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letošní extrémně horké léto skončilo  
a začíná podzim, kdy krajina začíná hrát 
všemi barvami. Nově barvami hraje i naše 
dědina během dnů svozu odpadů. Černé 
popelnice v domácnostech doplnily žluté  
a modré. Zařadili jsme se tím po bok obcí, 
kde již funguje svoz tříděného odpadu od 
domu. Z toho důvodu bude začátek tohoto 
zpravodaje věnován třídění odpadů.

Ing. Antonín Vymazal
Starosta obce

Vážení a milí spoluobčané,

1. Zprávy Z obce

dovolte, abych nejdříve poděkoval 
všem, kteří v naší obci třídíte odpady. 
také děkuji těm 95% domácností, které 
se doposud zapojily do systému svozu 
tříděného odpadu od domu. vyjádřeno 
v číslech, bylo doposud rozdáno na 320 
modrých popelnic na papír, 320 žlutých 
popelnic na plast a 80 černých popelnic 
bylo vyměněno těm, kteří měli plechové 
popelnice, popřípadě doposud využívali 

na komunální odpad popelnici modrou 
nebo žlutou. Černé popelnice tedy obec 
ještě dokupovala, aby zajistila plynulý 
přechod na nový systém svozu. Spolu  
s popelnicemi byly rozdávány i tašky na 
tříděný odpad. původní počet 200 ks byl 
navýšen o 100 ks. tašky tedy dnes slouží 
ve 300 kuchyních (spižírnách) k prvot-
nímu třídění odpadů. 

Kam s ním aneb jak správně třídit
nejste si jisti, kam který odpad patří? 

kam dát nápojové kartony, mastný papír  
a podobně? na tyto a další otázky bylo od-
povídáno na semináři věnovanému tomuto 
tématu začátkem září v orlovně. a protože 
opakování je matka moudrosti pojďme si 
připomenout některé informace. 

každý obal má na sobě zpravidla 
značku, z čeho je vyroben, a podle toho 
poznáme, kam jej můžeme vytřídit. 

do papíru tedy patří veškeré noviny, 

Třídění odpadů
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letáky a kartony a také obaly opatřeny 
touto značkou

do žluté popelnice na plasty potom mů-
žeme vhazovat veškeré obaly označené 
těmito kódy

 kromě těchto plastů patří do žluté po-
pelnice i veškeré nápojové kartony, tedy 
obaly označené takto

 

tyto značky naleznete i na taškách na 
tříděný odpad, které obec k popelnicím 
rozdávala. když tedy držíte v ruce obal  
a nejste si jisti, kam patří, stačí se podívat 
na značky uvedené na kabelách a vhodit 
obal do příslušné tašky. pozor! na žluté 
tašce jsou pouze kódy uvedené pro plast, 
ale přesto sem patří i nápojové kartóny 
– tedy veškerý vrstvený papír potažený 
plastovou fólií.

na přednášce jsme se tedy dozvěděli, že 
do plastů můžeme házet veškeré kelímky 
od jogurtů, másla, obaly od šampónů, mi-
krotenové sáčky a také veškerý poplasto-
vaný papír, krabice od mléka a dokonce  
i mastný papír a kalíšky od vosku.

Slevy
tak jako jsou za dům odpovědni 

všichni, kdo v něm bydlí, tak jsme všichni 
lidé odpovědni za planetu zemi, kterou 
společně obýváme. Mám tedy radost za 
všechny, kteří pomáhají tříděním k re-
cyklaci odpadů případně k jejich energe-
tickému využití.  třiďme, protože to má 
smysl! přispíváme tím k ochraně život-
ního prostředí. Samozřejmě je ještě lepší 
předcházet vzniku odpadů, pokud však 
již nějaký vznikl, je dobré jej dále využít. 
proto jsme se rozhodli na obci podpořit ty, 
kteří třídí a to formou slevy na poplatku  
z odpadu. 

Tabulka slev za třídění odpadů

Slevy se dají navzájem kombinovat.
příklady:
➣ pokud se vytřídí 5–10 kg/osobu/rok 

papíru a 10 a více kg/osoba/rok plastu, 
je výsledná sleva 27,50 %.

➣ pokud se vytřídí 10 a více kg/osobu/
rok papíru a 10 a více kg/osoba/rok 
plastu, je výsledná sleva 40 %.

➣ pokud se vytřídí 0–5 kg/osoba/rok pa-
píru a 5–10 kg/osoba/rok plastu, je vý-
sledná sleva 7,50 %.

• do komunálního odpadu nepatří rost-
linný odpad. rostlinný odpad patří do 
kompostéru případně do hnědých kon-
tejnerů umístěných na sběrném dvoře. 
popelnice, kde bude rostlinný odpad 
nebudou vyváženy.

• ve sběrném dvoře jsou umístěny dva 
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hnědé kontejnery – jeden na rostlinný 
odpad a druhý na dřevní odpad (větve). 
prosíme všechny, kteří tyto kontejnery 
využívají, aby toto rozlišení respekto-
vali. pokud do rostlinného odpadu vy-
vážíte i stonky od rajčat, slunečnice, 
apod. nastříhejte tyto stonky na max. 
cca 10-15 cm dlouhé kousky. 

• vzhledem k tomu, že svozová firma 
požaduje v novém systému mít všechny 
vysypávané popelnice očipované, pro-
síme těch cca 20 domácností, které 
se nezapojily do nově zaváděného 
systému, aby si na obecním úřadě vy-
zvedly čip na své popelnice na komu-
nální odpad.

co do kanalizace nepatří 
Brněnské vodárny a kanalizace připomí-
nají, co do kanalizace nepatří a je záko-
nem zakázáno do ní vypouštět:

• biologický odpad – zbytky jídel, odpad 
z kuchyňských drtičů

• tuky – fritovací oleje, motorové oleje
• veškeré hygienické potřeby
• chemikálie a další nebezpečné látky
• léky

bodově další informace z obce
• opravují se mostky na rybníku a vedle 

transformátoru. Mostek na rybníku 
čeká generální oprava, mostek u trans-
formátoru čeká oprava soklu a zábradlí. 

• Během podzimu proběhne čištění 
potoku.

• Byla zahájena rekonstrukce silnice 
za hřbitovem včetně prodloužení sítí. 
dokončení je plánováno 2 měsíce od 
zahájení.

• Územní rozhodnutí na nový obecní 
úřad bylo vydáno. Byla podána žádost 
o stavební povolení a připravují se pod-
klady pro výběrové řízení na zhotovi-
tele stavby.
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• Bylo schváleno podání žádosti o dotaci 
na dětský klub. v rámci této dotace je 
možné hradit mzdu paní, která se stará 
o děti po skončení školní družiny – tedy 
paní Buchtové. z těchto prostředků lze 
také financovat obnovu hřiště.

• pracovníci z výzkumného ústavu zkou-
mají reklamovanou silnici za čističkou, 
jelikož se na ní objevily nové trhliny.

• připravuje se kompletní rekonstrukce 
silnice mezi Moutnicemi a jaloviskem. 
je možné, že práce proběhnou ještě 
tento podzim.

• obci byla dále schválena dotace na 
opravu hřbitovní zdi od jihomorav-
ského kraje ve výši 300.000 kč.

• na přelomu měsíce září a října bude 
zahájena demolice sousedního objektu 
vedle obecního úřadu.

• připravují se podklady pro podání žá-
dosti o územní rozhodnutí na průtah.

• Se společností E-on bylo dohodnuto, 
že v příštím roce proběhnou v naší obci 
první přeložky vzdušného vedení elek-
trické energie do země. jedná se o ve-
dení směrem ke hřišti (za hřbitovem), 
úsek před školou, část vedení vedle 
nově budovaného obecního úřadu  
a zrušení nevyužívané části vedení při 
odbočce z hlavní silnice na nesvačilku. 
při průtahu pak bude velmi pravděpo-
dobně přeložena část vedení od trafo-
stanice umístěné před Suchánkovým 
(směr na velké němčice) až po č. p. 2 
(ke kostelu) jedná se o pravou stranu 
ulice při hlavní silnici ve směru na 
těšany. chtěl bych touto cestou popro-
sit všechny, kteří se chystají zateplovat 
své domy, aby při zateplování svých 
domů nachystali i chráničku do země 

pro přívod elektrické energie zemním 
kabelem. je velmi pravděpodobné, že 
další úseky budou následně pokračovat.

• dětské hřiště vedle školky bylo do-
končeno včetně přístupového chodníku  
a laviček.

• probíhají projektové práce na rozšíření 
mateřské školy. také je vedena dis-
kuze o možnosti získání dotačních pro-
středků na tuto akci.

• Byly pořízeny nové herní prvky i spor-
tovní vybavení pro děti a mládež na 
víceúčelové hřiště vedle orlovny. také 
byly opraveny branky a basketbalové 
koše. 

průtah
celý projekt řeší nové výškové i šíř-

kové uspořádání hlavní silnice ii/380 
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od začátku obce až po její konec včetně 
všech sjezdů a chodníků podél komuni-
kace. nově jsou řešeny parkovací stání, 
přeložky sítí veřejného osvětlení a míst-
ního rozhlasu do země a dále rozvody op-
tické sítě. zásadním způsobem se změní  
i střed obce, kde se v tuto chvíli připra-
vuje kruhový objezd. 

výsledné dopravní uspořádání je vý-
sledkem mnoha desítek hodin jednání  
s odborníky, obyvateli domů v okolí kři-
žovatky, správci sítí a dotčenými orgány 
státní správy. při hledání optimální vari-
anty bylo přihlédnuto také k připomínkám 
občanů z roku 2011, kteří se k tehdejší va-
riantě vyjadřovali. 

i když z laického pohledu se mohou 
zdát některá dopravní napojení ne zcela 
vhodně řešeny, vše má v tomto projektu 
se opodstatnění a logiku. důraz je kladen 
především na zachování co nejvíce zele-
ných ploch a na minimalizování nových 
betonových či asfaltových ploch. 

Snad nejvíce emocí budí odbočka 

z kruhového objezdu směrem k poště  
a kostelu. toto dopravní napojení je dáno 
zejména požadavky společnosti kordis, 
která řeší integrovanou dopravu v rámci 
jihomoravského kraje. díky tomu, že 
je v těšanech přestupní uzel, tak se již  
v Moutnicích autobusy od Brna a nesva-
čilky sjíždějí ve stejný čas. z toho důvodu 

je zde požadavek na 
umístění autobusových 
dvojzastávek, aby nedo-
cházelo k blokování sil-
nice při zastavení auto-
busů v zastávce (toto je 
zase požadavek policie 
Čr). normy pak neu-
možňují umístit odbočku 
do výjezdového klínu 
z autobusových zastá-
vek. proto zde nemůže 
vzniknout klasická kří-
žová křižovatka, i když 
se na první pohled zdá, 
že by toto řešení bylo 

nejvhodnější. Snahou tedy bylo z této 
„nevýhody“ udělat výhodu. navrhovaná 
odbočka k poště toto splňuje zejména 
tím, že řeší dopravní obslužnost stávají-
cího území a nemusí se zde budovat nová 
obslužná komunikace, která by v případě 
křižného napojení ulice pod chaloupkama 
a k poště, musela být budována včetně ob-
ratiště. Horní parkoviště by jinak bylo od-
říznuto a jeho další využití by bylo velmi 
komplikované. 

policie Čr po řadě jednání požadovala 
napojit podobným způsobem i ulici pod 
chalopkama. zvolené dopravní řešení je  
v tomto případě technicky možné dle 
norem a klade otázku do budoucna, zda 
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z ulice pod chalopkama neučinit jed-
nosměrnou obytnou zónu s vyhrazeným 
parkovacím stáním při jedné straně komu-
nikace, aby se zde výrazně zpřehlednila 
dopravní situace.

ostatní řešení sjezdů, chodníků, parko-
vacích stání a cyklostezek je řešeno dle 

technických možností a požadavků orgánů 
státní správy.

v případě zájmu a dotazů jsem připraven 
zodpovědět případné otázky a vysvětlit jed-
notlivé návaznosti na obecním úřadě.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

v posledních dnech došlo v naší obci 
k opakovaným případům napadení 
osob volně se pohybujícím psem. po-
hyb psů v naší obci upravuje vyhláška, 
ta však sama nemá žádný význam, po-
kud nebudeme ctít obecně známá pravi-
dla běžné lidské odpovědnosti a úcty ke 
všem spoluobčanům.

většině z nás jsou známé mediální 

případy napadení psem, které skončilo 
významným poškozením zdraví, proto 
roztrhané kalhoty u nás mohou vypadat 
jako nezajímavá událost. přesto anebo 
právě proto apelujeme na všechny spo-
luobčany k větší odpovědnosti, dodržo-
vání pravidel a respektu.

děkujeme za pochopení
Rostislav Dohnálek 
místostarosta obce

vážení spoluobčané,

dobrý den,
dne 6. 7. 2015 jsme jaké posádka vr-

tulníku LzS kryštof 04 dostali výzvu  
k zásahu u zkolabovaného cyklisty po-
blíž obce Moutnice. dispečink nás navá-
děl na místo zásahu podle telefonování 
dvou kluků, kteří ke zraněnému přivolali 
pomoc.při příletu byl jeden chlapec u le-
žícího pána a druhý zaběhl od stromů do 
pole a naváděl nás k místu události.

no a jak jsem později s nimi mluvil, tak 
jsem zjistil, že to jsou mladí dobrovolní 
hasiči. Byli z toho trošku vyděšení, ni-
kdy u ničeho podobného nebyli. posílám 

fotky, co jsem udělal na služební mobil, je 
tam jen jeden, protože druhý nám zajel na 
kole pro doklady pána. 

poděKování 
Martinu Formánkovi a pavlu Springinsfeldovi
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prosím, pokud to je možné, sdělte klu-
kům naše další poděkování. 

důležité je, že kluci nebyli neteční a po-
radili si, zavolali na 155, zajistili pánovi 
pomoc, počkali u zraněného a navedli na 
místo vrtulník.

Hezký den, ze služby  zdraví pilot 
JUDr. Vladimír Panenka

obec Moutnice se k poděkování také 
připojila a ocenila chlapce za projeve-
nou odvahu a rozhodnost na obecním 
úřadě. 

„MoUTnIcKÉ odpadKobraní“
zbavme naše okolí odpadků a společnými silami přispějme 

ke zlepšení společného životního prostředí. 
akce probíhá v rámci kampaně ukliďme svět!

Kdy?      17. 10. 2015 ve 14.00 hodin
Kde?      parčík u hasičky

 S sebou: výstražnou vestu, pracovní rukavice, pevnou obuv 
a hlavně chuť k práci!

po skončení akce je pro všechny zúčastněné připraveno 
malé občerstvení.
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už desátým rokem funguje v České re-
publice stejný systém jako ve zbytku Ev-
ropy. každý z nás může díky němu zdarma 
předat k recyklaci vysloužilý spotřebič, aniž 
by s tím měl jakékoli další starosti.

ELEktroWin, největší český kolek-
tivní systém pro sběr a recyklaci elektrood-
padu, už vytvořil přes 13 000 míst zpětného 
odběru. jejich prostřednictvím lidé ode-
vzdali přes 13 milionů spotřebičů o celkové 
hmotnosti více než 230 000 tun.

dosloužil i vám doma některý spotřebič? 
Bude ekologicky recyklován a získané suro-
viny poslouží při výrobě nových spotřebičů, 
když jej odevzdáte na některém z těchto 
míst:
- Sběrné dvory měst a obcí – na nich mů-

žete spotřebiče odevzdat bez ohledu na 
místo bydliště. nejbližší sběrný dvůr na-
jdete v ulici pod chaloupkama

- prodejny elektro – prodejci jsou povinni 
převzít staré spotřebiče při nákupu nového 
zboží systémem „kus za kus“. podle no-
vely zákona, která začala platit na sklonku 
roku 2014, musejí obchody s prodejní 
plochou větší než 400 m2 malý spotřebič, 
jehož žádný rozměr nepřesáhne 25 centi-
metrů, odebrati bez nákupu nového. pro-
dejci spolupracující s ELEktroWinem 
vycházejí obvykle spotřebitelům vstříc 
v daleko větším rozsahu a začali to dělat 
dříve, než zákon vstoupil v platnost. 

- Se sběrem spotřebičů pomáhá také už 
víc než 1000 hasičských sborů po celé 
republice. 

- Města a obce podle zákona musejí nej-
méně dvakrát ročně zorganizovat svoz 

nebezpečného odpadu do kterého patří  
i staré elektro. velkoobjemový kontejner 
přistavíme opět ve dnech…(doplnit)

- ELEktroWin organizuje množství 
akcí, při nichž můžete za odevzdaný spo-
třebič získat dárek – například v podobě 
slevy na vstupném do zoo nebo do mu-
zea. Sledujte proto pozorně internetové 
stránky www.elektrowin.cz a feceboo-
kový profil recyklace je legrace, kde na-
jdete vždy aktuální informace. 
za likvidaci odpadu mají platit jeho pů-

vodci a nejlepší odpad je ten, který vůbec 
nevznikne. to jsou dvě základní poučky, 
kterými se dnes řídí odpadové hospodářství 
v celé Evropě.

podle první z pouček se tedy například  
o recyklaci použitých elektrospotřebičů 
starají jejich výrobci. aby byla splněna  
v případě starého elektra i druhá podmínka, 
musíme je skutečně předat k recyklaci, ne 
vyhodit jako odpad.

pro splnění požadavků Eu zatím stačilo 
vysbírat a recyklovat čtyři kilogramy na 
obyvatele, tedy zhruba 40 000 tun. ve sku-
tečnosti Češi v posledních letech odevzdá-
vají ročně průměrně pět kilo starého elektra, 
dohromady tedy něco k 50 000 tunám.

už v roce 2016 ale nebude kvóta stano-
vena takto pevně, naším společným úkolem 
bude sebrat 40 procent množství nově pro-
daných spotřebičů - počítáno průměrem za 
tři roky nazpět. podle současných prodejů, 
které se za dva roky nejspíš nijak drama-
ticky nezmění, to tedy bude ročně něco přes 
70 000 tun čili o něco víc než sedm kilo na 
obyvatele.

recyKlovaT je nejen SprávnÉ,  
ale I pohodlnÉ
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ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do 
přírody nedostává velké množství nebezpečných 
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty 
a jiné mate riály (sklo či beton), které se díky 
recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz

?

• Můžete je odevzdat prodejci

při koupi nového spotřebiče

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Využijte mobilních sběrných míst 

– informujte se na obecních 

úřadech

• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz

ZáKladní šKola MoUTnIce

školní rok 2015 / 2016
nový školní rok byl slavnostně zahájen 

v úterý 1. září 2015. v tomto školním roce 
máme ve škole 3 třídy. i. třídu – 1. ročník 
navštěvuje 13 žáků, vyučující je Mgr. Ma-
rie Marešová. ve ii. třídě jsou spojeni žáci 
2. a 3. ročníku ( 12 + 8 žáků ), vyučující 
je Mgr. renata uhlířová. ve iii. třídě je 
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2. InForMace od organIZací

spojený 4. a 5. ročník (8 
+ 11 žáků), vyučující je 
Mgr Lenka vojtěchová. 
ve škole máme 1 oddě-
lení školní družiny (30 
dětí). vychovatelkou je 
paní ilona Strejčková.

Marie Marešová

rok se s rokem sešel, máme opět ko-
nec června a pro náš sbor nastává kaž-
doroční příjemná povinnost s přípravou 
hasičských závodů o putovní pohár por. 
jaroslava Garguly. v letošním roce v so-
botu 27. 6. 2015 proběhl již 11. ročník této 
soutěže, ale zároveň byl tento ročník také 
v něčem nový. nově se v letošním roce 
naše soutěž zařadila do břeclavské hasič-
ské ligy. Účast potvrdila všechna družstva, 
která v této lize soutěží, a samozřejmě  
i družstva, která každoročně Memoriál 
podporují a jsou již pravidelnými účast-
níky. Letos se sjelo 19 družstev mužů  
a 9 družstev žen.

po slavnostním nástupu a uctění pa-
mátky položením kytice na hrob s tichou 
vzpomínkou na jarka Gargulu a jeho ko-
legu davida kožušského odstartovalo 
soutěžní klání na místním fotbalovém 
hřišti v Moutnicích první družstvo mužů 
z SdH Hrušovany u Brna. poté se na 

startovní čáru připravovalo domácí druž-
stvo mužů „a“, které předvedlo krásný 
požární útok s časem 23,32 a v konečném 
pořadí z toho bylo velice pěkné 2. místo. 
příčku nejvyšší - 1. místo a putovní pohár 
získali kamarádi ze sportovního družstva 
SdH Starý Lískovec-Sport s časem 22,28 
a místo 3., tedy bronzové, obsadilo s ča-
sem 23,61 družstvo SdH nesvačilka ze 

 XI. ročníK MeMorIálU o pUTovní pohár 
por. jaroSlava gargUly

Sdh MoUTnIce
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sousední vesnice. po odběhnutí kategorie 
mužů byla upravena trať pro kategorii 
žen, kterou odstartovalo již tradičně do-
mácí družstvo žen – mamin. každoročně 
dokazují svoji bojovnost,  staví se do 
boje s daleko mladšími ženami nebo do-
konce i dcerami a obsadily pěkné 5. místo.  
v letošním roce se zrodilo nové družstvo 
moutnických žen a hned získaly bronzo-
vou příčku s časem 35,91. na 2. místě se 
umístilo družstvo SdH poštorná s časem 
31,92. Místo nejvyšší a putovní pohár  
v kategorii Ženy získalo s časem 28,37 
družstvo u nás soutěžící poprvé - SdH Ho-
dějice. celým průběhem letošních závodů 
nás slovem provázel náš komentátor pan 
robert ostrovský, který si vede přesné 
statistiky všech závodů a občas nás také 
překvapí nějakým zajímavým záznamem 
z historie, na který jsme již dávno pozapo-
mněli. v letošním roce nás při závěrečném 
vyhlášení pozlobilo počasí, ale i to se na-
konec umoudřilo a tak se na úplný závěr 
mohli předvést i nejmladší hasiči našeho 
sboru a ukázat, jak celý rok pilně trénují.

Milou návštěvou nás poctila starostka 
SHČMS pro jihomoravský kraj paní  
Bc. zdeňka jandová, starosta obce  
ing. antonín vymazal a členové aktivu 
zasloužilých hasičů manželé Ladislav  
a naděžda Švejdovi. také za námi přijeli 
na návštěvu přátelé z obce chodouny s paní 

starostkou Marií cimrovou. celý den jsme 
zakončili posezením za hasičkou, kde jsme 
si dali dobré chlazené pivko a něco dob-
rého z grilu. přišlo i na slzy dojetí, jelikož 
všichni muži, kteří si dokážou vážit práce 
druhých, odměnili ivetu a jitku kyticemi  
a krásným dárkem, který obě velice potěšil. 

velké díky patří všem rozhodčím, kteří 
se podíleli na zdárném průběhu fair play 
závodu, všem sponzorům za jejich pod-
poru jak materiální, tak finanční a bez kte-
rých by nešlo vytvořit tak kvalitní soutěž  
a samozřejmě všem, kdo se podíleli na pří-
pravě letošního memoriálu.

Fotografie naleznete ve fotogalerii:   
http://panu.rajce.idnes.cz/Memorial_

por.Jaroslava_Garguli_2015/
nebo
http://bony-s.rajce.idnes.cz/XI.roc-

nik_Memorialu_o_putovni_pohar_por._J.
Garguly_27._6._2015/

v neděli 6. 9. 2015 uspořádala farnost 
Moutnice ve spolupráci s moutnickými 
hasiči a vinaři každoroční rozařínské 
hody. v prostorách farního centra byly 
hody zahájené slavnostní mší svatou, 

hlavním celebrantem byl duchovní otec 
pater Martin Bejček. po slavnostní mši 
svaté jsme mohli posedět v milé spo-
lečnosti cimbálové muziky Sylván a na-
šich přátel těchto tradičních hodů. přes 

rozařínské hody 2015
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malou nepřízeň počasí 
jsme si zazpívali, ochut-
nali dobrý vinný mok  
a dobrou uzenou cigárku  
a na závěr zhodnotili le-
tošní události.

SdH MoutnicE a oBLaStnÍ cHarita HodonÍn poŘÁdÁ

podZIMní MaTerIální SbírKa 
v roce 2015

v pátek 16. 10. 2015 od 16 do 18 hodin 
v sobotu 17. 10. 2015 od 9 do 16 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)
• Lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony
• Látky – minimálně 1m, (prosíme, nedávejte nám odstřižky a zbytky)         
• domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky (vše nepoškozené)
• polštáře



Moutnický zpravodaj 3/2015 

15

vInUM bonUM MoravIae – vInařI MoUTnIce

přišel podzim a vinařům nastal čas 
sklizně plodů celoročního snažení. ta le-
tošní úroda je co se týká množství i kvality 
velmi dobrá a díky slunečnému létu i o je-
den až dva týdny ranější. 

vinobraní není pro vinaře, jako pro 
ostatní, kulturní akce s konzumací dob-
rot a burčáku, ale doba, kdy se se skli-
zenou úrodou přesouvá práce do lisoven 
a sklepů. dobré víno se ani z kvalitních 

hroznů samo neudělá. každý vinař musí 
zapojit všechny své zkušenosti a znalosti 
léty prověřených i moderních výrobních 
technologií a postupů a přidat trochu toho 
„srdíčka“ aby vyrobil to nejlepší víno.

potom se svým vínem rád pochlubí  
a porovná jej s ostatními vinaři třeba na 
výstavě vína. proto letos na sobotu 5. pro-
since chystáme  tradiční  „Mikulášskou 
výstavu archivních vín“ na kterou vás 
tímto všechny srdečně zveme. vstupné 
bude jednotné a budete moci od 11–00 
hodin až do pozdních večerních hodin 
volně degustovat vína roční i starších roč-
níků v příjemné kulise cimbálové muziky.  
a tu naši letošní úrodu budete moci po-
prvé ochutnat na Svěcení vína 27.prosince 
a v lednu na vinařském krojovém plese. 

přijďte s námi strávit příjemné chvíle 
u dobrého vína a lidové muziky, která  
k němu patří.

Za VBM Jiří Novotný

charita hodonín: 
Ludmila Malá, tel. 534 001 250, mobil: 737 234 077
email: ludmila.mala@charita.cz
Sdh  Moutnice: Marie Gargulová 739 435 009
jitka Flodrová 606 545 526,  iveta dohnálková 728 104 881

vaše věci poslouží lidem v nouzi.   
děKUjeMe! 

KonTaKTy

• obuv – veškerou nepoškozenou
• Batůžky a ledvinky, pánské opasky, tkaničky do bot
• potřeby osobní hygieny
• Čistící prostředky
• Funkční ruční nářadí
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Spolek žen v Moutnicích bude na pod-
zim pořádat zájezd na dvě divadelní před-
stavení v Boleradicích. vstupenky rezer-
vovala slečna Hana Buchtová. 

Hru divá Bára předvede divadelní 
soubor bratří Mrštíků Boleradice v pátek  
30. října v 19.30 hodin.

povídka Boženy němcové posloužila 
Milanu uhdemu jako předloha pro drama-
tický příběh o odvážné, samorostlé dívce, 
opovrhované dceři obecního pastýře,která 
se ničeho nebojí.jenže pověrčiví vesničané 
si o ní vyprávějí všelijaké podivné věci,-
dokonce hledají spojení s nadpřirozenými 
bytostmi. Smělá a odvážná Bára na hloupé 
předsudky svých bližních málem doplatí.
Energické děvče přivádí svými kousky do 
varu celou vesnici.když se pokusí kuri-
ózním způsobem pomoct své kamarádce 
Elišce zbavit se dotíravého nápadníka,tr-
pělivost zaostalých vesničanů přeteče  
a Bára skoro přijde o život.naštěstí se  
v poslední chvíli objeví zachránce.

režisérka alena chalupová upravila 

scénář a doplnila ho českými lidovými 
písněmi.Silný příběh je obohacený o lí-
bezné melodie na Moravě méně známé.

Muzikál My fair lady hraje vlastenecká 
omladina vídeň pouze jednou a to v neděli 
22. 11. v 15.00 hodin.

proslulý americký muzikál a.j.Lernea  
a F. Loeva, který vznikl na motivy diva-
delní hry G. B. Shawa „pygmalion,“ měl 
premiéru na Brodwayi v roce 1956, ale od 
té doby jakoby nikdy nezestárnul.

na počátku stála nevinná sázka Hen-
ryho Higginse s plukovníkem pickerin-
gem. dokáže Higgins, staromládenecký 
profesor lingvistiky, proměnit prostořekou 
květinářku Lízu v sebevědomou mladou 
dámu.nebo se naopak Líze povede sar-
kastického profesora proměnit v muže se 
srdcem na pravém místě? 

předpokládaná cena vstupenky a jízdného 
pro nečleny 150 kč. přihlášky bude registro-
vat paní B. novotná. další informace sdě-
líme prostřednictvím obecního rozhlasu.

Mgr. D. Ovczaryková

7. května jsme byli jako zástupci mlá-
deže naší farnosti pozváni jiřím Strachem, 
hercem a režisérem, na natáčení seriálu 
České televize Labyrint, kde jsme účin-
kovali jako komparz. všechny záběry se 
natáčely v kostele sv. Michala v Brně, kde 
jsme měli ráno před jedenáctou hodinou 
sraz. 

Čekala nás chvíle sezení před kostelem, 
než uvnitř štáb vše připraví, a pak jsme 

už mohli vejít dovnitř. S ministranty jsme 
odešli do zákristie a holky se usadily do 
lavic. naším úkolem při natáčení bylo to-
tiž hrát věřící na mši svaté. k nám, minis-
trantům, se připojil i otec rené a herec jiří 
racek, který hrál kněze. Část mše svaté, 
kterou jsme měli hrát, byla modlitba otče 
náš, kterou jsme odzpívali celkem asi dva-
náctkrát, bylo totiž potřeba scénu zabrat  
z několika různých úhlů.

Mládež v SerIálU

SpoleK žen MoUTnIce
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po skončení natáčení se všichni shro-
máždili před kostelem, aby získali podpisy 
a fotky se svými oblíbenými herci, kteří se 
natáčení účastnili. Mimo jiřího Stracha 
zde totiž také byli jiří Langmajer, Stani-
slav Majer a zuzana kajnarová. S panem 
režisérem jsme se všichni zdrželi na pár 
slov, byl velice příjemný a velmi ochotně 
nám všem podepsal omluvenky do školy 

s důvodem nepřítomnosti „Mše svatá za 
Stracha“. pak už jsme se všichni rozešli 
domů, nebo na oběd. 

celé odpoledne probíhalo velice pří-
jemně. Bylo zajímavé podívat se, jak natá-
čení seriálu vypadá z druhé strany kamery. 
je skvělé, že se nám taková příležitost 
naskytla.

Petr Springinsfeld

Český svaz ochránců přírody se již od 
roku 1980 angažuje v mnoha oblastech tý-
kajících se ochrany naší přírody. ČSop je 
členem iucn (Světového svazu ochrany 
přírody) a zakládajícím členem Českého 
národního komitétu unEp (programu 
oSn pro životní prostředí).

jednou z mála činností ČSop, které byly 
převzaty ze zahraničí je kampaň ukliďme 
svět! cílem Českého svazu ochránců 
přírody jakožto koordinátora kampaně  
v České republice podpořit dobrovolné 
aktivity a přimět veřejnost k zájmu o stav 
a aktivní přístup ke společnému životnímu 
prostředí.

proč zrovna Ukliďme svět!?  
protože je to potřeba! jen v české 

republice se při akcích Ukliďme svět 
každoročně sebere téměř dvě stě tun 
odpadu. To není málo.

v kampani ukliďme svět! (v originále 
clean up the World!) jde především o to 
přispět ke zlepšení společného životního 
prostředí, tím, že jej zbavíme odpadků. 
Mezinárodní kampaň je založená na 

dobrovolné práci a pomoci nejrůznějších 
spolků, skupin, škol, obcí, podniků, rodin 
i jedinců, kteří se do úklidů světa (zejména 
ve svém okolí) aktivně zapojují. jako je-
den z největších komunitních projektů 
na světě současnosti je ukliďme svět! od 
svých počátků v roce 1989 podporován 
unEp (united nations Environmental 
programme). 

Hlavním přínosem, který projekt plní již 
od svého počátku, je však posílení pově-
domí o odpovědnosti každého jednotlivce 
za stav společného životního prostředí. 
velký význam má tento fakt zejména pro 
děti, které si díky takovýmto akcím upřes-
ňují svůj pohled na přírodu a dotvářejí své 
hodnotové žebříčky.

nedílnou součástí akce je i zveřej-
nění informací o kampani a to především  
v regionálním tisku. při té příležitosti je 
informována široká veřejnost o problému 
odpadů a znečišťování přírody a životního 
prostředí a zároveň je tak uveden příklad 
pozitivní činnosti napomáhající k řešení 
problému.

čeSKý SvaZ ochránců přírody
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Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych Vás srdečně pozdravil, 

popřál pokojné dny a informoval o dalším 
farním programu s pozváním na něj:

výročí posvěcení moutnického kostela
neděle 25. 10. v 10:30 hodin /kostel/.
pobožnost za zemřelé
neděle 1. 11. v 14:30 hodin /hřbitov/.
Farní odpoledne 
(sousedské popovídání, setkání se s kně-
žími, kteří z naší obce pochází 
a kteří zde působili, divadlo)
neděle 15. 11. v 14:30 hodin /orlovna/.

Setkání se sv. Mikulášem
neděle 6. 12. v 14:30 hodin /kostel/.
předvánoční svátost smíření
neděle 20. 12. v 15 hodin /kostel/.
roznášení betlémského světla
středa 23. 12. od 14 do 16 hodin /po obci; 
prosím, kdo máte zájem, dejte lucernu 
nebo svící do okna/.
vánoční mše svatá pro děti
čtvrtek 24. 12. v 16 hodin 
(děti přináší moutnickou sošku jezulátka).
Slavná mše svatá vánoční
čtvrtek 24. 12. v 22 hodin 
a pátek 25. 12. v 7:30 a 10:30 hodin.
Svatoštěpánské bohoslužby
sobota 26. 12. v 7:30 a 10:30 hodin.
bohoslužby o Svátku svaté rodiny 
s požehnáním manželům
neděle 27. 12. v 7:30 a 10:30 hodin.

děkovná bohoslužba na závěr roku
ve čtvrtek 31. 12. v 16 hodin 
(s prezentací bilanční zprávy anno 
salutis).

novoroční bohoslužby
pátek 1. 1. v 7:30 a 10:30 hodin.
charitativní Tříkrálová sbírka pro nej-
potřebnější v naší vlasti a zahraničí 
v neděli 10. 1. již nového roku 2016 odpo-
ledne /navštěvují obětavé děti v roli tříkrá-
lových koledníků/.

René Václav Strouhal
/Římskokatolická farnost Moutnice, Řím-
skokatolická farnost Těšany, 2. lékařská 
fakulta Univerzity Karlovy v Praze/
                                                                                                                     

domluva svateb, křtin, pohřbů, du-
chovních konzultací a duchovní služby:
telefon +420 602 589 195;
moutnice.farnost@email.cz
www.moutnice.farnost.cz

FarnoST MoUTnIce
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