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Obec Moutnice
vás zve na

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
13. 12. 2017 v 17HOD.
Sraz s lampiony u OÚ

letos ozdoby našich babiček

MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2017

Milí Moutničáci,
blíží se doba vánoční. Čas rozbalování dárků u stromečku, čas pohádek, návštěv a také zpívání koled u betlému. Vánoce jsou tedy také pro mnohé oslavou narození
Ježíše Krista a připomínkou toho, že SLOVO se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Slovo je dle mého názoru nejmocnější zbraní na světě.
Slovo může potěšit, rozesmát, povzbudit, ale může také
velmi ublížit. Žijeme v době velké inflace slov. Mnoho se
mluví a píše na internetu, mnoho se sdílí přes sociální
sítě. Mnoho lidí touží po lepším světě, chtějí změnu a často očekávají, že přijde ze shora. Proto mnohdy vkládají
naděje do nových politických stran, do nových vlád, policie či soudů. Bohužel také často přichází zklamání. Lepší svět nepřichází. Jsem přesvědčený o tom, že každá změna
k lepšímu musí přijít ze spodu. Říká se: „Chcete-li změnit svět, změňte sebe.“ Svým způsobem každé naše SLOVO, každá naše myšlenka, mění svět buď k lepšímu nebo k horšímu. Záleží jen na každém z nás, zda-li budeme o druhých mluvit a smýšlet v dobrém
či zlém, zda-li budeme přát dobro či zlo, zda budeme chtít vidět věci černě nebo bíle.
Přeji vám všem ze srdce radostné a pokojné prožití svátků vánočních a vše dobré do
nového roku 2018.
Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

1. ZPRÁVY Z OBCE
PRŮTAH
Práce na průtahu se v tomto roce blíží ke svému závěru. Inženýrské stavby
budou v Moutnicích na průtahu pracovat
do 15. prosince. Následovat bude zimní
přestávka, která skončí zhruba v polovině
února. Od 15. února do 15. května by měla
probíhat realizace druhé etapy. Tolik tedy
stručně na úvod.
S koncem roku se tedy blíží ke svému
závěru i 1. etapa výstavby průtahu. Do
poloviny prosince by měl být v pokladní
vrstvě asfaltu úsek od mostu u orlovny po
kruhový objezd. Dále by měly být hotovy

veškeré přeložky do země v tomto úseku
a část chodníků a parkovacích stání.
Nebude však hotový úsek od mostku
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po odbočku na Nesvačilku a kruhový objezd nebude napojen na místní ani krajské
komunikace. Znamená to tedy, že tudy
nebude moci vést ani žádná automobilová
doprava. Veškeré výše zmiňované stavební úpravy včetně finální vrstvy asfaltu budou dokončeny spolu s druhou etapu průtahu, tedy k polovině května příštího roku.
Z výše uvedeného tedy plyne, že v naší
obci budou pokračovat celou zimu určitá
dopravní omezení. Do 31. 12. 2017 je stanovena stávající uzavírka a v současnosti
se jedná o tom, jak bude vypadat uzavírka
od 1. 1. 2018 do 15. 2. 2018. Jisté je to,
že ve směru od Brna a Nesvačilky se nic
nezmění. Odbor dopravy v současnosti
zvažuje, zda a popřípadě jakým způsobem
bude umožněn průjezd skrze Moutnice na
dálnici. Nicméně od Těšan, Němčic i Jaloviska by mělo zůstat dopravní značení
týkající se neprůjezdnosti Moutnic ve
směru na Brno.
Od 15. 2. 2018 by pak dopravní uzavírky měly vypadat takto:

tuto stavbu a celou silnici zrekonstruovat.
Jednalo se o vyspravení krajnic a položení
nového asfaltového povrchu. Dnes jsou na
silnici již vyznačeny i krajnice a obnoven
příkop. Pracuje se ještě na dalším zpevňování krajnic asfaltovým recyklátem.

Přeložky sítí
O přeložkách sítí v jednotlivých částech obce jste pravidelně informováni. Je
pravdou, že informace k této záležitosti se
neustále vyvíjejí a mění. Je mi proto trapné, pokud je s určitou společností dohodnut nějaký termín, se kterým Vás následně
seznámím, a realita se potom třikrát změní.
Přesto se některé slíbené věci blíží
k samotné realizaci, nebo už zrealizová-

Rekonstrukce silnice
Moutnice – Jalovisko
Jak jste již byli v minulém vydání
Moutnického zpravodaje informováni,
Správa a údržba silnic Jihomoravského

kraje získala navíc 800 miliónů korun na
opravu svých silnic. Jsem rád, že se podařilo nakonec vysoutěžit zhotovitele na
4

ny byly (viz přeložka v okolí kruhového
objezdu). Prostřednictvím rubriky starosta informuje jste byli informováni, že
přeložku NN u obecního úřadu, základní
školy a fotbalového hřiště vyhrála společnost Skanska. Tato firma má uzavřenou
smlouvu se společností E-on. Všechny
3 úseky musí být hotovy do konce dubna
2018. Nám bylo slíbeno, že část u obecního úřadu se bude realizovat během listopadu a prosince tohoto roku a zbylé dvě
části v březnu a dubnu příštího roku.
Nakonec jsme byli konfrontováni se
situací, kdy přeložka NN kolem obecního úřadu se měla začít realizovat od
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10. prosince tohoto roku a celou zimu by
zůstal rozebraný chodník, který by byl
uveden do původního stavu až na jaře
roku příštího. Dohodlo se tedy, že veškeré
etapy se zrealizují až v novém roce, aby
byla zajištěna bezpečnost občanů.
Další plánovaná přeložka od kruhového objezdu ve směru na Těšany po pravé
straně měla být koordinována s realizací
druhé etapy rekonstrukce hlavní silnice.
Vzhledem k tomu, že projekt nabírá na
zpoždění, nepodaří se realizovat obě stavby zároveň. Snahou obce v tomto případě
bude, aby obyvatelé přilehlých domů byli
co nejméně dotčeni zpožděnou přeložkou
NN do země. To znamená, že tam, kde
bude naplánovaná trasa NN pod chodníkem, budeme požadovat založit chráničky, aby nedocházelo k opakovanému
dláždění chodníků a aby obci byla garantovaná záruka 60měsíců na chodníky. To
samé budeme požadovat v místě vjezdů
do domů.

Reklamní předměty
Obec Moutnice ke konci roku pořídila celou řadu reklamních předmětů. Důvodů k tomu bylo
hned několik. Jednak přicházejí na
obecní úřad občané s tím, že by
chtěli pro nějakou
návštěvu „něco“,
co je z Moutnic,
co nás reprezentuje. Dále reklamní
předměty pořízené
v dřívějších dobách již došly.
A také jsme
zvažovali pořídit
předměty, které si

lidé mohou pořídit domů pro svoji potřebu, jako projev určité identifikace s naší
obcí. Reklamní předměty jistě poslouží
i jako vhodné dary do tomboly na místních plesech či jako pozornost pro zástupce firem, kteří s naší obcí spolupracují.
Pořízeny byly tedy následující předměty: kuličková pera se SOFT TOUCH
hrotem pro pohodlné a přesné použití na
dotykových displejích, hrníčky různých
tvarů, barev a velikostí, dále dárkové sady
čajů, různé druhy deštníků, otvíráky na
víno, skládací a plátěné tašky (plátěné
tašky s nápisem „Myslíme na přírodu“
budou rozdávány všem, kdo se zapojili
do systému třídění odpadů od domu jako
poděkování), butilky na alkohol, cyklolékárničky, ručníky apod. V případě zájmu
o kterýkoli dárkový předmět se obraťte na
pracovnice obecního úřadu.

VOV
Vírský oblastní vodovod zahájil práce na zbudování čerpací stanice na konci Šulcova kopce. Čerpací stanice se zde
buduje z důvodu prodlužování Vírského
oblastního vodovodu do obcí Šitbořice,
Borkovany a Nikolčice, aby byl pro tyto
obce zajištěn dostatečný tlak a objem
vody ve veřejném vodovodu.
Práce byly zahájeny zbudováním přípojky nízkého napětí z ulice Větřák pro
plánovanou čerpací stanici.
Nyní budou probíhat práce na stavbě
domečku pro samotnou čerpací stanici
a na jaře příštího roku by do stavby měla
být instalována potřebná technologie
včetně měřící stanice vody pro naši obec,
která je v současnosti umístěna na začátku
Šulcova kopce. Přemístěním této měřící
stanice bude do budoucna možné odkoupit tento přivaděč vody do naší obce jako
součást veřejného vodovodu k budování
5
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vodovodních přípojek.
Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

Volba prezidenta České
republiky
Oznamujeme občanům, že ve dnech
12. a 13. ledna 2018 proběhne volba prezidenta České republiky. Volební místnost
(zasedací místnost obecního úřadu, Moutnice 277) bude otevřena v pátek 12. ledna 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin,
v sobotu 13. ledna 2018 v době od 8:00 do
14:00 hodin. Případné druhé kolo voleb
proběhne ve dnech 26. a 27. ledna 2018.
Přenosná urna: občané, kteří se ze
zdravotních důvodů nemohou do volební
místnosti dostavit a chtějí volit, mají možnost nahlásit se předem na OÚ Moutnice
nebo v pátek 12. ledna přímo ve volební
místnosti. V sobotu se k nim pak dostaví
členové volební komise s přenosnou urnou.
Voličský průkaz: občané, kteří chtějí volit, ale v době volby prezidenta nebudou ve volebním okrsku podle místa
svého trvalého pobytu (tj. nebudou se
zdržovat v Moutnicích), vydá OÚ Moutnice voličský průkaz. O tento průkaz si
můžete zažádat osobně nebo písemně.
Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o voličský průkaz je 5. ledna 2018. Na
písemné žádosti musí být ověřený podpis
žadatele. Voličský průkaz
je možné vydat nejdříve od
28. prosince 2017, nejpozději však do středy
10. ledna 2018 do 16:00
hodin, kdy se uzavírá stálý
seznam voličů.
Hlasovací lístky: hlasovací lístky budou občanům Moutnic doručeny do
6

schránek nejpozději v úterý 9. ledna 2018.
V případě potřeby si můžete hlasovací
lístky vyzvednout i ve volební místnosti.
O výsledku voleb budete informováni
prostřednictvím infokanálu, webových
a facebookových stránek obce a místním
rozhlasem.
Iva Kohoutková

Vítání občánků
V neděli 8. října jsme se opět sešli na obecním úřadě u příležitosti vítání občánků naší obce. Pan starosta
Ing. Antonín Vymazal přivítal rodiče
s jejich dětmi a žáci ze základní školy
(Izabela Nykodymová, Štěpán Oprchal,
Eliška Klímková, Ondřej Oprchal a Ema
Kratochvílová), pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Salzburgerové, přednesli
připravené básničky. Následně se rodiče
podepsali do pamětní knihy, převzali dárky a nechali se na památku se svými ratolestmi vyfotografovat.
Novými občánky obce jsou: Marie
Běloušková, Alice Matoušková, Liliana Lišková, Edvard Flajšinger a Michal
Adamov.
Děkujeme všem přítomným za příjemně strávené odpoledne a již nyní se těšíme
na další vítání občánků, které proběhne na
jaře.
Ing. Lucie Flajšingerová
Kulturní komise
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2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ
ZÁKLADNÍŠKOLA
ŠKOLA
ZÁKLADNÍ
Sázení stromů
V pátek 3. listopadu jsme šli se základní školou a s mateřskou školou sázet stromy. Na cestě za čističkou na nás čekal pan
starosta s panem zahradníkem.

Pan starosta nám povídal, proč budeme
vysazovat stromy a co je to biokoridor.
Stromy jsou nesmírně důležité pro výrobu
kyslíku. V biokoridoru pobíhají a hledají
úkryt zvířátka.
Sázeli jsme dub letní. Sázení stromů je
lehké a rádi vám to vysvětlíme:
1. Vykopete jámu.
2. Nasypete hnojivo.
3. Do jámy s hnojivem dejte strom. Musíte ho držet rovně, aby nerostl nakřivo.

4. Vezmete rýč nebo lopatu a kořeny
stromu zaházíte hlínou. Přitlačíte.
5. Vezmete konev a strom zalijete
Rozdělili jsme se do skupinek a společně jsme zasadili deset stromků. Jak se nám
to líbilo? Moc se nám líbila práce s rýčem
a zalévání. I počasí nám vyšlo. Bylo to
bájo!
Pan starosta nám řekl, že bychom měli
chodit stromky zalévat. Jestli budete chtít,
tak nám můžete pomoct. Za čističkou je
nádrž s vodou a konev.
„Děkujeme za pomoc!“ Stromy
žáci 4. a 5. roč.

Školní jídelna Moutnice
Ve školním roce 2017/2018 máme 109
strávníků, z toho je 39 dětí z MŠ, 56 žáků
ZŠ a 14 dospělých.
Snažíme se připravovat vyvážený
a pestrý jídelníček, ale ne vždy končí obědy v těle dětí. Stále si klademe otázky:
„Kde je chyba? Co děláme špatně?“ Odpověď pro mě není jednoduchá.
Za sebe můžu říct, že všechna jídla ochutnávám a zatím jsem neměla
problém je sníst. Jsem málo náročná?
Ne, ale vážím si toho, že mám co jíst a že
mně jídlo někdo připraví. Uvědomuji si,
že obědy stojí peníze rodičů, práci kuchařek, tak proč je vyhazovat oknem. Říkám
si: „Copak to rodičům nevadí?“ Mě mrzí,
že některé děti jídlo odmítají a přitom ani
neochutnají. Chápu, že malé děti v MŠ si
zatím souvislosti neuvědomují a učí se,
7
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ale školáci? S těmi už se přece dá mluvit,
vysvětlovat, zkoušet… Chápu i to, že každý nemá rád všechno, ale jsou děti, které
snad nemají rády nic a přitom ani neochutnají. Je poznat, ve kterých rodinách
se vaří a kde jsou děti naučené všechno
jíst nebo alespoň ochutnat.
ŠJ by v první řadě měla dodržovat spotřební koš, což je vlastně předem stanovená kostra měsíčního jídelníčku. V praxi
to znamená, že bychom měli zařadit 5x
hovězí maso,4x vepřové maso, 4x kuřecí
nebo krůtí maso, 2x ryby, 2x luštěniny,
2x sladké a 2x bezmasé jídlo. Mimo to je
potřeba hlídat spotřebu mléka, mléčných
výrobků, tuků, cukrů, brambor, zeleniny
a ovoce. Ne vždy je to jednoduché.

Rádi si poslechneme jakékoliv nápady,
rady, připomínky z řad rodičů. Vždyť jsou
to naše děti a měli bychom pro ně všichni
chtít to nejlepší.
Využívám tuto možnost a chci poděkovat svým kolegyním Ludmile Oprchalové
a Monice Veithové za jejich celoroční práci a trpělivost.
Závěrem Vám všem přeji jménem kolektivu ŠJ klidné a pokojné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví a spokojenosti v novém roce.
Jindra Žáčková
vedoucí ŠJ

MATEŘSKÁŠKOLA
ŠKOLA
ZÁKLADNÍ
Podzim v mateřské škole
Největší podzimní událostí MŠ bylo
společné tvoření s rodiči dětí, které se ve

8

druhé polovině října uskutečnilo na zahradě mateřské školy. Počasí bylo pěkné, děti
byly spokojené a snad i rodičům se akce
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líbila. Fantazie a materiálu bylo spousta.
Krásné výrobky si děti s rodiči odnesly
domů.
Další zajímavou akcí bylo vysazování

ní a povzbuzení k dalším přípravám na
akce, které nás v následujícím čase čekají.
Moc se těšíme, že se při některé z nich
potkáme.

nových stromů v obci, kterého jsme se
společně s dětmi ze ZŠ zúčastnili.
V neposlední řadě musím zmínit návštěvu divadla Radost, kde nám Pejsek
a Kočička předvedli, jak se chystají na
Vánoce. Vrátili jsme se vánočně naladě-

Těm, kterým nebudeme moci popřát
osobně, přejeme touto cestou krásné a pohodové Vánoce.
Za kolektiv MŠ
Leona Kolková

FARNOST MOUTNICE
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. JILJÍ
Vánoční mše svatá pro děti na Štědrý den – neděle 24. 12. v 16 hodin
s nabídkou možnosti si odnést do vašich domovů Betlémské světlo.
Slavná mše svatá vánoční na Štědrý den – neděle 24. 12. v 21 hodin.
Slavná mše svatá vánoční o Slavnosti Narození Páně – pondělí 25. 12.
v 7:30 a 10:30 hodin.
Svatoštěpánské bohoslužby – úterý 26. 12. v 7:30 a 10:30 hodin.
Svatojánská mše svatá s žehnáním vína – středa 27. 12. v 17 hodin.
Bohoslužby o Svátku svaté Rodiny s požehnáním manželům a poděkováním
za uplynulý kalendářní rok – v neděli 31. 12. v 7:30 hodin a 10:30 hodin.
Novoroční bohoslužby – v pondělí 1. 1. v 7:30 a 10:30 hodiny
Domluva svateb, křtin, pohřbů, duchovních konzultací a duchovní služby:
+420 602 589 195; moutnice.farnost@email.cz; www.moutnice.farnost.cz
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HISTORIE
Den válečných veteránů
V sobotu večer 11. 11. jsme se sešli,
abychom si připomněli významný den,
který je veřejně symbolizován květem
vlčího máku.Ten se stal symbolem poté,
co jej ve své básni popsal jeden kanadský

ti, které ovlivnily osudy a životy lidí a celých národů jak u nás, tak téměř na celém
světě. Ten, kdo nezná svoji historii, je nucen opakovat chyby minulosti.
Bohužel v dnešní konzumní době je
připomínka tohoto dne vytlačována tak

voják, který po smrti kamaráda vylíčil, jak
na hrobech vojáků ve Flandrech vykvetly
květy vlčích máků. V letech po I. sv. válce váleční veteráni z prostředků z prodeje
květu vlčího máku pomáhali financovat

trochu ukradeným termínem Svatomartinské víno, který je spojen s datem 11. 11.
v 11 hodin. Historie však ví, že k tomuto
datu a hodině patří rok 1918 a konec bojů
Velké války, později nazvané I.světová

válkou postižené vojáky. Tento svátek má
svou dlouholetou tradici především v anglosaském světě. U nás si tento den připomínáme od roku 2001. My jsme si připomněli jak vojáky padlé v I. sv. válce, tak
vojáky Rudé armády padlé při osvobozování naší obce, a také naše rodáky bojující
ve II. sv. válce. Scházíme se v tento den,
abychom si připomněli historické událos-

At´ už si každý z nás vybral tu svou
událost, je třeba všem těm, kdo nezapomněli a připomněli si kus historie, poděkovat.
Rostislav Dohnálek
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Historie cukrovarnictví –
pokračování
Pomalu končí „řepná kampaň“. Za soukromého hospodaření se v dost velké míře
pěstovala cukrová řepa (cukrovka). Po
sklizni ji hospodáři vozili koňskými nebo
kravskými potahy do Jaloviska, kudy vedla úzkokolejka do židlochovického cukrovaru. Zde se nakládala na vagonky a od-

vážela, zpětně se dovážely řepné řízky,
které si hospodáři odváželi na zazimování
a v zimě jimi krmili dobytek. V době JZD
se řepa svážela do cukrovaru nákladními
auty a traktory, kdy se tvořily před cukrovarem kolony a silnice byly
zabláceny.
Úzkokolejnou dráhu ze židlochovického cukrovaru do
dvora Boudky vystavěl v délce 8 km a později prodloužil
na 24 km až do Měnína cukrovarník Robert na počátku 20.
století. A tak se dovídáme ku
příkladu ze zápisu v kronice,
že kampaň toho roku byla zahájena 17. října 1940 a skončena 28. listopadu 1940. Řepa
byla do cukrovaru dovážena
jednak drahou a jednak povozy z blízkého okolí. Řepa
z velkostatku Židlochovice,
zejména ze dvorů podél úzkokolejné trati (Boudky, Zelňák,

Nový Dvůr, Karlov, Jalovisko, Měnín,
Albrechtov) byla dovážena touto úzkokolejnou dráhou. A tak již víme, kudy dráha
ze židlochovického cukrovaru vedla. Také
řepa selská z Měnína, Moutnic, Těšan, Šitbořic, Nikolčic, Křepic a Velkých Němčic
byla nakládána na vagonky úzké dráhy.
U Boudek byly hromady řepy i z Nosislavi a ze dvora Nová Ves. V době kampaně
byl provoz na malodráze velmi čilý ve dne
i v noci. Vozila se cukrovka ze statků i od
soukromých zemědělců a zpět pak řepné
řízky. V době honů byli rozváženi malodráhou i střelci a honci. Malodráhou se
vozilo i obilí na sýpky do Židlochovic, ale
hlavně uhlí. Po roce 1945 se vozilo z jednotlivých dvorů mléko a v Židlochovicích
se nakládalo do vagonů ČSD.
Lokomotivní depo malodráhy sestávalo z pěti lokomotiv těchto typů: 2 lokomotivy zn. Kraus (jedna lokomotiva
dvou a jedna tříspřežní), 1 lokomotiva
zn. Honzel, 1 lokomotiva zn. Jung zvaná
„babuša“, 1 lokomotiva čtyřspřežní, která
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se málo používala, neboť byla velmi dlouhá a v zatáčkách deformovala kolejnice.
Vozový park sestával ze 75 vagonků, každý na 90 q nákladu. Denně se vozilo až
5 000 q v nepřetržitém provozu ve dvanácti hodinových směnách. Na Boudkách
se musela brát voda jak pro lokomotivy
malodráhy, tak pro lokomobily, které
poháněly mlátičky i parní pluhy. Ostatní
dostupná voda při trati se nedala používat
pro velký obsah minerálních látek, hlavně solí podobných těm v minerální vodě
„šaratice“. Jeden vagonek byl upraven
na dílnu, v němž jezdila opravářská četa.
Pracovníci malodráhy byli většinou i výbornými sportovci se zaměřením na zásah cíle (bažanta nebo zajíce). Házelo se

provoz bylo potřeba mnoho pracovníků;
každá souprava měla 1 strojvedoucího,
1 topiče a 1 brzdaře (nebylo průběžných
brzd). Velké potíže byly také s dopravou
vody, velmi často bylo třeba se pro vodu
na Boudky vracet.
Když se po roce 1961 provoz na malodráze zastavil a byl nahrazen nákladními auty a traktory, byly kolejnice rozebrány pro materiální zpracování v dílnách
státního statku a pražce byly přiděleny
ve stometrových úsecích pro pracovníky
cukrovaru, lesního závodu a rozprodány.
A tak při teple kamen z rozžhavených
olejem nasáklých pražců se vzpomínalo.
Úzkokolejná dráha ze Židlochovic do Měnína od roku 1961 patří již jen minulosti.
Josef Solnička

Vzpomínky pamětníka –
podzim, advent, Vánoce.

prakem i rukou. A doma po práci byla pak
výborná večeře. A náš vypravěč Oldřich
Klement st., který v židlochovickém cukrovaru pracoval na různých místech téměř
50 let, pracoval v letech 1958 až 1959 i na
této úzkokolejné dráze ve funkci dispečera.
A tak se ptáme „proč malodráha byla
zrušena?“ Důvodů bylo více. Svršek malodráhy byl ve velmi dezolátním stavu
a podle předběžného odhadu by si vyžádal
nejméně dvou milionů nákladů. Pražce
byly ztrouchnivělé, kolejnice ostrouhané,
lokomotiva byla zastaralá a provoz velmi nákladný. Docházelo k velmi častému vykolejení lokomotiv a vagonků. Pro
12

V potu tváře vydobytá úroda byla sklizena a uložena do stodol, na půdy, do
sklepů a komor. Pole byla zorána a zasety
ozimy. Hospodáři zkontrolovali veškeré
zařízení. Bylo-li to nutné, odnesly se poškozené stroje či nářadí do řemeslnické
dílny k opravě. Zde – u kováře, koláře, tesaře nebo truhláře při družném chlapském
hovoru se odbyly menší opravy. Na větší
se muselo čekat. V naší ulici se muži večer
scházeli k politickým debatám v ševcovně
u Stejskalů.
Hospodyně naložily do škopků zelí,
„trnky“ /povidla/ už byla uvařena, sušily
se křížaly, vyklepával se mák, přebíraly
se fazole. Do moučných truhel se sypala
mouka z nové úrody. V některých domácnostech se začaly první dračky – již jsme
o nich psali.
Pomalu se také začalo chystat na zabijačku, která byla obvykle v první polovině
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prosince. Odbývaly se také poslední svatby, protože v období adventu se svatby
neslavily.
Kolem svátku svaté Kateřiny byla muzika a potom bylo „utrum“ až do svatého
Štěpána. Poslední neděli v církevním roce
byla Slavnost Ježíše Krista Krále a další
neděle již byla adventní, Nenadělalo se
kolem toho tolik humbuku a šumu jako
teď. To jsou samá rozsvěcení vánočních
stromů, trhy, besídky, adventní věnce, nic
z toho se tehdy nedělo. Přesto každý den
v 6 hodin ráno byly na rorátní mši svaté
těměř všichni moutničtí obyvatelé. V kostele byla šílená zima, a přesto bylo plno.
Kdo nebyl v práci nebo nemocný, přišel.
Vůbec nás nenapadlo, že by to mohlo být
jinak. To pak chutnala snídaně! Kdo měl
po zabijačce, snídal pravou zabijačkovou
česnečku a chřipka neměla šanci. Zklidnění, půst, to byl advent. Chodilo se „po
besedách“ k příbuzným, většinou v neděli
odpoledne po požehnání. Ochotníci nacvičovali divadlo, zpěváci vánoční písně.
Klidný začátek adventu v některých rodinách poněkud rozčeřil příchod svatého
Mikuláše s doprovodem. Perníčky, oříšky,
jablka, to byla nadílka, a přesto byly děti
šťastné a vděčné. O pomerančích, mandarinkách, banánech se nikomu ani nesnilo.
Před vánočními svátky se pěkně uklidilo, v domácnostech nebylo tolik harampádí jako teď. Napekly se vánočky,
uvařil se kompot z křížal /pisatelka těchto řádků si jej vaří k obveselení celé své
rodiny dodnes/, v komoře byl upečený
čerstvý chléb. Cukroví se nepeklo, snad
jen jeden druh a to byly takové sušenky
s cukrářským droždím /amonium, hydrogenuhličitan amonný/. Když se to peklo,
příšerně to smrdělo, ale výsledkem byly
nadýchané dobré keksíky. Stromeček se
zdobil jednoduše. K večeři byla vánočka

a „vařené sušené“, ořechy, výborná jablíčka „kožuchy“ a „panenská“, hrušky. Po
večeři se šly děti podívat na stromečky ke
svým kamarádům a na oplátku je vzaly
k sobě domů.
Dárky nebyly žádné nebo byly jen velmi skromné – šála, rukavice, kancionál.
Zda se před 70 lety slavila půlnoční mše,
není možno nikde zjistit. Za komunistů se
slavit nesměla. Byla tedy sloužena ranní
mše svatá tak zvaná pastýřská již v 5 hodin ráno a potom ještě další podle zvyklostí jako ve svátek. Boží Hod vánoční
byl slaven v kruhu rodiny, nic se nedělalo,
nikam se nechodilo. Odcházelo se pouze
na bohoslužby. Rodiny si užívaly soukromí, odpočinku a slavnostních svátečních
chvil.
Na svátek svatého Štěpána končila
děvečkám a čeledínům služba a sjednávali si službu na další rok. Děti chodily
po koledě; většinou jen po známých a příbuzných. Koleda byla opět skromná, ale
darovaná s láskou a upřímně. Na tento
svátek bývaly také po období půstu opět
Štěpánské zábavy. Chlapi si zašli do hospody, zahráli si mariáš nebo kulečník, za
uchem viržinko.
Silvestr se neslavil nijak výjimečně.
Snad jen v hostincích bylo trochu veseleji.
Nový rok přivítali všichni moutničtí opět
v kostele při mši svaté, ale protože to je
občanský svátek nebyl mu přičítán žádný
velký význam. Ten byl ale přikládán vždy
svátku Svatých tří králů připadajícímu na
6. leden /nyní jej nazýváme Svátek Zjevení Páně/. Světila se při bohoslužbě křída
a každý si domů odnesl trochu svěcené
vody. Tím končily Vánoce a začaly všední
dny dalšího roku.
Ze vzpomínek paní Hedviky Janouškové zapsala
Miluše Janoušková
13
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Ze starých kronik – rok 1932

Recept na amonium

Poznámka předem: opisováno doslovně
ze staré kroniky, text odpovídá dobovému
pravopisu. Případné chyby nejsou chybami současného kronikáře.

600g hladké mouky (může být i více,
záleží na velikosti vajíčka)
10g amonia (cukrářského droždí)
4 lžíce smetany
1 špetka soli
2 celá vejce
ořechová směs
nahrubo nasekané ořechy
krystalový cukr
skořice
cukr moučka

V tomto roce byla jarní zima mírnou,
vůbec beze sněhu a dešťů, tak že jarní polní práce se konaly velmi dobře. Zato však
ani po ukončení polních /?/ nepřišly deště
pročež veškeré obilniny zvláště jetele byly
velmi špatné.
Dne 24. dubna konala se volba obecního zastupitelstva, ku které bylo podáno
15 kandidátních listin různých stran a samostatných, z nichž byli zboleni Pelikán
Matěj č. 142, Čermák Michal č. 155, Ryšavý Martin č. 28, Prchal Mikuláš č. 108,
Janoušek Josef č. 97, Šulc Cyril, Páral
Štěpán č. 162, Žák Josef č. 3, Holeček
Josef č. 109, Holba Josef č. 49, Stejskal
Emanuel č. 37, Langášek Štěpán č. 156,
Žáček Bohuslav č. 111, Husák František
č. 76 a Svoboda Antonín č. 178.
Dne 5. června byla volba starosty, náměstka a radních, starostou zvolen Páral
Štěpán, náměstkem Šulc Cyril, radními
zvoleni jsou Žák Josef, Čermák Michal
a Prchal Mikuláš.
Žňové práce konaly se rychle, neboť
byl přiměřený čas, po celý rok bylo dosti
sucho. Jetele nebyly žádné, cukrovky též
oproti jiným rokům bylo méně po míře.
Ceny plodin byly: pšenice po žních
1q Kč 140,--, později Kč 160,-,žito Kč
90,-, později Kč 80,-, ječmen Kč 80,-,
později Kč 70,-.
Zima byla mírná a suchá, takže se oralo
až do konce roku.
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Postup: Cukr, máslo, vejce a smetanu
utřeme a do této směsi vpravíme předem
smíchanou mouku, amonium a sůl. Těsto
vyválíme na 3mm silný plát, vykrájíme
libovolné tvary a ty následně potřeme
rozkvedlaným vajíčkem. Potřenou stranou omočíme v ořechové směsi.
Poté položíme na plech vyložený pečícím papírem a pečeme dorůžova na
180°C.
Upečenou sušenku pocukrujeme mletým cukrem.
Je nutno podotknout, že při pečení,
vytváří amonium výraznou „vůni“, takže
pokud máte tu možnost, zavřete kuchyň
a otevřete okna.
Z receptů našich prababiček a babiček
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Myslivost
Myslivost rozhodně není pouze
o lovu – naopak, především je o pomoci
zvěři v době nouze a o její ochraně. Myslivost je zájmovou činností. Myslivost je
soubor činností lidí, kteří soucítí s přírodou a se zvěří. Kteří ji chrání a starají se
o ni. V řadách myslivců jsou lidé, které
spojuje vztah k přírodě a ke zvěři. Je to
spousta práce a péče.
Člověk z přírody odstranil původní
predátory a teď je na něm, aby plnil jejich
funkci. Aby v přírodě udržoval rovnováhu, únosné počty zvěře, které nemají, vyjma člověka, přirozených nepřátel. Lovu
patří velmi malé procento z celkové celoroční práce myslivecké činnosti. Myslivcům jde o chov a ochranu zvěře a nejen
lov, a to je velmi pozitivní.

V listopadu, kdy se zima blíží, se myslivci intenzivně starají o zvěř. Spárkatá
zvěř se přikrmuje jadrnými krmivy, která obsahují důležité stavební a energetické látky pro život zvěře. Rovněž jsou
velmi vhodná krmiva granulovaná, která
obsahují vyvážený poměr živin; navíc
jsou obohacena o vitamíny či minerální
látky. Dužnatá krmiva (cukrovka, krmná řepa, jablka a mrkev) se nabízí pravidelně a v malém množství. Podle počasí

a množství sněhu přidávají do krmelců
čerstvé seno a v solnicích zkontrolují stav
lizu. Bažantům do zásypu předkládají plevy smíchané s jadrným krmivem, do zaječích krmelců seno a řepu.
Během období Vánoc bychom měli
zvěři dopřát klid. Určitě si to zaslouží.
Časté rušení ji v zimě neprospívá. Přichází o tukové zásoby a stresuje se, což má za
následek zvýšené riziko úhynu.
Redakčně upraveno
Zdroj: www.osicko.cz

Ekologicky myslet, ekologicky
jednat!
Vážení spoluobčané,
máme tady poslední číslo letošního
zpravodaje a jistě by stálo za to se důkladněji poohlédnout za uplynulým rokem
a možná ne jenom za ním. Zhodnotit, co
se nám spolu povedlo, kde máme ještě
rezervy a co by se dalo pro příště zlepšit.
Samozřejmě budeme rádi za každou vaši
zpětnou vazbu, připomínku, či radu, co by
se ještě dalo dělat více nebo lépe.
Vznikl zde propracovaný systém třídění odpadů, do kterého jste se většina z vás
aktivně zapojila. Kromě už „běžných
věcí“ jako je papír, plast a komunální odpad, máte rovněž možnost se ekologicky
zbavit i drobného elektra, zářivek, výbojek a baterií. Také máte možnost darovat
své staré oblečení a obuv prostřednictvím
sběrného kontejneru nebo díky sbírce,
kterou každoročně pořádají naši šikovní
hasiči. Díky dobře fungujícímu sběrnému
dvoru, kde na váš popud byla v letošním
roce navíc upravena pracovní doba tak,
abyste měli vícero možností třídit a ukládat odpad, který se do barevných popel15
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nic nehodí nebo se do nich nevejde. Máte
možnost se zde zbavit i biologického odpadu, který se dříve zcela běžně na našich
zahradách pálil, a tak nám znečišťoval náš
společný prostor. Začali jsme společně
kompostovat a díky tomu vracíme našim
zahrádkám zpět důležité organické látky.
Díky drobným opatřením jsme se společně (a doufáme, že už na pořád) zbavili nešvaru odkládaní objemných odpadů před
branou sběrného dvora a kolem kontejnerů po obci. Dvakrát do roka sbíráme odpadky po obci a v jejím přilehlém okolí
a letos jsme v našem okolí začali společně s výsadbou stromů. Když zavřete oči
a vrátíte se do doby ne zase tak vzdálené
a představíte si, že jste před domem měli
jen jednu plechovou popelnici, nechce se
tomu ani věřit! Je za námi velký kus práce a myslíme si, že ještě vetší před námi.
Život běží mílovými kroky a v dnešní
hektické době to pociťujeme dvojnásob,
proto na nás všech hodně zaleží, jak se ke
svému okolí chováme a co po sobě zanecháme našim dětem. Je moc dobře, že si to
všichni uvědomujeme a začínáme se tak
chovat i ke svému okolí.
Formánek Roman

sebe na zem, ale hodíte ho do odpadkového koše.
Na začátku jsme se rozdělili do pracovních skupin a následně jsme se rozeběhli
po obci a jejím přilehlém okolí. Většinou
nám to netrvá zas tak dlouho a je to, jak
jsme již minule psali, docela pěkná procházka s oku lahodícím výsledkem. Můžeme konstatovat, že výsledek této akce je
na našem okolí zcela patrný, obec je čistší
a hezčí na pohled a co víc, odpadků nám
zase až tak moc nepřibývá. Nejvíc je jich
samozřejmě kolem hlavni silnice, ale to
není vina nás Moutničáků, ale spíše nezodpovědných řidičů projíždějících naší
malebnou obcí.
Za necelé dvě hodiny jsme byli se vším
hotoví a opětovně jsme se potkali na na-

Naše podzimní akce
Naše již tradiční akce „Podzimní
odpadkobraní“ se letos konala 14. října.
Sraz všech účastníků byl, jako již tradičně, u požární zbrojnice; akce proběhla za
krásného a slunečného počasí. Účastníků
nám rok od roku pomalu přibývá, nicméně zlaté jádro sběračů drží vždy ti samí
lidé. Jsme rádi, že s sebou berete své děti
a svým příkladem jim tak ukazujete, že
se nic neuklidí samo a člověk musí začít
vždy sám u sebe a být dětem vzorem, třeba jen tím, že neodhodíte kousek papírku
z bonbónu, který jste právě snědli, vedle
16

šem oblíbeném místě u hasičské zbrojnice
a ještě hodnou chvíli jsme společně poseděli a probrali sobotní odpoledne. Holky
z obce pro nás připravily malé občerstvení. Všichni si mohli opéct špekáček, děti
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si daly limonádu a pro dospělé se našlo
i nějaké to pivo. Nasbírané pytle s odpadem necháváme vždy na místě u silnice,
následně všechny naše trasy objíždí obecní zaměstnanci (letos to byl František
s Jindřiškou) a naplněné pytle po nás posbírají a odvezou do sběrného dvora. Tímto bychom jim také rádi poděkovali, že si

samozřejmě také skončila v našem sběrném dvoře, kde bude následně ekologicky
zlikvidovaná.
Další avizovanou akcí byla podzimní
výsadba stromů s naší školou a školkou
o které jsme Vás již informovali v předchozím čísle. Sázení stromů se konalo
v pátek 3. 11. v deset hodin dopoledne,

najdou v sobotu čas a svou účastí tuto akci
podpoří. Většinou se tento odpad ve sběrném dvoře ještě částečné vytřídí a zbytek
se ekologicky zlikviduje. Jsme součásti
akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“
a o každé takovéto akci podáváme zprávu
této organizaci a následně si ji můžete najít na stránkách Ukliďme Česko.
Akce se zúčastnilo 35 spoluobčanů,
z toho dvanáct dětí. Tentokrát jsme sesbírali 25 pytlů, což je asi 375 kg odpadu. Letos do naší sbírky kromě několika
pneumatik z osobních automobilů, což se
již bohužel stává tradicí, přibyla i pneumatika z nákladního automobilu, která

kdy jsme se všichni společně sešli na cestě, která vede podél naší čističky odpadních vod směrem k Jalovisku.
Tento společný projekt jsme začali záměrně na tomto místě, jednak proto, že je
zde potřeba obnovit uschlé a již dříve zde
vysázené stromy a rovněž z toho důvodu, že je zde pro naše děti bezpečno. Ale
výsadbou stromů tato akce samozřejmě
nekončí, rádi bychom v tomto snažení
společně se školou a školkou pokračovali, protože je velmi důležité se o tyto
nově vysázené stromy do budoucna starat
a pravidelně je zalévat a kontrolovat. Proto bychom rádi při dalším sázení na jaře
17
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příštího roku umístili do tohoto prostoru
nádrže s vodou, aby je děti mohly chodit zalévat a svou péčí jim pomoci se zde
dobře uchytit a zakořenit. Myslíme si, že
to bude mít příznivý vliv na pohled dětí na
naše okolí a získají tak k němu lepší vztah.
Pan starosta dětem v krátkém proslovu
vysvětlil význam sázení stromů a vůbec
význam stromů v přírodě a přínos tohoto
konání hlavně pro nás, co tady žijeme.
První strom byl vysazen pod dohledem
a s velkým přispěním zkušeného zahradníka Jiřího Dohnálka, který dětem názorně ukázal, jak se správně vysazuje strom,
co je potom potřeba zajistit, aby rostl rov-

ně, aby se mu dobře dařilo a následně ho
zajistil proti okusu divokou zvěří v zimních měsících. Potom bylo už sázení plně
v režii dětí samotných a ty společně se
svými učitelkami vysadili deset dubu zimních. Věříme, že si to náležitě užily, ale to
samozřejmě ukáže až čas.
Poslední letošní akci bylo společné vysázení „Stromové kaple“ za obcí směrem
na Nesvačilku, o které jsme vás informovali prostřednictvím letáku ve vaší poštovní schránce.
Sešli jsme se v sobotu 11. 11. v devět
hodin v parčíku u fary a společně se vydali na místo určení. Po malém představení lidiček ze společnosti Větvení v čele
s Ing. Tomášem Horským, kteří přijeli už
v pátek, rozměřili mezery mezi stromy
18

a vykopali díry, aby výsledné dílo mělo
dokonalý tvar a aby nám při samotném
sázení ušetřili čas. Po male instruktáži,
jak nejlépe strom zasadit, jsme se pustili do práce. Sešlo se nás asi třicet, včetně
dětí, počasí nám přálo a všichni si s sebou
z domu přinesli sázecí náladu. Každá skupinka si vzala svůj strom a pustili jsme se
do díla. Za necele dvě hodiny bylo hotovo
a nezbývalo, než jen obalit kůly pletivem
kvůli okusu zvěří. Osobně se můžete přesvědčit o výsledku naší snahy na místě samotném. Na závěr jsme kapli společně za
doprovodu kytary a houslí zazpívali píseň
z autorské dílny Uhlíř/Svěrák: „Chválím

tě země má“ a popřáli jsme jí, ať roste
a daří se jí v následujících letech. Společně jsme vysadili dvanáct stromů dubu
zimního a už se těšíme, až se na jaře vše
zazelená.
Za komisi životního prostředí
Formánek Roman
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KULTURA
Krvavé jahody
Dne 21. 10. 2017 jsem se zúčastnila
přednášky paní Věry Sosnarové, která se
konala v 16 hodin v místní orlovně. Paní
Sosnarová byla v roce 1945 (ve svých
14 letech) odvlečena z Brna se svou matkou a mladší sestrou do ruského pracovního tábora (gulagu) na Sibiři, kde v nelidských podmínkách prožila dlouhých
19 let.
Matka v gulagu zešílela a zemřela, paní
Věře a její sestře Nadě se v roce 1964 po-

tečně byla – neměla žádné potvrzení nebo
doklad, a proto se jí žádného odškodnění
od státu nedostalo.
Přesto – anebo právě proto – paní Věra
Sosnarová jezdí všude tam, kde projeví
o její přednášku zájem, a vypráví. Vypráví
hlavně proto, aby zejména mladým lidem
na svém příběhu vysvětlila, co vlastně
byla ve skutečnosti totalita, kdo to byl Stalin, jak málo znamenal člověk v dobách
ne až tak vzdálených. Vypráví o utrpení,
o bolesti, ale také o víře, o touze, o naději,

dařilo vrátit se do milované vlasti. Musely
však opakovaně podepsat, že se o svém
pobytu v tehdejším Sovětském svazu nebudou nikomu zmiňovat, že nikdy neprozradí, co všechno prožily a také se pravidelně hlásit v brněnské úřadovně StB.
Obě se tak bály, že je sovětská tajná
služba znovu odvleče na Sibiř, že o svém
osudu neřekly ani svým nejbližším. Paní
Věra mlčenlivost dodržovala dlouhých 30
let a promluvila až po pádu komunistického režimu. Její vyprávění bylo tak poutavé, že podle něj napsal spisovatel Jiří S.
Kupka knihu Krvavé jahody, která byla
poprvé vydána v roce 2008. Když v roce
2002 parlament odhlasoval odškodnění
obětem gulagu, paní Sosnarová nebyla
schopna nijak prokázat, že v gulagu sku-

o lásce k rodné zemi. Její přednáška byla
velice zajímavá, poutavá a citová.
Tato 86 letá, na pohled obyčejná žena,
dokázala dvě a půl hodiny bez přestávky a bez jakéhokoliv „taháku“ vyprávět
o svém krutém osudu. Přecházela plynule
z češtiny do ruštiny, mluvila srozumitelně,
občas zvýšila hlas a zanadávala, občas se
usmála, občas plakala. Jako by všechny ty
hrůzy při svém vyprávění prožívala znovu.
A já, ač už jsem měla knihu přečtenou
a věděla jsem, o čem přednáška asi bude,
jsem seděla s otevřenou pusou jako přibitá, hltala každé její slovo, plakala spolu
s ní… Nikdo z nás asi není schopen pochopit, jak je možné, že přežila nelidské
zacházení, týrání, hlad, nemoci, pravi19
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delné znásilňování a přitom si zachovala
zdravý rozum a víru v Boha.
Setkání s paní Sosnarovou bylo pro mě
obohacující: při jejím vyprávění jsem si
uvědomila, jaké mám vlastně štěstí – milující rodinu, střechu nad hlavou, dostatek
jídla, práci, možnost svobodně a nahlas
vyjádřit svůj názor. Žiju prostě v demokratické společnosti a opravdu si toho vážím, protože vím, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí.

sešlo jen kolem padesáti lidí. Věřím, že to
bylo tím, že díky rekonstrukci silnice je
do orlovny ztížený přístup a že příště se
nás sejde více. A doufám, že těm, kteří se

Katka Springinsfeldová

Divadelní představení Vrány
V sobotu 25. listopadu večer přijeli
do Moutnic členové divadelního spolku
Bezkamen z Uherčic, aby nás potěšili
hrou Vrány, která měla premiéru v květnu letošního roku. Ve zkratce se dá říci,
že tato hra pojednává o životě na ulici –

o partičce bezdomovců a několika dalších
lidech, kteří se jim nějakým způsobem
připletou do cesty. Představení bylo chvilkami veselé, chvilkami smutné, chvilkami
poučné a k zamyšlení a nechyběl „happy
end“. Bylo vidět, že herci hrají s velkou
chutí a vervou a že je to baví. Jediné, co
mě trošku mrzelo, byla malá účast diváků. Přestože jsme se snažili o propagaci
jak formou klasických papírových plakátků, tak na obecním webu, infokanále
i facebookových stránkách, v orlovně se
20

přišli podívat, se představení líbilo. Velký
dík patří všem, kdo pomohli při chystání
a úklidu před i po představení.
Za kulturní komisi
Katka Springinsfeldová

Poděkování
Rok 2017 se nám pomalu blíží k závěru a ráda bych poděkovala všem, kteří
spolupracovali nebo se nějakým způsobem podíleli na činnosti kulturní komise.
Svým přispěním pomohli vdechnout život
pár akcím a obohatit tak život nás všech
v obci. Děkuji i za příkladnou spolupráci
s vedením moutnických spolků, které jsou
pilířem dění v obci. Též bych chtěla poděkovat vedení obce za vstřícné a ne vždy
jednoduché jednání. A samozřejmě velký
dík patří těm, na které se mohu spolehnout a za příkladnou souhru a spolupráci všem členům kulturní komise: Lucii
Flajšingerové, Katce Springinsfeldové,
Petru Kohoutkovi a Martinovi a Lence
Novotným.
Lenka Dohnálková
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ZÁJEZD BOSKOVICE – RÁJEC-JESTŘEBÍ
Na podnět a po dohodě s panem starostou Antonínem Vymazalem uspořádala
a zajistila paní Božena Novotná zájezd
do Boskovic a Rájce-Jestřebí. Veškeré
finanční náklady – tj. jízdné a vstupné
hradil náš OÚ. Zájezdu se mohl zúčastnit
kdokoliv z obyvatel naší obce.
Obávali jsme se, zda se tato akce vůbec uskuteční, protože dlouhou dobu
bylo přihlášeno jen 19 zájemců. Nakonec
jsme přece jen odjeli v sobotu 16. 9. se
42 účastníky.
Město Boskovice leží na severním
okraji Moravského krasu. Vysoko nad
městem se tyčí holé zdi kdysi pevného
hradu, sídla mocného rodu pánů z Boskovic. Boskovští páni zastávali vysoké
úřady. Když si páni postavili nový zámek,

dlouholetým ředitelem gymnázia a později starostou města. V nemocnici pracovala MUDr. Dana Janoušková, v lékárně
Mgr. Jitka Čermáková a v administrativě
paní Naďa Kroupová.
Po prohlídce zámku jsme zašli na nedaleké náměstí, mohli jsme si prohlédnout
židovskou čtvrť a jiné zajímavosti.
Další zajištěnou a domluvenou zastávkou byla návštěva obrovského zahradnictví. Pan Lebiš už nás očekával a téměř
2 hodiny nás provázel a odborně nám přiblížil způsoby pěstování. Mnozí z účastníků si po prohlídce zakoupili květiny, sazenice jahod, speciální hnojiva, květinové
truhlíky, zeleninu a jiné.
Potom jsme pokračovali k zámku
Rájec-Jestřebí. Obdivovali jsme květi-

boskovický hrad začal postupně chátrat
a rozpadávat se. Zámek byl postavený
a jednotně zařízený v empírovém slohu,
přiléhají k němu krásné zahrady.
Na okraji města je veliká nemocnice,
patřící svého času k nejmoderněji zařízeným ústavům. V Boskovicích se narodil
Karel Absolon, který prozkoumal jeskyně
Moravského krasu. Město proslulo i výrobou šicích strojů značky Minerva.
V Boskovicích také působil náš rodák – pan profesor Josef Dohnálek. Byl

novou výzdobu na nádvoří a dozrávající
citrony a mandarinky ve velkých květináčích. Hezoučký a milý zámek. Snad tato
dvě slova vystihují první dojem. Posledním šlechtickým rodem, který panoval na
rájeckém zámku a dal zámku dnešní tvář
byli bohatí a slavní Salmové. Snad protože měli tolik práce a starostí, zalíbilo se
jim zrovna tady, v klidném Rájci. Vzdělaní Salmové byli příznivci umění a vědy.
Při prohlídce se můžeme těšit reprezentativními interiéry a vzácnými sbírkami.
21
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Zámek Rájec-Jestřabí je rokokově klasicistní zámek s jedinečnou architekturou,
na Moravě zcela výjmečnou.
Poslední zastávkou byla vyhlášená restaurace U formana v Lipůvce. Zde jsme
se občerstvili a plni zážitků z krásně pro-

žitého dne se vraceli domů.
Děkujeme tímto panu starostovi a našemu OÚ za veškeré financování zájezdu
a paní Boženě Novotné za celé zajištění
a organizaci.
Mgr. D. Ovczaryková

SDH MOUTNICE
Vážení spoluobčané, příznivci Sboru
dobrovolných hasičů,
jménem Sboru dobrovolných hasičů
vám děkuji za podporu, kterou jste nám
projevovali po celý rok 2017 účastí na
našich akcích. Setkali jsme se na pálení
čarodějnic, Memoriálu por. J. Garguly,
Dni sv. Floriána, pro děti jsme připravili
Den dětí a mikulášskou nadílku. Vážíme
si vaší přízně a doufáme, že nám ji zachováte i v novém roce 2018.
Děkuji vám všem, nejen našim členům,
kteří pomáháte při organizaci našich akcí,
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které jsou díky vám na vysoké úrovni. Poděkování patří také členům výjezdové jednotky za pomoc při řešení mimořádných
situací, sportovním družstvům mužů, žen,
dětí a jejich vedoucím za reprezentaci nejen sboru dobrovolných hasičů, ale i naší
obce.
Přeji vám požehnané vánoční svátky
a v novém roce hodně zdraví, osobních
i pracovních úspěchů.
Jiří Dohnálek
Starosta SDH Moutnice
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MAS VYHLAŠUJE PRVNÍ VÝZVY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA
SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ
VYHLAŠUJE PRVNÍ VÝZVY NA PODPORU PROJEKTŮ NA SVÉM ÚZEMÍ
Místní akční skupině (MAS) Slavkovské bojiště byl schválen řídícími orgány tří
ministerstev strategický dokument (dále
„Strategie MAS Slavkovské bojiště“) do
roku 2023. V praxi to znamená, že MAS
Slavkovské bojiště v příštích 5 letech pomůže ministerstvům do území přerozdělit
cca 117 mil. Kč z Operačního programu
Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova
a Integrovaného regionálního operačního
programu. Přerozdělování finančních prostředků se bude dít prostřednictvím vyhlašování výzev na podporu konkrétních
projektů. Důležitými podmínkami pro
žadatele je, aby byli z území MAS Slavkovské bojiště a jejich projekt odpovídal
cílům, které si schválená Strategie MAS
Slavkovské bojiště vytyčila.
První výzvy na předkládání projektových záměrů MAS Slavkovské bojiště
chystá na přelomu roku 2017/18 a to pro
podnikatele v zemědělství, kteří si tak
mohou pořídit nové zázemí nebo zařízení
pro svoji živočišnou nebo rostlinnou výrobu nebo pro zpracování svých produktů.

První výzva se bude týkat také nezemědělců na přestavbu, modernizaci či novou
výstavbu své provozovny, kanceláře nebo
na pořízení strojů, technologií a dalšího
vybavení jako je nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, pořízení hardwaru, softwaru.
Již v prosinci bude vyhlášena výzva
z Operačního programu Zaměstnanost
pro zájemce na založení a provozování
dětské skupiny, školního klubu nebo
příměstských táborů. Protože se jedná
o operační program Zaměstnanost budou
mít žadatelé možnost z této dotace zaplatit
především osoby pečující ov svěřené děti.
První seminář pro žadatele se bude konat
v pondělí 11. prosince 2017 v 15:30 hodin v Hruškách u Slavkova v sále obecní hospody.
Během příští roku budou vyhlášeny
další výzvy, některé určené také pro obce
na území MAS Slavkovské bojiště. Jedná se především o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
na rozšíření kapacity školek, vybavení
odborných učeben základních škol nebo
na výstavbu a rekonstrukci místních komunikací.
Finanční prostředky alokované na realizaci Strategie MAS Slavkovské bojiště
Slavkovské bojiště, z.s.
Hrušky 166
683 52 Hrušky u Slavkova
IČ: 27030491
Předseda: Mgr. Jan Grolich
Manažerka: Mgr. Hana Tomanová
Tel: 511 146 766, 604 318 732
manazer@slavkovskebojiste.cz
www.mas-slavkovskebojiste.cz
23

MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2017

budou vyplaceny žadatelům po úspěšné
realizaci projektu, u opatření z Operačního programu Zaměstnanost jsou vypláceny průběžně. Výhodou čerpání dotací přes
místní akční skupiny je nižší podíl spolufinancování žadatele, pomoc s administrativou ze strany kanceláře MAS.

Celé znění Strategie MAS Slavkovské bojiště a vyhlašovaných výzev je
dispozici na našich webových stránkách
www.mas-slavkovskebojiste.cz
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

OREL JEDNOTA MOUTNICE
Mistrovství Orla v šachu
Orelská jednota v Moutnicích je již
tradičním pořadatelem Mistrovství Orla
v šachu. Ten letošní přilákal ke startu zájemců o královskou hru a turnaj, vedený
pod názvem „ústřední turnaj v šachu“, pod
vedením ředitelky turnaje Pavly Vymazalové skvěle odsýpal. Ústředí Orla turnaj
dotuje, a proto účastníci mohli hrát bez
startovného a ještě dostali zdarma občerstvení ve formě kuřecích a vepřových řízků.

FOTO: Rozhodčí Miroslav Hurta a ředitelka turnaje Pavla Vymazalová
Jak je vidět z výsledkové tabulky,
v mistrovství zvítězil skvělým výkonem devíti bodů z devíti partií Tomáš
Brouček až z dalekého Turnova. Na druhém místě se umístil ořechovský Pavel
Kubát, jenž prohrál pouze s vítězem a pak
ještě zaznamenal dvě remízy, třetí místo
obsadila mladý odchovanec šachového
oddílu ve Veselí nad Moravou Jan Skalka.
24

FOTO: Galerie vítězů: 1. Tomáš Brouček (Orel Turnov), 2. Pavel Kubát (Orel
Ořechov), 3. Jan Skalka (Orel Veselí nad
Moravou), 4. Pavel Kubíček (Orel Ořechov) 5. Stanislav Messerschmidt (Orel
Ořechov)
Jediný zástupce domácích Antonín Vymazal uhrál v mistrovství 4 body.

FOTO: Hráči
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Zimní silniční běh – Memoriál II. zahraničního odboje
6. 1. 2018 Moutnice
Ústřední finálová akce (bez postupu)
XXVII. ročník zimního silničního běhu
v Moutnicích pořádáme jako Memoriál
účastníků II. zahraničního odboje. Tradičně tím projevujeme svoji úctu všem žijícím i zemřelým členům Orla, všem, které
víra a přesvědčení vedly k aktivnímu odporu proti zlu a násilí. Mezi nimi pak jmenovitě členům moutnické jednoty Orla:
• Pplk. i. m. JUC. Rudolfu Maškovi – příslušníkovi RAF, padl 17. 1. 1942
v bojích nad Brémami
• Pplk. i. m. JUC. Františku Havránkovi – příslušníkovi RAF, padl
4. 12. 1944 ve Skotsku
• Karlu Hrdličkovi – zatčenému při
odchodu do zahraničí, vězněnému v německých koncentračních táborech – zemřel 21. 7. 1992 v Moutnicích
• Rudolfu Hrdému – zatčenému při
odchodu do zahraničí, vězněnému v německých koncentračních táborech – zemřel 19. 11. 1996 v Moutnicích
• Plk. JUDr. Janovi Buchtovi – příslušníku RAF, zemřel 26. 5. 2004 v Moutnicích
• Nadp. Aloisovi Dohnálkovi – příslušníkovi čs. Pozemní jednotky ve Velké
Británii, zemřel 6. 11. 2004 v Moutnicích
Místo: Moutnice
Organizuje: Tělovýchovná rada
Místní pořadatel: Orel jednota Moutnice, Moutnice 154
Odpovědný ředitel soutěže: Pavel
Dohnálek, telefon: 728 137 051
Hlavní rozhodčí: Ing. Petr Janoušek
26

Kontrolní a apelační komise: členem
komise je ředitel soutěže, gestor TVR
Orla a zástupce účastníků.
Účastníci: Soutěže se mohou účastnit členové a příznivci Orla ve smyslu Stanov
Orla. Členství v Orlu se prokazuje platným členským průkazem s fotografií.
Registrace závodníků do jednotlivých kategorií bude ukončena vždy 30 min. před
startem dané kategorie. Po této lhůtě nebude start závodníkovi umožněn.
Složení výpravy: Maximální počet členů
doprovodu: 3. Jeden člen doprovodu na
každých 5 účastníků 19 let a mladších do
dosažení maximálního počtu členů doprovodu.
Pravidla: Soutěž probíhá dle pravidel atletiky. Starty jednotlivých kategorií určí
hlavní rozhodčí. Závodník v kategorii
dospělých (Ženy A – C, Muži A – D) se
může účastnit více závodů, hodnocen
však bude pouze jednou.
Odpovědnost vedoucího výpravy: Vedoucí výpravy zodpovídá za dodržování
propozic soutěže a za chování členů své
výpravy během soutěže i mimo soutěž.
Vedoucí výpravy je povinen při prezentaci
odevzdat řádně vyplněnou soupisku celé
výpravy.
Časový pořad:
09: 00 – 10: 30 – prezence
09: 15 – mše svatá
10: 30 – zahájení
10: 45 – první závod
15: 15 – předpokládané ukončení
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KNIHOVNA
Jižní Morava čte
Vyhlášení soutěže Jižní Morava čte
Na začátku školního roku jsme se
v moutnické základní škole sešli s místními dětmi, abychom si přečetli něco o založení naší obce a k této příležitosti vyhlásili soutěž Jižní Morava čte. Projekt Jižní
Morava čte je literární a výtvarná soutěž
pro děti od 4 do 15 let na téma,,Příběhy
mého kraje“ financovaná Jihomoravským
krajem. Úkolem dětí bylo vytvořit dílo

Čtení z knihy Moutnice
Aby mohly děti pracovat na svých dílech, bylo potřeba se dovědět bližší informace z historie Moutnic. Sešli jsme
se proto opět v místní škole, kde se děti
rozdělily do skupinek a společně pročítaly
knihu Moutnice. Nalezené informace se
potom staly inspirací pro tvorbu jak literárních, tak výtvarných a literárně-výtvarných prací.

Putování za rytířem Mutinou
V rámci projektu Jižní Morava čte se
děti vypravily na vycházku na kopec zvaný Šulcák, kde měl údajně stát hrad rytíře
Mutiny, bájného zakladatele obce Moutnice.

Vyhlášení vítězů
Listí již opadalo ze stromů a my jsme
se s dětmi z moutnické základní školy
opět sešli, abychom vyhlásili vítěze soutěže Jižní Morava čte. Odevzdáno bylo
celkem 27 prací z literární, výtvarné a literárně-výtvarné kategorie. Všechny děti
na motivy příběhů a legend daného místa či regionu a ty odevzdat do konce října
v místní knihovně.

Čtení se Zdeňkem Železným
Dne 27. září navštívil naši knihovnu
v rámci projektu Jižní Morava čte vyškovský spisovatel Zdeněk Železný. Jeho tvorba je určena především dětem a mládeži,
a proto byla akce uspořádána pro žáky
základní školy. Pan Železný nás seznámil se svými knihami, děti se dozvěděly,
co je zapotřebí, aby vznikla kniha a také
si společně zazpívaly jeho zhudebněnou
básničku.

odvedly skvělou práci, ale vítěz může
být jen jeden. V tomto případě máme vítězů šest. V literární kategorii se na prvním místě umístila Izabela Nykodymová,
v soutěži výtvarné uspěla Silvie Aljoševo27
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vá a první místo v literárně-výtvarné kategorii obsadila skupina Daniely Fibichové,
Kristýny Handlové, Štefana Husáka vedena Štěpánem Oprchalem. Vítězové se
v prosinci zúčastní slavnostního vyhlášení
v Brně v divadle Polárka a na hvězdárně.
Všem dětem děkujeme za účast a vítězům
gratulujeme.
Kateřina Flajšingerová

Jižní Morava čte očima dětí
Na konci září přišla do školy paní knihovnice Katka se zprávou, že byla vyhlášena soutěž „Jižní Morava čte“. Potom
dodala, že to má být o tom, jak asi vznikla
naše vesnice Moutnice. Mohli jsme pracovat ve skupinkách nebo samostatně.

pinek, někteří pracovali sami. Byli jsme
nadšení, moc nás psaní a kreslení bavilo. Měsíc utekl jako voda a najednou byl
20. listopad – vyhlášení výsledků soutěže.
Bylo to hodně práce. Všichni pracovali pořádně, ale vítězů je jen pár. Vítězové
dostali diplomy a čokoládové medaile. Ti
první dokonce pojedou na vyhlášení vítězů do Brna do divadla Polárka a do Planetária. Všichni dostali za svoje snažení
sladkou odměnu.
Michaela Kusá, Adéla Novotná
a Nicol Hančíková – 4. roč.

Beseda se spisovatelem očima
dětí
27. září dopoledne jsme navštívili

Prvňáčci měli dělat práci výtvarnou
a ostatní děti literární nebo literárně –
výtvarnou. Paní knihovnice řekla, že na

knihovnu. Byl to pro mě veliký zážitek.
Proč? Protože jsme se tam seznámili se
spisovatelem panem Zdeňkem Železným.

práci máme asi měsíc. Popřála nám hodně
štěstí a odešla.Ve škole se pilně pracovalo,
psalo a kreslilo. Rozdělili jsme se do sku-

Seznámil nás se svými knihami. Jeho
knížky jsou pro děti. Pro prvňáčky má
knihu o abecedě. Ke každému písmenu

28
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napsal menší vtipnou básničku. Četl nám
ze svých knih básničky. Potom jsme se
dívali na video, kde děti zpívaly jeho básničku jako písničku. Taky jsme si ji zazpívali. Povídal nám, jak uspořádal konkurz
pro ilustrátory, ze kterých si jednoho pro
svou knížku vybral.

S paní učitelkou hráli loutkové divadlo
o malém medvídkovi a malé medvědici,
kteří měli jít do školy. Taky nám pan spisovatel vysvětloval proces výroby knih.
Pan Železný byl moc milý. Setkání
s ním mi dodalo inspiraci zkusit psát příběhy, tak to zkouším.
Tamara Marešová – 4. roč.

Vítězná práce literární
kategorie

pec na Šulcáku byl nejvhodnější. Dalo to
mnoho dřiny, aby se svou družinou postavil hrad. Vykácet stromy, vynášet kameny do kopce, přinášet vodu z místního
potoka. Zkrátka, nebylo to lehké. Dnes
bychom využili motorové pily, jeřáb, míchačky, ale teď zas o několik set let zpět.
Obživu si obstarávali z okolních lesů,
kde sbírali lesní plody a lovili zvěř. Lovem zvěře se Mutina bavil. Těšil se,
když měl vyjet se svou družinou. Aby si
mohl v okolí lesů odpočinout, vybudoval
v těchto místech osadu, kterou pojmenoval Těšany. A my víme proč. Vždyť se tam
vždy těšil!
Těšany měly své jméno, ale jak pojmenovat místo, kde stál Mutinův hrad
a osada kolem něj? Potůček, který protékal krajem, nazvali Mutná. Proč tedy nepojmenovat toto místo podobně? A tak se
taky stalo.
Bydlím v Moutnicích, které nesou jméno podle rytíře Mutiny, potok stále teče,
hrad bohužel na kopci nestojí, ale rytíře
u nás najdete. Stráží nám naši školu, kam
chodím se svými kamarády. Asi nebude
strážcem jen naší školy, ale celých Moutnic. FOTO: Úryvek vítězné práce

Náš Mutina
Už je to více než
800 let, co žil rytíř
Mutina. Rád poznával svět, proto často
na svém koni vyjížděl
na poznávací výpravy.
Dostal se do našeho
kraje a tuze se mu zalíbil. „Asi se tu usadím.“
rozhodl se Mutina.
Nejprve musel najít místo, kde by mohl
postavit své sídlo. Ko29
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VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z.s.
Vánoce přede dveřmi, nákupní horečka
vrcholí a většina z nás se těší, až Štědrým
dnem ten shon a přeplněné obchody skončí a užijeme si trochu té vánoční pohody

a klidu. A jak už se stalo dlouholetou tradicí, součástí vánočních svátků v naší obci
je každoročně 27. prosince na svátek svatého Jana evangelisty konané „SVĚCENÍ
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VÍNA“. Po mši svaté za vinaře, která začíná v 17:00 hod., se sejdeme v orlovně, kde
otec René požehná připavené víno a následně si spolu můžete popovídat nebo
si zazpívat s cimbálkou u letošních mladých vín, která budou k volné degustaci.
A myslím, že si letos docela pošmákneme.
Doufejme, že i přes náročný terén si najdete do orlovny cestu a ve zdraví trefíte
i zpátky domů.
V příštím roce vás zveme na další
VINAŘSKÝ KROJOVÝ PLES, který
se bude konat v sobotu 21. ledna v 19.30h
v místní orlovně.
Vinaři vám přejí spokojené a pohodové prožití vánočních svátků a těší se na
viděnou.
Za VBM
Jiří Novotný

