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Vážení a milí spoluobčané,

s létem každoročně přichází také vrchol stavebních 
prací v ekonomice. Staví se domy, mosty, silnice a dal-
ší technická infrastruktura. Nejinak tomu plánujeme 
i v naší obci. Začal se soutěžit zhotovitel na realizaci 
průtahu obcí, byl vybrán dodavatel nového hřiště u or-
lovny a dokončují se další drobné stavby v naší obci. 
Dovolte tedy, abych vás o tom všem podrobně informo-
val.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

1. ZPRÁVY Z OBCE

II/380 MOUTNICE – PRŮTAH

Ač se zdá na první pohled nesrozumi-
telný nadpis tohoto článku, jde o ofi ciální 
název stavby, která, dle mého názoru, zá-
sadně ovlivní život v naší obci nejen bě-
hem výstavby, ale věřím, že zlepší kvalitu 
bydlení i následně. 

Jedná se o rekonstrukci krajské silnice 
v intravilánu Moutnic, zbudování dešťové 
kanalizace pro odvodnění této komunika-
ce, realizaci podélných parkovacích stání 
u hlavní silnice, přeložek sítí do země, re-
konstrukci chodníků a celou řadu dalších 
souvisejících stavebních objektů.

O přípravě tohoto projektu jste byli 
pravidelně informováni - jak probíhá pří-
prava, které povolení bylo vydáno apod. 
Nyní nastává čas začít vás informovat po-
drobněji o tom, co nás čeká, až bude stav-
ba zahájena a jak práce na rekonstrukci 
silnice ovlivní obyvatele přilehlých domů 
i celé dědiny.

Dne 7. 6. 2017 zahájila Správa a údrž-
ba silnic Jihomoravského kraje výběrové 
řízení na zhotovitele stavby II/380 Mout-
nice – průtah. V zadávacích podmínkách 
je dán předpokládaný termín zahájení na 
1. 8. 2017 a pevný termín dokončení stav-
by na 15. 8. 2018. Takhle jsou daná fakta. 
I když se může při veřejné soutěži přiho-
dit ještě celá řada věcí, věřím, že se letos 
v létě zahájí práce na této pro naši obec 
zásadní investici. 

Během rekonstrukce krajské komu-
nikace budou Moutnice uzavřeny pro 
veškerou dopravu. Ze všech stran budou 
umístěny značky zákaz vjezdu s dodat-
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kovou tabulkou Mimo dopravní obsluhu. 
Znamená to, že se do Moutnic dostanou 
všichni, kteří zde mají trvalý pobyt, vlast-
ní nějakou nemovitost, dojíždějí do za-
městnání nebo zajišťují zásobování. Pro 
všechny ostatní bude určena objízdná 
trasa, která povede z Těšan na Nesvačilku 
a Žatčany. 

Vzhledem k tomu, že se se stavbou 
nezačalo na jaře, ale začne se pravděpo-
dobně v létě, bude průjezd skrze Moutnice 
s velkou pravděpodobností na zimu obno-
ven a na jaře opět omezen. Také lze před-
pokládat, že se začne s realizací v úseku 
někde od orlovny na Brno. Samozřejmě 
se bude harmonogram prací řešit až s kon-
krétním vítězem veřejné soutěže, ale bude 
třeba respektovat koordinaci souvisejících 
staveb. 

Zatímco v pozdním létě či podzimu by 
mělo dojít k vymístění nízkého napětí ze 
středu obce, tak přeložky nízkého napětí 
do země ve směru na Těšany budou reali-
zovány až na jaře příštího roku. Občanům, 
kterých se stavba bude bezprostředně do-
týkat, bude vždy s předstihem, než bude 
stavba zahájena před jejich domy, doručen 
dopis, kde budou podrobně informováni 
o průběhu. Bude se jednat zejména o sku-
tečnosti, jako např. kde mohou odstavit 
osobní automobily, jak bude zajištěn svoz 
odpadů apod. Pro širokou veřejnost bude 
dopis zveřejněn na obecních webových 
stránkách.

Ač jsem přesvědčen, že je projekt dob-
ře zpracován a projektant odvedl dobrou 
práci, zkušenost z předchozího působení 
mi praví, že u každého domu dojde v prů-
měru ke dvěma změnám v projektu – ať 
už se bude jednat o parkovací stání, úpra-
vu vjezdu, svod dešťové vody či cokoli 
jiného. Popravdě se těším na budování 
těchto všech stavebních objektů, které 

byly v článku zmíněny, ale současně mu-
sím přiznat, že se tohoto období také obá-
vám. Věřím ale, že se veškeré problémy 
podaří vyřešit na místě samém.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

Rekonstrukce víceúčelového 
hřiště

Vzhledem k tomu, že realizace průta-
hu nabrala v letošním roce určité zpož-
dění, schválila rada obce opakovanou 
žádost o dotační titul Oranžové hřiště 
Nadace ČEZ. I když nám v dotacích 
byla nakonec schválena podstatně niž-
ší částka (150.000 Kč) než požadovaná 
(700.000 Kč), padlo nakonec rozhodnutí, 
že dotaci přijmeme, zkusíme požádat ješ-
tě Jihomoravský kraj o individuální dotaci 
ve výši 200.000 Kč a hřiště zbudujeme 
dříve, než započnou práce na průtahu. 

Stávající tartanový povrch, který 
měl mít životnost max. 15 let, již ve své 
17. sezóně ohrožuje své uživatele na zdraví 
(viz foto). Novým povrchem na víceúče-
lovém hřišti bude umělá tráva III. genera-
ce, tzv. Playcomfort. Práce na rekonstruk-
ci by měly začít 19. června a skončit do 
cca 14. dní. 

Díky tomu, že jsme na rekonstrukci 
získali dotace z Nadace ČEZ, čeká nás 
i slavnostní otevření hřiště v průběhu 
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prázdnin, což bylo nezbytnou podmínkou 
dotace.

Rekonstrukce mateřské školy
Během měsíce dubna a května toho-

to roku proběhla II. etapa rekonstrukce 
mateřské školy. Výsledkem je zateplený 
plášť budovy, včetně nové střešní krytiny 
a nové fasády. 

Celková cena rekonstrukce druhé etapy 
MŠ činí cca 1,2 mil. Kč. Úplné dokonče-
ní fasády bude po uložení přeložek sítí do 
země před budovou mateřské školy, načež 
budou stávající bílá místa fasády zapra-
vena a vykvetou zde poslední chybějící 
kytičky.

Nová štěrková cesta u sběrné-
ho dvoru

V září loňského roku schválilo zastupi-
telstvo obce Moutnice odkup třímetrového 
pásu konce zahrady od paní Ovczarykové. 
Následovalo zaměřování a dělení pozem-
ku, chystání smluv a zápis celé transakce 
do katastru nemovitostí počátkem tohoto 
roku. Obec tímto získala poslední část po-
zemku k tomu, aby zde mohla odvodnit 
tento prostor a zprůchodnit jej. Ve smlou-
vě se Obec zavázala, že zbuduje do konce 
května v zahradě p. Ovczarykové chybě-
jící plot, což se také stalo. Výsledkem je 
nová prostupnost územím.

Práce na hřbitově
V průběhu roku 2015 byla u hřiště zbu-

dována nová cesta včetně prodloužení sítí 
vodovodu a kanalizace. Po té následovala 
v roce 2016 peripetie jednání s úřady – 
kolaudace, povolení provozování, uzaví-
rání dodatků ke smlouvám, předávání do 
provozování až k osazení vodoměru ve 
vodoměrné šachtě. Ještě na podzim roku 
2016 zde bylo realizováno nové splacho-
vací WC, ale voda byla spuštěna až letos 
na jaře. Na jaře tohoto roku byla také 
místnost nově vymalována.

O dušičkách byl vysvěcen nový hřbitov 
a na jaře tohoto roku zde byly roztaženy 
potřebné inženýrské sítě a vyměřena první 
hrobová místa. 

V plánu je také dokončit zděné oplo-
cení od márnice po rodinný dům manželů 
Kašpárkových.
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Další připravované stavby na 
léto

• Pozemkový úřad se chystá vyčis-
tit odvodňovací kanál na hranici katastru 
Moutnic a Těšan. Na fotkách je vidět stá-
vající stav.

• Vírský oblastní vodovod plánuje 
v Moutnicích zbudovat čerpací stanici, 
z důvodu protažení Vírského oblastní-
ho vodovodu dále do Šitbořic, Borkovan 
a Nikolčic. Na fotce je vidět budoucí 
umístění čerpací stanice.

• Povodí Moravy opravuje spádový 
stupeň poblíž čistírny odpadních vod.

• Společnost E-on provede přeložku 
nízkého napětí v následujících lokalitách: 
u obecního úřadu, u školy, u odbočky na 
Nesvačilku a u hřiště.
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Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

Co si kde vyřídím a co k tomu 
budu potřebovat

V úřední dny si na OÚ Moutnice mů-
žete vyřídit záležitosti evidence obyvatel:

• Přihlášení trvalého pobytu: po-
třebujete mít platný občanský průkaz, 
v případě jeho ztráty pas. Dále vyplněný 
přihlašovací lístek, který obdržíte na úřa-
dě. Současně s Vámi se dostaví i majitel 
nemovitosti taktéž s platným občanským 

průkazem. V případě více majitelů nemo-
vitosti stačí pouze jeden z nich. Poplatek 
za přihlášení trvalého pobytu je 50,- Kč za 
dospělou osobu. Zároveň se při přihlášení 
platí i odpady.

• Potvrzení o trvalém pobytu: po-
třebujete mít platný občanský průkaz, 
vyplněnou žádost, kterou si můžete stáh-
nout na stránkách obce, správní poplatek 
je 50,- Kč.

• Přidělení čísla popisného: potře-
bujete platný občanský průkaz a kolau-
dační rozhodnutí.

• Žádost o poskytnutí údajů z agen-
dového informačního systému evidence 
obyvatel: mít sebou platný občanský prů-
kaz a vyplněnou žádost, která se podepí-
še osobně na úřadě, správní poplatek je 
50,- Kč za každou i započatou stranu.

• Žádost o zapsání doručovací ad-
resy: použije se v případě, kdy potřebuje-
te mít jinou doručovací adresu než je váš 
trvalý pobyt, musíte mít platný občanský 
průkaz a vyplněnou žádost, která je k vy-
zvednutí na OÚ Moutnice nebo si ji mů-
žete stáhnout na stránkách obce Moutnice 
v rubrice „co kde vyřídím“.

Záležitosti, týkající se ověřování:
• Ověření podpisu (legalizace): je 

potřeba mít platný občanský průkaz, po-
platek je 30,- Kč za jeden podpis

• Ověření listiny (vidimace): je 
potřeba mít originál listiny, kterou bu-
dete chtít ověřit, poplatek za vidimaci je 
30,-  Kč za každou i započatou stranu.

Povolení kácení dřevin rostoucích 
mimo les:
• Potřebujete vyplněnou žádost, která 
je k vyzvednutí na OÚ nebo si ji můžete 
stáhnout na webových stránkách obce 
v rubrice „ co kde vyřídím“.
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Výpisy CZECH POINT:
• Výpisy z katastru nemovitostí: 

potřebujete znát katastrální území a čís-
lo listu vlastnictví, na kterém se daná 
nemovitost nachází, správní poplatek je 
100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou 
další i započatou stranu.

• Výpisy z veřejného rejstříku 
(obchodní, spolkový aj.): je potřeba 
znát IČO organizace, správní poplatek je 
100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou 
další i započatou stranu.

• Výpisy z živnostenského rejst-
říku: je potřeba znát IČO organizace, 
správní poplatek je 100,- Kč za 1. stranu 
+ 50,- Kč za každou další i započatou stra-
nu.

• Výpisy z rejstříku trestů: mít se-
bou platný občanský průkaz, správní po-
platek je 100,- Kč za výpis.

• Výpisy z insolvenčního rejstříku: 
pokud se výpis bude týkat organizace, po-
třebujete znát její IČO, pokud Vaší osoby 
mít sebou platný občanský průkaz, správ-
ní poplatek je 100,- Kč

• Výpisy z bodového hodnocení ři-
dičů: mít u sebe platný občanský průkaz 
a platný řidičský průkaz, správní poplatek 
je 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za kaž-
dou další i započatou stranu.

• agendy ISDS: zde můžete zřídit da-
tovou schránku, zneplatnit staré přístupo-
vé údaje a požádat o nové, přidání pově-
řené osoby k přístupu do datové schránky, 
zneplatnění přístupu osobám: vždy mít 
platný občanský průkaz, znát IČO organi-
zace, u datových schránek jsou zpoplatně-
ny pouze některé agendy.

• Konverze dokumentů: autorizo-
vaná konverze dokumentů může být buď 
z elektronické verze do listinné nebo na-
opak, vždy je potřeba mít sebou potřebný 
dokument, správní poplatek je 30,- Kč za 

každou stranu.
Veškeré záležitosti týkající se matriky, 

vyřídíte v úředních dnech na OÚ Těša-
ny, telefon: 544 248 234, webové stránky 
obce jsou www.outesany.cz.

Agenda občanských průkazů, ces-
tovních dokladů, řidičských průkazů 
a technických průkazů vozidel spadá 
pod MěÚ Židlochovice, Nádražní ulice 
750, úřední dny jsou zde pondělí a stře-
da od 8:00 do 17:00 hodin. Kontakt-
ní telefony na občanské průkazy a pasy 
547 428 742, 547 428 743, na řidičské prů-
kazy 547 428 731 a na evidenci vozidel - 
tel. 547 428 735, webové stránky městské-
ho úřadu jsou www.zidlochovice.cz.

Záležitosti živnostenského úřadu vy-
řídíte na MěÚ Židlochovice, ulice Masa-
rykova 100 v úřední dny. Kontaktní tele-
fon 547 428 780. Stránky živnostenského 
úřadu: www.zidlochovice.cz/cs/mesto-zi-
dlochovice/mestsky-urad/odbory-mest-
skeho-uradu/odbor-obecni-zivnosten-
sky-urad.

Pokud potřebujete zajít na úřad práce, 
kontaktní pracoviště Židlochovice na-
jdete na ulici Komenského 80, kontaktní 
telefon 950 105 530. Stránky ÚP: portal.
mpsv.cz/upcr/kp/jhm/kop/zidlochovice

Veškeré stavební záležitosti vyřídíte 
na stavebním úřadě v Sokolnicích, ulice 
Komenského 435. Úřední dny jsou pon-
dělí a středa v době od 8:00 do 11:30 
hodin a 12:30 až 17:00 hodin. Kontaktní 
telefony 515 553 841 – 844, 515 553 847. 
Webové stránky www.sokolnice.cz, rubri-
ka stavební úřad.

Zpracovala Iva Kohoutková
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Publikace regionu Cézava
Region Cezava připravuje vytvoření 

publikace o tradicích, krojích a místní 
kultuře

Desítka členských obcí Regionu Ceza-
va se rozhodla v rámci společné propagace 
svazku i regionu vytvořit novou publikaci 
zaměřenou především na tradice, které 
obce v našem regionu reprezentují a spo-
jují. Ve spolupráci s etnografkou a odbor-
nicí na místní lidovou kulturu chtějí obce 
Cezavy vydat společnou brožuru, která by 
měla sloužit nejen obyvatelům regionu, 
ale také odborníkům či zájemcům o mo-
ravské tradice. 

Publikace se chce zaměřit především 
na tradiční krojové odívání typické pro tu 
kterou obec. Autorka bude čerpat z histo-
rických pramenů, muzejních či soukro-
mých sbírek, ale i ze zkušeností, který-
mi si mnohé obce prošly při obnovování 
svých krojů. Kniha bude samozřejmě do-
plněna fotografi emi.

Propagace Regionu Cezava je projekt, 
který byl podpořen fi nanční dotací Jiho-
moravského kraje. Kromě zmíněné publi-
kace bude vytvořeno také společné propa-
gační video o členských obcích: Blučina, 
Měnín, Moutnice, Nikolčice, Nesvačilka, 
Otmarov, Otnice, Telnice, Těšany a Žatča-
ny. 

Brožura tak bude živým způsobem do-
plněna o informace, jak jsou v dnešní době 
kroje v jednotlivých obcích využívány.

Realizace celého projektu by měla pro-
běhnout nejpozději do konce roku 2017.

Radka Rafl ová

Moutnické menility (moutnic-
ký drahokam)

Typickými drahými kameny vnější 
skupiny příkrovů fl yšového pásma Zá-
padních Karpat jsou menility. Pod tímto 

názvem se rozumějí laminované sicility, 
vyskytující se v menilitových vrstvách 
(spodní až svrchní oligocén) ždánické, 
podslezské a slezské jednotky. 

Jsou produktem diagenetické koncent-
race opálu, uvolněného ze schránek kře-
mitých řas – rozsivek. 

Setkáváme se s nimi na lokalitách jižně 
a jihovýchodně od Brna: Dolní Věstonice, 
Nikolčice, Křepice, Šitbořice, Moutnice, 
jejich výchozy jsou i v severovýchodní 
části Moravy u Bašky, Vojkovic, Jablun-
kova, Hrádku, Bystřice nad Olší a Oldři-
chovic. Časté jsou také jejich sekundární 
výskyty ve fl uviálních sedimentech okol-
ních řek Olše, Moravy a jejich přítoků 
(valouny). 

Menility tvoří vrstvičky do 5 cm, popř. 
čočkovité hlízy až 30 cm velké. Z geolo-
gického hlediska představují menilitové 
rohovce nejmladší rohovce na Moravě, 
pro něž je charakteristické vysoké za-
stoupení opálu (menilitové opály). Meni-
lity jsou ponejvíce hnědé až černohnědé, 
méně hnědožluté či hnědočervené, často 
vrstevnatě nebo střípkovitě se rozpadající. 
Mají charakteristický voskový (mastný) 
lesk.

Pokud jde o jihomoravské menility, 
drahokamové kvality dosahují pouze 
na lokalitě Moutnice (Mátl 1996a). 

Menility u Moutnic se nacházely v já-
mových lomcích asi 250 m jihovýchodně 
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od obce, v trati Dlouhé pole. Tvoří čočky 
o mocnosti do 30 cm a délce až 1 m (Mátl 
1996a).

Kámen pro obec zapůjčil pan Jiří Do-
hnálek, Moutnice 70. Je vystaven ve vit-
ríně ve vstupní hale obecního úřadu, kde 
jsou ke shlédnutí i další zajímavosti z his-
torie Moutnic.

Obec Moutnice

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Další vítání občánků se uskutečnilo 

na jaře, a to v neděli 2. dubna odpoledne. 
Přivítali jsme šest dětí, které doprovodili 
rodiče, prarodiče a starší sourozenci, a tak 
se zcela zaplnila zasedací místnost obec-
ního úřadu. 

Lenka Dohnálková, předsedkyně 
kulturní komise, na úvod všechny pří-
tomné uvítala a následně předala slovo 
místostarostovi obce panu Rostislavovi 
Dohnálkovi.

Následně děti ze základní školy, pod 
vedením paní učitelky Mgr. Lenky Vojtě-
chové, přednesly básničky. Rodiče se po-
depsali do pamětní knihy a mohli své děti 
nechat vyfotografovat v dřevěné kolébce, 
kterou obec pro tuto příležitost nechala 
zhotovit. 

Novými občánky naší obce jsou: Char-
lotta Nela Dostálová, Jan Hrabovský, Sil-
vie Hrabovská, Jakub Švestka, Miloslav 
Kroupa a Václav Vymazal.

Děkujeme všem přítomným za účast 
a příjemně strávené odpoledne a již nyní 
se těšíme na podzimní vítání občánků.

Ing. Lucie Flajšingerová
Kulturní komise
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V minulém Zpravodaji jsme vás in-
formovali o akcích, kterých se naše škola 
zúčastnila. Jednou z ní byl projekt „Čtení 
pomáhá“.

A jak jsme pomohli?
Přečetli jsme si knížku, odpověděli 

jsme správně na čtyři otázky, které se tý-
kaly obsahu knihy a vybrali jsme si chari-
tu, na kterou jsme chtěli přispět.

Které to byly?
• Setkání vozíčkářů na Velehradě 2017
• Sportovní vozík
• Pohodlné sezení a výletování
• Maraton čtení 2016
• Lůžka pro seniory
• Asistentka pro Jardu
• Pomozte dětem v krizových situacích

Kolik jsme přispěli?
Za každou přečtenou knihu a správné 

odpovědi jsme získali 50,- Kč. Žáci 2. a 5. 
ročníku měli 110 správných odpovědí. 
Náš příspěvek byl tedy 5 500,- Kč. Určitě 
budeme pokračovat dál, protože čtení nás 
baví a pomáhat druhým též.

A jaké další akce jsme se zúčastni-
li?
Výtvarné soutěže „Požární ochrana 
očima dětí a mládeže“. V této soutěži 
byly úspěšné všechny děti, protože se jí 
zúčastnily. V naší škole máme ale i malí-
ře, vlastně malířku, která získala ocenění 
za druhé místo.

Kdo je to?
Žákyně 2. třídy Izabela Nykodymová

Třídění odpadu
V tomto školním roce jsme se zamě-

řili na třídění odpadu. Nevěřili byste, co 
šikovné ruce a nápady dokážou z odpadu 
vytvořit. O tom se mohli rodiče přesvědčit 
na naší výstavě ve škole. S vámi se o to 
podělíme alespoň prostřednictvím foto-
grafi í a slohových prací našich dětí. Podí-
vejte se, co dokáží děti 1., 2. a 5. ročníku 
vyrobit v hodinách výtvarné výchovy. 
Školní družina pracuje s tímto materiálem 
celoročně.

O třech popelnicích
Lidé měli v domě pouze jednu popel-

nici. Byla to černá popelnice.Jednou se ve 
středu potkala s modrou a žlutou popel-
nicí.„ Co tady děláte?“ zeptala se černá 
popelnice.„ Já jsem na plastové odpadky,“ 
řekla žlutá popelnice.„Já jsem na papír,“ 
řekla modrá.„ A proč? Do mě přece mo-
hou házet všechno.“„Ne, ne. My jsme 
tady proto, abys nebyla přeplněná a bylo 
tady čisto,“ řekla modrá a žlutá popelnice.

Lukáš Hájek

2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ
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O smutné popelnici
Kdysi lidé měli jen černou popelnici, 

nyní už mají žlutou a modrou. Všechny tři 
popelnice si rozuměly. Když ale byla na 
ulici žlutá popelnice, všichni se jí vyhýba-
li. A proč? Protože lidé, kterým popelnice 
patřila, jedli moc smradlavých syrečků, od 
kterých plastové obaly vyhazovali právě 
do žluté popelnice.I ostatní popelnice se jí 
posmívaly, že smrdí, a říkaly: „Ha, ha, ha, 
smrdíš. S tebou se bavit nebudeme. Ha, 
ha, ha.“Když lidé vrátili vysypanou popel-
nici zpět domů, černé a modré popelnici 
neušlo, že je nějak smutná. Řekly: „Nech 
to bejt, nevšímej si jich, ony ti určitě závi-
dí, že máš tak super odpadky.“ A tak žlutá 
popelnice přestala být smutná a byla ráda, 
že má super kamarádky, se kterými může 
být každý den. 

David Urban

O třech popelnicích
V jednom domečku byla černá po-

pelnice. Říkala si: „Ach jo, proč jsem tu 
sama?“ Druhý den viděla, jak se vyváží 
modré popelnice. „Proč nevysypou mě, 
černou popelnici?“ divila se. 

Za týden viděla, jak vyváží zase žluté. 
Velice se tomu divila a ještě víc se divila, 
když pán domu přivezl a postavil vedle ní 
žlutou a modrou popelnici. Otevřel žlutou 
popelnici a hodil do ní plastové pytlíky. 
Do modré a černé nic. 

Nechápaly. Další den šel vyhodit od-
padky, ale tentokrát otevřel modrou. „Ale 
proč ne do nás? To se mu nelíbí naše bar-
va?“ Když i černá popelnice dostala od-
padky, pochopily, proč má každá jinou 
barvu a věděly, co do nich bude člověk 
házet. Do žluté plast, do modré papír a do 
černé komunál.

Natálie Kašpárková

Černá, žlutá a modrá popelnice
V jednom domečku byla jedna popel-

nice, která byla černá. Lidi z domečku do 
ní házeli všelijaké možné a nemožné věci. 

Popelnice řekla: „Hážou do mě všech-
no, co chcou a to není fér. Odpoledne lidi 
vedle černé popelnice postavili dvě další. 
Modrou a žlutou. Černá popelnice zdvoři-
le pozdravila a začala se vyptávat:„Co tu 
děláte? Proč tu jste? A proč jste tak hezky 
barevný?“„Nevíme,“ odpověděly. 

Ve středu 31. května pán domu vyve-
zl plnou černou popelnici. Divila se, že 
vedle ní stojí také černá, a ne žlutá nebo 
modrá. Povídaly si spolu až do doby, kdy 
je popeláři vysypali a pán si pro ni přišel, 
aby ji odvezl domů.V pondělí se pak po-
tkávaly venku buď modré, nebo jen žluté 
popelnice. To proto, že lidé začali třídit 
odpad.

Šárka Cupáková

O osamělé popelnici
V jednom domečku byla jedna černá 

popelnice, které se vůbec nelíbilo, jak se 
do ní hází všelijaké smetí. Byla moc smut-
ná, že je pořád sama. 

Jen jednou za měsíc popelnici vyvezli 
ven, a to si mohla popovídat s ostatními.
„Už jsem se těšila, jak mě dnes vyvezou. 
Jsem přeplněná. Slupka od banánu už ve 
mně shnila, mám tu kelímek od jogurtu, 
starý pomačkaný sešit, jéééééééé, tady se 
někdo neučil. Dostal za tři.“„Jupí, už jsou 
tady,“ zvolala druhá popelnice, „zase nám 
bude lehko, nebudeme smrdět a mouchy 
kolem nás nebudou pořád lítat. “Odpoled-
ne, když si lidé popelnice uklidili, se stala 
zvláštní věc. 

Přijelo auto a přivezlo dvě úplně nové 
popelnice. Ale ne černé. 

Jedna byla žlutá jako sluníčko a druhá 
byla modrá jako voda. „Proč jste tady?“ 
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zeptala se černá popelnice.Popelnice ale 
nevěděly. 

Jednou ráno dostala žlutá popelnice 
svůj první odpad. „Co to asi může bý-
t?“Za chvíli svůj odpad dostala i modrá 
a také černá popelnice „Už to mám,“ zvo-
laly všechny popelnice jednohlasně. „Do 
mě hází plasty,“ řekla žlutá. „Do mě hází 
papír,“ řekla modrá. „A do mě hází komu-
nál,“ ozvala se černá popelnice.

Popelnice byla šťastná, že už nebyla 
sama a vždy se všechny těšily na týden, 
kdy je vyvezou na ulici a popovídají si se 
svými stejně barevnými kamarádkami.

Tereza Halíková

Popelnice mají rády,
když se do nich něco hází.

Však musíte znát,
co do které dát.

Modrá na papír chuť má,
žlutá si zas plasty dá,
černá zblajzne komunál

a víte, jak je to dál?

Popeláři přijedou
a odpadky odvezou.

2. a 5. ročník

Čáp
Blíží se prázdniny a my se těšíme, jak 

budeme chodit na různé výlety. 

Abyste se neztratili na túře, podělíme 
se s vámi o radu pana čápa.

Na rozcestí stojí čáp
a studuje cestu z map.

Tam je východ, tam je jih,
tamhle západ a tam sníh.

Ovoce do škol
Jsme zapojeni do celostátního projektu 

„Ovoce do škol“, jehož cílem je přispět 
k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zele-
niny, vytvořit správné stravovací návyky 
ve výživě dětí.
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Čarodějnická škola

Poslední dubnový týden se stala neob-
vyklá věc. 

Děti, které obvykle sedí ve svých la-
vicích, tu nebyly. I paní učitelky ten den 
nepřišly a školu neotevřela paní škol-
nice. Škola ten den byla plná čarodějů 

a čarodějnic. 
Jedna z čarodějnic byla dokonce upá-

lena 30. 4. u Hasičské zbrojnice při Pálení 
čarodějnic. Tu, vyrobili žáci 2. a 5. roč-
níku.
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Planetárium
25. května jsme jeli do 

planetária na Kraví hoře 
v Brně. 

Šli jsme na autobus, po-
tom jsme jeli tramvají. Ces-
ta byla docela dlouhá, ale 
i tak jsme se dočkali. Když 
jsme dojeli, museli jsme 
vyšlapat kopec, na kterém 
stojí planetárium.

Nasvačili jsme se v par-
ku, a potom jsme šli hned 
do digitária. Byla to obrov-
ská místnost. Lehli jsme si 
do sedaček a dívali jsme se 
nahoru na takovou polo-
kouli, kde se promítal fi lm. Byla tam tma. 
„Jak zhasli, tak jsem málem usnul. Chví-
li jsem se trochu bál. Pak nám pán začal 
něco říkat.“ Pán nám ukazoval souhvězdí 
Orion, Hada, Delfína, Lukostřelce, Hyd-
ry. Viděli jsme souhvězdí Velká medvědi-
ce, Velký vůz a Malý vůz. Víme, kde je jih 
a sever, západ a východ.

Potom nám pustili fi lm Úžasné plane-
ty. Bylo to úžasné. Povídali nám o Slunci, 
o naší planetě, o ostatních planetách a jaké 
mají měsíce. Například Jupiterův měsíc se 
jmenuje Io a je celý zmrzlý. Ukázali nám, 
jak vznikly planety. Také kde jinde na jiné 
planetě by se dalo žít. Je to Mars, protože 
tam prý byla voda. Také jsme si procvi-

čovali své znalosti, dávali nám hádanky. 
Byly tam i odpovědi. Jupi-
ter a jeho prstenec byly nej-
zajímavější.

Když to skončilo, tak 
jsme šli ven na prolézač-
ky, které byly skvělé. Bylo 
to takové vesmírné vozít-
ko a stěna, do které se dal 
obtisknout obličej. Potom 
jsme jeli zpátky domů.

Bylo to velmi zajíma-
vé a teď jsme zase o něco 
chytřejší.

žáci 3. a 4. ročníku

Den dětí
1. červen je Den dětí,

ve škole je jich jak smetí.

Šli jsme tedy ven,
byl moc krásný den.

Ten kdo chytí míč,
dribluje s ním pryč.

Pak ho hodí do brány
a je gól jak dělaný.

Mokré mýdlo klouže dost,
hráli jsme hry pro radost.

Plavky, kelímky a voda
pak jsme řekli nahlas „BOMBA“.

Voda kolem sviští,
všichni strašně piští.

Zábavy jsme měli dost,
děti jsou tu pro radost.
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Vážení spoluobčané a příznivci spor-
tu – zejména pak fl orbalu! Rádi bychom 
Vás informovali o uplynulé sezóně 
2017/2018. 

Po celou fl orbalovou sezónu probíha-
ly v místní orlovně tréninky pro děti. Po-
tkávali jsme se pravidelně každé pondělí 
(16:45 - 18:00 hod.) a středu 
(17:00 – 18:00 hod.). Většina 
chlapců a dívek se zúčastnila 
několika turnajů za klub FbC 
Aligators – kategorie JM liga 
přípravek a JM liga elévů. 
V červnu proběhl poslední 
trénink. Pro děti bylo připra-
veno překvapení v podobě 
občerstvení. Všichni už se 
těšíme na další sezónu!

V letošní sezóně jsme měli 
v Orelské lize, pod hlavičkou 
Orla Moutnice, přihlášena 
dvě družstva – muže a ženy. 
Hráli jsme v nových dresech, 
které jsme si mohli díky Orlu 
Moutnice zakoupit.

Mužům se moc nedařilo 
a skončili na 6. místě. Ženám 
se podařil velký úspěch. Ve 
své kategorii skončily na 1. 

místě a Jindra Žáčková ml. vyhrála ka-
nadské bodování.

Rádi bychom poděkovali Obci Mout-
nice a jednotě Orla Moutnice za jejich 
podporu při našich sportovních aktivitách.

Jindra Žáčková

FLORBAL
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Čistá obec = naše obec
Jistě se všichni shodneme, že je velmi 

hezké a příjemné mít upravenou předza-
hrádku, zahradu a nejbližší okolí svého 
domu. Je to jistě důležité i pro pohodu ka-
ždého z nás. 

Čistá a upravená obec však nekončí jen 
za naším plotem nebo před naším domem. 
Součástí obce jsou také rozsáhlé plochy 
obecních pozemků a mělo by být zájmem 
nás všech, aby i tyto byly upravené a čisté. 
Bohužel se obecní pozemky často stávají 
skladištěm dřeva, stavební suti a různého 
odpadu. Je pravdou, že o obecní pozem-
ky se starají zaměstnanci obce, je ale také 
třeba říci, že některé počínání našich spo-
luobčanů vytváří nejen dojem neúcty k je-
jich práci, ale k čistotě obce především.

O využívání, pronájmu a jiných akti-
vitách na obecních pozemcích existuje 
obecní vyhláška. Nejlépe však je, pokud 
se jako občané chováme zodpovědně, 
stejně jako doma na svém. Vždyt´ i to 
obecní je naše a všichni určitě chceme žít 
v čisté a upravené obci. Pokud je nutné 
využít obecní pozemek pro nezbytně nut-
né záležitosti, je vhodné o tom informovat 
vedení obce a na případné využití části 
pozemku se domluvit.

Čistá a upravená obec by nemělo být 
jen nesplnitelné přání, ale naše stálá po-
vinnost spojená s touhou žít v pěkné obci.

Komise životního prostředí

Jarní „odpadkobraní“
Je velmi příjemným zjištěním, že se 

tato akce pro nás „moutničáky“ stala 
již samozřejmou, napevno se zabydlela 
v obecním kalendáři a povědomí spoluob-

čanů a je vítanou možností, jak se svým 
malým dílem můžeme vlastnoručně přiči-
nit o čistotu a kvalitu života v naší obci 
a zanechat tak našim potomkům zdravou 
a hezčí „dědinu“!

Dalším, a neméně důležitým zjištěním, 
je fakt, že se této akce zúčastňuje čím dál 
tím více našich spoluobčanů, včetně těch 
nejmenších, našich dětí. Po každé se naše 
„parta“ sběračů rozrůstá o nové členy, což 
je velmi příjemné poznání a dokazuje to, 
že nám osud naší planety, v tomto případě 
naší malebné obce, není lhostejný a jsme 
ochotni přičinit se o to svými vlastními 
silami a na chvilku tak opustit a zapome-
nout na naše televizory, počítače, tablety 
a jiné vymoženosti dnešní přetechnizova-
né doby a vrátit se k podstatě naší lidské 
„existence“ – životu propojenému s naší 
faunou a fl órou a jako bonus navíc ještě 
dát našim dětem dobrý příklad v tom, že 
bez práce nejsou koláče…

V letošním roce 2017 jsme se sešli 
v sobotu 1. 4. v tradičním čase 14 hod. 
u hasičské zbrojnice. Po „bojové“ poradě, 
rozdělení rajonů pro sběr odpadků, roz-
dání pytlů a rukavic na sběr se jednotlivé 
skupiny rozešly na všechny světové stra-
ny a chopily se svého díla. Každá skupina 
se zápalem prohledávala, smejčila, někte-
ří i po kolenou v příkopech a než by se 
člověk nadál, pytle se rychle plnily na-
sbíranými odpadky. Po podzimním sběru 
odpadků jsme byli na jaře velmi nemile 
překvapeni, jelikož zvláště v okolí silnic 
vedoucích z naší obce všemi směry bylo 
odpadků mnohem více, než jsme čekali. 

Je to důkaz toho, že je neustále potřeba 
apelovat a zdůrazňovat všem lidem, aby 
dbali na pořádek a čistotu a nebyli líní 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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odpadky vyhazovat na místech k tomu 
určených, stejně tak jako třídění odpadků, 
které je neméně důležité. Je nutné zvýšit 
tlak především na řidiče automobilů, kte-
ří obcemi projíždějí a ihned za cedulí se 
otevřenými okénky zbavují především 
plechovek, plastových lahví a nedopal-
ků cigaret, aby náhodou jejich plechový 
miláček netrpěl nějakým smradem a zne-
čištěním, ale že tímto znečistí přírodu 
a kvalitu našeho života v obci je jim úplně 
jedno! 

Možná by stálo za uvá-
ženou pořídit na výjezdech, 
koneckonců i příjezdech do 
naší obce informativní tabu-
le, které by řidičům jednak 
popřály šťastnou cestu a zá-
roveň jim poděkovaly za to, 
že v naší obci a jejím při-
lehlém okolí nevyhazují své 
odpadky z okýnek aut.

Rovněž tak si dovolíme 
připomenutí i našim obyva-
telům obce, především pak 
kuřákům… prosím, nebuď-
te líní a lhostejní a neodha-
zujte nedopalky na zem, ale do popelnic, 
či jiných nádob na odpadky, kterých je po 

obci dostatek. 
Práce nám všem šla opravdu pěkně od 

ruky a než by skončila druhá třetina fi -
nálového utkání hokejové extraligy mezi 
Kometou Brno a Libercem, díky našemu 
elánu a zapálení pro danou věc byla naše 
dědina za 2 hodiny zase mnohem čistší, 
zdravější a samozřejmě krásnější. Všem 
těm „bezejmenným“ spoluobčanům patří 
naše velké a upřímné poděkování. Jsme 
tomu rádi a těší nás, že jste tuto akci přija-
li za vlastní a již tradičně 2x do roka se jí 

dobrovolně zúčastňujete. Nasbírané pytle 
s odpadem pak do sběrného dvora k eko-
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logické likvidaci odvezli zaměstnanci OÚ 
Moutnice.

A jak už to bývá, po dobře vykonané 
práci je potřeba se „odměnit“! Nebylo 
tomu jinak ani tentokráte, za hasičkou 
bylo pro všechny účastníky připraveno 
malé pohoštění – teplý čaj a káva, nealko 
a špekáčky. Všichni jsme si pak ještě spo-
lečně drahnou chvíli poseděli a povyklá-
dali, než jsme se zase rozešli domů s pří-
slibem, že na podzim se tady zase určitě 
všichni sejdeme…

S přáním hezkého a slunečného léta 

Komise pro životní prostředí

Jak kompostovat
Léto je v plném proudu, je tady opět 

plno práce na zahradě a okolo domu. Se-
čeme trávníky, okopáváme, plejeme a vů-
bec se staráme o svoje okolí. S tím souvisí 
i otázka, co s tímto biologicky hodnotným 
odpadem. Můžete ho odvézt do sběrného 
dvora nebo si udělat v rohu zahrady svoji 
velkou hromadu a soupeřit se svým souse-
dem, kdo ji bude mít větší. Až to všechno 
uschne, tak to večer, až se otočí vítr a ne-
bude foukat do dědiny, zapálit a ono to do 
rána nějak dopadne:-). To vám nedoporu-
čujeme, protože v naší obci máme bdělou 
hasičskou jednotku a ta by vám toto počí-
nání určitě neprominula. 

Potom tady máme ještě jednu možnost, 
a to všechny tyto zelené poklady kompos-
tovat. Myslíme si, že není špatné si zopa-
kovat pár základních pravidel jak na to. 

Kompostování je způsob využívání 
biologicky rozložitelného odpadu, který 
za přístupu vzduchu zabezpečuje mikro-
biologickou přeměnu organických látek 
na stabilní humusové látky. O úspěšném 
průběhu kompostování a o výsledné kvali-
tě kompostu rozhoduje sestavení správné 

surovinové skladby čerstvého kompostu 
(výběr odpadů a stanovení jejich poměru).

 O úspěšném průběhu kompostování 
a o výsledné kvalitě kompostu rozhoduje 
umístění kompostéru a také správné slo-
žení surovin čerstvého kompostu.

Kompostér umístěte v polostínu na 
rovné ploše, tak aby k němu byl snadný 
přístup. Neměl by být vystaven přímému 
slunci, dešti a větru. Je vhodné jej umístit 
přímo na hlínu, aby se do kompostu moh-
ly bez problému dostat půdní organismy.

Aby bylo docíleno optimálních podmí-
nek pro vytvoření kompostu, je při výběru 
surovin pro kompost potřeba kombinovat 
hrubé suroviny s jemnými; suché s vlh-
kými, suroviny „hnědé“ (s vysokým ob-
sahem uhlíku) se „zelenými“ (s obsahem 
dusíku):

• do spodní části kompostu dáme 
hrubé suroviny (větvičky, slámu, suché 
rostliny…), tím zajistíme dobré provzduš-
nění; tyto suroviny by následně neměly 
chybět ani ve vyšších vrstvách

• hrubší suroviny kompostováním 
podrtíme na malé části velikosti palce

• pouze z trávy kompost většinou 
nevznikne, suroviny by měly být zhruba 
v poměru 30 dílů hůře rozložitelných ma-
teriálů (dřeva, zeleniny, slámy) na 1 díl 
rychle rozložitelných, měkkých, šťavna-
tých materiálů (tráva)

• kompost by neměl být moc vlhký, 
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pokud prší, je vhodné jej přikrýt deskou
• materiál je nezbytné promíchávat 

a tím umožnit dostatečný přístup kyslíku, 
kompost tedy musíme po několika týd-
nech prohazovat

Jak již bylo výše zmíněno, tak z hro-
mady čerstvě posekané trávy, která se nám 
v sezoně kupí na zahradě, jen tak jedno-
duše kompost neuděláme. Vzhledem k je-
jímu momentálnímu množství, bych rád 
přidal ještě něco k tomuto tématu.

U trávy posekané sekačkou doporuču-
ji proložit vrstvy trávy alespoň papírem 
(ideální jsou nebarevné kartony, které do-
stanete zadarmo v obchodech, roztrháte 
na kusy a sloupnete z nich případné plas-
tové lepicí pásky). 

Ty navíc velmi chutnají žížalám, rády 
si mezi ně zalézají. Kartony jsou vyrá-
běné z přírodních, nezávadných surovin. 
Výborné je také na podzim kombinovat 
čerstvě posečenou trávu s opadaným lis-
tím, nejlépe s listím, přes které projedete 
se sekačkou. 

Dosáhnete tak provzdušnění a zlep-
šíte poměr uhlíku a dusíku v hromadě. 
Pokud opravdu nemáte nic jiného a máte 
možnost část trávy předsušit, třeba někde 
pod střechou na kartonech a pak míchat, 
dosáhnete tím také lepšího provzdušnění 
a hromada tolik nehnije. 

Pokud vám ani jedna z těchto mož-

ností nevyhovuje, je třeba přidávat trávu 
postupně, v menších vrstvách, to je však 
potřeba odzkoušet - závisí to na teplotě 
okolí, množství žížal i substrátu pod nimi. 
Pokud by se celá hromada přehřívala, mů-
žete ji přeházet, ale to je dosti pracné.

Za komisi životního prostředí vám pře-
ji hodně radosti ze zdravých a žravých 
žížal a hodně kvalitního kompostu k pod-
zimnímu hnojení.

Formánek Roman

Suroviny VHODNÉ 
ke kompostování 

• tráva, listí, sláma
• bioodpad z domácností
• zbytky ovoce, zeleniny
• káva, čaj
• rozdrcené skořápky z vajíček
• květy, listí
• posekané, nadrcené větve
• třísky, piliny, hobliny, kůra
• popel ze dřeva

Suroviny NEVHODNÉ 
ke kompostování

• zbytky vařeného jídla 
• kosti, odřezky masa, tuky
• ryby, mléčné výrobky
• rostliny množící se řízkováním 
(maliník,růže)
• oddenkový plevel
• rostliny napadené chorobami
• pecky, skořápky ořechů, listy ořešáku
• slupky melounu, kokosu atp.
• popel z uhlí a cigaret



MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2017

21

Milí spoluobčané,
rád bych Vám představil a snad i tro-

chu popsal historii spolku, který v naší 
obci působí již pěknou řádku let, nicméně 
na veřejnosti se tolik neprezentuje. 

Na druhou stranu je nutné podotknout, 
že pokud by zde nebyl, určitě byste to ča-
sem poznali. Chci psát o místní včelařské 
organizaci, která v letošním roce oslaví 
šedesát let od svého založení.

Základní včelařská organizace byla za-
ložena na ustavující schůzi dne 6. ledna 
1957 v Těšanech a sdružo-
vala včelaře z Moutnic, Ne-
svačilky a Těšan. Dostala 
název Základní organizace 
Československého svazu 
včelařského Těšany. 

Zásluhu na založení sa-
mostatné organizace mají 
hlavně učitelé a zároveň 
včelaři z Těšan pan Pavel 
Hanousek, František Jer-
son, Rudolf Liška a páter 
Antonín Florian. Prvním 
předsedou byl zvolen Karel 
Hrdlička z Moutnic, jedna-
telem Rudolf Juříček z Těšan. Těšanských 
včelařů bylo deset, čtyři včelaři byli z Ne-
svačilky a čtrnáct včelařů bylo z Moutnic. 

Dohromady měli celkem 135 včelstev. 
Členské schůze se konaly střídavě v Těša-
nech a Moutnicích. 

Díky tomu, že mezi zakládající členy 
patřili mimo jiné i těšanští učitelé, zůstala 
nám po nich krasopisně a detailně psaná 
kronika ve které je opravdu radost listovat 
a pročítat autentické zápisy.

Organizace po celou dobu svého trvání 
pořádala každoročně odborné přednášky, 
kurzy a nejméně jeden včelařský zájezd 
za rok. Navštěvovali včelíny soukromní-
ků, organizací i výzkumných a chovatel-
ských stanic. Byly to školy poznání, které 
jim přinesly poučení pro včelařskou praxi.

 Nyní bych si dovolil do tohoto vy-
právění vstoupit a pozastavit se nad tou 
pěknou myšlenkou sdružit se ve spolku tří 
obcí a konat jako „jeden“. Hodně to vy-
povídá o členech tohoto spolku, že tako-
vou dlouhou dobu dokázali spolupracovat 
a navzájem si pomáhat, i když před sebou 

neměli jednoduchá období, jak politická, 
tak společenská. Patronem včelařů je sv. 
Ambrož a oslovení mezi členy je přítel, 

VČELAŘSKÝ SPOLEK
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přítelkyně, tak snad i proto se k sobě cho-
vali opravdu přátelsky anebo je to tím ko-
níčkem samotným? Že včelařit začne jen 
ten, který umí jednat s lidmi a nacházet ve 
sporech kompromisy? 

Říká se, že včely si vás získají na svoji 
stranu, pokud jim dáte tu šanci a vydržíte 
nějaké to žihadlo a trošku toho prvotního 
strachu. 

Tato dokonale zorganizovaná skupina 
živočichů, kde každý jedinec od narození 
až do své smrti ví zcela přesně, co má dělat 
a taky to dělá, a to ve prospěch celku, ne 
svůj osobní prospěch či profi t. Neexistu-
je zde lenost, pýcha, závist 
a podobné špatné vlastnosti, 
které by tuto společnost do-
vedly k rozpadu. Nestojí to 
za zamyšlení?

Ale zpět k tématu. Vče-
laři se nestarali jen o svoje 
včely, ale spolek působil 
výchovně i na své okolí. 
V době dvacátého výročí 
svého založení jeho členo-
vé v jednotlivých obcích 
vysadili stromy a keře, a to 
nejen za účelem rozšiřování 
včelí pastvy, ale i k okrase 
obcí. V Těšanech byl osáze-
ný celý areál kolem Základní školy a měl 
sloužit jako výukový „kabinet živých dře-
vin“. Při základní škole vznikl i včelařský 
kroužek a za školou byl vybudován malý 
školní včelín. 

Velmi pěkných úspěchů dosáhli včelaři 
v soutěžích o nejvyšší dodávku medu v le-
tech 1963, 1964, 1965, 1967, 1969, 1970 
a 1977, kde se umístili na 1. místě v okre-
se Brno-venkov.

Přicházely však i smutné chvíle, např. 
když v roce 1979 při leteckém postřiku 
okolních polí s řepou proti mšicím došlo 

k velkému úhynu včelstev. Včelaři samo-
zřejmě svoje včeličky bránili a dokonce 
došlo i k soudnímu sporu. Nakonec tento 
spor vyhráli, ale včelkám to už život ne-
vrátilo.

Jak šla doba kupředu, museli se dál učit 
novým věcem, efektivnějším způsobům 
včelaření. Přestaly se používat zastaralé, 
zadem přístupné úly a přešlo se na nové 
nádstavkové včelaření. 

Přibylo však parazitů a nemocí, se kte-
rými se museli naučit bojovat, ale nic je 
neodradilo a svému koníčku (a myslím si, 
že v tomto případě koni) se věnují dodnes.

Jsem velice rád, že i po 
tak dlouhé době mohu říci, 
že náš spolek pořád jde ve 
šlépějích našich předků 
a snaží se ctít jejich hodnoty 
- lásku k přírodě i k lidem 
okolo sebe. 

V současné době náš 
spolek stále sdružuje všech-
ny tři obce. V Těšanech 
máme jedenáct včelařů, 
v Nesvačilce dva a v Mout-
nicích devět. Dohromady 
společně obhospodařuje-
me celkem 304 včelstev. 
Říká se, že věkový průměr 

včelařů v České republice je šedesát let. 
Mám velkou radost z toho, že se tomuto 
průměru vymykáme a že do našeho spol-
ku v posledních letech přišla řada nových 
a mladších členů. 

Pokud vás moje povídání zaujalo a ně-
kde ve skrytu duše jste o tomto koníčku 
uvažovali, nebojte se a zkuste to. Rádi vás 
přijmeme mezi sebe a v začátcích vám ur-
čitě pomůžeme. 

Ať už si to chceme přiznat nebo ne, tak 
včela je velice důležitou součástí našeho 
ekosystému. Více než 84% rostlinných 
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Osvobození obce
Počátkem dubna roku 1945 se fronta 

přiblížila natolik, že okupační správa or-
ganizovala zákopové práce kolem Brna 
a ve městě samém.

Těchto prací se zúčastnili také občané 
Moutnic a Rozařína. 15 dubna se vojska 
Rudé Armády posunula od jihu k dobý-
vání města Brna, a tak se fronta přiblížila 
k naší obci. Následující den prožila naše 
obec první nálet a občané se po většinu 
času začali ukrývat ve sklepích a vybudo-
vaných úkrytech. 17 dubna se první prů-
zkum přiblížil k hranicím naší obce a to 
se stalo bohužel osudným dvěma mužům 
schovaným v polích ve zbudovaném úkry-
tu. 

Útok na naši obec začal v sobotu 21. 
dubna po dobytí obranných bodů na Kar-
lově a Novém Dvoře. Postup na obec za-
čal ráno a první vojáci se probojovali do 
obce odpoledne; do večera osvobodili vět-
šinu obce Moutnice. V neděli 22. 4. byla 
osvobozena celá obec včetně Rozařína. 
Německé jednotky ustoupily k Žatčanům. 
Boje o naši obec a její okolí byly těsně 
před koncem války poměrně velmi tvrdé. 
Důkazem bylo zničení více jak 45 domů 
a bohužel také sedm civilních obětí. 

Vojáků Rudé Armády při osvobozování 
naší obce a jejího okolí padlo 68. Ti byli 
pochováni u čp. 1 u kostela a u památníku 
před školou. 

V pozdějším období byly jejich ostatky 

převezeny na vojenský hřbitov v Ořecho-
vě u Brna. 

Pro mnohé z dnešní generace je při-
pomínka válečného konfl iktu něčím pří-
liš vzdáleným, pro jiné je to jen zážitek 
ze sledování dokumentů na obrazovkách 
televizních přístrojů. Pro mladší genera-
ci možná případná počítačová hra, kde 
vítězství nebo porážka je věcí šikovnosti 
u ovladače. 

Každý válečný konfl ikt však přináší 
nezměrnou lidskou tragédii, a proto je ka-
ždá válka největší prohrou lidství. Přesto, 
a nebo právě proto, je třeba se k těmto 

druhů pěstovaných v Evropě a 76% pro-
dukce potravin je přímo či nepřímo závis-
lých na opylování včelami…

Na závěr bych rád použil citát Alberta 
Einsteina, který údajně řekl:

„Pokud vymřou včely, tak zbývají 
člověku čtyři roky života“

Za Zo ČSV Těšany 
Formánek Roman

HISTORIE
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událostem vracet.
My jsme si výročí osvobození připo-

mněli v sobotu 22. dubna 2017 u památ-
níků u fary. Položením kytic, zazpíváním 
naší hymny a krátkou vzpomínkou jsme 
uctili oběti tohoto světového konfl iktu, 
který všichni známe jako II. světovou vál-
ku. 

Děkujeme všem, kdo si toto výročí při-
pomněli, a hlavně těm, kdo si našli chvil-
ku a přišli v sobotu 22. 4. k památníkům 
u fary.

Rostislav Dohnálek

Ze starých kronik – rok 1939
Rok tento započál přiměřenou zimou, 

od začátku až do konce nebylo silnějších 
mrazů než 7 stupňů Celsia.

Sněhu bylo velice málo, tak že s jarní-
mi pracemi bylo započato již koncem mě-
síce února.

Tohoto roku dne 7. března oslavovala 
Československá republika 80 letých naro-
zenin presidenta Tomáše Garika Masary-
ka.

Obec Moutnice společně s obcí Roza-
řínskou vpředvečer narozenin p. Presiden-
ta uspořádaly přes obě obce lampionový 
průvod.

Průvodu súčastnily se představenstva 
obou obcí Dobrovolný hasičský sbor, Tě-
locvičná jednota Sokola, p. učitelé, kteří 
průvod řídily, místní hudebníci a velký 

počet obecenstva. Průvod ubíral se přes 
obě obce a nazpět ku školní budovu, kde 
měli p. Starostové Springinsfeld Jan za 
Moutnice a Škrdla František za Rozařín 
a Buchta Josef za Sbor Dobrovolných Ha-
sičů proslov o významu slavnosti.

V den narozenin pana prezidenta byly 
za veliké účasti obecenstva zasaženy dva 
stromky lípy před školní budovu. Při sá-
žení stromků těch opět oba starostové 
měly proslov, slavnostní řeč však přednesl 
p. učitel Zezula František, rodákem jest 
ze sousedních Zatčan, po proslovu jeho 
p. hudebníci zahrály národní hymny s tím 
byla slavnost tá zakončena.

Jarní polní práce pro velmi příznivé po-
časí byly brzy skončené.

Dne 31. května bylo po celé Českoslo-
venské republice sčítání všech zeměděl-
ských, živnostenských a obchodních zá-
vodů, v naší obci byl jmenován Okresním 
úřadem v Hustopečích písatel těchto řád-
ků Janoušek Josef z čísla 97 a napočteno 
jím bylo 171 zemědělských, 14 živnosten-
ských a 14 obchodních závodů.

Těch 171 zemědělských závodů obhos-
podařovalo 56 155 árů pozemků a to v ka-
tastru Moutnickém 42 272, Měnínském 
4 033, Nykolčickém 3 342, Těšanském 
2 813, Nesvačilském 977, Rozařínském 
1380, Třebomislickém 569, Zatčanském 
463, Blučinském 230 a Šternovském 76 
árů.

Oproti tomu obhospodařují pozemky 
ležící v katastru Moutnic majitelé Rozá-
řínští 11 220, Těšanští 529, Nesvačilští 
446, Vojkovští 38 a Šitbořičtí 10 áru po-
zemků.

Těch 171 zemědělských závodů mělo 
obseto 8 027 áru pšenicí, 6 536 žitem, 
13 512 ječmenem, 1 618 ovsem, 192 sour-
ží, 580 kukuřicí, 5 468 brambory, 6 494 
cukrovkou, a 8 495 pícninami.
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V těchto závodech bylo hospodářského 
zvířectva 45 koní, 186 kusů hovězího do-
bytka, 114 kozí, 436 vepřového dobytka, 
2 170 slepic, 1 103 hus, 1 090 kachen, 38 
krocanů a 4 perličky.

Kdo pozorně tento záznam sobě přečte, 
shledá s něho jakou prací se sčítáním měl 
komisař, neboť výměry všech katastrů 
byly stanovené. Moutnice i se zastavěnou 
částí měří 55 977 árů, tá výměra se musíla 
dosáhnouti, jí rozvrhnouti na veškeré plo-
diny i s majiteli jiných obcí.

Letní počasí bylo většinou suché a tím 
bylo obylí většinou v zrně slabší, pícnin 
bylo též méně.

Obyly se platilo pšenice 140 Kč, žito 
115, ječmen 130. Po žních však přišly 

hojné deště, takže podzimní sklizeň byla 
hojná, cukrovky bylo až 85 metr. centů po 
1. míře, cena její byla po Kč 30 za 1. me-
trický cent.

Dne 2. prosince bylo prováděno 2. sčí-
tání lidu, komisaři byli Josef Janoušek č. 
97 a Jan Springinsfeld č. 86. Napočteno 
bylo 740 obyvatel ve 172 domovních čís-
lech.

Poznámka současného kronikáře: text 
nebyl upravován, byl přepsán doslovně 
ve stylu odpovídajícím dané době

ze starých kronik vypsala
Miluše Janoušková

Další školní rok utekl jako 
voda, čekají nás zasloužené 
prázdniny. Rozloučili jsme se 
s našimi šestnácti předškoláky, 
kteří v září usednou do školních 
lavic. 

Moc děkuji všem kolegyním 
za spolupráci v tomto školním 
roce. Také chci poděkovat rodi-
čům, kteří nám jakýmkoliv způ-
sobem pomohli a vyšli vstříc. 
Moc si toho vážíme.

Přejeme všem krásné, poho-
dové léto. 

Za kolektiv MŠ 
Leona Kolková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Tradiční slet čarodějnic za 
hasičkou 30. 4. 2017

Tak jako každý rok i letos se 30. dub-
na slétly malé i velké čarodějnice na tra-
diční slet čarodějnic za hasičkou. V této 
tradici budeme pokračovat i nadále, proto 
bychom měli zvážit, zda nezřídíme i kate-
gorii malých čarodějů. No, přece jen zů-
staneme u těch čarodějnic.

Letos se čarodějnice opět slétly za ha-
sičkou, kde měly připravené pěkné záze-
mí pod odborným vedením moutnických 
hasičů. Každá čarodějnice, jak malá, tak 
i velká, se společně s čaroději po bezpeč-
ném přistání zaevidovali, aby pak všichni 
mohli plnit různé čarodějnické úkoly, kte-
ré byly náležitě ohodnoceny. 

Samozřejmostí se již stala i pěkná vý-
zdoba vedená v duchu čarodějnickém - 
krásné malované obrázky a čarodějnice, 
kterou nám vyrobily děti z místní základní 
školy. Zhlédli jsme módní přehlídku toho, 
co se dnes v čarodějnickém světě nosí. 
Jakmile se setmělo, přišel zlatý hřeb veče-
ra v podání skupiny IN FLAMENUS a je-
jich plamenné show Souznění ohně. 

Na závěr proběhlo vyhodnocení nej-
krásnější čarodějnice jak v kategorii ma-
lých čarodějek, tak i v kategorii velkých 
čarodějek pro letošní rok 2017. Celé od-

poledne a večer se o nás staral úžasný 
hasičský výčep a bufet, kde se to hemžilo 
samými dobrotami a my mohli rejdit do 
pozdních nočních hodin.

Flodrová Jitka

Více foto: http://bony-s.rajce.idnes.cz/
Paleni_carodejnic_2017/

Dětský den se zvířátky
4. 6. 2017

 První neděle v červnu patřila moutnic-
kým dětem a nejen jim. V letošním roce 
děti putovaly celé odpoledne se zvířátky. 
Po registraci obdržely tašku, do které po 
splnění úkolů na stanovištích sbíraly růz-
né odměny a také body k závěrečnému 

vyhodnocení. S čápem lovily rybičky, 
u myšek kutálely sýr, oslíkovi pomáhaly 
nosit polínka, u slepiček sbíraly vajíčka, 
u opic zachraňovaly malé opičky, slonovi 
pomáhaly srazit plechovky, s medvědem 
a liškou házely šišky do terče, s klokanem 
si zaskákaly, u žirafy si lámaly hlavu se 
skládankou a s kočkami lovily myši.

 V průběhu krásného odpoledne byla 
k mání spousta dalších atrakcí pro děti – 
jízda na speciálně upravených kolech, ha-
šení hořícího domečku a tetování. I letošní 
Dětský den měl překvapení pro všechny. 

SDH MOUTNICE
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To spočívalo v komentované ukázce ha-
šení hořícího kina, kterou nám předvedla 
naše výjezdová jednotka moutnických 
hasičů, a dále prezentace velkokapacitní 
cisterny, kterou nám přijeli ukázat profesi-
onální hasiči HZS Židlochovice. Na závěr 
byly všechny děti oceněny medailemi, ty 
nejlepší z nich byli vyhlášeny a odnesly si 
tak domů krásné ceny. 

Samozřejmě po celé odpoledne se o ob-
čerstvení staral náš hasičský výčep, kde 
jsme si mohli dát samé dobroty a všechny 
soutěžící děti zmrzlinu. 

Na závěr bych velice ráda poděkovala 
všem účinkujícím a celému zázemí, které 
se podílí na organizaci akcí, které připra-
vujeme, ale i vám všem, kdo nás podpo-
rujete a navštěvujete tyto akce, které pro 
vás pořádáme.

Flodrová Jitka

Více foto: http://bony-s.rajce.idnes.cz/
Detsky_den_za_hasickou_2017/

Den svatého Floriána
Každý rok si hasiči po celém světě při-

pomínají svátek svého patrona, svatého 

Floriána. Sbor dobrovolných hasičů k této 
příležitosti připravil program v neděli 7. 
května. Den svatého Floriána v Moutni-
cích začal mší svatou za živé a zemřelé 
členy sboru dobrovolných hasičů. Pro-
gram pokračoval od 14.00 hodin u hasič-
ské zbrojnice, kam přijelo 9 hasičských 
aut našich spřátelených sborů, která si 
mohli všichni zájemci prohlédnout. Od-
poledne bylo vyplněno ukázkami činnosti 
našich mladých hasičů, v kotli jsme vařili 
svatofl oriánský guláš, který návštěvní-
ci mohli ochutnat. Pro návštěvníky byla 
připravena také výstava výtvarných pra-
cí moutnických dětí z celostátní soutěže 
“Požární ochrana očima dětí.” Odpoledne 
se neslo v duchu přátelského setkání a po-
sezení.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se 
podíleli na přípravě této akce, ale také těm, 
kteří se jí zúčastnili a přišli takto podpořit 
činnost moutnických hasičů. Budu se těšit 
na shledání při příštích akcích, které pro 
vás chystáme.

J. Dohnálek
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Duchovní obnova
V sobotu 8. dubna se v orlovně usku-

tečnila duchovní obnova, kterou vedl tým 
ze Semináře Otcova srdce ze Slovenska.

Vzhledem k blížícím se Velikonocím 
byla duchovní obnova vítaným obohace-
ním jak postní doby, tak také impulsem do 
našich každodenních životů. A to zejmé-
na kvůli tématu duchovní obnovy, kterým 
bylo odpuštění, smíření a obnova vztahů 
s ostatními lidmi, hlavně těmi, kteří nám 
ublížili nebo s nimiž máme napjaté vzta-
hy.

Program duchovní obnovy tvořila 
svědectví ze života členů týmu, který 
duchovní obnovu vedl, dále pak rozjímá-
ní, společná modlitba a byl i prostor pro 
osobní rozhovor se členy týmu. 

Vrcholem celého setkání pak byla vzá-
jemná přímluvná modlitba a odpuštění (= 
opuštění pouta, prolomení vazby). Tento 
okamžik byl velice silný a umožnil kaž-
dému zúčastněnému pohlédnout do svého 
nitra a odpustit, co jej trápí, či trápilo. 

Celý den se nesl v atmosféře vzájem-
ného porozumění a bratrství a byl jistě pro 
všechny zúčastněné hodnotným, nejen co 
se týká prohloubením života z víry, ale 
i dobrým praktickým návodem na zvlá-
dání mnohdy nelehkých životních situací.

Naše poděkování patří bratřím a se-
strám ze Slovenska, kteří neváhali a věno-
vali celý jeden den nám z Moutnic a okolí 
a nabídli nový, charizmatický pohled na 
každodenní prožívání víry a vztahů s bliž-
ními. 

Ing. Václav Ostrovský

Otevřený kostel v letních 
měsících
Vážení spoluobčané!

Byť žijeme v sekularizované společnos-
ti, přesvědčených ateistů potkáme spíše 
poskromnu. Ovšem víra a vůbec vyšší pře-
svědčení předpokládají prostor svobody. 
Právě proto v naší farnosti nikoho neagi-
tujeme, jen ponecháváme otevřené dveře 
pro ty, kdo přemýšlí a touží. 

Totiž dveře do farního kostela, v jehož 
tichu hledaly pokoj, posilu a inspiraci pro 
důležitá rozhodnutí generace moutnic-
kých předků již od doby románské. Ony 
vyjadřují pozvání pro každého bez jaké-
hokoli kastování.

Hezké léto a dostatek inspirace!

René Václav Strouhal 
váš duchovní správce

Někdo, kdo tě má rád
Cítíš se někdy opuštěný a nemáš niko-

ho, kdo by tě pochopil, povzbudil nebo 
aspoň slovem potěšil?

Někoho, komu by na tobě záleželo? 
Kdo by byl připraven ti pomoci? Kdo by 
na tebe měl čas, aby tě vyslechl? Kdo by ti 
dal najevo, že o tebe stojí?

FARNOST MOUTNICE
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Vinařský zájezd
V neděli 7. května se uskutečnil vinař-

ský zájezd, kterého se zúčastnilo 35 členů 
spolku a zájemců z řad moutnických ob-
čanů. Brzy ráno jsme vyrazili kousek za 
slovenskou hranici do městečka Skalica, 
vezl nás naštěstí zkušený řidič a podařilo 
se mu prokličkovat úzkými uličkami až 
k vinařství Kopeček, kde nás čekalo pose-
zení v příjemném prostředí s ochutnávkou 
a výkladem od pana majitele.

Cestou k další zastávce ve Strážnici 
se uskutešnila krátká procházka areálem 
sklepů v Sudoměřicích. V zámeckých 
sklepech ve Strážnici jsme si dali dob-
rý oběd a návštívili obrovský historic-
ký sklep plný desítek obřích sudů opět 
s ochutnávkou a příjemným popovídáním 
s panem sklepmistrem a jeho paní.

Poté jsme s bouřkou v zádech zamířili 
na prohlídku Petrovských Plžů, krásného 
památkově chráněného areálu, kde byl čas 
na prohlídku zakončenou kávičkou nebo 
koštem místních vín.

Opět s bouřkou za zády jsme ještě za-
mířili na neplánovanou zastávku – pro-
hlídku zajímavého několikaúrovňového 
sklepního areálu na kopci u kostela ve Vr-
bici s obvyklým průběhem a zakončením.

Akce byla hodnocena pozitivně a před-
běžně plánujeme za rok zájezd směrem na 
Znojmo.

Omlouváme se hasičům, že se nedo-
patřením naše akce kryla s jejich osla-
vou svátku svatého Floriána a slibujeme, 
že příště termín líp naplánujeme, aby se 
mohli zúčastnit i všichni zájemci z jejich 
řad.

Další velkou vinařskou akcí, kterou 
plánujeme v letošním jubilejním 20. roce 
činnosti našeho spolku, bude prosincová 
15. Výstava archivních vín.

Přejeme vám pěkné léto a pohodovou 
dovolenou.

Za VBM – vinaři Moutnice
Jiří Novotný

VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z.s.

Zkus se zamyslet, jestli někdo takový 
není, třeba sis jen nevšiml.

Představ si, že bys u svých dveří ráno 
objevil balíček a v něm něco, co by ti udě-
lalo radost nebo po čem už dlouho toužíš. 
A další den zas a zase.

Co bys udělal? Jenom by ses těmi věc-
mi potěšil, nebo bys začal přemýšlet a pá-
trat, kdo za těmi dárky stojí a proč ti je 
dává? Možná bys došel k tomu, že tě ně-
kdo musí mít rád.

Někdo, kdo pro tebe denně připravuje 
celý balíček darů, které se ti možná jeví 
jako samozřejmost.

Někdo, kdo může za to, že jsi. Někdo, 

kdo ti dal schopnost poznání a lásky.
Někdo, kdo i pro tebe a pro tvou radost 

vymyslel ranní a večerní červánky, noční 
oblohu plnou hvězd, krásu květů a ptačího 
zpěvu.

Někdo, kdo do tvého srdce vložil touhu 
po lásce, po pravdě, po kráse a kdo čeká, 
až pochopíš, že to všechno jsou projevy 
jeho lásky a že půjdeš po jeho stopách, 
abys v něm našel všechno, po čem touží 
tvé srdce.

Je Někdo, kdo tě má rád.
(převzato z knihy: Jíří Mikulášek - Někdo 
tě má rád)
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