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Vážení a milí spoluobčané,
léto uteklo jak voda, dny se výrazně
zkracují a ze zahrad a polí je většina úrody sklizená. Právě v tomto období, kdy
začíná také nový školní rok, vychází pravidelně třetí číslo obecního zpravodaje.
Ne jinak je tomu také letos. Chci vás tedy
informovat o všem podstatném, co se během prázdnin událo a případně naznačit,
co nás v blízké budoucnosti čeká a na čem
se v současnosti pracuje.
Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

1. ZPRÁVY Z OBCE
REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY
Největší investiční akcí tohoto léta byla
v naší obci rekonstrukce mateřské školy.
Je možná dobré si hned na úvod zopakovat, proč k ní došlo a co jí předcházelo.
Před dvěma lety mi tehdejší pan starosta předával úřad s informací, že stav mateřské školy je nevyhovující, že se s paní
ředitelkou snažili reagovat na zvýšenou
poptávku po mateřské škole navýšením
kapacity, ale že hygiena zjistila nevyhovující kapacitu prostoru. Řečeno jednoduše pro stávající děti nebylo dostatek metrů
čtverečních, co se týče hraní, a také metrů
krychlových, co se týče kubatury vzduchu
na jedno dítě. Následně mi ředitelka školy
tento stav potvrdila a sdělila, že největším
problémem základní a mateřské školy je
právě stav prostor pro děti v mateřské
škole.
Následovaly diskuze s projektanty,
technickými poradci, radními i zastupiteli,

jak tento problém řešit. Zvolilo se řešení
zbudování nového obecního úřadu s tím,
že stávající budovu obecního úřadu celou
zrekonstruujeme na mateřskou školu. Vše
jsme se snažili naplánovat tak, aby nový
školní rok 2016/2017 mohly děti zahájit v
nově zrekonstruovaných prostorách.

Nyní můžeme konstatovat, že se nám to
s Boží pomocí podařilo. Už otevírání nového obecního úřadu bylo poměrně hektické, ale se vším se spěchalo, abychom
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se pokusili opravit školku přes prázdniny.
A ač se zdál tento plán jako bláznivý, podařil se zrealizovat.
Na tomto místě je potřeba poděkovat
rodičům dětí z mateřské školy, že nám
vyšli vstříc a trpělivě snášeli červnový
provoz mateřské školy v budově základní

a to i přes to, že koncem srpna byly v naší
obci hody.
S odstupem času se budou zdát různé problémy jako malicherné a možná
i úsměvné, ale byly chvíle, kdy nám bylo
úzko. Vzpomínám na to, když jsme 14 dní
před koncem prázdnin procházeli veške-

školy a také opožděné otevření nově zrekonstruovaných prostor dne 5. 9. 2016.
Také chci poděkovat paní ředitelce
a učitelkám základní školy, jak toto omezení snášely. Paní ředitelce, učitelskému
sboru mateřské školy, kuchařkám a paní
uklízečce je třeba obzvláště poděkovat, že
rekonstrukci přijaly za svoji a zejména poslední dny a týdny dělaly vše pro to, aby
se děti v nových prostorách cítily dobře
a aby pro ně vše bylo nachystáno a naklizeno.
V neposlední řadě pak patří dík celé
řadě místních řemeslníků za jejich pomoc
a nasazení zejména v posledních týdnech
dokončovacích prací. Bez těchto všech
lidí by možná ještě dnes školka v nově
zrekonstruovaných prostorách nebyla.
Všichni se snažili, aby se vše včas stihlo

ré postupy a návaznosti všech stavebních
prací se stavebním dozorem a zástupcem
zhotovitelské firmy a vše se zdálo, že se
dá stihnout. Dva tři dny na to za mnou přišel stavební dozor celý pobledlý a říkal,
ať jdu za místním farářem a poprosím jej
o modlitbu, že v tuto chvíli nám pomůže
už jen zázrak. Vypadli totiž důležití dodavatelé a řemeslníci a zdálo se nemyslitelné vše včas zvládnout, protože na jejich
práce bylo navázáno pokračovaní stavby.
Večer jsem otce Reného opravdu žádal
o modlitbu a dnes můžeme říci, že se
svým způsobem ten zázrak stal. Dodavatele a řemeslníky zastoupili místní řemeslníci, kteří, jak už jsem výše zmínil, hody
nehody pomohli mateřskou školu včas
dokončit.
Možná si někteří z vás řeknou, proč
ten spěch. Když jsme zvládli červnový
provoz mateřské školy v budově základní školy, tak proč bychom jej nezvládli
i v září. Odpověď se pokusím nastínit. Pro
to, aby mohla mateřská škola fungovat
v budově základní školy, se musely učitelky
v základní škole uskromnit a fungovat
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s určitým omezením, protože řadu věcí
nebylo kam dát, tak byly kabinety zaskládány. Pokud by tedy nastal v září stejný
provoz jako v červnu, nebylo by to pro základní školu ideální, nemluvě o tom, že ve
škole není dostatek záchodů a umyvadel
výškově upravených pro malé děti.
Další věc, která se musí řešit do 15.
září, je rozpočet školy z krajských respektive státních peněz. Do 15. září musí
každý ředitel nahlásit počet dětí ve škole
a školce a od toho se odvíjí peníze na
úvazky učitelek. Pokud tedy nově zrekonstruovaná mateřská škola měla reagovat
na zvýšenou poptávku, bylo třeba do 15.
září stihnout kolaudaci včetně zapsání navýšené kapacity do rejstříku škol.
Věřím, že nově zrekonstruované prostory mateřské školy budou dětem i rodičům sloužit. Dále že navýšená kapaci-

ta dětí pomůže zejména těm maminkám,
které se potřebují vrátit do práce. A zejména, že nově zrekonstruované prostory,
které splňují současné normy na osvětlení,
prostory apod., pomohou dětem v jejich
přípravě na budoucí vzdělávání.

Nové dětské hřiště v zahradě
mateřské školy
O prázdninách nám byla také schválena dotace na zbudování nového dětského
hřiště v zahradě stávající mateřské školy.
Před rokem označila Česká školská in-

spekce většinu herních prvků za nevyhovující. Řada z nich tak musela být okamžitě odstraněna, zbylé herní prvky se musely
opravit. Je tedy dobře, že se podařilo získat dotaci na nové dětské hřiště, které by
se mělo realizovat někdy na přelomu září
a října tohoto roku.

Další plánované akce
• Nejdůležitější připravovanou investiční akcí posledních let je průtah. V současnosti probíhá finalizování projektu pro
stavební povolení. Na zářijovém zasedání
zastupitelstva byla schválena smlouva se
Správou a údržbou silnic JMK o spolupráci při výběrovém řízení na zhotovitele
průtahu včetně následné realizace stavby.
Jedná se o schválení dalšího důležitého
dokumentu pro samotnou realizaci.
• Spolu s přípravou průtahu jsme se na
radě rozhodli spojit s touto investiční akcí
i opravu mostku u transformátoru.
• Dále se připravuje přeložka vzdušného vedení do země u hřbitova, budovy
základní školy a obecního úřadu.
• V souvislosti s náročnými investicemi
v letošním roce je svým způsobem dobře, že nám letos nevyšla dotace na rekonstrukci víceúčelového hřiště u orlovny.
O rekonstrukci hřiště budeme usilovat
v budoucnu, kdy bude na vše snad více
času.
• Do konce roku nás pak čeká vyřídit
veškeré papíry k již ukončeným investičním akcím. Bude třeba dovyřizovat schválené dotace, vytvořit závěrečné zprávy
a vše správně zapsat na katastru. Také
bude čas odstranit veškeré nedodělky jak
na novém úřadě, tak ve školce.
Ing. Antonín Vymazal
starosta obce
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Volby do zastupitelstev krajů
Oznamujeme občanům, že volby do zastupitelstev krajů se budou konat ve dnech
7. a 8. října 2016. V letošním roce budeme poprvé volit v prostorách nového
obecního úřadu, a to v zasedací místnosti.
V pátek 7. října bude volební místnost otevřena v době od 14:00 do 22:00 hodin.
V sobotu 8. října bude volební místnost otevřena v době od 8:00 do 14:00 hodin.

2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve školním roce 2016/2017 máme
v základní škole tři třídy: I. třídu tvoří
první ročník (11 žáků), třídní učitelka je
Mgr. Marie Marešová. II. třídu tvoří druhý
a pátý ročník (12 + 8 žáků), třídní učitelka
je Mgr. Lenka Vojtěchová. Ve III. třídě je
6

spojený třetí a čtvrtý ročník (12 + 7 žáků),
třídní učitelka je Mgr. Renata Uhlířová.
Ve škole funguje 1 oddělení školní družiny (30 dětí). Vychovatelkou je paní Ilona
Strejčková.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Touto cestou chceme poděkovat všem,
kteří se podíleli na rekonstrukci naší mateřské školy.
Děkujeme zastupitelům obce v čele
s panem starostou Ing. Antonínem Vymazalem, ředitelce ZŠ a MŠ paní Mgr. Marii Marešové, nápadité paní architektce

Ing. arch. Pavle Novotné Příbranské.
Všem dalším nepostradatelným osobám,
které byly součástí tohoto malého/velkého zázraku.
Pevně věříme, že nové, krásné prostředí bude pro děti i nás zábavné a inspirující.
Celý tým odvedl skvělou práci. Ještě jednou
DĚKUJEME.
Za spokojené děti a pracovní kolektiv MŠ
Leona Kolková
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SDH MOUTNICE
Tak jako každý rok se i letos konal
v naší obci na fotbalovém hřišti Memoriál
por. Jaroslava Garguly.
Úderem 10. hodiny se uskutečnil nástup všech družstev a rozhodčích. Poté se
většina hasičů i nehasičů odebrala na hřbitov, kde jsme minutou ticha uctili památku
Jaroslava Garguly.

A závody mohly začít! Role prvního
soutěžního družstva se ujali naši muži.
Útok se jim povedl a tím hodili rukavici
ostatním soupeřům. Ti se snažili, byly vidět opravdu krásné útoky, ale postupem
času bylo stále jistější, že kluci zůstanou
na bedně.
I druhé družstvo našich mužů předvedlo parádní útok. Na start se nachystali jako
čtvrtí v pořadí a byli plni naděje, že i jim
to také vyjde.
Ženská část závodů byla o poznání

kratší. Naše ženy sestavily dvě ženská
družstva. První startovalo jako druhé

v pořadí, druhé s názvem „PŘÍTELKYNĚ“ startovalo jako páté. Ač jsme bojovaly, seč nám síly stačily, bylo jasné, že
letos to necinkne. I tak jsme byly s našimi
výsledky vcelku spokojené.
Na konci závodů přišli na řadu i nejmladší z našich řad, aby se pochlubili
a předvedli se před domácím publikem.
Startovalo mladší družstvo a poté starší.
Oba útoky se náramně povedly, děti překvapily i samy sebe nejlepšími časy letošní sezony.
Na závěr malé shrnutí umístění našich
družstev v letošním roce:
Muži „A“ – 1. místo čas 26,60s
Ženy „A“ – 4. místo čas 31,01s
Muži „B“ – 4. místo čas 28,34s
Ženy „Přítelkyně“ – 6. místo čas 34,15s

Rozařínské hody 2016
V letošním roce se nám opět podařilo
uspořádat ve spolupráci s farností Moutnice, moutnickými hasiči a spolkem vinařů
v neděli 4. září Rozařínské hody
. Pěkné slunečné odpoledne ve farním
centru zahájila slavnostní hodová mše
sv. celebrovaná otcem Mgr. Františkem
8
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Putnou, rodákem z Moutnic. Poté za přítomnosti stárků jsme si mohli zazpívat
a zatančit u cimbálové muziky Sylván.

O to, aby nám nevyschlo hrdlo, se starali místní vinaři jak vínečkem, tak burčákem a samozřejmě nechyběla ani hasičská
udírna, kde krásně voněla klobáska a čepoval se pivní mok.
V tomto příjemném prostředí nám nedělní odpoledne velice
rychle uběhlo, a proto patří veliké díky všem, kdo se podíleli na
přípravě a zajištění tohoto odpoledne.
Za SDH Moutnice
Flodrová Jitka

FARNOST MOUTNICE
Ve dnech od 20. do 31. července jsme
se my mladí zúčastnili celosvětového setkání mládeže v Krakově
Prvních pět dní jsme strávili na předprogramu ve farnosti, jejíž český překlad
nese jméno Veverka. Navštívili jsme koncentrační tábor Pustkov a další vojenská
muzea. Měli jsme tu možnost shlédnout
folklórní pásmo, které se nám velice líbilo. Nejvíce nás zaujala věková skupina dětí ve věku okolo 3 let, která v kroji
tancovala polské národní tance. Během
tohoto předprogramu jsme také prožili
krásnou pouť k Panně Marii. Ale co nás
nejvíce oslovilo, byla velká vstřícnost
a přátelskost našich hostitelů. Proto když
nastal čas odjezdu, tak jsme do autobusu
nasedali se slzami v očích. Ještě než jsme
přijeli do Krakova, měli jsme vymyšlený
plán, že se do Veverky znovu vrátíme.
Samotný Krakov byl také úžasný. Už
nám zde však chyběl rodinný přístup, jejž
jsme pociťovali při předprogramu. Ale
není se čemu divit. Mezi 6 tisíci Čechy

a 2 a půl milionem všech mladých lidí
jsme komorní atmosféru opravdu nemohli čekat. Ba naopak. Byli jsme zklamaní
z dlouhých front na jídlo a z toho, že ne
každá restaurace akceptovala stravenky,
které jsme obdrželi od pořadatelů. Ale
všechno toto jsme nesli statečně jako
oběť. Však také veškeré negativní myšlenky zaháněla ta úžasná atmosféra mladých lidí, povzbuzující slova Svatého otce
a krása moderního města.
Program v Krakově byl velmi pestrý.
Bylo z čeho vybírat. Mnozí z nás navštěvovali české centrum, část obdivovala
město na procházkách a část chodila na
koncerty nebo katecheze. Co nás vždy
spojilo, byl celosvětový program. Tam
vždy mířili všichni a všichni odcházeli
plni dojmů. Věřím, že nikdo z nás na Krakov jen tak nezapomene a budeme čerpat
z duchovních zážitků po celý život.
Jiří Holeček
9
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Odpady včera, dnes a zítra
Odpady, jejich produkce, skladování
a třídění se v dnešní době stávají neodmyslitelnou součástí našeho života. To, co
dříve přinášelo běžné starosti našim předkům, nás dnes vůbec netrápí. Naopak to,
co dnes řešíme v naší společnosti, o tom
by neměli naši předci ani tušení. Jedním
z těchto problémů, je zvyšující se produkce odpadů a jejich následná likvidace.
V roce 2024 začne platit zákonná povinnost zákazu ukládání odpadu na skládky. Z toho vyplývá, že bude nadále stoupat
požadavek na třídění odpadů a vytříděný
odpad se tak stává opět výrobní surovinou. To, co nebude možné recyklovat,
projde spalovnou. Systém, který dnes
praktikujeme u nás, a jeho různé modifikace v dalších obcích, při třídění odpadů
čeká v budoucnu prakticky všechny obce
a města.
Při třídění a likvidaci odpadů se snažíme inspirovat především těmi, kteří mají
s tříděním dlouhodobé zkušenosti a vycházíme také z naší jednoroční praxe při
třídění odpadů od domu.
Přes obrovský nárůst vytříděného odpadu se nám stále tvoří otevřené skládky různého odpadu na místech, kde jsou
umístěny velkoobjemové nádoby na papír
a plast. Tyto kontejnery jsou často naplněny odpadem, který vůbec v těchto nádobách nemá co dělat. Bohužel, nám tento
odpad z velké části naváží občané a podnikatelé, kteří naší obcí jen projíždí a řeší
si tak svoje problémy s odpady na úkor
naší obce. Většina našich občanů se při
třídění chová velmi odpovědně a využívá
všechny možnosti, které systém třídění
u nás dovoluje. Jedním z dalších kroků
10

který chceme zavést je postupné přesunutí
nádob na papír a plast do prostorů sběrného dvora.Tímto chceme zabránit vytváření otevřených skládek v obci. V souladu
s tímto opatřením jsme rozšířili otevření
sběrného dvora pro občany
PROVOZNÍ DOBA PRO OBČANY
STŘEDA
16-18 hod
SOBOTA
8-10 hod
Při vyhodnocení množství tříděného
odpadu u nás, se ukazuje, že velmi výrazně klesá množství komunálního směsného
odpadu.Problémem ale je, že se v černých
popelnicích objevuje odpad, který do nich
rozhodně nepatří. Bio odpad, zbytky rostlin patří do kompostéru. Ukazuje se, že
ačkoliv má většina domácností kompostéry, tyto zůstávají ne vždy plně využívané.
Kompostování je přírodní proces při
kterém dochází k rozkladu organických
látek a je jednou z nejstarších a nejrozšířenějších metod recyklace. Také upozorňujeme, že je lépe dávat před dům černou
popelnici se směsným odpadem až je plná,
velmi často jsou tyto naplněny jen z jedné
třetiny. Jednou z možností do budoucna je
prodloužení intervalu svozu komunálního
odpadu tzv. černé popelnice a naopak zvýšení četnosti svozu plastů a papíru ve velkých nádobách. Toto platí, pokud dokážeme snížit počet výsypů směsného odpadu.
Znovu připomínáme všem občanům,
aby využívali služeb sběrného dvora a neukládali odpad na prostranství před sběrný
dvůr a na ostatní místa v obci. Někteří občané si patrně představují, že třídění odpadů za ně budou týden co týden provádět
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obecní zaměstnanci a doslova se probírat
netříděným odpadem, a ten pak ukládat
do příslušných nádob. V prvním zářijovém týdnu dokonce nějaký ,,dobrák“ nacpal zelený kontejner na sklo odpadem
všeho druhu –textil, plast, papír a směsný
odpad. Nad chováním některých občanů
zůstává rozum stát.
Na fotografii je vidět naprosto špatný způsob třídění a ukládání odpadu.
O p ě t
apelujeme
na podnikatele, kteří
nemají
dostatečně
vyřešen
problém s
odpadem
vzniklým
při
jejich
podnikání,
aby tento
problém řešili ve spolupráci s firmou zabývající se svozem odpadů.
Při našem jednání se zástupci svozové firmy nabízeli tito možná řešení svozu tříděného odpadu pro podnikatele.
Při hodnocení třídění náš systém vychází

z naplněnosti nádob. Svozová firma, ale
provádí celkové vážení tříděného odpadu,
a tam je stále co zlepšovat, aby svozová
auta nevozila vzduch.
A ještě jednou - PET láhve - prosíme sešlápnout !
TAKHLE
NE!
Žádný
systém není
dokonalý
stejně jako
my
lidé,
ale věříme,
že postupně budeme
stále zlepšovat fungování systému třídění, odvozu
odpadu a problémy a nedostatky budeme
schopni řešit ke spokojenosti všech spoluobčanů, ku prospěchu naší obce a také
životního prostředí.
Komise životního prostředí

VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z.s.
Nastává podzim – období vinobraní.
A jaké bude to letošní? Na jaře nás letos
pozlobily několikadenní jarní mrazy, které
poškodily větší část vinic v naší obci. Dostatek vláhy na jaře naštěstí pomohl révě
regenerovat a zpoždění částečně dohnat.
Vydatné a časté deště v první polovině
prázdnin podpořily rozvoj padlí, takže
bylo potřeba kvalitní a důkladné ošetření postřiky do doby než začnou hrozny

zaměkat a nebezpečí pomine. Extrémně
teplý a suchý konec léta a začátek podzimu urychlil zrání hroznů bez vážnějšího
nebezpečí hniloby, takže letošní vinobraní
bude o dva až tři týdny dříve. Úroda bude
o něco menší, ale docela kvalitní.
A jaké bude letošní víno se teprve uvidí. Kolik bude mít letošní ročník aromatických látek, extraktu a jakou harmonii
kyselinek a zbytkového cukru se budete
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moci sami přesvědčit po vánocích na každoročním SVĚCENÍ VÍNA 27. prosince,
kde bude první příležitost ochutnat s vinaři u cimbálky výsledky jejich letošního
snažení.
Dále se budeme těšit na setkání s vámi
na tradičním VINAŘSKÉM KROJOVANÉM PLESE v sobotu 21. ledna
2017, kde nám tentokrát k tanci i poslechu
zahrají Hovorané.
Příští rok oslaví náš vinařský spolek
dvacáté výročí existence, a proto plánujeme jubilejní 15. výstavu vína a další akce.

Blíží se podzimní krajské a senátní volby. Všichni slibují mnoho, ale jak víte často „sliby chyby“. V našich sklepech
však máte možnost jisté volby se zárukou
nejlepšího výsledku, ať zvolíte naše bílé,
růžové, červené nebo burčák.

POZVÁNKA
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