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Vážení a milí Moutničáci,

píše se rok 2018. Rok, který bude rokem řady oslav 
k výročí vzniku republiky. Naše obec si v tomto roce 
připomene také kulaté výročí od první písemné zmínky. 
Konkrétně 30. května uplyne 720 let od vydání latinské 
listiny českého krále Václava II., jenž patronátní právo 
k moutnickému kostelu daroval ženskému klášteru au-
gustiniánek v Brně. Kromě toho by se v tomto roce doži-
li sta let také dva moutničtí rodáci, kteří padli během II. 
světové války v zahraničních armádách (Rudodf Mašek 
a František Havránek).

Co vše nás ještě v tomto roce čeká, ukáže až čas. 
Níže naleznete informace o akcích, které se již udály, 
dějí a jsou v plánu.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

1. ZPRÁVY Z OBCE

PRŮTAH

Práce na průtahu se po zimě opět rozje-
ly na plné obrátky. I když nás většina pra-
cí na průtahu teprve čeká, časově jsme se 
dostali již do druhé půlky, což způsobila 
především zimní přestávka.

Nyní probíhají práce současně na první 
i druhé etapě stavby. Zatímco první eta-
pa se postupně dokončuje, hlavní objem 

prací je nyní soustředěn na část směrem 
na Těšany. Ve středové části probíhá na-
pojování místních komunikací na kruhový 
objezd, terénní úpravy a výsadba zeleně. 
Hlavní silnice na Těšany je postupně od-

bagrovávána a je zpevňováno podloží ko-
munikace. Následovat budou přeložky sítí 
do země a budování chodníků. Nakonec 
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kolem poloviny května by se měl pokládat 
fi nální povrch živice na první i druhé eta-

pě současně. Obě etapy budou následně 
zpřístupněny pro místní dopravu.

Přeložky sítí do země
Spolu s průtahem byly projektovány 

i přeložky sítí do země. Za obec to byly 
sítě veřejného osvětlení, místního roz-
hlasu a optického kabelu. Před cca dvě-
ma roky se podařilo se společností E -on 
dohodnout, že provede také obnovu sítě 
nízkého napětí po pravé straně ve směru 

na Těšany. To znamená, že zruší nadzem-
ní vedení a jednotlivé nemovitosti napojí 
zemním kabelem. Od počátku byl veden 
ze strany obce tlak na to, aby se vše stih-
lo naprojektovat tak, aby průtah i obnova 
sítě NN mohly proběhnout současně, aby 
nedocházelo k opětovnému rozkopávání 
podél hlavní silnice. Ač jsme byli opako-
vaně ujišťováni o tom, že se vše stihne, 
obdrželi jsme projekt teprve koncem úno-
ra. Vzhledem k povolovacímu řízení je 
jasné, že se vše zároveň zrealizovat nepo-
daří a přeložka sítě NN do země tak bude 
provedena pravděpodobně v první polo-
vině příštího roku. Obec tedy začala stu-
dovat navržený projekt od E -onu a upo-
zornila na několik kritických míst, kde 
by bylo vhodné založit chráničky i s ka-
belem již nyní při průtahu, jelikož nově 
budované chodníky i komunikace budou 
mít po svém dokončení pětiletou záruku 
a v některých úzkých místech bude pro-
blém následně umístit další podzemní síť. 
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Společnost E -on nám po několika urgen-
cích a jednání vyšla vstříc a při realizaci 
průtahu bude založena chránička včetně 
kabelu podél č. p. 1, dále od domu č. p. 83 
po č. p. 2, dále křižovatka na Velké Něm-
čice a nakonec část podél č. p. 295 (výjezd 
z Moutnic ve směru na Brno). Zbylá část 
vedení NN má vést podél rodinných domů 
mimo současně řešené území (to znamená 
mimo chodníky).

Doprava v obci
S takto rozsáhlou stavbou, jako je re-

konstrukce hlavní silnice, souvisí i řada 
dopravních omezení. Od poloviny února, 
kdy byla zahájena i druhá etapa výstavby, 
pak dopravních uzavírek přibylo. Moutni-
ce se staly zcela neprůjezdné pro veškerou 
(i místní) dopravu. Přesto je pořád řada 
těch, kteří dopravní značení nerespektují 
a zkoušejí naši obec nějak projet. Když 
jsou potom zastaveni policií, mají řadu 
výmluv – jsou zásobování, za někým je-

dou, byli v obchodě apod. Další potom 
svým známým vykládají pohádky, že mají 
výjimku, povolení, četli na facebooku, 
kudy se dají projet Moutnice, starostové 
okolních obcí se se mnou domluvili, kudy 
mají jezdit a tak dále. Nejrůznějších situ-
ací zažívám denně nespočet a přiznám se, 
že některé mi hlava ani nebere, co jsou 
všechno lidé schopni vymyslet.

Bohužel s tím souvisí i následná fru-
strace místních a řada stížností, což je po-
chopitelné. Rád bych vás všechny požádal 
o pomoc v této nelehké době a současně 
doporučuji následující:

1. Dodržujte prosím sami dopravní 
značení. Zákazová značka s dodatkovou 
tabulkou mimo povolení stavby se týká 
všech i těch, kteří v dané uzavřené části 
obce bydlí. Jedná se o staveniště, na které 
mohou pouze vozidla stavby a nikdo jiný.

2. Neraďte svým známým, kamarádům 
či rodině z okolí, jak a kudy se dají Mout-
nice projet. Každý váš známý či kamarád 
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má další kamarády, kterým informaci sdě-
lí a doprava se stává nesnesitelnou. Navíc 
všichni jedou do zákazu vjezdu, kde ne-
mají co dělat. Jejich výmluvy na dopravní 
obsluhu jsou sice úsměvné, ale zároveň 
neomluvitelné. Zde chci podotknout, že 
žádná dohoda s okolními starosty neexis-
tuje. Slovo žádného starosty nemůže mít 
větší váhu než ofi ciálně stanovené doprav-
ní značení.

3. Nevolejte na obec ohledně výjimky, 
povolení, výjimčičky, malé vyjímečky, 
povoleníčka či podobným nesmyslům. 
Obec neuděluje nikomu žádné povolení 
nebo výjimku, jelikož by se to vymklo 
kontrole. Povolení by se začala kopírovat 
a obchodovalo by se s nimi. Z toho důvo-
du obec žádné povolení nikomu nevydala 
ani vydávat nebude.

4. Když už někdo do Moutnic přijede 
a ptá se Vás na cestu, nebojte se jej vrátit 
na objízdnou trasu. Jednak je to výchovné 
pro toho, kdo porušil zákaz a jednak je to 
jediné správné řešení. Jakákoli Vaše i dob-
ře míněná rada, jak projet Moutnicemi, 
způsobuje v jiné části obce frustraci vašim 
spoluobčanům.

5. Na semaforu se jezdí na zelenou. 
Vaše děti vidí, jak se chováte. Máme -li 
vychovat dobře další generaci, musíme 
sami dodržovat pravidla.

6. Nejezděte mimo komunikace. Ne-
jezděte po trávě.

Závěrem Vám chci poděkovat za vaši 
spolupráci a toleranci v průběhu výstavby.

Oprava místních komunikací
S objízdnými trasami během realizace 

průtahu v rámci naší obce dochází k ničení 
místních komunikací. Jsme si vědomi této 
situace a jednáme se zhotovitelem stavby 
i se Správou a údržbou silnic o opravách 
místních komunikací na závěr průtahu. Je 

naším cílem, aby se všechny místní komu-
nikace opravily. Nechceme, abychom na-
konec měli novou hlavní silnici a zničené 
místní komunikace.

Ekonomická situace
Ve třetím čísle Moutnického zpravo-

daje loňského roku jste byli informováni 
o nákladech na průtah. Jedná se o spo-
lečnou investici kraje a obce. Vše, co 
se nachází za obrubou silnice, tedy platí 
obec. Náklady pro obec by tedy měly být 
cca 17,5 mil. Kč.

Ke konci loňského roku činil zůstatek 
na účtech obce cca 19,5 mil. Kč. Část ná-
kladů na průtah již byla v minulém roce 
uhrazena a zbytek by měl být hrazen z roz-
počtu letošního roku, který je navržen se 
schodkem cca 11 miliónů korun. Zname-
ná to tedy, že obec si na realizaci průtahu 
nebude muset brát žádný úvěr a ke konci 
tohoto roku by mělo na účtech zůstat ještě 
cca 8-9 mil. Kč.

Výběrové řízení na ředitele 
školy

Ke konci tohoto školního roku nastává 
doba, kdy končí většině ředitelům našich 
českých škol jejich 6leté funkční období. 
Již v únoru však bylo třeba na tuto sku-

tečnost reagovat. My jsme si s paní ředi-
telkou již v září tohoto roku sedli a o této 
věci od té doby komunikujeme. Paní ředi-
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telka dosáhne příštího roku důchodového 
věku a již nemá zájem v této funkci po-
kračovat. Rada obce tedy musela schválit 
podle zákona odvolání ředitele ke konci 
funkčního období a vypsat konkursní ří-
zení na nového ředitele. Toto vše tedy 
proběhlo a nyní běží konkursní řízení na 
nového ředitele Základní školy a mateřské 
školy Moutnice.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

Platba odpadů – upozornění
Upozorňujeme občany, že splatnost 

poplatku za odpady je do 31. 3. 2018. Ve 
druhém týdnu v únoru všechny domác-
nosti obdržely do schránek rozpis platby 
na letošní rok. Na tomto rozpisu je již 
zahrnuta sleva podle vytříděných komo-
dit v každé domácnosti. Uvedená sleva je 
platná pouze v případě zaplacení poplat-
ku do konce března 2018. Při nedodržení 
doby splatnosti bude poplatek navýšen 
na původní základní cenu před slevou, na 
600, – Kč.

Nově je na tomto předpisu také zahrnut 
poplatek za psa. Domácnosti, které psa 
vlastní, tak již nemusejí k celkové částce 
nic přičítat.

Iva Kohoutková

Informace pro majitele psů
V současně době je stanoven po-

platek za psa na částku 100, – Kč / rok. 
Každý majitel psa je povinen svého čtyř-
nohého společníka řádně přihlásit, ale 
také následně ukončit přihlášení. For-
muláře jsou ke stažení na webu obce
www.oumoutnice.cz v rubrice „ co kde 
vyřídím“. V případě zániku poplatku sta-
čí formulář ze stránek stáhnout, vyplnit, 
podepsat a naskenovaný poslat na e -mail: 
podatelna@oumoutnice.cz. V případě 

přihlášení je potřeba osobní návštěva na 
obecním úřadě, protože současně s přihlá-
šením a zaplacením poplatku obdrží maji-
tel také známku na psa

Iva Kohoutková

Zpráva o bezpečnostní situaci 
v obci Moutnice za rok 2017

Dle zprávy Policie ČR, obvodní od-
dělení Židlochovice, bylo v Moutnicích 
v roce 2017 šetřeno 14 trestných činů, 
přičemž u 5 trestných činů byl zjištěn pa-
chatel. Jednalo se odcizení motorových 
vozidel, poškození cizí věci, maření vý-
konu úředního rozhodnutí a vykázání, 
podvodné jednání a zpronevěru, krádeže 
a krádeže PHM.

Dále bylo v obci za loňský rok šetřeno 
celkem 203 přestupků, z čehož byl u 200 
přestupků zjištěn pachatel. 3 případy se 
týkaly přestupků proti občanskému souži-
tí, dále zde byly 3 případy přestupků pro-
ti majetku, 9 případů řízení vozidla pod 
vlivem návykové látky (alkohol a drogy) 
a 188 případů se týkalo přestupků v do-
pravě.

V obci Moutnice bylo také provedeno 
15 šetření, ta se týkala součinnosti s ostat-
ními složkami Policie ČR, zpráv pro sou-
dy a další státní organizace.

Iva Kohoutková

Statistické údaje za rok 2017

V roce 2017 se narodili: Jan Hrabovský, 
Miloslav Kroupa, Natálie Mertová, Mar-
tin Bravenec, Liliana Lišková, Edvard 
Flajšinger, Alice Matoušková, Marie Bě-
loušková, Michal Adamov, Babeta Drdo-
vá, Anna Hrdá, Šimon Ondráček, Ema 
Švaňhalová, Viktorie Kynclová, Elen Te-
sařová.
V roce 2017 zemřeli: Věra Benáčková, 
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Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2017 1 150
– z toho muži 588
– z toho ženy 562

Věkový průměr občanů v obci 41
Počet přistěhovaných v roce 2017 20
Počet odstěhovaných v roce 2017 32
Počet stěhování v rámci obce v roce 2017 13
Počet narozených dětí v roce 2017 15
Počet úmrtí v roce 2017 7

Martin Částka, Jana Janoušková, Anna 
Šustrová, Jan Svoboda, Jindřiška Dohnál-
ková, Karel Zemánek.

Významná výročí v roce 2017:
91 let oslavila: Eliška Škrdlová
89 let oslavili: Hedvika Janoušková, Ma-
rie Macková, Vítězslav Otřísal
87 let oslavili: Jiljí Stejskal, Štěpán Zá-
mečník
86 let oslavili: Vladimír Čermák, Václav 
Fibich, Libuše Horecká, Anna Otřísalová, 
Jiřina Svobodová
85 let oslavili: Vítězslav Čermák, Franti-
šek Putna
80 let oslavili: Gabriela Dohnálková, 
Anna Fibichová, Františka Holečková, 

Hedviga Holečková, Eva Ostrovská, Ma-
rie Pokorná, Marie Putnová

75 let oslavili: František Abrahámek, 
Anna Böhmová, Miloslav Čermák, Ladi-
slav Gracl, Jana Holečková, Aloisie Hrdá, 
Bohumila Juríková, Zdeňka Konečná, 
Marie Nekvapilová, Jiří Novotný, Jan 
Oprchal, Věra Salzburgerová, Jan Svobo-
da.
5 nejčastějších ženských jmen v Mout-
nicích: Marie 36x, Jana 35x, Ludmila 
20x, Anna 17x, Veronika a Lenka 13x

5 nejčastějších mužských jmen v Mout-
nicích: Petr 45x, Jan a Pavel 38x, Franti-
šek a Jiří 29x, Tomáš 25x, Martin 19x
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Co do kanalizace nepatří
Vážení občané, kanalizace není odpad-

kový koš a je určena pouze k odvádění 
odpadních vod – tj. vody mírně znečištěné 
během běžné denní hygieny, užívání toa-
lety, úklidu, praní, mytí nádobí. Co do ka-
nalizace patří a co ne, určuje Kanalizační 
řád, který je k dispozici na internetových 
stránkách například www.BVK.cz.

Do kanalizace nepatří tuky, oleje, celé 

ani v drtiči rozmělněné zbytky potravin, 
kterými se přispívá k rozvoji hlodavců, 
případně způsobí zanášení kanalizace. 
Dále do kanalizace nepatří hygienické 
potřeby, jako například dětské pleny, vlh-
čené ubrousky, vlhčený toaletní papír, 
dámské hygienické potřeby, vatové ty-
činky ani jakékoliv jiné textilní materiály, 
které dokáží zanést, případně zcela zničit 
čerpadla ve vstupní čerpací stanici čistírny 

Iva Kohoutková
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odpadních vod, tyto materiály se ani v síti 
ani na čistírně nerozkládají.

Kam tedy s odpadem? K likvidaci 
zbytků potravin a hygienických potřeb 
použijeme nádoby na tuhý domovní od-
pad – popelnice. Tuky z domácností, ale 
i motorové oleje odevzdáme ve sběrném 
dvoře. Nespotřebované léky odneseme do 
lékáren.

Případné nedodržování kanalizačního 
řádu je vodoprávním úřadem nebo provo-
zovatelem kanalizace sankciováno v sou-
ladu se Zákonem o vodovodech a kana-
lizacích pro veřejnou potřebu ve výši až 
100 000 Kč.

Apelujeme na občany, aby zvážili, co 
do kanalizace vyhazují.

Ing. Robert Hrich
vedoucí ČOV

2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ

31. 1. 2018 bylo ukončeno 1. pololetí 
školního roku 2017/2018. Letošní školní 
rok navštěvuje 57 žáků. 33 žáci dostali 
samé jedničky, tj. 58%.

Ve škole s dětmi prožíváme všechny 
události, které se kolem nás dějí, a olym-
piáda mezi ně také patřila. Nejen že jsme 
fandili našim sportovcům, ale uspořáda-
li jsme si ve škole olympijské hry a také 
jsme zařadili olympiádu do českého jazy-
ka, výtvarné výchovy. Podělíme se s vámi 
o naše zážitky a práce.

Ester Ledecká je mistryně snowboardu. 
Na olympiádě v Pchjongčchangu vyhrála 
dvě zlaté medaile. Přivedla nás k tomu, 
abychom se něco dalšího naučili. Proto 
jsme si udělali malou olympiádu ve škol-
ní tělocvičně. Lyžovali jsme, shazovali 
míčem kuželky, prostě takový biatlon. 
Také jsme dostávali medaile, i naše paní 
učitelka dostala. Nejen Ester Ledecká, 
ale i ostatní sportovci nás dovedli k zába-

vě. Moc jsme si to užili. Sportovali jsme, 
smáli jsme se, bavili se a také jsme fandili.
Olympijské hry jsou zábava, ale také pěk-
ná fuška.

Ester dvě medaile má, ona na snow-
board a lyže talent má.
Olympijskou hvězdou je,

tak jí pogratulujme.
(Izabela Nykodymová)

Lyžař
Lyže, hůlky, odražení,
pojedeme z kopečka.

Nechceme být poražení,
i když nejsou kolečka.
Z kopce dolů sviští,
všichni kolem piští.

Snowboard
Snow je sníh.

Board je prkno.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Když to dáme dohromady,
snowboardista bude tady.

Krasobruslař
Úkrok vlevo, úkrok vpravo,

potom malá otočka.
Chce to výskok, ladnost taky,

jezdí tam do kolečka.
Hudba, tanec, je to krása.
Každý kdo to vidí, jásá.

Rychlobruslař
Chce to rychlost,

chce to led.
Sáblíková, rychle jeď!

Biatlon
Běžky, rychlost, puška,
hlavně dobrá muška.

Medaile
Zlato, stříbro i bronz máme,
všichni radost z toho máme.

(2. a 3. ročník)

MATEŘSKÁ ŠKOLA

První akcí MŠ v novém roce byla na 
Tři krále návštěva místního kostela. Děti 
si zde za doprovodu paní Petry Vymaza-
lové při hře na varhany zazpívaly. Také 
měly možnost si na tento výjimečný hu-

dební nástroj zahrát.
V polovině ledna jsme pro rodiče na-

šich dětí uspořádali logopedickou besedu 
s paní PhDr. Lenkou Doležalovou z Pe-
dagogické fakulty MU Brno. Účast rodi-
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čů byla nízká, což je smutné především 
z toho důvodu, že málo dětí předškolní-
ho věku nemá nějakou vadu výslovnosti 
a nepotřebuje logopedickou péči.

V únoru k nám zavítala paní Horáková 
s Ranečkem veselých pohádek. Dětem se 
zpěvem obohacené pohádky velice líbily.

Také karneval jsme si v mateřské škole 
velmi užili. Všechny děti přišly nastrojené 
do nádherných kostýmů, za který dostaly 
zasloužené ocenění.

Se zimou se loučíme a těšíme se na 
krásné jarní dny. Všem přejeme, aby byly 
plné sluníčka a pozitivní energie.

Za mateřskou školu
Leona Kolková
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Vánoční čtení
11. prosince 2017 proběhlo v míst-

ní knihovně tradiční vánoční čtení. Děti 

čekala pohádka O čertovi od spisovatele 
a ilustrátora Pavla Čecha, již provázelo 
promítání jeho obrázků z knihy. Během 

akce děti kreslily vlastní obrázky, kte-
ré byly v průběhu prosince vystaveny 
v knihovně. K příležitosti čtení žáci ze 
základní školy opět upekli perníčky, které 
naplnily knihovnu vánoční atmosférou.

Bc. Kateřina Flajšingerová

3. 2. 2018 jsme si opět po dvou le-
tech mohli připomenout část naší historie 
a s orchestrem Big band Mr. Swing se 

pobavit ve stylu první poloviny minulého 
století. Bál jako již tradičně zahájil dnes 
již poslední žijící stihač II. sv. války ge-

III. ARMY BÁL

KNIHOVNA



MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2018

14

nerál Emil Boček. Období vzniku naší 
republiky jsme si připomněli dobovou 
módní přehlídkou ve stylu secese. Přes 
probíhající chřipkovou epidemii jsme 
strávili krásný večer se skvělým hudeb-

ním doprovodem a budeme se příště těšit 
na další kulturní zážitky.

Rostislav Dohnálek

OREL JEDNOTA MOUTNICE

Turnaj v kuželkách
V sobotu 2. 12. 2017 odpoledne jsme 

uspořádali turnaj v kuželkách. Sešlo se 13 
hráčů a všichni se snažili, co jim síly sta-
čily, poshazovat co nejvíc kuželek. Každý 
hráč měl 20 hodů – 10 na všechny kuželky 
a 10 na dorážku; potom si se svým spolu-
hráčem vyměnil dráhu a absolvoval dal-
ších 20 hodů.

Výsledky jsme pečlivě zapisovali, aby-
chom nakonec mohli vyhlásit vítěze. Stal 
se jím Jindřich Hegr s počtem 160 bodů. 
O druhé a třetí místo se dělili se shodným 
počtem 127 bodů Soňa Trávníčková (která 
byla velkým překvapením tohoto turnaje!) 
a Petr Novotný. No a protože turnaj se ko-
nal o víkendu před svátkem sv. Mikuláše, 
všichni zúčastnění „vyhráli“ čokoládovou 
fi gurku mikuláše. A poslední tři navíc ob-
drželi poukaz na hodinu hry kuželek, aby 
natrénovali na příště.

Celá akce se nesla v přátelském du-
chu a bylo to příjemně strávené odpole-
dne. Kuželky nejsou příliš náročné, hrály 

s námi i děti a mládež, a proto vás chci po-
zvat, abyste to příště přišli zkusit s námi.

Petr Novotný

Dětský karneval
V neděli 11. února 2018 odpoledne se 

moutnická orlovna rozezněla dětským 
brebentěním, jásotem a smíchem. Orel 
jednota Moutnice totiž pořádal již tradič-
ní dětský karneval. Sešlo se na sedmdesát 
dětí v maskách, samozřejmě i v doprovo-
du rodičů, prarodičů či sourozenců, takže 
orlovna se brzy zaplnila.

A že bylo na co se dívat – k vidění tu 
byly princezny, víly, bílé paní, čarodějky 
a čarodějové, indiánky a indiáni, karkul-
ky, piráti, námořníci, vojáci, rytíři, čer-
tíci, motýlci, vosy, berušky, Spiderman, 
Batman a spousta dalších krásných ma-
sek. O zábavu se starali naši „staří“ známí 
bratři Polanští – děti si pod jejich vedením 
zatancovaly, zasoutěžily a ty odvážněj-
ší dokonce z jeviště zazpívaly či zareci-
tovaly. Na závěr byla připravena bohatá 
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tombola, do které mimo místní jednoty 
Orla přispěla i Obec Moutnice a také ně-
kteří z rodičů, za což jim patří velký dík. 
Po vylosování poslední ceny si ještě děti 
naposledy zatančily a pak se všichni, snad 
spokojeně, rozešli domů. Věřím, že všem 
se karneval líbil a budeme se těšit na se-
tkání při některé z našich dalších akcí.

Za Orel jednota Moutnce
Petr Novotný

Zimní silniční běh
Dne 6. 1. 2018 pořádala místní jednota 

Orla tradiční zimní silniční běh jako Me-
moriál účastníků druhého zahraničního 
odboje. Tento závod pořádáme již od ob-
novení Orla po Sametové revoluci nepře-
tržitě jen s jednou výjimkou v roce 2010, 
kdy musel být kvůli ledovce nejen na zá-
vodní trati a výpadku elektřiny v celé obci 
závod zrušen. Letošní počasí bylo oproti 
roku 2010 i oproti loňskému roku o dost 
příznivější, a i proto se již 27. ročník Zim-

ního silničního běhu vydařil.
Celá akce byla zahájena mší svatou 

v místním kostele a uctěním památky 
moutnických rodáků, kteří se vydali bojo-
vat za naši vlast ve druhé světové válce. 
Jmenovitě jsou to tito:

• Pplk. i. m. JUC. Rudolf Mašek – pří-
slušník RAF, padl 17. 1. 1942 v bojích nad 
Brémami

• Pplk. i. m. JUC. František Havránek – 
příslušník RAF, padl 4. 12. 1944 ve Skot-
sku

• Karel Hrdlička – zatčený při odchodu 
do zahraničí, vězněný v německých kon-
centračních táborech – zemřel 21. 7. 1992 
v Moutnicích

• Rudolf Hrdý – zatčen při odchodu do 
zahraničí, vězněný v německých koncen-
tračních táborech – zemřel 19. 11. 1996 
v Moutnicích

• plk. JUDr. Jan Buchta – příslušník 
RAF, zemřel 26. 5. 2004 v Moutnicích

• Nadp. Alois Dohnálek – příslušník 
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čs. Pozemní jednotky ve Velké Británii, 
zemřel 6. 11. 2004 v Moutnicích

Po mši svaté a uctění našich hrdinů se 
všichni přesunuli do místní orlovny, aby 
mohly být zahájeny postupně všechny zá-
vody dne. Program jednotlivých běhů je 
vždy stejný. Závody otevírají běhy těch 
nejmladších orlíků. Některé z nich dokon-
ce jejich rodiče musejí poponášet, ale i to 
ke sportu patří. A během dne se postupně 

dostaneme až k těm nejzajímavějším ka-
tegoriím, kterými jsou Ženy A a Muži A. 
Nejen v těchto závodech můžeme vidět 
opravdu pěkné sportovní výkony.

Jako poslední se běžel závod s názvem 
Všelidový běh. Tedy cca pětset metrů pro 
všechny, kdo si chtějí zaběhat pro zábavu, 
nehledě na věk.

Letošní ročník proběhl ve velice přátel-
ském duchu a účastnilo se ho zhruba 200 
závodníků a závodnic všech věkových 
kategorií – od těch nejmladších, kteří te-
prve sotva chodí, až po ostřílené běžecké 
pardály v důchodovém věku. Jsme rádi, že 
se náš zimní silniční běh stal tradičním za-
hájením roku nejen pro moutnické obča-
ny, ale také pro širokou orelskou veřejnost 
z celé naší republiky.

Tímto bych chtěl poděkovat všem po-
řadatelům, kteří se nemalou měrou kaž-
doročně podílejí na této výjimečné akci 
a zajišťují její hladký průběh. Velký dík 
také patří Sboru dobrovolných hasičů 

Moutnice, kteří z důvodu stavebních pra-
cí v naší obci zajišťovali po dobu celého 
závodu bezpečnost dopravy. V neposled-
ní řadě patří velký dík také všem našim 
sponzorům.

Za Orel jednota Moutnice
Ing. Petr Janoušek, místostarosta

Zdař Bůh

Výstava betlémů
Vánoce jsou již dávno za námi, ale 

vzpomeňme spolu na třetí adventní neděli, 
kdy se konala již tradiční výstava betlé-
mů. Z důvodu rekonstrukce silnice v naší 
obci jsme předpokládali, že účast bude jis-
tě nižší. V tom jsme se ale spletli a všich-
ni, kteří si již tuto akci oblíbili, dorazili 
i z okolí. Návštěvnost byla hojná.

Již při vstupu návštěvník dostal do ru-
kou něco velmi lahodného a teplého na 

zahřátí. V předvánoční klidné atmosféře 
si mohl prohlédnout velké množství bet-
lémů – v různých podobách a z různých 
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materiálů. Jako vždy skvělými nápady 
a výrobky nás podpořila i díla ze základní 
školy. Nechyběl již každoročně vystavo-
vaný pohyblivý betlém od řezbáře Zbyňka 
Valíčka ze Šitbořic. Pokusili jsme se vrátit 

v čase a byla možnost přinést a obdivovat 
ozdoby našich babiček.

Děkujeme a těšíme se na vás letos opět 
třetí adventní neděli!

KDU – ČSL a Orel jednota Moutnice

MYSLIVOST

V březnu končí zima a začíná jaro. 
Příroda se probouzí ze spánku, přilétají 
tažní ptáci, začíná tok bažantů a kachen, 
honcují se zajíci a již se objevují první 
mláďata zvěře. Pochůzky honitbou se vy-
užívají ke zjištění početních stavů zvěře 
a jejího zdravotního stavu. Zvěř postupně 
přestává navštěvovat myslivecká zařízení. 
Z krmelců se odstraňuje pocuchané seno 
a přikrmuje se menšími dávkami kvalitní-
ho jadrného krmiva.

Zvěř je po zimě vyčerpaná a dostává 
tím potřebnou energii a životně důležité 
látky. Zvěř přechází na zelenou potravu, 
proto se kontroluje stav soli v solnicích. 

V březnu zpravidla probíhá sčítání zvěře.
Prvním dubnem se vstupuje do nové-

ho mysliveckého roku. Měl by být zajiš-
těn klid v honitbě. Objevují se mláďata, 
samice se připravují na kladení nebo sedí 
na vejcích. Proto je v tuto dobu nežádoucí 
zvěř zbytečně rušit. Z mysliveckých za-
řízení odstraníme zbytky starého krmiva 
a provedeme jejich asanaci. Nezbytná je 
rovněž asanace jejich okolí. Velmi dobré 
desinfekční účinky má UV složka sluneč-
ního svitu, proto u menších zařízení posta-
čí jejich přemístění o několik metrů jinam.

Redakčně upraveno
Zdroj: www.osicko.cz
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Červená nebo zelená
Tak si to jenom představte, přijíždíte 

dnes odpoledne od Brna a chcete odbočit 
na Zelničky. Je tam semafor a něm svítí 
červená. Pro většinu z nás nic nového, 
a tak čekáte na tu vaši zelenou, za vámi 
druhé auto, pak třetí a ještě čtvrté. Do té 

chvíle celkem nuda, ale jenom do chvíle 
než přijede mladý řidič a s klidem a jisto-
tou vjede do ulice na Zelničky, samozřej-
mě na červenou. Ve mně poskočil adre-
nalin, ale jen trošku, proč se rozčilovat, 
za minutu nám skočí zelená, a tak stejně 
pojedeme. 

A už je to tady, zelená, a tak vyjíždí-
me pěkně pomalu třicítkou až do zatáčky 
u čističky a ejhle, proti nám asi už tradič-
ně na červenou opět mladý řidič. Co ted’, 
adrenalin už mám až v krku, ruce letí nad 
volant a štěstí mají všichni, kdo neslyší 
sprchu mých nadávek. Znáte to? A tak 

mi pomožte, platí ještě i dnes, že červená 
znamená stop a zelená volno?

Po chvíli jsem si vzpomněl, jak jsem 
tou stejnou ulicí projížděl asi o čtrnáct dní 
dříve. Nic nového, opět čekám na červe-
nou, jenom s rozdílem, že tedˇje to z dru-
hé strany. Po rozsvícení zelené vyrážím 
a opět překvapení, když uprostřed cesty 
proti mně auto. Za volantem maminka 
s dětmi. Nestačím si zanadávat, spíše pře-
mýšlím, jak to vnímají děti, které už patří 
do generace školních dětí, a ty velmi dob-
ře rozeznají červenou od zelené. Přece ta 
naše maminka je vždy ta nejlepší na světě.

Ač to tak nevypadá, tak psaním těchto 
řádků nechci nikoho poučovat, vždyť těch 
zážitků od chvíle, co je naše obec uza-
vřena, máme jistě všichni spoustu. Jen si 
říkám, nejsme mnohdy stejní, stejní jako 
ti řidiči na které nadáváme? Stačí když je-
deme kdekoliv jinde v naší vlasti a možná 
se stejným přezíravým jednáním míjíme 
dopravní značky, stejné jako jsou ty v sou-
časné době na silnici do Moutnic.

Ale dost, to stačí. Je třeba vážně říci, že 
většina řidičů pravidla dodržuje a je nutné 
je pochválit. A tak mi dovolte na závěr - 
FESTINA LENTE – spěchej pomalu! Ten 
náš životní semafor stejně nepřevezeme, 
až se rozsvítí červená!

Rostislav Dohnálek

ZÁKLADNÍ ŠKOLAK ZAMYŠLENÍ

Řešíte volbu nebo změnu po-
volání? V Centru vzdělávání 
všem zdarma poradí

Stejně tak, jako se v průběhu živo-
ta mění naše potřeby v jakékoli oblasti, 

může se vyvíjet také náš zájem o konkrét-
ní profesní či vzdělávací směr. Pro někoho 
je daný obor celoživotním posláním, pro 
jiného zastávkou po určitý čas.

Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve 

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ
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škole spokojení, nebo přemýšlíte o změ-
ně? Kde a jak se ale realizovat? Dnešní 
doba nám dává na výběr z mnoha mož-
ností. O to těžší může být rozhodování. Co 
je pro nás v pracovním životě „to pravé“? 
Na nalezení odpovědi nemusíte být sami.

Centrum vzdělávání všem (CVV) se 
kariérovým poradenstvím zabývá dlou-
hodobě. Za dosavadních pět let fungování 
této jedinečné služby prošlo bezplatnými 

osobními konzultacemi téměř tisíc klientů 
při více než dvou tisících konzultacích.

Co dělá kariérový poradce?
Kariérový poradce je odborník, který 

umí pracovat s dětmi, dospívajícími i do-
spělými napříč profesemi či vzděláním 
formou individuálních či skupinových 
aktivit. Kariérový poradce vám podá po-
mocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve 
svém profesním životě. Bude vaším prů-
vodcem na cestě k lepšímu uplatnění. 
Většina zájemců o kariérové poradenství 
v CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. 
Záleží ale pouze na vás a vašem tématu, 
kolik konzultací budete chtít využít. Po-
radce je k dispozici zdarma všem zájem-
cům od 14 let. Tedy i žákům a studentům, 
kteří zrovna řeší výběr vhodné školy.

Individuálních konzultací můžete vy-
užít přímo na pobočkách v regionu. „Po 
předchozí domluvě termínu jsme k dis-
pozici na čtyřech pobočkách v Jihomo-

ravském kraji – v Brně, Boskovicích, 
Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji od-
povídáme zájemcům o profesní rozvoj 
také online. Na live chatu při databázi 
dalšího vzdělávání pomáháme s výběrem 
vhodného kurzu. E-mailová poradna řeší 
dotazy týkající se profesního uplatnění,“ 
popsala další služby vedoucí centra Hana 
Rozprýmová.

Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku 

CVV. Poradce se vám ozve a v nejbližším 
možném termínu proběhne osobní schůz-
ka. www.vzdelavanivsem.cz

Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701

Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343

Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592
 
Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice
frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD

13. prosinec je svátkem svaté Lucie. 
Lucie je v překladu světlo. Proč tedy ne-
vyrazit s rozsvícenými lampiony naší obcí 
a tak trochu se neseznámit se svatými, kte-
ří slaví svátek v prosinci. Sraz účastníků 
byl u budovy OÚ Moutnice. Bylo krásné 
a příjemné přihlížet, jak pomalu přichází 
spousta dětí v doprovodu rodičů, známých 
a přátel s rozsvícenými lampiony. Přišli 
i dospělí jen nasát atmosféru.

U hasičské zbrojnice jsme potkali Bar-
borky. Něco málo jsme slyšeli o životě 
svaté Barbory. V lidové tradici chodi-
ly Barborky bíle oblečeny s metličkami 
a košíčky s oříšky a kontrolovaly, zda děti 
byly hodné. I děti z našeho průvodu dosta-
ly oříšky od Barborek.

Průvod světýlek pokračoval a hle, 
u kostela na schodech stál svatý Mikuláš. 
Opět jsme se seznámili v krátkosti s jeho 
životem. Děti byly moc šikovné a některé 
mu řekly i pěknou básničku.

Na závěr průvod směřoval k fotbalové-
mu hřišti. I tam na nás vykoukly bílé po-
stavy s peroutkami, byly to Lucky, které 
dříve v lidové tradici obcházely a kontro-
lovaly, jak měla hospodyně doma naklize-
no. Ještě jsme přidali životopis svaté Lu-

cie a pak už na řadu přišla sladká a teplá 
odměna pro každého.

Chtěla bych všem poděkovat za pří-
jemnou atmosféru stráveného večera v ad-
ventní době.

Lenka Dohnálková



MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2018

21

SDH MOUTNICE

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů obce Moutnice (dále 
JSDHo Moutnice)

Přeji všem čtenářům krásné jaro. Touto 
cestou bych rád informoval naše spolu-
občany o činnosti naší JSDHo Moutnice 
v uplynulém roce.

Letos jednotka zasahovala při rekord-
ních 37 událostech, z toho 6 událostí bylo 
hlášeno jako činnost jednotky – (práce 
pro obec, očista vozovky, řízení dopravy). 
Zbývajících 31 událostí proběhlo dle kla-
sického scénáře dle požárního poplacho-
vého plánu kraje. Jednalo se o tyto udá-
losti: 22x požár trávy a odpadu, 1x požár 
dopravního prostředku, 1x záchrana zvíře-
te, 1x čerpání vody, 6x odstranění stromu. 
Bohužel z důvodu zákazu zveřejňování 
fotografi í ze zásahové činnosti dobrovol-
nými hasiči nemůžeme přiložit jakoukoli 
obrazovou přílohu, tak alespoň statisticky 
viz obr. 2.

Dále bych Vás chtěl seznámit s novým 
polem působnosti naší jednotky. Na konci 
roku 2017 naše jednotka dostala příleži-

tost se aktivně zapojit jako First respon-
ders. Znamená to pomáhat ZZS JmK v na-
šem nejbližším okolí s přístrojem AED. 
Což je přístroj – automatizovaný externí 
defi brilátor, ten je schopen analyzovat 
křivku EKG a laického zachránce vede 
v případě potřeby hlasovými a písemnými 
pokyny k provedení bezpečné defi brila-
ce. Jednotka Vám tedy přispěchá na po-
moc, pokud operátor linky 155 vyhodnotí 
bezvědomí a ztrátu dechu, tedy srdeční 
selhání, kde přístroj AED může ještě po-
moci. Více o tomto projektu se dočtete na 
webových stránkách projektu AED v JmK 
(http://www.fsps.muni.cz/aed/).

V tomto jarním období bych rád ape-
loval na zákaz plošného vypalování trav. 
Každý občan však může pálit suchou trá-
vu, listí a dřevo ze zahrádky na hromádce 
s opatrností tak, aby zbytečně nezavdal 
příčinu požáru! V případě bioodpadu však 
můžete využít služeb našeho sběrného 
dvora.

Děkuji všem členům jednotky za jejich 
obětavost a děkuji hasičským rodinám za 

Část výjezdové jednotky. Horní řada: Holeček Jiří, Kohoutek Petr, Oprchal Vojtěch, Hemala Stanislav,
Ing. Hrdý Václav, Žáček Lukáš, Gargula Tomáš, Dohnálek Vít, Ing. Janoušek Petr, Oprchal Petr ml.;
Dolní řada: Husák Václav, Oprchal Petr st., Dohnálek Jiří, Ing. Dohnálek Lukáš, Bc. Novotný Pavel
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toleranci naší služby. Děkuji vedení obce 
za podporu jednotky. Děkuji Vám všem, 
kteří se zajímáte o dění v obci, sledujete 

a jakkoli podporujete naši činnost hasičů.
Bc. Pavel Novotný

velitel JSDHo a SDH Moutnice

CHOVATELÉ

Jaro je pro chovatele zrovna tak jako 
pro přírodu vždy novým začátkem. Za-
čátkem něčeho, čemu se každý chovatel 
bude muset hodně věnovat, aby vše dobře 
dopadlo. Na jaře se líhne veškerá drůbež. 
Kuřata, káčata, housata, křepelky, perlič-

ky a také se rodí mláďata, pro nás cho-
vatele králíků taktéž nový základ dalšího 
chovu. Dá mnoho starostí a práce se ze 

všech těchto mláďat vychovat dospělce, 
ze kterých ti nejlepší budou moci na vý-
stavy a zároveň být pokračovatelé úspěš-
ných chovů ve svých plemenech. Tako-
výchto kusů zvířectva je jen pár. Teprve 
zbytek je použit ke konzumu v kuchyni 
nebo na prodej. Je to všechno práce zdlou-
havá a někdy i namáhavá (při zajišťování 
krmení), ale pokud člověka baví, tak je 
také velmi zajímavá a někdy i napínavá. 
Zda všechno vyjde, jak si přejeme.

Chovatelé tímto úvodem zdraví všech-
ny své příznivce a těší se na další setkání 
na výstavách. I letos na podzim opět na 
hřišti nebo kdekoli jinde. Vždyť my se zú-
častňujeme mnoha výstav v okolí.

Za ČSCH
Jiří Pokorný



MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2018

23

KULTURA

Rozsvěcení vánočního stromu
V pátek 15. 12. 2017 v 17 hodin jsme 

se sešli v parku u hasičské zbrojnice, aby-
chom slavnostně rozsvítili vánoční strom. 

Všechny přítomné přivítal starosta obce 
Ing. Antonín Vymazal a poté nás svým 
vystoupením potěšily děti ze ZŠ a MŠ 
Moutnice, se kterými paní učitelky nacvi-
čily milé pásmo vánočních písní.

Potom už se vysoký smrk krásně roz-
zářil barevnými světly, která všem připo-
mněla, že se blíží Vánoce. Protože bylo 
celkem chladné počasí, jak už to tak v pro-
sinci bývá, hasiči a vinaři připravili pro 
všechny občerstvení. Mohli jsme se zahřát 
u výborného svařáku, dětského punče, pří-
padně zahnat hlad čerstvou topinkou.

Na prostranství za hasičkou stály čtyři 
stánky. V prvním z nich nabízely a roz-
dávaly svoje výtvory děti a paní učitel-

ky ze základní školy, v dalším prodávaly 
vánoční dekorace vlastní výroby členky 
moutnického Orla, v jednom rozdávaly 
výborné sladké pohoštění, které samy na-

pekly, členky Spolku žen a v posledním 
prodávaly pracovnice OÚ Moutnice před-
měty s logem obce. Komu byla opravdu 
velká zima, mohl se ohřát u ohně, na který 
zodpovědně dohlíželi naši hasiči. Bylo to 
takové hezké předvánoční setkání a zasta-
vení a věřím, že se líbilo všem, kteří se 
přišli podívat a pobavit. A ty, kterým to 
loni nevyšlo, bych ráda pozvala: přijďte 
letos, budeme se na vás těšit! Na závěr 
bych chtěla opravdu ze srdce poděkovat 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na 
této akci podíleli.

Katka Springinsfeldová

Prosba
14. 10. tohoto roku v rámci Dnů obce 

k příležitosti oslav výročí 100 let vzniku 
naší republiky bude mimo jiné v základní 
škole den otevřených dveří. Rádi bychom 
pro vás připravili velké množství školních 
fotografi í vašich tříd. Proto prosíme o za-
půjčení fotografi í. Přinést je můžete na 
OÚ Moutnice, budou vám v pořádku 
vráceny. Děkujeme

Kulturní komise
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VČELAŘI

Milí spoluobčané, Moutničáci, už ko-
nečně začínám věřit, že je zde konec té 
dlouhé zimy a konec tradičních nemocí 
z chladu, nedostatku slunce a jeho příjem-
né společnosti. Nám včelařům konečně 
začíná zase aktivní období a těšíme se, 
až nám včelíny opět ožijí tím pro nás pří-
jemným bzukotem. Ve své včelařské praxi 
se často setkávám s otázkami kamarádů, 
spolupracovníků a tak vůbec lidí, které 
tento koníček zajímá ohledně včelaření 
jako takového, medu a ostatních včelích 
produktů. Rád bych vám pro začátek ale-
spoň trošku přiblížil MED tuto superpo-
travinu, kterou člověk už léta využívá pro 
svoje potřeby ne jen pro konzumaci jako 
takovou, ale i v medicíně a v kosmetice.

Neznám přesnou defi nici, ale za super-
potravinu může být označena potravina 
bohatá na různé složky (cukry, vitamíny, 
minerály, enzymy, esenciální mastné ky-
seliny, antioxidanty apod.), které umocňu-
jí svůj pozitivní vliv na organizmus tím, 
že působí jako nedělitelný komplex. Po-
kud vám jen defi nuji rozdíl mezi cukrem 
a medem, tak už dál nemusím vůbec nic 
psát a všem je jasné, že med není jen oby-
čejné sladidlo je to zázrak!

Složení medu: fruktóza 30-38 % glu-
kóza 26 – 33 %, sacharóza 1-10 %, vyš-
ší cukry 1-10 %, voda 17-20 %, enzymy 
0,1-0,6 % (mj. glukozooxidáza, fosfatáza, 
invertáza, diastáza, kataláza), vitamíny 
0,1 % (mj. draslík, sodík, vápník, hořčík, 
železo, fosfor, síra, mangan, zinek, měď), 
organické kyseliny 0,1-0.5 % (mj. pyro-
hroznová, glukonová, jablečná, citrono-
vá), aminokyseliny 0,1-0,5 % (mj. feny-
lalanin, prolin, alanin, valin), hormonální 
látky (noradrenalin, acetylcholin, adrena-

lin, dopamin, látky z mateří kašičky), bar-
viva (mj. ritin, kverutin, akacetin), vonné 
látky (diacetyl, acetaldehyd a více než 50 
dalších)

Řepný cukr pro srovnání obsahuje: sa-
charóza 98 %, voda 0,5 %, nestravitelné 
látky 1,5-2 % a záměrně nebudu rozebírat 
proces rafi nování cukru.

Druhy medu
Podle původu členíme medy na květo-

vé, které vzniky převážně z nektarů květů 
a medy medovicové, které vzniky přede-
vším ze sladkých šťáv produkovaných 
hmyzem. Květové medy pak včelaři dělí 
na jednodruhové podle rostlin, jejichž 
nektar převažuje v pastvě včel. Toto ozna-
čení je pouze přibližné, protože čisté jed-
nodruhové medy se v praxi nevyskytují, 
neboť včelař med vytáčí až po určité době 
a je tedy malá pravděpodobnost, že v plás-
tech nezraje i snůška z jiných rostlin. Pro 
obchodní účely se med určuje pylovou 
analýzou – například za jednodruhový 
akátový med je považován med s obsa-
hem 35 % pylových zrn akátu. Pokud jde 
o medovicové medy, od květových se liší 
především tmavější barvou a pomalou 
krystalizací. Díky vyššímu obsahu mine-
rálií a menší kyselosti mají harmonickou 
chuť. Medy ze smrkové medovice jsou 
hnědočervené, hnědozelený odstín mají 
medy jedlové, medy z dubové medovice 
patří k nejtmavším.

Pastovaný med
V poslední době se také vyrábí tzv. pas-

tovaný med, který má krémovitou konzis-
tenci, takže je možné mazat jej na chléb 
v silnější vrstvě, aniž by stékal. Tento med 
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je vlastně zkrystalyzovaný, ovšem cuker-
né krystalky jsou velmi malé, takže med 
svou konzistencí připomíná sádlo či más-
lo a dál nekrystalizuje. Je to dáno mecha-
nickým zpracováním medu, kdy se s ním 
míchá v době, kdy med přirozeně tuhne 
(krystalizuje), a tím se krystalky rozbijí 
na menší a je možné s ním potom takto 
pracovat. Samozřejmě pokud by se vám 
to potom z jakéhokoli důvodu nelíbilo, 
můžete si med opět rozpustit bez jakékoli 
jeho změny. Ještě bych si dovolil připo-
mínku k rozpouštění medu. Sám pokud 
vytáčím med tak ho stáčím a potom skla-
duji v pětilitrových sklenicích a násled-
né rozpouštění a lahvování do litrových 
sklenic je moje oblíbená disciplína. Pokud 

med rozpouštíte jakýmkoli způsobem ne-
smíte přesáhnout teplotu 50 stupňů celsia! 
Potom už med jen ničíte a připravujete ho 
o jeho drahocenné látky! Já jsem vyzkou-
šel spoustu metod (v troubě, vodní lázeň 
na kamnech, termobox vyhřívaný jen 
žárovkami, potom speciálně upravenou 
nádrž z pračky řízenou samozřejmě ter-
mostatem, ale pořád jsem nebyl spokojen 
a hlavně nebyl stoprocentně schopný ga-
rantovat výstupní teplotu, i když jsem to 
dělal velice opatrně a dlouho. Teď už mám 
profi komoru řízenou digitálním termosta-
tem, kde nehrozí jakákoli teplotní odchyl-
ka. Při nadměrném přehřívání medu totiž 
vzniká HMF.

Hydroxymethylfurfural je bezbarvý, 
jde o vedlejší produkt vzniklý během 
zahřívání medu reakcí kyselin společně 
s cukry. Med jako takový obsahuje růz-
né složky, kromě vitamínů a minerálních 
látek i některé, které mohou být potenci-
álně nebezpečné. Naštěstí nejde o žádnou 
nebezpečnou látku. Vzniká také v pražené 
kávě, ale velké množství je i v jablečných 
křížalách. Vzniká zkrátka prakticky vždy, 
když se zahřeje cukr, stopové množství 
HMF najdeme dokonce i v obyčejném 
chlebu. Látka je v malém množství pro 
lidské tělo samozřejmě absolutně neškod-
ná, do jisté míry se dokonce najde i ve víně 
nebo ovocných džusech a přesnídávkách, 
stejně jako v mnoha dalších produktech

Přesto je však ukazatelem kvality a ja-
kosti medu. Pokud bude podíl HMF moc 
vysoký, nedostanete v lahvi s medem eli-
xír mládí, ale spíše zhuštěný sirup, který 
má minimální výživovou hodnotu. Med je 
proto nutné skladovat v chladu a temnu. 
Při zahřátí během výroby na teplotu až se-
dmdesáti stupňů Celsia, což dělají hlavně 
velkoproducenti, rapidně klesá jeho hod-
nota pro naše zdraví. Jinými slovy, dost 
možná si namažete každé ráno na chleba 
s máslem spíše takové chutnější placebo. 
Proto je možná důležité si hledat i vhod-
ného výrobce (dodavatele), abyste měli 
maximální jistotu, že s medem bylo mini-
málně manipulováno.

Med a zdraví – přírodní antibiotikum
Med je považován za jedno z nejsil-

nějších přírodních antibiotik, je známý 
především svojí schopností ničit bakterie. 
Předtím, než lidé začali používat chemic-
ky vyrobená antibiotika, med byl nedílnou 
součástí domácí lékárny. Všichni určitě 
známe alespoň jeden ze starých a osvědče-
ných receptů pro léčení nemocí dýchacích 
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cest, kdy se med podává samotný nebo 
v kombinaci například s bylinkovými čaji, 
cibulí, česnekem, lékořicí, zázvorem, ci-
tronem, teplým mlékem a mnohými dal-
šími ingrediencemi, urychlujícími léčení. 
Tyto recepty se mohou lišit doslova ‚dům 
od domu‘, jisté je, že fungují. Med díky 
svému složení prokazatelně ničí poměrně 
velkou skupinu mikroorganismů, se kte-
rými si naše tělo neporadí; přitom nemá 
neblahé vedlejší účinky chemických anti-
biotik. Ať ho užíváme jakkoliv, samotný 
na lžičku nebo jako součást oblíbeného re-
ceptu, důležité je začít ho užívat včas, už 
při prvních příznacích nemocí, a dále pak 
pravidelně několikrát denně až do úplného 
vyléčení (při používání medu jako sladi-
dla do teplých nápojů je důležité vědět, že 
při teplotách vyšších než 45-50 °C se ničí 
jeho účinné látky, proto med nikdy nedá-
váme do horkého čaje, ale chvíli počká-
me, ale o tom už jsme si říkali.)

Med a obranyschopnost organismu
Pravidelným užíváním medu ale může-

me také onemocněním předcházet, med je 
účinná prevence nachlazení, angín, zánětů 
průdušek a horních cest dýchacích, rýmy 
a pod. Protože mikroorganismy způsobu-
jící tyto nemoci dokáže ničit už v samém 
zárodku, zabraňuje jejich rozmnožování 
a šíření v našem těle. Zároveň ale díky 
mnohým, výše jmenovaným obsaženým 
látkám, účinně posiluje naši imunitu, zá-
sobuje nás vitaminy, minerály, amino-
kyselinami apod., zlepšuje funkci našich 

vnitřních orgánů a tělo tak činní celkově 
odolnějším. Med je považován za účinnou 
prevenci takzvaných civilizačních chorob, 
a to i díky další jeho schopnosti, kterou je 
čištění organismu od usazenin a volných 
radikálů.

Med léčí i naši kůži. Díky svým anti-
biotickým účinkům je med už po několik 
tisíciletí uznávaným lékem i při vnějším 
užití. Používá se na špatně se hojící po-
ranění kůže, na léčení různých vředových 
onemocnění kůže, urychluje hojení popá-
lením a omrzlin, proleženin, rychle rege-
neruje např. suché rty a pokožku celého 
těla. Přitom jeho použití je úplně jedno-
duché, stačí ho v tenké vrstvě nanést na 
kůži a nechat působit, u komplikovaněj-
ších případů, které vyžadují delší léčbu, 
ho můžeme používat i po dlouhou dobu ve 
formě obkladů a zábalů. Jeho účinek při 
léčení kůže je dvojí. Postižené místo dez-
infi kuje, ničí vetřelce a brání jejich roz-
množení, je tedy protizánětlivý. Zároveň 
však kůži hydratuje a vyživuje díky své-
mu bohatému složení, je tedy regenerační.

Pro své účinky med získal na velké 
oblibě také v kosmetice. Vyrábějí se z něj 
pleťové krémy, pomády na rty, šampóny 
a kondicionéry na vlasy, sprchové gely 
a mýdla, pleťové masky apod.

No a co říct na závěr? Myslím si, že med 
jako takový další komentář nepotřebuje:-)

Za Zo ČSV Těšany
Roman Formánek

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nefunkční zářivky sbírá 
EKOLAMP

Vysloužilé lineární a kompaktní úspor-

né zářivky ani výbojky rozhodně nepatří 
do běžné popelnice na směsný odpad.
Nejen, že se dají opětovně využít a recy-
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klovat, ale navíc obsahují i malé množství 
nebezpečné rtuti, a proto nesmějí skončit 
na skládce.

Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, 
ale i sklo, kovy a plasty

Zářivky (trubicové i kompaktní úspor-
né) obsahují 3–5 mg jedo-
vaté rtuti, která by ve vyš-
ších koncentracích mohla 
ohrozit lidské zdraví i ži-
votní prostředí. Kromě rtu-
ti je v úsporných zářivkách 
obsažena i řada druhotných 
surovin: hliník, mosaz 
a další kovy, které je mož-
né znovu použít v kovový-
robě. Recyklované plasty 
jsou dobrou surovinou na-
příklad pro zatravňovací 
dlaždice či různé plastové 
komponenty a vyčištěná 
rtuť je znovu využívána v průmyslové vý-
robě. Sklo se používá jako technický ma-
teriál nebo dokonce pro výrobu nových 
zářivek. Znovu je tak možné pro další 
výrobu použít 95 – 100 % materiálu, ze 
kterého byla zářivka vyrobena.

Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou 

úsporkou naložit a kde ji odevzdat k recy-
klaci, rádi vám poradíme. Nejjednodušší je 
odevzdat starou zářivku v elektro obchodě 
při nákupu nové. Nebo můžete nefunkční 
zářivku spolu s dalším elektroodpadem 
odvézt do sběrného dvora v Moutnicích. 
Obsluha sběrného dvora ji zdarma převez-
me a vloží ji do speciální sběrné nádoby, 
aby se nerozbila.

EKOLAMP se postará o sběr, svoz i re-
cyklaci

Zpětný odběr zářivek pro naši obec za-
jišťuje kolektivní systém EKOLAMP, kte-
rý v České republice funguje již od roku 
2005. Vytváří síť sběrných míst, přispívá 
na náklady provozu sběrného místa, plně 
hradí přepravu sběrných kontejnerů do re-
cyklační fi rmy i samotnou recyklaci. Díky 

tomu se ušetří fi nanční 
prostředky, které bychom 
jinak museli vynaložit na 
recyklaci nebezpečných 
odpadů.

Prostřednictvím systé-
mu EKOLAMP se během 
loňského roku podařilo re-
cyklovat téměř 5 milionů 
zářivek a výbojek. To před-
stavuje až 25 kg toxické 
rtuti, která by jinak mohla 
znečistit vodu o objemu 
dvou Slapských přehrad. 
Pomozte i vy chránit své 

zdraví a přírodu naší Země a nevyhazujte 
úsporky do koše.

Více se o problematice nakládá-
ní s nefunkčními zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.

Komise životního prostředí
Vážení spoluobčané, po zdlouhavém 

zimním spánku a „nicnedělání“ se nám 
opět přiblížilo jaro, čas kdy se vše probou-
zí k životu – a tak i my se opět hodláme 
zapojit a připravit pro Vás naše dnes již 
tradiční akce, na které jste si již přivykli 
a přijali jste je povětšinou za vlastní. My 
vás na ně touto cestou rádi ve zkratce po-
zveme…

Jarní odpadkobraní
Jarní odpadkobraní proběhne v letoš-

ním roce v sobotu 7. dubna ve 14:00 hod. 
Tradiční sraz všech sběračů bude u hasič-



MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2018

28

ské zbrojnice. Žádáme všechny spoluob-
čany, aby se „vyzbrojili“ refl exními vesta-
mi, kvůli své vlastní bezpečnosti, jelikož 
se pohybujeme v okolí hlavní komunika-
ce. Další ochranné prostředky, pytle na 
odpadky aj. obdržíte jako vždy na místě 
srazu od nás. Budeme rádi, pokud nás při-
jdete podpořit v co nejhojnějším počtu. 
Vítáni jsou všichni: rodiče s dětmi, ba-
bičky a dědečkové s vnoučaty, maminky 
s kočárky, můžete s sebou na procházku 
vzít i své domácí mazlíčky. Po skončení 
akce bude opět možnost posedět i s dětmi 
za hasičkou, opečeme si špekáčky a něčím 
dobrým zaženeme žízeň. Předem děkuje-
me za hojnou účast.

Jarní výsadba stromků se školou 
a školkou

Stejně jako loni, tak i v letošním roce 

budeme pokračovat ve výsadbě stromků 
ve spolupráci s naší ZŠ a MŠ. Tentokrát 
bychom rádi sázeli ovocné stromky. Na 
podzim měla tato akce u dětí velký ohlas 
a odezvu. Dětem se výsadba líbila, samy 
tak přispěly k ochraně životního prostředí 
a ke zkrášlení naší obce. Výsadbu bychom 
rádi zaměřili na původní ovocnářské dře-
viny obvyklé v tomto kraji.

Adopce stromu
V souvislosti s rekonstrukcí hlavní 

silnice v naší obci bude v centru kolem 
nově budovaného kruhového objezdu ná-
sledně probíhat velká výsadba nových, 
již vzrostlých stromů. V této souvislosti 
nás napadla možnost, že nabídneme všem 
moutnickým „rodinám“ se alespoň sym-
bolicky na této výsadbě podílet. Tento-
krát nepůjde o aktivní účast při výsadbě, 
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FLORBAL

Vážení spoluobčané a příznivci sportu! 
Ráda bych Vás informovala o probíhající 
fl orbalové sezóně 2017/2018.

Po celou tuto sezónu probíhají v místní 
orlovně tréninky pro děti. A to pravidelně 
každé pondělí (16:45 – 18:00 hod.) a stře-
du (16:45 – 18:00 hod.). Většina chlapců 
a dívek hraje pod hlavičkou fl orbalového 
klubu FbC Aligators – kategorie 
JM liga přípravek, JM liga elévů 
a JM liga mladších žáků. O trénin-
ky je z řad dětí velký zájem. Jsem 
ráda, že mi s trénováním začali 
pomáhat Jan Husák, Josef Kope-
ček a Milan Veselý. Patří jim za to 
mé poděkování. Kdyby měl někdo 
další chuť se zapojit do trénování, 
tak rádi mezi sebou přivítáme nové 
posily!

V letošní sezóně máme v orel-
ské lize, pod hlavičkou Orla Mout-
nice, přihlášeno družstvo mužů. Již 
druhou sezónu hrajeme v nových 
dresech, které jsme si mohli díky 
Orlu Moutnice zakoupit. Muži se 
pohybují na průběžném 6. místě.

Do regionální soutěže JM a ZL 
kraje jsme do 2. ligy přihlásili 

družstvo žen, které hraje pod hlavičkou 
FbC Aligators Orel Moutnice. Před po-
sledním turnajem jsou ženy na 1. místě.

Závěrem bych ráda ještě jednou po-
děkovala Obci Moutnice a jednotě Orla 
Moutnice za jejich podporu při našich 
sportovních aktivitách.

Jindra Žáčková ml.

jelikož stromy bude sázet odborná fi rma. 
Nabízíme vám možnost si strom adopto-
vat za symbolickou částku 1000, – Kč, 
kdy tato částka je jen zlomkem skutečné 
ceny stromu. Jde nám spíše o to, abychom 
jednou mohli ukázat a říci svým dětem, 
vnoučatům a pravnoučatům, že tento 
strom patří k naší rodině. Všechny rodiny, 
které se adopce stromu zúčastní, budou 
jmenovitě uveřejněny v dalších číslech 
obecního zpravodaje, obecní kronice a od 

obce obdrží na památku Darovací certi-
fi kát. Většina z nás má v obci zapuštěné 
své kořeny již po několik generací a tímto 
způsobem by se toto spojení symbolicky 
prohloubilo. Pokud vás tento nápad zaujal 
a rádi byste se do tohoto projektu zapojili, 
můžete kontaktovat přímo mě anebo kan-
celář obecního úřadu.

Za komisi životního prostředí
Roman Formánek
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HISTORIE

Historie cukrovarnictví – 
3. část

ROBERTOVÉ
Kdo to byli Robertové – majitelé cuk-

rovaru Židlochovice a jeho zakladatelé. 
Do Rakouské monarchie přišli z Francie 
z úrodného kraje Dauphine, z města Isé-
ronu, kde žili jako vážená rodina po dobu 
200 let. V napoleonských válkách a po 
nich byla vyhlášena blokáda na dovoz 
zboží z Evropy.

V tom byl zahrnut i dovoz cukrové třti-
ny a tím pádem nastal nedostatek cukru 
v monarchii. Robertové v té době pod-
nikali ve Vídni v obchodních domech, 
které vedl Florentin Robert. Ten se chtěl 
věnovat progresivnějšímu podnikání. Vol-
ba padla na výrobu cukru a zaměřil se na 
bohatou a úrodnou Moravu, kde hledal 
vhodné místo k podnikání. Když se se-
známil s arcivévodou Karlem Ludvíkem, 
bylo rozhodnuto, že to místo bude na jeho 
panství, konkrétně v městečku Židlocho-
vice.

Po vzájemné domluvě byla sepsána 
smlouva a bylo mu vydáno povolení k vý-
stavbě cukrovaru. To se stalo v roce 1837 
a výstavba byla zahájena dne 3. červ-
na 1837 a 15. února 1838 byl cukrovar 

postaven a připraven k provozu. V témže 
roce začala první cukrovarnická kampaň. 
Tím započala éra slavných vynálezů ve 
výrobě cukru a židlochovický cukrovar 
byl v celém světě uznáván za kolébku mo-
derního cukrovarnictví. Po čtyřech letech 
cukrovar vyhořel, ale Florentin Robert se 
nevzdal, ale byl to pro něj podnět k lepší 
a modernější přestavbě fabriky.

V roce 1843 byla smlouva prodlouže-
na na 25 let a došlo k uvedení do provozu 
jednoho z Robertových vynálezů, který se 
týkal vyluhování cukrové šťávy z rozřeza-
né řepy.

V roce 1847 byl cukrovar přestaven 
a rozšířen. Denně se zpracovávalo několik 
tisíc centů řepy, ta se pěstovala na 800 ji-
trách, to je 272 hektarech. Zároveň posta-
vil pobočný závod ve Velkém Dvoře, kde 
se řízky sušily. Dalším vynálezem byla 
odparka, která se dnes jmenuje Robertova.

V roce 1826 se jim narodil syn Julius, 
po studiích ve Vídni a Paříži působil se 
svým otcem v cukrovaru na dalším zdo-
konalování a modernizaci. V té době se 
stal Židlochovický cukrovar vysokou ško-
lou modernizace cukrovarnictví pro celý 
svět. Kromě saturace a jiných moderních 
postupů, učinil Julius svůj největší vyná-
lez na luhování cukru z cukrové řepy tak 

zvanou difúzí. V tomto zařízení 
byla pomocí páry vyluhována 
cukrová šťáva z řepy a k tomu 
vynalezl i krouhačku na řepu, 
která k tomu byla nezbytná. 
To znamenalo revoluci v cuk-
rovarnictví, která byla zavádě-
na do výroby téměř na celém 
světě. V roce 1870 zemřel jeho 
otec Florentin a on převzal 
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všechen majetek a začal podnikat i v ze-
mědělství. Aby měl zajištěný dostatečný 
přísun cukrové řepy pro cukrovar, prona-

jal si od arcivévody Karla Ludvíka něko-
lik dvorů a s nimi 5 000 hektarů pozemků. 
Byly to dvory Velké Němčice, Boudky, 
Zeleňák a Jalovisko. Na těchto pozemcích 
provedl melioraci a tím zvýšil úrodnost 
a kvalitu cukrovky a začal i umělým za-
vlažováním. Potíže při svážení cukrovky 
z polí do cukrovaru vyřešil tím, že spojil 
svoje dvory a okolní obce úzkokolejnou 
železnicí, po níž parní lokomotivy svážely 
cukrovku do cukrovaru až z 20 km vzdá-
lenosti. Tato dráha byla v provozu až do 
50. let 20. století, kdy byla zrušena. Julius 
Robert zemřel 12. února 1888, majetek po 
jeho smrti převzal jeho syn Justin Robert.

Rodina Robertů skončila v Židlocho-
vicích v roce 1918. Po vzniku ČSR byl 
majetek Habsburského panovnického 
dvora zkonfi skován. Protože Roberti měli 
veškerou půdu včetně té pod cukrovarem 
pronajatou od arcivévody, pozemky pře-
vzal stát a cukrovar přešel do vlastnictví 
cukrovarnické společnosti v Hodoníně. To 
byl jeden z důvodů a druhý, že za Justina 
Roberta byl cukrovar baštou germanizace 
ve městě a okolí. A co cukrovar? Taky už 
není, byl zrušen a postupně zlikvidován, 
zbyla jen „cukr věž“, která je opravena 
a slouží jiným účelům.

Josef Solnička

Ze starých kronik – rok 1933.
Poznámka předem: opisováno doslov-

ně ze staré kroniky, text odpovídá dobo-
vému pravopisu. Případné chyby nejsou 
chybami současného kronikáře.

Začátkem tohoto roku byla zima mírná, 
jaro též tak že jarní práce konaly se veli-
ce hezsky. Letní doba byla též příznivou, 
a pročež všechno obyly bylo velmi vyspě-
lé a v čase žních dalo neočekávaně hoj-
nou sklizeň. Pšenice dala na zrně po jedné 
měřici až 7q, žito a ječmen až 6q. Kdežto 
oves dal sklizeň velice slabou. Jetele též 
byla sklizeň slabá.

V tomto roce stalo se opatření čs. Vlá-
dou o prodeji pšenice po žních a to proto, 
by nebylo vše po žních za nízkou cenu 
cenu prodáváno i byla k tomu pověřená 
hospodářská družstva, která měla svoje 
skladiště a do těchto mohly dáti rolní-
ci svoji pšenici určenou ku prodání do 
úschování na tak zvané vazanty neb zá-
stavní listy se zálohou Kč 80 za 1q. Každý 
pak měl možnost svoji pšenici prodati při 
největší bursovní ceně, tak že v době před 
vánoční stála až Kč 130 a tu na svoji zálo-
hu Kč 80 obdržel doplatek Kč 50. Ovšem-
že za úschovu, pojistné a t. d. býl nucen 
družstvu hraditi. Žito a ječmen bylo v ce-
něn Kč 80 za 1q. Cukrovka byla v ceně 
Kč 11.50 avšak byla velice slabá sklizeň 
po jedné měřici 25 až 30q. Bramboru bylo 
též velice málo. Též byla zřízená na obec-
ní náklad telefonní hovorna a to na domě 
č. 23 u p. Novotného Aloise. Zařízení stá-
lo Kč 1.800 a po deset roku každým ro-
kem Kč 1.200 jako poplatky.

Prosba o spolupráci a infor-
mace

V okolí Moutnic i v obci samé se na-
chází několik křížů. Pracovnice kulturní 
komise paní Lenka Dohnálková mne po-
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žádala, abych zjistila něco o historii těchto 
tichých pamětníků starých časů, dokláda-
jících hlubokou zbožnost a víru našich 
předků.

Prosím tedy touto cestou zdvořile 
všechny moutnické obyvatele, kteří o kte-
rémkoli z křížů mají nějakou informaci, 
aby ji doručili nejlépe písemnou formou 
s podpisem přímo mně nebo na obecní 
úřad, jehož pracovníci mi zprávu předají. 
Bylo by dobré vědět, o který kříž se jedná, 
kdo, kdy a z jakého důvodu ho nechal po-
stavit. Případně jak nákladné pořízení kří-
že bylo a kdo se o tuto památku v dnešní 
době stará. A také na koho se mohu obrátit 
pro doplňující data.

Děkuji Vám předem za Váš zájem 
a ochotu a těším se na zajímavé zprávy 
a informace.

Miluše Janoušková, kronikářka

Vzpomínky pamětníka – post-
ní doba, Velikonoce

Ostatkové pondělí trávila většina mout-
nických mužů obcházkou po vesnici, při 
níž byli od hospodyněk obdarováni dobro-
tami jako špekem, klobásami, tlačenkou, 
něčím ze zabijačky i sladkými čerstvými 
koblihami. Tyto dobroty pak ze velkého 
veselí a zpěvu zkonzumovali v některém 
z místních hostinců. Ženy doma nasmaži-
ly koblihy a boží milosti a šly třeba někam 
na „besedu“ či samy pohostily návštěvu. 
Celá vesnice si užívala poslední chvíle bu-
jarého masopustu.

Na Popeleční středu, která je dnem 
přísného půstu, si šli všichni na mši sva-
tou pro „popelec“ na znamení pokání 
a začala čtyřicetidenní postní doba. Pá-
teční půst byl samozřejmostí, někdo se 
postil i ve středu. V dřívější době nebylo 
obvyklé jíst maso každý den. Každý pá-
tek a v neděli odpoledne byla v kostele 

pobožnost křížové cesty. Vedl ji vždy pan 
farář, který šel středem kostela v průvodu 
s ministranty a velkým množstvím škol-
ní mládeže a dětí. Ministranti nesli panu 
faráři stoličku nahrazující klekátko. V té 
době nepřicházelo v úvahu, aby děti sedě-
ly v lavicích. Stály vpředu u oltáře. Práce 
na poli a v hospodářství v časném před-
jaří nevyžadovala zatím vysoké pracovní 
nasazení a bylo možné více času věnovat 
duchovnu.

V pátou neděli postní zvanou také 
Smrtná vyšla některá děvčata na koledu 
s větví nazdobenou stužkami a vyfouk-
lými skořápkami –„ véfuky“. Zpívala při 
tom tuto koledu:

Smrtná neděla
kam ses poděla

u studánky u rubánky
ruce nohy myla
čéms je utírala

lístečkem, plístečkem
červeným vajíčkem

Na 6. neděli postní – Květnou, která 
je připomínkou slavného Kristova vjezdu 
do Jeruzaléma, se tak jako dnes přede mší 
svatou světily jívové ratolesti – kočičky. 
Potom obešli účastníci bohoslužby za zpě-
vu písní v průvodu kostel a dál se pokra-
čovalo uvnitř.

Předvelikonoční úklid, větrání peřin, 
mytí oken, to vše proběhlo v předstihu, 
aby ve svatém týdnu byl čas na řádné pro-
žití této důležité a vzácné doby.

Svatý týden tvoří vrchol církevního 
roku. Připomínáme si v něm události, ze 
kterých vyplývá smysl a cíl veškerých 
lidských dějin – Ježíšovo utrpení, smrt 
a zmrtvýchvstání. Mše svaté na Zelený 
čtvrtek, připomínky poslední večeře Páně 
se zúčastnili všichni. Při chvalozpěvu 



MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2018

33

Sláva na výsostech Bohu se rozezvučely 
zvony; a po jeho skončení utichly až do 
odpoledne Bílé soboty. Nahradili je chlap-
ci s takzvanými hrkači. Hrkat se chodílo 
večer na Zelený čtvrtek jako náhrada za 
večerní klekání. Pak se hrkači scházeli na 
Velký pátek ráno za rozbřesku na ranní hr-
kání a znovu v poledne, to je doba, kdy 
přibili Ježíše Krista na kříž. Následovalo 
hrkání v 15 hodin, to Pán Ježíš naposledy 
vydechl a v 17 hodin se nahrazovalo zase 
večerní klekání. Na Bílou sobotu se hrkači 
sešli opět za rozbřesku, aby nahradili ran-
ní klekání. Naposledy se kluci potkali na 
Bílou sobotu v poledne.

Při zastávkách na rozcestích zpívali 
hoši následující píseň:

My klekání klepeme,
tím památku činíme,

že Kristus Pán za nás umřel
a na kříži pro nás pněl.

On smrt hořkou podstoupil,
by nás hříšné vykoupil,
všechny naše nepravosti

ráčil na sebe vzíti.

Protož, milý křesťane,
modli se Anděl Páně,

pros za svoje provinění,
u Panenky Marie.

Na Velký pátek se nekonaly polní prá-
ce, jen co bylo třeba po domě. Po velko-
pátečních obřadech, kterých se opět zú-
častnili všichni obyvatelé, byl v kostele 
v prostoru tak zvané „žebračky“ upraven 
Boží hrob nádherně vyzdobený obrovský-
mi bílými květy hortenzií a bílými karafi -
áty. Vše bílé.

Celou sobotu se pak zde po hodinách 
střídala hasičská stráž. Na dalším místě 

v kostele byl na zemi připraven k uctívání 
starodávný kříž. Ti, kdo přišli uctít Boží 
hrob a kříž, na závěr líbali Kristovy rány. 
V nářečí lidé říkali, že jdou „lóbat Pánbíč-
ka“. A do kostela celý den mířila spousta 
lidí i s dětmi.

Na Bílou sobotu se ještě držel půst, ale 
upekly se koláče (mazance nepatřily ke 
zvyklostem), kdo měl keramickou formu, 
udělal si kynutého beránka a dodělávaly se 
poslední přípravy před největším svátkem 
v roce. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, li-
dově Vzkříšení začínala již v 5 hodin od-
poledne, takže po jejím skončení někteří 
hospodáři již nedočkavě běželi domů na 
nějakou tu klobásku či kousek uzeného.

Boží hod velikonoční začínal opět 
účastí všech na mši svaté. K obědu hos-
podyně připravila většinou smažené kůzle 
s bramborovým salátem. Odpoledne šli 
ještě jednou všichni poděkovat na požeh-
nání. Potom už byli všichni doma, povída-
lo se, někdo si četl, při pěkném počasí se 
vyšlo do zahrady a hospodyně s děvčaty 
barvily vejce na zítřejší „mrskut“. Chlapci 
o Velikonočním pondělku vyráželi velice 
brzy. Jako koledu dostávali vždy jen vaře-
ná obarvená vejce.

Je nutné dodat, že to všechno bylo ještě 
před 2. Vatikánským koncilem, liturgic-
kým jazykem byla latina a kněz byl obrá-
cen zády k lidu. Význam Velikonoc však 
nebyl zastřen pozlátkem doby, žádnými 
„pseudopokyny“ k výzdobě, k výběru po-
krmů a podobně. Víra lidí byla samozřej-
má a skutečná a stejně takový byl i jejich 
život. Těžký, ale opravdový.

Ze vzpomínek mé maminky paní Hedvi-
ky Janouškové.
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FARNOST MOUTNICE

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, ZVE-
ŘEJŇUJEME ČASY VELIKONOČ-
NÍCH BOHOSLUŽEB A CO NEJSR-
DEČNĚJI VÁS TÍMTO NA NĚ DO 
MOUTNICKÉHO CHRÁMU SV. JIL-
JÍ ZVEME:

Zelený čtvrtek 29. března:
18:30 hodin.

Velký pátek 30. března:
18:30 hodin.

Sobotní velikonoční vigilie 31. března:
20:30 hodin.

Neděle zmrtvýchvstání – Boží hod 
velikonoční 1. dubna:

7:30 hodin a 10:30 hodin.
Pondělí velikonoční 2. dubna:

8:00 hodin.

VELIKONOCE
Velikonoce jsou hlavním křesťanským 

svátkem (překvapivě ne Vánoce, v nich si 
připomínáme narození Zachránce, o Veli-
konocích již to, že nás zachránil).

• Velikonoce jsou svým původem svát-
ky jara.

• Před cca 3500 lety dali kananejské-
mu svátku jara zcela nový význam Židé 
svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení 
a osvobození židovského národa z egypt-
ského otroctví.

• Před dvěma tisíci lety pak Veliko-
noce dostaly současný význam Kristo-
vou smrtí a zmrtvýchvstáním. Vzkří-
šení Ježíše Krista je pro křesťany 
centrálním bodem jejich víry, smrt není 
konec, ale nový začátek nového života.

SVATÝ TÝDEN
Týden od Květné neděle do neděle 

velikonoční je Velkým nebo též Svatým 
týdnem.

Poslední dny postní doby nesou název 
Svatý týden. Tyto dny jsou obecně věno-
vány památce Ježíšova utrpení a vzkříše-
ní.

KVĚTNÁ NEDĚLE
Křesťané si připomínají slavný vjezd 

Krista do Jeruzaléma na velikonoční svát-
ky. Tenkrát mu mával lid ratolestmi. Proto 
se v úvodu obřadů mimo chrám světí rato-
lesti (jívové větvičky nebo někde palmové 
větve) a jde se průvodem do chrámu v při-
pomínku Ježíšovy cesty do Jeruzaléma na 
oslátku (tak vjížděli králové). Při mši sva-
té se čtou nebo zpívají pašije – část evan-
gelia pojednávající o utrpení Páně.

ZELENÝ ČTVRTEK
Dopoledne kněží se svým biskupem 

v katedrálách obnovují své kněžské sliby 
a biskup žehná posvátné oleje, které se 
pak používají během roku do dalších Ve-
likonoc.

Večer se ve farnostech slaví bohosluž-
ba na památku Poslední večeře Páně. Ob-
sahem večerní liturgie tohoto večera jsou 
dvě události: 1. Ježíšova večeře na rozlou-
čenou, při níž ustanovuje tajemství eucha-
ristie (pro nás pokrm na cestě k věčnosti – 
sv. přijímání) a myje apoštolům nohy, 2. 
Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě 
a jeho zajetí.

• Při chvalozpěvu „Sláva na výsostech 
Bohu“ se mohou rozeznít zvony, jež utich-
nou až do „Sláva na výsostech Bohu“ ve-
likonoční noci. Říká se, že zvony odletěly 
do Říma.

• Po přijímání se odnáší Eucharistie 
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na vyzdobené místo v kostele („Getse-
manská zahrada“), kde se uloží. Alegorie 
v tom vidí Ježíšův odchod z večeřadla do 
Getseman.

• Na závěr po eucharistické slavnosti se 
podle prastarého zvyku z oltáře odnášejí 
plachty a kříž. Je to znázorněním toho, 
že této noci byl Ježíš zrazen, opuštěn od 
svých přátel a nakonec byl zajat.

VELKÝ PÁTEK
Obsahem velkopátečních obřadů je 

zpřítomnění spásonosného Kristova utr-
pení a smrti.

Podle prastaré tradice dnes církev ne-
slaví mši svatou, ale pouze obřad.

Kněz je oblečen do roucha červené 
barvy a na počátku obřadů zdraví oltář 
hlubokou úklonou nebo se vrhne na tvář 
(prostrace) a chvíli se tiše modlí. Oltář je 
zbaven plachet, svící a kříže. Poté se čtou 
biblické úryvky, především pašije. Po nich 
následuje uctívání kříže – v den Kristovy 
smrti je to vyjádřením díků křesťanů za 
Ježíšovu oběť.

Velký pátek je postním dnem závazně 

zachovávaným v celé církvi, a to postem 
od masa a újmy v jídle. Je nepatrným pro-
jevem spoluúčasti na Kristově utrpení za 
naše hříchy.

BÍLÁ SOBOTA
Na Bílou sobotu trvá církev na mod-

litbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho 
umučení a smrti a také o jeho sestoupení 
mezi mrtvé. V modlitbě a postu očekává 
vzkříšení.

Bílá sobota je tzv. ne -liturgickým 
dnem, neboť se zásadně neslaví mše svatá 
a další svátosti, kromě pomazání nemoc-
ných a případně svátosti smíření.

VELIKONOČNÍ VIGILIE
Teprve během noci ze soboty na neděli 

se smí slavit liturgie. Nesmí začít před zá-
padem slunce a musí končit před výcho-
dem slunce.

Slavnost Velikonoční vigilie byla tedy 
od pradávna (a je na mnohých místech 
i dodnes) slavností ne večerní, nýbrž noč-
ní.

Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými 
symboly a texty velikonoční „přechod“ 
(pesach) ze zajetí utrpení, omezenosti 
a smrti do života svobody a plnosti. Tato 
oslava má přehledně členěnou strukturu:

• Oslava velikonočního světla (veli-
konoční oheň, velikonoční svíce) – před 
chrámem se rozdělá oheň, který se žehná; 

od něho se odpaluje velikonoční svíce 
(tzv. paškál), která je symbolem vítězného 
Krista nad smrtí. Poté následuje veliko-
noční chvalozpěv (Exultet). Ten je chvá-
lou světla, které dává Bůh svému lidu. 

• Bohoslužba slova. V této části veli-
konoční oslavy věřící uvažují o podivu-
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hodných skutcích, které Bůh od počátku 
činil. Čte se 7 starozákonních čtení a 2 
novozákonní.

• Křestní obřady – zahrnuje svěcení 
vody, obnovu křestních slibů věřících, 
křest.

• Eucharistie – tedy obětní část mše 
svaté

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ,
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ

Kristus vstal z mrtvých za svítání „prv-
ního dne v týdnu“ neboli „prvního dne po 
sobotě“ (sobota byla podle židovského 
kalendáře posledním dnem týdne). Svým 
zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitel-
ské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané 
v tento den začali pravidelně scházet k eu-
charistickému „lámání chleba“ a tento den 
nazvali „dnem Páně“. O tomto dni se také 
žehnají velikonoční pokrmy a papežové 
pronáší své poselství Urbi et Orbi.

SYMBOLY A ZVYKY
Nejblíže tradici židovských velikonoc 

je svěcení mazanců či potravy, se kterým 
se setkáváme především na východě. Bar-
vení a svěcení vajíček není biblický ani 
ranně křesťanský zvyk, ovšem byl „adop-
tován“, protože vejce jsou symbolem no-
vého života. Svěcení velikonočních rato-
lestí (kočiček) je potom určitým odkazem 
na Kristův příjezd do Jeruzaléma.

• Výraz aleluja. Celou dobu veliko-
noční zaznívá zvláště zpěv aleluja. Výraz 
aleluja pochází z starého hebrejského vý-
razu halelú -jáh, který znamená oslavujte 
Pána, chvalte Pána. Tento výraz obsahuje 
i kratší podobu Božího jména (yh, „jáh“). 
Latinská podoba tohoto termínu zní alle-
luia. Z ní pak vznikla podoba česká ale-
luja. Je výrazem velikonoční radosti křes-
ťanů.

P. René Václav Strouhal

Triduum 26. – 28. 2. 2018
Společenství maminek opět letos při-

pravilo společné třídenní setkání. Pro kaž-
dý den jsme vybraly jedno téma.

Páteční setkání bylo o modlitbě.
Modlitba je silná zbraň proti zlu, zbraň, 

kterou máme a kterou bychom měli často 
používat, zvláště, chceme -li pomoci du-
ším v očistci. Chceme -li chránit naše děti, 
naše manželství, naše rodiny, národ a celý 
svět.

Dej, Ježíši, ať je modlitba pramenem 
mého života, ať je modlitba pro mne živo-
tem a život modlitbou, protože modlitba 
je nejkrásnější a nejdůvěrnější společen-
ství lásky. A láska je modlitba, láska je 
život, láska jsi ty sám.

Dej, ať je modlitba pro mne uzdrave-
ním, načerpáním nových sil, utěšením 
bouřek mého srdce, mé mysli, mé duše 
i mého těla.

Vychovávej mne, Ježíši, modlitbou, ať 
se stanu tím, kým jsem a kým mám být. 
Ať mne modlitba očišťuje, ať mne modlit-
ba chrání před hříchem a neláskou, ať mně 
daruje tvého Svatého Ducha, díky které-
mu mohu odpouštět, mohu důvěřovat, 
mohu se stát pokorným a tichým srdcem.

Proto znovu prosím: Pane, nauč mne 
modlit se.
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Potom byla vystavena Nejsvětější svá-
tost oltářní a my jsme uctili Pána písněmi 
a litaniemi a následovala mše svatá.

Sobotní setkání bylo o mši svaté. 
Mše je svátost lásky, tak velké, že nás 

nekonečně přesahuje, má životodárnou 
moc, je to nevyčerpatelný poklad, v němž 
objevujeme stále nové a nové. Je to nepo-
chopitelné tajemství.

Vojtěch Kodet v knize „Přežít nebo 
prožít mši svatou“ píše: Bůh se nám z lás-
ky cele dává a zve nás k láskyplné odpo-
vědi. Není dost dobře možné slavit eucha-
ristii jako divák, natož nechat kněze, ať si 
ji slaví za nás bez nás… Je potřeba prosit 
Duch svatého o probuzení našeho vztahu 
s Kristem a o dar chápavého srdce.

Mše svatá je hluboké tajemství, vztah 
lásky mezi Bohem a člověkem. Víra je 
především vztah, vztah mezi Bohem a člo-
věkem. Vztah lásky je podstatou celého 
křesťanství a tím i slavení eucharistie. Při-
jít na mši sv. znamená velmi mnoho. Mše 
sv. to je něco velmi cenného, velká šance 
pro nás být v lásce s Bohem. Mši sv. mů-
žeme přirovnat k hostině a na tuto hostinu 
je dobré připravit půdu našeho srdce.

Následovala výstava Nejsvětější svá-
tosti oltářní, chvály a mše sv.

V neděli jsme společně chválili, děkova-
li a prosili. 

Modlitba chvály přesouvá náš pohled 
z nás na Boha, který nás obdarovává. „ 
Radujte se stále v Pánu, opakuji, radujte 
se. Pán je blízko… O nic nemějte starost „ 
list Filipským.

V listě Římanům píše: Bůh naděje ať 
vás naplní veškerou radostí a pokojem! 
Radujte se z naděje, v soužení buďte tr-
pěliví, v modlitbách vytrvalí. Radujte se 
v Pánu!

Dobrý Ježíši, děkujeme ti za úžasný 
a nevýslovný dar víry a důvěry v Tebe, 
které nám zprostředkovávají světlo ve 
chvílích temnoty. Jen ty, Pane, víš, kolik 
je v nás tmy a kolik světla. Dej nám, aby-
chom my byly tím světlem pro naše děti 
a naše blízké.

Děkujeme maminkám, babičkám, ta-
tínkům, dětem a všem, kteří se s námi 
setkávali na našem modlitebním triduu 
a závěrečném agapé. Boží požehnání vy-
prošujeme všem v Moutnicích.

Za společenství Modlitby matek: 
Helča, Hanka, Ája, 

Markéta, Lenka a Péťa

Tříkrálová sbírka
Jako již každoročně, i letos proběhla 

v naší obci Tříkrálová sbírka, která probí-
há pod záštitou Charity Rajhrad. Výtěžek 
z této sbírky je určen pro potřebné. Pro 

představu, kam vaše příspěvky putují – 
jsou to senioři, lidé bez domova, matky 



MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2018

38

VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z. s.

Jako všechny ostatní spolky jsme do-
končili práci na příspěvku do připravo-
vané obecní knihy a pomalu vymýšlíme 
program na oslavy výročí obce plánované 
na polovinu října.

Kdyby se mi podařilo dohledat všech-
ny obecní zpravodaje za poslední léta, 
dala by se už asi z našich příspěvků dát 
dohromady kniha s názvem „Vinařův 
rok“. Možná, že se rok co rok částečně 
opakují, ale je snaha, aby byly aktuální, 
informativní a zajímavé.

Většina vinařů je v plném tempu ka-
ždoroční akce – řez révy. Po loňských 
jarních mrazech se keře révy vysílily na-
sazováním nové úrody a je to na jejich 
oslabené vitalitě znát. Doufejme, že bude 
letos příznivý rok, aby se jejich zdravotní 
stav zlepšil.

Začátkem února nám začal tradiční ko-
lotoč výstav vín v okolních obcích. Každý 
týden až do první půlky května sbíráme 
vzorky vína po dvou lahvích na 1 až 3 vý-
stavy. Také musíme okolním vinařským 
spolkům vypomoci s hodnocením (bodo-
váním) vína, které se koná týden před ka-
ždou výstavou a na které je vždy potřeba 
30 – 50 hodnotitelů. Ti v jednotlivých ko-
misích po 2 – 4 lidech ohodnotí anonym-
ně předložené vzorky vín jednotlivých 
odrůd. Každá komise asi 25 – 30 vzorků. 
Pomáhají jim při tom 3 až 4 vinařští od-
borníci, takzvaná subkomise, která nako-
nec vybere z nejlepších vzorků vybraných 

jednotlivými komisemi ta úplně nejlepší 
vína – šampiony výstavy. Získat „šampio-
na“ je pro každého vinaře prestižní záleži-
tost a vrcholné ocenění jeho práce a umu.

V plném proudu je také příprava „Vi-
nařského zájezdu“, který se bude konat 
opět začátkem května. V době, kdy je 
ostříháno a vyvázáno a vinař čeká na za-
čátek květu révy, který probíhá začátkem 
června. Ukáže se „násada hroznů“ v no-
vém vegetačním období, která, pokud je 
příhodné počasí a podaří se udržet dobrý 
zdravotní stav, dává základ podzimní úro-
dy. Těsně před květem se vinice začínají 
ošetřovat postřiky proti houbovým cho-
robám, které se pravidelně opakují podle 
počasí a tlaku chorob až do první poloviny 
srpna. Protože jak se něco zanedbá, stojí 
spoustu práce, času i fi nančních prostřed-
ků zachránit co se dá.

Bohužel zájezd se teprve začíná při-
pravovat a není zatím pevně rozhodnuto 
o místě, které navštívíme, ani přesném ter-
mínu, ale budeme se snažit, aby se k vám 
informace dostaly včas. Takže zatím je 
možné to brát jako „Magical Mystery 
Tour“ (zájezd s překvapením). Ale samo-
zřejmě jako vždy to bude stát za to.

Za VBM – vinaři Moutnice
Jiří Novotný

s dětmi nebo rodiny v tíživé životní si-
tuaci. I u nás vyrážejí, v jakémkoliv po-
časí, skupinky tří králů a rok od roku jste 
štědřejší. Letošní sbírka vynesla krásných 
54 061 Kč.

Všem dárcům děkujeme a poděkování 
patří také vedoucím a dětem, bez kterých 
by to nešlo.

Petra Husáková


