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Úvod

Myslím si, že už všichni v Moutnicích ví, že v tomto volebním období kandidovat do 
obecního zastupitelstva nebudu. Důvodů, které mne k tomuto kroku vedly, bylo více  
 (např. zdravotní).

Nové starostce nebo starostovi předávám naši obec:
1. S našetřenými cca 11, 5 mil. kč na účtech a dluhy jen ve výši cca 720 000 kč.   
2. S iratingovým hodnocením za rok 2013 zpracovaným firmou criF – czech credit 

Bureau, a. s., která nás ohodnotila druhým nejvyšším možným stupněm „B+“. z cel-
kového počtu 186 obcí okresu Brno-venkov jich toto prestižní ocenění získalo pouze 
20, v rámci kraje pak patří obec Moutnice mezi 6,9 % obcí s oceněním „B+“. obcí  
s lepším oceněním a je ještě méně.

3. S proškolenými a zodpovědnými zaměstnanci jak obecního úřadu, tak i těmi, kteří 
se starají o údržbu zeleně a obecního majetku nebo o bezpečnost dětí na přechodech 
nebo o úklid obecních budov a správu hřiště.  Myslím, že rozdíl mezi upraveností  
a čistotou naší obce a Brna (a nejen Brna) vidí každý.

4. Se zpracovanými a projednanými projekty na opravu státní silnice Brno–Hodonín, na 
stavbu obecního domu, se studiemi na stavbu bytů pro seniory, popř. mladé lidi, na 
další opravy místních komunikací i na další výsadbu stromů v okolí obce.

Ještě přidám malé shrnutí:
Úplně všechno, na co si vzpomeneme, tu v Moutnicích mít asi nikdy nebudeme. ale už 
teď tu máme vše, co potřebujeme pro klidný život – el. energii, vodovod s pitnou vodou, 
kanalizaci, plynovod, zpevněné místní komunikace a bezpečné chodníky, mateřskou 
školku a základní školu. dojíždí k nám dětská a praktická lékařka. navíc máme několik 
hřišť, dětská hřiště, parky, rozvody kabelové televize a internetu. velké lesy tu bohužel 
nemáme, ale procházet se vedle stromů můžeme za obcí po klidných zpevněných ces-
tách. na to, že je to pouhých 25 let po „revoluci“, je to skvělý úspěch vás – nás všech.
avšak o tom, jestli budeme žít klidný a šťastný život, nerozhoduje např. dokonalá silnice 
nebo chodník před domem. Mnohem důležitější je to, jaké máme vztahy mezi sebou.  
a s touto větou k zamyšlení nad námi samými téměř končím toto slovo jednak úvodní  
a jednak na rozloučenou.

Jako úplně poslední jsem Vám chtěl sdělit, že to byla pro mne čest, být starostou  
v Moutnicích.
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• rada obce souhlasila se stavbou plotu 
a s úpravou předzahrádky dle žádosti 
manželů kašpárkových.

• rada obce souhlasila se zapůjčením 
caS 32 t 148 na závody mladých 
hasičů. 

• rada obce souhlasila s úpravou předza-
hrádky dle žádosti p. Milana zemana, 
nesouhlasila s poskytnutím finančního 
příspěvku na tuto úpravu.

• rada obce souhlasila s dodatkem č. 2 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
jmk. jedná se o prodloužení lhůty pro 
předložení vyúčtování za pořízení 
územního plánu do 31. 12. 2014. 

• rada obce souhlasila s uzavřením 
smlouvy o dílo s firmou durit – 
obytná zóna – část  a, c, d, E.

• rada obce souhlasila s pronájmem po-
zemku p.č. 2500 v k.ú. Moutnice do 
uskutečnění směny s firmou agro Mo-
nEt. Firma agro MonEt potřebuje 
tento pozemek pro uskladnění slámy 
a cukrovky. rada obce požaduje, aby 
v nájemní smlouvě bylo zakotveno, že 
na výše uvedeném pozemku nesmí být 
hnojiště nebo být skladovány jiné zapá-
chající nebo nebezpečné látky. 

• rada obce se seznámila se třemi doda-
nými studiemi na dům pro seniory nebo 
pro mladé lidi.

• rada obce souhlasí s dodatkem č. 25 
smlouvy o provozování vodovodu s fir-
mou Bvak (jedná se o upřesnění délky 
vodovodních řadů). 

• rada obce souhlasí s uzavřením 
smlouvy s jihomoravským krajem  
o poskytnutí dotace na požární techniku 
v částce 50.000 kč (jedná se o 70% do-
taci na obnovu techniky  a věcných pro-
středků jSdH).

• Starosta informoval radu obce o tom, 
že firma BoHEMia audit vypově-
děla smlouvu na zpracování auditu za 
r. 2014. rada rozhodla o přijetí nabídky 
na zpracování auditu obce za rok 2014 
firmou audit danĚ. Současně rada 
obce souhlasí s tím, aby firma audit 
danĚ zpracovala audit za rok 2014  
i pro zŠ a MŠ Moutnice.

• rada obce stanovila cenu za pronájem 
pozemku p.č. 2500 v k.ú. Moutnice na 
625 kč za měsíc (bez dpH). jedná se  
o pronájem firmě agro MonEt do 
doby, než bude uzavřena směnná 
smlouva.

• rada obce souhlasila s prodejem části 
p. p. č. 477/1 v k.ú. Moutnice a doporu-
čuje zastupitelstvu prodej.

• na základě rozhodnutí zastupi-
telstva obce souhlasila rada obce  
s kupní smlouvou na p. p. č. 2791 v k.ú. 
Moutnice.

1. Zprávy Z obce
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• rada obce projednala žádost pana 
václava Fibicha a václava nekvapila 
o vybudování přejezdu před potok  
u Čov a pověřila starostu zjišťováním 
potřebných informací.

• rada obce souhlasila se změnou vše-
obecných obchodních a dodacích pod-
mínek a rámcové smlouvy.

• rada obce souhlasila s nabídkou firmy 
FoSan ivančice na přestavbu sanitního 
vozu v částce 91 500 kč bez dpH.

• zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 
zprávu auditora o výsledku přezkou-
mání hospodaření obce Moutnice za 
rok 2013.

• zastupitelstvo obce schválilo účetní zá-
věrku za rok 2013.

• zastupitelstvo obce schválilo závě-
rečný účet za rok 2013 bez výhrad. 
zastupitelstvo obce schválilo vypořá-
dání hospodářského výsledku z hlavní 
činnosti obce za rok 2013 takto: zisk 
je po zdanění ve výši 4.665.968,58 kč.

• zastupitelstvo obce souhlasilo s koupí 
p. p. č. 2791 v k.ú. Moutnice za max. 
částku 25 kč/m2. zastupitelstvo obce 
pověřilo radu obce, aby vedla další 
jednání v této věci.

• zastupitelstvo obce schválilo rozpoč-
tové opatření 2–2014.

Stanoviska ke stavbám:
• rada obce souhlasí s projektovou do-

kumentací na stavbu rd pro manžele 
Lengálovy.

Narozeniny

v září 2014 oslavila 94. narozeniny paní Marie janoušková. ještě jednou blahopřejeme 
a přejeme hodně zdraví.

Připravil Ing. Pavel Drahonský
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Informace o způsobu hlasování ve volbách 
do zastupitelstva obce

• za platné označení kandidáta se považuje křížek v rámečku před jménem kandidáta.
• za platné označení volební strany se považuje křížek ve čtverečku před názvem vo-

lební strany.
• za platný křížek se považuje jak symbol  „x“   tak i symbol   „+“.
• pokud bude strana či kandidát označen kroužkem, čárkou nebo odškrtnutím, je tento 

hlas neplatný.
• pokud bude křížek udělán přes dva a více čtverečků, je tento hlas také neplatný.

Možné způsoby hlasování
1. označit křížkem ve čtverečku před názvem volební strany pouze jednu volební 

stranu:
– tímto způsobem je dán hlas kandidátům označené volební strany;
– v případě, že označíme křížkem dvě a více volebních stran, je tento hlas neplatný.

2. označit křížkem ve čtverečku ty kandidáty, kterým chceme dát hlas:
– tímto způsobem  si můžeme vybrat vhodné kandidáty z různých stran, musíme 

však zvolit maximálně 15 kandidátů  (je to dáno počtem členů zastupitelstva);
– v případě, že bude označeno 16 a více kandidátů, je tento hlas neplatný.

3. označit křížkem jednu volební stranu a dále kandidáty ostatních volebních 
stran, které chceme upřednostnit:
– tímto způsobem  je dán hlas označeným kandidátům  a poté je dán hlas z označené 

volební strany podle pořadí tolika kandidátům, kolik  zbývá do celkového počtu 
15.

Neplatné hlasování:
– pokud volič neoznačí žádného kandidáta ani žádnou volební stranu;
– pokud volič nevloží hlasovací lístek do úřední obálky, kterou obdrží ve volební 

místnosti;
– pokud bude v úřední obálce hlasovací lístek přetržený;
– pokud bude v úřední obálce více hlasovacích lístků;

Připravila Iva Kohoutková
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ZákladNí a MateřSká škola
2. INforMace od orgaNIZací

je 1. 9. 2014 a my se opět po dvou měsících prázdnin setkáváme se svými kamarády 
ve škole. Sešli jsme se nejen s našimi známými kamarády, ale přibyli nám do školy i noví 
spolužáci. jako vždy jsme prvňáčky přivítali básničkami. Letos si přivítání vzali na starost 
jiří Hančík, rostislav uhlíř, vít Husák, Lucie Bystřická a anna Holečková. díky nim už 
prvňáčci znají 5 písmenek. 

Š š š š š jede vlak,
umíme to taky tak.
Šavle, šídlo, Šárinka,
pšššt, zlobí se maminka.

k vypadá jako čáp,
též má zobák: klapy, klap.
neloví však žáby.
Že ne? jenom aby.

Zš a Mš MoutNIce

Zš a Mš MoutNIce
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o je téměř jako míč,
když chce – kutálí se pryč.
rádo jí a rádo pije,
kulaté si dobře žije.

L je bota,
v botě kotě,
vedle boty myška sedí,
kotě na ni mlsně hledí.

a je domek, a je stříška,
může pod ním bydlet myška,

stojí pevně na řádku,
pomáhá psát pohádku.

v letošním roce máme 13 prvňáčků, 
které učí paní ředitelka Marie Marešová. 

druhou a třetí třídu učí paní učitelka re-
nata uhlířová. druháků je 9 a třeťáků 8.

nás čtvrťáky a páťáky učí paní učitelka 
Lenka vojtěchová. Čtvrťáků je 14 a páťáci 
posílili letos o tři holky. je jich 11.

Teď už vzhůru do práce – ZaČíNáMe!                        
4. a 5. ročník

Zveme vás touto cestou 30. 9. 2014  
v 17:00 h do naší Místní knihovny  
v Moutnicích na besedu se spisovatelem  
a ilustrátorem pavlem Čechem. 

Přečtěte si, co o sobě píše? 
jmenuji se pavel Čech a narodil jsem se 

v roce 1968 v Brně.

po vyučení zámečníkem jsem pět let 
opravoval stroje v královopolské strojírně 
a později pracoval jako hasič.

od roku 2004 jsem výtvarníkem na 
volné noze, jsem ženatý a mám dva syny, 
jiřího a Františka.

Mám rád zarostlé zahrady, pohled 
na hvězdné nebe, motýly a brouky, lidi  
s dobrým srdcem, vůni lesních jablek  
a borového lesa, toulání, oprýskané zdi, 
indiány, rychlé šípy, písničku anděl-
ská, pouštění draka, knihy Michala aj-
vaze, zrezavělé klíče, stará kina, čistou 
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ČeSký ČerveNý kříž

 

Název projektu: Zvyšování kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice 

Příjemce dotace: Město Židlochovice 

Zapojené subjekty: 15 základních škol v ORP Židlochovice 

Cílem projektu  je vytvoření preventivně  intervenčního  systému podpory  žáků ohrožených  školních neprospěchem. Záměrem  je 
zmírnit  zjištěné  obtíže  a  jejich  dopad  na  další  vzdělávání  cílové  skupiny  žáků.  V rámci  projektu  vznikne  síť  odborných  a 
poradenských služeb přímo ve školách zapojených do projektu. Budou zvyšovány kompetence pedagogů pro práci s těmito žáky a 
současně  bude  poskytována  metodická  podpora  v této  činnosti.  Projekt  dále  umožní  pořízení  potřebných  kompenzačních 
pomůcek  pro  žáky.  Inovativnost  projektu  spočívá  v  systematickém  posílení  poradenství  a  rozšíření  nabídky  speciálně 
pedagogických a psychologických služeb již od 1. ročníku završené kariérovým poradenstvím v 8. a 9. ročníku. 
 
Výše  dotace  u  tohoto  projektu,  který  je  financován  z Evropského  sociálního  fondu  (85  %)  a  státního  rozpočtu  ČR  (15  %),  je 

10.869.800,‐ Kč. Projekt bude realizován v období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015. 

                    
                                  

 

                                                                                 Město Židlochovice 
 

   

 

Připravila Mgr. Lenka Vojtěchová

   ČČk zve všechny své členy a ostatní 
zájemce na zájezd do divadla v Boleradi-
cích. v sobotu 15.11. ve 20.30 hraje diva-
delní soubor Foor Hustopeče veselohru 
s názvem tlustý prase.
Hlavní postava Helena je mladá, chytrá, 
sympatická, ideální partie. Má ale pár kilo 

navíc, vlastně je tlustá, alespoň se to o ní 
říká. Časy, kdy ideálem byla věstonická 
venuše, jsou dávno pryč. dnes musíte 
mít ty správné křivky na správných mís-
tech, dokonalý chrup i účes, prostě styl. 
pokud správně nevypadáte, nejste in. pro 
outsidery tento svět úspěch a bohatství 

vodu, tajemství a pokouším se to na-
malovat na plátno a nebo o tom psát a 
kreslit knížky.

napsal a nakreslil sedm autorských 
knížek pro děti a mládež, mj. Dědečkové 
(2011), Tajemství ostrova za prkennou 

ohradou (2009), O klíči (2007) a O za-
hradě (2005). 

věnuje se knižní ilustraci. Je laureá-
tem komiksových cen Muriel za roky 2011 
(kategorie Nejlepší kresba: Dědečkové)  
a 2010 (Nejlepší původní český komiks: 
Tajemství ostrova za prkennou ohradou). 
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nenabízí. takže honem do fitness nebo  
k plastickému chirurgovi a nebo se přijďte 
podívat na jeden obyčejný příběh, který 
aktérům převrátí život naruby. Možná 
je to i váš příběh - takto se hra popisuje  
v nabídce.
  ČČk svým členkám i členům hradí ces-
tovné i vstupné, nečlenové hradí vstu-
penku v ceně 80 kč.
   přihlásit se můžete od 15. 10. do 31. 10. 
u paní Boženy novotné. objednáváme 
omezené množství vstupenek. domní-
váme se, že nadváha a nabírání kilogramů 

postihlo mnohé z nás. Často se trápíme 
různými doporučovanými a zcela zaruče-
nými dietami, které nevedou ke kýženému 
výsledku. doufáme, že se zasmějeme, 
pobavíme a podíváme, jak se s takovými 
situacemi vyrovnávají jiní.
autobus bude přistaven na horním par-
kovišti. předpokládaný odjezd bude asi  
v 19,45 hodin. přesné informace budou 
uvedeny ještě i na infokanálu a připome-
nuty v hlášení místního rozhlasu.
všechny zájemce srdečně zveme.

Za ČČK Mgr D. Ovczaryková

SdH MoutNIce

po důkladných přípravách nadešel slav-
nostní den – 3. květen, kdy se sešla naše 
členská základna spolu s vzácnými hosty 
v místní orlovně v Moutnicích.  v 15.00 
zahájil slavnostní schůzi náš starosta sboru 
jiří dohnálek a přivítal všechny vzácné 
hosty. po zahájení a uctění památky všech 
zesnulých hasičů nám byla přednesena 
zpráva o činnosti sboru z rané historie 
až po současnost. následně byla předána 

ocenění udělená k tomuto výročí. v další 
části naší slavnostní schůze nám byla pře-
dána Medaile za spolupráci iii. stupně od 
našeho spřáteleného sboru Bratislava – 
dúbravka. Byla vyslovena  spousta přání 
našemu sboru, aby  nadále pracoval ales-
poň tak dobře jako dosud.

po skončení oficiální části naší slav-
nostní schůze přešla zábava plynule do 
neoficiální části, k posezení u cimbálu  
s cimbálovou muzikou zádruha z dolních 
Bojanovic pod vedením Miroslava klu-
buse až do pozdních večerních hodin.

v neděli společným průvodem v čele  
s historickým praporem jsme se zúčastnili 
mše sv. za všechny žijící a zemřelé hasiče, 
při příležitosti oslav 125. založení sboru 
a svátku sv. Floriána. po mši sv. bylo po-
žehnáno nové zásahové dopravní vozidlo 
renault trafic a na památku těchto oslav 
byl zasazen pamětní strom u hasičské 

3. 5.–4. 5. 2014  oSlavy 125. výroČí 
ZaložeNí SdH MoutNIce
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zbrojnice. po celou neděli si mohli ná-
vštěvníci prohlédnout hasičskou zbrojnici 
s výstavou historické dokumentace našeho 
sboru. také byla nově otevřena k nahléd-
nutí i čerstvě dokončená půdní vestavba. 
volná zábava pokračovala za hasičkou po-
sezením s přáteli našeho sboru u dobrého 

pivního moku a něčeho dobrého na zub jak 
z udírny, tak i z grilu. velké a nefalšované 
díky patří všem, kteří se podíleli nejen na 
přípravě těchto oslav, ale i členům naší zá-
kladny, kteří ve svém volném čase udělali 
obrovský kus práce na půdě, aby vypadala 
tak, jak jsme si ji mohli prohlédnout.

již tradičně každý rok patří poslední 
červnový víkend v naší obci hasičům, 
letos tomu nebylo jinak. 28. června 2014 
se uskutečnil ve spolupráci s obecním 
úřadem v Moutnicích X. ročník memori-
álu por. jaroslava Garguly. Byl to mezník 
v těchto závodech nejen proto, že tento 
ročník byl jubilejní desátý, ale stal se 

také součástí oslav 125. let vzniku sboru 
dobrovolných hasičů u nás v Moutni-
cích. Soutěže se zúčastnili nejen družstva  
z okolních sborů, ale opět nás navštívili 
naši kamarádi ze spřáteleného sboru Bra-
tislava – dúbravka, kteří si u nás vždy rádi 
zasoutěží a udržujeme spolu mezinárodní 
spolupráci. naše družstva mužů i žen, le-
tošní rok toto výročí oslavila velice pěk-
ným úspěchem, kdy družstvo mužů skon-
čilo na krásném druhém místě a družstvo 
žen „ mamin“ obsadilo také krásné druhé 
místo. i letos, jako v předešlých letech se 
předvedla i naše nejmladší družstva, která 
vůbec nezahálela a poctivě se připravo-
vala na každý svůj závod nejenom v ka-
tegorii mladších a starších družstev, ale  
i v kategorii dorostenecké. Milou návště-
vou nás poctila starostka obce chodouny   
p. Marie cimrová, kde byli naši členové 
výjezdové jednotky pomáhat minulý rok 

X. ročník memoriálu por. Jaroslava garguly
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při úklidu po povodních. přivezla nám po-
děkování ve formě nádherného dortu na-
šeho hasičského vozu caS 32. 

každý, kdo s námi strávil toto krásné 
slunečné dopoledne, určitě nelitoval, od-
nesl si pěkné zážitky z tohoto závodu. 

děkujeme obecnímu úřadu za jeho 
podporu při zajištění zdárného průběhu  
a v příštím roce se opět těšíme na hojnou 
účast nejen soutěžních družstev, ale i di-
váků z řad našich spoluobčanů a fandů 
požárního sportu. 

Farnost Moutnice ve spolupráci s mout-
nickými hasiči a vinaři uspořádala v neděli  
7. září 2014 v odpoledních hodinách ve 
farním centru rozařínské hody. 

následně po slavnostní mši svaté, kte-
rou celebroval duchovní otec monsignore 

karel janoušek, jsme prožili krásné slu-
nečné odpoledne. v milé společnosti 
našich přátel těchto již tradičních hodů  
a cimbálové muziky kníničan  jsme si za-
zpívali, ochutnali letošního dobrého vin-
ného moku a zhodnotili letošní události.

roZaříNSké Hody
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SdH MoutNIce a oblaStNí cHarIta HodoNíN pořádaJí

II. MaterIálNí Sbírku v roce 2014
30. a 31. října a 1. listopadu, vždy od 16.00 do 18.00 hodin

SBÍrka BudE proBÍHat v BudovĚ HaSiČSkÉ zBrojnicE
co můžete darovat?
• Letní a zimní oblečení – pánské, dámské, dětské – čisté a složené do plastového pytle 

nebo krabice (stvrzenku z čistírny nevyžadujeme) zvýšený zájem o pánské oblečení, 
kalhoty, mikiny, trička - pokud možno zabalit a označit samostatně

• Lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony
• Látky – minimálně 1m, (prosíme, nedávejte nám odstřižky a zbytky)         
• domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky (vše nepoškozené)
• polštáře, deky                                                                                                                     
• obuv – veškerou nepoškozenou
• Batůžky a ledvinky, pánské opasky, tkaničky do bot
• potřeby osobní hygieny
• Čistící prostředky
• Funkční ruční nářadí
vaše věci poslouží lidem v nouzi. dĚkujEME!
kontakt: 
Ludmila Malá, tel. 534 001 250, mobil: 737 234 077, email: ludmila.mala@charita.cz
za SdH Moutnice:  Marie Gargulová, tel: 739 435 009
   jitka Flodrová, tel: 606 545 526
   iveta dohnálková, tel: 728 104 881

Za SDH Moutnice - Jitka Flodrová

Pozvánka

SdH MoutnicE váS SrdEČnĚ zvE k přEdnáŠcE

Základy první pomoci
 která se uskuteční v pátek  10. 10. 2014 v hasičské zbrojnici 

Předpokládaný začátek v 17 hod.
přednáší Mudr. J. křikava 

prosíme o potvrzení účasti na této přednášce do 6. 10. 2014 
z důvodu omezeného počtu míst

Potvrzení stačí zaslat sms na kontakt. telefon 728 104 881 
nebo e-mail: dohnalkova.iveta@centrum.cz
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kultura a Sport

farNoSt MoutNIce
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kdo to byl? 
co o NěM víMe?

Otázkou se vracíme o 70 let zpátky. 
Jaké to bylo v roce 1944? 

Svět je ve válce. rudá armáda je na Slo-
vensku, spojenecká vojska bojují v itálii, 
v západní i střední Francii a v jižní Belgii. 
v jejich řadách „snad“ bojují i moutničtí 
občané. jejich rodinní příslušníci jsou in-
ternovaní v táboře ve Svatobořicích u ky-
jova. několik občanů je v koncentračních 
táborech a ve věznicích.

A co moutničtí Němci a kolaboranti? 

S obavami sledují pohyb front. přidě-
lené a zabrané pozemky oseli, osázeli, ale 
budou sklízet? Mnozí přemýšlí o tom, jak 
se rychle vrátit do říše.

na Slovensku je potlačeno povstání. 
partyzánská skupina jana Žižky přechází 
moravskoslovenskou hranici a začíná pů-
sobit v Hostýnských horách. ze skupiny 
je vyslán oddíl olga s úkolem přejít na 
Českomoravskou vysočinu organizovat 
buňky pro případné povstání. prozatím se 
usazují v lesích v prostoru vyškov, Buch-
lovice, Žarošice a Bučovice. vytváří si zde 
materiální základnu, ale rozkaz je rozkaz. 
Musí se vydat na pochod do stanoveného 
prostoru. a nyní se budeme držet kroniky 
oddílu olga.

oddíl ve velkých Hostěrádkách se dělí 
na dvě skupiny – na českou a ruskou. 
tato jde na dambořice, klobouky u Brna, 

Šitbořice a těšany. kronika uvádí údaje, 
kdy a kde byla, jména občanů, se kterými 
se setkala. poslední údaj je z těšan. další 
postup je vyznačen pouze na mapě. 

víme, že na pokraji Moutnic se setkala 
s mladíkem, který ruskou skupinu prová-
zel přes cézavu až k Blučině nebo opa-
tovicím. a to nás zajímá: „ kdo to byl?“ 

tento účastník již pravděpodobně ne-
žije, ale kdo ví?

Může někdo z občanů Moutnic o tom 
něco vědět?

Slyšel někdo o této události?
Najde se pamětník?

obě části oddílu olga se na vysočině 
nikdy nesetkala. velení české skupiny zjiš-
ťuje, že po nich intenzivně pátrá gestapo, 
a proto se rozhoduje pro návrat do výcho-
zího prostoru. podrobně je popisovaná 
zpáteční cesta a události ve mlýně u obce 
zbýšov u křenovic. popisovaná událost je 
z prosince 1944 a začátku ledna 1945.

partyzánský oddíl olga působil v da-
ném prostoru až do dubna 1945. pak se 
spojil s postupující rudou armádou. jejím 
největším úspěchem bylo zajetí němec-
kého generála.

podle kroniky partyzánského oddílu 
olga „v dvojím ohni“.

Zpracoval Edvard Kaňa
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Místní akční skupina (MaS) za hum-
nama v tomto roce realizuje další partner-
ský projekt z prostředků programu rozvoje 
venkova Mze. po projektech „Mladí ha-
siči – bezpečná budoucnost“ a „S divadly 
poznáváme naše regiony“ připravila ve 
spolupráci s MaS vyškovsko (Společná 
cesta) a MaS Strážnicko projekt s názvem 
„za tradicí moravského venkova“. 

cílem projektu je zmapovat a zpro-
pagovat místní výrobce. při zmapování 
šikovných řemeslníků pomáhali žáci ze 
základních škol a nejúspěšnější z nich se 
v úterý 24. června a ve středu 25. června 
setkali s dětmi z partnerských MaS v kře-
novicích u Slavkova. 

 první den přijelo 35 dětí ze základních 
škol ve Strážnici, vnorov a Hroznové 
Lhoty. ve společenském sále v křenovi-
cích se setkaly s žáky křenovické školy 
a navzájem si představili svoje poznatky 
o výrobcích ze svých regionů. ze Stráž-
nicka přivezli ukázky panenek ze šústí, 

slováckým ornamentem, s pracemi mis-
tra řezbáře. křenovické děti si připravily 
prezentace o místní cukrárně, soukromém 
zemědělci a kováři. 

po ukončení prezentací následovala 
fyzická návštěva křenovické cukrárny  
u Bílků, která se chlubí značkou regio-
nální potraviny. poté exkurze pokračovala 
do Bučovic ke včelaři p. Sedláčkovi, který 
dovolil dětem vyzkoušet si odvíčkování 
pláství, medomed nebo si prohlédnout 
včely velmi zblízka. odpoledne se usku-
tečnila prohlídka v dílně uměleckého 
kováře p. Bartoška v křenovicích. děti 
nejvíc zaujala možnost vyrobit si vlastní 
hřebík, i když je to stálo nemnoho sil. Ex-
kurze prvního dne vyvrcholila návštěvou 
slavkovského zámku. 

druhý den děti ze základní školy v dra-
žovicích navštívily kromě cukrárny, kde si 
mohly vyrobit něco sladkého na památku 

MíStNí akČNí SkupINa 
Za HuMNaMa 
podporuJe MíStNí výrobce 
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z marcipánu, tak místní kravín, kde sou-
kromě hospodaří manželé drápalovi. od-
poledne děti čekala výrobna šperků ve 
viničných Šumicích, odkud si spokojení 
návštěvníci odváželi drobné dárečky. 

druhý cíl projektu – zpropagovat vý-
robce se MaS za humnama snažila napl-
nit uspořádáním jarmarku při příležitosti 
dnů Slavkova a Svatourbanských hodů 
v sobotu 31. května. prostor k předsta-
vení svého umění dostal umělecký kovář 

z bučovických kloboučků. za velkého 
zájmu kolemjdoucích na počkání vykoval 
keltský nůž, květinu a jiné předměty. velký 
úspěch mezi návštěvníky měly výrobky 
křenovické cukrárny, sýry, víno z těšan 
nebo keramika z kobylnic. z partnerské 
místní akční skupiny Strážnicko přijeli  
s ochutnávkou pálenky, moštu i ukázkou 
svébytného slováckého ornamentu nebo 
panenek ze šústí. k dobré náladě přispělo 
vystoupení folklórních souborů - křeno-
váčka z křenovic, orlíku z pozořic a Sa-
lajky z dambořic. 

na podzim se MaS za humnama 
chystá vydat souborný přehledný katalog 

o místních výrobcích a jejich produktech, 
připravují se webové stránky. o vybra-
ných řemeslech – košíkářství, včelařství, 
kovářství, aj. se točí výuková videa pro 
základní školy, pro uchování výrobních 
postupů a jako možný návod dětem, které 
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se rozhodují o svém budoucím povolání, neboť by mělo stále platit, že „řemeslo má 
zlaté dno.“

více na www.zahumnama.cz.                                                               
Mgr. Hana Tomanová

Mateřské centrum DOMA  

 
      Kroužky pro děti i dospělé 

     Zábava 

Akce 

Divadla                                                                         

Herna 

Hlídání dětí 
Kde? Chrlické nám. 2, Brno-Chrlice 

Tel: 731 610 345 

 : Mateřské centrum Doma 

WWW. MCDOMA. CZ 
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