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Vážení a milí Moutničáci,

máme za sebou hektický půlrok, kdy naše obec byla 
jednou z nejrozkopanějších v republice. Kromě prací na 
průtahu probíhaly i přeložky sítí do země u hřiště, budovy 
základní školy a v úseku od obecního úřadu po květinář-
ství. O pracích na hřbitově ani nemluvě. Náročné to bylo 
i s dopravou, kdy projet z jednoho konce dědiny na druhý 
byl kumšt, který trval 10 minut. Věřím, že situace se po-
stupně zlepšuje spolu s tím, jak se daří jednotlivé stav-
by či etapy staveb dokončovat. Jsem přesvědčen, že se 
jednotlivými stavbami podaří zvýšit bezpečnost chodců, 

automobilové dopravy, zlepšit stabilitu dodávek elektrické energie i veřejného osvět-
lení. Doufám, že postupem času občané ocení i zvýšení nabídky i rychlosti kabelové 
televize a internetu, ozelenění a sjednocení zeleně podél celého průtahu a v neposlední 
řadě i komfort, který by jednotlivé stavby měly přinést. V následujících odstavcích tedy 
naleznete více o jednotlivých stavbách.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

1. ZPRÁVY Z OBCE

PRŮTAH V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

Práce na průtahu se pomalu chýlí ke 
svému konci. Zároveň s dokončováním 
jednotlivých etap se objevují stále stejné 
otázky, na které je dobré znát odpovědi. 
Dovolte tedy, abych se pokusil odpovědět 
na nejčastěji kladené otázky spojené se 
stavbou průtahu skrze naši obec.

Kdy už to bude hotové?
V současnosti probíhá IV. závěrečná 

etapa rekonstrukce silnice II/380, která by 
měla být dokončena dle uzavřené smlou-
vy do 15. srpna tohoto roku. Vzhledem 
k tomu, že každý den zpoždění na stavbě 
je pokutován, lze předpokládat, že hlavní 
práce budou k tomuto datu hotovy. Záro-
veň je však třeba upozornit na to, že schvá-

lené uzavírky jsou v tuto chvíli vyřízené 
do 31. 8. 2018. Jak vnímat tento nesoulad? 
Každá stavba musí být před tím, než je po-
užívána, zkolaudována. Kolaudace (sou-

hlas s užíváním stavby) u takto velkých 
staveb většinou bývá náročnější, proto se 
vyřizuje předčasné užívání stavby a spolu 
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s tím se chystají veškeré potřebné papíry, 
dokončuje se dopravní značení, vegetační 
úpravy apod. V druhé polovině srpna tedy 
očekávám, že se budou řešit zejména ad-
ministrativní kroky a dokončovat drobné 
práce. Který den přesně se otevře silnice 
pro veřejnou dopravu, nedokáže v tuto 
chvíli říci s jistotou nikdo. Pravděpodobně 
to bude koncem srpna, nejpozději 1. září.

Bude možné projíždět od Těšan smě-
rem na dálnici?

V tuto chvíli je silnice od Těšan směrem 
na dálnici sice průjezdná, ale zatím jen pro 
dopravní obsluhu a autobusy. Pustit na 
tuto trasu veřejnou dopravu není v součas-
nosti možné. Nejsou hotovy chodníky, po 
staveništi se tudíž pohybuje řada místních, 
dělníků a strojů a jakékoli zahušťování do-
pravy je krajně nebezpečné. Obec si otáz-
ku bezpečnosti dlouhodobě uvědomuje 
a na každém kontrolním dni apeluje spolu 
s bezpečákem na zajišťování koridorů pro 
pěší jak podél stavby, tak skrze stavbu. 
Obec dlouhodobě upozorňuje na to, že se 
sice změnily autobusové zastávky, ale že 
nejsou doposud napojeny jednotlivé větve 
chodníků od kruhového objezdu.

Po dokončení všech prací od Těšan po 
kruhový objezd je možné, že bude vyvinut 
tlak ze strany Policie a Odboru dopravy, 
aby se Moutnice již otevřely pro transitní 
dopravu Od Těšan na Blučinu.

Obec se tomuto kroku brání, protože 
si uvědomujeme, že každé auto, které by 
tímto směrem projíždělo, by za sebou strh-
lo řadu dalších aut, které mohou následně 
bloudit po naší obci. Také nebude hotové 
dopravní značení, které se dělá vždy na 
závěr dopravních staveb. I z tohoto důvo-
du si myslíme, že není dobré sem pouštět 
transitní dopravu do doby, než bude hoto-
va celé obec.

Mám si dopojit chodník a vjezd sám? 
Kdy se dostanu autem do garáže?

Součástí projektu je i napojení všech 
vjezdů a vchodů do domů. Díky tomu, že 
apelujeme na bezpečnost chodců, dělají se 
přednostně hlavní trasy chodníků a výško-
vé napojení všech vjezdů a vchodů pro-
běhne následně. Prosím tedy o strpení. 
Rozumím tomu, že v mnoha případech 
chybí dořezat jen pár dlaždic a je hoto-
vo. Bohužel takových „jen“ je v celé obci 
mraky.

Proč nové osvětlení tak moc svítí?
Spolu s rekonstrukcí hlavní silnice 

bylo třeba řešit i veřejné osvětlení. Veřej-
né osvětlení pak musí splňovat určitou in-
tenzitu osvětlení, a to podle toho, do jaké 
kategorie je silnice zařazena (to se zase 
odvozuje podle intenzity dopravy – tedy 
kolik tudy projede aut za den). Na základě 
toho je pak stanovena minimální světelná 
hladina, která musí být splněna.

Dnešní požadavky jsou pak mnohem 
přísnější, než tomu bylo dříve. Je to po-
dobné jako když stavíte dům. Dříve se sta-
věly domy s nějakou tloušťkou zdí a neře-
šily se úniky tepla. Dnes je kladen důraz 
u nových domů na zateplování a každý 
musí mít zpracován průkaz energetické 
náročnosti.

Veřejné osvětlení tedy musí mít vyšší 
intenzitu než dříve a proto, aby neoslňo-
valo projíždějící řidiče, se dává výše. Od 
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toho jsou pak odvozeny i rozestupy jed-
notlivých lamp. My zde máme instalovány 
lampy s Led svítidly, které svítí výhradně 
dolů a mají v sobě zabudováno automa-
tické stmívání. To znamená, že mezi je-
denáctou hodinou večerní a třetí hodinou 
ranní svítí o 38 % méně. Pouhým okem 
toto nepoznáte, jelikož dochází k postup-
nému stmívání v řádu minut a lidské oko 
se tomu přizpůsobí.

Proč má soused před domem parkovací 
stání a já ne?

Jednoduše řečeno, všude, kde mohlo 
být umístěno podélné parkovací stání, tak 
je umístěno. Umístěno pak nemohlo být 
na soukromém pozemku, před vjezdem 
a také v rozhledovém trojúhelníku kaž-
dé křižovatky. Rozhledový trojúhelník je 
zjednodušeně řečeno vzdálenost na kaž-
dou stranu od křižovatky, kam musí řidič 
vyjíždějící z vedlejší silnice vidět, aby 
vjel bezpečně na silnici hlavní. Při rych-
losti 50 km/h to činí 65 m v jednom směru 
a 50 m v druhém směru.

Proč nezůstaly zastávky u hospody?
Otázka umístění zastávek patřila 

v rámci přípravy projektu k jedněm z nej-
těžších. Díky tomu, že je v Těšanech pře-
stupní zastávka, musí stejné parametry 
splňovat i zastávka naše. Je to dáno tím, 
že autobusy od Brna a od Nesvačilky se 
u nás sjíždějí ve stejný čas, aby pak ná-
sledně dojely zároveň do Těšan. Z toho 
pak plyne požadovaná délka nástupní 
hrany autobusové zastávky, kdy nesmí 
být přerušena vjezdy do rodinných domů. 
Když k tomu připočtete nájezdové klíny 
autobusových zastávek a přilehlých pře-
chodů pro chodce, dostanete se na mnoho 
desítek metrů a zjistíte, že jinam ani umís-
tit zastávky nelze.

Proč se u našeho zvýšila (snížila) silni-
ce?

Naše obec leží na rovině. Proto, aby 
odtekla dešťová voda z vozovky, je třeba 
tu otočit spád vozovky, tu mírně přizved-
nout či snížit, aby voda dotekla do nejbliž-
ší uliční vpusti.

Jak je to se zelení?
Často se setkávám s hodnocením toho 

či onoho detailu, aniž by daný soudce znal 
(dokázal si představit) finální podobu. 
Diskutuje se vyřešení dopravy v centrál-
ní části, parkoviště, napojení chodníků či 
kácení a výsadby zeleně. Také součástí 
této stavby jsou vegetační úpravy. Každé 
hodnocení, ať už pozitivní či negativní, mi 
přijde podobné, jako když někdo hodnotí 
dům ve fázi hrubé stavby a neví, jaká bude 
fasáda a vybavení stavby. Je dobré počkat, 
až budou konkrétní plochy osázeny růže-
mi, levandulí, živým plotem, stromy či 
trávou.

Snop obilí v kruhovém
objezdu

K otázkám k průtahu patří i dotazy 
směřující ke snopu obilí, který je umís-
těný uprostřed kruhového objezdu. Prv-
ní otázky se začaly objevovat na podzim 
loňského roku, kdy se začalo s realizací 
průtahu. Otázka tehdy zněla: „co bude 
uprostřed kruháču?“

Vzhledem k tomu, že toto nebylo sou-
částí projektu, začali jsme se bavit, jestli 
a co nás symbolizuje. Padaly různé návr-
hy a nakonec panovala všeobecná shoda 
na tom, že by to mělo být něco, co propo-
juje historii i současnost a co nás vystihuje 
a přitom nikoho neurazí. Z toho vznikl ná-
pad snopu obilí, kde klas obilí se objevuje 
na první dochované pečeti obce Moutnice 
z roku 1628, zároveň se nacházíme v ro-
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vinaté části Dyjsko – svrateckého úvalu 
s velmi úrodnou půdou a svého času pat-
řila obec Moutnice na špici co se týče vý-

nosnosti sklizně obilí na jeden hektar.
Ve chvíli, kdy byla vyřešena otázka 

co, tak z toho vzešly další otázky z čeho 
(z jakého materiálu), kdo to vyrobí a jak 
to bude ztvárněno. Po konzultacích 
s Ing. arch. Pavlou Novotnou – Příbran-
skou jsme se shodli na tom, že půjdeme do 
kombinace kov – kámen a že by bylo dob-
ré do toho zapojit místní kováře. Nakonec 
místní kovář doporučil svého spolužáka 
a na jeho návrh se rozhodlo, že celé dílo 
bude z potravinářské nerez oceli. Otázka 
barvy, tvaru a velikosti kamene se podaři-
lo vyřešit náhodou, a to při cestě z Újezdu 
do Moutnic, kdy jsme si všimli v Žatča-
nech volně ložených kamenů. Po bližším 
prozkoumání a dotazu na žatčanského 
starostu bylo jasné, že je to přesně to, co 
jsme hledali. Obec Žatčany nám požado-
vaný kámen darovala a pak už zbývalo jen 
snop vykovat a usadit. Zde jsme se ocitli 
před další výzvou, a to jak a kdo nám vy-
vrtá požadovaný otvor do kamene. Úlohy 
se nakonec zhostili místní nadšenci Svato-
pluk Urban s Petrem Kohoutkem. Osaze-
ní následně proběhlo za vytrvalého deště. 
Kolem zbývá vysadit už je růže a kruháč 
bude hotový.

Stavební práce na hřbitově
V letošním roce probíhá dokončování 

prací na rekonstrukci márnice, dostavba 
zídky kolem nového hřbitova a chystání 
ozvučení a osvětlení nového hřbitova. Od 
začátku roku se tedy zprovoznily rozvo-
dy vody na hřbitově. Podařilo se dostavět 
zděné oplocení v chybějící části nového 
hřbitova. Dále se rekonstruovala márni-
ce – nahodila se zbývající zeď, byla opra-
vena střecha včetně štítů a dešťových svo-
dů, obložena plocha kolem vodovodního 
kohoutku, celá márnice pak byla vymalo-
vána a byly opraveny dveře včetně zámků. 
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Také byla zhotovena nová brána k vývozu 
odpadů. Poslední, co je třeba dokončit, 
je osadit sloupy veřejného osvětlení, aby 

mohly být zasypány díry, které jsou pro to 
nachystány.

Přeložky sítí do země
Po zdlouhavých jednáních se společ-

ností E-on se podařilo v letošním roce 
uskutečnit přeložky nízkého napětí u hřiš-
tě, školy a obecního úřadu do země. U hři-
ště a školy jsou již práce zcela hotovy. 
U obecního úřadu vše závisí na koordinaci 

s přeložkou veřejného osvětlení a místní-
ho rozhlasu do země. I když nízké napě-
tí je vedeno již zemním kabelem, zbylé 
střešní nosníky a sloupy budou moci být 
odstraněny poté, co společnost provádě-
jící přeložku veřejného osvětlení přepojí 
rozvaděčovou skříň. Vše by mělo proběh-
nout v následujících dnech.

Moutnice v soutěži Vesnice 
roku

Řada z vás možná zaregistrovala, že se 
naše obec přihlásila do soutěže Vesnice 
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roku 2018. Někteří se podivovali nad tím, 
že se hlásíme do této soutěže, když máme 
rozkopanou silnici. Jiní se pak zajímali, 
jak jsme v této soutěži uspěli.

Na úvod je třeba objasnit, že tato sou-
těž není o tom, co je v které obci posta-
veno, nebo jaká je zde památka. Spíše je 
celá soutěž o tom, jak která obec žije spol-
kovým životem, jak jednotlivé organizace 
spolu spolupracují, jak se daří v obci plá-
novat a realizovat jednotlivé stavby na zá-
kladě rozvojových dokumentů – územní 
plán, regulační plán, pozemkové úpravy, 
strategický rozvojový dokument apod.

I když se naše obec do soutěže nejdříve 
přihlásila z čistě pragmatických důvodů 
(získání plusových bodů za účast do kraj-
ských dotací), nakonec jsme se rozhodli 
v této soutěži zabojovat. Zhruba 10 dní 
před tím, než měla přijet do naší obce 
hodnotící komise, jsme si sedli se zástupci 
většiny organizací a plánovali, jak se sou-
těže zhostit a jak komisi zaujmout.

Vzhledem k tomu, že hodnotící komise 
měla na každou obec jen dvě hodiny, zbý-
valo na každou organizaci jen cca 5 minut 
času. Padlo tedy rozhodnutí, že se pokusí-
me zaujmout komisi nachystanou soutěží 
„Moutnice v obrazech“. Bylo nachystáno 
na deset zastavení po celé obci, která měla 
přiblížit komisi, jak zde v průběhu roku 
žijeme.

Kromě prohlídky obecního úřadu, ško-
ly a školky jsme navštívili hasičku, kos-
tel, připravili mini výstavu od chovatelů, 
seznámili komisi se systémem třídění od-
padů, zasadili společně lípu v biokoridoru 
(tak jak to děláme s dětmi ze školy a škol-
ky) a celé to zakončili v orlovně, kde jsme 
navštívili stálou expozici II. zahraničního 
odboje, ochutnali dobroty, které nám na-
chystaly zástupkyně spolku žen, ochutnali 
vína místních vinařů, nakoukli do míst-

ních kronik apod. Celou prezentaci jsme 
zakončili vypuštěním dvou holubů na 
památku těch, kteří se nevrátili z odboje 
domů.

Sice jsme v této soutěži nevyhráli, ale 
jsem přesvědčen, že jsme se ani neztratili. 
Získali jsme 3. místo v soutěži „krajáč“ za 
boží milosti, což je podkategorie soutěže 
Vesnice roku za místní tradiční pokrm. 
Dále jsme získali mimořádné ocenění 
za to, jakým způsobem pamatujeme na 
účastníky II. zahraničního odboje. Ofici-
ální vyhlášení proběhne o prázdninách ve 
vítězné obci, kterou se pro letošní rok za 
Jihomoravský kraj stala obec Hrušky.

Mě samotného nejvíce potěšilo to, ja-
kým způsobem přijaly organizace tuto 
soutěž za svou. Je to velký příslib pro 
podzimní slavnosti, které v naší obci 
proběhnou 14. října k příležitosti oslav 
720 let od první písemné zmínky o naší 
obci a 100 let výročí naší republiky. Chci 
touto cestou poděkovat všem, kteří se do 
soutěže Vesnice roku jakkoli zapojili pří-
mo svojí účastí nebo i přípravou na tuto 
soutěž.

K pramenům řeky Litavy
Tak jako je dobré znát historii své obce, 

své země, je dobré si občas připomenout 
i podstatu, kořeny organizace, jejímž jsme 
členem.

V našich končinách cca před 15 roky 
vzniklo dobrovolné sdružení obcí Region 
Cezava. Region Cezava nese název podle 
říčky, která tímto krajem protéká. Název 
řeka Cézava se však používá pouze v po-
sledních kilometrech jejího toku. Správ-
nější by bylo označení Litava, která pra-
mení v Buchlovských kopcích a vlévá se 
v Židlochovicích do řeky Svratky.

Dne 8. 6. 2018 proběhlo výjezdní za-
sedání Regionu Cezava k pramenům řeky 
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Cézavy (Litavy). Šlo o příjemně strávený 
den se zástupci jednotlivých obcí svazku. 
Během výšlapu se podařilo prodiskutovat 
problémy jednotlivých obcí i způsoby je-
jich řešení.

Domnívám se, že i zde se podařilo na-
jít kořeny (smysl) proč tento svazek obcí 
vznikal. Mělo jít zejména o sdílení a spo-
lečné řešení některých problémů.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

Informovanost občanů
Snažíme se Vám podávat veškeré dů-

ležité informace, k čemuž využíváme růz-
ných informačních prostředků. Je jen na 
každém z nás, vybrat si to, co nám nejvíce 
vyhovuje.

Infokanál – najdete zde důležité infor-
mace, pozvánky na kulturní a společen-
ské akce, informace od lékařů a mnoho 
dalšího. Infokanál je denně aktualizován 
tak, abyste měli vždy aktuální informace. 
Tento zdroj informací je dostupný v tele-
vizích pro občany, kteří jsou napojeni na 
kabelovou televizi od firmy Noel. Ostat-
ní mají možnost zhlédnout infokanál na 
webových stránkách obce. Odkaz se na-
chází v pravém menu – „zprávy z obce“.

Hlášení rozhlasu – již delší dobu je 
zavedena pravidelná rozhlasová relace 
v pondělí, středu a pátek vždy v 16:45 ho-
din. Mimo tuto dobu se hlásí mimořád-
né hlášení a prodej na parkovišti. Pokud 
je hlášení v dobu, kdy ještě nejste doma, 
můžete si hlášení dohledat na webu obce 
v rubrice „hlášení rozhlasu“.

Webová stránka obce – dostupná 
všem, kteří se dostanou na net. Na úvodní 
hlavní stránce se zobrazují všechny důleži-
té aktuality. Najdete zde hlavně informace 
o odstávce vody a elektřiny, které uveřej-
ňujeme v okamžiku, kdy jsme o tom in-
formováni. Zpravidla to bývá cca 3 týdny 
před plánovanou odstávkou. Dále změny 
ordinačních hodin nebo omezení pracovní 
doby lékařů, uzavření obecních a měst-
ských úřadů a další. Tyto aktuality poté 
ti, co mají zadaný na webu svůj e-mail, 
dostávají do e-mailové schránky. Pokud 
tuto službu ještě nevyužíváte, stačí zadat 
Váš e-mail do rubriky „odběr novinek  
e-mailem“, kterou najdete na webu obce 
na hlavní úvodní stránce v pravém menu.
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Starosta informuje – tuto rubriku na-
jdete na webu obce. Každý měsíc zde na-
jdete shrnutí všech důležitých věcí, které 
se v obci udály a akcí, které jsou v plánu.

Facebooková stránka obce – byla za-
ložena nedávno a slouží jako rychlý pře-
nos důležitých informací. V poměrně krát-
ké době se tak informace dostanou mezi 
širokou veřejnost.

Potřebuje znát více informací nebo 
se na něco optat podrobněji? Rádi Vaše 
dotazy zodpovíme. Využijte k tomu pro-
sím naše e-mailové adresy, mobilní čísla 
a pevnou linku na úřad. Děkujeme. Pokud 
píšete dotazy na fb, předem se omlou-
váme, že neobdržíte obratem odpověď. 
Tento kanál je využívám spíše pro rychlé 
šíření podstatných a důležitých informací. 
Děkujeme za pochopení.

Iva Kohoutková

Webové stránky obce,
www.oumoutnice.cz – novinky

Již několikrát jsme ve zpravodaji před-
stavovali web obce. Web se stále moderni-
zuje, proto bych tentokrát ráda zmínila pár 
novinek letošního roku.

Nově je zařazena rubrika GDRP – týká 
se nové legislativy platné od 25. 5. 2018. 
Další nové rubriky jsou florbal, videoga-
lerie a program kina. Zde najdete pozván-
ky na zápasy, videa, týkající se naší obce, 
a program kina v Měníně a Velkých Něm-
čicích.

Na úvodní straně webu v pravém menu 
najdete rubriku „nejnovější“. Zde je pře-
hled všech posledních přidaných článků 
na web. Občan tak má rychlý náhled na 
všechny přidané novinky. Výjimku tvoří 
úřední deska, videogalerie a fotogalerie. 
Tyto rubriky nelze provázat do sekce „nej-
novější“.

Fotogalerie je průběžně doplňována, 

snažíme se dokumentovat všechny akce. 
Nejvíce se nám rozrůstá fotogalerie průta-
hu, jsou ale doplněny také fotografie z ví-
tání občánků, odpadkobraní, výstav, plesů 
a dalších společenských akcí.

Průběžně je také doplňována rubrika 
„co kde vyřídím“ tak, abyste z pohodlí va-
šich domovů zjistili, co kde vyřídíte, jaké 
doklady k tomu budete potřebovat a ko-
lik bude stát poplatek. Rubrika obsahuje 
i formuláře ke stažení.

Iva Kohoutková

Klíče
V posledním době se nám množí na 

OÚ ztracené klíče. Každý nález vždy uve-
řejníme na všech dostupných kanálech 
a uvedeme v hlášení. Žel i přes to si klíče 
majitelé nevyzvedávají. Ráda bych požá-
dala ty občany, kteří svoje klíče postrádají, 
ať se nebojí na OÚ zeptat. Pokud se Vám 
sem cesta nehodí, stačí napsat na e-mail: 
podatelna@oumoutnice.cz a popsat svoje 
ztracené klíče – jeden klíč nebo více ve 
svazku, jaké tam jsou přívěsky apod.

Rádi Vám odpovíme, zda tu neleží 
zrovna ty Vaše ztracené.

Iva Kohoutková

Soutěž Vesnice roku 2018
Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro 

obnovu venkova ČR v roce 1995 pod 
názvem „Soutěž o nejzdařilejší program 
obnovy vesnice“. Od roku 1996 je jedním 
z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní 
rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Minister-
stvo zemědělství se mezi vyhlašovatele 
připojilo v roce 2007.

Cílem soutěže Vesnice roku v Progra-
mu obnovy venkova je snaha povzbudit 
obyvatele venkova k aktivní účasti na roz-
voji svého domova, zveřejnit rozmanitost 
a pestrost uskutečňovaní programů obno-
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vy vesnic a upozornit širokou veřejnost na 
význam venkova. Všechny obce jsou nej-
prve hodnoceny v krajských kolech, která 
probíhají v květnu a červnu. Celostátní 
kolo proběhne první zářijový týden. Vítěz 
letošního ročníku bude vyhlášen 15. září 
na jarmarku venkova v Luhačovicích.

V letošním roce 2018 se do soutěže při-
hlásilo 228 obcí. Soutěží se v krajských 
kolech. Nejpočetnější zastoupení, 25 sou-
těžících obcí, má Jihomoravský kraj a kraj 
Vysočina. Nejméně obcí, a to 11, se do 
soutěže přihlásilo v Olomouckém kraji. 
Z každého kraje postupuje do celostátního 
kola vítězná vesnice.

Mezi 25 přihlášených obcí z Jihomo-
ravského kraje jsme letos patřili i my. Ka-
ždý je vždy hrdý na svou vísku a myslím 
si, že i my máme co ukázat. V posledních 
letech se tu hodně buduje, máme nový 
obecní úřad, rekonstruovanou mateřskou 
školku a v současnosti probíhají práce na 
průtahu. Chráníme si i životní prostředí – 
třídíme od domu, vysazujeme stromy. 

Hodnotící komise nás navštívila v neděli 
3. 6. 2018. Každá vesnice má přesně vy-
mezený čas a to 120 minut. Ukázat za tuto 
dobu komisi všechny strategické materi-

ály, úřad, budovy a život v obci, spolko-
vou činnost, biokoridory a další, je téměř 
nadlidský úkol. Celá cesta se musela stra-
tegicky naplánovat, minuty běžely a my 
komisi postupně ukázali, jak se žije a staví 
v Moutnicích.

V pátek 8. 6. 2018 proběhlo v obci Ko-
zojídky vyhlášení výsledků. Vesnicí roku 
2018 za Jihomoravská kraj se staly Hruš-
ky, okr. Vyškov, kde posléze proběhne 
slavnostní předávání diplomů a ocenění. 
Z této soutěže si odnášíme mimořádné 
ocenění za vytvoření expozice věnované 
311 čs. bombardovací perutě a čs. obr-
něné brigádě. Stálou expozici II. odboje 
věnovanou 311. peruti můžete navštívit 
v místní orlovně. Dále jsme získali tře-
tí místo za Jihomoravský krajáč. Je to 
podsoutěž v rámci soutěže o vesnici roku 
a obec prezentuje typické jídlo pro danou 
lokalitu. Naše obec soutěžila s receptem 
božích milostí a úkolu se ujaly naše ši-
kovné kuchařky z místní školní kuchyně. 
Recept přikládáme do zpravodaje.

I když nejsme vesnicí roku, myslím si, 
že jsme obstáli se ctí a prožili příjemné 
odpoledne. Závěrem se patří zmínit fakt, 
že oceněné obce v této soutěži získají dů-
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ležité body, které nám mohou pomoct při 
žádání o dotace.

A na úplný závěr se sluší všem ještě 
jednou poděkovat. Děkujeme všem or-
ganizacím a spolkům v obci i všem jed-
notlivcům, kteří se na akci podíleli. Všem 
nám již poděkoval pan starosta osobně, 
ale bylo by hezké poděkovat i jemu. Dě-
kujeme. Byla to velká zkušenost, která 
naši obec posune zase o krůček dál.

Iva Kohoutková

Boží milosti

Základní suroviny:
300 g hladké mouky, 5 žloutků, 1 celé 
vajíčko, 4 polévkové lžíce smetany, 
0,5 dcl rumu, špetka soli

Dále budeme potřebovat: na osmažení: 
1 l oleje, na obalení: 300 g moučkového 
cukru a 1 vanilkový cukr

Všechny základní suroviny smícháme 
v míse a vypracujeme hladké těsto. Na 
správně vypracovaném těstě se tvoří malé 
puchýřky.

Těsto rozválíme na tenký plát, z kte-
rého rádýlkem vykrajujeme stejně velké 
obdélníky, které uprostřed ještě několikrát 
nařízneme. Takto nachystané boží milosti 
prudce osmažíme po obou stranách v roz-
páleném oleji dozlatova. Po usmažení 
vyndáváme na ubrousek, abychom odsáli 
přebytečný tuk a poté obalujeme ve směsi 
cukru s vanilkovým cukrem.

Přejeme dobrou chuť

Výměna sítí
První máj je nejen lásky čas – my jsme 

v tento volný sváteční den po domluvě 
s hasiči udělali výměnu sítí kolem víceú-
čelového hřiště za orlovnou.

Za pěkného dopoledního počasí jsme 
sundali staré poškozené sítě a nahradili 
je novými. Tímto ještě jednou děkujeme 
všem, kdo se brigády zúčastnili.

Rostislav Dohnálek
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Státní svátek 8. 5. 2018
V úterý 8. května jsme si všichni užívali 

další květnový státní svátek – pro většinu 
z nás další volný den. Přesto jsme se sešli 
v podvečer na tradičním místě u památní-
ků u fary, abychom si připomněli 73. vý-
ročí od konce II. světové války. Krátkou 
vzpomínkou a položením kytic jsme uctili 
památku padlých vojáků Rudé Armády 
a obětí z řad našich občanů při osvobozo-
vání naší obce. Poté jsme odešli k orlovně 
a umístěním věnců na pamětní desky jsme 
si připomněli válečné osudy našich rodá-
ků – účastníků zahraničního odboje. Sešlo 
se nás letos opět o něco více, za což všem 
děkujeme.

Rostislav Dohnálek

Ekolamp
Proč se recyklují nefunkční úsporné 

zářivky? Většina z nás už dnes ví, že vy-
sloužilé lineární či úsporné zářivky je 
potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všich-
ni ale víme, proč a jaký je jejich další 
osud.

Recyklace nefunkčních zářivek je dů-
ležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je 
ochrana životního prostředí před rtutí, kte-
rá je v těchto výrobcích v malém množ-
ství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde 
o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších 
koncentracích může tato jedovatá látka 
poškodit nejen životní prostředí, ale i naše 
zdraví.

Druhým důvodem je opětovné materi-
álové využití, jež u zářivek v současnosti 
dosahuje více než 90 %. Využitím recy-
klovaných materiálů při další výrobě se 
šetří přírodní zdroje surovin.

Zpětným odběrem a ekologickou re-
cyklací osvětlovacích zařízení se od roku 
2005 zabývá neziskový kolektivní systém 
EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje 

i pro naši obec. Obyvatelé Moutnic mo-
hou nefunkční zářivky zdarma odevzdá-
vat ve sběrném dvoře v Moutnicích (Pod 
Chaloupkama) nebo v elektro obchodě při 
nákupu nových.

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zá-
řivky k ekologické recyklaci, při které jsou 
z nich pro opětovné použití získávány pře-
devším kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, 
mosaz a další kovy se mohou znovu pou-

žít v kovovýrobě, například pro součástky 
jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou 
vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové 
dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána 
v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se 
používá jako technický materiál.

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 
2017 recyklovalo 727 t použitých světel-
ných zdrojů (téměř 5 milionů zářivek 
a výbojek). To představuje až 25 kg rtuti, 
která se díky zpětnému odběru nedostala 
do přírody. Bohužel stále mnoho českých 
domácností nerecykluje a úsporné zářiv-
ky hází do komunálního odpadu. Právě vy 
můžete pomoci tuto situaci změnit.

Více se o problematice nakládá-
ní s nefunkčními zářivkami dočtete na 
www.ekolamp.cz
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Sociální služby v regionu?

Zajímají Vás sociální služby a jejich 
dostupnost v regionu? Chcete se dozvě-
dět, co se v těchto službách plánuje do 
roku 2023 a jaký bude jejich rozvoj na 
Židlochovicku? Pak je tento článek určen 
přímo Vám!

Místní akční skupina Podbrněnsko, 
spolek, ve spolupráci s městem Židlocho-
vice, uspěla se získáním dotace na projekt 
Plánování sociálních služeb pro ORP Ži-
dlochovice. Jedná se o dvouletý projekt, 
jehož cílem je rozvíjet sociální služby 
v regionu a koordinovat tento rozvoj v re-
gionu společně. V rámci projektu vznik-
nou:
•  Komunitní plán sociálních služeb na 

rok 2020 – 2023, Akční plán sociál-
ních služeb na rok 2019 a 2020),

•  Vzdělávání poskytovatelů, zadavatelů 
i uživatelů sociálních služeb,

•  Dostatečně informovat širokou ve-
řejnost o sociálních službách v regio-
nu – bude vydána Brožura o sociálních 
službách na Židlochovicku,

•  A další výstupy projektu.

V projektu jsou zapojení místní aktéři, 
kteří mají spojitost se sociálními službami 

v regionu (obce, poskytovatelé sociální 
služeb, lékaři, vzdělávací instituce, nestát-
ní neziskové organizace a další subjekty 
spojené se sociálními službami). Jejich 
úkolem v projektu je zhodnotit dosavadní 
rozvoj služeb, nastavit procesy a podílet 
se na tvorbě dokumentů, zabezpečit další 
rozvoj sociálních služeb v regionu a usta-
novit stálou platformu pro koordinaci roz-
voje i po ukončení projektu.

Jednotliví místní aktéři ze sociálních 
služeb jsou v projektu sdruženi do orgánů 
projektu (pracovní skupiny a řídicí skupi-
na), na jejichž schůzkách probíhá samotná 
práce na projektu. Během měsíců března 

a dubna proběhla první zasedání orgánů, 
na kterých byl hodnocen současný stav 
sociálních služeb v regionu s ohledem na 
aktuálně platný Komunitní plán sociál-
ních služeb pro SO ORP Židlochovice na 
roky 2016 až 2019. Na dalších zasedáních 
v průběhu května a června aktéři nasta-
vovali Akční plán sociálních služeb pro 
SO ORP Židlochovice na rok 2019.

Pokud se chcete dozvědět více in-
formací, podívat se na zápisy ze zase-
dání orgánů projektu apod., navštiv-
te webové stránky MAS Podbrněnsko 
(www.podbrnensko.cz).

Rovněž se můžete obrátit i na pracovní-
ky MAS Podbrněnsko.

Realizační tým projektu
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2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Škola v přírodě 2018
Možná se ptáte, kde vlastně děti 

ZŠ Moutnice byly na škole v přírodě? Byli 
jsme na místě ohraničeném loukami, lesy, 
zvířaty a čistým vzduchem. Tohle vše nás 
překvapilo po příjezdu do lesního penzio-
nu Podmitrov. Paní učitelka nám povídala, 
že v Mitrově je zřícenina hradu a Podmit-
rov je penzion pod hradem.

Kluci vynosili kufry do druhého patra 
penzionu, ubytovali jsme se, naobědva-
li a vyrazili jsme do lesa, kde kolem něj 
tekla řeka Bobrůvka. Dorazili jsme na plá-
cek, kde byla skála. Tam se nám zalíbilo 
a poté jsme začali stavět základy lesních 
domečků. (Jakub D., 5. roč.)

V úterý ráno jsme se bezvadně na-
snídali, nasedli do autobusu a jeli jsme 
do westernového městečka Šiklův mlýn 
(Šikland). Když jsme tam dojeli a došli 
na náměstíčko, seznámili nás s celým pro-
gramem. Řekli nám, že nás čeká kvíz se 
třiceti otázkami o indiánech a divokém 
západě. Potom jsme měli čas na nákup 
suvenýrů a taky jsme mohli jít na něja-
ké atrakce, například zrcadlový labyrint, 
střelba z luku, zlatokop, skákací hrad, 

jízda vláčkem. Atrakce se platily „šiklá-
ky“ – to byla jejich měna. Jeden šiklák 
stál 35 Kč. Dokonce tam byla i klec s tyg-
rem, který se jmenoval Pepa. (Ondra O.,  
David S., Filip T., Fanda V., 4. a 5. roč.)

„Prvně jsem šel s Nicolasem do zr-
cadlového labyrintu. Bavilo mě to. Ze 
začátku jsem se trošku bál, ale potom už 
ne. Pak jsme šli ke zlatokopovi. Vykopa-
li jsme hrozně moc drahokamů. Dokonce 
jsme i vyhráli v kvízu. Bylo to super.“  
(David S., 4. roč.)

„Měli jsme objednané indiánské měs-
tečko. Paní indiánka u teepee nás naučila 
indiánský pozdrav a já vás ho teď naučím. 
Zvedněte ruku, abyste ukázali, že jste tu 
v míru a řeknete:“Hau kola,“ a je to. Tak 
se zdravili.“ (Tamara M., 4. roč.)

„Paní u teepee nám povídala o indiá-
nech, jak žili, co jedli. Tak například z bu-
volů jedli maso, játra, srdce, jazyk. Z leb-
ky buvola byla mísa na polévku. Potom 
byl čas si něco koupit nebo jsme mohli 
vyzkoušet nějaké atrakce. Pak bylo před-
stavení o kovbojích. Ukázali nám kousky 
s lasem a bičem, házeli sekerami a noži do 
terče. Dali si tam i duel a vyhrál samozřej-
mě šerif.“ (Alex P., 4. roč.)

„Úplně top byla westernová show 
s přestřelkou se slepými náboji a ukázkou 
umění s lasem.“ (Dominik T., 5. roč.)

Další dny jsme chodili do lesa stavět 
domečky, na procházky, hráli jsme hry ve 
společenské místnosti a venku na hřišti 
před penzionem.

„Povím vám příběh o tom, jak jsem 
přišel k zářivému bílému kameni. Hle-
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dali jsme klacíky, ze kterých jsme chtěli 
udělat na domečku střechu a ono to nestá-
lo. Potřebovali jsme provaz na svázání. 
Napadlo nás, jak ho udělat. Trhali jsme 
rostliny a z těch měl být provaz. Některé 
nešly vytrhnout. Tak mě napadlo, čím to 
odříznout? V pravěku používali k řezá-
ní kameny, tak jsem našel kámen, brou-
sil ho a on křupl. Půlku jsem dal Marti-
novi, aby ho nabrousil. Ten ho brousil 
malým kamínkem. Asi po pěti minutách 
byl kámen vřelý, obroušený a bílý. Tak 
jsem přišel ke svému bílému kameni.“ 
(Nicolas P., 4. roč.)

„Na škole v přírodě se mi asi nejvíce 
líbilo, jak jsme stavěli v lese domečky. 
Ke stavbě jsme použili mech, kameny, 
klacky, listy atd. Měli jsme v tom domeč-
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ku i šneka Karlu. Moc se mi tam líbilo. 
(Adéla N., 4. roč.)

Ve čtvrtek ráno po snídani se čtvrťá-
ci a páťáci rychle převlékli a vyplížili se 
tajně z pokojů. Sešli jsme se dole v šat-
ně a vyrazili jsme na šipkovanou. Dělali 
jsme různé šipky z klacků a šišek, věše-
li fáborky a schovávali různé úkoly. Šli 
jsme ke zřícenině hradu Mitrov. Hledali 
jsme cestu, museli jsme vystoupat velký 
kopec, kde byl spadlý strom. Nakonec 
jsme u zříceniny schovali poklad. Kama-
rádi z 1., 2. a 3. třídy nás stopovali. Plnili 
úkoly a nakonec poklad našli. My jsme 
se jim schovali, a pak jsme na ně bafli. 
(Nicol H., 4. roč.)

No a v pátek už se odjíždělo. Po snídani 
jsme se šli rozloučit s domečky a s lesem. 
Pak se šlo na oběd. Po obědě jsme si hráli 
na hřišti s prolézačkami, pak jsme naložili 
kufry do autobusu a jeli jsme domů.

Týden uběhl jako voda. Moc jsme si 
letos školu v přírodě užili a budeme na ni 
dlouho vzpomínat.

(žáci 4. a 5. roč. ZŠ)

Dramatický kroužek
Na naší škole organizujeme pro děti 

různé aktivity. Jednou z nich je drama-
tický kroužek, který má již šest let trvání.
První představení vždy patří rodičům, ale 

vystoupením chceme potěšit i naše seni-
ory, kteří se každý rok setkávají v místní 
orlovně. Jelikož nás bylo letos 25, vybírali 
jsme pohádku, která má početné zastoupe-
ní herců. Inspirací se nám stali Šmoulové, 
což jsou malí modří skřítkové, kteří žijí ve 
Šmoulí vesnici. Ohrožuje je zlý kouzelník 
Gargamel a jeho čtyřnohý pomocník ko-
cour Azrael.

Co tedy děti čekalo? Z papírových kra-
bic postavit vesnici, vytvořit ze starých 
pláten les, vyrobit kouzelný svítící kámen, 
který předpovídá budoucnost, krompáč, 
který se při kopání zlomí, valící se mlhu 
z domečku Taťky Šmouly. A samozřejmě 
naučit se text, obléct si správný oblek, 
namalovat se na modro. Jen Gargamel 
s Azraelem zvolili jiné kostýmy.

Děti si divadlo užívaly a věříme, že si 
ho i užili všichni, kteří ho shlédli.

Lenka Salzburgerová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Před koncem školního roku jsme v MŠ 
zažili spoustu zajímavých událostí.

Navštívila nás studentka zubního lékař-
ství Masarykovy univerzity a v rámci pro-
jektu Dental Prevention předvedla dětem 
nácvik ústní hygieny.

Další zajímavou akcí byla přednáška 
na téma vývoj a narození miminka.

Na školní výlet jsme s dětmi jeli do 
obce Modrá. Zde jsme navštívili Archeo-
skanzen a botanickou sladkovodní expo-
zici.

Viz první foto v tomto příspěvku

V rámci enviromentální výchovy se 
snažíme v dětech rozvíjet kladný vztah 
k přírodě. K tomu nám dopomáhá i spo-
lečné pěstování zeleniny na naší školní za-
hradě. Za jejich snahu jim byla odměnou 
konzumace vypěstovaných plodů.

V letošním školním roce jsme se roz-
loučili s našimi devíti předškoláky, kteří 
3. 9. 2018 usednou do lavic zdejší základ-
ní školy. Loučení s nimi a jejich rodiči 
proběhlo v námořnickém stylu na naší 
školní zahradě. Kromě pasování dětí jsme 
si zatančili, zahráli různé (námořnické) 
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hry a ochutnali spoustu dobrot. Tento vý-
jimečný den jsme si náležitě užili.

Dětem přejeme ještě jednou spoustu 
nejen školních úspěchů. Pevně věříme, že 
jsme je na jejich další životní etapu co nej-
lépe připravili. K jejich celkovému roz-
voji nám také dopomohly Edukativně –  

stimulační skupiny, které všichni úspěšně 
absolvovali.

Všem kolegyním chci poděkovat za 
další rok společné plavby a přeji nejen jim 
a našim dětem, ale Vám všem krásné a po-
hodové prázdniny.

Leona Kolková

SDH MOUTNICE

Dobrovolný příspěvek, který jste darovali na akci 
Rozsvěcování vánočního stromu, byl věnován

do Domova pro postižené děti Otnice.
Děkujeme
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Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii:
https://bony-s.rajce.idnes.cz/Carodky_2018/

Čarodějnice za hasičkou
V letošním roce se opět v noci 

z 30. dubna na 1. května slétly do Moutnic 
čarodějnice ze širokého i blízkého okolí 
na tradiční čarodějnický slet.

Bylo vidět nejen velké čarodějnice 
a malé čarodějky, ale i mladé nadějné ča-
roděje.

Jako každý rok i letos nám čarodějky 
předvedly svoje čarodějnické módní vý-
střelky, které letí pro tento rok, malé ča-
rodějky a čarodějové si zasoutěžili v sou-
těžích určených jen pro ně a také přišlo na 
vyhlášení nové Miss čarodějnice pro rok 
2018 jak v kategorii mladší čarodějnice, 
tak i v kategorii starší čarodějnice.

Po setmění se čarodějnické rejdění 
samozřejmě neobejde bez tradiční straši-
delné stezky odvahy, která je rok od roku 
oblíbenější.

Pěkný a příjemný večer vyvrcholil 
v pozdních večerních hodinách.

Na závěr chci poděkovat naší ZŠ Mout-
nice, která nám vytvořila krásnou výzdo-

bu, a žákům paní učitelky Salzburgerové 
za výrobu čarodějnické rekvizity.

Za SDH Moutnice
Jitka Flodrová 

Rodinný den s hasiči
V neděli 3. 6. 2018 v odpoledních hodi-

nách proběhl Rodinný den s hasiči za ha-
sičkou. Pěkné setkání plné soutěží pro děti 
se zvířátky a posezení s přáteli nepokazilo 
ani proměnlivé počasí.

Děti se opět pozdravily s dráčkem a ha-
sily hořící domeček, oslíkovi a oslici po-
máhaly nosit polínka, u slepiček sbíraly 
vajíčka, u opic zachraňovaly malé opič-
ky, slonovi pomáhaly srazit plechovky, 
s medvědem a liškou házely šišky do ter-
če, u žirafy řešily záhadu se skládankou, 
s kočkami lovily myši a také si podojily 
kravičku.

Po splnění úkolů na zvířecích stanovi-
štích získaly děti body, které potřebovaly 
k vyhodnocení třech nejlepších v každé 
kategorii. Samozřejmostí byla i hasičská 
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Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii:
https://bony-s.rajce.idnes.cz/Rodinny_den_s_hasici_za_hasickou/

disciplína, kde si děti zopakovaly spous-
tu potřebných informací, které pravděpo-
dobně každý člověk alespoň jednou po-
třeboval. Mimo soutěží si mohly zařádit 
s dospěláky na skluzavce s nafukovacími 
koly, jezdit na motokárách anebo se ne-
chat vozit ve skutečném americkém vá-
lečném autě.

Během celého nedělního odpoledne 
se o občerstvení staralo hasičské zázemí, 
které má vždycky připravenou nějakou 
dobrotu na zahnání hladu i žízně.

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

Za SDH Moutnice
Jitka Flodrová 

Oslava svatého Floriána
Každý rok si hasiči po celém světě 

připomínají svátek svého patrona, svaté-

ho Floriána. Sbor dobrovolných hasičů 
k této příležitosti připravil program v ne-
děli 6. května. Oslava svatého Floriána 
v Moutnicích začala mší svatou za živé 
a zemřelé členy sboru dobrovolných hasi-
čů. Program pokračoval od 15 hodin u ha-
sičské zbrojnice, kam přijeli naši přátelé – 
hasiči z blízkého okolí.

Odpoledne bylo vyplněno ukázkami 
činnosti našich mladých hasičů, které si 
mohly ostatní děti vyzkoušet. Na oslavě 
jsme si připomněli 40 let naší a žatčanské 
tatry. Odpoledne se neslo v duchu přátel-
ského setkání a posezení.

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

Za SDH Moutnice
Jiří Dohnálek
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HISTORIE

Ze starých kronik – rok 1934
Poznámka předem: opisováno doslov-

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

Začátek tohoto roku byl velice příz-
niví, zima byla mírná, snich žádný, jaro 
více suché, tak že jarní práce se konaly 
velmi pěkně. V den 84 narozenin T. G. 
Masaryka presidenta čs. republiky, to bylo 
7. března byl uspořádán průvod s lampio-
ny přes obec a na paměť tu byly zasážené 
stromky před školou, slavnost byla zakon-
čena národní hymnou.

Následkem, že v zimní době nebyl žád-
ný snich a jaro bylo více suché, nebyly 
spodní půdy svlažené a v letní době, kdy 
byla velká parna veškeré plodiny suchem 
velice trpěly. Jetele nebyly žádné, obyly 
slabé, nejvíce však trpěla pšenice, která 
byly seta po jetelech.

Po žních byl uzákoněn zvaný obylní 
monopol, neboly stanovené dle hektolitro-
vé váhy ceny obyly a to pšenice stála Kč 
155-160,–, žito Kč 130-135,– a ječmen 
Kč 125-130,–.

Po žních přišlo více dešťů, které oko-
paninám zvláště řepě velice prospěly 
a bylo jí až 70-80q po jedné měřici, avšak 
vznikly s ní starosti, žádný cukrovar jí ne-
chtěl přijmout, přijímaly jen tu, co byla 
stanovena na akcie.

Podzimní práce se konaly hezsky ne-
boť bylo příznivě a to tak, že do Vánoč-
ních svátků nezamrzlo.

Ze vzpomínek pamětníků
Obchody /prodejny v Moutnicích a Ro-
zaříně

Před zločinným komunistickým pučem 

v roce 1948 v naší obci slušně prospero-
valy 3 obchody. Nebylo to na žádné zbo-
hatnutí, ale rodině prodejna přinesla další 
příjem a zaměstnání nejméně pro jednoho 
jejího člena. Samozřejmě vydatně vypo-
máhala celá rodina včetně dětí. Zákazníci 
většinou nakupovali jen to, co právě po-
třebovali a na co měli. Byla to v podstatě 
i taková služba sousedům, pochopitelně 
hrazená.

Dovolila jsem si oslovit potomky ma-
jitelů a provozovatelů dřívějších obchodů 
a zde jsou vzpomínky některých z nich.

Marie Handlová Smíšené zboží
Obchod se nacházel v č. 36, donedáv-

na tam měli prodejnu Kališovi. Na štítu 
bylo napsáno „Marie Handlová Smíše-
né zboží“. Prodejna byla jedna místnost 
o rozměrech 10x10 m. Přiléhal k ní sklad, 
nyní garáž. Bylo zde možné nakoupit ze-
jména potraviny, které byly baleny přímo 
od výrobce a vystavovaly se v četných re-
gálech. Zásobování zajišťoval u velkoob-
chodníků v Brně svým malým nákladním 
autem otec pan František Handl. Otevírací 
doba nebyla pevně stanovena. Bylo ote-
vřeno podle potřeby zákazníků, prodáva-
la maminka paní Marie Handlová a otec 
vypomáhal. Nejvíce se nakupovalo ráno 
a potom odpoledne, když se lidé vraceli 
z polí. Většinou se kupovaly základní po-
traviny. Obchod skončil, když byla v obci 
otevřena prodejna Jednoty.

Zpracováno podle vzpomínek pana Ru-
dolfa Handla

Obchod smíšeným zbožím Františka 
Otřísalová

Takový název zdobil štít nade dveřmi 
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obchodu v Rozaříně č. p. 62. Dveře byly 
přímo do prodejní místnosti o rozměrech 
4x4m. K tomu přiléhala síň, kde se také 
uskladňovalo drobné zboží. Jako sklad 
sloužila sklepní místnost, které se říkalo 
„magacína“ a na uskladnění rozměrněj-
šího zboží nebo pro větší balení sloužila 
komora umístěná nad „magacínou“. Byla 
tu také malá místnost jako chladírna a tu 
zásobovali z pivovaru suchým ledem při 
dodávce piva a lima. V obchodě se prodá-
val velmi široký sortiment. Základní po-
traviny, nápoje, uzeniny, drogistické zboží 
a mnoho dalšího.

Na mouku a další sypké komodity slou-
žila tzv. moučná truhla s přihrádkami pro 
každý druh zboží – čočka, fazole, hrách, 
mouka, rýže. Nad truhlou přes celou stěnu 
byla umístěna skříň – regál se zásuvkami 
s názvem toho daného zboží. Prodejní pult 
byl sestaven z větších zásuvek, kde se také 
přechovávalo různé zboží. Na prodejním 
pultu na rohu stála prosklená vitrína. Zde 
se vystavovaly sýry, bonbony, pendreky, 
lízátka, „mydýlka“ a různé mlsy. Drogi-
stické zboží mělo své místo oddělené od 
potravin, aby nenačichly. Na papírenské 
zboží byl vyčleněn zvláštní regál.

Na prodejně se dalo koupit všechno 
možné: petrolej, svíčky, ocet, fermež, 
pivo, limo, sýry, uzeniny, šampony, bri-
lantýny, mýdlo na prádlo, pera, sešity, in-
koust, oleje, koření, pečivo, šicí potřeby, 
knoty, zápalky a mnoho dalšího zboží.

Hodně zboží si vozil dědeček Otřísal 
sám, některé druhy dováželi sami výrob-
ci. Například pečivo a uzeniny vozil pan 
Vymazal z Újezda u Brna, pivo a limo 
přiváželi přímo z pivovaru i s dodávkou 
suchého ledu.

Zboží bylo baleno do papírových sáčků 
nebo do celofánu a na tekutiny si zákazní-
ci většinou přinesli své nádoby.

Otevírací doba nebyla stanovena. Ba-
bička Otřísalová byla stále doma a i když 
odběhla do zahrady nebo do kuchyně, zá-
kazník neodešel. Na dveřích byl připev-
něný zvoneček a o něco níže umístěný 
řetízek, který zabránil vstupu dovnitř. Jak-
mile zvonek pootevřením dveří zazvonil, 
byla babička hned v obchodě.

Nejvíce zákazníků bylo zrána a kolem 
poledne, když se vraceli hospodáři z polí 
k obědu. Pozdě odpoledne se pak sešli ješ-
tě jednou při návratu z odpoledních prací. 
V průběhu dne nebylo zákazníků mnoho. 
Babička byla v obchodě sama, neměla 
žádného zaměstnance.

Po válce si pronajali Otřísalovi v Žid-
lochovicích meruňkový sad a odstěhovali 
se tam. Na obchod babičky šla prodávat 
její sestra paní Marie Válková. V 50. le-
tech byl zákaz, aby někdo, kdo nevlastní 
obchod tam prodával. Proto se Otřísalovi 
vrátili. V novém režimu však bylo všech-
no znárodněno, a tak babička obchod za-
vřela a pracovala až do stáří v JZD.

V tomto domě podnikal i dědeček 
Matěj Otřísal – obchodoval s dobytkem. 
A právě při cestách za obchodem svážel 
i zboží do babiččiny prodejny.

Podle vzpomínek pana Vítězslava Otří-
sala zpracovala jeho dcera paní Anička 
Ambrozková

Poznámka:
Děkuji panu Rudolfu Handlovi, panu 

Vítězslavu Otřísalovi a paní Aničce Am-
brozkové za jejich nádherné vzpomínky. 
Úplně mne to uchvátilo. Navíc Otřísalův 
obchod stále existuje: je tam nyní krásná 
prodejna květin a půvabná atmosféra sta-
rých časů zůstala, díky současným provo-
zovatelům, zcela zachována. Ještě jednou 
velké díky.
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KULTURNÍ KOMISE

Vítání občánků
Je to radost, přivítat mezi námi další 

nové občánky naší obce. Nedělní odpo-
ledne 15. 4. 2018 byli uvítaní mezi nás 
Babeta Drdová, Anna Hrdá, Šimon Ond-
ráček, Ema Švaňhalová a Laura Trávníč-
ková. Připojili by se i Martin Bravenec 
a Viktorie Kynclová, ale bohužel nemoc 
na poslední chvíli jim to neumožnila.

O radost s rodiči se přišlo podělit 
i spoustu rodinných příslušníků. Po krás-
ném vystoupení dětí ze ZŠ Moutnice se 
rodiče podepsali do pamětní knihy a od-
cházeli spolu se svými dětmi vstříc další-
mu životu.

Lenka Dohnálková
Kulturní komise

Doufám, že i další obyvatelé Moutnic, 
které jsem oslovila a poprosila o vzpo-
mínky na jejich obchody seberou odvahu 
a něco hezkého nám napíšou. Totéž bych 
moc prosila i od rodin, ke kterým se vzta-

hují kříže postavené v katastru Moutnic. 
Dosud se k žádnému z nich nikdo nepři-
hlásil a je to velká škoda.

Miluše Janoušková 
kronikářka

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří obětovali svůj čas a přišli pogratulovat naší 
mamince Hedvice Janouškové k jejímu životnímu jubileu. 

Byla to milá setkání a mamince přinesla velkou radost. 
Janouškovi
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Setkání seniorů
V neděli 10. června se konalo pravi-

delné setkání seniorů. Pozvánku obdrželo 
208 občanů starších 65 let, v místní orlov-
ně se jich pak sešlo kolem 90. Úvodem 
všechny srdečně přivítali starosta obce 
Ing. Antonín Vymazal a paní Lenka Do-
hnálková. Poté vystoupili se svým před-
stavením o šmoulech žáci z dramatického 
kroužku ZŠ Moutnice pod vedením paní 
učitelky Mgr. Lenky Salzburgerové.

Po občerstvení, kávě a zákusku k nám 
již tradičně zavítala cimbálová skupina 
Donava, aby našim seniorům zpříjemnila 
odpoledne. Věřím, že většina z těch, kteří 
přišli, odcházela v dobré náladě – nejen 
díky hezkému doprovodnému programu, 
ale zejména díky setkání s přáteli.

Katka Springinsfeldová
Kulturní komise
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Červen měsíc myslivosti 
a ochrany přírody

Je čas přelomu jara a léta – červen. 
V této době je příroda nejkrásnější. Probí-
há bouřlivý růst vegetace a u divoce žijící 
zvěře nastává čas rodičovské péče o po-
tomstvo. Srny kladou srnčata, po polích 
běhají mladí zajíci, líhnou se bažantí ku-
řata a mláďata zpěvných ptáků. Snad prá-
vě proto byl měsíc červen již téměř před 
šedesáti roky nazván měsícem myslivosti 
a ochrany přírody.

V tomto období (ale i v jiných měsí-
cích) bychom měli do přírody vstupovat 

s vědomím, že příroda je živý, křehký or-
ganismus, který může necitlivým zásahem 
člověka velmi trpět. Važme si toho, že 
v poslední době bylo kolem naší vesnice 
vysázeno množství remízků a větrolamů, 
takže i my můžeme na svých procház-
kách nalézt pěkná zákoutí oživená tam 
žijící zvěří. Chovejme se tedy na svých 
procházkách v přírodě velmi ohleduplně. 
Nerušme zvěř, neničme rostliny a stromy. 
Chovatelé psů by neměli nechávat svoje 
čtyřnohé kamarády volně pobíhat po ho-
nitbě, ale mít je pod kontrolou nebo ješ-
tě lépe na vodítku. Stejně tak do honitby 

MYSLIVOST

Čas jsou peníze?!
Jen dobří lidé dělají dobré časy:

když se projevuje dobrá vůle,
když mlčí násilí,

když blahobyt je rozdělen všem,
když se lidé snášejí,

když je zde místo pro květinu
a čas pro laskavé slovo.

Říká se, že čas jsou peníze
a peníze nervy života,

hnůj na kterém vše roste.
To je však lež.

Možná největší lež dvacátého století.
Není divu, že tolik lidí sedí v bahně,

u konce s nervy.
Nenalézají žádnou radost.

Shánějí se po penězích,
aby si koupili štěstí.

Chtějí stále více peněz a nikdy neví,
kdy jich mají dost.

Ničí se v neúprosném kolotoči
„čas jsou peníze“.

Vypni stroj, zastav hodiny,
naplň čas láskou!

Žij!
Phil Bosmans

Vážení a milí spoluobčané! Pěkný čas 
dovolených jako odlesk touhy po odpo-
činku duše a hodně radosti i pokoje vám 
ze srdce přeje otec René Vaclav Strouhal, 
váš duchovní správce

Změny časů pravidelných bohoslužeb 
od 1. 7. 2018:

Pondělí, středa, čtvrtek, pátek:
v 18.30 hodin.

Sobota: v 18.00 hodin.
Neděle: v 7.30 hodin a 10.30 hodin.

Domluva křtin, svateb, pohřbů:
Tel.: 602 589 195

www.moutnice.farnost.cz

FARNOST
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nepatří toulavé kočky. Bažantí slepice 
vyplašená z hnízda se už s největší prav-
děpodobností nevrátí a celá snůška je tak 
zničená. Nikdy se nedotýkejte opuštěných 
mláďat zajíců či srnčat. Nejsou opuštěná, 
to jen jejich matka není celý den u svého 

mláděte, aby ho nevystavovala pozornosti 
predátora, a přichází k němu jen, aby ho 
nakrmila. Vámi takto „zachráněná“ mlá-
ďata přes veškerou péči ve většině přípa-
dů uhynou.

V době hnízdění a kladení mláďat může 
orgán státní správy myslivosti na žádost 
uživatele honitby nařídit i zákaz vstupu do 
honitby nebo jejích částí. Náš myslivecký 
spolek této možnosti nevyužívá a ani vy-
užívat nechce. Jsme přesvědčeni, že naše 
příroda a její ochrana je věcí nás všech 
a že naše ohleduplnost k ní bude odmě-
něna mnoha nezapomenutelnými zážitky.

Ing. Hubert Janoušek
Předseda MS Moutnice – Nesvačilka

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Proč potřebujeme stromy
•  V horkých dnech snižují teplotu vzdu-

chu ve svém okolí
•  Stromy, které rostou blízko sebe, doká-

žou zpomalit rychlost větru až o 90%
•  Účinný filtr škodlivých látek vypouš-

těných do ovzduší především automo-
bilovou dopravou

•  Vzrostlý strom dokáže vytvořit tolik 
kyslíku, kolik potřebuje k životu 10 
lidí. zároveň absorbuje 22 kg co² roč-
ně.

•  Domov pro řadu živočichů od hmyzu 
přes ptáky až po veverky

•  Poskytuje nám zdravé a chutné plody-

dřevo i cenné látky
•  Dává nám pocit bezpečí, člení prostor. 

ze studií psychologů vyplývá, že na 
hřišti se stromy je menší počet konflik-
tů ve srovnání s hřišti bez nich

•  Kořeny brání erozi půdy a nasají 
ohromné množství vody, kterou tak 
zadrží v krajině

•  Nikdo zatím nevynalezl lepší způsob 
dlouhodobého skladování sluneční 
energie, nežli je dřevo

•  Jsou pýchou místních obyvatel, svěd-
ky minulosti, kteří žijí o desítky či 
stovky let déle než my lidé



MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2018

28

Sázení stromů s dětmi ze zá-
kladní školy

Dříve avízované jarní sázení ovocných 
stromů jsme museli na doporučení zahrad-
níka nechat až na podzim, protože takto 
budou mít stromečky lepší šanci se uchytit 
a lépe zakořenit. Proto jsme pokračovali 
v dosazování biokoridoru za čističkou, 
kde jsme začali loni na podzim. Tento-
krát jsme školčata nechali doma (kvůli 
momentálně zvýšenému provozu v tomto 
místě a hlavně jejich bezpečnosti) a požá-
dali jen děti ze základní školy, aby nám 
s tímto nelehkým úkolem pomohly.

Tematicky jsme pro tento rok i s ohle-
dem na výročí, které slaví naše republika, 
zvolili jako strom, který budeme vysazo-
vat, lípu. Děti se už chovaly jako zkušení 
zahradníci, protože přesně věděly, co mají 
dělat. Jak hluboko strom zasadit, podívat 
se, aby rostl rovně, trošku zašlápnout, aby 
měl ve větru stabilitu a potom pořádně za-
lít! Vysázeli jsme společně deset stromů 
a doufáme, že se jim bude dařit.

V souvislosti s touto jarní výsadbou 
jsme po celé délce biokoridoru rozmísti-
li nádrže s vodou a naši šikovní hasiči je 
průběžně doplňují. Za tuto službu bychom 
jim rádi touto cestou poděkovali. Dětem 
jsme na cestu zpět do školy dali zahradnic-
ké konvičky a poprosili je, aby se o svoje 
stromky dál staraly a chodily je zalévat, 
aby v těchto tropických dnech měly šan-

ci. A tady 
p ř i c h á z í 
i šance pro 
nás všech-
ny! Pokud 
budete mít 
chuť a čas 
při venčení 
psa, běhání 
nebo jen tak 
při večerní 
procházce, 
zajděte se 
na ně podí-
vat a nalejte 
ke každému konev vody stromy vám bu-
dou vděčné!

A na závěr taky jedna “pěkná” přího-
da, co se nám stala. Když jsme se bavili 
o tom, jak víc pomoci stromkům zakořenit 
a taky jak vám to ještě trošku víc usnadnit 
při zalévání. Kromě zmíněných konviček, 
které jsme koupili dětem, jsme k barelům 
s vodou dali nové konve. A co myslíte? 
Za čističkou nám vydržela jen jeden den; 
u stromové kaple ji zatím ještě máme…
Ventil nebo chcete-li prodloužení, které 
jsme k barelům taky ještě dodatečně do-
koupili, tam vydržel asi čtrnáct dní! No 
co, asi to nějaký šikovný zahrádkář potře-
boval víc než my a přejme mu velké šťav-
naté papriky a krásná rajčata.

Toto nás samozřejmě nemůže nijak 
zastavit a k barelům jsme místo nich dali 
použité kanystry a ventily taky nějak vy-
řešili. Když se nad tím zamyslím – nevím, 
jak to dělá pan farář, že má na hřbitově 
pořád konve všechny. :-)

Roman Formánek
Komise životního prostředí
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Jarní odpadkobraní
Tentokrát bych vás nerad obtěžoval 

běžnou formulací, jak probíhal sběr od-
padků, který pořádáme již nějaký ten rok. 
Myslím si, že o samotném průběhu této 
akce jsme toho napsali už spoustu a zále-
ží jen na každém z nás, jak se k tomuto 
problému postavíme. Mnohokrát jsem 
byl svědkem toho, když se někdo z mých 
známých vrátil z dovolené ze zahraničí – 
jak byl nadšen z čistoty a pořádku, co tam 
všude měli. Tak proč bychom to nedoká-
zali i my tady. Každopádně o nějaká data 
bych vás nerad připravil, abyste si byli 
schopni udělat alespoň malou představu.

Naše společná akce se konala v sobotu 

7. dubna ve 14 hodin za krásného sluneč-
ného počasí. Zúčastnilo se jí 35 lidí, z toho 
13 dětí. Společně jsme posbírali zhruba 
500 kg odpadu, který se ještě částečně vy-
třídil ve sběrném dvoře. Děkujeme všem, 
co přišli a přiložili ruku ke společnému 
dílu. Budeme moc rádi, pokud se k nám 
na podzim přidáte. Podzimní odpadko-
braní se bude konat 15. září ve 14 hodin 
a sraz bude jako tradičně u hasičské 
zbrojnice.

Na závěr bych se s Vámi přece jen po-
dělil o takový pěkný zážitek, který jsem 
měl při této akci. Jistě jste si všimli, že 
nám na této akci přibývá dětí a ubývá 
dospělých (no dobře – neubývá, ale taky 
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Včely a postřiky
Již nějaký rok mají všichni zeměděl-

ci zákonnou povinnost hlásit včelařům 
v okolí polí, která obhospodařují, dobu 
a postřik, který budou aplikovat. Když jim 
tato povinnost nastala, hlásil mi to pouze 
agronom ze Sokolnic.

Vždy jsem na to reagoval: “ale prosím 
Vás, jak máme reagovat na tuto vaši zprá-
vu? Včely se nedají nijak zavřít do ohrady 
nebo do kurníku. To Vy se musíte podří-
dit jim! Provádět postřiky brzy ráno nebo 
později k večeru, až včely nelétají“. On 
jako zaměstnavatel měl zase svoje argu-
menty – příplatky za práci v noci, přesčas 
a tak. Nemluvě o tom, že postřiky větši-
nou nejdou aplikovat za deště, jak kvůli 
aplikaci samotné, tak kvůli možnosti vjet 
s technikou do pole. No většinou to skon-
čilo tak, že jsem to dal vědět jen jedno-
mu kočujícímu včelaři, kterého máme ve 
spolku, a víc jsem to neřešil.

Zřejmě musela proběhnout nějaká no-
velizace tohoto zákona, protože v letoš-
ním roce mi přišlo už asi dvacet e-mailů 
a nestačil jsem žasnout, kolik podnikatelů 
se v našem okolí zabývá zemědělstvím. 
Dokonce mi psaly i Lesy ČR. Někteří to 
vzali docela vážně a píší, kdykoli vyjedou 
do pole, jiní si tuto povinnost vyložili po 

svém a napsali mi na jaře jen jeden e-mail 
s tím, že budou v tomto roce aplikovat 
“přípravky zvlášť nebezpečné pro včely” 
od dubna do října… Docela smutné, když 
si člověk uvědomí, jak jsou včely pro nás 
důležité.

Vím, že to naši zákonodárci určitě my-
sleli dobře, ale díky této ohlašovací po-
vinnosti máme zase docela slušný přehled 
o tom, co a kdy se kde používá a můžeme 
s tím do budoucna nějak pracovat. Samo-
zřejmě, že reakce většiny včelařů z oko-
lí, které jsem oslovil, byla stejná jako ta 
moje. Proto se pokusíme tomuto nějak 
společně bránit a do budoucna snad ovliv-
nit složení přípravků, případně zabránit 
v aplikaci těm nejnebezpečnějším. No 
jsme na začátku dalšího boje za naše vče-
ličky a doufám, že nakonec zvítězí zdravý 
rozum nad výtěžností a ziskem. Můžeme 
samozřejmě začít na své zahrádce s tím, 
že tu mandelinku zase posbíráme ručně 
anebo si koupíme (většinou dražší, ale 
zato bezpečnější) přípravek, který hmyzu 
tolik neškodí. Je to jen na každém z nás.

VČELAŘI

nepřibývá). Že účast na této akci berou 
děti už jako samozřejmost, je moc pěkné 
a doufám, že i výchovné a jsme tomu moc 
rádi. Mezi prvními dětmi tam stál Ondra 
Oprchal a hlásí: “Jdu s tetou Katkou a jdu 
svoji oblíbenou trasu na Němčice!” a už 
se sháněl po pytlu na odpadky, rukavicích 
a kdy prý už vyrazíme. Když se vráti-
li (přišli zpět jako poslední, protože tam 

toho letos měli opravdu hodně), hned mi 
hlásil: “Strýcu našel jsem 84 krabiček od 
cigaret, já jsem to počítal.“ Pokud si díky 
této akci děti osvojí návyky ohledně od-
padků a nebude jim lhostejné, jak vypadá 
jejich okolí, budeme zachráněni!

Roman Formánek
Komise životního prostředí
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OREL JEDNOTA MOUTNICE

Svatojánský oheň

V sobotu 23. 6. , v předvečer svátku na-
rození sv. Jana Křtitele, se konal tradiční 
Svatojánský oheň. Setkání jsme zaháji-
li účastí na mši svaté s poděkováním za 
uplynulý školní a akademický rok a potom 

už všichni spěchali na farní zahradu, kde 
na nás čekal připravený táborák a občers-
tvení. I přes citelné ochlazení a nepříjem-
ný vítr se nám podařilo zapálit a udržovat 
oheň, každý si opekl špekáček, děti se 
proběhly a pohrály si na čerstvě posečené 

farní zahradě, rodiče poseděli, popovídali 
s přáteli a zazpívali si u kytar – tak, jak to 
má u správného táboráku vypadat.

Čas utíkal rychle, rozcházeli jsme se už 
za tmy, ale s dobrou náladou. Díky všem, 
kteří pomohli tuto akci připravit, i těm, 
kteří se zúčastnili a přišli nás podpořit.

Petr Novotný
Orel jednota Moutnice

„Od té doby co mám včely, žije celý 
kraj tu pro mne dvojnásob. Příroda kolem, 
i včely, to je román, to je kniha, kterou 

nyní chci číst i psát.“ Vilém Mrštík
Roman Formánek
Za ZoČSV Těšany
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V sobotu 9. června jsme uspořáda-
li pro členy spolku a příznivce vinařský 

zájezd „Záhady vinného i nevinného 
znojemského podzemí.“ Navštívili jsme 
znojemské podzemí, chrám sv. Mikuláše, 
vyhlídku u rotundy sv. Kateřiny, Loucký 
klášter, vinařství Vaněk ve Chvalovicích 
a vyhlídku na vinici Šobes. Počasí bylo 
teplé, klima v podzemí osvěžující, vína 
vynikající, nálada výborná a ještěrky krot-
ké a fotogenické.

Za VBM – vinaři Moutnice
Jiří Novotný

VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z.s.
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