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•	 Výsledek	 výběrového	 řízení	 na	 ná-
kup	techniky – rada obce se seznámila  
s výsledky výběrového řízení na „ná-
kup techniky na snížení prašnosti v obci 
Moutnice“. vítězem výběrového řízení 
se stala firma HitL s.r.o., cena „zame-
tacího stroje“ činí cca 1 970 000 kč. 
Současně rada obce souhlasila s přije-
tím dotace od Státního fondu životního 
prostředí ve výši cca 1 860 000 kč na 
zajištění projektu.

•	 Souhlas	se	smlouvou – rada obce sou-
hlasila se zněním návrhu smlouvy na 
další administraci projektu na „nákup 
techniky na snížení prašnosti v obci 
Moutnice“ s firmou Grantika.

•	 Zamítnutí	 žádosti	 o	 koupi	 pozemků 
– rada obce zamítla žádost manželů 
Ladislava a Blanky Graclových o koupi 
pozemků  p.č. 931, 935/2 a 937/2 v k. ú. 
Moutnice. 

•	 Rozšíření	smlouvy	o	dílo – rada obce 
souhlasila s rozšířením smlouvy o dílo 
„výsadba krajinné zeleně“ s firmou 
atregia s.r.o. - jedná se o pozemky p. č. 
2600 a 2603 v k.ú. Moutnice.

•	 Nový	 dopravní	 automobil – rada 
obce posoudila 2 nabídky na dopravní 
automobil pro jSdH Moutnice - re-
nault trafic (ojetý, cena 444 560 kč)  
a Fiat ducato (nový, cena 569 000 kč) 
– a rozhodla se pro renault. 

 

•	 Stížnost	 na	 školské	 zařízení – rada 
obce se seznámila se stížností man-
želů Marka a veroniky Štaudových na 
školské zařízení a pověřila starostu, aby 
nechal stížnost prověřit ředitelkou zŠ  
a MŠ Mgr. Marií Marešovou.

•	 Dodatek	ke	smlouvě – rada obce sou-
hlasila se zněním dodatku č. 1 smlouvy 
o dílo - „výsadba krajinné zeleně“ s fir-
mou atregia s.r.o.

•	 Návrhy	 tarifů	 BVK – rada obce se 
seznámila s návrhem tarifů Bvk, a.s. 
na rok 2014 a z nich vyplývajících do-
datků č. 12 a 24 ke smlouvě o provo-
zování vodovodu a kanalizace. oproti 
loňskému roku dochází k navýšení cca 
o 7 %. rada obce s výše uvedenými 
dodatky souhlasí. rada také souhlasila  
s plánem financování obnovy vodovodu 
a kanalizace.

•	 Zakoupení	zametače – rada obce sou-
hlasila se zakoupením zametače ttr 
(combi clean model 2350) na zametání 
chodníků, cena cca 90 000 kč.

•	 Dotace	od	JmK	pro	JSDH	Moutnice 
– rada obce souhlasila s poskytnutím 
sedmdesáti procentní dotace z pro-
středků jmk pro SdH Moutnice  na 
výstroj a výzbroj v hodnotě 70 000 kč. 
rada také souhlasila s přijetím dotace 
od jmk ve výši cca 188 000 kč pro 
jSdH Moutnice. 
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•	 předání	 polních	 cest	 do	 majetku	
obce – rada obce souhlasila s pře-
dáním stavby polních cest pozemko-
vým úřadem a doporučuje „protokol 
o předání a převzetí účelových ko-
munikací a společných zařízení obci 
Moutnice“ ke schválení zastupitel-
stvu. dále starosta informoval, že na 
cestě „za Formánkovým“  bude insta-
lována značka zákaz vjezdu (mimo 
vozidel s povolením oÚ) + zábrana. 
ve směru od nesvačilky bude osa-
zena pouze značka.

•	 Souhlas	 s	 návrhem	 situace	 kolem	
„obecního	 domu“ – rada obce sou-
hlasila s celkovým situačním výkresem 
„obecního domu“ projektanta   ing. 
arch. chehabiho.

•	 Zajištění	 zimní	 údržby	 místních	
komunikací – rada obce souhlasila 
s cenovou nabídkou fy autodoprava 
Matějka na zajištění zimní údržby míst-
ních komunikací.

•	 Rozpočet	 na	 rok	 2014 – rada obce 
souhlasila s návrhem rozpočtu obce 
Moutnice na rok 2014.

•	 Rozpočtové	opatření	3-2013 – zastu-
pitelstvo obce souhlasilo s rozpočto-
vým opatřením 3 – 2013.

•	 Vyhláška	2/2013 – zastupitelstvo obce 
schválilo vyhlášku 2/2013, kterou se 

stanoví zákaz provozování loterií a ji-
ných podobných her na celém území 
obce Moutnice.

•	 Zamítnutí	žádosti	o	snížení	úplaty 
– zastupitelstvo obce nesouhlasilo 
se snížením úplaty za výkon věc-
ného břemene na pozemcích, na 
kterých je umístěna fotovoltaická 
elektrárna.

StaNoViSKa	Ke	StaVBáM:

• rada obce souhlasila se Smlouvou  
o právu provést stavbu rd na p.č. 940/2 
v k. ú. Moutnice dle žádosti p. petra 
rychlíka, těšany.

• rada obce souhlasila s vybudováním 
zpevněné plochy u rd p. petra kříže.

• rada obce souhlasila s prodloužením 
rozvodu kabelové televize na základě 
žádosti p. václava Hrdého. 

• rada obce souhlasila s oplocením po-
zemku p.č. 1003/5 v k.ú. Moutnice dle 
žádosti p. Lukáše kolarského.

• rada obce souhlasila se Smlouvou  
o právu provést stavbu přípojky splaš-
kové kanalizace předloženou ing. ja-
nem jakubcem. jedná se o přípojku 
ke stavbě na pozemku p.č. 261 v k. ú. 
Moutnice.

Připravil 
Ing. Pavel Drahonský
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Vážení spoluobčané,
ráda bych Vám více přiblížila, jakými 

způsoby se k Vám dostávají informace 
z obecního úřadu:

Rozhlas:
pravidelné hlášení obecního úřadu je 
v pondělí, ve středu a v pátek v 17.45 ho-
din. tento čas byl určen na přání místních 
občanů tak, aby vyhovoval i těm, kteří 
přijíždí ze zaměstnání později a hlášení 
neslyšeli. v tomto čase se hlášení automa-
ticky vysílá i	na	infokanále.

infokanál:
ti z vás, kteří mají kabelovou televizi od 

firmy noel, s.r.o., naladí krom jiných pro-
gramů i místní infokanál. zde jsou zprávy 
rozděleny do 4 sekcí – informace obec-
ního úřadu, kulturní a společenské akce, 
komerční zprávy a hlášení. infokanál jede 
nepřetržitě 24 hodin denně, kdykoliv zde 
najdete základní potřebné informace. 

pokud si infokanál zapnete v pondělí, 
ve středu nebo v pátek v 17.45 hodin, mů-
žete si v teple domova v klidu poslechnout 
místní hlášení.

Úřední	deska	a	informační	vývěska
před	obecním	úřadem:

před vraty obecního úřadu se po levé 
straně nachází úřední deska. zde se krom 
úředních hodin oÚ Moutnice nachází veš-
keré informace, které musí být tímto způ-
sobem zveřejněny.

po pravé straně na informační vývěsce 
najdete ordinační doby lékařů, výluky 
drážní dopravy a pozvánky na různé kul-
turní akce (tyto pozvánky bývají uveřej-
něny jak na infokanále, tak na stránkách 
obce).

Moutnický	zpravodaj:
zpravodaj vychází čtvrtletně. vždy zde 

máte souhrn nejdůležitějších věcí za dané 
čtvrtletí, zajímavosti, fotografie a zprávy 

informovanost	občanů

Narozeniny
v říjnu 2013 oslavil 90. narozeniny pan vincenc Husák a v listopadu 2013 oslavila  
92. narozeniny paní růžena dohnálková. 
Ještě jednou oběma blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.
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z akcí a nepravidelně i okénko do naší 
historie. všechny místní organizace jsou 
s dostatečným předstihem informovány  
o termínu uzávěrky dalšího čísla. pří-
spěvky lze doručit osobně nebo poslat 
elektronickou poštou. pravidelně do zpra-
vodaje přispívá ČČk a místní farnost, 
za což jim patří poděkovat. zpravodaj je 
zdarma a je doručován všem občanům.

Stránky	obce	:
adresa internetových stránek naší obce 

je www.oumoutnice.cz . při načtení tohoto 
odkazu se dostáváte na hlavní stranu, která 
je rozdělena na několik sekcí:

a)	horní	rychlé	menu – najdete ho nad 
úvodní fotografií, zde jsou rychlé odkazy na 
kontakty, elektronickou úřední desku, po-
drobnou mapu stránek a ikonka domů, která 
vás vždy navede zpět na úvodní stránku;

b)	 levé	 menu – zde najdete několik 
odkazů na konkrétní nabídku stránek. 
najdete zde i odkaz kulturní	 kalendář, 
kde jsou uveřejňovány všechny akce (jak 
místní, tak okolní), o kterých nám pořada-
tel dá vědět. tento kalendář je průběžně 
doplňován;

c)	střed	stránek – aktuality – zde jsou 
uveřejňovány veškeré důležité zprávy dne;

d)	pravé	menu – zde najdete odkaz na 
infokanál	on-line,	kdykoliv zde infokanál 
spustí i ti, kteří nemají kabelovou televizi 
od firmy noel, s.r.o.. dále je zde možnost 
zřídit si odběr novinek e-mailem. Stačí 
zde vyplnit vaši emailovu adresu a veš-
keré zprávy napsané každý den do aktualit 
se vám automaticky doručí na mail. 

poslední kolonkou v pravém menu je 
anketa, ve které se můžete anonymně vy-
jádřit k danému tématu.

pro zajímavost je níže ukázka poslední 
uveřejněné ankety.

 veškeré informace jsou různě propo-
jené a je několik způsobů, jak se k nim 
dostat. 

na závěr bych ráda poprosila místní or-
ganizace, aby plakátky a informace k při-
pravovaným akcím, které chtějí uveřejnit 
na infokanále, posílaly ve formátě jpg, 
jpeg, png, doc a pdf, a to vždy na šířku. 
děkuji.                     Připravila Iva Kohoutková
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Upozornění	Brněnských	vodáren	a	kanalizací,	a.s.

Největším	nepřítelem	vodoměru	je	mráz
jakmile teploty klesnou pod bod mrazu, přichází i problémy s mrazem poškozenými 

vodoměry a vodovodními přípojkami. jedná se o dlouhodobý problém majitelů nemo-
vitostí, kteří dostatečně nezajistí prostory, kde je přívod vody s měřidlem, proti mrazu  
a zcela zbytečně si tak způsobí velké nepříjemnosti. 

nejčastěji tento problém způsobují nezavřená nebo rozbitá sklepní okénka v místnos-
tech, kde se vodoměr nachází, nebo špatně osazený a nezaizolovaný  poklop vodoměrné 
šachty. 
Brněnské	vodárny	a	kanalizace,	a.s.	proto	apelují	na	majitele,	aby	přívod	vody	

do	nemovitostí	a	vodoměry	zkontrolovali,	případně	dostatečně	zajistili	proti	zamrz-
nutí,	a	tím	tak	předešli	zbytečným	nákladům.

iNfoRMoVaNoSt	oD	oRgaNiZací

31. října v 17 hodin jsme se sešli u školy. 
přišli jsme se rozloučit s letním časem. 
Byli tam snad všichni z Moutnic. Skoro 
všechny děti měly lampiony. už se stmí-
valo.  průvod šel kolem orlovny, hlavní 
silnice, hospody 
a za kostelem 
jsme odbočili  
k velkému hřišti. 

každá rodina 
dostala barevný 
lampion přání. 
Byly krásné,  ba-
revné. na ně jsme 
napsali naše nej-
větší přání. na-
jednou nastalo to 
světlo. všichni 
rozsvítili lampi-
ony a konečně je 

začali vypouštět. na nebi jich bylo najed-
nou snad padesát. všem se to moc líbilo. 
Bylo to moc super.

Blanka Zvolská 
 Martin Springinsfeld, 5. tř.

Lampionový	průvod
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ve čtvrtek 28. listopadu jsme jeli na vý-
let do dolních kounic na hrad. u brány 
hradu už na nás čekal trpaslík kamílek, 
byla to paní s trpasličí čepičkou. zavedla 
nás do takového domku, kde nás přivítal 
anděl a strašně vtipnej čert, ten byl senza. 
odložili jsme si batůžky a šli na návštěvu 
do pekla, kde jsme hledali indicie a plnili 
různé úkoly. Samozřejmě jsme šli i do čer-

tovy hospody. tam jsme zpívali písničku 
Měsíce a hráli hru s míčky. potom jsme 
šli do hladomorny a lovili jsme míčky 
ze sklenice. z míčků jsme vyluštili nápis 
„nEBE“. takže nakonec jsme šli do nebe, 
kde na nás čekal Mikuláš s nadílkou.

Klára Janoušková, 5. tř.

...Srandovní tam byl anděl a čert, jak se 
pořád pošťuchovali a smáli se sobě. Čert 
se všem líbil, jaký dělal srandovní věci  
a anděl je dělal taky, i když menší. když 
jsme šli za Mikulášem, pustil nám pís-
ničku a my jsme měli tancovat. potom 
jsme se společně vyfotili. a když jsme od-
jížděli, všichni si odnesli spoustu zážitků.

Gabriel Canales, 5. tř.

...Mně se líbilo, jak jsme v pekle dupali do 
dřevěné podlahy a ono to dunělo. a anděl 
s čertem při tom tancovali v barevném bli-
kajícím kruhu. potom ještě to, jak jsme na-
konec vyráběli z papírových talířků anděla 
a čerta.                               Ája Pokorná, 5. tř.

...Líbilo se mi, jak ten čert neuměl počítat. 
taky jak jsme museli držet ve dvojici ba-
lónek čelem a dojít až k andělovi. anděl 
byl móóc hezkej. a ještě, jak jsme v nebi 
tancovali.                     Veronika Váňová, 5. tř.

Mikulášské	čertění
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...prošli jsme pekelnou hospodou, kde měl 
čert za úkol házet věnce na svítící vidle. 
povedlo se mu to, ale až napotřetí. já jsem 
řekl, že to dám napoprvé. tak jsem to měl 
zkusit. to už jsem si tak jistý nebyl. Hurá, 
hodil jsem věnec napoprvé!

Šimon Žáček, 5. tř.

...Mně se líbil v hospodě, dole v díře, ten 
děsnej čert. Měl černý kožich, červenou 
tvář, hrozný hlas. něco tam pálil, hrozně 
to páchlo.                             Jan Putna, 5. tř.

...Legrační bylo, když skřítek říkal, že čert 

je ještě mimino. ale čert se bránil, že mi-
mino není, i když je mu jen 300 let. nako-
nec jsme šli do místnosti, kde byly naše 
batůžky. tam jsme se nasvačili  a mohli 
jsme si vyrobit čerta, anděla nebo oba.

Nikol Farmačková, 5. tř.

...nakonec nás čert a anděl doprovodili  
k autobusu. Čert chtěl jet do školy s námi 
a anděl chtěl řídit autobus. Čert si do au-
tobusu i nastoupil, ale pak si to rozmyslel. 
tak se s námi rozloučil a vystoupil. za-
mávali jsme jim a za chvilku jsme byli ve 
škole.                          Adéla Husáková, 5. tř.

Úkolem dětí je napsat příběh k ilustraci 
Heleny zmatlíkové nebo nakreslit obrá-
zek ke knize, kterou Helena zmatlíková 
ilustrovala.

chtěli bychom se s vámi podělit o ra-
dost, kdy jsme dostali zprávu, že jsme ob-
drželi zvláštní cenu za tři kolektivní díla 

ve výtvarné části. toto ocenění získali žáci 
1. a 2. ročníku za leporela kam se scho-
val nůž a nakreslím si dům a žáci 3. a 4. 

ročníku za leporelo Míček Flíček. největ-
šího ocenění se dostalo patrikovi Žáčkovi, 
který získal v literární části za svůj příběh 
o skřítcích 3. místo.

19. 11. 2013 v 17 h se patrik zúčastnil 
přes skype vyhlášení vítězů v Městské 
knihovně dobříš, kde mu byla předána 
cena zatím jen symbolicky.

 přečtěte si i vy vítězný příběh, který na-
psal žák 3. ročníku naší školy.

o skřítcích
u nás ve škole žijí skřítkové. do naší 

třídy chodí dvacet jedna dětí. když jdeme 
dozadu na koberec, vylezou ven ze svých 
skrýší a berou nám tužky, gumy a další 
věci, které najdou na zemi. jednou mi na 
zem spadla svačina. a z mého chleba se 
sádlem si udělali klouzačku.

jednou chtěli odnést pero, ale to pod 

Městská	knihovna	Dobříš	vyhlašuje	každý	rok	
literární	a	výtvarnou	soutěž	„Zlatý	Zmatlík“.	
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stolem paní učitelky vypustilo inkoust. paní 
učitelka si toho nevšimla, uklouzla a byla 
celá modrá. My jsme však dostali nápad, 
vzali jsme zmizíky, že inkoust vyzmizíku-
jeme. jak se ukázalo, nebyl to zas tak dobrý 
nápad, protože zmizela i paní učitelka.

„kde jste, paní učitelko,“ volali jsme.
„tady, vy mě copak nevidíte?“ odpově-

děla.
My jsme ji ale opravdu neviděli, pro-

tože jsme ji vyzmizíkovali.
Skřítkové najednou objevili pod stolem 

lepidlo, tak ho museli hned vyzkoušet. Sa-
mozřejmě ho vylili, ale nikdo netušil, že 
to bylo na naši neviditelnou paní učitelku. 
na lepidlo začali pokládat papír. a my 

jsme najednou spatřili chodící papír. to se 
paní učitelka, která byla vidět díky polepe-
nému papíru, zvedla.

„to už by snad stačilo. jdu si ten papír 
smýt.“

odešla do sprchy a světe div se. zmizel 
papír a paní učitelka . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . zůstala.

když se vrátila zpátky do třídy, umyla 
polepenou a od inkoustu politou zem  
a řekla:

„Máte, skřítkové, po legraci. jste ve 
škole. posaďte se do lavic a začnete se učit 
jako všechny děti,“

 od té chvíle nás nebylo dvacet jedna, 
ale dvacet čtyři. 

Český	červený	kříž	
přednáška

ČČk pozval paní jiřinu pelikánovou ze Svazu postižených civilizačními chorobami  
v Brně, aby pro naše členky a další zájemce měla přednášku a objasnila nám vztah mezi 
pohybem a funkcemi našeho těla. paní pelikánová působila mnoho let jako rehabilitační 
sestra a zajímá se o různé druhy cvičení a nejúčinnější z nich zařazuje do rekondičního 
posilování. při lyžování utrpěla úraz bederní páteře, chůze jí činí potíže a pro vyrovnání 
rovnováhy jsou jí oporou francouzské hole. i přes poměrně vysoký věk je stále aktivní, 
čilá, energická, fundovaná a své zkušenosti využívá a předává.

na ozdravných pobytech různě postižených lidí – po nemoci, úrazech, operacích – 
vede pravidelná cvičení, která pomáhají zlepšit pohyb, kondici a vrací naději a radost 
do života.

přednáška s ukázkami cviků a jejich působením na různé části těla, souvislost mezi 
činností lidských orgánů a pohybem, vztahy mezi mozkem, okysličováním krve a ner-
vovou soustavou se konala ve čtvrtek 21. 11. 2013 v Hasičské zbrojnici. jsme rádi, že 
se zúčastnilo mnoho zájemců a podle ohlasů se domníváme, že přednáška s ukázkami 
různých cviků doplněná výňatky z odborné literatury byla velmi přínosná a zajímavá.

Budeme se snažit, aby pokračování této akce, ale se soustavným půlhodinovým cviče-
ním a besedou, se uskutečnilo v březnu nebo dubnu 2014.

Děkujeme všem přítomným za účast a doufáme, že o toto cvičení budou mít i příště 
zájem.
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Beseda	s	Kateřinou	tučkovou
za naši organizaci – ČČk jsem pozvala spisovatelku kateřinu tučkovou do naší obce 

a požádala ji, zda by pro naše občany uspořádala besedu o knihách, které napsala, o ne-
všedních tématech, která ji zaujala a o své práci kurátorky.

kateřina tučková se narodila v roce 1980. Žila v Moutnicích, kuřimi a nyní žije  
v praze a Brně. vystudovala gymnázium na tř. kpt. jaroše v Brně, dějiny umění, český 
jazyk a literaturu studovala na Filozofické fakultě university karlovy. její poslední ro-
mány – vyhnání Gerty Schnirch i Žítkovské bohyně zakoupila pro místní knihovnu paní 
učitelka Lenka vojtěchová, a je proto možné si je vypůjčit.

paní spisovatelka na moje pozvání reagovala, ale bohužel je hodně zaneprázdněná. 
přesto slíbila, že se bude snažit, aby v březnu besedu uspořádala.

Budeme se těšit, pozveme všechny zájemce a doufáme, že se náš záměr uskuteční.

SUDoKU
dne 8. 11. 2013 se v základní škole uskutečnilo další kolo soutěže v luštění Sudoku. 
Účastnilo se 36 žáků s těmito výsledky:
1.	třída 1. Lenka Seďová
 2. valentýna Žáčková
 3. david Světlík

2.	třída 1. rozálie Marie Žáčková
 2. František Bilavčík
 3. Šimon riedl

3.	třída 1. anna Holečková
 2. vojtěch váňa
 3. Lucie Bystřická

4.	třída 1. vít Husák

5.	třída 1. Martin Springinsfeld
 2. alexandra pokorná
 3. Šimon Stanislav Žáček

Zájezd
paní Miluška janoušková připravila na sobotu 25. 5. 2013 zájezd. naše první za-

stávka byla v novém Městě na Moravě, kde jsme navštívili farmářské trhy. na náměstí 
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si každý mohl zakoupit různé uzeniny, 
škvarky, sýry, květiny, památkové před-
měty atd. pokračovali jsme do Žďáru nad 
Sázavou. nad městem se nachází poutní 
kostel sv. jana nepomuckého, který je 
jednou z dvanácti českých památek za-
psaných na prestižním seznamu světového 
dědictví unESco. kostel byl postaven 
barokním mistrem janem Blažejem San-
tinim – aichelem v letech 1719 – 1722. 
do seznamu unESco byl zařazen v roce 
1994. jan Santini kostel postavil v barokní 
gotice. cílem tohoto monumentálního 
díla byla oslava sv. jana nepomuckého, 
kterého Santini obdivoval. kolem kostela 
jsou vybudovány ambity, které mají pů-
dorys deseticípé hvězdy. Stavba vznikla 
díky iniciativě václava vejmluvy, žďár-
ského opata. kopec, který se tyčí nad 
žďárským klášterem, pojmenoval jako 
zelená hora podle vrchu u nepomuku, od-
kud pocházeli žďárští mniši i samotný jan 
nepomucký. po prohlídce kostela, ambitů  
a nového hřbitova směřovala naše cesta 
do zámku, který po předchozích majite-
lích získala v roce 1930 radslava kinská.  
v současné době patří zámek constantinu 
a Marii kinským. paní hraběnka kinská 

vítala všechny přítomné krátkým proje-
vem a pozvala zájemce na prohlídku za-
hrad, výjimečně v tento den otevřených.
v rozlehlém zámku sídlí Správa hospo-
dářství constantina kinského, Správa far-
nosti a několik expozic a výstav. v areálu 
zámku je i muzeum hasičského sboru, ka-
várna, čajovna.
po těchto zajímavých prohlídkách jsme ze 
zámku přešli na žďárské náměstí a zašli na 
pozdní oběd do restaurace.
ještě jsme měli v plánu návštěvu skanzenu 
na veselém kopci, ale bohužel se nemohla 
uskutečnit, protože řidič našeho autobusu 
měl další povinnosti. náš výlet skončil  
v Moutnicích v 18 hodin.
děkujeme tímto paní janouškové za svě-
domitou a zodpovědnou přípravu a bu-
deme se těšit na příští rok, kdy plánujeme 
návštěvu olomouce.
 

Všem občanům a zvláště pak našim členům 
přeje za ČČK mnoho hezkých chvil v příjemné 

atmosféře Vánoc, pevné zdraví, hodně štěstí  
a lásky, spokojenost, pohodu v kruhu nejbliž-

ších a všechno dobré v novém roce 

Mgr. D. Ovczaryková

Vážení	spoluobčané	a	příznivci	sboru	dobrovolných	hasičů,
chtěl bych vám poděkovat za přízeň, kterou jste našemu sboru projevovali v uply-

nulém roce účastí na akcích SdH Moutnice. Během celého roku jsme pořádali různé 
sportovní a kulturní akce, například pálení čarodějnic a den dětí. jsme vám vděční za 
podporu při sběru železného šrotu, který proběhl v dubnu. v květnu jste se mohli zúčast-
nit srazu hasičské techniky a v červnu se uskutečnil již iX. ročník Memoriálu poručíka 
j. Garguly. 

Mé díky patří také vedoucím, kteří se dlouhodobě věnují dětem a mládeži, sportov-
nímu družstvu mužů, žen, dětí a družstvu „taťků“ za reprezentaci našeho sboru.

děkuji také všem členům SdH Moutnice, kteří se podíleli na přípravě těchto akcí 
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a neméně také těm, kteří v současné době 
upravují půdní prostory.
v roce 2014 oslaví náš sbor výročí 125 let 
od jeho založení. rád bych vás srdečně 
pozval nejen na tyto oslavy, ale také na 
všechny již tradiční akce SdH. 
přeji vám požehnané vánoční svátky  
a v novém roce 2014 hodně zdraví, osob-
ních i pracovních úspěchů.

Jiří Dohnálek, Starosta SDH Moutnice

dne 7. 6. 2013 vyjela naše jednotka na 
žádost starosty obce Moutnice na pomoc 
obcím vědomice a chodouny-Lounky  
v okrese Litoměřice, které zatopila voda  
z rozvodněné řeky Labe.

od 8. 6. do 12. 6. 2013 jsme zbavili vody 
a hrubých nečistot 8 rodinných domů, 
prodejnu smíšeného zboží, sportovní halu  
a místní komunikace. do těchto obcí jsme 
také přivezli humanitární pomoc, kterou 
jste vy, naši občané, těmto obcím věno-
vali.

12. 6. 2013 jsme se po obědě vydali na 
cestu domů, která proběhla bez problémů. 
výjezdu se účastnili tito členové jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Moutnice: 

Svatopluk urban, pavel dohnálek, Stani-
slav Hemala, václav Husák, vít dohná-
lek, Marek vaculík a petr kohoutek.

náš výjezd proběhl bez jakýchkoliv 
problémů a úrazů, za což jako velitel to-
hoto výjezdu všem členům děkuji.

Petr Kohoutek

povodně	v	Čechách	2013
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v neděli 1. 12. proběhlo v orlovně hod-
nocení vzorků 13. výstavy archivních vín. 
vína byla vyhodnocena ve dvou katego-
riích – roční a dvouletá a archivní vína. 
jako novinku jsme letos ve spolupráci 
se starosty uskutečnili soutěž o nejlepší 
víno regionu cezava. Moutnická vína 

byla zastoupena třemi mezi šesti nejlep-
šími víny regionu, takže myslíme, že se, 
co se týká kvality našich vín, nemáme za 
co stydět. tento zpravodaj obdržíte až po 
výstavě, která se koná v sobotu 7.12., ale 
rádi bychom vás pozvali alespoň na naše 
další akce, které budeme v dohledné době 
pořádat.  na tradičním Žehnání vína kona-
ném v pátek 27. 12. od 17.00 hodin budete 
moci u cimbálky ochutnat naše letošní 
mladá vína. a v sobotu 15. února od 19.30 
si můžete přijít zatančit s dechovkou na  
6. vinařský krojový ples. 
Přejeme Vám požehnané a pohodové Vánoce 
a optimistické vyhlídky do nového roku.

Moutničtí vinaři

ViNUM	BoNUM	MoRaViae
vinaři	Moutnice
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KULtURa	a	SpoRt
orelská	florbalová	liga	

v letošním roce v měsíci listopadu jsme rozehráli pro nás první ročník florbalové ligy 
starších žáků pod záštitou jednoty orla Moutnice. první turnaj se konal v tělocvičně zŠ 
těšany. Střetli jsme se s orelskými týmy z dolních Bojanovic a Šlapanic. zápas s týmem 
dolní Bojanovice a jsme bohužel prohráli. druhé utkání se nám podařilo odehrát o po-
znání lépe a zaslouženě jsme zvítězili. další turnaje sezóny 2013/2014 nás teprve čekají  
a o jejich výsledcích vás budeme informovat formou plakátů ve vitrínách před samoob-
sluhou a také zápisy na stránkách moutnického infokanálu. tímto bych chtěl poděkovat 
oÚ Moutnice za přidělení vitríny před samoobsluhou a za ochotu a spolupráci při vy-
tváření a vkládání zápisů na obecní infokanál. v průběhu sezóny se postupně utkáme  
s orelskými týmy z těšan, dolních Bojanovic (tým B) a křenovic. Budeme se ze všech 
sil snažit co nejlépe reprezentovat jednotu moutnického orla a tím jí vyjádřit poděkování 
za projevenou důvěru a podporu jak finanční, tak i morální. nelze nezmínit, že orel 
Moutnice má ve florbalové lize zástupce také v kategorii mužů, a to dokonce již několik 
sezón. doufejme, že do budoucna se naše řady rozšíří, hlavně z řad dětí, a že se najdou 
lidé ochotní věnovat se sportovním činnostem a práci s mládeží. 

Připravil: trenér a vedoucí družstva starších žáků Orla Moutnice
Josef Kopeček

orel Moutnice 
starší žáci 2013/2014

orel Moutnice 
muži 2012/2013
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zveme vás na

Sraz	účastníků	bude	28.	12.	2013	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.

Zveme	Vás	na	Silvestrovský	přípitek,	
sraz	je	31.	12.	2013	ve	23.45	hodin	

před	Hasičskou	zbrojnicí

pŘeDSiLVeStRoVSKÝ	VÝŠLap
Na	„MoUtNicKoU	SNĚŽKU“
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překotností v předvánoční době adventu, 
v době vánoc, ale i v našem životě vše-
obecně se nemálo vztahů a jedinečných 
okamžiků pokazí… 
v době, kdy jsou lidé atakováni různými 
formami stresu, pomluv, střetů, diktátem 
konzumního stylu života, destabilizací po-
litické scény a podobně, je nám nabízeno, 
abychom přijali poselství pokoje, jenž nás 
podvědomě oslovuje v pohledu na betlém-
ské události vánoc. 
v době, kdy jsou děti zavaleny mnoha 

hračkami a mediálními technikami, ještě 
markantněji poznáváme, že ten největší 
dar, který mohou rodiče svým dětem dát, 
je jejich vzájemná láska.
z celého srdce vám i sobě tedy přeji, aby 
v nás onen mír betlémské rodiny a betlém-
ské stáje zůstával a abychom se stávali 
stále více darem pro druhé. 
a také vás co nejsrdečněji zvu na níže 
uvedená setkání. 
za správu chrámu a farnosti 

Mgr. René Strouhal, váš duchovní správce

Milí spoluobčané,

předvánoční	koncert
pondělí 23. 12. v 17 hodin 
(účinkuje šitbořická schola Schok; výtě-
žek z dobrovolného vstupného bude věno-
ván na pomoc chudým dětem v charitním 
domově pro matky s dětmi v Hodoníně  
a dětem našich krajanů v Banátu v rumun-
sku).
Vánoční	mše	svatá	pro	děti
úterý 24. 12. v 16 hodin (v moutnickém 
kostele).
Slavná	mše	svatá	vánoční
úterý 24. 12. v 24 hodin a středa 25. 12.  
v 9 hodin (v těšanském kostele).
Svatoštěpánské	bohoslužby
čtvrtek 26. 12. v 9 hodin (v těšanském kos-
tele).
Svatojánská	mše	svatá	s	žehnáním	vína
pátek 27. 12. v 16 hodin (v moutnickém 
kostele, poté společenské setkání v or-
lovně).
Bohoslužby	o	Svátku	svaté	Rodiny	s	ob-
novou	manželských	slibů	a	požehnáním	
manželům
neděle 29. 12. v 9 hodin (v těšanském kostele).

Děkovná	bohoslužba	na	závěr	roku
v úterý 31. 12. v 17.30 hodin (v těšanském 
kostele, s prezentací bilanční zprávy anno 
salutis).
Novoroční	bohoslužba
ve středu 1. 1. v 9 hodin (v těšanském kostele).
charitativní	tříkrálová	sbírka	pro	nej-
potřebnější	v	naší	vlasti	a	zahraničí
v sobotu 4. 1. (navštěvují obětavé děti 
v roli tříkrálových koledníků).

Domluva	 svateb,	 křtin,	 pohřbů,	 du-
chovních	konzultací	a	duchovní	služby:
+420 602 589 195
tesany.farnost@email.cz
www.farnosttesany.cz

farnost	Moutnice
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Obec Moutnice
přeje všem občanům hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do roku 2014

pěvecký	sbor	Blahoslava	Hajnce	Vás	srdečně	zve	na

	VáNoČNí	KoNceRt	
který	se	koná	v	neděli	29.	12.	2013	od	18	hodin	

v	kostele	sv.	Jiljí	v	Moutnicích
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