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Vážení a milí spoluobčané,

uběhl další čtvrtrok a do ruky se vám dostává 
nové číslo Moutnického zpravodaje. V tomto 
čísle bych Vás chtěl zejména informovat o pro-
bíhajících investičních akcích i o plánovaném 
průběhu dalších projektů. 

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

1. ZPRÁVY Z OBCE

Lze jen těžko začít něčím jiným, než 
tím, co nám přes zimu v obci vyrostlo.  
V těsném sousedství stávajícího obecního 
úřadu začala 2. listopadu stavba nového. 
Přes zimu práce značně pokročily a v sou-
časnosti se stavba chýlí ke svému závěru. 
Veškeré hrubé práce byly dokončeny a již 
nás čekají „jen“ obklady, dlažby a osazení 
veškerého vybavení včetně dokončení 
stropů. Termín dokončení stavby, který 
byl ve smlouvě plánován na konec května, 
bude pravděpodobně dodržen. Spolu se 

stavbou obecního úřadu budou v nejbliž-
ších dnech realizovány i přípravné práce 
pro přeložky sítí v nejbližším okolí a te-
rénní úpravy spolu s parkovištěm. 

Financování obecního úřadu bylo plá-
nováno výhradně z obecního rozpočtu, 
jelikož na nové radnice se dotace nevypi-
sují. Nám se však podařilo na tento projekt 
za přispění regionálních politiků KDU-
ČSL získat individuální dotaci z rozpočtu 
Jihomoravského kraje ve výši 2 miliony 
korun. Za tuto pomoc jim patří dík.

Vzhledem k tomu, že nový obecní úřad 
by měl sloužit celé obci, bylo by dobré 
uspořádat den otevřených dveří, kdy si 
občané budou moci prohlédnout nové 
prostory, které jsou budovány především 
pro ně. Den otevřených dveří proběhne 
pravděpodobně v druhé polovině května. 
O přesném termínu budete ještě informo-
váni. Nicméně již dnes jste srdečně zváni. 

Novostavba obecního úřadu se může ně-
komu líbit a někomu také ne, nejdůležitější 

NOVÝ OBECNÍ ÚŘAD
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ale bude, pokud každý, kdo na obec přijde, 
se setká se vstřícným přístupem lidí, kteří 
na obci pracují. To je mé hlavní přání.

Rekonstrukce mateřské školy
Na stavbu nového obecního úřadu by 

měly plynule navázat práce na rekon-
strukci mateřské školy. Již dnes jsem do-
tazován maminkami na otevření nových 
prostor mateřské školy. Řada rodičů počítá 
s tím, že od prvního září tohoto roku bu-
dou jejich děti navštěvovat nově rozšířené 
prostory a to zejména na základě předcho-
zích informací, kdy jsem vás všechny se-

znamoval s plánem stavebních prací. 
Náš plán dokončit práce na rekonstrukci 

mateřské školy do konce srpna trvá. Nic-
méně jsme si vědomi řady překážek, které 
nás čekají překonat k tomu, aby mohla být 
mateřská škola otevřena a řádně provozo-
vána. Jednou z hlavních překážek, kterou 
jsme si v průběhu času uvědomili, je by-
rokratický aparát. Nestačí pouze dokon-
čit rekonstrukci do konce prázdnin, ale je 
třeba nově zrekonstruované prostory zko-
laudovat a navýšenou kapacitu zapsat do 
školského rejstříku. 

Na základě těchto skutečností jsme se 
dohodli s paní ředitelkou Základní a ma-
teřské školy paní Marešovou, že při zápisu 

na další školní rok bude do mateřské školy 
přijato pouze 42 dětí jako doposud a další 
děti pod čarou budou přijaty až ve chvíli, 
kdy se podaří vyřídit i veškeré administra-
tivní záležitosti, které s tím souvisí a které 
jsou výše naznačeny.

Nicméně je dobré vás informovat  
o stavu, ve kterém se teď projekt na re-
konstrukci mateřské školy nachází. Pro-
jektová dokumentace byla dokončena.  
V tuto chvíli se vyřizují veškerá po-
třebná vyjádření pro stavební povolení. 
Následovat bude žádost o získání dotací 
z evropských fondů. Současně s tím se 
připravují rozpočty a podklady pro vy-
hlášení výběrového řízení na zhotovi-
tele, aby práce mohly v ideálním případě 
začít hned, jak se stávající obecní úřad 
přesune do nových prostor. V závislosti 
na vítězi výběrového řízení a jeho har-
monogramu prací se budeme snažit o to, 
abychom se při otevření nových prostor 
co nejvíce přiblížili 1. září roku 2016. 
Protože však v cestě stojí ještě řada ne-
známých, nechceme slibovat přesný ter-
mín otevření.

Během projektování rekonstrukce ma-
teřské školy byla na obec doručena žádost 
podepsaná řadou rodičů a místních ob-
čanů, ve které jsme byli vyzváni ke zří-
zení školní jídelny v prostorách mateřské 
školy. Jako jeden z hlavních důvodů bylo 
uvedeno rozšíření jídelníčku, jelikož řadu 
jídel nelze ve várnicích převážet. Vzhle-
dem k rozpracovanosti projektu a termí-
nům pro podání žádostí o dotace, jsme 
se rozhodli vyřídit vše potřebné nejdříve  
k samotné rekonstrukci školky a následně 
pověřit projektanta prověřením technické 
proveditelnosti přístavby školní jídelny ve 
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dvoře mateřské školy. O výsledcích vás 
budeme informovat.

Průtah
V rámci plánování realizace průtahu 

naší obcí jsme se posunuli o kus dále. 
Podařilo se vyřídit územní rozhodnutí 
na průtah a čeká nás další krok, což je 
vydání stavebního povolení. Ve věci vy-
dání stavebního povolení byla schválena 
smlouva obce se Správu a údržbou silnic 
Jihomoravského kraje na pořízení projek-
tové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení. Tento krok je velmi významný 
pro značné urychlení veškerých příprav  
k průtahu. Bez této smlouvy by se průtah 
realizoval nejdříve za minimálně 2-3 roky. 
Díky této smlouvě zůstává velká naděje, 
že se podaří průtah zahájit již příští rok.

Nejbližší půl rok by se tedy měl nést ve 
znamení přípravy projektové dokumen-
tace pro stavební povolení včetně získání 
samotného stavebního povolení. Po zís-
kání stavebního povolení se budou při-
pravovat dokumenty pro výběrové řízení 
na zhotovitele stavby, které by v ideálním 
případě mělo proběhnout na podzim to-
hoto roku tak, aby se mohlo příští jaro za-
hájit s pracemi na vlastním průtahu.

Hřbitov a okolí
Kolem hřbitova se dokončují práce na 

úpravě zeleně. Spolu s tím se připravuje 
projekt na přeložku nízkého napětí do země 
a úprava veřejného osvětlení. Přeložka níz-
kého napětí by měla proběhnout ve druhé 
polovině tohoto roku. Na hřbitově samot-
ném probíhají práce na ozvučení hřbitova 
a rekonstrukci veřejné toalety. Čeká nás 
také kolaudace prodloužení vodovodu  

a kanalizace a dále nové silnice. Po vyří-
zení kolaudačního souhlasu budou dokon-
čeny rozvody vodovodu po hřbitově.

Třídění odpadů
Chtěl bych touto cestou poděkovat 

všem, kteří v naší obci třídíte odpady. Tří-
děním odpadů si nezavážíme naši Zemi 
odpadky, ale přispíváme k jejich další 
recyklaci případně energetickému vyu-
žití. Za poslední čtvrtletí předešlého roku 
jsme prostřednictvím svozu separovaného 
odpadu vytřídili cca 9 tun papíru a 6 tun 
plastu. Tím se nám daří třídit více, než je 
republikový průměr a obci se toto pro-
mítá ve větších příjmech od společnosti 
Ekokom (společnost, která přerozděluje 
peníze obcím na základě vytříděného od-
padu). Spolu s nově nastavenou smlouvou 
se svozovou firmou se obec po dlouhé 
době vymanila z červených čísel, co se 
týče odpadů. To se promítlo i do slev za 
třídění odpadů, které většina z vás pocítila 
při platbě za odpady na tento rok. Vzhle-
dem k velmi dobrým výsledkům je možné, 
že pro příští rok bude zavedena ještě třetí 
sazba slev, abychom podpořili ještě více 
ty, kteří poctivě třídí. Je však třeba vyčkat 
na vyhodnocení ještě minimálně jednoho 
čtvrtletí, aby se potvrdily výsledky, které 
zatím dosahujeme.
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Samozřejmě ještě lepší než třídit od-
pady je předcházet jejich produkci. Níže 
naleznete možné způsoby snižování pro-
dukce odpadů:
• Nekupujeme balené vody – máme málo 

PET lahví. 
• Používáme jednu nákupní tašku. 
• Nebereme letáky – máme na schránce 

nálepku „Nevhazujte letáky“. 
• Kupujeme větší balení přípravků, 

nápojů… 
• Kupujeme kvalitní výrobky, které déle 

vydrží. 
• Nepoužíváme jednorázové nádobí. 
• Nekupujeme plechovky (konzervy). 
• Nekupujeme noviny – novinky se doví-

dáme na internetu. 

• Nakupujeme v množství, které sku-
tečně spotřebujeme (věci, které pou-
žijeme). 

• Opravujeme rozbité věci – věci vyha-
zujeme, až už nejdou opravit. 

• V obchodech preferujeme méně zaba-
lené zboží. 

• Kupujeme nápoje ve vratných obalech. 
• Obaly od potravin (nápojů) používáme 

vícekrát. 
• Nekompostovatelné zbytky (omáčky, 

kosti…) dáváme domácím zvířatům. 
• Netopíme tuhými palivy – nemáme 

popel. 

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

PROSBA
Pokud vyhazujete papírové krabice do velkých modrých kontejnerů rozmístěných 
po obci, krabice před vhozením rozřežte na menší díly nebo rozšlapte. Neodklá-
dejte nerozložené krabice vedle kontejnerů. Snažme se společně o udržování čis-
tých Moutnic.                                                  Ing. Antonín Vymazal, starosta obce

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2015
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2015 1 162
– z toho muži 592
– z toho ženy 570

Věkový průměr občanů v obci 41
Počet přistěhovaných v roce 2015 20
Počet odstěhovaných v roce 2015 26
Počet stěhování v rámci obce v roce 2015 8
Počet narozených dětí v roce 2015 9
Počet úmrtí v roce 2015 17
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V roce 2015 se narodili: 
Josef Hrabovský, Ema Hrdá, Petr Žáček, 
Dominik Kašpárek, Beáta Lengálová, Da-
vid Ivanovyč Povidajčyk, Tomáš Novák, 
Natálie Holečková, Silvie Nováková
V roce 2015 zemřeli: 
Vladimír Holeček, Vincenc Husák, Mar-
cel Halík, Alexander Nothart, Petr Bená-
ček, Karel Kračmar, Františka Veithová, 
Jiří Hájek, Františka Vymazalová, Eva 
Hájková, Maria Havránková, Anna Fia-
lová, Anna Svobodová, Anna Dolečková, 
Františka Buchtová, Stanislav Langášek, 
Františka Krásová
Významná výročí v roce 2015:
96 let oslavila: Anna Svobodová
95 let oslavila: Marie Janoušková
94 let oslavila: Růžena Dohnálková
91 let oslavila: Marie Dohnálková
89 let oslavili: František Svoboda, 
  Eliška Škrdlová
87 let oslavili: Marie Macková, 
  Jan Svoboda, 

Vítězslav Otřísal, Hedvika Janoušková
85 let oslavili: Štěpán Zámečník, Jiljí 
Stejskal
80 let oslavili: Květoslava Svobodová, 
Květoslava Bobková, Edvard Kaňa, Bla-
žena Žáková,  Jindřiška Dohnálková, Hed-
vika Stejskalová, Marie Springinsfeldová,
Marie Čermáková, Marie Fialová, Věra 
Buchtová
75 let oslavili: Jana Urbanová, Lud-
mila Springinsfeldová, Rudolf Handl, Ví-
tězslav Hrdý, Jarmila Konvicová, Bedřich 
Böhm, Veronika Procházková

Pět nejčastějších ženských jmen  
v Moutnicích:
Marie  38x,  Jana  36x ,  Ludmila 21x ,  
Anna 18x ,  Veronika  14x
Pět nejčastějších mužských jmen  
v Moutnicích:
Petr 43x,  Jan 37x ,  Pavel  36x ,  František  
32 x,  Jiří  27x

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V OBCI 
MOUTNICE ZA ROK 2015

Za rok 2015 bylo v naší obci řešeno 15 
trestných činů, u 8 trestných činů byl 
zjištěn pachatel.

• 8 x majetkové trestné činy ( vloupání, 
krádeže a poškození cizí věci )

• 3 x výtržnictví a nebezpečné vyhro-
žování

• 4 x ostatní ( neplnění vyživovací povin-
nosti, maření výkonu úředního rozhod-
nutí a krácení daně )

Za rok 2015 bylo v naší obci řešeno 115 

přestupků, u 111 přestupků byl zjištěn pa-
chatel.
• 102 x přestupky proti bezpečnosti  

a plynulosti provozu na pozemních ko-
munikacích včetně alkoholů a doprav-
nách nehod

• 7 x přestupky proti občanskému soužití
• 6 x přestupky proti majetku
• 
Dále bylo v obci Moutnice provedeno 
8 šetření, která se týkala součinnosti  
s ostatními složkami Policie ČR, zpráv pro 
soudy a dalších státních organizací.
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Letos vyšel prvně obecní kalendář  
a chtěli bychom naše obecní kalendáře na-
dále vydávat a to s různými tématy. 

Tématem prvního kalendáře byl spol-
kový život v obci. V příštím roce bychom 
velmi rádi použili historické fotky naší 
obce. Ráda bych vás tedy všechny oslo-
vila a poprosila, pokud máte doma staré 

fotografie, fotky částí obce, domů a po-
dobné, zda byste je mohli zapůjčit za úče-
lem použití v kalendáři. 

Vaše příspěvky můžete nosit na OÚ 
Moutnice nebo ke mě domů, Moutnice 40.

Předem moc děkuji
Lenka Dohnálková

OBECNÍ KALENDÁŘ

Spolek žen zakoupil 50 vstupenek na 
neděli 13.3. do divadla v Boleradicích na 
představení „Princezna ze mlejna.“ Bohu-
žel až ve středu 9. 3. nám divadlo sdělilo, 
že onemocněla hlavní herečka a dochází 
ke změně repertoáru a bude se hrát po-
hádka „Princové jsou na draka“.

Scénář je na motivy známé filmové 
pohádky plné tance a zpěvu.Pohádka se 
určitě líbí dětem i dospělým.Vytříbená re-
žie Kláry Havránkové, ladná choreografie 
Marka Šudomy a pěvecké výkony Blanky 

Plotěné a Anežky Staňkové nenechaly di-
váky chladnými. 

Obzvláště děti, kterých bylo přes po-
lovinu přítomných, si představení řádně 
užily.

Dále bychom rádi pozvali všechny zá-
jemce na výstavu Flora Olomouc, která se 
má konat od čtvrtka 21. dubna do neděle 
24. 4. Pravděpodobně bychom navrhovali 
termín 23. 4. tj sobota. Pokud bude zájem, 
rádi bychom tuto jarní květinovou výstavu 
navštívili.

2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ

SPOLEK ŽEN

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
ZVEŘEJŇUJEME ČASY 
VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB
A CO NEJSRDEČNĚJI VÁS TÍMTO
NA NĚ DO CHRÁMU SV. JILJÍ 
ZVEME:
Zelený čtvrtek 24. března:  18:30 hodin.
Velký pátek 25. března:     18:30 hodin.
Sobotní velikonoční vigilie 26. března:  

20:30 hodin.
Neděle zmrtvýchvstání – Boží Hod 
velikonoční 27. března: 7:30 hodin 
a 10:30 hodin.
Pondělí velikonoční 28. března:
8:00 hodin

VELIKONOCE
Velikonoce jsou hlavním křesťanským 

FARNOST MOUTNICE
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svátkem (překvapivě ne Vánoce, v nich si 
připomínáme narození Zachránce, o Veli-
konocích již to, že nás zachránil).
• Velikonoce jsou svým původem svátky 

jara. 
• Před cca 3500 lety dali kananejskému 

svátku jara zcela nový význam Židé 
svým svátkem Paschy: oslavou vyve-
dení a osvobození židovského národa  
z egyptského otroctví. 

• Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce 
dostaly současný význam Kristovou 
smrtí a zmrtvýchvstáním. Vzkříšení Je-
žíše Krista je pro křesťany centrálním 
bodem jejich víry, smrt není konec, ale 
nový začátek nového života. 

SVATÝ TÝDEN
Týden od Květné neděle do neděle veliko-
noční je Velkým nebo též svatým týdnem. 
Poslední dny postní doby nesou název 
Svatý týden. Tyto dny jsou obecně věno-
vány památce Ježíšova utrpení a vzkříšení.

KVĚTNÁ NEDĚLE
Křesťané si připomínají slavná vjezd 
Krista do Jeruzaléma na velikonoční 
svátky. Tenkrát mu mával lid ratolestmi. 
Proto se v úvodu obřadů mimo chrám světí 
ratolestí (jívové větvičky nebo někde pal-
mové větve) a jde se průvodem do chrámu 
v připomínku Ježíšovy cesty do Jeruza-
léma na oslátku (tak vjížděli králové). Při 
mši svaté se čtou nebo zpívají pašije - část 
evangelia pojednávající o utrpení Páně.
 
ZELENÝ ČTVRTEK
Dopoledne kněží se svým biskupem v ka-
tedrálách obnovují své kněžské sliby a bis-
kup žehná posvátné oleje, které se pak po-

užívají během roku do dalších Velikonoc. 
Večer se ve farnostech slaví bohoslužba na 
památku Poslední večeře Páně. Obsahem 
večerní liturgie tohoto večera jsou dvě 
události: 1. Ježíšova večeře na rozlouče-
nou, při níž ustanovuje tajemství eucha-

ristie (pro nás pokrm na cestě k věčnosti 
- sv. přijímání) a myje apoštolům nohy, 2. 
Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě 
a jeho zajetí...
* Při chvalozpěvu „Sláva na výsostech 

Bohu“ se mohou rozeznít zvony, jež 
utichnou až do „Sláva na výsostech 
Bohu“ velikonoční noci. Říká se, že 
zvony odletěly do Říma.

* Po přijímání se odnáší Eucharistie na 
vyzdobené místo v kostele („Getse-
manská zahrada“), kde se uloží. Ale-
gorie v tom vidí Ježíšův odchod z ve-
čeřadla do Getseman.

* Na závěr po eucharistické slavnosti se 
podle prastarého zvyku z oltáře odná-
šejí plachty a kříž. Je to znázorněním 
toho, že této noci byl Ježíš zrazen, opuš-
těn od svých přátel a nakonec byl zajat.

VELKÝ PÁTEK
Obsahem velkopátečních obřadů je zpří-
tomnění spásonosného Kristova utrpení  
a smrti. 
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Podle prastaré tradice dnes církev neslaví 
mši svatou, ale pouze obřad. 
Kněz je oblečen do roucha červené barvy 
a na počátku obřadů zdraví oltář hlubokou 
úklonou nebo se vrhne na tvář (prostrace) 
a chvíli se tiše modlí. Oltář je zbaven pla-
chet, svící a kříže. Poté se čtou biblické 
úryvky, především pašije. Po nich násle-
duje uctívání kříže - v den Kristovy smrti 
je to vyjádřením díků křesťanů za Ježí-
šovu oběť.
Velký pátek je postním dnem závazně za-
chovávaným v celé církvi, a to postem od 
masa a újmy v jídle. Je nepatrným proje-
vem spoluúčasti na Kristově utrpení za 
naše hříchy. 

BÍLÁ SOBOTA
Na Bílou sobotu trvá církev na modlit-
bách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho 
umučení a smrti a také o jeho sestoupení 
mezi mrtvé. V modlitbě a postu očekává 
vzkříšení.
Bílá sobota je tzv. ne-liturgickým dnem, 
neboť se zásadně neslaví mše svatá a další 
svátosti, kromě pomazání nemocných  
a případně svátosti smíření..

VELIKONOČNÍ VIGILIE
Teprve během noci ze soboty na neděli se 
smí slavit liturgie. Nesmí začít před zápa-
dem slunce a musí končit před východem 
slunce. 
Slavnost Velikonoční vigilie byla tedy od 
pradávna (a je na mnohých místech i do-
dnes) slavností ne večerní, nýbrž noční.
Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými 
symboly a texty velikonoční „přechod“ 
(pesach) ze zajetí utrpení, omezenosti  
a smrti do života svobody a plnosti. Tato 

oslava má přehledně členěnou strukturu:
– Oslava velikonočního světla (veliko-

noční oheň, velikonoční svíce) - před 
chrámem  se rozdělá oheň, který se 
žehná, a od něho se odpaluje veli-
konoční svíce (tzv. paškál), která je 
symbolem vítězného Krista nad smrtí. 
Poté následuje velikonoční chvalozpěv 
(Exultet). Ten je chválou světla, které 
dává Bůh svému lidu.

– Bohoslužba slova
 V této části velikonoční oslavy věřící 

uvažují o podivuhodných skutcích, 
které Bůh od počátku činil. Čte se 7 
starozákonních čtení a 2 novozákonní.

– Křestní obřady – zahrnuje svěcení 
vody, obnovu křestních slibů věřících, 
křest.

– Eucharistie – tedy obětní část mše svaté.

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, HOD 
BOŽÍ VELIKONOČNÍ
Kristus vstal z mrtvých za svítání „prv-
ního dne v týdnu“ neboli „prvního dne 
po sobotě“ (sobota byla podle židovského 
kalendáře posledním dnem týdne). Svým 
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zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské 
a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v 
tento den začali pravidelně scházet k eu-
charistickému „lámání chleba“ a tento den 
nazvali „dnem Páně“. O tomto dni se také 
žehnají velikonoční pokrmy a papežové 
pronáší své poselství Urbi et Orbi.

SYMBOLY A ZVYKY
Nejblíže tradici židovských velikonoc je 
svěcení mazanců či potravy, se kterým se 
setkáváme především na východě. Bar-
vení a svěcení vajíček není biblický ani 
ranně křesťanský zvyk, ovšem byl adopto-
ván, protože vejce jsou symbolem nového 
života. Svěcení velikonočních ratolestí 
(kočiček) je potom určitý odkaz na Kris-
tův příjezd do Jeruzaléma.

Výraz aleluja
Celou dobu velikonoční zaznívá zvláště 
zpěv aleluja. Výraz aleluja pochází z sta-
rého hebrejského výrazu halelú-jáh, který 
znamená oslavujte Pána, chvalte Pána. 
Tento výraz obsahuje i kratší podobu 
Božího jména (yh, „jáh“). Latinská po-
doba tohoto termínu zní alleluia. Z ní pak 
vznikla podoba česká aleluja. Je výrazem 
velikonoční radosti křesťanů.

P. René Václav Strouhal

Domluva svateb, křtin, pohřbů, du-
chovních konzultací a duchovní služby:
tel. +420 602 589 195
moutnice.farnost@email.cz
www.moutnice.farnost.cz
fb: René Václav Strouhal

FLORBAL

Vážení spoluobčané a příznivci 
sportu,

rádi bychom vás informovali  
o dosavadním průběhu florbalové se-
zóny 2015/2016. V tomto ročníku pod 

hlavičkou FbC Aligators bojuje v Jiho-
moravské florbalové lize družstvo doros-
tenců. Z odehraných 17 zápasů mají do-
rostenci FbC Aligators Moutnice na svém 
kontě 15 vítězství a pouze 2 prohry, za což 
jim právem náleží první místo v tabulce. 
Pokud i následující zápasy dopadnou ve 
prospěch našeho družstva, můžeme se za-
čít připravovat na utkání s vítězem Zlín-
ského kraje o postup z druhé do první ligy 
dorostenců.

Úspěšné zastoupení máme také v Orel-
ské florbalové lize, a to v mužské kategorii, 
kdy družstvo Orla Moutnice po 6 výhrách  
a pouze 2 prohrách zaujímá první místo  
v tabulce. Pokud zvládne i poslední turnaj 
sezóny úspěšně, zúčastní se celorepubliko-
vého finále Orelské florbalové ligy. 
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V neposlední řadě nesmíme zapo-
menout na naše nejmenší, kteří pra-
videlně trénují v moutnické Orlovně,  
a již se úspěšně začleňují do nejmlad-

ších kategorií FbC Aligators. Pokud jim 
jejich píle a vytrvalost vydrží, budou  

z nich do budoucna jistě skvělí florba-
listé.Na závěr poděkování všem rodičům, 
kteří pomáhají s dopravou na tréninky  
a zápasy, Orlu Moutnice a Obci Moutnice 
za jejich podporu, bez které by bylo velmi 
obtížné zorganizovat a zabezpečit bezpro-
blémový průběh sezóny. Děkujeme.

Jindra Žáčková, Josef Kopeček

SK MOUTNICE
Vážení spoluobčané a příznivci sportu, 

20. února proběhla výroční členská 
schůze Sportovního klubu, která byla sou-
časně i schůzí volební. Členská základna 
si zvolila nový výbor, který je nově složen 
z těchto členů: Bc. Miroslav Klatovský, 
Antonín Válka, Vladimír Povolný, Tomáš 
Jáchim, Václav Král, Radek Trávníček, 
Filip Buchta, Pavel Dolák, Petr Kulíšek. 

Do funkce předsedy byl zvolen Antonín 
Válka, do funkce jednatele Bc. Miroslav 
Klatovský a do funkce hospodáře Vladi-
mír Povolný. 

Mimo naši hlavní činnost, kterou je fotbal 
a s ním spojená důstojná reprezentace naší 
obce bychom rádi zkvalitnili spolupráci  
s dalšími místními spolky, samozřejmě po-
kud bude zájem i z jejich strany. 
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Prioritou v jarní části probíhají-
cího soutěžního ročníku je udržení se  
v I. B třídě s mužstvem mužů A, poprat se  
o první místo ve IV. třídě s mužstvem 
mužů B a zajistit si tak postup do III. třídy. 

Do nového soutěžního ročníku se bu-
deme snažit znovu vybudovat mládež-
nická družstva, zejména nejmladších fot-
balistů. Věříme v podporu ze strany rodičů 
a předem děkujeme. 

Nyní něco k fotbalu: trenéři A-týmu  
v soutěži I. B jsou Petr Kulíšek a Pavel Do-
lák, trenéři B-týmu v soutěži IV. třída jsou 
Antonín Válka a Václav Král. Vedení sta-
rých pánů má na starosti Emil Šalovský. 

Rádi bychom poděkovali všem fanouš-
kům a příznivcům.

 
Budeme se snažit Vás nezklamat  

a sport v naší vesnici dále rozvíjet. 
Výbor SK Moutnice. 

 
 

 

SDH Moutnice ve spolupráci s Oblastní charitou 
Hodonín pořádá 

MATERIÁLNÍ  SBÍRKU  
 9. dubna 2016  

v budově hasičské zbrojnice od 09:00 do 16:00 hod 
 

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, 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: 

Dohnálková Iveta tel: 728 104 881, Flodrová Jitka tel: 606 545 526 
 
 

Přejeme krásné, spokojené 
a požehnané svátky velikonoční. 

Mnoho štěstí v rodinném i chovatelském životě 

přeje spolek moutnických chovatelů.
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VINUM BONUM MORAVIAE – VINAŘI MOUTNICE

VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři 
Moutnice z.s.

Je sice ještě doba vegetačního klidu, ale 
vinaři nepropadají zimnímu spánku. Přes 
zimu, kdykoli je trochu snesitelné počasí, 
se věnují řezu vinné révy, aby do začátku 

rašení stihli provést řez a ohýbání tažňů. 
To je potřeba provést kvůli ideálnímu za-
huštění keře a podpoření růstu a výživy 
právě těch oček, která produkují hrozny.

Také nastala jako každý rok doba výstav 
vína – koštů. Každý týden dáváme vzorky 
svých vín okolním vinařským spolkům 
na oplátku za jejich vína, která jste mohli 
ochutnat na naší prosincové výstavě. Sa-
mozřejmě jim musíme o víkendech také 
pomoci před výstavou vína ohodnotit na 
„bodovačce“.

Máme za sebou tři naše největší vinařské 
akce během dvou měsíců. Poslední z nich 
byl 8. Vinařský krojovaný ples. Akce se 
vydařila a účast byla slušná, pouze termín 
plesu se kryl s jinými krojovanými plesy, 
takže bylo o něco méně krojovaných, než 
bývá zvykem, ale zase to dohnali větším 
nasazením, za což jim všem a především 
ženáčům, kteří mladým vypomohli s Be-
sedou moc děkujeme, samozřejmě také  

i všem ostatním, kteří nám pomohli s fun-
gováním a přípravou plesu. Příští plesová 
sezóna bude o poznání delší než ta letošní, 
takže bude jednodušší najít a vzájemně 
zkorigovat termín dalšího ročníku plesu. 
Další výstava vína jubilejní 15. bude opět 
obrok - v roce 2017, kdy náš spolek oslaví 
dvacáté výročí svého vzniku.

V současné době připravujeme na so-
botu 7. května Vinařský zážitkově vzdělá-
vací zájezd na západ. Plánovaný program 
začne prohlídkou s degustací v Rajhrad-
ských klášterních sklepech, potom navští-
víme Benediktinský klášter a Památník pí-
semnictví na Moravě.  Poté si dáme oběd, 
trošku si oddáchnem a následně celou akci 
završíme návštěvou rodinného vinařství  
v Moravských Bránicích, samozřejmě  
s odborným výkladem, degustací a malým 
občerstvením. Návrat v podvečerních ho-
dinách dle domluvy. Cena na osobu podle 
počtu přihlášených – zážitky a spousta no-
vých vědomostí - k nezaplacení. Zájemci 
se mohou hlásit u členů spolku – prosím 
co nejdříve, kvůli objednání autobusu. 

Přejeme vám všem pěkné a pohodové 
prožití Velikonoc a „nedáte-li červený, 
dejte alespoň bílý“  

Za VBM Jiří Novotný


