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•	 Smlouva	 o	 přistoupení	 ke	 smlouvě 
rada obce souhlasí s tím, aby pozem-
kový úřad připravil smlouvu o přistou-
pení obce Moutnice ke smlouvě o vý-
stavbě polní cesty na nesvačilku, čímž 
se obec stane spoluinvestorem. 

•	 Dotace	 na	 zeleň rada obce souhlasí 
s rozhodnutím Ministerstva životního 
prostředí o poskytnutí dotace  ve výši 
250.000, kč na ozelenění pozemků p. č. 
2908 a 2869 (na nesvačilku).

•	 Výsledek	 hydrogeologického	 prů-
zku-mu rada obce se seznámila s vý-
sledkem HG průzkumu v místě nového 
hřbitova, ze kterého vyplývá, že na plá-
novaném místě může být z hydrogeolo-
gického hlediska zbudován hřbitov.

•	 Nový	 hřbitov rada obce se zabývala 
přípravou na „otevření“ další části hřbi-
tova – směrem ke „státní silnici“. do-
poručila nejdříve provést přípojku vody 
do areálu, zpevněné chodníky. poté 
budou hrobová místa geodeticky vytý-
čena. teprve pak se budou místa nabízet 
občanům. počítá se i se zřízením míst 
na uložení uren.

•	 Zimní	 údržba	 místních	 komunikací	
rada obce se seznámila s cenovou 
nabídkou firmy doprava jMp s.r.o. 
na provádění zimní údržby v obci a sou-
hlasí s uzavřením smlouvy na provádění 
zimní údržby místních komunikací.

•	 Kabelová	televize  rada obce souhla-
sila s cenovou nabídkou firmy noEL 
na 1. etapu úpravy kabelové televize. 
jedná se o částku cca 89.000, kč včetně 
dpH.  v jejím průběhu bude provedena 
příprava na digitalizaci dalších tv pro-
gramů.

•	 Pořízení	 dopravního	 automobilu 
rada obce souhlasila s podáním žádosti 
na krÚ jmk o změnu termínu čerpání 
a vyúčtování dotace na pořízení doprav-
ního automobilu pro SdH Moutnice.

•	 Bezpečné	branky rada obce souhlasila 
s darovací smlouvou, kterou daruje spo-
lečnost E.on obci Moutnice bezpečné 
sportovní branky. 

•	 Smlouva	o	věcném	břemeni rada obce 
souhlasila se smlouvou o věcném bře-
meni mezi společností jMp net, s.r.o. 
(kterou zastupuje fa EkopLan s.r.o.) 
a obcí Moutnice v oprávnění uložení 
a provozování stavby plynárenského 
zařízení na p.p.č. 656/3, 988/7, 995/2 
a 995/92 v k.ú. Moutnice. 

•	 Kácení	 stromů rada obce souhlasila 
s žádostí pí. anny Čermákové o vyká-
cení 6 vzrostlých stromů před její ne-
movitostí. za vykácené stromy však 
požaduje po žadatelce vysázení stromů 
nových v min. počtu 6 ks. 

•	 Sáčky	 na	 psí	 exkrementy rada obce 
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rozhodla, že budou k odpadkovým ko-
šům přidány zásobníky s igelitovými 
sáčky na psí exkrementy. 

•	 Nové	 smlouvy	 a	 cena	 za	 pronájem	
hrobových	míst rada obce se sezná-
mila s podklady pro stanovení ceny 
za pronájem hrobových míst od roku 
2013 na dalších deset let. ing. Fiala 
přednesl návrh fi nančního výboru, který 
doporučil stanovit cenu v konečné výši 
20 kč/m2/rok. rada s cenou 20 kč/m2/
rok vč. dpH souhlasila. 

•	 Poplatek	 za	 „odpady“	 na	 rok	 2013	
jeho výše bude uvedena na infokanále 
moutnické kabelové televize a na inter-
netových stránkách obce. Splatný bude 
do 31. 3. 2013.

•	 Studie	 na	 stavbu	 obecního	 domu 
rada obce se seznámila se studiemi 
na stavbu obecního domu a rozhodla, 
že výběr nejvhodnější varianty provede 
zastupitelstvo obce.

•	 rozpočtové	 opatření zastupitelstvo 
obce schválilo rozpočtové opatření 
3–2012.

•	 Přistoupení	obce	k	Místní	akční	sku-
pině	zastupitelstvo obce schválilo při-
stoupení obce Moutnice do občanského 
sdružení Místní akční skupiny, přičle-
nění ke konkrétní místní akční skupině 
bude upřesněno na příštím jednání za-
stupitelstva.

•	 Návrh	 na	 pojmenování	 ZŠ	Moutnice	
po	r.	Maškovi zastupitelstvo obce ne-
souhlasilo s pojmenováním zŠ Moutnice 
po pplk. rudolfu Maškovi. zápis z jed-
nání je na internet. stránkách naší obce.

•	 Stanoviska	ke	stavbám	rada obce sou-
hlasila se změnou vodovodní přípojky 
do skladové haly (býv. Stopra), dle 
žádosti fi rmy propoS.

VítáNí	oBčáNKŮ

dne 7. 10. 2012 se na oÚ Moutnice uskutečnilo další slavnostní vítání těchto nových 
občánků naší obce:

antonín vymazal Moutnice 376
ondřej jahelka Moutnice 151
Laura Čonková Moutnice 375
Matyáš Handl Moutnice 74
Michaela Žáková Moutnice 56
jiří oprchal Moutnice 327
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NĚKoliK	PoZNáMeK
Smlouvy na hrobová místa 
Smlouvy budou uzavírány na dalších 
deset let. cena za pronájem hrobových 
míst byla stanovena ve výši 20kč/m2/
rok a bude splatná při podpisu smlouvy 
nejpozději do 31. 3. 2013.  termín pod-
pisu nájemních smluv jsme přizpůsobili 
období splatnosti poplatku za odpady, 
takže jednou cestou na obecní úřad mů-
žete vyřídit obě záležitosti. Čísla hrobů 
s jejich výměrou a cenou za pronájem 
jsou uvedeny na internetových stránkách 
naší obce. 
 
Venčení	psů
za pár posledních let se podstatně „zlep-
šili“ majitelé psů, kteří na veřejném pro-
stranství po svých psech více poklízí. 
za to děkuji nejen já, ale jistě i ostatní ob-
čané naší obce.
přesto to ještě není dostačující. proto jsme 
na odpadkové koše v naší obci připevnili 
držáky na igelitové sáčky na psí exkre-
menty. věříme, že už se nenajde nikdo, kdo 
po svém psovi nepoklidí jeho „hromádku“ 
v parku, na chodníku nebo v něčí předza-
hrádce. infor-
mace o těch 
majitelích psů, 
kteří i přesto 
po svých psech 
poklízet ne-
budou, shro-
m a ž ď u j e m e 
na obecním 
úřadě. následně 
je předáme 
městské policii 
k řešení.     

Kabelová	televize
konečně jsme dospěli k plné digitalizaci 
televizního vysílání v celé České repub-
lice a máme možnost srovnávat bývalý 
televizní program v analogové podobě 
a současný digitální. 
je zřejmé, že kvalita digitálního je vý-
razně lepší. S digitálním vysíláním jsou 
také spojeny další příjemné uživatelské 
funkce jako např. EpG (elektronický prů-
vodce), který nám dává okamžité infor-
mace o sledovaných programech a pře-
hled o tom co nás čeká po celou dobu 
vysílání. 
Bohužel jako všechno, tak i zařízení pro 
vysílání a příjem analogových programů 
pomalu končí. Řešením je postupný a ne-
násilný přechod ke kompletnímu digitál-
nímu vysílání také v televizních kabelo-
vých rozvodech.
 
postupně bude proto v průběhu roku 2013 
v naší kabelové televizi ukončeno vysílání 
analogových programů a programy bu-
dou vysílány pouze digitálně. 
K	 1.	 3.	 2013	 to	 budou	 programy	 JoJ	
a	MarKíZa.		
tyto programy jsou v naší kabelové tele-
vizi vysílány digitálně již nyní. 

pro příjem digitálních programů je třeba 
mít televizor s dvB-t tunerem nebo set–
top box typu dvB-t.
přechodem na digitální vysílání se uvolní 
prostor pro další nové televizní programy 
v síti Moutnice.

reklama	v	infokanále – v případě, že bu-
dete chtít uveřejnit na místním infokanále 
pozvánky na různé akce, reklamy, nabídky 
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aj., předávejte nám je prosím ve formátech 
.jpg, .pdf, .doc. pro správné zobrazení je 

třeba mít stránku orientovanou  „nale-
žato“.

Připravil ing. Pavel Drahonský

prosinec. Měsíc, který patří mezi ty nej-
oblíbenější.
Je plný
P - přání
R - radosti
O - okouzlení
S - setkávání
I - iluzí
N - nadějí
E - emocí
C - cukroví

prosinec je měsíc ve znamení vánoc, proto 
začátkem, kdy začíná advent, rozsvěcu-
jeme na školním dvoře vánoční strom. 
Martin krumpolc již patří mezi naše bý-
valé spolužáky, ale byli jsme velice rádi, 
že při zaznění tónů jeho trubky, mohl být 
i letos rozsvěcen vánoční strom. i my jsme 

si na tento den připravili společně s dětmi 
z mateřské školy písničky, kterými jsme 
chtěli zpestřit páteční adventní podvečer.

už zase voní jehličí
s jablky na stromečku.
od dveří zima zafi čí,
zdvih vítr sněžnou vločku.
rolničky slyším poznova zacinkat 
nad závějí.
a vlahé kouzlo domova
cítím hřát nejtepleji.

příjemné prožití vánočních svátků 
a do nového roku hodně zdraví, spokoje-
nosti přejí děti 
a kolektiv zaměstnanci 
zŠ a MŠ Moutnice.

Připravila Mgr. Lenka Vojtěchová

ZáKlaDNí	a	MateřSKá	ŠKola
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VýročNí	ZPráVa	JSDHo	MoutNice	2012

vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámil s činností zásahové jednotky a sboru v roce 2012.

v letošním roce se zúčastnilo několik našich členů školení dle platné legislativy HzS:
► v únoru kurz nových nositelů dýchací techniky na stanici HzS v Židlochovicích;
► v březnu cyklické školení velitelů a strojníků na oupo Brno-Líšeň;
► v  květnu kurz nových strojníků ŠS tišnov;
► v říjnu zdravotnické školení, které jsme spolupořádali s místní organizací ČČk;
► v  listopadu výcvik nositelů dt v polygonu na oupo Brno-Líšeň;
► v listopadu školení techniků technických a chemických služeb ŠS tišnov.

v lednu byla převzata od oÚ Moutnice nová pračka a instalována do šatny, zač bych 
chtěl poděkovat p. petru oprchalovi a p. Františku ryšavému. pračka bude sloužit k péči 
o výstroj členů jednotky. Samozřejmě za ní děkujeme i obecnímu úřadu.
v červenci byly pořízeny nové dýchací přístroje pa 90 od firmy dräger, a to v počtu šesti 
kompletních kusů včetně masek a dvou kusů záložních lahví. tyto dp byly pořízeny 
z dotace jMkÚ a příspěvku oÚ Moutnice v rámci dovybavení a rekonstrukce naší tatry.
v březnu proběhl již tradiční sběr starého železa po obci. z peněz získaných za staré 
železo byla pořízena a opravena stříkačka pro naše mladé hasiče. všem občanům dě-
kujeme, zvláštní dík patří p. kohoutkovi, p. dostálovi z. a našim kamarádům Hasičům 
z Brna Lískovce – Sport, kteří tuto opravu provedli.

již každoročně pořádáme Memoriál o putovní pohár por. jaroslava Garguly, pálení ča-
rodějnic za hasičkou, dětský den u hasičky a spolupořádáme rozařínské hody ve farním 
centru.
dle plánu činnosti z loňského roku jsme započali se zateplováním garážových vrat, zač 
bych chtěl poděkovat p. kohoutkovi a dalším zúčastněným. dále se podařilo zbudovat 
nové vstupní schodiště, které provedla firma pana kleina ze Žatčan. 
při údržbě techniky, výzbroje, budovy a výcviku bylo odpracováno nespočet hodin, 
za což patří velký dík vám, ale i vašim rodinám za čas tomu věnovaný.
Nyní	mi	dovolte,	abych	Vás	seznámil	se	zásahy	jednotky,	které	se	udály	v	letošním	roce:
7. 3. požár trávy za hřištěm v Moutnicích 
 výjezd caS 32  1+2, da 12 1+4

13. 3. požár trávy na kopci výhon v Blučině
 výjezd caS 32 1+2, da 12 1+3

17. 3. požár trávy v Šitbořicích
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 výjezd caS 32 1+2, da 12 - na cyklickém školení velitelů a strojníků 

19. 3. požár skládky odpadu na hnojišti v Moutnicích
 výjezd caS 32 1+2, da 12 1+4

29. 3. požár trávy u Čov v nesvačilce
 výjezd caS 32 1+2, da 12 1+3

4. 4. požár starého sena na Šulcáku v Moutnicích
 výjezd caS 32 1+2, da 12 1+5

2. 5. požár trávy u drůbežárny v Borkovanech
 výjezd caS 32 1+2

24. 5. vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu požár lesního porostu v Bzenci
 výjezd caS 32 1+2, da 12 1+4 na seřadiště na stanici HzS Židlochovice

26. 5. požár trávy v remízku u hnojiště v Moutnicích
 výjezd da 12 1+7, caS 32 1+2  ze statické ukázky na slavnosti v Sokolnicích

26. 6. požár rd výbuch motorky v garáži v těšanech
 výjezd caS 32 1+2, da12 1+8

9. 7. požár skládky odpadu na hnojišti v Moutnicích
 výjezd caS 32 1+2, da 12 1+6

16. 8. požár lesní hrabanky v rumunské bažantnici Měnín
 výjezd caS 32 1+2, da 12 1+3

21. 8. požár trávy u sadu při silnici Moutnice  - velké němčice
 výjezd caS 32 1+2, da 12 1+3

29. 8. požár odpadu v nikolčicích
 výjezd caS 32 1+2, da 12 1+7

6. 9. požár trávy v Šitbořicích
 výjezd caS 32 1+2, da 12 1+3 při cestě od zásahu vytažení srnce ze skruže 

11. 9. požár trávy u nového hřbitova v těšanech
 výjezd caS 321+2, da 12 1+6
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19. 9. požár osobního automobilu v Borkovanech
 výjezd caS 32 1+2 da 12 1+5

27. 9. požár bývalé skládky na Gagrazech v Borkovanech
 výjezd caS 32 1+2, da 12 1+3

26. 10. požár - jednalo se o taktické cvičení Čepro 2012 v kloboukách u Brna
 výjezd caS 32 1+2, da 12 1+3

jak jste si přečetli, lze konstatovat, že zásahů má naše jednotka stále dost. proto vám 
všem, kteří jste se těchto zásahů zúčastnili, chci poděkovat a popřát co nejméně zásahů, 
a pokud na některý dojde, tak aby byl bez zranění či jiných komplikací.
jak jste již zajisté slyšeli z různých sdělovacích prostředků, velice komplikovaný byl 
zásah při požáru v lesním porostu v Bzenci. při tomto zásahu zasahovaly jednotky dob-
rovolných a profesionálních hasičů ze všech krajů Čr a na pomoc přijeli i kolegové ze 
sousedního Slovenska. za tento zásah jsme obdrželi poděkování od představitelů minis-
terstva vnitra Čr, jihomoravského kraje a HzS Čr.
Musím poděkovat všem členům soutěžních družstev, a to ženám, mužům a hlavně našim 
mladým hasičům za reprezentaci našeho sboru a obce na soutěžích
závěrem lze konstatovat, že se nám všem dařilo naplňovat nejen plán práce, ale i  heslo 
z našeho praporu „ Bohu ku cti, lidem ku pomoci a vlasti k oslavě.“
dovolte mi, abych tímto všem poděkoval za činnost, za pochopení jejich rodinám a po-
přál vám i vašim blízkým do nového roku hodně zdraví a domácí pohody. 

        Za JSDHO a SDH
           Tobiáš Putna, velitel JSDHO Moutnice

     

pozvánka na

				

Sraz	účastníků	bude	30.	12.	2012	ve	14.00	hodin	
v	parku	u	hasičské	zbrojnice

      pro všechny turisty bude připravena vrcholová prémie. 
      pokud bude dostatek sněhu, běžky eventuálně sáňky s sebou.

				
PřeDSilVeStroVSKý	VýŠlaP	

Na	„SNĚžKu“
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děti naší zŠ soutěží pravidelně 2x v roce 
ve hře s čísly – Sudoku. Letos proběhlo 
již 12. kolo. znamená to, že takto soutě-
žíme již 6 let – 1x na jaře a 1x na podzim. 
paní vychovatelka i. Strejčková se dětem 
věnuje v družině a připravuje je tak, aby 
byly úspěšné. paní j. Žáčková věnovala 
velké množství publikací pro tuto hru, 
která uchvátila svět a kterou luští miliony 
lidí.
v pátek 2. 11. 2012 se zúčastnilo hry 35 
žáků 1.–5. třídy ve třech kategoriích s ná-
sledujícími výsledky:
1.	třída:
1. František Bilavčík
2. david urban
3. Šárka cupáková

2.–3.	třída
1. vítězslav cupák
2. david kolek
3. Lukáš Slíva

4.–5.	třída
1. adéla Melová
2. natálka Bystřická
3. Enrico christian canales pineda

všem výhercům blahopřejeme a ostatním 
účastníkům přejeme, aby dosáhli dob-
rých výsledků v dalším ročníku soutěže. 
ČČk věnoval pro výherce sladké odměny 
a od zŠ jim byly předány pěkné diplomy.

Za ČČK  Mgr. D. Ovczaryková

čeSKý	čerVeNý	Kříž

JeDNota	orel	MoutNice

Poslední	zprávy	2012

děkujeme všem příznivcům a přímým i nepřímým  pomocníkům při akcích dětský maš-
karní karneval, Svatojánský oheň a Letní tábor pro děti v roce 2012. děkujeme rodičům, 
že nám svěřují své děti, a dětem, že s námi rády tráví kousek prázdnin a několik volných 
chvil.
osobně děkuji kuchařkám, vedoucím i praktikantům za  drahocenný čas, který těmto 
akcím bez nároku na jakoukoli odměnu věnují.
díky Bohu za celý rok 2012.

v roce 2013 bude letní tábor na stejném místě, ale již v termínu 13.–20. července. pro-
vozovatel areálu  zvyšuje cenu o 10 kč na den, jsme tedy nuceni na rok 2013 zvednout 
cenu za jeden poukaz na 1.600 kč. prosíme babičky, dědečky, tetičky, strýčky a všechny, 
kdo mohou, aby rodinám pomohli s úhradou částky. už dnes  očekáváme s potěšením 
nevšední  zážitky táborového týdne. Samozřejmě se  všichni těšíme na  hezké odpoledne 
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strávené s dětmi při masopustním maškarním reji a na  již tradiční sousedské posezení 
u Svatojánského ohně.
rádi také pozdravíme všechny moutnické občany při roznášení Betlémského světla a při 
tříkrálové sbírce.
přeji všem našim přátelům, příznivcům a sponzorům radostné a požehnané vánoce 
a v roce 2013 pokoj a vše dobré.

Za tým „tábora“ jednoty Orla Moutnice zdraví všechny srdečně Miluše Janoušková.

….	spojujeme	minulost	s	budoucností	….
… je vám zrovna tolik co té naší republice. ve škole vám to vždy šlo velmi dobře, 
a po úspěšném studiu na reálném gymnáziu  pokračujete dál studiem práv na brněnské 
univerzitě.
přesto,  že je to pro rodiče s pěti dětmi při práci na poli a v dílně velice těžké, ve stu-
diu vás podporují. prostředí školy, zejména profesorský sbor, vás vede k vlastenectví, 
morálka a čest jsou hodnotami nejvyššími.ideály Masarykovi republiky a demokracie 
jsou pevnou součástí hodnotového žebříčku společnosti. doma prožíváte hezký vztah 
k děvčeti, tak jak jen to může být krásné ve věku kolem dvaceti. Scházíte se s přáteli, 
zajdete na tancovačku, pomáháte rodičům. všechno téměř jako v románu, ale přece jen 
se něco chystá.
a náhle je to tady, mnichovská zrada a poté obsazení republiky. to ale není vše, následují 
perzekuce, uzavření vysokých škol a vrcholem je rozpoutání války. jak dál, to je otázka 
téměř hamletovská. zůstat doma, najít si práci a počkat až se to nějak vyřeší? co takhle 
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nepoddat se a jít za svobodu a za tu naši republiku bojovat? jenže tady při této možnosti 
jde o život. na miskách vah života ale převáží přece jen ta druhá a ve všech ohledech 
těžší možnost. ve chvílích osudového rozhodnutí, ale nezůstáváte sami, jsou s vámi vaši 
kamarádi se kterými vyrůstáte a společně jdete splnit úkol pro vás nejtěžší, a jak se ukáže 
osudový.
je rozhodnuto. jak ale ochránit rodinu před nejhorším. nejlépe bude když o tom nebudou 
vědět. a tak se také stane. 
a jeto tu, válka nás pohltila, jsme v odboji mimo naši vlast. není cesty zpátky a je třeba 
bojovat.
první let připadl na srpen roku 1941, létáme na Le Havre, kiel, Mannheim, Brest, turín, 
Hamburg, Hannover, rotterdam, aachen, shazujeme bomby a vracíme nepříteli to, co 
zaslouží. návrat bývá radostný na jedné straně, ale také krutý, protože vždy se někdo 
z nás nevrátí.
17. 1. 1942 se nevrátil z náletu Brém rudolf Mašek. Místo posledního jeho odpočinku je 
na hřbitově ve městě tillburg v Holandsku….
rodina se to dozví až po válce v oficiálním dopise od gen. k. janouška. kamarádi a spo-
lubojovníci z Moutnic se postupně dohodnou, že oběma padlým rudovi a Frantovi udě-
lají čestný památník, který bude připomínat jejich osudy. komunisté a jejich zřízení však 
byli rychlejší a tak museli všichni ti, kdo bojovali za svobodu, začít myslet na jiné věci. 
Mnozí bojovali o holý život ve věznicích a lágrech, jiní museli opustit svá zaměstnání, 
no prostě hrůza. teprve za dalších dvacet let při krátké oblevě v naší společnosti se to 
podařilo, ale čekala nás opět dvacetiletá perioda. a až teprve po roce 1989 došlo k plné 
rehabilitaci účastníků druhého odboje, pro mnohé ale přece jen už pozdě.

v letošním roce si připomínáme, že je to 70. let ode dne kdy položil svůj život v boji 
za svobodu náš rodák pplk. rudolf Mašek proto jsme se rozhodli, že podáme na zastu-
pitelstvu obce tento návrh.

žádost
vážení zastupitelé,

obracím se na vás jménem naší orelské organizace jako na zastupitele obce Moutnice, 
která je zřizovatelem místní mateřské a základní školy s návrhem, aby byl doplněn ná-
zev školy na mateřská a základní škola pplk. rudolfa Maška v Moutnicích. každá doba 
vyžaduje, a také předkládá společnosti, a zejména mladé generaci lidské vzory. ty  by 
měly být svým chováním, životním postojem a zejména svým činem v situacích osudo-
vých a to nejen pro jedince, ale především pro svou vlast a společnost, lidmi s nejvyšším 
kreditem ve společnosti a také vzorem pro mladou generaci. dnešní až příliš materialis-
tická společnost vygenerovala vzory sportovní, televizní a filmové, hrdiny počítačových 
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her a různé pseudo osobnosti, které společnost spíše rozvrací a degenerují. nesmíme 
také zapomínat na návrat zvrácených ideologií o rasové i třídní nenávisti a učením které 
nepatří do naší doby. pravdou je, že základem je rodina, ale pokud ta nesplnila v tomto 
případě svou povinnost, je na řadě škola. jak říká profesor Masarykovi univerzity v Brně 
pan Mareš, ta má zde obrovskou povinnost a zodpovědnost. tímto naším návrhem ne-
chceme překopat naší společnost ani měnit dějiny, ale pokusit se částečně posilovat v li-
dech opravdové vlastenectví, statečnost a hrdost k našemu národu a také obci.válka 
přinesla světu, Evropě a většině jejich národů snad to nejhorší čeho je člověk schopen. 
to na jedné straně, ale zároveň také tu nejvyšší lidskou hodnotu, kterou je člověk hoden 
obětovat. kdo jiný by měl toto lidem připomínat než mladý, čestný, vzdělaný a pro vlast 
se obětující moutnický rodák. pro nás v dnešní době  to znamená, že ne vždy naše velké 
činy, ale zdánlivé maličkosti pomáhají rozvíjet svobodnou a demokratickou společnost.
toto rozhodnutí by snad mělo také pomoci zbořit hráze, které máme mnohdy ve svých 
duších a srdci. nebojte se, že by toto rozhodnutí bylo příliš originální. není. dnes již 
existují základní školy které nesou ve svém názvu jména stíhače Františka peřiny. gene-
rála Fajtla, generála H. píky, a. Lišky, ale také např.škola atleta jana Železného a mnoha 
dalších osobností naší historie.
věřím že při našem rozhodování, spíše než bychom hledali důvody proti, budeme hledat 
způsob pro realizaci tohoto návrhu.

Děkuji za pozornost

naše zastupitelstvo na svém zasedání rozhodlo při svém hlasování v neprospěch našeho 
návrhu.
nechceme zpochybnit právo vyjádřit svůj názor a nesouhlas s návrhem na doplnění ná-
zvu školy, ale  chceme se jednoznačně vyjádřit k názorům a větám, které zazněly v dis-
kusi.
předlistopadový režim svým postojem k lidem, kteří bojovali za svou vlast, a bylo jedno 
jestli to byla fronta západní nebo východní, rozděloval společnost. většina národa si 
vážila a ctila tyto statečné muže, bohužel komunistický režim se k nim choval přesně 
naopak. je opravdu prazvláštní ještě dnes po tolika letech slyšet názor, že tito lidé roz-
dělují společnost. Slova o vydírání snad ani nelze komentovat. jako nepodstatný důvod 
považujeme vyjádření o tom, že výměna razítka bude finančně náročná. představa, že 
na jedné misce vah stojí několik stokorun a proti tomu osud a příklad člověka obětujícího 
se pro vlast, který by měl být vzorem společnosti, je představa doslova zvrácená.
dalším názorem je, že doplnění názvu nic nepřinese. S tímto názorem lze souhlasit 
za předpokladu, že popřeme známou větu, že nejlepším učitelem je historie. Lze s tím 
souhlasit také, pokud popřeme význam obětí v boji proti nacismu. Lze s tím souhlasit 
také, pokud budeme tvrdit že názvy škol po osobnostech odboje v jiných školách naší 
vlasti nic nepřináší. Lze s tím také souhlasit, pokud nedokážeme předávat odkaz vlas-
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tenectví, pokud nedokážeme rozvíjet aktivní a  navazující programy jako např.,,poznej 
svého souseda“ nebo „příběhy bezpráví“. Lze s tím také souhlasit pokud neuznáme ru-
dolfa Maška jako hrdinu.
 

Začal	jsem	příběhem	a	příběhem	také	skončím.	
autor	M.	Pecháčková	-	redaktorka	

Stoupla jsem si poctivě do fronty, ač je to pro nás činnost velni neoblíbená. ale v ame-
rice, v této zemi symbolicky nejsvobodnější, se fronty stojí. Byla noc, na letišti v Las 
vegas. na konec té dlouhé klikaté šňůry na taxíka dotáhl svoji plnou polní mladý muž 
a hodil ji dunivě na zem. narovnal si záda v jakési maskovací uniformě. americký voják. 
v té frontě to spiklenecky zašumělo. vtom starší muž, už na řadě, zavolal: jen pojdˇ, vo-
jáku, ty nebudeš čekat! voják zdvořile odmítl: rád počkám! a pak se to stalo: prostřed-
kem té fronty všichni, beze slov, vytvořili uličku, zvedli provaz a tomu vojákovi ukázali: 
pojdˇ. Hodil na záda svou plnou polní a podlézal provaz kupředu. kdekdo ho poklepal 
po zádech, pronesl: jsi náš voják. usmál se. on se pak u taxíku zastavil, zasalutoval 
nám všem a byl pryč. zírala jsem jako blázen. já, která kdysi slyšela říkat holky klukům 
v zelených mundůrech: S vojáky netančím….
ten večer při státním svátku jsem ve Španělském sále viděla vojáky sešlé věkem, kterým 
teprve tedˇ, tak pozdě, zvedáme šňůru, aby prošli k taxíku. chodili nablýskaným sálem 
podepřeni syny, na vozíku, který tlačil voják hradní stráže, a na klopě se jim třpytil metál. 
Byla to chvíle větší než slova, která jí předcházela: o hrdosti, o svátku země, o vzájem-
nosti lidí jednoho území a historie.

Snad i u nás v obci jednou zvedneme pomyslnou šňůru, a nenecháme toho našeho vojáka 
čekat……

Orel jednota Moutnice, Rostislav Dohnálek

co nového u vinařů? náš spolek funguje 
od roku 1997– tedy už patnáct let. Složení 
se ustálilo na šesti členech- Žáček Stani-
slav, Žáček pavel, dohnálek alois, ryšavý 
František, nekvapil aleš a novotný jiří.
kromě spolkové činnosti jako pořádání 
výstav archivních vín, krojových vinař-

ských plesů a Svěcení vína, naše celo-
roční práce zahrnuje vystavování vzorků 
vína, což představuje rozdání přes 50l 
vína na člena, abychom na oplátku do-
stali vzorky na naši výstavu, a účast členů 
v bodovacích komisích výstav v okolí. 
dále účast a vinařský servis na kulturních 

VBM	-	Moutničtí	vinaři
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akcích v obci – rozařínské hody, výročí 
Sk Moutnice. to všechno je na šest lidí 
starostí a práce až dost.
ale nezapomeňme, jak se říká, že víno to 
není jenom slopačka, ale hlavně velké ce-
loroční množství práce a času stráveného 
ve vinohradě a ve sklepě. o to smutnější 
je, že po loňském nadprůměrně úrodném 
roce, letošní mimořádné  zimní a jarní 
sucho, měsíc trvající silné holomrazy 
a hlavně jarní mrazy, které postihly Mout-
nice nezvykle pozdě a  intenzivně, způso-
bily, že nebylo téměř co sklízet.

no, a na co se můžou naši příznivci a mi-
lovníci vína a folkloru těšit? po vánočních 
svátcích 27. 12. se tradičně sejdeme po mši 
svaté za vinaře v orlovně na každoročním 
Svěcení vína v rytmu cimbálové muziky. 
a hlavně vás v novém roce 2013 srdečně 
zveme na už několikátý a čím dál vyhláše-
nější krojový vinařský ples který se bude 
konat v sobotu 26.ledna v 19 hodin v or-
lovně s osvědčenou dambořankou. 
pohodové vánoce a do nového roku hodně 
důvodů k optimismu vám přejí moutničtí 
vinaři.
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FarNoSt	MoutNice

Milí spoluobčané!
tajemství Svaté noci vánoční, …tajemství, jež nás transcendentálně přesahuje a sou-
časně niterně dává neobyčejný pokoj srdce, spočívá podle křesťanského přesvědčení 
a zcela osobní zkušenosti v tom, že se nebesa prolomila a Bůh se v ježíši kristu stal 
blízkým na dotek. onen „pokoj“ se rozlévá i do ostatních vánočních dnů a působí nám 
radost. 
chtěl bych vám však popřát nejen pro letošní svátky vánoční, ale i do „šedi“ všedních 
dnů příštího roku 2013, abyste poselství vánoc zakoušeli nejen o vánocích…
také si vás dovoluji jménem farnosti pozvat do moutnického posvátného a historicky 
cenného chrámu sv. jiljí i mimo něj. 

Za správu chrámu a farnosti Mgr. René Strouhal, váš duchovní správce

22. 12. Roznášení betlémského světla – odpoledne od 14 do 16 hodin budou symbo-
lické postavy marie, josefa a oslíka, které  putovaly do betléma, a s nimi děti roznášet 
do vašich příbytků betlémské světlo naděje – světlo, které je obrazem světla života 
zachraňujícího z temnoty smrti a nelásky, do příbytků těch, kdo je chtějí přijmout.
24. 12. vánoční mše svatá pRo děti – rodiny s dětmi na štědrý den mohou navštívit vá-
noční bohoslužbu pro děti v 16 hodin ve farním kostele svatého jiljí. děti při ní přinesou 
„moutnickou” sošku jezulátka. 
24. 12. a 25. 12.  slavná mše svatá vánoční – slavnost narození páně – vánoční boho-
služby se uskuteční tamtéž, a to ve 24 hodin (na ni nás pozve také zvuk troubených ko-
led od 23.30 hodin), 7.30 hodin a 10.30 hodin. zazní česká mše vánoční jakuba jana ryby.
26. 12. vánoční bohoslužby o svátku sv. štěpána – proběhnou v kostele v 7.30 hodin 
a v 10.30 hodin. 
27. 12. žehnání vína o svátku svatého apoštola jana – víno bude žehnáno při mši 
svaté začínající v 16.00 hodin, poté bude příležitost k vzájemnému setkání se v místní 
orlovně. 
30. 12. svátek svaté Rodiny – v rámci bohoslužeb se manželé mohou opět vrátit k tomu 
krásnému, co před lety prožili, a obnovit svůj manželský slib s polibkem a požehnáním 
manželům. bohoslužby budou celebrovány v 7.30 hodin a v 10.30 hodin.
31. 12. silvestR – daRy nutně nemohou být bez dáRce… společně můžeme duchovně 
poděkovat bohu za uplynulý kalendářní rok v 16 hodin v moutnickém kostele. podle 
tradice bude prezentována bilanční výroční zpráva „anno salutis”. 

Domluva	svateb,	křtin,	pohřbů,	duchovních	konzultací	a	duchovní	služby:
+420 602 589 195; moutnice.farnost@email.cz; www.moutnice.farnost.cz
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Obec Moutnice 
přeje všem občanům hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti do nového roku 2013


