejich předání bude vybrána nejvý-
hodnější varianta studie a s jejím auto-
rem bude podepsána smlouva na pro-
jekční práce. 
Následně bude zadána studie domu  
s pečovatelskou službou.

•	 Dotace	na	opravu	hřiště – Rada sou-
hlasila s uzavřením smlouvy o poskyt-
nutí dotace od Jihomoravského kraje 
na opravu sítí víceúčelového hřiště 
u Orlovny ve výši cca 45.000 Kč.

•	 Modernizace	kabelové	televize	–	Rada 
souhlasila s postupnou modernizací 
kabelové televize, s jejím postupným 
přechodem na digitalizaci signálu. 
Vzhledem k finanční náročnosti bude 
rozdělena do několika let.
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•	 Hydrogeologický	 průzkum	 na	 „no-
vém	hřbitově“ – Rada souhlasila s pro-
vedením opakovaného hydrogeologic-
kého průzkumu (ke zjištění hloubky 
spodní vody) v prostoru plánovaného 
„nového hřbitova“.

•	 Polní	 cesta	 na	Nesvačilku – Rada se 
seznámila se sdělením Pozemkového 
úřadu o tom, že plánovanou (jaro 2013) 
polní cestu z Rozařína (od Formánko-
vého) nebudou provádět od konce stá-
vající místní komunikace, ale až od hra-
nic pozemkových úprav, tedy cca 200 m 
za domy. Rada proto rozhodla, že chy-
bějících cca 200 m zaplatíme z vlast-
ních finančních prostředků.

•	 V	souvislosti	s	očekávaným	vybudová-
ním	polních	cest	na	hranice	našeho	ka-
tastru	–	směrem	na	Měnín	(jaro	2013)	
Rada rozhodla, že necháme zpracovat 
projektovou dokumentaci na „cyklos-
tezku“ v délce cca 430 m. Ta bude začí-
nat u stávajícího mostu přes Moutnický 
potok u ČOV a povede po opačné straně 
potoka než je ČOV až ke stávajícímu bi-
ocentru. Tam by se měla propojit s nově 
vybudovanou polní cestou. 

•	 Rozbory	 vody	 z	 obecních	 studní 
V minulých dnech byly provedeny roz-
bory vody z obecních studní. Výsledky 
naleznete na internetových stránkách 
obce Moutnice. Z rozborů vyplývá, 
že v žádné studni není pitná voda. 
Nejlépe podle rozborů vychází studna 
u Hamanového, Rada proto souhlasila 
s tím, aby se provedlo její vyčištění, 
desinfekce a opětovný rozbor vody. Je 
totiž pravděpodobné, že po tomto čiš-
tění by voda mohla být pitná. 

•	 Nákup	energií – Rada prozatím nesou-
hlasila s nákupem energií (el.energie, 
plyn) přes komoditní burzu.  

•	 Doplnění	 svítidel	VO – Rada souhla-
sila s doplněním svítidel veřejného 
osvětlení o jedno mezi křižovatku 
u „Mackového“ a most přes potok.

•	 Změna	názvu	školy – Rada se zabývala 
návrhem Orla, TJ Moutnice na změnu 
(doplnění) názvu naší školy na ZŠ a MŠ 
pplk. Rudolfa Maška. Většina Rady 
s tímto návrhem nesouhlasila, o tomto 
návrhu bude ale jednat Zastupitelstvo 
obce. 

Poděkování
Z televize, novin, internetu i rozhlasu slýcháme čím dál častěji zprávy negativní. 

Denně  slyšíme, co bylo zase ukradeno, kdo koho zabil a neustálou kritiku někoho 
nebo něčeho. 

Myslím, že už jsme tou záplavou negativních informací „zničeni“ a jen málokdy 
myslíme optimisticky. 
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ZÁKLADNÍ	A	MATEŘSKÁ	ŠKOLA

Připravil Ing. Pavel Drahonský

Dýňové	městečko	
Ve středu 19. září jsme si měli přinést dýně a brambory na výrobu městečka. Některé 

děti si přinesly i patizony, melouny, mrkev nebo kukuřici. Něco jsme si přinesli v taš-
kách, ale ty obří dýně nám museli do školy přivézt rodiče.

O velké přestávce, po divadle, jsme šli na dvůr svačit. Po svačině jsme se rozdělili do 
skupinek a chtěli vyrábět z dýní. Vtom začalo pršet. Paní učitelky rozhodly, že budeme 
vyrábět v tělocvičně. To je ta třída, kde byli minulý rok prvňáci.

Teta Erika (paní školnice) s paní ředitelkou rozdělaly po zemi obrovské igelity, aby-
chom tam mohli vyrábět. Potom jsme, jako nejstarší, nanosili všechny dýně, brambory  
a zeleninu ze dvora. Ty veliké jsme nemohli skoro odnést, byly těžké a klouzaly. Nako-
nec silní kluci v prostěradle odnesli i ty největší dýně. Sedli jsme si na igelit a poslou-
chali paní vychovatelku. Až všechno důležité dořekla, tak jsme začali vyrábět. 1., 2.  
a 3. třída vyráběla domečky, my zase dopravní prostředky, které budou tím městečkem 
projíždět. Tak někdo vyráběl domy, květináče, někdo vláček, batmobil, taky se našlo pár 
panáčků, strašáků a mnoho dalších zajímavých kreatur. Paní učitelky nám odřezávaly 
vršky dýní. My jsme si nožem předkreslili na dýni obrysy a paní učitelka nám to potom 
vyřízla. Tak jsme pořád pracovali a pracovali až do oběda.

Po obědě jsme výrobky dokončili, vynosili ven na trávník a uklidili celou tělocvičnu.

Aby byla škola hezčí a aby děti ukázaly, 
jak jsou šikovné, vybudovaly ve středu 
19. 9. před Základní školou „Dýňové měs-
tečko“. 

Ve městě žijí bramboroví a kedlubnoví 
obyvatelé, kteří mohou létat v balónech, 
jezdit autem, vlakem a kočárem. Vlastní 

koně, ovce, krávy, prasata, psy, želvy, 
kočky i pavouky. 

Městečko je pod stálým dohledem  
Hlídače.  

Je v něm zavedeno osvětlení, tak ho 
můžete vidět i za tmy. 

žáci 2. a 3. ročníku ZŠ Moutnice

Proto mám velkou radost, že můžeme v našem Zpravodaji uveřejnit toto poděkování:

Maminky děkují paní Heleně Buchtové za dohled nad dětmi při hrách na „Novasu“. 
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Za pomoci Dominikových tentononců 
(škrabky a netradiční kuchyňské náčiní) se 
nám podařilo vytvořit batmobil. Nebylo to 
ale jen tak. Dýně byly dost tvrdé.

Enrico C.P., Vlastik U., Adam T.

Myslím si, že to bylo bezva. Zábavné, 
ale trochu nebezpečné.

Gabriel C.P.

Když jsme odpoledne uklízeli, tak se 
nám moc nechtělo. Kromě Martina, kte-
rej byl do toho tak zažranej, že vyhodil i 
tašku se semínkama z dýní, na která měli 
všichni strašnou chuť, až je paní učitelka 
opeče a donese do školy.

Pavel S. a Dominik B., Adéla H. a Martin S.

Nejvíc se nám líbilo, jak jsme vy-
dloubávali dýně. Bylo to slizké, ne moc 
chutné, ale na omak příjemné. Na výrobky 
se budeme chodit dívat před školu. Byl to 
super den.   

Erika L.a Sára Ž.

O přestávce bohužel začalo pršet, tak 
jsme pracovali v tělocvičně. Výrobky 
jsou úžasné. Je tam uklízečka, vlak, do-
mečky,… 

Jan P.
Naše městečko z dýní je moc hezké, 

přijďte se ke škole podívat. Večer je do-
konce krásně osvětlené. Vypadá to, jako 
by se tam nastěhovali nějací skřítci.

Žáci 4. a 5. třídy
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8. září 2012 jsme v naší obci zahájili 
s turistickým nadšením 1. ročník Putování 
kolem Moutnic.

Družstva, která byla složena z členů 
rodiny či kamarádů, se vydala na trasu 
kolem obce. Družstva se jmenovala: Ko-
čičky, Opičky, K.U.K Team, Bubáci, 
Žabáci, URKO, A-Team, Jogíni, Psí ko-
mando, Moutničáci, Drsňáci, Šneci, Tyg-
řice a Šutráci.

Správní turisté vyrazili s batůžkem 
na zádech, mapou v ruce, „Pasem mout-
nického turisty“ a především s plným 
nasazením na cestu. Čekala je procházka 
o délce cca 3,5 km. Procházka, jež byla 
prokládána úkoly, které si připravily orga-
nizace naší obce.

První účastníci vyrazili podle mapy 
na cestu od Hasičské zbrojnice k čističce, 
kde na ně čekal nelehký úkol. Dokázat 
určit názvy rostlin z plodů či semen, vy-
žadovalo opravdu velké zkušenosti, ale  
všichni prokázali znalosti z pěstitelské 
činnosti na našich zahradách a získali tak 
důležité body. Cesta pokračovala dále 
k místní Orlovně. 

Úkoly, které připravili členové Orla, 
vyžadovaly tělesnou zdatnost účastníků. 
Úspěšně splnit překážkovou dráhu, ko-
toul, přesně kopnout a hodit míč do brány, 
sjet po skluzavce, hodit míč do koše, zaru-
čovalo získání dalších bodů. Počet mohli 
zvýšit i správnými odpověďmi, které 
mohli najít na výstavě II. odboje.

Třetí stanoviště zastupovali členové 
Červeného kříže. Jak správně obvázat po-
raněné koleno, mohlo přinést další body. 

Sportovní klub připravil na hřišti pro 

naše turisty střelbu vzduchovkou, která 
vyžadovala pevnou ruku a ostrý zrak. 

Pomocí mapy se dostali k pátému stano-
višti, které zastupovala škola. I ti nejmenší 
dokázali určit názvy zvířat, ale náročnější 
už bylo přiřadit stopy. Ovšem logika a dů-
vtip nechyběly a body se jen připisovaly.

Jak se dostat do cíle, bylo možné zjistit 
jedině rozluštěním zprávy psané Morse-
ovou abecedou. Ten, kdo ji už zapomněl, 
mohl získat nápovědu, ale za ztrátu ně-
kolika bodů. Bodů bylo nasbíráno dost 
a do cíle chtěli všichni. 

Putování	kolem	Moutnic
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V cíli, který byl u Hasičské 
zbrojnice, si samozřejmě úkol 
přichystali hasiči. Nasadit 
ochrannou helmu, překonat 
kladinu, nabrat vodu, pomocí 
proudu vody shodit pyramidu 
z plechovek, to byly poslední 
šance k získání bodů. 

Nastal čas pro sčítání 
bodů, ale také posílení se. 
Bylo potřeba vyzkoušet nové 
ohniště, proto si všichni 
účastníci vlastnoručně opekli 
špekáčky. 

Výsledky byly velmi 
těsné, ale bylo třeba ocenit 
tři nejlepší. 1. místo získala 
rodina Bernátkova s tetou 
tzv. – Jogíni, 2. místo ro-
dina Čermákova – tzv. Šneci  
a 3. místo  rodina Urbanova 
a rodina Kopečkova – tzv. 
URKO. Oceněním byly 
dorty, které se lišily pouze ve-
likostí, ale chutnaly výborně. 
Výborné byly také věnečky 

pro všechny účastníky. Za tyto sladké 
odměny děkujeme paní Cupákové.

Je třeba poděkovat všem, kteří se 
podíleli na organizaci této akce a tě-
šíme se, že druhý ročník bude stejně 
vydařený, jako byl ten letošní.

Fotografie můžete zhlédnout na ad-
rese: obecmoutnice.rajce.net

Připravila: Mgr. Lenka Vojtěchová
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Ohlédnutí	za	prázdninami	2012

Těsně před koncem školního roku v předvečer svátku narození sv. Jana Křtitele jsme 
se sešli na farní zahradě u Svatojánského ohně. Pořadatelé z moutnického Orla celý 
den čekali s napětím, jak se vyvine počasí, a nakonec, k všeobecné spokojenosti, se vše 
za krásného letního večera vydařilo.

S vesele pomalovanými tvářičkami, se spoustou nafukovacích balonků, v oblacích 
bublin z bublifuků strávila spousta dětí i dospělých příjemné chvíle při hrách na zahradě 
fary  a u táboráku. Došlo i na špekáčky, sladkosti a samozřejmě na nezbytný zpěv při 
kytarách.  

Dík patří všem, kteří se o tento večer zasloužili-myslivcům za dřevo, mužům za pří-
pravu areálu, maminkám za občerstvení, mládeži za péči o děti při hrách a v neposlední 
řadě panu faráři P. René Strouhalovi za poskytnutí prostor.

A za týden začaly prázdniny.
V sobotu 21. července 2012 brzy po obědě se autobus až po střechu napěchovaný 

dětmi, vedoucími a kuchařkami vydal na cestu do Diecézního střediska mládeže  v Osové 
Bítýšce.

Zde jsme prožili nezapomenutelný týden v duchu Odysseova dobrodružství podle 
známé řecké pověsti.  Vše začalo nástupem všech božstev z posvátného Olympu a pak 
již v rychlém sledu následoval tok událostí. Jak všichni vědí, začalo to sporem o jablko-
Paridovým soudem o nejkrásnější ženu. V „bojových šarvátkách“, soutěžích ve zdatnosti 
tělesné i duchovní, v luštění záhad i poznávání krás přírody jsme po dobytí Tróje s Odys-
seem připluli do bájné Ithaky a dočkali se dobrého konce.  

Velké poděkování patří mladým vedoucím a praktikantům, kteří bez nároku na jakou-
koli odměnu celý rok předem připravují s obrovským  nasazením a nadšením pro děti 
program a celý týden v táboře se jim 24 hodin denně věnují. 

Největší poděkování patří kuchařkám paní Marušce Gargulové, Lidušce Čermákové 
a Evě Janouškové za perfektní starost o naše hladové krky. Děkujeme i panu Vítku Hu-
sákovi za odvoz proviantu a veškerého potřebného materiálu, pracovníkům Obecního 
úřadu v Moutnicích za ochotu a pomoc při tisku doprovodných materiálů a P. René 
Strouhalovi za duchovní doprovázení. Děkujeme také rodinám všech, kteří na táboře 
pracují, za jejich trpělivost a pochopení.

Těšíme se na tábor 2013, který se pro obrovský zájem o pobyt ve středisku v Osové 
Bítýšce bude konat již od 13. července.

Připravila: Miluše Janoušková

JEDNOTA	OREL	MOUTNICE
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ČESKÝ	ČERVENÝ	KŘÍŽ

KULTURA

I.	Od	starořeckého	Homéra		
k	moutnickému	Kosmákovi

Slepý básník Homér byl podle sta-
rověké tradice autorem dvou velkých 
eposů – Íliady a Odysseje. Po staletí pu-
tovali básníci zvaní aoidové od města 
k městu, přicházeli na slavnosti 
a do královských paláců zpívat svá díla, 
která vyprávěla příběhy z mytologie. 
Kolem r. 550 př. Kr. přikázal athénský 
tyran Peisistratos, aby byly homérské 
básně zapsány. Tyto básně, které od té 
doby recitovali rapsódi, se stali zákla-
dem vzdělání každého mladého Řeka.

Literát a kněz Václav Kosmák, který 

působil v našich Moutnicích, byl díky 
své literární činnosti nazýván „Homér 
moravského lidu“. Je autorem velkého 
množství povídek, črt a fejetonů z pro-
středí moravského venkova. Jeho spisy se 
těšily velké oblibě a snad nebylo jediné 
domácnosti, kde by se nečetly jeho knihy. 

V poslední čtvrtině 19. století byl 
patrně nejpopulárnějším lidovým be-
letristou na Moravě. Z jeho pera vzešlo 
množství „kukátek“, krátkých povídek, 
které vycházely zejména v brněnském 
časopisu Hlas. Kukátka vznikala na zá-
kladě reflexe skutečných reálií z mo-
ravského venkovského prostředí, které 

Farnost	Moutnice
Pocta	Václavu	Kosmákovi

Už je tradicí, že koncem června do školy 
příde paní Dagmar Janoušková, která 
s dětmi zopakuje základy první pomoci. 

Víme, že doba prázdnin se vyznačuje 
zvýšeným počtem úrazů, proto je třeba děti 
jednak varovat před nebezpečími, ale také 
je naučit, jak lze pomoci druhým při úrazu. 
A to je hlavním cílem její návštěvy. 

Podle prokázané zručnosti při obvazo-
vání svých kamarádů by dokázaly pomoci 
ošetřit zraněnou nohu a ruku, ale dokázaly 
by hlavně přivolat správně pomoc. Čísla 
155, 150, 158 a 112 jim opravdu nejsou cizí.

Za výbor ČČK D. Ovczaryková
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autor prezentoval věrně a bez jakékoliv 
idealizace.

II.	Kosmákův	pobyt	v	Moutnicích	
Dne 16. dubna 1872 byl Kosmák usta-

noven administrátorem v Moutnicích 
jako zástupce za nemocného faráře An-
tonína Šimečka. Moutnická farnost měla 
dva  tisíce  sto  katolíků,  přes  sto  evan-
gelíků  a  několik  Židů a  patřily  k  ní  
také  další  tři  obce Rozařín, Nesvačilka,  
Těšany a samota Jalovisko. 

Moutnická fara se řadila mezi velmi 
chudé, o čemž svědčí výslovné varo-
vání, jakého se dostalo kuchařce Vác-
lava Kosmáka od jednoho křepického 
znalce moutnických poměrů: „Marně 
jsem ji zrazoval, aby svého místa neo-
pouštěla a nelezla do té žebroty.“ 

Kosmák se v Moutnicích zasloužil 
o uspořádání misií a roku 1873 pozval 
jezuity z Prahy, snad aby dodal no-
vého povzbuzení zbožnosti svých far-
níků. Scházela mu společnost, protože 
v obci nikoho neznal. Teprve roku 1875 
a 1876 se přistěhovali dva mladší faráři 
do blízkých Křepic a Nikolčic. Velmi 
brzy se sblížili, jelikož se znali za dob 
v alumnátu. Stále styky se svými sou-
sedy působily na Kosmákovu literární 
tvorbu blahodárně, protože ho kaplani 
neustále nabádali k nové tvůrčí čin-
nosti, se zájmem ji četli, vymýšleli nové 
náměty, podněcovali jeho chuť k práci. 
Stejně tak prospívaly jeho tvorbě i br-
něnské návštěvy starých přátel. Ne-
jenže Kosmák své známé z význam-
ných osobností národa navštěvoval, ale 
též za ním často do Moutnic přijížděli. 

Literární práce Václava Kosmáka 

v Moutnicích, tedy od roku 1872 až 
do roku 1877, byla neobyčejně bo-
hatá a plodná. Obsahuje básně i pro 
jeho tvorbu charakterističtější povídky. 
V Moutnicích též překládal ruské a pol-
ské verše, otištěné roku 1874 ve výboru 
Slovanská poezie.  

Kosmák v této době začal psát svá ku-
kátka, kterými se proslavil a stal se oblí-
beným a známým lidovým spisovatelem 
nejen v širokých vrstvách moravských, 
ale i českých obyvatel.

III.	Památník	–	altánek	
Václav Kosmák má na několika mís-

tech Moravy památníky různých forem. 
V Martínkově stojí jeho pomník vy-

tvořený v brněnské kamenické dílně so-
chaře Adolfa Loose staršího, otce slav-
ného architekta Adolfa Loose.

V obci Tvarožná najdeme památný 
Kosmákův kříž, který je umístěn  nad 
hrobem padlých z roku 1805, a taktéž 
repliku starého Kosmákova pomníku.

Život a dílo této mimořádné osobnosti 
připomíná pomník, který stojí před vcho-
dem do fary v Prosiměřicích.

V publikaci Region Židlochovicko 
z listopadu roku 2010 se uvádí, jak 
jsou Moutničtí náležitě hrdí na to, že 
v jejich obci jako duchovní působil vý-
znamný moravský literát Václav Kos-
mák. Vzhledem k existenci památníků 
věnované této osobnosti v jiných ob-
cích jsme pocítili potřebu vybudovat 
něco podobného také u nás. Nejpříhod-
nějším a nejpřirozenějším bylo vybudo-
vat to, co zde literární působení Kos-
mákovo vyjadřovalo, a to sice repliku 
altánku s náležitostmi památníku, v níž 
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autor psal svá díla. V neděli 2. září 
2012 o rozařínských se uskutečnila její 
benedikce.

IV.	Odbor	regionálního	rozvoje	
Jihomoravského	kraje	k	památníku

Projekt vznikal za duchovní podpory 
Odboru regionálního odboru Jihomorav-
ského kraje, Odboru cestovního ruchu 
Městského úřadu Židlochovice a Bis-
kupství brněnského.

Z hlediska vyjádření Jihomoravského 
kraje vede otevření památníku k postup-
nému naplňování opatření základního 
koncepčního dokumentu Strategie rozvoje 

Jihomoravského 
kraje 2020. Tato ak-
tivita je chápána ne-
jenom jako přínos 
pro rozvoj území 
obce Moutnice, ale 
i obohacení kultur-
ního bohatství Jiho-
moravského kraje. 

                     

 S přáním všeho dobrého
 Mgr. René Strouhal, duchovní správce

Náboženské	propedeutikum	nejen	k	univerzitnímu	studiu

Jako každý rok přicházíme s nabídkou vyučování náboženství pro vaše děti, žáky a stu-
denty, jež v sobě pro zájemce zahrnuje taktéž spoustu volnočasových aktivit (výlety, 
soustředění, exkurze, letní tábory, sport, hudba, divadlo a podobně). 

Také však je možno rozšířit si svůj obzor o hlubší intelektuální a spirituální poznání:
NÁBOŽENSTVÍ	I.
– NÁBOŽENSKÉ PROPEDEUTIKUM NEJEN K UNIVERZITNÍMU STUDIU
– základy latiny, řečtiny, dějiny křesťanského umění, křesťanská filosofie, nauka o světo-
vých náboženstvích, etika, bioetika, antropologie.

NÁBOŽENSTVÍ	II.	
– KLASICKÁ VÝUKA
– biblikum, věrouka, mravouka, liturgika, církevní dějiny, cesty pastorace a evangeli-
zace, spiritualita, Katechismus katolické církve, YouCat, Dokumenty Druhého vatikán-
ského koncilu, Kodex kanonického práva.
           

S přáním všeho dobrého Mgr. René Strouhal, 
duchovní správce a gymnaziální pedagog

Přihlášky:	
padre.rene@email.cz; do přihlášky se uvádí jméno a příjmení, třída, druh výuky (Nábo-
ženství I. nebo Náboženství II.).
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Agro	MONET,	a.s.	
–	Rozhovor	s	novým	ředitelem	Zdeňkem	Hutákem

MZ = Moutnický zpravodaj
ZH = Zdeněk Huták, místopředseda představenstva a ředitel Agro MONET, a.s.

MZ – Pane Hutáku, jste novým ředitelem společnosti Agro MONET, a.s. Jaké jsou 
Vaše první dojmy a jak byste Agro MONET našim čtenářům dnes popsal?
ZH – Ve firmě Agro MONET jsem již v minulosti pracoval a byl jsem také členem před-
stavenstva,  znám proto společnost  velmi dobře. Agro MONET, a.s. je zemědělská spo-
lečnost a výrobce zemědělských komodit. Jsme tradiční a silný zaměstnavatel v katastru 
obcí Moutnice, Nesvačilka a Těšany, svým podnikáním navazujeme na původní JZD 
Moutnice a ZD Moutnice. Hospodaříme nyní na 2300 hektarech zemědělské půdy, na kte-
rých pěstujeme obiloviny, řepku olejnou, řepu cukrovku, kukuřici a další krmné plodiny. 
Obhospodařujeme 
také vinice na vý-
měře 42 ha. Agro 
MONET má tra-
dičně  i živočišnou 
výrobu. Významná 
jsou pro nás vý-
roba mléka a chov 
prasat. Navíc velká 
část vykrmených 
prasat je porážena 

INZERCE
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na našich vlastních jatkách, která splňují nejpřísnější hygienické normy a požadavky EU.

MZ – Není tajemstvím, že u Vás aktuálně dochází ke změnám. Zajímá nás k tomu ale 
Vaše vyjádření.
ZH – Agro MONET prochází vývojem jako většina společností, které reagují na po-
žadavky trhu zemědělských komodit v České republice a snaží se být úspěšným 
podnikatelským subjektem i v rámci společného evropského trhu. Chceme-li splňo-
vat vysokou úroveň kvality vyráběných zemědělských komodit, potřebujeme nutně 
využívat nejnovější výrobní postupy, pokrokové metody a nejaktuálnější informace 
v oboru. Vývoj, který v této době ve společnosti probíhá, směřuje právě k tomu, aby 
se Agro MONET znovu stal uznávaným zemědělským podnikem, který s plnou od-
povědností výrobce potravin bude přispívat k dodávce kvalitních potravin a surovin 
k jejich výrobě.

MZ – A jak se tento vývoj dotkne Vašich zaměstnanců?
ZH – Po převzetí řízení společnosti jsme se rozhodli, že první kroky musí vést k tomu, 
aby naši pracovníci dělali v důstojných podmínkách, dbali na pořádek a aby byli hrdí 
na to, že jsou zaměstnáni  právě ve firmě Agro MONET. Mým osobním cílem je učit lidi 
nebát se samostatně myslet. Jsme – celý tým Agro MONET - profesionálové v tom, co 
děláme, a vždy jsme jimi byli. Ale dnes je nutné takto vystupovat i navenek. Proto první 
a nejzásadnější změny budou právě v image naší firmy. Intenzivně pracujeme na vzniku 
loga, které se bude objevovat na všech materiálech, vizitkách, fakturách, objednávkových 
listech atp. Je nutné naprogramovat a spustit reprezentativní internetové stránky. Je před 
námi spousta práce ve vybudování profesionální společnosti  jak ve vnitřní organizaci, tak 
ve vybudování  firemní  tváře pro naše obchodní partnery. Pracovat chceme i na budování 
kvalitního a přátel-
ského vztahu s obcí. 
Máme  techniku, kte-
rou jsme připraveni 
obci na žádost zapůj-
čit, ale způsobů spo-
lupráce se najde celá 
řada.  Ctíme tradici. 
Víme, že JZD a obec 
rostly vždy společně 
a že je to tak správně.
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