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Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v tomto čase
nadcházejícího léta informoval o všem
podstatném, co se v obci děje, chystá
a plánuje. Zároveň Vám všem přeji
krásné prožití prázdnin, ať už se během svých dovolených, výletů a zájezdů podíváte kamkoli.
Ing. Antonín Vymazal,
starosta obce

1. ZPRÁVY Z OBCE
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Jak už bylo v předchozím vydání Moutnického zpravodaje avizováno, obec usilovala o získání řady dotací, z nichž dvě
se týkaly odpadového hospodářství. Obě
žádosti o dotaci byly Státním fondem životního prostředí schváleny a v následujících měsících nás čeká realizace těchto
projektů.
První projekt se týká „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Moutnice“.
Jedná se o nákup svozového automobilu
včetně několika kontejnerů. Smyslem
tohoto projektu je lépe využít rostlinný
odpad, který se nám nevejde do kompostérů, které obec již dříve pořídila. Na
sběrném dvoře je dnes umístěn kontejner
na rostlinný odpad, který zvláště v jarních
a podzimních měsících přetéká vším, co
ze svých předzahrádek a zahrad uklízíme.
Tato směsice odpadu končila na drůbežárně, kde se rozhrnula nebo zahrnula.
Nově budou na sběrném dvoře umístěny

dva kontejnery na bioodpad. Jeden čistě
na rostlinný odpad, který chceme vyvážet na hnojiště do zemědělského družstva,
aby živiny z tohoto odpadu končily zpátky
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na našich polích. Druhý pak bude sloužit
k uložení dřevního odpadu, který bude
dále využíván. Další z pořízených kontejnerů bude umístěn u fotbalového hřiště
a bude sloužit k odvozu posečené trávy.
Tím odpadne problém fotbalistů s ukládáním posečené trávy. Také tento odpad
bude končit na hnojišti a zpět na našich
polích. Poslední z kontejnerů bude nízký
a bude využíván především obecními pracovníky starajícími se o údržbu zeleně.
V rámci výběrového řízení k výše popsanému projektu byl vysoutěžen tento
automobil i s kontejnery.
Druhý projekt se týká „Doplnění sběru
separovaných odpadů v obci Moutnice“.
V rámci tohoto dotačního titulu chceme
výrazně přispět k ochraně životního prostředí a to tak, že maximálně podpoříme
a přiblížíme třídění odpadů všem domácnostem. Snahou a cílem tohoto projektu
je tedy pořídit žluté (na plasty) a modré
(na papír) popelnice do všech domácností
tak, aby se dařilo vytřídit co možná nejvíce recyklovatelného odpadu, který dnes

bohužel končí na skládkách. K tomu jak
správně třídit, bude během léta uspořádán
seminář, abychom si osvěžili a vysvětlili, který odpad kam patří, a společnými
4

silami se zařadili po bok obcí na Mikulovsku, kde již tento systém funguje a má
i pozitivní ekonomický dopad na ty, kteří
se do tohoto systému zapojují. Věříme, že
nám pomůžete výše popsaný systém realizovat také v naší obci.

DALŠÍ AKTUALITY
Z OBCE

• Pracuje se na projektech nového obecního úřadu a přestavby mateřské školy.
Nový obecní úřad bude postaven
v prostorách stávajícího rodinného
domu č.p. 239. Budou zde kanceláře
starosty, účetní a pracovnice na úseku
evidence obyvatel, dále archiv, serverovna napojená na optickou síť (což
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povede k rozšíření možností kabelové
televize a internetu), dále místnost pro
pracovníky údržby zeleně, sociální zařízení a zasedací místnost, která bude
sloužit i jako místní knihovna. Spolu
s tím byly zahájeny práce na rozšíření
mateřské školy o prostory stávajícího
obecního úřadu.
• Obec žádala neúspěšně o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště v mateřské
škole. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu
se počítalo s částkou na spoluúčast na
případné dotaci, je obec připravena
tyto peníze na dětské hřiště použít. Po
dohodě vedení školy, školky a obce
dojde ke zřízení nového dětského
hřiště vedle stávajícího hřiště mateřské
školy. V těchto dnech je nově oplocována zahrada mezi školkovou zahradou
a „Uličkou“. Část zahrady bude nově
využita pro dětské hřiště, které bude
přes den zpřístupněno pro školku novou brankou a odpoledne a o víkendech
bude toto hřiště otevřeno pro širokou
veřejnost brankou umístěnou směrem
do „Uličky“.

• Po řadě urgencí byly opraveny dětské
herní prvky v parku u hasičky. Jednalo
se o reklamaci. Při řešení této reklamace byl poškozen přístupový chodník. Došlo tedy k opravě poničené
části chodníku a stejnou firmou byl
následně opraven také chodník směrem
na Jalovisko.
• Dokončuje se zídka kolem hřbitova.
Do konce roku dojde k prodloužení
sítí vodovodu a kanalizace pod silnicí
za hřbitovem. Spolu s tím bude zřízeno
nové parkoviště a rekonstruována silnice. Obec dále zvažuje pořídit nové
ozvučení hřbitova, které by sloužilo při
pohřbech.
• Obec dále jedná se správci a vlastníky
nadzemních vedení o jejich přeložkách
do země a to zejména v těch částech,
kde se budou budovat nové chodníky
a komunikace. Většina přeložek je tedy
v tuto chvíli plánována podél průtahu,
dále dojde k přeložení sítí u školy, za
hřbitovem a v místě nového obecního
úřadu.
Ing. Antonín Vymazal, starosta obce

BATERIE DO KOŠE NEPATŘÍ!
Tříděním baterií a akumulátorů
chráníme především sami sebe.
Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky, zejména těžké kovy,
a i přes své malé rozměry mohou napáchat
v přírodě výrazné škody. Když vyhodíme
baterie do odpadkového koše, nejčastěji
skončí na skládce. Zde mohou po čase
znečistit půdu a spodní nebo povrchové
vody. Pokud se dostanou s dalším komunálním odpadem do spalovny, znečišťují

zase ovzduší. Bylo dokázáno, že těžké
kovy obsažené v bateriích mají škodlivý
vliv také na lidské zdraví.
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Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci. Čím více vybitých baterií se dostane do recyklačního
procesu, tím méně přírodních zdrojů je
nutno vytěžit k výrobě nových. Zdraví
nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se podaří prostřednictvím
recyklace zachytit. Z jedné tuny baterií
lze přitom recyklací znovu získat až 167
kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu
a přibližně 15 kg niklu
a mědi. Věděli jste, že zinek
z deseti kilogramů baterií
poslouží k výrobě mosazi
pro jeden saxofon?
Ročně se v České republice vytřídí přes 1 000 tun
použitých baterií a akumulátorů, což odpovídá hmotnosti přibližně 366 sloních
samcům. Zdá se vám to
hodně? Toto množství však
představuje pouze třetinu všech dodaných
baterií na trh.
Třiďte z pohodlí svého domova
Z průzkumu společnosti Recyklohraní o.p.s. vyšlo najevo, že průměrná
česká rodina má doma 49 baterií, z toho
8 použitých.

Třídění baterií je přitom snadné. Stačí
je pravidelně odkládat a čas od času odnést na jedno ze sběrných míst. S tříděním
bateirí vám pomůže sběrná krabička ECOCHEESE, kterou si můžete vyzvednout na
obecním úřadě v Moutnicích.
Použité baterie lze následně bezplatně
odevzdat na obecním úřadě nebo v prodejně smíšeného zboží u školy. Předmětem zpětného odběru jsou veškeré „suché“
baterie nebo akumulátory – knoflíkové
články, mikrotužkové a tužkové baterie,
malé i velké monočlánky, akumulátory do
mobilních telefonů, notebooků nebo ručního nářadí.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MOUTNICE
Dne 1. 6. 2015 jsme oslavili Den dětí.
Za příjemně strávené dopoledne moc děkujeme provozovatelům PARK Cafe &
Baru, kteří se o nás všechny ))) ukázkově
postarali.
Začátkem června MŠ podnikla výlet, který bychom mohli nazvat výletem
do minulosti. Touto cestou chceme ještě
6

ECOBAT s.r.o.,

MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2015

jednou moc poděkovat panu Jaroslavu
Smíšovskému, který vlastní Autopůjčovnu, a nádherným autobusem z dob
nedávno minulých nás v pořádku a zcela
zdarma dopravil do vyškovského DINOPARKU a zpět.
Do třetice děkujeme panu Miroslavu
Musilovi, který nám ve školce ochotně
provedl drobné opravy.
Přejeme Všem dětem a jejich rodičům
krásné a pohodové letní prázdniny.
Za celý kolektiv MŠ
Leona Kolková

POHÁDKOVÁ ŠKOLA
Už třetím rokem mohou děti navštěvovat ve škole dramatický kroužek. Naši
malí herci a herečky si připraví pohádku, kterou pak předvedou svým rodičům, kamarádům, dětem z mateřské
školy, ale vystoupí i na Den matek či na
Setkání seniorů.
Letos si děti připravily tři pohádky pro nemocnou Terezku.
Maminka: „Terezko, kde jsi?“
Terezka: „Byla jsem u okna, co vede
chodník.“
Maminka: „Víš, co ti říkal pan doktor?
Máš přece odpočívat.“
Terezka: „Já vím. Proč jsem pořád sama.“
Kamarádi: „Ahoj!“
A začala pohádka O Červené karkulce,
O perníkové chaloupce a jako poslední
pohádku děti zahrály O koblížkovi.
A co říkají samotní herci?

ČERVENÁ KARKULKA
Vlk – Lukáš Sliva: „Byly tam skvělé chvíle.
Nejlepší bylo, když jsem snědl Karkulku
a babičku, ale bohužel je myslivec vytáhl
z mého břicha a já mám zase hlad.“
Karkulka – Míša Kusá: „Chodím se dívat
na vlka do zoo.“
Babička – Karolína Husáková: „Přešlo
mně v břiše vlka revma.“
Myslivec – Filip Tichý: „Poznám podle
chrápání vlka s plným panděrem“
Maminka – Apolena Talafová: „Karkulka
neposlouchá a chodí zkratkou.“
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
Jeníček – Rostislav Uhlíř: „Melouny jsem
v lese nenašel, za to jsem se nadlábnul
borůvkami.“
Mařenka – Anna Holečková: „Perníčky
byly moc dobré.“
Tatínek – David Urban: „Pořád musím čekat na děti.“
7

MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2015

Maminka – Lenka Seďová: „Jsem ráda, že
se dětem nic nestalo.“
Ježibaba Sára Kolková: „Opalování nemám ráda!“
Ježidědek – Martin Bretfeld: „Koště už
opravit nejde.“
O KOBLÍŽKOVI
Koblížek – Lucie Bystřická: „Jsem kulaťoučký. Myslím, že jsem nejkrásnější
koblížek na světě.“
Babička – Rozálie Marie Žáčková: „Jsi,
dědečku, moc mlsný.“
Dědeček – David Urban: „Škoda, měl
jsem takovou chuť na koblížek a on si
klidně uteče!“

Princezna – Sára Talafová: „Bez střevíčků
bych asi ani nebyla princezna.“
Rytíř – František Bilavčík: „Jděte si, kam
chcete, nemám čas.“
Sedlák – Vojtěch Váňa: „Dej pokoj s buchtami. Není nad pořádný kus masa.“
Myslivec – David Světlík: „Škoda, uletěla
mi muška a sedla si na tebe, princezno.
Mohu ji odehnat?“
Buchta – Natálie Škrabalová: „Budu se
vdávat. Koblížek je ten správný ženich.“
Terezka – Terezie Dohnálková: „Přišli mě
navštívit kamarádi. Už nejsem sama.
Maminka – Veronika Váňová: „Děkuji,
děti, Terezka se díky vám zdravila a může
jít ven.
kolektiv dětí dramatického kroužku

SETKÁNÍ SENIORŮ
Nedělní odpoledne 7. 6. 2015 jsme
strávili na setkání s Moutnickými seniory v místní orlovně. Sešlo se nás asi 100,
včetně organizátorů. Po přivítání panem
starostou Ing. Antonínem Vymazalem děti
z dramatického kroužku všem zahrály
svoje divadlo Návštěva u Terezky.
Po dobrém obědě
a u kávičky se sladkostmi
proběhlo sousedské posezení. Pro navození té
správné nálady hrála
cimbálová muzika Donava. Byla i možnost
prohlédnout si historické
fotografie a obrazy od
Moutnických autorů.
Setkání
pro
mě
bylo velmi příjemné,
8
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pohodové a radostné, největší
odměnou nám pak bylo vidět
spoustu úsměvů lidí, kteří se rádi
setkali.
Moc děkuji všem, kdo pomohli
s organizací.
Lenka Dohnálková
Kulturní komise

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V neděli 19. 4. 2015 ve 14 hodin se
uskutečnilo přivítání nových občánků naší

vesnice. Do našeho společenství přibyli
Markéta Bravencová, Petr Vymazal a Josef Hrabovský. Všechny přítomné přivítal
a krátce pohovořil o důležitosti rodiny,
o radosti nového života místostarosta Rostislava Dohnálek. Všechni si vyslechli
krásné pásmo básniček od dětí ze Základní
školy, rodiče přivítaní dětí zpečetili svým
podpisem do kroniky a s dárkem od OÚ
moutnice se vydali užít si zbytek slunečné
neděle.
Lenka Dohnálková, Kulturní komise

2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ
SHD MOUTNICE
9. 4. 2015 – PĚŠKY NEBO
NA KOLE, HLAVNĚ
BEZPEČNĚ – MOUTNICKÁ
CYKLOJÍZDA
Jako minulý rok tak i letos proběhla
v první polovině dubna preventivně výchovná akce pro děti Pěšky nebo na kole,

hlavně bezpečně – Moutnická cyklojízda.
Tato akce proběhla ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského
kraje, Besipem a Hasíkem.
Cyklojízdu jsme zahájili nejprve poučením, jak se máme chovat při jízdě na
kole, když se staneme účastníky silničního
provozu, a také jaké máme mít ochranné
9
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U Hasíka si děti zopakovaly důležitá telefonní čísla, jak zavolat pomoc, na stanovišti zdravovědy jak ošetřit odřené koleno
a samozřejmě jakou rychlostí jsou schopné
jezdit naše kola a koloběžky nám změřil
radar dopravní policie.
Jako odměnu děti dostaly dopravní
omalovánky a pexeso. Když jsme toto
krásné slunečné odpoledne strávily v prostředí hasičské zbrojnice, tak tam musí být
i něco od hasičů, a tak celé odpoledne byla
možnost hasit hořící domeček ☺.
Fotografie z akce naleznete:
http://bony-s.rajce.idnes.cz/
Moutnicka_cyklojizda_9.4.2015/

30. 4. 2015 – TRADIČNÍ
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
ZA HASIČKOU
doplňky, abychom byli bezpečně viditelní. Poté jsme zahájili cyklistickou sezónu čestným kolečkem po Moutnicích
pod dohledem dopravní policie Brno –
venkov. Následně se plnily různé úkoly,
které souvisejí i se silničním provozem.
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I v letošním roce připravili moutničtí
hasiči přistávací plochu za hasičkou
k tradičnímu čarodějnickému sletu. Slétli
se malé i velké čarodějky, čarodějové,
kouzelnice i kouzelníci. Čarodějnický slet
jsme zahájili úvodní přehlídkou všech čarodějnic, z kterých následně byly vybrány
ty nejlepší v kategorii malá čarodějnice
a velká čarodějnice. Již
samozřejmostí jsou čarodějnické zkoušky, které
složili za odměnu nejmladší z řad čarodějnic
a čarodějů.
Ještě než jsme vyhlásili
nejlepší malé čarodějnice,
proběhlo taneční číslo
u hořící hranice, bez
kterého by nebylo to
pravé pálení čarodějnic.
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staral hasičský čarodějnický výčep s udírnou, kde jsme mohli ochutnat kozí chmel,
hadí ocásky a spoustu dobrot určených
k mlsání.
Fotografie z akce naleznete:
http://bony-s.rajce.idnes.cz/
Paleni_carodejnic_za_hasickou_2015/

31. 5. 2015 - DĚTSKÝ DEN
ZA HASIČKOU

Čarodějnici pro letošní rok nám připravily
děti ze základní školy v Moutnicích pod
vedením paní učitelky Lenky Vojtěchové
a jako bonus nám namalovaly krásné obrázky, které byly vystaveny po celý čas
za hasičkou a krásně nám zpestřily prostředí. Po setmění nás čekalo překvapení
v podobě ohnivé show -souznění ohně,
hudby a tance v provedení skupiny IN
FLAMENUS.
V pozdních večerních hodinách jsme
vyhodnotili a vyhlásili favoritky v kategorii velká čarodějnice.
Příjemná zábava pokračovala do pozdních nočních hodin. O občerstvení se nám

V letošním roce Česká televize oslavila
50. let jednoho krásného pořadu pro děti.
Nechali jsme se tím inspirovat, a proto
měl letošní dětský den téma „putování
s večerníčkem“.
Celé odpoledne mohly děti soutěžit
s postavičkami z večerníčků. Setkaly se
s Rumcajsem a Mankou, se kterými sbíraly
šišky a házely je do košíku v lese Řáholci.
UMakové panenky a motýla Emanuela
přesívaly mák. Nešikovnému Patovi a Matovi pomáhaly s IQtestem. Navštívil nás
i Mach a Šebestová s utrženým sluchátkem,
kde si děti vyzkoušeli znalost správných
tel. čísel na integrovaný záchranný systém
a za asistence profesionálních záchranářů
resuscitaci. Křemílek a Vochomůrka měli
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pro děti připraveny skákací pytle. Rytíř
s bílou paní ztratili poklad, na jelenuVětrníkovi přijel i hajný Robátko se svojí
Josefkou a z pekla se přišel podívat na
děti čert s Káčou. Nemohli samozřejmě
chybět ani Hurvínek a Mánička s jejich
pověstnou koloběžkou. Na celý průběh
a pořádek dohlížel Trautenberk s jeho
slavným citátem „Hymllaudondonevetr“
a kolem pobíhala nebohá Anče, které děti
pomáhaly nosit polínka na topení. Samozřejmostí bylo, že za každý splněný úkol
byla náležitá odměna, kterou děti sbíraly
spolu s body u různých postaviček na stanovištích. V mezičase, kdy se připravovaly diplomy a ceny, děti využívaly různé
atrakce, které byly pro ně připraveny po
celé odpoledne - skákací hrad, malování
krásných obrázků na obličej, společnost
a vystoupení skupiny IN FLAMENUS Honzíka a Celestýnky, jízda historickým
autobusem Škoda RT z fa p.Smíšovského.
Návštěvou nás poctili také záchranáři
z Vodní záchranné služby Brno s názornou
ukázkou poskytnutí první pomoci, kterou
zvládnou i větší děti. Hasiči ze stanice
Brno Líšeň přijeli s výsuvným žebříkem
do výšky 50 m, kde pan fotograf zhotovil
12

krásné snímky. Po celé slunečné odpoledne se o občerstvení staral náš hasičský
výčep, kde jsme si mohli dát samé dobroty
a děti i zmrzlinu.
Na závěr bych velice ráda poděkovala
všem účinkujícím a celému zázemí, které
se podílí na organizaci akcí, které připravujeme, ale i vám všem, kdo nás podporujete a navštěvujete tyto akce, které pro vás
chystáme ☺.

Fotografie z akce naleznete:
http://bony-s.rajce.idnes.cz/
Detsky_den_za_hasickou_31._5._2015/
Za SDH Moutnice, Flodrová Jitka – jednatel
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ZO ČSCH MOUTNICE
pořádá u příležitosti 55 let od založení

VÝSTAVU
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
19. – 20. září 2015

Výstava se koná v areálu SK Moutnice
Otevření výstavy:
Sobota 12.00 – 18.00 / Neděle 8.00 – 15.00
Přihlášky a informace:
Pavla Pokorná, Moutnice 7, 664 55 Moutnice
Tel.: 721 392 042, e-mail:chovatele.moutnice@seznam.cz
Uzávěrka přihlášek 4. 9. 2015
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI
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VINUM BONUM MORAVIAE – VINAŘI MOUTNICE
Co je nového? Období koštů vína
nám začátkem května skončilo.
Nastal začátek léta, vinohrady nám
letos pěkně vyrašily a zazelenaly se,
jarní mrazíky nás letos nepotrápily. Začátkem června nám réva začíná kvést
a přichází čas na první postřik, což se
bude opakovat co 10–14 dní až do začátku srpna. Někomu se chemická
ochrana vinic moc pozitivní zdát nemusí,
ale od doby, kdy v první polovině 19. století byli do Evropy zavlečeni v odstupu
několika desetiletí dva největší nepřátelé révy porenospora a oidium (plíseň
a padlí révové), které tenkrát dvakrát
totálně zdecimovaly evropské vinařství, musíme s nimi dodnes každoročně
v závislosti na počasí bojovat o úrodu.
Rezistentní moštové odrůdy vinné révy
už existují, a začínají se pomalu vysazovat. Nejlépe nakročeno má zatím asi bílý
Hibernal.
Letošní násada hroznů zatím vypadá
dobře, ale současné sucho moc příznivé
není a jak se říká: Úroda se má chválit až
je ve sklepě. Takže to raději jako každý

rok společně zhodnotíme až na Svěcení
vína.
Nedávno proběhla ve spolku volební
schůze, na které byl novým předsedou
zvolen Pavel Žáček. Senioři mohli na
svém setkání ochutnat vína členů našeho
spolku.
Omlouváme se, že se z organizačních
důvodů neuskutečnil slibovaný zájezd na
Jízdu králů do Vlčnova, budeme se snažit
jej zorganizovat v budoucnu.
Zatím pracujeme na přípravě Výstavy
archivních vín, která se bude konat začátkem prosince a Vinařském Krojovém
plese, který se uskuteční 17.1.2016. Samozřejmě nebude chybět každoroční
Svěcení vína.
Čas rychle běží, protože o prázdninách
uběhne už osmnáct let od první zakládající schůze našeho spolku.
Těšíme se na společné setkání na našich akcích nebo v našich sklepech.
Členové spolku:
Pavel Žáček, Alois Dohnálek,
Stanislav Žáček, František Ryšavý,
Aleš Nekvapil a Jiří Novotný

SPOLEK ŽEN MOUTNICE
Spolek žen ( dříve ČČK ) uspořádal
v sobotu 30.5.2015 pod vedením paní Milušky Janouškové již 8. zájezd po krásách
naší vlasti. První zastávkou byla Třebíč,
která leží na obou březích řeky Jihlavy.
Měli jsme domluvenou přednášku v židovské synagoze, která patří do židovské
čtvrti, jež byla v roce 2003 zapsaná na
14

seznam UNESCO. Jedná se totiž o jediný
doklad židovské kultury mimo území Izraele, zapsaný v tomto prestižním seznamu.
O Telči se tvrdí, že je nejkrásnějším
městem na Moravě, říká se jí „Bílá Telč“.
Navštívili jsme státní zámek s cennými
sbírkami, potěšili se pohledem z věže
a prohlédli si překrásná telčská náměstí,
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kde nenajdeme dva stejné domy. Nad
zachovalým podloubím svítí renesanční
a barokní štíty zdobené sgrafity, cimbuřími
a kamennými vázami. Na náměstí kašna,
v rohu náměstí zámek, kdysi sídlo pánů
z Hradce, za ním park se vzácnými stromy.
Také Telč byla zapsána v roce 1992 na seznam UNESCO.
V městské památkové rezervaci Slavonice jsme fundovaným průvodcem prošli
obě náměstí. Dodnes se zachovaly části
městského opevnění a dvě ze tří městských
bran. Slavonice jsou překrásným a ojedinělým souborem gotického renesančních
památek. Pro krásu a dovednost našich
předků jsou cílem nemnoha obdivovatelů.
Dalešice již více než 350 let zdobí pivovar, kde jsme ochutnali pivo proslulé
kvalitou a čistotou vstupních surovin.

V roce 1980 zde režisér Jiří Menzel natočil
kultovní český film Postřižiny na motivy
povídek Bohumila Hrabala s vynikajícím
hereckým obsazením.
Poslední zastávkou byly Rosice s pozdním osvěžením případně s večeří.
Vrátili jsme se plni dojmů, spokojení
a i počasí nám na našem putování přálo.
Za spolek žen Mgr. D.Ovczaryková

Senioři, členky a členové Spolku žen
děkují panu starostovi a všem, kteří
se podíleli na přípravě nedělního posezení v Orlovně, za příjemné nedělní
odpoledne, pohoštění, zábavu, divadelní
představení sehrané dětmi naší ZŠ a hudební produkci.
Za spolek žen Mgr. D. Ovczaryková

FARNOST MOUTNICE
FARNÍ JARÁKY V MĚŘÍNĚ
Děti z naší farnosti se rozhodly strávit
společně své volné dny na nedaleké faře

v Měříně. Mládež si připravila pestrý program plný her, ve kterém se našlo místo
i pro vzdělávání se ve víře.
Do programu, který se každým dnem lišil, bylo zahrnuto promítání krátkého
videa s určitou tématikou,
po jehož skončení se děti
pustily do práce. Malovaly nebo psaly nějakou
myšlenku, co je oslovila,
nějaké ponaučení. A tyto
krásné, často hluboké
myšlenky poté zdobily
nástěnku.
15
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O jídlo, hry, ani prohlubující se vztahy
nebyla nouze. Kuchaři pilně pracovali,
zatím co děti hrály hry. Velkým zážitkem
pro mnohé byla hra „Člověče, nezlob se“,
kdy se po velkém hracím plánu místo figurek pohybovaly děti a vedoucí se ujali
kostek.
Děti obohatily mládež a snad i mládež
něčím obohatila je.
Helena Dohnálková

Vážení spoluobčané!
Ze srdce Vás zdravím v prázdninovém
čase, přeji Vám vše dobré, především pokoj a radost v srdci, a jménem Římskokatolické farnosti Moutnice zvu na aktivity
níže uvedené.
René Václav Strouhal,
Váš duchovní správce
KROJOVANÁ SLAVNOSTNÍ
HODOVÁ A DOŽÍNKOVÁ
BOHOSLUŽBA
– Stárci letošního roku přednesou tradiční poděkování za úrodu.
– Bohoslužbu bude celebrovat P. Roman
Kubín, biskupský vikář.
– V neděli 30. 8. 2015 v 10:30 hodin
v starobylém a památném farním
chrámu sv. Jiljí.
KROJOVANÉ ROZAŘÍNSKÉ HODY
S LIDOVOU VESELICÍ
– Slavnostní liturgii bude celebrovat
P. Martin Bejček, iurista a organolog.
– Po slavnostní bohoslužbě proběhne veselice, při níž k tanci a poslechu bude
hrát cimbálová muzika.
16

– V případě nepříznivého počasí celý
program proběhne v prostorách dvorního traktu.
– V neděli 6. 9. 2015 v 14:30 hodin na
farní zahradě.
TRADIČNÍ „VENI SANCTE“
– ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO
A AKADEMICKÉHO ROKU
S NÁSLEDNÝM TÁBORÁKEM
A KONCERTEM
– Začátek v 17 hodin v chrámu sv. Jiljí.
– Poté zábavný program v areálu farního
centra.
– V případě nepříznivého počasí zábavná
část programu proběhne v prostorách
dvorního traktu.
– Ve středu 2. 9. 2015.
www.moutnice.farnost.cz
Domluva svateb, křtin, pohřbů, duchovních konzultací a duchovní služby:
mobil: 602 589 195.
moutnice.farnost@email.cz
facebook René Václav Strouhal
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OREL TJ MOUTNICE
Obou akcí se zúčastnili
zástupci Orla Moutnice.
Jako již tradičně se schóla
Piškotci v sobotu 6. června
zúčastnila přehlídky duchovních písní Cantate
v Luhačovicích.
Děti si užily hezký slunečný
den, pochutnaly si na výborném teplém oplatku
a točené zmrzlině.
V neděli 17. května se konala Mariánská
štafeta v Kuřimi a v neděli 31. května
proběhla tradiční župní orelská pouť ve
Křtinách.

Dále bychom chtěli poděkovat florbalistům za reprezentování Orla Moutnice
v Orelské florbalové lize, kde kluci obsadili první místo.
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Horní řada zleva doprava:
trenér Josef Kopeček st.,
Tomáš Kaderka, Dominik Janoušek, Vít
Soukup,Thomas Jakubec, David Skřička,
Josef Kopeček ml., Martin Krumpolc
Prostřední řada: Pavel Goliáš, Daniel
Urban

Spodní řada: Petr Lenner, Filip Kapoun
V orlovně byla provedena výmalba pánské
posilovny a dodělala se fasáda směrem
k víceúčelovému hřišti.
Za Orel Moutnice,
Petr Novotný

ZLATÍ KLUCI
Když se každý z nás setká s tímto souslovím, většinou první, co se mu vybaví,
je získání prvního místa v nějaké kolektivní chlapecké soutěži. Samozřejmě je
to správně, ale jak se již stalo nepsaným
pravidlem, nic není tak jednoduché, jak
to na první pohled vypadá.
Představme si proto tým skvělých
kluků a jejich cestu za první místem
v republikovém finále Orelské florbalové ligy. Jedná se o dorostence,
kteří hráli nebo hrají Jihomoravskou
florbalovou ligu pod hlavičkou FbC
Aligators. A poněvadž v týmu jsou
nejvyšším počtem zastoupeni hráči
z Moutnic a členové Orla Moutnice,
bylo nasnadě, že se budeme zúčastňovat
i turnajů Orelské florbalové ligy. Orel
Moutnice nám poskytl podporu, za což
jsme rádi.
V týmu máme čtrnáct hráčů, kteří se víceméně pravidelně zúčastňovali tréninků
jednou, někdy i dvakrát týdně, aby se stále
zlepšovali v hráčských dovednostech
a zvyšovali svou fyzickou zdatnost.
Podmínkou účasti na finálovém turnaji
bylo umístění v základní skupině na
prvním nebo druhém místě. Do cesty
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se nám postavila družstva z Vyškova,
Dolních Bojanovic, Židenic a Křenovic.
Tuto skupinu jsme zvládli na výbornou
a postoupili do finále z prvního místa.
Na finálový turnaj, který se konal
v Bystřici na Pernštejnem, jsme odjížděli
odhodlaní bojovat o co nejlepší umístění,
a také zároveň s respektem k soupeřům,
protože jsme věděli, že se utkáme s těmi
nejlepšími týmy Orelské florbalové ligy
v republice.
V bojích o medaile jsme se postupně
utkali s Uherským Brodem, Boskovicemi,
Novým Městem na Moravě, Kašavou
a Dolními Bojanovicemi. Z pěti zápasů
jsme jednou prohráli, ale jelikož tým,
který nás porazil, prohrál dvakrát, první
místo bylo po zásluze naše.
Radost kluků ze zlaté medaile byla
obrovská a doufejme, že toto zúročení
mnoha hodin strávených na trénincích
je povzbudí do dalších bojů a bude inspirací pro mladé začínající florbalisty.
Samozřejmě nepřijde zkrátka ani moutnická Orlovna, kterou ozdobí krásný
zlatý pohár.
Trenér a vedoucí družstva
Josef Kopeček
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