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1. Zprávy Z obce

• rada obce souhlasila s modernizací te-
lekomunikačních kabelových rozvodů  
v naší obci. Modernizace proběhne ve 
třech etapách (etapa 1 – 129 310 kč, etapa 
2 – 186 172 kč, etapa 3 – 265 546 kč.

• rada obce projednala žádost jSdH 
Moutnice o poskytnutí příspěvku ve 
výši 50% na řidičský průkaz sk. c  
a zatím s poskytnutím tohoto příspěvku 
nesouhlasí.

• rada obce souhlasila s pokácením 
stromu (třešně, která je dutá) před 
domem na základě žádosti p. Marie 
Hájkové.

• rada obce souhlasila s pokácením 
stromu (smrku, který je příliš vysoký, 
zasahuje do drátů  a stíní) na základě 
žádosti p. jany Brožové. 

• rada obce souhlasila s uzavřením li-
cenční smlouvy o veřejném provozo-
vání hudebních děl s oSa.

• rada obce se seznámila s výsledkem 
hospodaření, účetní závěrkou a návrhem 
na rozdělení zlepšeného hospodářského 
výsledku za r. 2013 zŠ a MŠ Moutnice. 
zlepšený hospodářský výsledek za rok 
2013 činí 60 688,13 kč. rozdělení: re-
zervní fond – 57384,24 kč, fond odměn 
– 3 303,86 kč.

• Starosta informoval radu obce, že dům 
p. chalabaly (vedle oÚ) byl obcí Mout-
nice vydražen za 1,3 mil. kč. 

• Starosta informoval radu obce  
o vyjádření Ministerstva financí Čr  
k odstranění videoloterních terminálů  
v restauraci u Hložků (na základě ozv 
obce Moutnice č. 2/2013). Ministerstvo 
financí Čr informuje, že automaty bu-
dou odstraněny po ukončení správního 
řízení, bohužel nemohou říci, v jakém 
termínu to bude, neboť správních řízení 
je zahájeno mnoho.

• rada obce souhlasila s uzavřením nové 
smlouvy o zajištění zpětného odběru  
a využití odpadu z obalů s firmou 
EkokoM. 

• rada obce souhlasila s uzavřením 
smlouvy o připojení k distribuční sou-
stavě (nový „obecní dům“) s firmou 
E.o.n. 

• rada obce rozhodla, že volné finanční 
prostředky (6 mil. kč) budou uloženy na 
termínovaný účet u Sberbank na půl roku.

• rada obce rozhodla, že sloupek (zá-
brana) na polní cestě vc13 za For-
mánkovým bude posunut na konec naší 
místní komunikace. v případě nepovo-
lení referátem dopravy budou na polní 
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cestu umístěny příčné zpomalovací 
prahy.

• rada obce souhlasila s vypsáním vý-
běrového řízení na studii dpS. Starosta 
osloví projektanty z užšího výběru na 
studii obecního domu, cena za studii 
dpS by měla podle názoru rady obce 
činit max. 25.000 kč.

• rada obce souhlasila s uzavřením 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene (protlak pro kabelové 
rozvody) s jihomoravským krajem.

• rada obce souhlasila s uzavřením 
smlouvy o budoucí služebnosti (umís-
tění konstrukce mostu v rámci prová-
dění stavby „Silnice ii/380 Moutnice 
– průtah“) s povodím Moravy s. p.

• rada obce souhlasila s výsadbou okras-
ných dřevin dle žádosti p. Evy Žáčkové.

• rada obce souhlasila s uzavřením 
pachtovní smlouvy na část pozemku 
p.č. 120/1 v k. ú. Moutnice s manžely 
Suchánkovými.

• rada obce provedla výběrové řízení 
na opravu komunikace u hřbitova. ví-
tězem se stala firma inženýrské stavby 
Hodonín, 2. místo firma durit,  
3. místo firma Svítil plus. 

• Starosta seznámil radu obce se závě-
rečným účtem a účetní závěrkou obce 
za rok 2013, rada k těmto dokladům 
neměla připomínky a doporučila je za-
stupitelstvu ke schválení.

• rada obce souhlasila s uzavřením 
smlouvy o zřízení služebnosti s firmou 
povodí Moravy, s.p.

• rada obce souhlasila s dopravně in-
ženýrskými opatřeními předloženými 
firmou GEFaB – jedná se o objízdné 
trasy a značení v souvislosti s úplnou 
uzavírkou silnice ii/380 (mezi těšany  
a Martinicemi) v termínu 14.–15. 6. 
2014.

• Starosta informoval radu obce o ná-
vrhu firmy adapta (oprava hasičky) 
na změnu čl. iv – cena díla a platební 
podmínky v již uzavřené smlouvě o dílo. 
Firma adapta navrhuje, že část ceny 
by mohla být hrazena přímo subdoda-
vatelům (se souhlasem dodavatele). 
rada obce s tímto dodatkem nesou-
hlasila vzhledem k nedořešené situaci  
v oblasti dpH.

• rada obce rozhodla, že park u hasičky 
zůstane zachován ve stávající podobě, 
herní prvky budou vybrány menší a ně-
které mohou být umístěny i na trávník 
(pokud toto umístění bude odpovídat 
stávajícím normám).

• 

Stanoviska ke stavbám:
• rada obce souhlasí s demolicí rodin-

ného domu na p.p.č. 268 a na části  
p. p. č. 264 v k.ú. Moutnice dle žádosti 
p. vítězslava cupáka. 

Připravil 
Ing. Pavel Drahonský
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Narozeniny
v dubnu 2014 oslavila 94. narozeniny paní anna dolečková a v květnu 2014 oslavila  
92. narozeniny paní  Maria Havránková.

vítání občánků
dne 1. 6. 2014 se na oÚ Moutnice uskutečnilo další slavnostní vítání těchto nových 
občánků naší obce:
Mia králová, Moutnice 347 
nikola krejčiříková, Moutnice 338 
Hubert Řípa, Moutnice 372 
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Setkání seniorů
dne 7. 6. 2014 se v orlovně usku-
tečnilo setkání moutnických seniorů. 
program zahájily děti ze základní 
školy Moutnice s divadelním před-
stavením, které vystřídala cimbálová 
muzika donava. vystaveny byly 
také archivní fotografie z Moutnic  
a rozařína. 

Připravil Ing. Pavel Drahonský

2. iNformace od orgaNiZací

protože jsme v přírodovědě probírali 
učivo o vesmíru, naplánovala paní učitelka 
výlet do Brna, do hvězdárny a planetária 
na kraví Hoře. Bylo 12. března a my jsme 
vyrazili autobusem směr Brno. tramvaj nás 
pak zavezla skoro až k planetáriu. kopec 
pod hvězdárnou jsme vyběhli jakoby nic.

první program byl v digitáriu. nádhera! 
Leželi jsme v polohovacích křeslech a dí-
vali jsme se nad sebe na promítání. uka-
zovali nám hvězdy a souhvězdí a promítli 
film o tom, jaké je to být ve stavu bez tíže. 
jaké je to být ve skafandru a jaké nebez-
pečí číhá v galaxii. dívali jsme se nahoru  
a vypadalo to jako opravdové. zjistili 
jsme, že když se podíváme večer na nebe, 
tak největší hvězda není hvězda, ale pla-
neta jupiter.

po tomto programu jsme šli ven, kde 
jsme se nasvačili, a potom jsme se poba-
vili na hřišti na prolézačkách. po chvilce 
volna nás čekal druhý program.

druhý program probíhal v exploratoriu. 

Byla to výstava Sluneční soustavy. pan 
průvodce nám povídal různé zajímavosti 
o jednotlivých planetách. Mohli jsme se 
zvážit na váze a zjistit, kolik bychom vá-
žili na jednotlivých planetách. dále jsme 
si mohli vyzkoušet, jak se dělá vodní vír. 
točilo se klikou, vířila se voda ve velké 
nádobě s kuličkou, která se měla dostat 
tím vodním vírem dolů. Bylo to dost ná-
ročné. potom nám pan průvodce promítal 

planetárium 12. března
ZŠ a mŠ moutNice
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ZákladNí a mateřSká Škola
na bílou kouli různé povrchy a my jsme 
museli uhodnout, o jakou planetu jde. 
tento program se nám také moc líbil.

nakonec jsme si koupili suvenýry, ve 
vaňkovce jsme se naobědvali a jeli jsme 
domů. tento výlet byl super. Moc se nám 
to všem líbilo. doporučujeme vám si do 
planetária také zajet a uvidíte, že budete 
mít skvělé zážitky jako my.

Žáci 5. ročníku

Napříč školami – těšany  
15. května

ve čtvrtek 15. května byli žáci 4. a 5. 
ročníku naší školy na návštěvě základní 
školy v těšanech, kde se zúčastnili pro-
gramu „napříč školami“.  

po zahájení programu byli žáci rozdě-
leni, podle vylosovaných nálepek se zví-
řaty, do tří družstev. jednotlivé skupiny 
čekaly různé úkoly. všechny skupiny se 
v plnění těchto úkolů postupně vystřídaly. 
vše se týkalo světa živočichů.

jedním z úkolů byl takzvaný „alfabox“ 
– na každé písmeno v abecedě vymyslet 
název zvířete. druhý úkol probíhal v tělo-
cvičně , byla to „zoo-olympiáda“ – stálo 
se na jedné noze na čas (jako plameňák), 

viselo se na žebřinách (jako opice), skok 
do dálky (jako klokan), běh na čas (podle 
tabulky se zjistilo, rychlosti kterého zví-
řete se nejvíce blížíme). třetím úkolem 
bylo vyrobit chobotnici z klubek vlny  
a knoflíků.

program se nám líbil. Seznámili jsme 
se s novými kamarády a ti, kteří půjdou 
po prázdninách do těšan do 6. třídy, se už 
moc těší.

Škola v přírodě 19. – 23. května

Letošní škola v přírodě byla stejně 
skvělá jako každá jiná. Místo, kam jsme 
jeli, se jmenovalo Blansko – Češkovice, 
hotel vyhlídka.

po příjezdu jsme šli dovnitř, poslechli 
jsme si instrukce od pana vedoucího ho-
telu a šli jsme se ubytovat. po obědě ná-
sledovala procházka po okolí. Šli jsme 
do lesa a hned jsme začali stavět základy 
svých domečků. po cestě zpět jsme míjeli 
sousední hotel panorama a vedle našeho 
hotelu se ve výběhu procházela klisna 
Emuš.

druhý den jsme šli na výlet do Blanska, 
kde jsme si mohli něco koupit. dárečky 
pro rodiče, pro sebe a taky zmrzlinu, pro-
tože bylo snad přes 30 stupňů. Bylo to su-
per! večer jsme soutěžili ve stavění pyra-
mid ze slaných tyčinek. Bylo to napínavé.

třetí den byl celodenní výlet do Sloup-
sko-šošůvských jeskyní. ten byl též „su-
per ultra mega dobrej“, ale v jeskyni jsme 
málem zmrzli. Létali tam netopýři, byla 
tam propast hluboká devadesát metrů  
a byly tam moc krásné podzemní místnosti 
s velkými krápníky. koupili jsme si různé 
krystaly, maminkám náramky, prstýnky  

ZŠ a mŠ moutNice
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a jiné suvenýry. když jsme došli zpět, tak 
nás bolely nohy a byli jsme moc rádi, že 
můžeme jít do pokojů. po večeři jsme na 
terase hráli různé hry a soutěže s balónky.

ve čtvrtek jsme šli naposledy do lesa ke 
svým domečkům. každý byl jiný, přesto 
všechny byly moc hezké. odpoledne jsme 
šli do vedlejšího hotelu panorama do ba-
zénu. Byla v něm slaná voda. Házeli jsme 
si tam s míčem, hráli hry a řádili. Bylo to 
fajn. večer jsme na terase tančili, dostávali 
diplomy, sladkosti a jiné odměny.

v pátek jsme se rozloučili s okolím. 
Byla to poslední vycházka do lesa. po 
obědě jsme jeli domů.          Žáci 5. ročníku

tato škola v přírodě byla nejhezčí  
z těch, které jsem zažila. nejvíce se mi lí-
bilo koupání.                             

Veronika V.
Moc se mi to líbilo, budu na tuto skvě-

lou školu v přírodě moc ráda vzpomínat. 
Natálka B.

Bazén byl největším zážitkem. Moc se 
mi tam líbilo a kdybychom nebyli páťáci, 
tak bych ráda jela zase.

Adéla H.
tato škola v přírodě byla super. chtěla 

bych to někdy zopako-
vat. vážně jsem  si to 
užila.                   Klára J.

Bylo to „super mega 
skvělý“. rád bych se 
tam vrátil.          Martin S.

Móóóc se mi tam 
líbilo, ale vŠudE 
doBŘE – doMa nEj-
LÉpE!               Šimon Ž.

protože máme rádi knížky, rozhodli 
jsme se zúčastnit soutěže nakladatelství 
albatros. Úkolem bylo najít nejstarší 
knihu vydanou v tomto nakladatelství. 
pátrali jsme nejen doma, ale i u babiček  
a dědečků. v pátrání byl nejúspěšnější náš 
spolužák tomáš Formánek a díky němu 
jsme získali do třídy nové knížky. 

Čteme rádi knížky nejen z nakladatel-
ství albatros, ale i z nakladatelství Frag-
ment, kde jsme se také zúčastnili soutěže, 
ve které jsme měli za úkol vymyslet pís-
ničku, která by se vztahovala k některé 
z knih v katalogu. vybrali jsme si knihu 
Laskončina kuchařka. vymysleli jsme 
text, hudbu, přinesli jsme si kuchyňské 
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nádobí a ve školní kuchyni jsme tuto pís-
ničku nazpívali.

Měli jsme velkou radost, že se písnička 
líbila a za odměnu nám přišly další knížky 
do třídní knihovničky. i vy se můžete na 
naši písničku podívat. 

Najdete ji na tomto odkazu: http://www.
youtube.com/watch?v=uybveTK_Hdo

neděle 11. 5. 2014. Byla to neděle, kdy 
všechny maminky slaví svůj svátek a my 
jsme si pro ně připravili jako dárek dvě 
představení. 

prvním dárkem bylo vystoupení dětí  
z dramatického kroužku, které předvedly 
pohádku o pravnukovi kocourka Modro-
očka a jeho kamarádech. pohádku zahrálo 
celkem 22 dětí a tutéž pohádku pak před-
vedlo 11 dětí na setkání s důchodci.

druhý dárek pomáhali rozbalovat křemí-
lek s vochomůrkou pomocí hodin s jednou 
ručičkou, které ukazovaly čtyři roční období.

podzim představovali páťáci. ob-
dobí, kdy po prázdninách opět chodíme 

do školy, často prší, fouká vítr, dozrává 
ovoce, žloutne a padá listí a my se bavíme 
pouštěním draků.

prvňáci a druháci si v zimě pěkně zado-
váděli. koulovali se, bruslili, lyžovali, ská-
kali na lyžích a jezdili na bobech. aby jim 
nebyla velká zima, oblékli si čepice, šály  
a rukavice.

když se posunula ručička na jaro, při-
běhli naši slavní fotbalisté ze třetí a čtvrté 
třídy, aby si při tréninku připravili na další 
důležité zápasy, které v jarní sezóně opět 
začínají hrát.

Čas ale stále plyne, proto se ručička po-
sunula na léto, které si vždy rádi užíváme 
venku na sluníčku a rádi si pro dobrou ná-
ladu zatancujeme. a právě o letní tanec se 
postarala děvčata ze třetí třídy.

Brzy nám léto nastane a my se už na 
něj těšíme, protože nás čekají dva měsíce 
prázdnin. ale po nich se opět vrátíme do 
lavic, a jakmile budeme mít další novinky, 
určitě se o nich dočtete ve zpravodaji.

žáci 3. a 4. ročníku

ČČk pozval dlouholetou a velmi zku-
šenou rehabilitační sestru paní jiřinu 
pelikánovou ze Svazu postižených civi-
lizačními chorobami v Brně. 

vysvětlila nám chiropraktický pohled 
na páteř, oblasti řízené nervovou sousta-
vou, možné následky nervové dysfunkce 
– souvislost mezi nervy a lidskými or-
gány. velmi se zdůrazňuje pohyb, pra-
videlné cvičení, procházky, uvolnění 
mysli.vyzkoušely jsme si, jak se uvolnit 

například při ranním vstávání, delším 
sezení  při sledování televize. zacvičily 
jsme si při nádherné hudbě jiřího Maláska 
a paní nám zodpověděla  naše dotazy.

jelikož se v současné době opravuje 
hasičská zbrojnice, proběhlo naše setkání 
ve čtvrtek 24. 4. v budově naší základní 
školy. Byly jsme rády, že jsme si obno-
vily a připomněly znalosti z minulé lekce  
a rozšířily si vědomosti o nové poznatky.

Za ČČK Mgr D. Ovczaryková

ČeSký ČerveNý kříž
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Starší lidé se stále častěji stávají obětí 
trestné činnosti. jedná se o majetkovou  
i násilnou trestnou činnost. proto je velmi 
důležité zvyšovat pocit bezpečí starších 
lidí a zároveň je motivovat k odpověd-
nému přístupu týkajícího se majetku, 
zdraví a života.

policie Čr v Brně se proto rozhodla po-
zvat zástupce různých organizací z Brna 
a Brna-venkova na Magistrát města Br-
na,cejl 73 dne 30. 4. 2014 na přednášku 
SEnioŘi SoBĚ ii.

všech asi 100 přítomných přišel po-
zdravit a uvítat policejní prezident jiho-
moravského kraje plk. ing. Leoš tržil  
a  mluvčí por. Bohumil Malášek (oba jsou 
všem známi z vystoupení v televizi). Se-
známili přítomné s programem, různými 
poznatky a případy ze své praxe..

další jednání vedla por. Mgr. zdeňka 
procházková. zaměřila se na: 
– prevence krádeží, nejčastější místa  
a způsoby krádeží, co dělat bezprostředně 
po zjištění krádeže; 
– prevence podvodů – jaké legendy vy-
užívají podvodníci ke své činnosti,  
u takových osob si nechat prokázat jejich 
totožnost, nepodléhat lákavé vidině zbohat-
nutí, nepouštět nikoho do domu, dveře na ře-
tízek, nepodepisovat ihned žádné smlouvy;
– prevence přepadení – vyhýbat se odleh-
lým místům, při napadení křičet, útoční-
kovi nevyhrožovat policií, k ochraně po-
užít deštník, klíče, kabelku, sprej a snažit 
se zapamatovat si co nejvíce – pohlaví, 
věk, výšku, oblečení, barvu vlasů, očí  
a pod.
– prevence vloupání – zamykat vstupní 
dveře a okna vždy, když opouštíte do-
mácnost, opouštíte-li dům na delší čas, 

nezatahujte rolety, žaluzije, poproste dů-
věryhodné sousedy, aby vám vybírali 
schránku, kontrolovali byt. Snažte se udr-
žovat dojem, že jste stále přítomni;
– prevence domácího násilí – uschovejte 
důkazy, obstarejte si svědky, domluvte si 
signál se sousedy v případě ohrožení;
– prevence počítačových podvodů – ne-
sdělujte na internetu své osobní údaje 
– jméno, příjmení, datum narození, rČ, 
telefonní číslo, hesla, údaje o svých zná-
mých. pokud se cítíte ohroženi obraťte se 
na policii.

jestli byste se chtěli o čemkoliv poradit, 
můžete využít bezplatnou linku pro seni-
ory – 800 200 007 a 800 157 157.

Za ČČK Mgr D. Ovczaryková

ČČk uspořádal v sobotu 17. 5. zájezd 
pro své členy a všechny další zájemce 
zájezd do Loštic, olomouce a na Sv. 
kopeček.

naše první zastávka byla v podnikové 
prodejně v Lošticích. každý si mohl na-
koupit a vybrat asi z 200 druhů sýrů, tvarů-
žek, pomazánek v různých kombinacích. 
tvarůžky jsou jediný původní český sýr 
s charakteristickou vůní, lahodnou chutí, 
velmi nízkým obsahem tuku, zdrojem bíl-
kovin a energie, lehkou stravitelností, bez 
chemických přísad a s obsahem vápníku, 
fosforu, železa a vitamínů.

dále naše cesta pokračovala do olo-
mouce, druhého největšího města v Mo-
ravskoslezském kraji a počtem obyvatel 
šesté největší město v Čr. olomouci se 
říká hanácká metropole, stářím i historií 
předčí ostravu. už ve 12. stol. sídlila na 
olomouckém hradě přemyslovská údělná 
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knížata a často sem zajížděli čeští králové.
roku 1306 tu byl v blízkosti katedrály sv. 
václava a kaple sv. anny při odpočinku na 
terase zavražděn poslední přemyslovský 
král – sedmnáctiletý václav iii. jeho vrah 
nebyl nikdy vypátrán. také se zde sešel 
vladislav jagellonský s uherským králem 
Matyášem, který tu byl před tím zvolen za 
českého krále proti jiříkovi z poděbrad. 
za třicetileté války, když město obsadili 
na 8 let Švédové, přestala být olomouc 
hlavním městem Moravy.

olomouc má i druhou nejstarší univer-
situ u nás – univerzitu palackého,vědec-
kou knihovnu, Slovanské gymnázium, je 
sídlem arcibiskupství a metropolity mo-
ravské církevní provincie i centrem pravo-
slavné církve na Moravě.

Střed města tvoří dvě náměstí – Horní 
a dolní. tuto sobotu zde byl přistaven 
vláček, a kdo měl zájem, mohl se zúčast-
nit zcela zdarma projížďky historickými 
částmi města, která trvala asi 50 minut. 
na 11h nám v informačním centru zajistili 
průvodkyni, která nás u železného modelu 
středu města seznámila s historií města,vý-
značnými stavbami a provedla nás radnicí 
gotického původu z let 1378–1443. vy-
stoupali jsme po 147 schodech na její věž, 
kde se nám objevilo širé okolí. na ambitech 
byly v češtině a němčině popsány a zob-
razeny historické budovy města, kostely  
a jiná význačná místa.

dále jsme spěchali k orloji, který spustí 
každý den pouze v poledne svou loutko-
vou promenádu. podle pověsti vznikl or-
loj v letech 1419–22 a vytvořil ho saský 
hodinář antonín pohl. Měšťané pohla 
za krásné dílo zpočátku chválili a odmě-
nili velkou sumou peněz. jakmile však 

hodinář dostal nabídku k vytvoření orloje 
ve vídni, žárliví měšťané, kteří chtěli, aby 
jejich orloj zůstal unikátem, nebohého ho-
dináře oslepili a uvěznili.

orloj byl několikrát poškozen a znovu 
opravován. konkurz na rekonstrukci, 
válkou poškozeného orloje, vyhrál rea-
listický malíř a grafik karel Svolinský. 
Mezi lety 1947–55 byla tato středověká 
památka zcela přepracována v duchu 
vrcholného socialistického realizmu. 
Místo figurek svatých, jak bývá ob-
vyklé, se na orloji postupně vystřídají 
loutky řezníka, kopáče, fotbalisty, vo-
lejbalistky, mlékařky atd. produkce trvá  
7 min a ukončí ji zakokrhání kohouta.

na Horním náměstí ještě nesmíme opo-
menout sloup nejsvětější trojice, který 
byl v roce 2000 zařazen mezi památky 
unESco. Měří 32 m a v jeho spodní části 
se nachází kaple, což je unikum.

z olomouce jsme se přepravili na 
Sv. kopeček, který je velice pěkným  
a oblíbeným výletním i poutním místem.
Stojí zde chrám navštívení panny Ma-
rie. chrámové průčelí spolu s bočními 
křídly vytváří architektonicky velice 
působivý celek s bohatou sochařskou 
výzdobou. poutní kostel sestává z hlavní  
a příčné lodi, má valenou klenbu, kopuli 
a 8 bočních kaplí. zajistili jsme si prů-
vodce, který nás celým chrámem pro-
vedl, úžasným způsobem vyložil historii 
v období úpadku i rozkvětu tak, jak se  
v dějinách měnily poměry. premonstráti, 
kterým chrám dříve patřil, se sem vrá-
tili v roce 1990. následovaly významné 
události, kdy bazilika byla poctěna ti-
tulem bazilika minor – a v roce 1995 ji 
navštívil papež jan pavel ii.
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kdo měl zájem,mohl navštívit i zoolo-
gickou zahradu, která byla otevřena v roce 
1956. k největším úspěchům patřím pravi-
delné rozmnožování žiraf rotschildových, 
antilop, velbloudů a mnoho ohrožených 
dalších druhů. raritou je procházka výbě-
hem opic po visuté lávce vedoucí až 10 m 
nad údolíčkem s makaky červenolícími. 
obdobné expozice jsou pouze v Holand-
sku a dánsku. další raritou je společný 
výběh pro vlky a medvědy. najdeme zde 
také pavilon šelem s tygry a krokodýly, 
obří voliéru, pavilon netopýrů. dominan-
tou zoo je 30 m vysoká vyhlídková věž.

Spokojeni a plni dojmů jsme se vrátili 
domů.

Děkujeme moc paní Milušce Janouš-
kové a všem, kteří se na přípravě zájezdu 
podíleli, za skvělou přípravu a průběh 
akce. Rovněž děkujeme panu řidiči – za 
bezpečnou jízdu jsme mu zatleskali. Tě-
šíme se, že snad i příští zájezd si v plné 
pohodě užijeme.

 Za ČČK Mgr. D. Ovczaryková

při benefičním koncertu petra ben-
deho, konaném v areálu sportovního klubu 
dne 23. 5. 2014, zajišťovaly 
naše zkušené zdravotní sestry, 
členky ČČk, paní Eva do-
hnálková a paní Ludmila Čer-
máková ve spolupráci s jSdH 
zdravotnickou pohotovost.

pod patronací ČČk pro-
běhlo na naší ZŠ již 15. kolo 
v řešení Sudoku. dne 30. 
5. soutěžilo 34 žáků 1.–5. 
ročníku.
z 1. ročníku soutěžilo 6. žáků, 

2. roč. – 4, 3. roč. – 13, 4. roč. – 3, 
5. roč. – 8  

umístění: 1. ročník
1. david Světlík
2. jakub dostál
3. – 4. Lenka Seďová
3. – 4. Martin Bretfeld
2. roč. – 1. František Bilavčík
3. roč. – 1. anna Holečková
2. jakub Smíšovský
3. Sára talafová
4. roč.– 1. jan král
2. vít Husák
3. Lukáš Sliva
5.roč. – 1. klára janoušková
2. Martin Springinsfeld
3. alexandra pokorná
paní vychovatelka ilona Strejčková při-

pravila soutěžní úlohy, diplomy a všem 
výhercům předala ceny, které za ČČk 
zakoupila paní jana riedlová. všichni 
žáci, kteří soutěžili, byli také odměněni. 
paní učitelka Lenka vojtěchová pořídila 
při předávání cen a diplomů fotografie.  
S dobrou náladou a s úsměvem na rtech 
odcházeli žáci do vyučování.

Za ČČK Mgr. D. Ovczaryková
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dne 3. dubna 2014 proběhla u nás  
v Moutnicích za hasičkou pod záštitou 
krajského ředitelství policie jihomorav-
ského kraje ve spolupráci s Besipem a Ha-
síkem „Moutnická cyklojízda“.

jelikož každý z nás se alespoň někdy 
pohybuje po silnici budˇ na kole, nebo 
pěšky, vůbec si neuvědomujeme, že jsme 
též účastníci silničního provozu a tudíž 
musíme dodržovat určitá pravidla. proto 
jsme uvítali mezi námi paní nprap. pe-
tru Hrazdírovou z krajského ředitelství 
policie jihomoravského kraje – z pre-
ventivně informačního oddělení, kolegy  
z pořádkové policie a kolegy z doprav-
ního oddělení Brno – venkov. cyklis-
tickou sezonu jsme zahájili čestným 
kolečkem po Moutnicích pod dohledem 
dopravní policie. 

S pravidly silničního provozu nás se-
známil p. ing. pavel Čížek z BESipu  
a vyzkoušeli jsme si základní ošetření od-
řeného kolene nebo ruky pod odborným 
dozorem zdravotní sestřičky. navštívil 
nás i zástupce Hasíka náš kamarád nstrmž. 
Bc. pavel novotný, který vysvětlil dětem, 
jak je důležité si pamatovat základní te-
lefonní čísla integrovaného záchranného 

systému. za odměnu si mohly děti uha-
sit hořící domeček. děti se rozešly domů  
s drobnými dárečky, reflexními vestičkami 
nebo doplňky.

Krásné slunečné odpoledne jsme uza-
vřeli pohoštěním, které nám připravili 
moutničtí hasiči.

SdH moutNice

3. 4. 2014 – moutNická cyklojíZda aNeb 
„pěŠky, Nebo Na kole, HlavNě beZpeČNě“ 

30. 4. 2014 – pálení čarodějnic za hasičkou
30. dubna letošního roku se opět slétly za hasičkou již tradičně naše malé i velké ča-

rodějnice, čarodějky, čarodějové a kouzelníci. opět i letos se naše řady rozšířily o pár 
nových účastnic našeho sletu, tudíž čarodějnická základna v naší obci se zdárně rozrůstá. 
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nové uchazečky o čarodějnický post musely složit čarodějnické zkoušky jako: hod ča-
rodějnickým koštětem, chycení bílých myšek nebo hledání čarodějnického mlsu ve skle-
nici s červí lahůdkou. jako již každý rok se malý čarodějnický potěr těšil na setmění, aby 
mohly hledat čarodějnický poklad. Samozřejmostí byla i tradiční promenáda čarodějnic 
a čarodějů se svými evidenčními čísly a následně po hlasování byla vyhlášena „ nejhezčí 
čarodějnice roku „  jak z řad malých, tak i velkých čarodějnic a čarodějů. nechybělo také 
dobré občerstvení a sladká tečka od naší čarodějnice Šárky.

v neděli 1. června se konal již tradičně 
dětský den. Letošní rok se nesl v tématu 
„putování po zeměkouli“. děti, které se 

registrovaly, dostaly cestovní průkaz a na 
každém stanovišti, které představovalo 
vždy nějakou zemi, splnily daný úkol, 

dětský den za hasičkou
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12. 4. 2014 – Sběr železného šrotu 
a materiální sbírka 
pro oblastní charitu Hodonín
Moutničtí hasiči děkují všem dárcům
 jak do sbírky pro oblastní charitu Hodonín, 
tak i dárcům železného šrotu 
za jejich podporu a pomoc pro dobrou věc.

který byl typický pro tuto zemi. po splnění 
daných úkolů čekala na děti různá překva-
pení, plno dárečků a dobrot. v letošním 
roce se účastnilo rekordní množství, přes 
120 dětí jak místních, tak i přespolních. 
jako každoročně byl vyhlášen i nejmladší 
účastník a účastnice tohoto dětského dne.

při krácení čekacího času mohly děti 
využít skákací hrad, malování na obličej, 

vození se v novém hasičském voze a přijel 
se za námi podívat i klaun roman.

ještě jednou chci poděkovat všem, 
kdo se podílí na přípravách akcí, které 
pořádáme, a děkuji i rodinám za jejich 
tolerantnost.

děkujeme všem, kteří podporují naši 
činnost jak materiálně, tak i finančně.

Připravila: Jitka Flodrová
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ČeSký SvaZ cHovatelŮ moutNice

Členové místní organizace svazu chovatelů se i přes velmi nízký počet aktivních cho-
vatelů rozhodli v letošním roce uspořádat místní výstavu drobného zvířectva. uvítáme 
od ochotných zájemců jakoukoli pomoc ať už přímo při výstavě (stavění klecí, zapiso-
vání při posuzování, nošení zvířat, krmení, úklid), tak také jakoukoli pomoc finanční či 
dary do tomboly. výstava bude 27. a 28. září letošního roku u fotbalového hřiště.

všichni jste srdečně zváni.
Předseda ZO Jiří Pokorný

kultura a Sport

v pátek 23. 5. v podvečer se v areálu 
Sk Moutnice konala jedinečná charitativní 
akce, jejímž vrcholem byl benefiční kon-
cert petra Bendeho s hostem pavlem Hela-
nem a jako předkapela vystoupila brněnská 
funky-rocková skupina pavilon opic.

celý večer měl však mnohem hlubší 
poslání a tím byla podpora výstavby cha-
ritativního, vzdělávacího a duchovního 
centra s kaplí panny Marie Bolestné v ne-
svačilce s přilehlým relaxačně-meditač-
ním areálem. tento benefiční koncert, lépe 
řečeno výtěžek z něj nás všechny zase po-
sunul o velký krok vpřed k zrealizování 
tohoto smělého cíle. duchovním otcem 
a hybným motorem, který tento projekt 
uvedl v život, je správce naší farnosti otec 
rené Strouhal, to vše v úzké spolupráci  
s oblastní charitou Hodonín, v kooperaci 
s centrem pro rodinu a sociální péči Brno 
a nadací kopretina. zástupci všech těchto 
organizací se  koncertu zúčastnili osobně 
a nemohli si jej vynachválit, ať už samot-
nou organizaci, zázemí, ale především 
pak jeho atmosféru a samotné vystoupení 

všech účinkujících. osobně nás rovněž 
navštívily děti z dětského domova vře-
sovice (zL), se kterými chystáme do bu-
doucna bližší spolupráci. 

akce samotná se konala v krás-
ném prostředí areálu Sk Moutnice, 
počasí nám  tento den opravdu přálo  
a jak řekl sám p. Bende: „v celé repub-
lice prší, jenom u vás v Moutnicích je 
krásně.“, to vše bylo podtrženo úžasnou 
atmosférou a skvělou návštěvností. pat-
rony, nebo chcete-li záštitu nad tímto 
koncertem osobně převzaly významné 
osobnosti ze světa vědy, kultury a sportu: 

cHaritativNí veČer v moutNicícH - 
beNefiČNí koNcert petra beNdeHo.
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byli jimi herec jiří Suchý, olympijská 
vítězka kateřina neumannová, operní 
pěvkyně pavlína Senić, vědkyně Eva Sy-
ková, novinářka Michaela Lejsková, která  
propagaci nejen tohoto večera, ale vůbec 
celé myšlenky stavby nesvačilské kaple 
věnovala spoustu svého času a energie, 
a samozřejmě také zpěvák petr Bende. ne-
méně významným patronem a záštitu nad 
tímto večerem převzal i jihomoravský kraj 
v čele s panem hejtmanem Michalem Haš-
kem. všem výše jmenovaným patří naše 
společné a obrovské poděkování. operní 
pěvkyně pavlína Senič naši akci navštívila 
osobně s celou svojí rodinou a všechny pří-
tomné potěšila na pódiu s písní Halellujah  
a  následně pak ještě dvěma písněmi s do-
mácí dětskou schólou piškotci. jejich vy-
stoupení sklidilo velký potlesk, všechny 
přítomné potěšilo a zahřálo na duši. násle-
dovalo vystoupené předkapely pavilonu 

opic, která všechny dobře naladila a i oni 
sklidili slova chvály a uznání. po nich už 
ale přišla na scénu hlavní hvězda večera 
petr Bende se svým bandem. ten do-
stal vbrzku všechny návštěvníky do pa-
třičného „varu“, všichni se skvěle bavili  
a užívali si krásnou večerní pohodu. 
zhruba v polovině koncertu přizval  
p. Bende na pódium  svého hosta,  dlouho-
letého kamaráda pavla Helana. Společně 
nás pak bavili až do pozdních večerních 
hodin, nicméně všechno jednou končí,  
a tak i tento koncert dospěl až do svého 
závěru. těžko se nám loučilo, ale s vyhlíd-
kou dalších budoucích projektů to bylo  
o něco málo snazší. po oficiálním skončení 
celé akce ještě následovala autogramiáda 
a poté neformální posezení s účinkujícími, 
sponzory a hosty, které krásně završilo 
celý společně prožitý večer…

dovolte mi poděkovat všem našim 
sponzorům a partnerům, bez jejichž ne-
zištné pomoci bychom nebyli schopni 
tento večer zrealizovat. největší podě-
kování patří generálnímu sponzorovi 
koncertu společnosti EM Brno, dále pak 
firmám a společnostem EBH Moutnice, 
polyplast Boleradice, EGo – váš styl, 
Střihoruký Edvard a 5p agency, mediál-
ním partnerům Mladá Fronta dnes, Český 
rozhlas Brno, rádio proglas, rádio kro-
kodýl, rádio Magic, tv noe, profesní 
magazín Best of a katolický týdeník  
a internetové portály signaly.cz, biskups-
tvi.cz, informuji.cz, bandzone.cz, menstyl.
cz, budupomahat.cz. obrovské a upřímné 
poděkování patří všem organizacím  
a dobrovolníkům, kteří se podíleli na or-
ganizaci, přípravě a samotném průběhu 
večera, především pak Sportovnímu klubu 
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Sk Moutnice, obci Moutnice, Martinovi 
Bartákovi a firmě Eurostany nesvačilka, 
Sborům dobrovolných hasičů Moutnice 
a nesvačilka, Spolku vinum Bonum Mo-
raviae – vinaři Moutnice, ČČk Moutnice, 
M. Markové a krámku u Marušky z v. Me-
ziříčí, všem členům přípravného výboru  

a v neposlední řadě všem „bezejmenným“ 
pomocníkům, kteří se jakkoliv a čímko-
liv podíleli na tomto úžasném a jedineč-
ném večeru. takže ještě jednou velké  
a upřímné dĚkujEME a těšíme se zase 
někdy na shledanou u nás v Moutnicích… 

Za organizační výbor Z. Riedl
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