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Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych vám všem popřál touto cestou radostné a sluncem prozářené
prázdniny. Zároveň všem přeji, abyste si
na svých cestách za odpočinkem a poznáváním nových krajin přišli na své a především, abyste se vždy v pořádku vrátili
domů.
Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

1. ZPRÁVY Z OBCE
PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO OBECNÍHO ÚŘADU
Poslední týdny a měsíce se nesly na
obecním úřadě v duchu stavby nového
obecního úřadu a stěhování se ze starého
do nového. Dovolte, abych se k těmto událostem vrátil a nový úřad vám představil.
Dne 25. května tohoto roku proběhlo
slavnostní otevření nového obecního úřadu pro veřejnost. Tímto krokem byl svým
způsobem předán nový úřad do užívání
široké veřejnosti, protože tato budova má
sloužit především místním občanů k vyřizování jejich záležitostí. Při otevírání
padlo také přání, aby každý, kdo na obecní úřad přijde vyřizovat své záležitosti,
našel pracovníky s otevřeným přístupem
a ochotou mu pomoci.
Vítejte v obecní knihovně, která bude
sloužit zároveň jako obřadní místnost,
zasedací místnost i volební místnost. Jedná se tedy o víceúčelovou místnost, jejíž
zajímavostí jsou vitráže a hlavní jednací

(obřadní) stůl. Ve vitrážích je zobrazen
obecní znak a z něj prorůstá do bočních
vitráží bílé a červené víno. Moutnice jsou
vinařskou obcí a vinařský nůž mají také
ve svém znaku. Obecní znak je částečně
odvozen od první dochované pečeti Moutnické dědiny z roku 1628. Odlitek z bron3

MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2016

zu této pečeti je připevněn v přední části
jednacího stolu a má symbolizovat propojení historie se současností.

Další část obecního znaku – růže –
symbolizuje spojení dvou obcí z roku
1951, kdy se spojily v jednu obec Moutnice a Rozařín. Symbolem Rozařína je růže.
Tento symbol můžete nalézt ve vitrážích
nacházejících se podél vstupních dveří.
Nad vstupem se nachází venkovní hodiny
s římskými číslicemi a od začátku června
jsou řízeny přes internet. Díky tomu by
vždy měly ukazovat přesný čas. Podružné
hodiny synchronizované s těmito venkovními se nacházejí následně ve všech kancelářích.

případně fotografie z hodů, otevírání nového obecního úřadu a podobných akcí.
Jako poslední bych vám rád představil
kanceláře starosty a obecních zaměstnankyň.

Doufáme, že se zde budete cítit dobře
a pomůžeme Vám s řešením vašich záležitostí.
Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

Rekonstrukce mateřské školy

Ve vstupu následně naleznete nástěnku
a televizor, ve kterém pojede Infokanál
4

Začátkem června započaly práce na rekonstrukci mateřské školy. Hlavní důvody
k provedení rekonstrukce byly tyto:
• stavající prostory mateřské školy
vyhovovaly prostorově pouze pro cca 27
dětí zatímco reálně bylo přihlášeno 42
dětí a ani tento počet nebyl dostatečný pro
moutnické děti. Díky této nesrovnalosti
hrozilo při jakékoli události, která by byla
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K příležitosti otevírání nového obecního úřadu obec nechala vyrobit reflexní
pásky, které mají sloužit k lepší viditelnosti při pohybu na pozemních komunikacích. Od jara tohoto roku je navíc uzákoněna povinnost být označen reflexními prvky ve večerních a nočních hodinách mimo obec. Přijměte tedy vložený
reflexní pásek jako dárek.
oficiálně prošetřována orgány státní správy, že bude školka uzavřena nebo výrazně
zredukována.
• Optimální počet dětí pro dvě plnohodnotné třídy je 2 x 24 dětí. Při tomto
počtu dětí mohou být na každou třídu zaměstnány dvě učitelky na plný úvazek.
Snahou při plánování rekonstrukce
bylo dostat do stávající budovy dvě třídy
o minimálním počtu 24 dětí na třídu. Maximální počet dětí na třídu je pak 28 děti.
Po rekonstrukci by tedy měly vzniknout
dvě třídy, kdy v přízemí vznikne třída pro
24 dětí a bude plně bezbariérová a v patře vznikne druhá třída pro 28 dětí. Stávající kapacita se tak rozšíří ze 42 na 52
dětí. Hlavním přáním pak zůstává, aby se
podařilo práce realizovat do konce srpna
a od začátku září mohly děti navštěvovat
nově opravené prostory.

Příprava průtahu
Práce na průtahu naší obcí pokračují
zpracováváním projektové dokumentace
pro stavební povolení. Vítězná firma, která zpracovává projektovou dokumentaci,

se nazývá Eurotrace a na obrázku je vidět jedno z prvních sezení, kde se diskutují krizové momenty se zástupci Správy
a údržby silnic Jihomoravského kraje,
zhotovitelskou společností, Odborem dopravy ze Židlochovic, Odborem dopravy
Jihomoravského kraje a zástupcem společnosti Kordis, která zabezpečuje integrovaný systém dopravy Jihomoravského
kraje.

Koncem května bylo provedeno polohové a výškové zaměřování staveniště.
Na přelomu května a června pak byly
realizovány odvrty krajské komunikace,
aby mohla být zpracována podrobná diagnostika vozovky. V současnosti zůstávají k řešení zejména koordinační práce se
správci sítí tak, aby práce při průtahu na
sebe navazovaly a práce probíhaly plynule
a co nejméně obtěžovaly obyvatele Moutnic a tranzitní dopravu.
Domnívám se, že díky úsilí, které je
v tomto projektu vyvíjeno, jsme se přehoupli z fáze, jestli bude průtah do fáze,
kdy se bude realizovat. Pokud se podaří
vše vyjednat bez zádrhelu a následně vy5
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soutěžit zhotovitele průtahu, je stále možné i pravděpodobné, že se s průtahem začne v příštím roce. Chci být v tomto ohledu
optimistou a věřím, že se to podaří. Zároveň jsem si vědom, kolik „překážek“ ještě
musíme zdolat, aby bylo vše v pořádku
připravené. Vše neplánované je pak třeba
přijímat s pokorou, i kdyby to mělo vést
k realizaci průtahu o rok později.
Vnímám realizaci průtahu jako prioritní úkol, protože jsem přesvědčen, že
úpravou hlavní komunikace a navazujících ploch se výrazně zlepší kvalita bydlení obyvatel podél hlavní silnice, dojde ke
zlepšení bezpečnostní situace na přechodech pro chodce i silnici samotné a především to umožní realizaci navazujících
projektů, které mohou posunout Moutnice
výrazně dopředu.

Cyklostezka do Těšan

platí bezmála 1,5 mil Kč. Tímto krokem
jsme se přiblížili realizaci dalších projektů
z plánu společných zařízení již provedené
pozemkové úpravy.
S Pozemkovým úřadem je dohodnuto,
že zbuduje na našem katastru cestu směrem na Těšany podél potoka, která má
sloužit v budoucnu zároveň jako cyklotrasa. Dále je dohodnuta realizace lokálního biocentra s vodní plochou u soutoku
Moutnického potoka s Hraničním a na
něj navazujících biokoridorů i s cestami.
V těchto dnech se připravuje oficiální žádost na Pozemkový úřad. Je přislíbeno, že
v příštím roce by se vysoutěžil zhotovitel
projektové dokumentace. Následná realizace těchto opatření by mohla proběhnout
v letech 2019 nebo 2020, záležet bude
pravděpodobně i na dokončení komplexní
pozemkové úpravy v Těšanech.
Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

Na červnovém jednání zastupitelstva
obce Moutnice byla schválena směna pozemků s obcí Těšany, kdy naše obec získá
více než 5,7 ha orné půdy, za kterou za-

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Je to radost, přivítat mezi námi
další nové občánky naší obce.
V nedělní odpoledne 10. 4. 2016
mezi nás byli uvítáni Tomáš Novák,
Natálie Holečková a Silvie Nováková. O radost s rodiči se přišla
podělit i spousta rodinných příslušníků. Po krásném vystoupení dětí ze
ZŠ Moutnice rodiče stvrdili akt
svým podpisem do pamětní knihy a
odcházeli vstříc dalšímu životu.
Lenka Dohnálková
Kulturní komise
6

MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2016

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vážení spoluobčané, v současné době
máme za sebou více jak 8 měsíců zkušeností s tříděním odpadů. Proto se pokusíme alespoň částečně tento systém vyhodnotit. Na prvním místě je třeba všem,
kteří se zapojili do třídění, poděkovat.
Občanům jejich práce při třídění přinesla
slevu na platbách, obci se naopak zvýšily příjmy z vytříděného odpadu, což je
oproti době před tříděním výrazné zlepšení. Přesto je stále co zlepšovat. Bohužel
se nám na místech s kontejnery, zejména
u pošty a sběrného dvora vytváří otevřené
skládky, téměř s jakýmkoliv odpadem.
Není problém,
abychom nalezli
ve žlutém kontejneru dřevo,
železo, součásti z
vybavení automobilů nebo dokonce
stavební odpad.
U modrých
kontejnerů na papír se stává pravidelně, že někteří
občané nejsou schopni papírovou krabici
rozložit nebo sešlápnout a vložit do kontejneru. Pohodit ji na zem je tak snadné.

V současné době hledáme ve spolupráci se svozovou firmou další řešení problémů s nadbytečným odpadem. Přesto se na
vás obracíme s prosbou o vylepšení stávajícího stavu. Většina občanů využívá sobotní dopoledne k odvozu dalšího odpadu
do sběrného dvora, přesto se často stává,
že někteří občané si s tím příliš hlavu nelámou, a jsou schopni odpad vyvézt téměř
kdykoliv, nejlépe v době, kdy je dvůr již
uzavřen, a odpad doslova pohodit na zem.
Dále opět připomínáme, že je možné tříděný odpad, který se nevejde do nádob,
přidat v den svozu k nádobě před dům. Papírové kartony rozložené a svázané. Plast
nejlépe v zavázaném plastovém pytli,
a PET láhve ukládejte sešlápnuté.
Prosíme dále, využívejte provozní
dobu sběrného dvora v sobotu dopoledne
a využijte pomoci obecních zaměstnanců
při správném třídění a ukládání odpadu.
Dále chceme upozornit všechny živnostníky a podnikatele, že mají ze zákona povinnost nakládání a likvidace
odpadů ze svého podnikání na své náklady.
Pořádek, čistota a vzhled obce nezačíná ani nekončí jen u našeho domu, ale
naopak na místech, kam mnohdy naše
oko často nedohlédne.Chtějme všichni žít
v krásné, čisté zemi a krásné a čisté obci.
V případě dotazů, připomínek a námětů
se obracejte na tyto členy komise životního prostředí Formánek Roman, Hrdá Barbora, Dohnálek Rostislav.
Komise životního prostředí
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JARNÍ ODPADKOBRANÍ
Odpadkobraní se koná v rámci projektu
Ukliďme svět, ukliďme Česko, jež je dobrovolnickou úklidovou akcí, která probíhá
na území celé České republiky. Smyslem
této dobrovolnické úklidové aktivity je
poukázat na důležitost ochrany životního
prostředí a aktivizovat občany, aby přispěli ke zlepšení v oblasti čistoty veřejných
prostranství.
Jedná se nejen o podporu čistoty veřejných ploch, ale také o výchovu k celospolečenské odpovědnosti. Proto nás těší, že
do akce se zapojují nejen dospělí, ale také
děti.
Jarní kolo odpadkobraní se konalo v sobotu 16. dubna a jeho cílem bylo
uklidit okolí naší obce. Dobrovolníci se
rozdělili do několika skupin a vydali se
zvelebovat naše okolí. Díky jejich práci
bylo uklizeno okolí cest na Velké Němčice, Jalovisko, Těšany, Nesvačilku, také
cesta kolem Formánkových, cesta kolem
vinohradů a také kolem ČOV.
Samotný sběr trval přibližně dvě hodiny a byl zakončen malým občerstvením u
hasičky v podobě opékání špekáčků.
Dobrovolníkům se podařilo sesbírat

velké množství odpadků, které obecní
pracovníci rovnou sváželi do sběrného
dvora. Odpad byl tvořen spoustou PET
lahví, kelímků od káv, různých obalů
od cukrovinek, plechovek, ale našly se i
různé poklady v podobě kozaček či sbírky CD. Největšími znečišťovateli jsou
však kuřáci. Drahnou část sběru tvořily
krabičky od cigaret a nedopalky. Přitom
takový nedopalek s filtrem se v přírodě
rozkládá při příznivých podmínkách 1520 let (informace naleznete například na
www.ekocentrumkoniklec.cz).
Jarní odpakdobraní svým zapojením
podpořilo na třicet dobrovolníků. Všem
Vám patří velké díky, že nejste lhostejní
ke svému okolí, že jste dobrými hospodáři, aktivními občany, skvělými sousedy.
Díky, že jste!
Planeta Země zde existuje již 4,5 miliardy let, lidská civilizace nepatrný zlomek
z této éry. Nebuďme pošetilí, chovejme se
k matičce Zemi s pokorou, proto opět na
podzim na viděnou!
S přáním pěkného léta
Bc. Barbora Hrdá

2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ
ZŠ MOUTNICE
Deník naší školy v přírodě
2016
Pondělí 9. 5.
V 9 hodin jsme naložili zavazadla do
autobusu, který nás měl odvézt do Češkovic u Blanska. Zamávali jsme rodičům,
8

rozloučili jsme se pokřikem AHÓÓÓJ!
a pan řidič nás odvezl až na místo. Vystoupili jsme u hotelu Vyhlídka a vynosili
z autobusu zavazadla.Přivítal nás pan Tom
a informoval nás o pravidlech, kterými
jsme se řídili celou dobu.
Po rozdělení pokojů jsme se ubytovali
a šli jsme na oběd. Posilnili jsme se a vy-

MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2016

razili do lesa, abychom si vyhlídli místo
na stavění domečků. Prozkoumali jsme
okolí, na hřišti prolezli průlezky, na pískovišti jsme si zahráli piškvorky a na hřišti
jsme si zahráli přehazku.
Pro dnešek už to stačilo. Zítra je taky
den.

Středa 11. 5.
Středa byla velkým dnem. Po dopoledním vyučování jsme navštívili sousední
hotel Panorama. K hotelu patřila malá
farma s osly a králíky, se kterými jsme se
skamarádili.Také jsme zde měli zamluvený krytý bazén se slanou a teplou vodou.
Nezůstali jsme v klidu. Plavali jsme,
potápěli jsme se (pokoušeli jsme se i potopit paní učitelky. Mise byla úspěšná.),
dělali jsme stojky, kotrmelce, pinkali si
s míči, skákali šipky, plavali pod vodou.

Úterý 10. 5.
V 8 hodin jsme se všichni setkali v jídelně a domluvili jsme si plán dne. Jeli
jsme do Sloupsko - šošůvských jeskyní.
Zima, stalagnáty, stalagmity, stalaktity,
netopýři, tma, ozvěna, propasti, pověsti o dracích, kapající voda, nickamínek,
tunely, schody, kosti, kostra medvědice,
archeologické nálezy. To je jen zmínka
z toho množství, co jsme v jeskyních viděli.
Po návratu, kdy jsme se samozřejmě
najedli a odpočinuli, jsme se opět vydali
vylepšovat domečky.
Navečer jsme si v sále zahráli hry s nafukovacími míči, zatančili si. Nebylo to
vůbec jednoduché. Zkuste tančit s míčkem pod bradou nebo držte nafukovací
míč mezi koleny.
Tanec ale nesmíte šidit! Unaveni jsme
zalehli do postýlek a nechali jsme si zdát
o dalším dnu.

Po poledním klidu jsme šli do lesa vybavovat domečky. Cestou zpět na Vyhlídku jsme si na rozcestí přečetli prosbu lesa.
Jsem dárcem tepla Tvého krbu
za chladných nocí v zimě
a dárcem příjemného chládku
v žáru letního dne.
Já jsem dal trámoví Tvému domu
a desku Tvému stolu.
Ze mne je lože, ve kterém spáváš
a ze mne stavíš lodě pro poznání světa.
Já jsem dal toporo Tvé sekeře a
branku do Tvého plotu.
Ze mne je dřevo Tvé kolébky
i Tvé rakve.
Jsem svět dobroty a krásy,
jsem zásobárnou vody, hojnosti hub a
lesních plodů.
9
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Já jsem tím, čím pro život je chléb
a pro vázu květina.
Vyslyš tedy prosbu mou,
opatruj mne a chraň i pro věky budoucí.
Večer jsme strávili s kamarády na pokojích. V noci se do pokojů dostaly dopisy
se zprávou k dalšímu dni.
Čtvrtek 12. 5.
Den začal přečtením záhadné zprávy:
OBLEČEN - NEOBLEČEN
UČESÁN - NEUČESÁN
HURÁ NA SUPER PÁRTY, ODPOLEDNE V SÁLE
Někteří pochopili, někteří nepochopili,
ale nakonec si všichni po návratu z výletu
do Blanska, poradili. Vyrobili jsme si kostýmy, učesali a neučesali si vlasy a vyrazili na párty. Prohlédli jsme se při módní
přehlídce, zatancovali si, zazpívali jsme si
písničky a na závěr jsme všichni obdrželi
diplom a medaili na památku letošní školy
v přírodě.
Protože se blížil den ke konci a další
den jsme měli odjíždět, začali jsme balit.

Výlet do hvězdárny
Co se stalo 5. 4. 2016?
Jeli jsme se školou na výlet do Hvězdárny a planetária v Brně na Kraví hoře
do exploratoria.
Co jsme mohli vidět a dělat?
Prohlédli jsme si planety Sluneční soustavy, zvážili jsme se na speciální váze,
abychom zjistili, kolik kilogramů vážíme na vesmírných tělesech. Mohli jsme
si sáhnout na meteorit, dělali jsme různé
pokusy, viděli jsme nejvyšší sopku Sluneční soustavy Olympus, kterou najdete
na Marsu a vzorky hornin a zkamenělin.
Zaujala nás koule naplněná mýdlovou vodou, která znázorňuje plynnou planetu.
Kolik nás to stálo?
Nás nic. Byl to dárek od obce za třídění
odpadu, kterým si chráníme naši planetu
Zemi.
A víte, že existuje planetka Brno?

Pátek 13. 5. Den odjezdu
Snídaně, dobalování, odnášení zavazadel, loučení s lesem a s oslíky, oběd,
nakládání doautobusu. Zamávali jsme
panu Tomovi a rozloučili jsme se pokřikem AHÓÓÓJ! A autobus nás odvezl zpět
domů, kde na nás čekali rodiče.
Zůstaly nám pěkné vzpomínky na Vyhlídku, les, domečky, bazén, oslíky, super
menu, jeskyně, zábavu, přátelství, …
ZŠ Moutnice
10

ZŠ Moutnice

MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2016

SPOLEK ŽEN
Spolek žen uspořádal v sobotu 23. 4. zájezd na Floru Olomouc,
hrad Bouzov, do Loštic a Slavkova u Brna za účasti 50 příznivců.
Na vyhlášeném výstavišti FLORA Olomouc se každoročně na jaře koná „Mezinárodní zahradnická výstava,“ během níž
výstavní areál ve Smetanových sadech
ožívá desítkami záhonů rozkvetlých tulipánů a dalšími rozmanitými rostlinami.
Letošní jarní etapa výstavy a veletrhu nesla podtitul Karel IV - Otec vlasti, což byl
také název hlavní expozice v největším
pavilonu A. Bylo to opravdu překvapení,
co se dá z květin vytvořit a pochvala patří
všem, kteří se na výzdobě áčka podíleli.
Na 15.h nás paní B. Novotná objednala
k prohlídce hradu Bouzov. Tento hrad byl
založený na přelomu 13. a 14. století. Do

roku 1696 jej střídavě vlastnili příslušníci
různých českých a moravských rodů, pak
panství s hradem koupil Řád německých rytířů. Od roku 1945 je hrad majetkem státu.
Magické kouzlo hradu jej trvale činí vyhledávaným objektem. Svoji roli si také zahrál
v mnoha pohádkách a historických filmech.
Naše putování pokračovalo do Loštic, kde
jsme navštívili vyhlášenou (nám už z minulého zájezdu známou) prodejnu a zakoupili
různé druhy tvarůžků a dalších laskomin.
Poslední zastávkou byl Slavkov u Brna.
Rozešli jsme se do různých restaurací
a kdo chtěl, dopřál si večeři či jiné pohoštění. Spokojeni, že se nám výlet podařil
a i počasí nám přálo, jsme se vrátili kolem
20. hod. domů.
Za spolek žen
Mgr. D. Ovczaryková

SDH MOUTNICE
Hasičská pouť Brno – Tuřany
Prastaré poutní místo v Brně – Tuřanech v sobotu 7. 5. 2016 přivítalo Krajskou hasičskou pouť k oslavě svátku sv.
Floriána.

Slavnostní pouť začala průvodem od
Sokolovny na Tuřanské náměstí, kde
proběhlo přivítání a přehlídka historické
a dobové hasičské techniky, které jsme
se zúčastnili s naší Tatrou CAS 32. Poté
pokračoval průvod v čele se sochou sv.
Floriána a následoval průvod hasičských praporů za doprovodu dechové hudby do poutního chrámu Panny
Marie v Trní, kde byla sloužena mše
sv. za živé i zemřelé hasiče. Po mši
sv. byla posvěcena socha sv. Floriána, která bude zdobit hasičskou
zbrojnici v Brněnských Ivanovicích.
V odpoledních hodinách pokračoval volný program za Sokolovnou
v Tuřanech, kde byly představeny
historické prapory sborů. K vidění
11
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byla výstava historických hasičských artefaktů, ale i pěkné kulturní vystoupení či
ukázka historické hasicí techniky.

Po celý den i odpoledne panovala pohodová atmosféra plná sluníčka.
SDH Moutnice
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Dětský den s Večerníčkem
29. 5. 2016
Letošní rok jsme se mohli na dětský
den opět setkat se známými postavičkami z večerníčků, s Rumcajsem a Mankou,
s Machem a Šebestovou, s Křemílkem
a Vochomůrkou, nechyběl ani nešikovný
Pat a Mat, na jelenu přijel hajný Robátko. Po roce přišli zkontrolovat děti i bílá
paní a statečný rytíř v udatné zbroji, přiletěl motýl Emanuel s Makovou panenkou
a přišla spousta dalších postaviček z večerníčku. Po řádné registraci děti plnily
úkoly na různých stanovištích, kde dostaly malou odměnu a sbíraly body na závěrečné vyhodnocení.
V průběhu krásného slunečného odpoledne byla k mání spousta atrakcí pro děti
– skákání na trampolíně, závodní dráha na
koloběžkách nebo vyjížďka na ponících.
I letošní Dětský den měl překvapení pro
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všechny v podání skupiny IN FLAMENUS – Ozvěny orientu. Na závěr byly
všechny děti oceněny medailí a vyhlášeni
ti nejlepší z každé kategorie.
Samozřejmě po celé odpoledne se
o občerstvení staral náš hasičský výčep, kde jsme si mohli dát samé dobroty
a všechny soutěžící děti zmrzlinu.
Na závěr bychom rádi poděkovali
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 pořádáme.
SDH Moutnice

Čarodějnický slet za hasičkou
30. 4. 2016
V letošním roce se opět o Filipojakubské noci slétly do Moutnic čarodějnice

ze širokého i blízkého okolí na tradiční
čarodějnický slet. Bylo vidět nejen velké
čarodějnice a malé čarodějky, ale i čarodějnický potěr v kočárku. Samozřejmě
jako každý rok nám čarodějky předvedly
svoje čarodějnické módní výstřelky, které
letí pro tento rok, malé čarodějky a čarodějové si zasoutěžili v soutěžích určených
jen pro ně a také přišlo na vyhlášení nové
Miss čarodějnice pro letošní rok jak v kategorii mladší čarodějnice, tak i v kategorii starší čarodějnice. Čarodějnické rejdění
se neobejde bez tradiční strašidelné stezky
odvahy, která je rok od roku oblíbenější.
Pěkný a příjemný večer vyvrcholil
v pozdních večerních hodinách.
Na závěr chci poděkovat naší ZŠ Moutnice, která nám poskytla krásnou malovanou výzdobu, a žákům pí učitelky Vojtěchové za výrobu čarodějnické rekvizity.
SDH Moutnice
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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.

Mladší hasiči
15. – 17. dubna se konalo v naší hasičce soustředění mladých hasičů. Trénovali
jsme, hráli hry, dokonce jsme zažili i noční bojovku.
První závody po soustředění se konaly
30. 4. v Brně – Slatině. Měděný pulec je
dovednostní soutěž, ve které každý správný hasič musí prokázat svou šikovnost. Na
těchto závodech jsme postavili dvě mladší
a jedno starší družstvo. Mladší skončili
na krásném 2. místě, kdy lepší byli pouze
domácí, druhé mladší družstvo se umístilo
na 6. místě a starší žáci na 7. místě.
Také jsme se chystali na závody 8. 5.
v Přísnoticích, kde nás čekaly disciplíny
Požární útok a Štafeta 4x60 m. Přestože
jsme se dobře připravili, štěstí nám nepřálo. Mladší žáci se umístili na 17. místě,
starší na 15. místě.
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Poslední závody se odehrály v Brně,
kde probíhalo okresní kolo Požárního
sportu. Čekalo nás všech pět disciplín, se
kterými jsme se porvali a nakonec vybojovali úžasné 3. místo.

Být 3. nejlepší v okrese je naprosto super, co myslíte?
Monika Kopečková,
vedoucí mladých hasičů
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VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z.s.
Tentokrát jen v krátkosti pár fotek z našich posledních akcí – vinařského zájezdu
do Rajhradu a slavnostního otevření nového obecního úřadu.
Přejeme vám pěkné léto, pohodovou

dovolenou a příjemné osvěžení vychlazeným vínkem za vlahých letních večerů.
Za VBM
Jiří Novotný

15
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ARMY BÁL 2016
Vážení spoluobčané,
velice se omlouváme, že jsme v letošním prvním čísle nevydali tento článek. Tuto
chybu napravujeme nyní v tomto vydání.
Martin Novotný
16
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Army bál 2016
30. leden byl dnem, kdy jsme po dvou
letech opět pořádali Army bál.Tuto akci
opět navštívilo velké množství milovníků
historie vojenství, ale také přátel swingu
a všichni si tento večer skvěle užili.
Svou návštěvou nás poctil a bál zahájil
brigádní generál pan Emil Boček, držitel
Řádu Bílého lva a poslední žijící stíhací

letec II. sv. války v naší vlasti.Tento bývalý stíhač 310. čs. stíhací perutě se letos
v únoru dožil 93 let, a to v obdivuhodné
kondici a dobré náladě.
Tomuto skvělému člověku přejeme
VŠECHNO NEJLEPŠÍ.
Rostislav Dohnálek
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Z HISTORIE
7. 8. 1943
Zřícení letounu krátce po vzletu k cvičnému letu z letiště Oakes Field, Bahamské ostrovy. Úkolem byl let ve prospěch
telegrafistů, kteří za vedení instruktora
radiotelegrafie F/Lt Mareše měli zlepšit
své odborné dovednosti. Letoun odstartoval hladce a dosáhl výšky 300m, ale náhle
ztratil rychlost, spadl do vývrtky a dopadl mezi bujný tropický porost u Soldiers
Road, asi 4km od Nassau.
Mezi rozmetanými troskami byly nalezeny mrtvoly šesti čs. letců. Přesnou příčinu havárie se nepodařilo zjistit.
O tom, proč tuto havárii přežil a mohl
o tom vyprávět, se dozvíme ze vzpomínek
jednoho čs. radiotelegrafisty, jenž byl tehdy cvičen v posádce F/Lt Hrnčíře, k níž
patřili i Sgt Bříza, Sgt Salz a Sgt Turňa.
,,O tom, že Vám mohu o tom vyprávět,
bezděky rozhodl jeden z těch, kteří při
této havárii zahynuli, instruktor radiotelegrafistů Jaroslav Mareš. Osudného dne se
Mareš zúčastnil s naší osádkou navigačního letu s elévy Salzem a Turňou. Po obědě
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převzal letoun zkušený instruktor Jan Hadrávek (Pilot Officer). Salz i Turňa měli
letět znova, protože byli v radiotelegrafii
slabší. Na mě, jak se zdálo, Mareš zapomněl. Dožadoval jsem se, že jsem také
na řadě, ale Mareš se na mě osopil, že on
sám ví nejlíp, kdo potřebuje do vzduchu,
ať se raději klidím. Když mu došlo, že
jsem se trochu urazil, přibrzdil a nabídli
mi, ať tedy letím taky. Jenže už bylo pozdě, já byl uražený, vzal jsem padák a lezl
z mašiny. Osádka nalezla do Mitchellu
a ještě jsem slyšel nahazování jeho motorů. Sotva jsem došel do skladu, ozvala se
rána a z těch, kdo byli na palubě Mitchellu
již žádný nežil.“
Malá hádanka z historie pro Vás spoluobčané. Kdo si ten den zachránil život
svou tvrdohlavostí?
Dohnálek Rostislav

