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Milovaní obyvatelé Moutnic,
přeji vám z celého srdce pokojné prožití svátků
vánočních. Jedná se o mimořádné období, kdy se většina
z nás dokáže zastavit a udělat si čas na rodinu, kamarády a známé. Využijte těchto dnů k obnovení vztahů
a přátelství. Do nového roku vám přeji vše dobré.
Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

1. ZPRÁVY Z OBCE
Svoz odpadů
Vážení a milí spoluobčané, máme za
sebou první rok fungování systému separace a svozu tříděného odpadu od domu.
Všem, kteří se do tohoto projektu zapojili,
chceme opakovaně poděkovat. Za obec
můžeme konstatovat, že tento nový systém naplnil, ne-li dokonce předčil naše
očekávání. Z pohledu obce byly prakticky
všechny cíle naplněny.
Naším zájmem bylo přispět k ochraně
životního prostředí. Tím je vyvážet co
nejméně na skládku a co nejvíce odpadů recyklovat nebo druhotně využít pro
energetické účely. Jednotlivé vytříděné
komodity v naší obci vzrostly za poslední
rok o desítky až stovky procent. To má za
následek naplnění i druhého cíle, což bylo
dostat odpadové hospodářství naší obce
z červených čísel.
Obec v letošním roce přestala doplácet
za odpady. Díky tomu odpadl tlak na neustálý nárůst poplatku za odpady. Ušetřené
peníze (ročně minimálně 150.000Kč) se
pak dají použít na jiné projekty - v letošním roce je to například částka na spolufi-

nancování obecního podílu 30% z dětského hřiště v mateřské škole.
Věříme, že i pro většinu z vás má tento
nový systém smysl, ať už v podobě vědomí toho, že pomáháte uchovat naši Zemi
pro budoucí generace nebo v podobě ušetřených peněz na poplatku za popelnice.
Uplynulý rok také skýtá data k analýze
fungování celého systému. Z dat lze vyčíst četnost výsypů jednotlivých popelnic
i jejich naplněnost. Vzhledem k tomu, že
velkoobjemové kontejnery na plast pravidelně přetékaly a drtivá většina popelnic
na komunální odpad nebyla v den svozu
naplněna více jak do tří čtvrtin nebo byla
vyvážena ob jeden až dva svozy, rozhodli
jsme se pro příští rok změnit četnost těchto svozů.
Velkoobjemové
kontejnery
naplast budou od nového roku vyváženy každých čtrnáct dní a komunální odpad bude vyvážen jedenkrát za
měsíc. Zde chceme opět upozornit,
že podnikající osoby mají ze zákona
povinnost uzavřít smlouvu o likvidaci odpadů přímo se svozovou firmou!
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Nový hřbitov
Řada z vás se často dotazuje pracovníků obecního úřadu či otce Reného Strouhala na pohřbívání na novém hřbitově.
V posledních letech byla naplněna kapacita starého hřbitova včetně již nevyužívaných hrobů. S tím vyvstávala i otázka
pohřbívání do budoucna.
Během dušičkového týdne byl nový

hrobových míst, protože by pravděpodobně vznikaly náhrobky na novém hřbitově
jako noty na buben. Pokud by si však přesto chtěl někdo platit hrobové místo dopředu, bude obec požadovat ohradit hrobové

místo minimálně obrubou, aby jednotlivá hrobová místa na sebe navazovala.

Dětské hřiště v mateřské škole
hřbitov otcem René Strouhalem požehnán.
V následujících týdnech zde budou vy-

měřeny první hroby o velikosti 2x2,5m
a urnové hroby o velikosti 1x1m. Dále
se plánuje v příštím roce přivést na nový
hřbitov vodu, osvětlení a ozvučení včetně vysypání základních cestiček. Nových
hrobových míst je dostatek.
Obec má v plánu přidělovat hrobová místa zejména pozůstalým zesnulého
a to z toho důvodu, aby hrobová místa byla
uspořádána kontinuálně. Není zájmem
obce pronajmout co nejdříve co nejvíce
4

V loňském roce proběhla kontrola České školské inspekce Základní a mateřské
školy Moutnice. Při kontrole upozornili
na nevyhovující herní prvky v zahradě
mateřské školy. Některé herní prvky musely být odstraněny neprodleně a zbylé se
mohly používat jen po opravě. Dále Česká
školská inspekce upozornila na nakloněný
javor v zahradě mateřské školy a doporučila jej odstranit.

Obec již v loňském roce žádala o dotaci
na nové dětské hřiště v mateřské škole, se
žádostí však neuspěla. Opakovaná žádost
v letošním roce již byla úspěšná, a tak bě-
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hem listopadu vyrostlo v zahradě mateřské školy nové dětské hřiště.

dělen na dvě etapy. První, již výše zmíněnou a realizovanou etapou, a druhou, která
se týkala opravy střechy a zateplení fasády. Realizace druhé etapy byla ve veřejné soutěži podmíněna schválením datace
z evropských fondů. Obě výše uvedené
dotace byly obci schváleny, a tak můžeme na první polovinu příštího roku chystat druhou etapu rekonstrukce mateřské
školy.

Průtah
Zároveň s tím byl pokácen vzrostlý
javor a nahrazen mladými stromky nejen
zde, ale i na kopci a na dětském hřišti Pod
Chaloupkama.

Druhá etapa rekonstrukce
mateřské školy
O rekonstrukci mateřské školy jste byli
informováni v předešlém čísle zpravodaje. Jednalo se o první etapu rekonstrukce,
kdy došlo k rozšíření mateřské školy i do
přízemí a upravení prostor tak, aby vznikly v každém patře plnohodnotné třídy
s kapacitou minimálně 24 dětí.

Když byl tento projekt připravován,
plánovalo se podání žádostí o dotace. První na cca 3 milióny korun z evropských
fondů a druhá ve výši 200.000Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje. Vzhledem
k nastavení rozpočtu na letošní rok a dalším
skutečnostem byl od počátku projekt roz-

Drazí spoluobčané, v průběhu posledních let jste byli pravidelně informováni
o připravovaném projektu průtahu skrze
naší obec. Jedná se o rekonstrukci hlavní
silnice včetně úpravy napojení místních
komunikací. Dále budou přeloženy do
země sítě veřejného osvětlení, místního
rozhlasu a částečně nízkého napětí. Podél
celé hlavní komunikace vzniknou parkovací zálivy a to všude, kde to umožní
rozhledové trojúhelníky a vjezdy do rodinných domů. Spolu s tím budou po celé
délce rekonstruovány chodníky a upravena vegetace.
Příprava výše popsaného projektu
se chýlí ke svému závěru. Bylo vydáno
stavební povolení na objekty, které bude
investovat Obec Moutnice a ještě probíhá stavební řízení na objekty, které bude
hradit Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Také dobíhá dopodepisování
posledních smluv pro přípravu realizace.
Dá se tedy říci, že projekt je připraven
ke své realizaci. V tuto chvíli už zbývá
„jen“ vysoutěžit zhotovitele stavby a celý
průtah zrealizovat. Věřím, že se podaří výstavbu zahájit již v roce 2017. Také
celý obecní rozpočet pro rok 2017 je takto
koncipován. Zároveň si však uvědomuji,
že další fáze již víceméně závisí na rychlosti kraje a jsem si vědom, že realizace
5
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se stále může posunout do let následujícíc
(například odvoláváním v rámci výběrového řízení apod.).

Přeložky nízkého napětí do
země
S průtahem souvisí také přeložky nízkého napětí do země. V rámci průtahu je
nutné odstranit veškeré sloupy nízkého
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napětí z centra obce. To je dáno novým
prostorovým uspořádání hlavní silnice
v této části obce. Vzhledem k tomu, že to
souvisí s posunutím hlavní silnice, platí také přeložku nízkého napětí do země
Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje.
V přiložené situaci se jedná o část
označenou oranžovou barvou. Spolu s tím
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se podařilo vyjednat i obnovu části vedení, kterou bude hradit společnost E-on.
V přiložených situacích se jedná o část vedení označených zelenou barvou. Majitele
přilehlých rodinných domů by v následujících měsících měli kontaktovat zástupci
společnosti E-on a vyřešit s nimi přepojení stávající přípojky NN.
Kromě těchto částí by v příštím roce
měly být přeloženy i ty části, které E-on
nestihl přeložit v letošním roce. Jedná se
o část kolem hřbitova ke kabinám, úsek
před základní školou a dále od nového
obecního úřadu po květinářství Beatrice.
Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

Betlém
Betlém - místo, kde nastal velký zlom
v dějinách lidstva. Přišel zde na svět Ježíš.
Tradice stavění betlémů je velmi stará,
dokonce starší než zdobení stromečku.
Výtvarné zpracování bylo různé, odlišovalo se jednak použitým materiálem,
jednak vlastním pojetím. Těžištěm jsou
vždy jesličky s děťátkem, Panna Maria,
sv. Josef, osel a vůl. Obklopeni jsou pastýři, ovečkami, třemi králi a dalšími postavičkami ze života.
Zakladatelem betlémů je sv. František
z Assisi. V roce 1223 při oslavě narození

Krista postavil v jeskyni jesle se živými
zvířaty a lidmi. Vytvořil tak tradici, která
se rozšířila do celého světa.
Letos bude vytvořen i moutnický papírový betlém. Vedle Svaté rodiny spatříme v dáli naši obec a všechny dominanty
Moutnic. I naši stárci a stárky se přijdou
poklonit.
Betlém bude na tvrdém papíře a ke
koupi bude na výstavě betlémů 9. - 11. 12.
a poté na OÚ Moutnice. Autorkou je výtvarnice MgA. Jana Rozková.
Lenka Dohnálková

Kalendář 2017
Milí spoluobčané, pro rok 2017 jsme
pro vás opět připravili Moutnický kalendář. Najdete v něm stejně jako v minulém
roce údaje potřebné pro všechny občany,
zejména pak termíny svozů odpadů.
Kalendář je výběrem černobílých fotografií z minulé, téměř stoleté historie naší
obce. Větší část fotografií je s popisem.
Menší počet fotografií zůstává bez popisu, abychom zejména pro mladší generaci připravili několik otazníků z historie.
Jakmile bude kalendář hotový, budete si
ho moci na obecním úřadě zakoupit.
Rostislav Dohnálek
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Nové reklamní předměty
Kromě Moutnického betlému a historického kalendáře bychom byli rádi, kdyby byly na obecním úřadě k dispozici také
reklamní předměty, kterými se budeme
prezentovat ve svém okolí a které budou
dostupné i pro naše občany.
Máme tím na mysli situace, kdy k někomu z nás přijede návštěva, nebo my
někam jedeme a rádi bychom druhé obdarovali něčím, co je spjato s Moutnicemi.
Ve výrobě jsou v tuto chvíli skleničky
na víno, které budou k dispozici na obecním úřadě od nového roku, a to konkrétně
za cenu 30Kč/kus.

Věříme, že tato nabídka se bude postupně rozšiřovat a vznikne i nějaká
prosklená vitrína ve vstupu do obecního úřadu, která nás bude reprezentovat.

Jedna paní povídala, aneb
jak to tedy je
Každá veřejná funkce s sebou přináší
určitou ztrátu soukromí a větší či menší
nutnost umět se vypořádat s různými řečmi. Jsme na dědině a platí, že jak se něco
na jedné straně dědiny šustne, tak na druhém konci už to dávno vědí.
8

Kolikrát si říkám, jak s některými řečmi
naložit, když mě někdo konfrontuje s tím,
že někde něco slyšel. Obecně jsem rád, že
ten dotyčný se ptá přímo mě a mohu mu
vysvětlit, jak se věci mají. Zde bych chtěl
vyzvat všechny, kterým není něco jasné,
ať se nebojí zeptat přímo mne, či kohokoli
ze zastupitelů. Nejhorší je, když se vezme
někde nějaká informace a ten dotyčný žije
v naprostém omylu a zbytečně se na někoho nebo za něco hněvá a šíří tuto nepravdu
dále.
Jako příklad bych chtěl uvést informaci, která se v Moutnicích šíří více než rok
a týká se vybírání poplatků za parkování.
Pravděpodobně si někdo přečetl úřední
desku a uviděl tam vyvěšenou obecně
závaznou vyhlášku o místních poplatcích
a v ní větu: „Obec stanovuje poplatek
paušální částkou takto: za vyhrazení
trvalého parkovacího místa pro osobní
automobil 200,- Kč/měsíc…“ A už to bylo
venku. Obec se chystá zpoplatnit parko-

vání auta! To nemůžu stát ani na svém
vjezdu! To nemyslí vážně! Apod.
Zde je potřeba uvést několik skutečností. Zaprvé vyhláška s touto větou
je schválena v Moutnicích už řadu let
a v loňském roce byla pouze novelizována
následně - vyhláška reagovala na legislativní změny a nově neřeší poplatky ze
vstupného. Tato část byla odstraněna
na základě doporučení Odboru dozoru
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a kontroly Ministerstva vnitra. Z vyhlášky také bylo odstraněno osvobození
výjezdové jednotky z poplatku za popelnice. Nic víc, nic míň.
Za druhé je třeba chápat pojem vyhrazené parkovací stání. Vyhrazené parkovací stání je takové stání, kdy u parkovacího
místa je svislá dopravní značka a na ní informativní značka P a u ní SPZ auta, pro
které je parkovací stání vyhrazeno.
Toto vyhrazené parkovací stání je možné využít např. u prodejen či jiných provozoven, kdy stavební úřad vyžaduje určitý
počet parkovacích stání a provozovatel
daného zařízení není z nějakého důvodu
schopen zbudovat nová parkovací stání na
vlastním pozemku. Obec mu může vyhradit požadovaná parkovací místa za výše
uvedený poplatek.
Neznamená to tedy, že zavádíme zpo-

platňování parkovacích míst na auta.

Regulační plán
Zastupitelstvo obce Moutnice v září
tohoto roku vydalo regulační plán v lokalitě Z5 – tzv. Šulcův kopec.
Regulační plán mělo zastupitelstvo
za povinnost vydat do pěti let od vydání
územního plánu, které proběhlo na podzim roku 2014. Regulační plán se podařilo
vydat po cca 1,5roku trvající práci, během
které byli nad rámec zákona svoláni vlastníci jednotlivě na společné projednání,
které proběhlo na jaře tohoto roku.
Po vydání regulačního plánu proběhla další setkání s vlastníky pozemků, na
kterých byl projednáván další postup při
možné zástavbě tohoto území.
Jako klíčová se však jeví podmínka
přeparcelace území, která je už zakotvena
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v územním plánu.
Vzhledem ke složitosti vlastnických
vztahů v daném území se podařila vyřešit
pouze první třetina území, zbylí vlastníci
požadují provést změnu regulačního či
územního plánu. Toto bude předmětem
diskuzí na zastupitelstvu.

Finanční bilance za uplynulé
dva roky
S předešlým článkem souvisí také povídačky o tom, že obec zadlužujeme apod.
Volební období je právě ve své polovině
a není tedy od věci si udělat určitou rekapitulaci toho, co se povedlo a co ne.
V době předávání úřadu bylo na všech
účtech necelých 11,5 mil. Kč.
V roce 2015:
• byla dokončena výsadba krajinné zeleně okolo Moutnic v hodnotě cca 2,3mil Kč (100%dotace),
• byl pořízen traktůrek na sečení trávy cca
165.000Kč,
• byly pořízeny barevné popelnice
na svoz odpadů od domu v hodnotě cca
750.000Kč (90%dotace),
• pořízena multikára včetně kontejnerů cca 2,5 miliónu korun (90% dotace),
• byla opravena hřbitovní zeď
cca 550.000 Kč (300.000Kč dotace),
• zbudováno nové dětské hřiště
u obecního úřadu 200.000Kč,
• opraven most Na Rybníku cca
430.000Kč,
• budována komunikace včetně prodloužení vodovodu a kanalizace u hřbitova cca 1,2mil. Kč,
• objednán regulační plán cca
130.000Kč,
• pořízena dokumentace pro územní
rozhodnutí na průtah cca 250.000Kč,
• opraveny rozvody elektriky a tope10

ní v hasičce + vybavení hasičů cca 0,5 mil
(300.000Kč dotace)
• zahájena výstavba nového obecního
úřadu cca 1,7mil. Kč.
V roce 2016 byl:
• dostaven nový obecní úřad cca
5,5mil. Kč (dotace 2 mil. Kč),
• vybavena obecní knihovna cca
250.000Kč (50.000Kč dotace),
• vybaven nový úřad nábytkem
+ technologií cca 0,5 mil Kč,
• rekonstruována mateřská škola I. etapa – doposud 4,3 mil. Kč; ještě zbývá
dofakturovat cca 1,3 mil. Kč (200.000Kč
JMK dotace, evropské fondy cca 3 miliony Kč - dotace doporučena ke schválení,
ještě nebylo čerpáno); druhá etapa 1,2 mil
Kč výměna střechy a zateplení nás čekají
na jaře příštího roku,
• pořízena dokumentace pro stavební
povolení na průtah cca 150.000Kč,
• pořízena nová vrata na hasičku
včetně zabezpečovacího zařízení + vybavena jednotka za cca 300.000Kč (dotace
195.000Kč),
• zřízeno ozvučení hřbitova + demontáž anténního systému z mateřské
školy cca 100.000Kč
• zbudováno nové dětské hřiště
v mateřské škole cca 550.000Kč (dotace
380.000),
• zrekonstruována stodola pro obecní zaměstnance + upraven dvůr nového
obecního úřadu + zřízení nádrže na dešťovou vodu na splachování 1,5mil Kč,
• nákup pozemků od Obce Těšany
cca 1,5mil Kč,
Stav účtů k 30. listopadu 2016
činí 12mil Kč.
Ing. Antonín Vymazal
starosta obce
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2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ
FARNOST MOUTNICE
Poutní zájezd na Svatou Horu
12. listopadu 2016 ráno se vypravilo 74
poutníků z Moutnic, Těšan a Nesvačilky
na pouť na Svatou Horu u Příbrami.
Toto místo bylo vybráno proto, že
uplynulý církevní rok byl prohlášen Svatým rokem milosrdenství a Svatá Hora
byla jedním z míst, kde byla otevřena tzv.
Brána milosrdenství.

tvoří obdélníkové ochozy s nástěnnými
i stropními malbami, uprostřed nichž stojí
na vysoké kamenné terase bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Většinu z nás překvapilo, jak je tento poutní chrám malý,
menší než náš moutnický kostel! Uvnitř
baziliky se nachází krásný stříbrný tepaný
oltář a hlavně soška Panny Marie Svatohorské.

Cestovali jsme pohodlně dvěma autobusy a cesta, ač dlouhá, byla příjemná
a veselá. Do cíle jsme dorazili přibližně
v 11 hodin a Svatá Hora nás přivítala již

Ve 12 hodin jsme se společně zúčastnili mše svaté, po které nás čekalo milé
překvapení - přišla nás pozdravit paní
Pavla Dostálová (příjmení za svobodna),

téměř zimním počasím a mírným sněhovým popraškem, což ocenily zejména děti.
Toto poutní místo je velmi starobylé
a jedná se o rozsáhlý barokní areál, který

rodačka z Těšan, která bydlí poblíž Svaté
Hory a mezi poutníky se setkala se svými
příbuznými, přáteli a bývalými žáky. No
a poté jsme se již jako správně znavení
11
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poutníci přesunuli do refektáře k výbornému obědu.
Po načerpání sil jsme měli chvilku volna k prohlídce areálu, potom následovala
společná křížová cesta v ambitech a loučení se s tímto krásným poutním místem.
Mnozí z nás si slibovali, že se na Svatou
Horu vrátí, protože nám tam bylo opravdu
dobře. Branou milosrdenství jsme prošli
všichni - snad i jednou projdeme…
Katka Springinsfeldová

Milí spoluobčané!
Malý 9letý Toník napsal: „Milý Pane
Ježíši, přeji ti trochu opožděně všechno nejlepší k narozeninám. Píšu ti totiž
17. ledna. Doufám, že si měl hezký narozeniny a že si dostal taky tolik dárků, kolik si rozdal. Tobě už musí být 2015 let!
Páni, to je doba!“
Ano, děti se těší na své narozeniny
a rády je slaví v okruhu svých nejbližších,
rodiny a často i kamarádů. Díky tomu jsou
schopné pochopit, že jednou za rok slaví
narozeniny Ježíš. Nebo spíše ti kolem něj,
a to na celé planetě. To je i vyjádřením
toho, jak je pro lidi na různých kontinentech světa tento svátek důležitý: rezonuje
s jejich hladem a žízní v srdci po pokoji,
míru, lásce, štěstí. To ostatně vyjadřuje
i jméno, které dítě v betlémské stáji obdrželo: Ježíš. Jehošua či Ješua znamená Bůh
je spása.
Bývá užitečné se tak trochu oprostit od
zajetých idylických představ. Možná nám
pomůže i pár řádků kdysi napsaných jedním františkánem z Prahy: „Představuji si
betlémskou jeskyni. Je tam ticho, takový
klid a pokoj, že ho ani ty zvířata svými
zvuky neruší. (Není to, jako když se jdete projít po Praze a všude už dva měsíce
před Vánoci hrají koledy. Všude je plno
12

lidí, zvlášť v obchodech). Asi tam je zima.
Myslím teď v tý jeskyni v Betlémě. Mám
teď dva kamarády bezdomovce, kteří bydlí možná v podobné jeskyni na kraji Prahy
(se psem). Vyprávěli mi, jak je to těžký
v noci, když mrzne. Vaří si na ohni. Můžou si za to sami (do určité míry). Jeden
náš brácha františkán je nechá přes Vánoce u nich v klášteře. Pán Bůh mu za to požehnej. Ale to jsem se zas dostal jinam.“
Tedy nebyla to žádná idylka, i když ji
v scenérii našich betlémů máme rádi. Je
to poselství o oběti a daru. Na památku
toho, že Bůh obdaroval svět svým synem,
si předáváme dárky. Podstata života míří
k oné dlouhodobější oběti: stávat se dennodenně darem. Byla by škoda, kdybychom se jednou za rok rozněžnili, a pak po
zbytek roku na pozornou podobu vztahu
nepamatovali.
Tak hezké Vánoce! A hezké dny plné
porozumění nejen o Vánocích!
P. René Václav Strouhal
Na závěr mi dovolte pozvat vás na vánoční bohoslužby:
24. 12. - v 16 hodin štědrovečerní pro
děti; v 24 hodin půlnoční
25. 12. - v 7,30 hodin pastýřská; v 10,30
hodin královská
26. 12. - v 7,30 hodin a v 10,30 hodin
svatoštěpánské
31. 12. - v 16 hodin děkovná
1. 1. - v 7,30 hodin a 10,30 hodin novoroční
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HISTORIE
Den válečných veteránů
Říká se, že nejlepší učitelkou je historie. Jak si ji připomenout v den, kdy jsme
přímo zasyceni několika příležitostmi, jak
si náležitě užít den 11.11? Mimo svatomartinské gurmánské možnosti tu jedna
možnost je, a to vzpomínková slavnost ke
Dni válečných veteránů.

Se symbolem tohoto dne, rozkvetlým
květem vlčího máku na klopě, jsme se
sešli tradičně u památníků u fary a vzpomněli jsme na válečné veterány obou
světových válek a připomněli jsme si, že
k nim také patří i dnešní vojenští veteráni
- účastníci zahraničních misí.

Položením kytic, umístěním věnců
a krátkým programem v Orlovně jsme navlékli další korálek na stužku úcty ke Dni
válečných veteránů.
Na tomto místě je třeba poděkovat

všem, kteří si v pátek 11.11. našli chvilku,
aby si připomněli kus historie a s ní spojené lidské osudy.
Rostislav Dohnálek

Vzpomínka
Když se na přelomu let 1939 – 1940
rozhodl odejít do naší zahraniční armády
stejně jako jeho moutničtí kamarádi, ani
v nejbujnějších představách by ho nenapadlo, co všechno mu připraví osud. Přes
hranice na dlouhou tzv. balkánskou cestu
se vydal s kamarádem Karlem Hrdličkou
v únoru 1940. Na slovenské hranici byli
zadrženi a přes několik věznic se později
dostali do vězení v Brně.
Tam se mu podařil husarský kousek,
když se spustil oknem z hlídaného objektu, a tak se dostal z nacistického zajetí.
Přes vydaný zatykač se ukrýval u rodiny
v Nemoticích v hájovně.
I v úkrytu však stále toužil odejít za
hranice za svými kamarády do naší zahraniční armády. Ilegálně se vypravil na
nebezpečnou cestu do Francie, kde předpokládal, že se mu podaří najít svůj cíl.
Bohužel žádná možnost v okupované
Francii na cestu do odboje nebyla, a tak se
opět vrátil na Moravu do úkrytu v hájovně.Tam vydržel do jara 1942 kdy se opět
pokusil najít cestu ven z protektorátu. Bohužel ho na brněnském nádraží zastihla
razie, a to v době po atentátu na říšského
protektora R.Heydricha, a jako hledaná
osoba byl zatčen.
Byl uvězněn a následně přesunut do
koncentračního tábora Mauthausen. Tam
k překvapení obou se po dvou letech setkal s Karlem Hrdličkou. V průběhu tříletého věznění byly na něm prováděny
13
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pokusy lékařů SS, kdy mu byla píchána
neznámá látka přímo do krve a byly pozorovány reakce organismu na tyto pokusy.
Přes všechny neuvěřitelné útrapy se
však oba moutničtí dočkali 5. května
osvobození tábora americkou armádou.
Po válce se vrátil ,,Rudka“, jinak mu
snad nikdo neřekl, ke své práci písmomalíře. Do poměrně vysokého věku hrával
fotbal za Moutnice. Pravidelně se střetával se spoluvězni z koncentračního tábora.
Bohužel životní cesta tohoto skromného, pracovitého člověka byla ukončena před 20 roky násilnou vraždou v jeho
domku. Tento odporný zločin nebyl doposud objasněn.
Na den válečných veteránů vzpomínáme na vojáky, dnes vzpomeňme na pana
Rudolfa Hrdého.
Děkujeme

Kronika
V této knize jsou zanášené veškeré význačné příhody pro věčné časy v upomínku a to od roku 1927. Dřívější záznamy
jsou uvedené v kronice staré ve které jsou
záznamy již od roku 1767 až do roku 1926
a jest uložena v obecním archivu.
Ve shora uvedeném roce byla provedenou stavebním úřadem z Brna regulace
Moutnického potoka a to od těšanských
hranic až po hranice panství Jalovisko, za
obnos 223 tisíc Kč. Na práci tu dostalo se
subvence a sice 40% státní, 30% zemské
tak, že zbývající část byla rozvržena a zaplacena následující
Obec Moutnice:
30 000,-Kč
Majitelé pozemků sousedící
s potokem:
10 000,-Kč
Majitelé pozemků v katastru
obce Rozařín
10 000,-Kč
Okresní silniční výbor:
6 000,-Kč
14

Též byla provedena St. pozemkovým
úřadem parcelace pozemků na státních
statcích a sice dostalo se do vlastnictví
pro Moutnické málo zámožné občany
250 měřic pozemků při hranicích sousedících s katastrem obce Nikolčicemi. Uchazeči obdrželi po 2,3,4 měřicích za cenu
1.700 Kč jedna měřice

Rok 1928
Dne 27. listopadu 1927 byla provedena
volba obecního zástupitelstva.
Byla však proti volbě podaná námitka,
která byla uznaná pol. správou Hustopečích za neplatnou, pročež dne 19. února
1928 byla provedená volba starostu, náměstka a obecní rady, zvolení jsou:
Springinsfeld Jan: starostou
Buchta Josef č. 137: náměstkem
Konvica Alois: radní
Dohnálek František - radní
Páral Štěpán - radní
Žák František - radní
členi obecního zastupitelstva:
Ryšavý Martin č. 28, Prchal Mikuláš,
Janoušek Josef, Šulc Josef, Čermák
Jan č. 1, Šulc Cyril, Král Václav, Svoboda
František, Lejska Josef č. 18
Přitom byla jím samým pořízena nová
obecní katastrální mapa a sice jeden list
za Kč 400 do které byly zanešený výměry
v metrech i centimetrech každého pozemků a v každé linií kamenů zasažených.
Pisatel podotýká že přeměřování v jistých
případech učinilo dosti zlé krve, obzvláště
tam, kde větší část pole ubyla aneb cesta
byla přesazená a neb meze měly býti zrušené.
Též v tomto roce dne 28. října připádalo 10 leté výročí trvání Československé
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republiky. Pročež na oslavu 10 letého jubilea byl uspořádán v před večer slavnostní průvod. Průvod ten vyšel z kraje obce
od Těšan, přes Moutnice a Rozařín, a zpět
ke škole. Průvodu se s účastnily obecní
zastupitelstvo, Dobr. hasický sbor, školní
dítky s pány učitely a veškeré obyvatelstvo s hudbou, též bylo nešeno mnoho
lampionů
Před školní budovou promluvily
p. starostové Springinsfeld Jan z Moutnic
a Škrdla František z Rozařína o významu
slavnosti, ku konci byla provolána sláva

p. presidentu T. G. Masarikovi a lid se
v klidu rozešel. Též pokut bylo možné
byly domi ozdobené prapory a okna byla
osvětlená.
Poznámka: opisováno doslovně, text zřejmě odpovídá dobovému pravopisu
Miluše Janoušková
obecní kronikářka

KNIHOVNA
V roce 2016 provázely Místní knihovnu Moutnice velké změny. Na přelomu
měsíců května a června proběhlo stěhování do nových prostorů budovy obecního
úřadu. Za pomoci dětí ze základní školy
a zaměstnanců obce bylo přemístěno téměř pět tisíc knižních titulů a další vybavení knihovny. Na tomto místě bych
jim chtěla poděkovat za pomoc, díky nim

ně nachází 4693 titulů. Z toho 2418 kusů
beletrie zahrnující klasiky jako je Tolstoj
či Hemingway, severské autory detektivek
jako je Nesbø, Kepler nebo Larsson, autorky románů pro ženy jako je Brownová,
Fieldingová nebo Steelová, případně české a slovenské autory, jmenovitě například
Hašek, Keleová-Vasilková, Pawlowská,
Viewegh nebo historik Vondruška. Kni-

mohla být knihovna otevřena tak krátce
po zahájení stěhování.
V září letošního roku proběhla revize
knih, jejíž součástí byla kontrola stávajícího stavu knihovny a knižního fondu a také
vyřazení knih starých a poškozených.
V současné době se tedy v naší knihov-

hovní fond také obsahuje 1406 kusů beletrie pro mládež, mezi nimiž můžete objevit
jak tradiční pohádky, tak komiksy (například Tintin nebo Šmoulové), sérii knih
o Harry Potterovi, Deník malého poseroutky či knihy pro dívky. Dále 602 kusů
naučné literatury zahrnující různé spek15
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trum oborů od zahrádkaření, ruční výrobu přes životopisy slavných až po historii
a 267 kusů naučné literatury pro mládež.
Počet knih ale není konečný. Během
roku pořizujeme zcela nové tituly a dvakrát do roka si půjčujeme svazky z Městské knihovny Židlochovice. Aktuálně
máme tímto způsobem půjčeno 210 titulů.
Registrace čtenářů je možná v průběhu celého roku každé pondělí od

17:30 do 19:30 a každou středu od
16:30 do 18:30.
Věřím, že si zde každý čtenář přijde
na své.
S přáním příjemného prožití svátků
a všeho dobrého do nového roku za Místní
knihovnu Moutnice
Kateřina Flajšingerová

CO NÁS ČEKÁ
Rozsvěcování vánočního stromu
V loňském roce spoustě spoluobčanů
i nám velmi chyběla předvánoční akce
v podobě rozsvěcování vánočního stromu
na školní zahradě spojeného s vystoupením dětí.
Proto obec oslovila školu a poprvé pořádá tuto akci pod svojí záštitou. Věřím,

16

že se přijdete podívat na šikovné moutnické děti a i když s předstihem, ale společně
prožijeme začátek doby vánoční. Při něčem dobrém se zastavíme v uspěchaném
světě a příjemně se sousedsky setkáme
Lenka Dohnálková
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Přehled dalších akcí
Novoroční koncert
Orelský běh
Tříkrálová sbírka
Vinařský ples
Spolková zabíjačka
Dětský maškarní ples

7. 1. 2017
7. 1. 2017
8. 1. 2017
21. 1. 2017
25. 2. 2017
26. 2. 2017

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Podzimní „odpadkobraní“
Vztah člověka k životnímu prostředí se
razantně změnil v době tzv. průmyslové
revoluce, kdy lidé začali využívat mnoho
různých přírodních zdrojů (uhlí, ropa),
osidlovat dosud neosídlené oblasti a znečišťovat prostředí množstvím cizorodých
látek.
To mělo za následek vyhynutí mnoha
živočišných i rostlinných druhů a zdravotní problémy lidí, žijících v nejvíce znečištěných oblastech.
S rozvojem vědy a techniky, zvláště
pak v tomto období tak neadekvátně překotným, se stává stále obtížnějším úkolem
předpověď důsledků lidských činností na
životní prostředí.
Proto si myslíme, že mají tyto akce
smysl a nemalý význam pro budoucnost
našeho bytí, pro budoucnost našich dětí,
jejich kvalitního a spokojeného života
v souladu s přírodou a jejími hodnotami
a svým aktivním příkladem tomu jdeme
určitě naproti!
Určitě je to ta nejlepší možná cesta,
mnoho nás to nestojí, trochu našeho času
a potu co přitom vykonáme. Proto jsme
rádi, že se tato akce pomalu začíná stávat
samozřejmostí.
Myslím si, že když se jen tak při pro-

cházce s rodinou,sousedy a přáteli podíváte po svém nejbližším okolí, občas nějaký
ten nepořádek vhodíte do pytle, není to
zase tak moc, co můžeme pro svoje okolí,
kde žijeme udělat. A když s sebou na tuto
procházku vezmete ještě vaše děti a vnoučata, je naše budoucnost zachráněna :-)
Tentokrát jsme setkali v sobotu 22. 10.
ve 14:00 hod. u hasičské zbrojnice, kde se
sešlo asi 25 dobrovolníků, kteří byli vybaveni „zbraněmi“ na likvidaci různých
odpadků a jiných nežádoucích produktů
volně pohozených v naší obci a jejím přilehlém okolí.
Těmi zbraněmi je v tomto případě myšleno naše odhodlání, ochota a úsilí, což
je důkazem toho, že se dá bojovat i bez
výstřelu a přitom se dá mnohé dokázat.
Po nástupu, rozdělení do pracovních
čet a přidělením úseků na vyčištění jsme
se všichni rozešli s elánem nám vlastním
na všechny strany naší malebné obce.
Samotný sběr nám trval cca 2,5 hodiny
a nutno podoktnout, že se sice nemění sortiment odpadků (stále vládnou především
PET lahve, krabičky od cigaret, plechovky od energy drinků aj.), nicméně jejich
množství razantně klesá, což je dobrou
vizitkou nejen nás „domácích“, ale i těch
„přespolních“, kteří přes naši obec projíž17
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dějí. Myslím si, že je to i obrázek toho,že
se tímto společně zabýváme a není nám
jedno, jak to kolem naší obce vypadá.
Nasbírané odpadky následně odvezli pracovníci OÚ Moutnice do sběrného
dvora k ekologické likvidaci. Celou akci
jsme, také již tradičně, zakončili malým
občerstvením za hasičkou a slíbili jsme si,
že se zde na jaře zase potkáme. Budeme
moc rádi, pokud se k nám se svými dětmi
přidáte. Všem dobrovolníkům patří velké
poděkování!
S přáním klidného a spokojeného prožití konce roku

Omyl 2: Zrcadlo je vlastně sklo
Poznat, jaký obal je ze skla, asi nedělá
problém nikomu. Sklo patří do zeleného
kontejneru, v některých obcích se třídí
zvlášť i čiré sklo, které patří do bílého
kontejneru.
Vhodit do zeleného kontejneru můžete
také tabulové sklo z oken a ze dveří. Autosklo už do něj ale nepatří. Ani zlacená
a pokovená skla, a tedy ani zrcadla. Pokovení dělá při tavení skla problémy. Také
s keramikou a porcelánem si při recyklaci
ve sklárnách neporadí. Takže rozbitou keramickou mísu a slepé zrzcadlo vyhoďte
do směsného odpadu.

Komise životního prostředí :-)

Informace o odpadech
Konkrétní informace o třídění odpadu, co kam patří a nepatří, jsou na popiskách přímo na jednotlivých barevných
sběrných kontejnerech. O systému sběru
tříděného odpadu totiž rozhoduje každá
obec sama, a proto se všude třídí jiným
způsobem. Záleží na dohodě mezi obcí
a svozovou firmou a technickém vybavení
třídících linek v okolí.
V některých obcích se spolu s plastem
do žlutých nebo s papírem do modrých
nádob vhazují i nápojové kartony. Někde
se z plastových obalů sbírají jen PET lahve, jinde plastová všehochuť.
Zkrátka jiný kraj, jiný mrav. Základní
věci však platí všeobecně.
Omyl 1: Polystyren do plastu nepatří
Patří. Ať už jde o termoobaly, do kterých vám v restauraci zabalí jídlo, nebo
výplně krabic pro spotřební elektroniku.
Pozor ale na polystyren, který byl použit
jako stavební izolace. Pokud je na něm
omítka, pak do plastů nepatří a měl by se
vyhodit jako stavební odpad.
18

Omyl 3: Papírové kapesníky mohu
házet do papíru
Papírové kapesníčky jsou sice z kvalitního papíru, po jejich použití ale do do
kontejneru na papír z hygienických důvodů nepatří. Recyklaci papíru navíc ztěžuje
jakékoli znečištění, a proto není vhodné
do modrého kontejneru obecně vhazovat mastné nebo jinak zašpiněné papírové obaly. Nepatří do něj ani laminovaný
a voskovaný papír.
Papírové pleny většinou kromě papíru
obsahují také plast. Proto do kontejneru
na papír nepatří ani ty nepoužité. Všechny
věci výše popisované mají přijít do popelnice.
Omyl 4: Obálka s okýnkem do papíru
nepatří
Naopak, sběru papíru nijak nevadí obálky s fóliovými okénky ani papír
s kancelářskými sponkami, během dalšího
zpracování vytříděného papíru dojde k jejich oddělení. Pouze z bublinkové obálky
je dobré odstranit plastový vnitřek.
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Omyl 5: Žádné nebezpečné odpady
doma nemáme
Pokud je na obalu nebo výrobku symbol přeškrtnuté popelnice, obal nepatří do
žádného kontejneru, ani do toho na směsný odpad. Jedná se totiž o nebezpečný odpad, jeho konkrétní nebezpečné vlastnosti
popisují další grafické symboly v oranžo-

vém poli, například lebka nebo symbol
ohně. „Ty prozradí, zda je konkrétní věc
či látka toxická, žíravá, hořlavá, dráždivá,
výbušná či jinak škodlivá. Kromě označení zde také musí být srozumitelně napsáno, co za nebezpečnou látku výrobek
obsahuje.
Roman Formánek

VÝLET NA NA LETIŠTĚ BRNO-TUŘANY
Výlet 12.11.2016 na letiště
Brno - Tuřany a do kina
V sobotu jsme se ve 13 hodin netradičně sešli u hasičky. Proč? Nejeli jsme na
žádné závody, ale na výlet! Jako první nás
čekala návštěva letiště Brno-Tuřany, kam
jsme se jeli podívat na záchranářský vrtul-

Povídání to bylo vskutku zajímavé.
Dozvěděli jsme se například, že posádka sestává ze záchranáře, pilota a lékaře
a ukázali nám i celý vrtulník – motor, prostor pro převoz raněného, kabinu a další
části vrtulníku. Na závěr prohlídky jsme
dokonce na vlastní kůži pocítili odlet vr-

ník. Možnost vidět vrtulník z takové blízky a smět se v něm i vyfotit se nenaskytne
každý den. My jsme si jej mohli prohlédnout i díky Martinu Formánkovi a Pavlu
Springinsfeldovi, kteří v létě zachránili
staršího člověka přivoláním záchranářské
služby, za což jim patří velký dík.

tulníku, protože zazněl akustický signál
pro vzlet. Někdo někde potřeboval pomoc. Po odletu vrtulníku jsme se rozloučili s panem Panenkou, který nám prohlídku
umožnil, a zamířili směr Olympie.
Po příchodu do budovy na nás čekalo
překvapení. Aby toho záchranářství za
19
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jeden den nebylo málo, studenti vysoké školy přichystali pro děti i dospělé ve
středu Olympie praktické ukázky ošetření poranění. Nejvíce se nám líbil plyšový
medvěd, který měl kolem sebe položené
barevné polštářky představující srdce, ledviny, játra, plíce a další důležité orgány.
Zakoupili jsme si lístky, udělali dvaceti
minutový rozchod, pak nakoupili popkorn
a hurá na film Trolové! Příběh vyprávěl
o dceři krále trolů, kvůli které byli někteří

trolové uneseni a ona se je vydala zachránit. Animovaná pohádka se nám líbila,
hodně jsme se u ní nasmáli. Nakonec nás
čekala už jen cesta domů.
Doufám, že si všichni takovéto loučení
se sezónou užili aspoň tak jako já. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kdo se
podíleli na organizaci a dopravě, zvláště
pak Jitce Flodrové.
Monika Kopečková
vedoucí mládeže

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 16. října 2016 se uskutečnilo
další vítání občánků. Poprvé se odehrálo
v prostorách nového obecního úřadu,
a tak jsme mohli najednou přivítat sedm
dětí včetně jejich rodičů a blízkých
příbuzných.
Rodiče s dětmi na úvod přivítala
Lenka Dohnálková, předsedkyně kulturní komise, poté předala slovo místostarostovi obce panu Rostislavovi Dohnálkovi a děti ze Základní školy Moutnice,
pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky
Vojtěchové, přednesly básničky. Rodiče
se následně podepsali do pamětní knihy a
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nechali se na památku se svými ratolestmi
vyfotografovat.
Našimi novými občánky obce jsou:
Žofie Homolová, Liliana Skovajsová,
Kaya Procházková, Sofie Kaplanová,
Leontýna Hrančíková, Klára Žáčková a
Adam Springinsfeld.
Rodičům i jejich příbuzným děkujeme
za jejich účast a přejeme, ať jim děti dělají
jen samou radost.
Ing. Lucie Flajšingerová
kulturní komise
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LIDOVÉ ZVYKY A TRADICE
Vánoční zvyky
Magické kouzlo Vánoc je dotvářeno
různými zvyky, zvyklostmi a pověrami.
Přenášely se z generace na generaci a některé se dochovaly dodnes. Některé zvyky jsou aplikovány na současnou dobu
a vznikají „novodobé tradice“ na starých
základech. Ne všichni musí souhlasit, ale
kdyby se svět v jakékoliv oblasti zastavil,
byl by možná krásnou, ale mrtvou tůní.
Štědrý den - Ráno dostaly děti chléb
s medem. To proto, aby byly „sladké“
(hodné) po celý rok.
- Na Štědrý den a pak i na Boží hod se nesmějí hrát karty a chodit do hospody.
- Zrní s trochou máku se dávalo slepicím
pro bohatou snůšku vajec.
- Kdo se nenechal po celý den zlákat pochoutkami a postil se, tomu se večer při
východu první hvězdičky podařilo uvidět
zlaté prasátko.
- Odpoledne se strojil s pomocí dětí stromeček. I když byl chudý, byl krásný a dětem jistě přinášelo radost balení kousků
cukru, věšení jablíček, ořechů, suchých
trnek a jiných plodů.
- Ke štědrovečernímu stolu se zasedalo ve
svátečním oblečení. I hospodyně musela
odložit zástěru. Dbalo se, aby bylo prostřeno pro sudý počet.
- Pod talíře se vkládaly mince, někde taky
šupiny z kapra.
- Hospodář zapálil svíčky na stromečku
a všichni povstali k modlitbě, až pak
mohli usednout k štědrovečernímu stolu.
- Samozřejmě se myslelo na důležitý zdroj
jejich obživy – zvířata.
- Rozkrajovala se jablíčka - hvězdička
uprostřed znamenala zdraví a štěstí, kří-

žek předzvěst nemoci či smrti.
- Budoucnost se taky hádala podle tvarů,
které vznikaly při lití olova nebo vosku.
- Svobodná děvčata házela přes hlavu
papučí. Pokud papuče dopadla tak, že
špička směřovala ke dveřím, tak se dotyčná do roka provdala.
Nový rok - Ráno mladá děvčata omývala
své obličeje ve sněhu, aby měla bělostnou
pleť.
- Kdo se ten den dokázal celý ponořit do
studené vody, měl po celý příští rok pevné
zdraví.
Tříkrálový večer - Den před se v kostelech
světila voda. Kapky této vody měly přinést štěstí, zdraví a Boží ochranu.
- Hospodář obcházel celý dům s miskou
a svěcenou vodou vykropil celé stavení
a pole.
Masopust -Ráno na maškarní úterý veselá
masopustní společnost obcházela stavení
s bujarým zpěvem a tancem. Nesla se šavle, na které se navlékala darovaná slanina a klobásy, a také koše na vejce a jinou
koledu. Večer se pak při muzice ze všeho
dělala hostina.
Mezi Vánocemi a Masopustem se konávaly zabijačky, během mrazivého počasí, protože pochoutky déle vydržely.
Příprava zabíjačky býval obřad, ke kterému se přistupovalo s úctou a vážností.
Den před tím hospodyně chystaly v hmoždíři koření, loupaly česnek a cibuli. Hospodář chystal velké nádoby, necky, a kotel na vaření dobrot. Sešla se celá rodina
a prvním jídlem byla vařená hlava, ovar
s křenem. Odpoledne pečínka ze skrojků,
játrová omáčka či guláš. Z pašíka se vy21
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užilo vše, co se dá. Střívka se využila na
jitrnice a jelítka, část masa se udilo. Recepty se často předávaly z generace na generaci. V zimním období žila zabijačkami
celá vesnice. Bylo nepsaným pravidlem
a slušností, že se příbuzným a sousedům
dávala výslužka. A protože zabíjel každý jiný den, byl zajištěn přísun čerstvé-

ho masa. Zabíjačky byly považovány za
slavnostní obřad, protože masa nebývalo
nazbyt.
Zdroj: ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. Olomouc: Rubico, 2009. ISBN
978-80-7346-096-9.

Všem bych ráda popřála pokojné a radostné svátky Božího narození a spoustu zdraví, štěstí a poklidu v nastávajícím roce 2017.
Členům kulturní komise bych ráda poděkovala za vzornou spolupráci a podporu.
Lenka Dohnálková

OREL JEDNOTA MOUTNICE

POZVÁNKA
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat na další, už

XXVI. ročník zimního silničního běhu,
který je memoriálem účastníků II. zahraničního odboje.

V sobotu 7. 1. 2017
Začínáme dopoledne v obvyklém čase na obvyklých trasách. Sport, a zejména
běh, je dnes součástí moderního způsobu života. Závodíme ve všech věkových
kategoriích od nejmenších až po veteránské kategorie.
Přijďte si provětrat tělo a také si dobře zafandit!

22
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Agro MONET, a.s.
Novodobý způsob hnojení
digestátem
Milí občané, jistě jste si v poslední
době všimli zvýšeného výskytu těžké
zemědělské techniky v naší obci. Toto je
způsobeno uzavírkou pozemní komunikace na Velké Němčice a také současnou
ekonomickou situací, která nutí zemědělské podniky efektivně využívat zemědělskou dopravní techniku.

Úvodem je třeba podotknout, že zemědělství v různých podobách provázelo
obec, i další přilehlé obce, po celá stáletí. Organizace i struktura zemědělství se
změnila zcela zásadním způsobem.
Pozemky, vedené v katastru obce, jsou
uceleny do rozsáhlých bloků, které vyžadují využití moderní zemědělské techniky, šetrné k půdě a schopné konkurence
v prostředí výroby potravin.
Pro tuto oblast, trpící nadměrným suchem, je hospodaření s vodou velmi důležitým faktorem. Využívání organických
hnojiv, vyprodukovaných živočišnou výrobou, kupříkladu hnůj, močůvka nebo
kejda, je metodou hnojení, na kterou jsme
léta zvyklí. Ovšem novodobé způsoby
hnojení, nejsou mezi lidmi kladně přijímány. Jedním z nich je aplikace digestátu
z produkce bioplynových stanic.

Bioplynové stanice využívají biologicky rozložitelé materiály – vstupní surovina, za pomocí nichž vzniká bioplyn,
s vedlejší produkcí digestátu. Rozborem
digestátu i půdy po jeho aplikaci, bylo
zjištěno, že se jedná o kvalitní organické
hnojivo, které obsahuje dusík v amoniakální formě, fosfor, draslík, hořčík a lignocelulózový zbytek.
Aplikace digestátu do půdy je důležitá
především díky vysokému podílu vody,
který je v digestátu obsažen. Jeho aplikací
dojde ke zvýšení pH a ke zředění substrátu.

Hodnota digestátu, jakožto komplexního hnojiva, důležitého pro výživu rostlin
a udržení úrodnosti půdy, není zdaleka
doceněna a tento nový způsob hnojení,
není mezi lidmi přijímán, především díky
laickému pohledu na věc. Současná eko23
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nomická situace celého agrárního sektoru
nutí všechny zemědělské podniky, nejen
Agro MONET, k co nejefektivnějšímu
využívání zemědělské techniky. To s sebou přináší negativní vlivy, které se snaží
firma co nejvíce eliminovat, ve spolupráci
s místní samosprávou.
Společnost Agro MONET, a.s., významný zemědělský subjekt regionu Morava, producent obilí, masa, mléka a vína,
navazující na dlouholetou tradici hospo-

daření v katastru a okolí, bude větší informovaností veřejnosti a především svými
ohleduplnými metodami při aplikaci digestátu, příspívat ke změně veřejného mínění, na tento vedlejší produkt bioplynových
stanic, jakožto užitečného a kvalitního
organického hnojiva.
Agro MONET, a.s.

VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z.s.
Nastal advent, přiblížil se konec roku
a Vánoční svátky – svátky klidu a rodinné
pohody.
Všichni se těšíme, až seženeme poslední dárky, dopečeme cukroví, nazdobíme stromeček a zasedneme společně ke
štědrovečerní večeři. Většinou ke smaženému kaprovi se salátem.
A dostáváme se zase k tomu samému
jako vždycky – co k rybě? Ideálně plnější bílé víno s nižším obsahem kyselinek.
Bílé víno snižuje také hladinu cholesterolu a pomáhá proti příznakům artritidy.
Červené víno, které se bohužel poslední
dobou těší menšímu zájmu zákazníků,
24

obsahuje resveratrol – výborný antioxidant, který chrání před civilizačními
chorobami a sklenka čeveného prý bystří
intelekt, možná proto se červenému někdy
říká „mléko starců“. To vše jen při pravidelné dlouhodobé, ale umírněné konzumaci jednoho dvou pohárků denně.
Přejeme vám všem hodně vánoční
pohody, všechno nej do nového roku a
těšíme se na setkání s vámi po Vánocích
na Svěcení vína, kde spolu okoštujeme
poprvé vína z letošní úrody, a v lednu na
Vinařském krojovaném plese.
Za VBM Jiří Novotný
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FLORBAL
Vážení spoluobčané a příznivci sportu, i letos mají děti možnost navštěvovat
kroužek florbalu.
Starší děti ve věku od 7 do 11 let trénují pravidelně každé pondělí od 16:45 hod.
do 18:00 hod., mladší děti ve středu od
17:00 hod. do 18:00 hod. v místní Orlovně.
Většina chlapců se letos zúčastnila
několika turnajů za klub FbC Aligators,
buď v kategorii JM ligy přípravek, nebo
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v kategorii JM ligy elévů. Díky tréninkům
a zápasům se děti herně rozvíjejí a zároveň se učí sportovnímu chování.
V této sezóně máme pod hlavičkou
Orla Moutnice přihlášena dvě družstva –
muže a ženy.
Rádi bychom poděkovali Obci Moutnice a jednotě Orla Moutnice za jejich podporu při našich sportovních aktivitách.
Jindra Žáčková
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SDH MOUTNICE
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce Moutnice
Touto cestou informuji naše spoluobčany o činnosti naší JSDHo Moutnice.
Jednotka disponuje cisternovou automobilovou stříkačkou Tatra 148 a dopravním automobilem Renault Trafic. Jednotka čítá 25 mužů.
V letošním roce nás potkalo 5 požárů
z většiny požárů trav, 7 technických pomocí převážně čerpání vody, 1 dopravní
nehoda a 9 činností jednotky, které činíme
buď na žádost obce, nebo ke zdokonalování naší profese.
Děkuji všem členům jednotky za jejich
obětavost a děkuji hasičským rodinám za
toleranci naší služby. Děkuji vedení obce
za podporu jednotky. Děkuji Vám všem,

kteří se zajímáte o dění v obci a čtete i tyto
řádky.
Bc. Pavel Novotný
Velitel JSDHo Moutnice

Mikulášská nadílka
V pondělí 5. 12. 2016 ve večerních
hodinách navštívil sv. Mikuláš se svojí
družinou děti v naší obci. Některé potěšil
a nadělil jim malé dárečky, ale došlo i na
čerty, kteří měli spoustu práce s neposednými a zlobivými dětmi.
Jitka Flódrová
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PŘÁNÍ
To smíme hádat,
než se dárky rozbalí.
Veselé vánoční svátky plné radosti
a chvílí
s vašimi nejmilejšími, poklidný nový
rokplný splněných přání
Vám ze srdce přejí
hasiči z Moutnic
Sněhové vločky k zemi se snáší,
mráz si s okny pohrává,
chybí už jen pár stran v kalendáři,
vánoční čas nastává.
Stromek se těší na nový kabát,
do něhož se zahalí.
Co bude pod ním?
28
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