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Vážení a milí obyvatelé Moutnic,
vychází první zpravodaj po zimě a zároveň první
zpravodaj v tomto roce. Přichází tedy jaro a začínají
práce nejen na zahradách a polích, ale i práce stavební.
Je tedy dobré si nastínit, co nás v této stavební sezóně
čeká, co by bylo dobré realizovat a kam bychom se jako
obec mohli posunout. Plány jsou v tomto ohledu velké
a s nimi souvisí i velké otazníky.
Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

1. ZPRÁVY Z OBCE
PRŮTAH
Poslední dva roky jsme se snažili intenzivně pracovat na přípravě projektu, který
nese název „II/380 Moutnice - průtah“.
Jedná se o kompletní rekonstrukci hlavní
silnice v naší obci včetně jejího odvodnění a úprav napojení místních komunikací.
S touto hlavní stavbou souvisí celá řada
dalších. Jedná se zejména o zřízení podélných parkovacích stání, rekonstrukci
chodníků, přeložky vzdušného vedení do
země, autobusové zálivy, úpravy vegetace
a další související stavební objekty.
V této chvíli se nacházíme ve fázi, kdy
na stavbu jsou vyřízena veškerá stavební povolení včetně nabytí právní moci
a jsou uzavřeny veškeré potřebné smlouvy. Z tohoto pohledu patříme ke špici
z hlediska připravenosti projektu v rámci
Jihomoravského kraje. Do konce března by
měla proběhnout registrace této investiční
akce na příslušném úřadě tak, aby Správa
a údržba silnic Jihomoravského kraje
mohla čerpat na tuto stavbu peníze z evropských fondů. Následovat by mělo vý-

běrové řízení a realizace stavby. Je možné,
že samotné realizaci stavby bude předcházet přeložení nízkého napětí do země
v centrální části obce. Pokud tedy vše
dobře půjde, rozběhnou se práce na průtahu naší obce ve druhé polovině tohoto
roku.
Realizaci průtahu vnímám jako klíčový
projekt, který by měl změnit kvalitu života občanů naší obce. Z hlediska obce jsme
na realizaci průtahu nachystáni a i celý
obecní rozpočet je pro letošní rok v tomto
duchu schválen. Nezbývá nám však v tuto
chvíli než čekat a doufat, že veškeré zbývající administrativní kroky proběhnou
v co nejkratším čase.

II. etapa rekonstrukce mateřské školy
Když jsme plánovali celkovou rekonstrukci mateřské školy včetně navýšení
kapacity počtu dětí, tak jsme nevěděli,
jak se podaří finančně a časově skloubit
rekonstrukci školky a průtahu. Z toho dů3
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vodu jsme práce na rekonstrukci mateřské
školy rozdělili do dvou etap, kdy začátek
druhé etapy byl podmíněn získáním dotací
z evropských fondů.
Zmíněná dotace byla obci schválena ke konci roku 2016 a tak práce na II.
etapě rekonstrukce mateřské školy mohly
být v polovině března zahájeny. Jedná se
o zateplení budovy včetně výměny střešní
krytiny. Jsme rádi, že může být dokončena celková rekonstrukce budovy a ne jen
interiéru.

Přeložky nízkého napětí do
země
V průběhu minulého roku jste byli informováni o plánovaných přeložkách vedení nízkého napětí do země v lokalitách
u obecního úřadu, školy a hřbitova. Práce
měly být zahájeny na podzim loňského
roku. Protáhly se však práce na vyřizování
potřebných povolení souvisejících s těmito přeložkami a protáhla se i trasa vedení,
které bude přeloženo do země.
Společnost, která zajišťuje vyřízení
potřebných povolení, již shromáždila potřebné doklady a během dubna by mohly
být přeložky povoleny. Věříme tedy, že se
v letních měsících tohoto roku dočkáme
realizace těchto přeložek.

Nová stavební místa
Od počátku tohoto roku obec intenzivně jednala s vlastníky pozemků u čističky na přeparcelaci celého území. Cílem
bylo narovnání parcel, aby zde vznikly pravidelné pozemky pro stavbu cca
10–12 rodinných domů včetně komunikace pro plánovanou změnu územního plánu, která by měla propojit Zelničky s hlavní silnicí ve směru na Brno. I když jednání
byla zdlouhavá a místy náročná, věříme,
že v době, kdy vyjde tento zpravodaj, již
4

budou veškerá jednání u konce a budou
i podepsané příslušné smlouvy se všemi
zúčastněnými stranami.

Rekonstrukce
hřiště

víceúčelového

Vzhledem k tomu, že průtah naší obcí
začne nejdříve ve druhé polovině tohoto
roku, rozhodla obecní rada o podání opakované žádosti o dotaci k Nadaci ČEZ na
rekonstrukci víceúčelového hřiště za orlovnou. Tartanový povrch, který zde byl
použit, má zpravidla životnost maximálně 15 let. V letošním roce začínáme již
17 sezónu od otevření víceúčelového hřiště a výměna povrchu začíná být již nutností. V případě schválení dotace bychom
chtěli hřiště o prázdninách zrekonstruovat. Předpokládaný výdaj této akce je
cca 900.000Kč.

Majetkové úkony
Během posledního roku proběhla na
obci celá řada majetkoprávních úkonů,
které měly za cíl vypořádat vlastnické
a nájemní vztahy spojené s obcí. Nejdříve
byla dohodnuta směna obecních pozemků
obce Moutnice a Těšany. Výsledkem byla
výměna našich pozemků v těšanském katastru za těšanské pozemky v našem katastru. Obec Moutnice tímto získala cca 6 ha
polností, za které zaplatila cca 1,5 mil. Kč.
Dále byly vlastnicky vypořádány chodníky ve směru na Těšany, což bylo nutné
řešit skrze plánovaný průtah naší obcí.
Následovala poměrně zdlouhavá a podrobná inventarizace obecních polí, které
obec pronajímá. Byly narovnány nájemní
smlouvy a dojednáno vyšší nájemné. V té
chvíli jsme se domnívali, že většina majetkoprávních úkonů je za námi.
Nicméně následně se zjistilo, že i v intravilánu obce je řada obecních pozemků,

MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2017

které využívají soukromé osoby, a neexistuje k nim žádný právní vztah. I když jsme
si uvědomovali, že se nejedná o populární
krok, rozhodli jsme se vyřešit i tyto pozemky, aby byl pořádek ve všech obecních pozemcích.
Na zářijovém zasedání zastupitelstva
bylo schváleno, že zveřejníme záměr
na prodej těchto pozemků za jednotnou
cenu 200 Kč/m2. Jednotliví uživatelé byli
s tímto krokem seznámeni a začala série
jednání, jejichž výsledkem byl prodej většiny pozemků jednotlivým uživatelům.
Jak dopadnou zbylá jednání, nedokáži
v tuto chvíli odhadnout. Nicméně mě mrzí
některé osobní útoky, které věc nikam neposunuly a nejsou v dané věci relevantní.
Zároveň jsem si vědom jako starosta obce,
který zajišťuje výkon jednotlivých přijatých usnesení obecním zastupitelstvem, že
je tato otázka velice citlivá. Je tedy namístě se omluvit všem, které jsem rozhněval,
ať už mi vytýkali příliš formální jednání,
či cokoli dalšího. Také chci poděkovat
všem, kteří přijali naši snahu udělat pořádek v obecních pozemcích a s obcí spolupracovali na řešení této otázky.
Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

Poplatek za psa
Poplatek ze psů se podle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o místních poplatcích platí ze psů starších 3 měsíců.
Každého takového psa je potřeba řádně na
OÚ Moutnice přihlásit. Majitel psa přihlásí, zaplatí poplatek a dostane známku na
psa. Poplatek za psa činí v obci Moutnice 100 Kč na rok. Poplatek ze psů platí
držitel obci příslušné podle místa trvalého
pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa

poplatek od počátku kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém změna
nastala, nově příslušné obci.
V případě úhynu, utracení nebo ztráty psa, dále v případě, že pes je darován
novému majiteli, je potřeba psa řádně odhlásit, vyplnit na OÚ Moutnice formulář
a podepsat a vrátit známku.
Ráda bych touto cestu požádala majitele psů, aby si překontrolovali čísla známek a nahlásili nám na OÚ
Moutnice platné číslo známky a rasu
psa. Nahlásit můžete telefonicky (544
248 511 nebo 702 048 372), osobně
nebo písemně na e-mailovou adresu
podatelna@oumoutnice.cz.
Děkujeme.
Iva Kohoutková

Zpráva o bezpečnostní situaci
v obci Moutnice za rok 2016
V obci Moutnice bylo za rok 2016 šetřeno 7 trestných činů, přičemž u 4 trestných činů byl zjištěn pachatel. 3 případy se
týkaly krádeže vloupáním do motorových
vozidel a rodinných domů. 2 případy byly
posuzovány jako usmrcení z nedbalosti
a ublížení na zdraví, jednalo se o dopravní
nehody. U posledních dvou případů se řešilo neoprávněné držení střelných zbraní
(šlo o prověřování) a podvody.
Dále bylo v Moutnicích v roce 2016
šetřeno 115 přestupků, z čehož byl u 111
přestupků zjištěn pachatel. 104 případů se
týkalo přestupků v dopravě, 2 případy se
týkaly řízení vozidla pod vlivem návykové látky (drogy a alkohol). Další 4 případy
byly přestupky proti občanskému soužití,
stejně jako vyšetřování přestupku proti
majetku se týkalo 4 případů. 1 případ byl
šetřen v souvislosti s přestupkem na úseku
zbraní a střeliva.
Dále bylo v obci Moutnice provedeno
5
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18 šetření. Tato šetření se týkala součinnosti s ostatními složkami Policie ČR,
zpráv pro soudy a dalších státních organizací.
Na území celého teritoria Obvodního
oddělení Policie ČR Židlochovice bylo
za rok 2016 šetřeno celkem 279 trestných
činů, z čehož se podařilo objasnit 53%
(148 trestných činů).
Dle zprávy Policie ČR, obvodního oddělení Židlochovice
Iva Kohoutková

Statistické údaje za rok 2016
Celkový počet obyvatel
k 31. 12. 2016
z toho muži
z toho ženy
Věkový průměr občanů
v obci
Počet přistěhovaných
v roce 2016
Počet odstěhovaných v roce
2016
Počet stěhování v rámci
obce v roce 2016
Počet narozených dětí
v roce 2016
Počet úmrtí v roce 2016

1 149
585
564
39
30
27
5
13
13

V roce 2016 se narodili:
Kaya Procházková, Sofie Kaplanová,
Liliana Skovajsová, Diana Čonková, Michaela Palečková, Klára Žáčková, Žofie
Homolová, Adam Springinsfeld, Leontýna Hrančíková, Václav Vymazal, Lucián
Vass, Silvie Hrabovská, Jakub Švestka
V roce 2016 zemřeli:
František Šibíček, František Svoboda,
6

Stanislav Holeček, Marie Dohnálková,
Marie Janoušková, Emilie Váňová, Josef
Žák, Břetislav Březina, Milan Blažek,
Anna Svobodová, Josef Dobrovolný,
Tobiáš Putna, Růžena Dohnálková
Významná výročí v roce 2016:
97 let oslavila: Anna Svobodová
95 let oslavila: Růžena Dohnálková
90 let oslavila: Eliška Škrdlová
88 let oslavili: Marie Macková, Jan
Svoboda, Vítězslav Otřísal, Hedvika
Janoušková
86 let oslavili: Štěpán Zámečník, Jiljí
Stejskal
85 let oslavili: Vladimír Čermák, Jiřina
Svobodová, Libuše Horecká, František
Vozka, Václav Fibich, Anna Otřísalová
80 let oslavili: Jiřinka Wetterová, Rostislav Žák, Milan Konečný, Oldřich Pokorný, Marie Malinková, Marie Langášková,
Rudolf Procházka, Věra Podloucká
75 let oslavila: Božena Kroupová
5 nejčastějších ženských jmen v Moutnicích:
Marie a Jana 35x, Ludmila 21x, Anna
17x , Veronika a Lenka 14x, Eva 13x
5 nejčastějších mužských jmen v Moutnicích:
Petr 45x, Jan 38x, Pavel 36x, František
31x, Jiří 28x
Iva Kohoutková

Dobrý skutek za starý mobil
Dobrovolný svazek obcí Region Cezava ve spolupráci se společností Asekol a.s.
uspořádal na podzim akci s názvem „Dobrý skutek za starý mobil“.
Od listopadu 2016 do konce ledna 2017
byla v ZŠ Moutnice a na OÚ Moutnice
speciální krabice, kam se staré mobilní
přístroje mohly odevzdávat.
O této možnosti byli občané Moutnic
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informováni pomocí místního infokanálu, rozhlasu a webových stránek obce.

Smyslem této charitativní akce bylo naučit
se separovat drobnou elektroniku z komunálního odpadu a zároveň tím podpořit
Domov pro postižené děti Lila Otnice.
Do akce se zapojilo všech 10 obcí
Regionu Cezava a celkem se posbíralo
1 453 ks mobilů. V naší obci se sesbíralo
81 ks. Každý, kdo starý mobil odevzdal,
mohl vyplnit svoje kontaktní údaje, které
byly slosovatelné.

Vyhlášení výsledků a losování cen
proběhlo 16. 2. 2017 na jednání předsednictva Regionu Cezava za
účasti starostů obcí, zástupců Jihomoravského kraje
a společnosti Asekol.
Z každé obce byli vylosováni 2 účastníci akce. Za
naši obec ceny vyhráli Eliška Klímková, Moutnice 315
a Lukáš Hájek, Moutnice
68. Rada obce Moutnice pak
na svém jednání vylosovala dalších 5 účastníků akce,
kteří odevzdáním starého
mobilu podpořili tuto charitativní akci.
Vylosováni byli Tamara Marešová,
Moutnice 371, Rozálie Marie Žáčková,
Moutnice 110, Vojtěch Major, Moutnice
218, Jaroslava Husáková, Moutnice 216
a Lenka Janoušková, Moutnice 222.
Výhercům ještě jednou srdečně blahopřejeme a všem občanům, kteří se do akce
zapojili, děkujeme.
Iva Kohoutková

CO NÁS ČEKÁ
26. 3.
1. 4.
2. 4.
22. 4.
13. - 17. 4.
29. 4.
30. 4.
14. 5.
28. 5.
18. 6.

začátek letního času - z 2 na 3 hod.
odpadkobraní
vítání nových občánků
osvobození obce
velikonoční svátky
zájezd vinaři
pálení čarodejnic za hasičkou
Den matek
Den dětí u hasičky
setkání seniorů
7
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2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ

Portál RegionŽidlochovicko.cz
už šest let informuje o aktuálním dění v regionu
Hledáte práci v místě vašeho bydliště?
Chcete si přečíst aktuální zprávy anebo
naplánovat akci na víkend? Na webovém
portálu www.RegionZidlochovicko.cz najdete vše, co o dění v regionu chcete vědět.
Portál RegionŽidlochovicko.cz je
v provozu od roku 2011 a postupně se
z něj stal největší informační web v regionu. Denně přináší informace o všem, co
se v regionu děje. Portál není zaměřený na
specifické téma, a proto si na něm každý
najde něco zajímavého.
Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky zaměstnání a brigád na Židlochovicku. Firmy

a personální agentury zde zadávají volné pracovní nabídky. Nejnovější nabídku míst ve vašem okolí najdete na
www.regionzidlochovicko.cz/prace.
Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře regionálních akcí. Pozvánku
můžete publikovat v přehledném seznamu událostí z celého regionu na adrese
www.regionzidlochovicko.cz/
kalendar-akci/. Nejzajímavější a nejčtenější akce se automaticky zveřejní na regionální facebookové stránce, kde ji uvidí
stovky fanoušků.
Portál RegionŽidlochovicko.cz podporuje regionální dění a spolupracuje s řadou
institucí v regionu, např. Knihovnou Rajhrad či Infocentrem Židlochovice. Píšeme
o Židlochovicku pro Židlochovicko.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Co zajímavého jsme prožili
v prvním pololetí v mateřské
škole
Začátek školního roku jsme s rodiči
dětí zahájili podzimním tvořením. Výrobky se moc povedly a několik dnů nám
zdobily vstup do mateřské školy.
Zábavní klauni nás všechny rozveselili a zaplavili dobrou náladou. Králíci
8
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z klobouku rozezpívali celou školku. Jejich nádherným zpěvem jsme byli ohromeni.

Krásnou pohádkou nás v Žatčanech při
divadelním představení provedli šikovní dětští herci. Těsně před Vánocemi jsme

V prosinci jsme ve školce přivítali
Mikuláše s andělem, s předškoláky navštívili vánoční Brno. Společně s kama-

si společně s rodinami dětí uspořádali
vánoční besídku, na které děti vystoupily,
poté jsme se věnovali vánočnímu tvoření.

rády ze základní školy rozsvítili vánoční
strom. Přijela za námi Veverka Zrzečka.

Na závěr prvního pololetí jsme se s panem kouzelníkem učili kouzlit.
9
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Také jsme se ZŠ navštěvovali plavecký výcvik v Blučině.
Koncem ledna jsme pro letošní předškoláky zahájili edukativně-stimulační
skupiny, které vedou k jejich celkovému
rozvoji před nástupem do ZŠ.

Zima byla dlouhá a my si ji v MŠ náležitě užili. Teď už všichni netrpělivě očekáváme příchod jara, teplého počasí a moc
se těšíme na naši novou školní zahradu.
Za mateřskou školu Leona Kolková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Návštěva výstavy na Špiberku
V pátek 24. 2. žáci 2. až 5. ročníku jeli
na výstavu Pavla Čecha do Brna na hrad
Špilberk. Museli jsme vyjít veliký kopec,
protože hrady se stavěly na kopci. Nepřátelé je tak nemohli lehce dobýt.
Když jsme přišli na nádvoří, rozezněly
se zvony, které odbíjely devátou hodinu.
Už na nás čekaly 3 paní, které nám
přiblížily příběh Pepíka Střechy od Pavla
Čecha, který nás provázel celou výstavou
Na malířském stojanu jsme našli zprávu:
Jsem smutný.
Hledám svou kamarádku Elzevíru,
ale nemohu ji nikde najít.
Pepík Střecha
10

Dali jsme se do pátrání, které bylo
spojno s plněním úkolů.
Přikládali jsme na obrázek Pavla Čecha
kartičky s klíčovými dírkami, ve kterých
byla ukryta část obrázku, museli jsme najít na obraze všechny cesty ke kouzelné
zahradě, splnit úkoly od kluků a složit rozstříhaný obraz. Za splněné úkoly jsme získali čtyři kouzelné předměty: klíč, nožík,
hodinky a papírovou lodičku, které nám
posloužily jako žolíci při plnění dalších
náročnějších úkolů ve Staré čtvrti, kde nás
čekalo devět hádanek a záludností.
Za každé správné řešení jsme si mohli dát razítko na papír, který jsme obdrželi při vstupu na výstavu. Byli jsme
všichni tak šikovní, že jsme získali nejen
všech devět razítek, ale hlavně jsme našli
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Elzevíru. To byl náš cíl!
Všude, kam jsme se podívali, jsme viděli úžasné obrazy Pavla Čecha.

Výstava byla ukončena stavbou Staré
čtvrti z dřevěných kostek ve tvaru domů,
na které jsme se všichni podíleli. Dokonce jeden malý domeček byl pomalovaný
Pavlem Čechem a věžní hodiny ukazovaly
čas, kdy byla zahájena tato výstava.
Dnes už tuto výstavu na Špilberku neuvidíte, protože 26. 2. byla ukončena.
Nám zůstal krásný zážitek, ale také
nám do třídy přibyl kalendář Pavla Čecha
a dvě krásné knížky.
Kdybyste se chtěli seznámit s Pepíkem
Střechou, zajděte do Obecní knihovny
a hledejte knihu VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ PEPÍKA STŘECHY.
žáci 5. ročníku

Vánoce
Celý rok se těšíme na Vánoce, na které
se vždy pilně připravujeme.
Vyrábíme ve škole betlémy, které pak
vystavujeme v Orlovně, kde se pořádá

Výstava betlémů. Na jejich výrobu používáme různé materiály, které by většinou
skončily v kontejnerech.

Každý rok pečeme perníčky, vánoční
cukroví, kamarádům malujeme obrázky,
vyrábíme vánoční přáníčka, zdobíme si ve
škole stromeček.
V obci jsme loni poprvé rozsvěcovali vánoční strom v parku u hasičské
zbrojnice, které doprovázelo vystoupení
dětí MŠ a ZŠ, abychom se my, i všichni okolo nás, naladili na vánoční svátky.
11
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Je Štědrý večer, je radosti čas,
štěstí a lásku, ať probouzí v nás.
Jestli jste mladí anebo staří,
ať vaše oči radostí září.
Po skončení vystoupení bylo pro
všechny připraveno občerstvení v podobě
čaje, svařáku a punče.
Sice máme březen, ale čas plyne jako
voda a opět se letos setkáme u vánočního
stromu.
žáci 5. ročníku

Čtení pomáhá

učinit přes webové stránky knihovny
www.knihovnamoutnice.webk.cz. My páťáci už jsme tak učinili.
Čtením se pobavíme a zároveň pomůžeme.
žáci 5. ročníku

Požární ochrana očima dětí
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska letos vyhlásilo již 43. ročník soutěže
„Požární ochrana očima dětí“.
Díky SDH Moutnice se této soutěže
můžeme zúčastnit, protože vždy od členů

Zapojili jsme se do projektu Čtení pomáhá, které nás zaujalo tím, že i my můžeme pomoci.
Kdy? Jak? Komu? Proč?
Byli jsme v Obecní knihovně, kde nás
paní knihovnice seznámila s tímto projektem. Ukázala nám seznam knih, se kterými můžeme získat po jejich přečtení kredit

50 korun, který věnujeme na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Každý školák, který se zapojí do projektu, tyto
peníze získá po úspěšném vyplnění testu.
Projekt Čtení pomáhá rozdělit každý
rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodneme
my.
Ten, kdo se chce přihlásit, může tak
12

získáme potřebné informace, které nám
přiblíží jejich náročnou práci.
Před samotnou prací jsme prostudovali knihy, na internetu jsme si vyhledali
některé informace a navštívili Hasičskou
zbrojnici v Moutnicích. Pan Petr Oprchal
nám ukázal vybavení potřebné k zásahu
hasičů a sdělil nám důležité informace
o jejich práci, které nás inspirovaly v práci.
Výtvarné práce jsou již odevzdané
a my zase o hasičích víme víc. Vážíme si
jejich práce. O tom vypovídají naše obrázky.
ZŠ Moutnice
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Příprava na Velikonoce

O Marušce

Jaro už přichází k nám,
velkou radost z toho mám.
Čeká na mě kamarád,
ten na kole jezdí rád.

V trávě leží Maruška,
leze po ní beruška.
Slunce na ni svítí,
kolem roste kvítí.

Pojedeme pro proutí,
snad nikdo nezabloudí.
Před námi je ves,
štěká na nás pes.

Beruška však odletí,
jiná zase přiletí.
Maruška plete věneček
z pěkně žlutých kytiček.

Pomlázku si uděláme,
potom holky vyšleháme.
Dostaneme vajíčka,
která snesla slepička.

Kamarádce, té ho dá,
protože jí ráda má.

František Bilavčík, Karolína Husáková,
Daniela Fibichová, Štěpán Oprchal

Anita Faitová, Šárka Cupáková, Lukáš
Hájek, Ema Kratochvílová, Izabela
Nykodymová

Jaro

Začalo jaro

Sluníčko nám pěkně svítí,
vykvetlo nám plno kvítí.
Je tam žlutá pampeliška,
kolem běžela Eliška.

Sluníčko už venku svítí,
všude roste jarní kvítí.
Včelky bzučí, poletují,
a ptáčci si prozpěvují.

Sedneme si pod stromeček,
upleteme si věneček.
Půjdeme pak k rybníčku,
najdeme tam vrbičku.

V trávě roste pampeliška,
koukám, není tady liška?
Není, ta má hodně práce,
vozit kluka na ocase.

Píšťalku si uděláme,
pak si na ni zapískáme.

Je to Budulínek přece,
teď je v noře na pasece.
Víte, kdo ho zachrání?
Pohádka to prozradí.

Pískáme a
zpíváme si,
je tu jaro,
hrajeme si.

Rozálie Marie Žáčková, Šimon Riedl,
Eliška Klímková, Kryštof Burian, Natálie
Kašpárková

Tereza Halíková, David Urban, Tomáš
Halík, Vendula Váňová, Eliška
Janoušková
13
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Soutěž v SUDOKU
Na ZŠ Moutnice dne 9. 3. 2017 soutěžilo 31 žáků 1. – 5. ročníku ve dvou kategoriích v řešení SUDOKU.
Soutěž připravila a vedla paní vychovatelka Ilona Strejčková.
Někteří žáci řešili příklady obou kategorií a mohli si vybrat, která z verzí je pro
ně vhodnější.
Snadnější verze:
1. Nikolas Prchal
2. Michaela Krejčiříková
3. Natálie Kašpárková
lo

Celkem 12ti žákům se podařiuspět, 5 jich neřešilo správně.

Těžší verze :
1. Sára Kolková
2. František Bilavčík
3. Anita Faitová
Celkem 8 úspěšných řešitelů a dalších
8 žáků mělo v řešení chybu.
Slavnostní vyhodnocení, předání diplomů všem soutěžícím a odměn pro úspěšné
řešitele proběhne po jarních prázdninách.
Soutěž opravila a vyhodnotila Mgr. D.
Ovczaryková.
Blahopřejeme všem dětem, které se
soutěže zúčastnily a doufáme, že i nadále
si budou hrát a rozvíjet své logické myšlení.
Kolektiv vyučujících ZŠ Moutnice.

OREL MOUTNICE
Dětský karneval
Jako již tradičně pořádal Orel jednota
Moutnice dne 26. 2. 2017 na poslední masopustní neděli dětský maškarní bál.
Před 15. hodinou naše orlovna ožila
a zaplnila se pohádkovými postavami,
zvířátky a jinými krásnými maskami.
soutěžích i při tanci. Vyvrcholením celého karnevalu byla tombola, kterou všichni

O hudbu a zábavu se skvěle starali bratři Polanští a všichni piráti, princezny, víly,
čarodějnice a ostatní masky včetně jejich
doprovodu se dobře bavili při různých
14
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netrpělivě očekávali a při které snad nepřišla zkrátka žádná maska.
A pro ty, kteří snad opravdu vůbec nic
nevyhráli, byly připraveny alespoň bonbóny jako sladká náplast.
Velký dík patří ochotným rodičům, kteří po ukončení karnevalu pomohli uklidit
orlovnu.
Petr Novotný

rovněž ostatkový průvod sportovců.
Již tak dobrá nálada byla vyšperkována
v podvečer, kdy do Orlovny dorazila cimbálová muzika Vojara. Při sklence dobrého vína od místních vinařů a zabíjačkových dobrotách na zakousnutí se všichni
dobře bavili až do večerních hodin.

Spolková zabíjačka
V sobotu 25. února se na prostranství
před orlovnou uskutečnila spolková zabíjačka.

Velké poděkování patří všem, kteří se
zapojili do příprav této akce, rovněž samotným účastníkům, hlavnímu řezníkovi
a paním kuchařkám, bez nichž bychom si
jistě tak nepochutnali.
Václav Ostrovský
Příznivci nejoblíbenějšího moravského
zimního sportu z řad veřejnosti i moutnických spolků se sešli v ranních hodinách,
kdy byl přivezen a zavěšen již zabitý čuník. V příjemném únorovém dopoledni,
kdy svítilo sluníčko a zprvu nefoukal vítr,
šla práce ruku v ruce se zábavou rychle od
ruky a to i díky připraveném občerstvení –
např. zvěřinovému guláši.
Svlažit hrdlo bylo možno svařákem,
dvěma druhy piva či něčím ostřejším.
To se však již blížilo poledne a s ním
vůně první várky čerstvých škvarků, ovaru a guláše. Účastníci zabíjačky všech věkových kategorií s chutí okoštovali první
produkty. Nechyběla rovněž tradiční zabíjačková polévka. V průběhu dne se pak
začalo s výrobou tlačenky, jitrnic a dalších
zabíjačkových pochoutek. Navštívil nás

Zimní silniční běh
Dne 7. 1. 2017 pořádal moutnický Orel
každoroční Zimní silniční běh. Tento závod pořádáme pravidelně od obnovení
činnosti Orla po Sametové revoluci a je již
tradiční orelskou akcí, na kterou se sjíždí závodníci z celé republiky. Závod se
tradičně koná na začátku ledna a letos se
jednalo už o 26. ročník. Tento závod je pořádán jako Memoriál účastníků II. zahraničního odboje. Letošní ročník proběhl ve
velice mrazivém počasí, kdy ranní teploty
dosahovaly až -20 stupňů celsia a přes den
teploty „nepřelezly“ deset nad nulou.
Celá akce byla zahájena mší svatou
v místním kostele a poté byla uctěna památka moutnických účastníků II. zahraničního odboje. Jmenovitě se jedná tyto,
dovolím si napsat, hrdiny:
15
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Pplk. i. m. JUC. Rudolfa Maška – příslušníka RAF, padl 17. 1. 1942 v bojích
nad Brémami
Pplk. i. m. JUC. Františka Havránka –
příslušníka RAF, padl 4. 12. 1944 ve Skotsku
Karla Hrdličku – zatčeného při odchodu do zahraničí, vězněného v německých
koncentračních táborech – zemřel 21. 7.
1992 v Moutnicích
Rudolfa Hrdého – zatčeného při odchodu do zahraničí, vězněného v německých
koncentračních táborech – zemřel 19. 11.
1996 v Moutnicích
Plk. JUDr. Jana Buchtu – příslušníka
RAF, zemřel 26. 5. 2004 v Moutnicích
Nadp. Aloise Dohnálka – příslušníka
čs. Pozemní jednotky ve Velké Británii,
zemřel 6. 11. 2004 v Moutnicích
Po mši svaté a pietním aktu se všichni účastníci přesunuli do místní orlovny
a začalo to pravé sportovní zápolení. Jako
první se na start postavili ti nejmenší Orlíci. Někteří z nich se sotva naučili chodit,
ale ani hluboký mráz je od závodu neodradil.
Po nich už nastupovali na start kategorie starších dětí, dorostenců, a pak kategorie plnoletých. Jako každý rok, i letos byl
nejzajímavějším závodem běh Mužů A.
V této kategorii běží muži od devatenácti do devětadvaceti let a běží trať dlouhou pět kilometrů. V tomto závodě jsou
každoročně k vidění dramatické souboje
o přední umístění a letos tomu nebylo jinak.
Jako poslední se běžel závod s názvem
Všelidový běh. Tedy cca 500 metrů pro
všechny, kdo si chtějí zaběhat pro zábavu,
nehledě na věk.
Letošní zimní silniční běh proběhl,
jako vždy, v přátelském a sportovním duchu a ani tuhý mráz nám nezkazil náladu.
16

Celkově se zúčastnilo asi 120 závodníků,
což je oproti minulým ročníkům poměrně nízké číslo, ale vzhledem k počasí se
asi není čemu divit. Za to jim patří velké
uznání.
Tímto bych chtěl poděkovat všem pořadatelům, kteří se nemalou měrou každoročně podílejí na této výjimečné akci
a zajišťují její hladký průběh. V neposlední řadě patří velký dík také všem našim
sponzorům.
Za Orel jednota Moutnice
Ing. Petr Janoušek, místostarosta

Výstava betlémů
V době adventní se konala už tradiční
Výstava betlémů. Tentokrát program ke
ztišení a k zamyšlení začal už v pátek nad
stránkami Bible.
Spolu s přednášejícím Janem Rozkem
jsme listovali a pročítali spojení Bible
a vína. K daným textům byla i příjemná
ochutnávka a k poslechu hrála cimbálová
muzika.
V sobotu a neděli se již naladilo trošku vánočně. Bylo vystaveno 120 betlémů
různých druhů a vyrobených z různých

materiálů. Akci opět podpořila svými
krásnými a nápaditými betlémy i Základní
škola Moutnice.
Na výstavě se i poprvé představil moutnický betlém, který tu už stál vyřezaný
díky p. Jiřímu Husákovi. Největším kous-
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Letos k přispění příjemné atmosféry
proběhla i ochutnávka ovocných a bylinných bio čajů.
Všem bychom chtěli moc poděkovat
- těm, kteří přispěli betlémem nebo svojí
milou společností jako návštěvník. Pokud
má někdo doma zajímavý či krásný betlém a netroufli jste si ho přinést loni, rádi
vás třetí adventní víkend budeme vyhlížet.
kem byl pohyblivý betlém od šitbořického
řezbáře Zbyňka Valíčka.

Orel jednota Moutnice
KDU-ČSL Moutnice

VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z.s.
Jubilejní 20. rok činnosti
Zima končí a začíná jaro nového roku
2017. V letošním roce náš spolek oslaví
jubilejní 20. rok své činnosti. Možná se to
nezdá, ale je to dost dlouhá doba. Když
jsme nedávno prohlíželi staré fotky, kde
tlustí jsou ještě hubení, šediví mají tmavé
kadeře a málovlasí bujné kštice, uvědomili jsme si, jak čas běží.
Takže budeme v letošním roce i trochu
rekapitulovat. Ze zakládajících deseti členů časem zůstalo stálých šest. Spolku se
podařilo zaregistrovat viniční trati a členové si následně převážně v trati Skalky
vysadili vinice a vybudovali si doma rodinná vinařství. Hlavně zpočátku jsme si
hodně vzájemně radili a předávali si zkušenosti s vinohradničením i výrobou vína.
V dnešní době se více věnujeme organizaci vinařských akcí.
Za dobu fungování spolku jsme uspořádali 9 Vinařských krojových plesů, 14
ročníků Mikulášských koštů, nepočítaně
ročníků „Svěcení vína“a mnoho dalších
akcí jsme doprovodili naším vinařským
servisem. Ostatním vinařským spolkům
každý z našich členů věnoval na jejich vý-

stavy více než sedmset litrů vína.
Chtěli bychom také poděkovat všem,
kdo nám s přípravou akcí pomáhají, krojovaným, kteří každoročně v hojném
počtu navštěvují náš krojový ples, tančí
besedu, nalévají na výstavách a pomáhají
s úklidem. Taky bychom rádi poděkovali našim rodinám za pomoc a toleranci,
a hlavně Vám všem našim příznivcům,
kteří se našich akcí pravidelně účastníte.
Příští akcí, kterou plánujeme bude Vinařský zájezd v neděli 7. května 2017, jehož cílem bude slovenská Skalica, Strážnice a Petrovské Plže. Zájemci se mohou
hlásit u členů spolku, kontakty jsou na
plakátku.
V obvyklém termínu po tradiční roční
pauze pořádáme začátkem prosince 15.
výstavu archivních vín a v průběhu roku
budeme průběžně plánovat další akce,
o kterých vás budeme informovat.
Za VBM Jiří Novotný
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SDH MOUTNICE
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FARNOST MOUTNICE
Modlitby matek
Milé maminky a babičky! Společně s některými z vás jsme prožily Triduum od pátku 27. 1. do neděle 29. 1.
2017. Triduum je pro nás matky pozváním připomínat si každého čtvrt roku

Velikonoční třídenní a prožívat ho spolu
s Matkou Boží Marií.
Toto modlitební třídenní je darem od
Pána nejen pro matky z Modliteb matek,
ale pro celou církev a svět. Matky na celém světě asi ve 122 zemích se spojují
v jednotlivých dnech v modlitbě na stejný
úmysl. Je dobré si uvědomit, jak velká síla
nás spojuje a jaká je to mohutnost modliteb za naše děti.
Pane, zde jsou mé děti.
Miluješ je mnohem víc než já,
dokážeš změnit věci, které já změnit
nemohu
a proto je odevzdávám do tvé bezpečné
milující péče
a raduji se, protože ti věřím.
Na začátku každého setkání jsme vždy
vzývaly Ducha svatého. V pátek jsme odprošovaly za svoje hříchy a při křížové
cestě jsme rozjímaly Pánovo utrpení. Před
vystavenou oltářní svátostí jsme zpívaly

a modlily se a po té byla mše svatá.
V sobotu jsme odpouštěly těm, kteří ublížili nám a našim dětem a prosily
o jejich obrácení. Společně jsme se pomodlily Korunku k Božímu milosrdenství. Zazpívaly jsme u vystavené oltářní svátosti

a Pánu poděkovaly při mši svaté.
V neděli při vystavené oltářní svátosti, jsme chválily Pána a děkovaly mu za
všechno, co udělal v našem životě.
V průvodu při modlitbě odevzdání jsme
vložily papírová kolečka se jmény našich
dětí do košíčku u paty kříže a v srdci je
svěřily do Pánovy péče. Spolu s námi se
modlili i někteří tatínci a jim patří velký
dík. Nakonec bylo agapé a společně jsme
se občerstvili zákuskem a čajem.
Obraťme se k Ježíši v modlitbě.
On nás miluje
On nás má rád všechny.
Miluje naše děti.
Uvěříme, jak velice nás miluje?
Díky všem, kteří tam byli a tyto radostné dny prožili s námi a hlavně i díky podpoře otce Reného.
moutnické společenství MM
Hanka, Helenka, Jana, Markéta, Olga,
Lenka, Alča a Péťa
21
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SK MOUTNICE

Ostatkový průvod masek
Vážení spoluobčané, příznivci sportovního klubu, 25. 2. 2017 proběhl tradiční
ostatkový průvod masek. Věříme, že se
Vám letošní pojetí líbilo a možná Vás
i pobavilo. Touto cestou chceme ještě jednou poděkovat všem, kteří přispěli finanční částkou nebo pochutinou.
Celkem bylo vybráno bezmála
25.000 Kč. Finanční prostředky budou
použity na zakoupení nových pivních setů
(stůl a lavice s opěradlem), které budou
umístěny pod pergolou před vstupem do
restaurace. Věříme, že Vám tak zpříjemníme posezení v letních měsících.
Pro připomenutí ostatkového veselí
přikládáme fotku masek.
Výbor SK Moutnice z.s.

Situace v našich oddílech
mužů
Blíží se začátek jarní části fotbalových
soutěží, proto bychom Vás rádi informovali o situaci v našich oddílech mužů.
V průběhu zimní přestávky odešli čtyři
hráči základního kádru A mužstva do ji22

ných klubů. Jedná se o Stanislava Šedu
a Antonína Ryzýho (Moravská Slavie
Brno), Josefa Kokyho (Modřice) a Jana
Doláka (Podolí). V současné době jednáme s několika novými hráči, kteří by měli
posílit A mužstvo a spolu s ostatními se
budou snažit vylepšit postavení v tabulce
a udržet se v soutěži okresního přeboru.
Obecně ale platí, že věkový průměr hráčů se zvyšuje, noví hráči, kteří by mohli
posílit kádr, nejsou k dispozici. Bohužel,
s nedostatkem hráčů se nepotýkáme pouze
v našem klubu, ale jedná se o všeobecný
trend.
Doufáme, že i přes nepříznivé výsledky
v podzimní části soutěže, zachováte přízeň kopané a přijdete naše mužstva podpořit při jejich soutěžních utkáních.
Stejně jako na podzim, bude A mužstvo hrát svá domácí utkání v sobotu
a B mužstvo v neděli. Sobotní termíny
utkání A mužstva jsou z toho důvodu, aby
k jednotlivým utkáním byl k dispozici
dostatečný počet hráčů.
Žádáme touto cestou rodiče dětí, zejména tatínky, kteří mají zájem věnovat se
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dětem a pomoct s trénováním, aby přišli
mezi nás a pomohli znovu otevřít kate-

gorie přípravka, případně žáci. Za ochotu
předem děkujeme.

Rozpis A mužstvo:
25. 3. 2017 15.00 Popůvky : Moutnice
1. 4. 2017 15.30 Moutnice : Modřice
16. 4. 2017 16.00 Ivančice B : Moutnice
9. 4. 2017 15.30 Říčany : Moutnice
22. 4. 2017 16.00 Moutnice : Ořechov
30. 4. 2017 14.00 Zbraslav : Moutnice
6. 5. 2017 16.30 Moutnice : Ochoz
13. 5. 2017 16.30 Zakřany : Moutnice
20. 5. 2017 16.30 Moutnice : Veverská
Bitýška
27.5.2017 16.30 Blučina : Moutnice
3.6.2017 16.30 Moutnice : Střelice
11.6.2017 16.30 Měnín : Moutnice
18.6.2017 16.30 Moutnice : Želešice

Rozpis B mužstvo:
1. 4. 2017 15.30 Hrušovany : Moutnice
8. 4. 2017 15.30 Moutnice : Pozořice B
15. 4. 2017 16.00 Babice n. Sv. : Moutn.
23. 4. 2017 16.00 Moutnice : Podolí B
29. 4. 2017 16.30 Blažovice B : Moutn.
7. 5. 2017 16.30 Moutnice : Kobylnice
13. 5. 2017 16.30 Židlochov. : Moutnice
21. 5. 2017 16.30 Moutnice : Tvarožná
28. 5. 2017
VOLNO
4. 6. 2017 16.30 Moutnice : Opatovice
10. 6.2017 16.30 Újezd B : Moutnice
Výbor SK Moutnice z.s.

HISTORIE
Jak se žilo našim předkůmdračky.
Ještě v 80. létech minulého století bylo
pýchou každé starostlivé maminky vybavit své dospělé děti do manželství pravými péřovými přikrývkami a polštáři.
V létě se mladé husy podškubávaly
v době, kdy jim začalo vypadávat první
peří. Další peří se získávalo oškubáním
hus již zabitých na sváteční pečínku. Peří
se uložilo do papírových pytlů a ty se pověsily někde do trámoví na půdu nebo pod
kůlnu, kde větralo a čekalo na další zpracování – na dračku.
Každá hospodyně měla své přítelkyně
„dračky“ a případně si s draním vypomáhaly na oplátku. Dralo se po skončení polních prací od listopadu po začátek jarních
prací někdy v březnu. Většinou to bylo
v adventu a v postu. Za starých časů chodila drát i mladá děvčata a chlapci, ale ti

spíš dělali hlouposti
Taková dračka byla, kromě odvedené práce, výbornou příležitostí k setkání
a popovídání. V televizi byl jeden program a vysílalo se jen asi hodinu odpoledne pro děti a to ještě ne každý den a potom
večer zprávy a nějaká televizní inscenace,
případně sport.
Na dračce se probraly události z blízké
i daleké minulosti, současný stav věcí, recepty, nemoci, kdo s kým chodí, kam přiletí čáp nebo vrána a tak.
Nesedrané peří se vybíralo z pytle,
sedrané se zasouvalo pod mísu uprostřed
stolu a stonky se házely na zem. To pak
bylo uklízení.
Dralo se třeba od dvou hodin odpoledne do pěti, potom byla svačina a hospodyně šly obstarat svoje domácnosti. Po šesté
hodině už se zase scházely k práci.
Při draní peří se nesmělo moc smát, ani
23
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kýchat, jinak se strhla úplná chumelenice.
Přesto to byly velmi milé chvíle prožité
v příjemné sousedské pospolitosti. Před
desátou hodinou práce skončila, následovalo malé občerstvení a všichni se rozešli
do svých domovů.
To se opakovalo celý týden. Další týden se chodilo drát k jiné sousedce, která
to potřebovala. Občerstvení bylo skromné, v obchodech nebyl výběr potravin
jako dnes a lidé se stravovali jednoduše
a prostě. Většinou se podávaly dobré
buchty, chléb s pomazánkou a čaj. V pátek
večer se dralo jen chvíli a byla dodírka,
někde také říkali doderná.
Protože u nás se vždy dodržoval páteční půst, masité občerstvení bylo už ve
čtvrtek. V pátek byly třeba trdelníky nebo
rohlíky a nějaký doma vyrobený zákusek,

chleby z vaječnou nebo rybí pomazánkou
a k tomu dobrá bílá káva z mléka a melty s trochou zrnkové kávy a čaj. Citrony
do čaje byly vzácností a daly se jen těžko
sehnat.
Já sama jsem měla dračky moc ráda,
protože tetičky, které k nám chodily byly
bezvadné a často si na ně a jejich příběhy
vzpomínám.
Muži, kteří nechodili za prací mimo
Moutnice, se v zimní době věnovali
kontrole zařízení a opravám v hospodářství, přípravě osiva a sadby, výrobě povřísel apod. V týdnu se třeba sešli večer
24

v „ševcovně“ u Stejskalů probrat politickou situaci a v neděli po požehnání šli na
„jedno“ a mariášek do nekteré z moutnických hospůdek.
Článek čerpal ze vzpomínek paní Hedviky Janouškové.
Miluše Janoušková, kronikář

Ze starých kronik – Rok 1929
V tomto roce byla tuhá zima. Již před
svátky vánočními 1928 a až do polovice
března tak silně mrzlo, že mrazy dosáhly
mráz až 30 stupňů Celsia.
Sněhové vánice byly na denním pořádku. Vozová a autobusová doprava po
silnicích byla zastavená. Obecní úřad byl
donucován Okresním úřadem v Hustopečích by silnice svým nákladem prohazovál, práce ta však byla stále bezvýslednou.
Neboť co jeden den se vyházelo, na druhý
den bylo zameteno tak, že muselo býti
prohazováno opětně a to se opakovalo
mnohokrát.
Následkem tím dosáhly sněhové hráze
kol silnic vyhážené výšky 2 až 3 metry.
Obec platila denně mzdu 8 korun, celkem
však vyplatila za práci tu na 6.000 korun. Též byla obava z náhlého tání sněhu,
avšak to dělo se po nenáhlu, neboť noční
mrazy tání sněhů mnoho zdržovaly, tak že
vody žádných škod nenadělaly.
Jarní seťové práce byly započaté až
počátkem měsíce dubna, přesto však sklizeň obily i sadby byla dosti dobrou. Ceny
hospodářských plodin byly a to po žních:
ječmen 140 až 145 Kč, pšenice za 170 až
180 Kč a žito za 125 až 130 Kč. Cukrovka
stála metrický cent 16 Kč.
Též se odvodňovala část katastru Moutnického, menší části katastru obce Rozařínské ve výměře 115 hektarů, zabrané
v to byly pozemky Dlouhé pole kol Těšanských hranic, při potoku pozemky louky
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z obou stran a to ode hranic Jalovských po
hranice Těšanské.
Práci tu projektoval a zadával stavební
úřad v Brně. Odvodňovací práce prováděla firma bratři Žůrkové z Kyjova. Rozpočet byl 300.000 Kč. Subvence byla též
udělena a to 50% štátní a 25% zemská.
Přesto však bude státi 1 měřice 300
až 400Kč. V melioračním neboli odvodňovacím výboře byly tito pánové Handl
František č. 15 předseda, Čermák Michal
č. 155 jednatel, Janoušek Josef č. 97 pokladník, Žák Josef č. 3, Ryšavý Martin
č. 28 a Svoboda Josef č. 26 vesměs
z Moutnic a Hrdý František, Adámek Josef č. 6 a Váňa Václav č. 7 z Rozařína.
Poznámka: opisováno doslovně ze staré
kroniky, text odpovídá dobovému pravopisu.
Miluše Janoušková, kronikářka

Vzpomínka
V lednu tohoto roku jsme si připomněli
nedožité sté narozeniny moutnického rodáka plk. v. v. JUDr. Jana Buchty.
Narodil se jako prostřední dítě do klasické rolnické rodiny. Po absolvování
moutnické základní školy byl přijat na
klasické gymnázium v tehdejší Legionářské ulici v Brně, dnes tř. kpt.
Jaroše. Po úspěšném dokončení studia se rozhodl pro
studia práv na Masarykově
univerzitě v Brně.
V lednu 1938 stihl složit
první státní zkoušku a začal
se připravovat na druhou,
tzv. judiciální. To však bylo na dlouhá
léta vše, dále už měli vysokoškoláci stejně
jako většina občanů jiné starosti.
Po okupaci se Honza, jinak mu nikdo
neřekl, rozhodl pro odchod do naší zahra-

niční armády. Byl z moutnických první.
Odešel se svým kamarádem A. Fridjungem, který byl židovského původu,

již v říjnu 1939.Tato cesta do neznáma
se neobešla bez komplikací, ale nakonec
byla úspěšná a Honza se zařadil do naší
jednotky ve Franci a stal se vojákem pěšího pluku.
Po napadení Francie se s jednotkou
zapojil do ústupových bojů a po porážce
spojeneckých jednotek byl spolu s našimi vojáky přesunut do Anglie. Tam se po
základním výcviku přihlásil k letectvu,
ale nebyl přijat. Následně se přihlásil do
výcviku speciálních jednotek, tzv. Commandos, pro případné vysazení parašutistů na obsazená
území.
Ani tento výcvik se mu
nepodařilo dokončit. Naše
letectvo se potýkalo s velkými ztrátami a bylo zapotřebí doplnění novými silami,
a tak se velení letců vrátilo k dřivější přihlášce Jana Buchty a přijalo ho k letectvu.
Tam se zapojil do výcviku radiotelegrafisty a střelce. Tento výcvik absolvoval jak
v Anglii, tak i na Bahamách.
25
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V závěru roku 1943 byl zařazen k 311.
československé bombardovací peruti
v rámci britského královského letectva
a zahájil svou bojovou činnost u této perutě. V řadách naší perutě absolvoval 54
bojových letů v délce 635 hodin, nejvíce
pak v osádce F/Lt J. Hrnčíře.
V období svého bojového nasazení
během II. sv. války provedla 311. čs. perut´ 3113 letů, shodila na nepřátelské cíle
1 311 300 kg bomb, napadla 35 ponorek
a 4 lodě. Operační činnost perut´ ukončila 13.6.1945 .Do vlasti se letci vrátili
v srpnu 1945.
Na rozdíl od svých kamarádů a spolubojovníků z Moutnic Rudy Maška
a Franty Havránka mu osud dopřál návrat
do osvobozené vlasti a setkání se svou rodinou, která období, kdy Honza působil
v naší armádě, odnesla internací ve svatobořickém táboře.
Dalším životním krokem bylo dokončení studií. Promován doktorem práv byl
v červenci 1946 a poté nastoupil službu
u vojenské prokuratury. Později po složení
soudcovských zkoušek pracoval ve vojenské justici a následně byl převelen k Nejvyššímu vojenskému soudu jako soudce.
Po únoru 1948 se vše začalo obracet
a výjimkou nebyl ani osud doktora práv
a držitele válečného kříže bývalého letce
Jana Buchty. Nejdříve výstraha, protože
nenašel kladný vztah k novému zřízení
a později, když odmítl přihlášku do komunistické strany, degradace na vojína
a následný vyhazov z armády. No a na závěr převeden na dělnické práce do stavebnictví, kde pracoval až do důchodu. Co
k tomu dodat?
Po celá léta pracoval svědomitě a vždy
si zachoval pevný charakter. V životě patřil k nepřehlédnutelným osobnostem, a to
nejen díky své vysoké postavě, ale přede26

vším svým pevným a nezlomným životním postojem.
V letech kolem roku 1968 se aktivně
zapojil do práce na vytvoření pamětních
desek padlým kamarádům z Moutnic Rudolfu Maškovi a Františku Havránkovi.
Při slavnostním odhalení desek na Orlovně měl úvodní proslov. Rehabilitace se
dočkal spolu s mnoha dalšími až po roce
1990, kdy mu byla udělena hodnost plukovník v. v.
V roce 1992 vyšel překlad knihy anglického autora Paula Brickhila ,,The Dam
Busters (Bořitelé hrází)”, který vytvořil

Jan Buchta. Zajímavostí je jeho přátelství
s významnou osobností naší kultury, hercem Janem Werichem, od kterého dostával pravidelně přání do nového roku.
Poslední roky svého života strávil
v Moutnicích v péči své rodiny.
Držitel tří Čsl. válečných křížů, Medailí za chrabrost, Medaile za zásluhy
prvního stupně, Medaile za službu vlasti,
Medaile za věrnost Českého svazu bojovníků za svobodu a britských vyznamenání
Atlantic Star, RAF Star, RAF France et
Germany, Defence Medal, Victory Medal
a Churchil Plague zemřel 26. května 2004.
Z knihy OPRAVDOVÍ HRDINOVÉ:
„Zemřeli, ale zanechali po sobě vzor,
který necht´ trvale posiluje a povzbuzuje
budoucí generace. Vždyť tak už to bývá.
Lidská pamět´slábne a společnost bude
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vždy řešit otázku, co jí prospívá a co jí
škodí. Přijměme filozofii našich hrdinů:
nemůže být větší lásky než obětovat se za

vlast a činit tak ve víře, že si to tak přeje
i Pán života a smrti.“
Dohnálek Rostislav

KNIHOVNA
Vánoční čtení
Akce proběhla 19. 12. 2016 v 16.30
hodin. Byl první zasněžený prosincový
podvečer a poprvé se v nových prostorách knihovny konalo již tradiční vánoční
čtení. Tématem tohoto ročníku bylo „Jak
slaví Vánoce zvířátka“. Děti si s sebou

přinesly své plyšové mazlíčky, kteří jim
dělali společnost po celou dobu akce.
Na pořadu večera byly tři pohádkové
příběhy. První pohádka popisovala zarputilý boj husy Lízy o získání hvězdy na vánoční stromeček. Po přečtení pohádky se
i v knihovně rozsvítil vánoční stromeček
a mohli jsme se pustit do dalšího čtení.
Tentokrát jsme si četli o netrpělivém
čekání žabáka Žbluňka, který vyhlížel
svého kamaráda Kvaka, jehož pozval do
svého domečku na Štědrý večer.
Po pohádce děti kreslily dárky, které by
pod stromečkem udělaly radost jejich plyšovým zvířátkům. A na řadě byla poslední
pohádka – Krtek a Vánoce.
Po přečtení pohádek si mohli zúčastnění prolistovat knížky v knihovně, popovídat si a občerstvit se perníčky ve tvaru zví-

řátek, které k příležitosti vánočního čtení
připravily děti ze základní školy.
Na tomto místě bych chtěla všem poděkovat za účast a doufám, že i v letošním
roce přivítáme Vánoce pěknou knihou.
Kateřina Flajšingerová
27
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Výtvarný kroužek Tvořílek
Od začátku druhého pololetí realizujeme pod záštitou obce Moutnice v knihov-

ně každý čtvrtek výtvarný kroužek pro
děti ze základní školy.
Společně zde děti tráví svůj volný čas,
tvoří různé výrobky a baví se. Momentálně je přihlášených 16 dětí a všechny jsou
moc šikovné.
Svoje výrobky si nosí domů, kde jimi
mohou dělat radost svým maminkám, tatínkům nebo babičkám, nebo si jimi jen
vyzdobit vlastní pokoj. Jsme moc rády, že
děti náš kroužek baví a chtěly bychom jim
poděkovat, že jsou tak hodné .
Lenka a Helena Dohnálkovy

LIDOVÉ TRADICE
Lidové tradice
Čas předvelikonočního půstu, čas odříkání trvá 40 dní. Začíná Popeleční středou
a trvá do odpoledne zeleného čtvrtku, kdy
začínají Velikonoce. V tomto čase vládne
omezování v jídle a zábavách.

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ - ČERNÁ
Název vznikl pravděpodobně proto, že
v době půstu ženy odkládaly pestré součásti oděvu a namísto toho se oblékaly
28

do tmavých šatů a na hlavu vázaly černé
šátky.
DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ - PRAŽNÁ
Nazývá se podle tradičního pokrmu
„pražmy“- staroslovanský pokrm z praženého nedozrálého obilí.
TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ - KÝCHAVÁ
Původ zvyku pochází z doby morové
epidemie. První projevy nákazy byly spojeny právě s kýcháním, a proto se při něm
přálo „pozdrav tě Pán Bůh“.
ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ - DRUŽEBNÁ
V tuto neděli bylo možné mírně porušit půst. Mládeži bylo dovoleno se trochu
poveselit na návsi nebo v domě, kde byl
svobodný mládenec či děvče a upekly se
koláče - „družance“.
PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ - SMRTNÁ
Váže se k ní zvyk vynášení Smrti (Moreny, Mařeny, Mořeny…). Je to figura
zhotovená ze slámy a hadrů a za zpěvu
mládeže byla vynášena ze vsi a vhozena
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do vody nebo spálena. Symbolizuje vyhánění zimy.
ŠESTÁ NEDĚLE POSTNÍ - KVĚTNÁ
Připomíná vjezd Krista do Jeruzaléma.
Byl vítán palmovými ratolestmi. U nás se
světí větvičky jívy - kočičky. Posvěcené
kočičky se zastrkují v domácnosti za kříže nebo se zapichovaly na kraj pole, aby
ochránily úrodu.
VELIKONOČNÍ SYMBOLY
Pomlázka - krajové výrazy: mrskačka
- Zlínsko, mrskut - Haná a Valašsko, šmigrust - Slezsko, šmekrust - severní Morava,
a také tatar, žíla, binovačka, korbáč, šlahačka, švihačka.
Na pomlázku chodili chlapci v pondělí dopoledne po ranní mši. Prvně začínali
u kmotrů. Pro chlapce pomlázkové právo
začínalo o půlnoci a končilo v poledne,
potom nastupovalo ženské pomlázkové
právo.Odměna byla v podobě vajíček.
Beránek - byl obřadním pokrmem
Židů před jejich odchodem z Egypta. Jako
symbol čisté oběti je beránek předobrazem křesťanských Velikonoc a podobenstvím Spasitele.
Zajíček - zvyk, že zajíček přináší čokoládová vajíčka k nám přišel z Německa.
Zajíc se dokáže obětovat pro druhé. Když
ho např. honí pes a jsou dva zajíci, matou
psa tím, že se střídají v běhu (jeden běží,
druhý odpočívá).
Vajíčka - je to nejstarší symbol plodnosti, úrody, nového stále se opakujícího
života. Vajíčko je odměnou koledníkům,
darem a předmětem zdobení - kraslice.
Kraslice je běžný v lidovém slovníku,
ale někde se používá i „straky“ nebo „rejsky“. Techniky zdobení: vosková batika,
nalepování slámy, vyškrabávání, leptání,
ovazování rostlinnými částmi, odrátkování, mramorování. Z motivů používaných
na kraslicích je vidět hluboký vztah k ži-

votu a přírodě.
Velikonoční pečivo - od Květné neděle
do Velikonoc se peklo v podobě ptáčků,
slepic, kuřátek, ježků či holubiček. Nejznámější jsou tzv. Jidáše ve tvaru figur,
točánků či preclíků. V rodinách, kde si nemohli dovolit zabít na Velikonoce beránka
nebo kůzle, se pekl beránek ve formě většinou z piškotového těsta.

Velikonoční pokrmy - s nastávajícím
probouzením přírody se využívaly mladé
kopřivy, lístky pampelišek a taky chudobky a fialky. Samozřejmě různé pokrmy
z vajec - vajíčka smažená na másle a nastavovaná mlékem a krupicí.
Pučálka - hrách zalitý vlažnou vodou,
který se nechal asi dva dny v teple napučet. Asi třetí den se slila voda a na lžíci
másla zprudka opekl. Na talíři se osolí,
opepří.
Zdroj: Šottnerová Dagmar, Lidové tradice, Olomouc:Rubiko, 2009.ISBN 978-807346-096-9
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KULTURA
Pohádková komedie Čáry
báby Cotkytle
Princeznu Zlátenku dostane za ženu
ten, kdo přinese tři zlaté zuby děda Vševěda.
Tento úkol stanovil král Makovec
Bohabojný v obavě, aby jeho jedinou
dceru nezískal chudý Honza, ale princ
Fridolín, syn sousedního krále. Cestu

Ráda bych poděkovala ochotníkům,
kteří nám zpříjemnili nedělní odpoledne,
všem občanům včetně dětí, kteří přišli
pohádku zhlédnout, Obci Moutnice za
finanční příspěvek a v neposlední řadě
všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na
organizaci a zdárném průběhu celé akce.
Již nyní mohu prozradit, že divadelní spolek BEZKAMEN chystá v květnu
v Uherčicích premiéru nového představení. Přijmou-li opět naše pozvání, můžeme
se na podzim těšit na další krásné divadlo.
Ing. Lucie Flajšingerová,
kulturní komise

Posba
k dědu Vševědovi má najít čarodějnice
Cotkytle s dcerou Zindulkou. Neboť se
Honza příjmením jmenuje Princ, dojde
k omylu a čarodějnice přivedou k Vševědovi toho nepravého. Jak už to však u pohádek bývá, vše nakonec dobře dopadne.
Jedná se o stručné nastínění děje pohádkové komedie Čáry báby Cotkytle

V naší obci je jistě spoustu šikovných
lidí.
Chtěla bych dodat všem odvahu a poprosit, pokud kdokoli z Vás má nějaký zajímavý koníček, dovednost nebo Vás něco
zajímá či jste sběratel, abyste se podělili
s ostatními občany a ve svém článku ve
zpravodaji o tom něco napsali.
Rádi vaše články otiskneme. Svoje příspěvky prosím posílejte na email:
aquak@seznam.cz nebo osobně přineste
na OÚ Moutnice do 1. 6. 2017
Kulturní komise

aneb Tři zlaté zuby děda Vševěda, kterou
v naší obci představil v neděli 19. února
Divadelní spolek BEZKAMEN z Uherčic.
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