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Vážení a milí občané Moutnic,

prožíváme mimořádný rok a tím zrovna nemyslím 
extrémní teploty v letošním létě. Tento rok si připomí-
náme 720 od první písemné zmínky o naší obci a také 
spolu s celou republikou si připomínáme 100 let od 
vniku samostatného Československého státu. Obojí to 
jsou významná data, která si připomeneme během oslav  
13. a 14. října tohoto roku. Dříve však než přijde řeč na 
to, co nás během těchto dnů čeká a jaký bude podrobný 
program Dnů obce Moutnice, mi dovolte, abych se na 
sklonku léta ohlédl za hlavní stavební sezónou.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

PRŮTAH OBCÍ – JAK ŠEL ČAS

1. ZPRÁVY Z OBCE

V  těchto  dnech  se  dokončují  poslední 
práce a detaily na průtahu naší obcí. Mno-
zí  si  oddechli,  že  opět  mohou  pohodlně 
jezdit  na Brno.  Jiní možná  řeknou,  že  je 
zde  najednou  obrovský  provoz  a  vzpo-
mínají  na  ten  rok,  kdy  jsme  si  zvykli  na 
„klid“ od projíždějících aut.

Možná je dobré se ještě jednou ohléd-
nout za právě končící prací a podívat se na 
tuto investiční akci v čase. Zvídavý čtenář 
se pak může dopátrat na základě zápisů ze 
zastupitelstev a údajů z místních zpravo-

dajů k těmto informacím.
První zmínky o tom, že se plánuje celko-

vá rekonstrukce hlavní silnice, se objevují 
zhruba v roce 2002. Spolu s dokončením 
jednotné kanalizace v naší obci probíhají 
první jednání se Správou a údržbou silnic 
JMK ohledně úpravy vozovky. Následuje 
poměrně delší období, kdy dochází k vý-
kupům nemovitostí uprostřed trojúhelníku 
(dnešní kruhový objezd) a také jsou zpra-
covávány první studie. Studií na to, jak by 
mohl střed naší obce vypadat, je nakonec 
vypracována celá řada. Hlavní otázka na-
konec spočívá v  tom,  jaký  tvar bude mít 
křižovatka  v  centru  obce  –  zda  to  bude 
styková křižovatka ve tvaru písmene „T“, 
nebo zde vznikne okružní křižovatka. Na 
přelomu roku 2008 a 2009 jsou občané se-
známeni s touto problematikou a na obec 
je  doručeno  několik  připomínek  (cca8), 
kde vesměs všichni požadují okružní kři-
žovatku. Nechávají se tedy zpracovat roz-
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bory  nezávislými  odborníky  a  ti  se  také 
přiklánějí k okružní křižovatce. Navzdory 
tomu se rozběhnou naplno projekční práce 
a  to na průtah s centrální křižovatkou ve 
tvaru písmene „T“. Do toho v Moutnicích 
vzniká občanské sdružení Moutnická kři-
žovatka,  které  chce  budoucí  uspořádání 
ovlivnit.

Nakonec vše dospěje do bodu, že jsou 
veškeré  podklady  pro  vydání  územního 
rozhodnutí nachystány ke konci roku 2013 
a v polovině roku 2014 odeslány na Sprá-
vu a údržbu silnic Jihomoravského kraje. 
Po volbách v roce 2014 je zjištěno, že pro-
jektová dokumentace se ztratila. Na obci 
již není a investiční oddělení SÚS JMK ji 
nemůže nalézt. Kontaktuje se tedy projek-
tant, který vše zpracovával a zjišťuje se, že 
některá vyjádření pro stavbu již propadla 
a bude třeba vyshánět nová, také bude tře-
ba aktualizovat záborový elaborát (soubor 
pozemků  dotčených  stavbou).  Do  toho 
se opět ozývá sdružení Moutnická křižo-
vatka a nakonec dochází k rozhodnutí, že 
je  třeba  udělat  celkovou  revizi  projektu. 
Dochází tedy k rozhodnutí o změně tvaru 
křižovatky a dále se začíná jednat se vše-
mi správci sítí o možných přeložkách do 
země. Vzniká tedy nový projekt s okruž-
ní křižovatkou, vykupují se pozemky pro 
chodníky a přeložky sítí a shánějí se nová 
vyjádření.  Začátkem  roku  2016  je  vydá-
no územní  rozhodnutí  na  stavbu průtahu 

a hned se intenzivně jedná o projektu pro 
stavební  povolení  a  realizaci  stavby  se 
Správou a údržbou silnic Jihomoravského 
kraje. V roce 2017 je potom vypsána ve-
řejná soutěž a začátkem září 2017 se zaha-
jují práce na stavbě samotné.

I  přesto,  že  se  může  zdát,  že  stavba 
průtahu  je  již  minulostí,  není  tomu  tak. 

Podobně  jako  se  projekt  řadu  let  připra-
voval, čeká nás i po jeho dokončení řada 
papírování. Nejprve  bude  třeba  dokončit 
kolaudace a to jak silnice (která má vydá-
no od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019 dočasné 
(předčasné) užívání), tak i chodníků. Bu-
dou probíhat hluková měření a  také geo-
detická měření apod. Po vydání kolaudač-
ních souhlasů na stavbu chodníků i silnice 
bude ještě třeba dořešit majetkové vypořá-
dání mezi obcí a krajem.

Další důležité zprávy z obce 
v bodech:
•  Byla  dokončena  čerpací  stanice  na 
Vírském  oblastním  vodovodu.  Čerpací 
stanice byla zkolaudována. V současnosti 
jedná obec o odkup vodovodního přivadě-
če, který vede přes Šulcův kopec.
•  Jihomoravský kraj nám schválil dotaci 
na pořádání  slavností,  které  se  uskuteční 
ve dnech 13. a 14.  října k výročí vzniku 
republiky a k výročí 720 let od první pí-
semné zmínky o naší obci. Schválená do-
tace je ve výši 60.000 Kč.
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•  Ke  konci  července  skončila  smlouva 
se  společností  Eltodo  na  spravování  sítě 
veřejného osvětlení. Od  začátku  srpna  si 
spravujeme  veřejné  osvětlení  sami.  Zna-
mená  to  pro  občany  následné:  ve  chvíli, 
kdy  si  všimnete,  že  někde  nesvítí  lampa 
veřejného  osvětlení,  je  třeba  to  nahlásit 
na obecním úřadě  a ne  již  na  společnost 
Eltodo.
•  Kulturní  komise  ve  spolupráci  s  gra-
fikem,  se  všemi  spolky  a  institucemi 
v Moutnicích dokončila návrh knihy, kte-
rá bude vydána k výročí 720 let od první 
písemné  zmínky.  Nyní  probíhají  jednání 
s tiskárnou ohledně tisku této publikace.
•  Region Cezava podal dotaci k Jihomo-
ravskému kraji na dovybavení obcí mobi-
liářem. Skrze tuto dotaci získala naše obec 
cca 130.000 Kč na autobusové přístřešky 
a lavičky.
•  V ulici Zelničky proběhla oprava vo-
zovky po té, co tudy vedla objízdná trasa. 
Správa a údržba silnic provedla odfrézo-
vání výtluků a následné vyspravení. Obec 
dále objednala opravu vozovky u společ-
nosti M ‑silnice podél nové výstavby v této 
lokalitě.
•  Obec dlouhodobě zkoušela získat do-
tace na objekty, které při průtahu investo-
vala. První pokusy na získání dotací přes 
Státní fond dopravní infrastruktury nevy-
šly.  Následovala  žádost  k  jihomoravské-
mu  kraji,  kde  Jihomoravský  kraj  finanč-
ně  podpořil  výstavbu  chodníků  částkou 
250.000 Kč.
•  Dále obec jednala s Místní akční sku-
pinou Slavkovské bojiště, která se chysta-
la vyhlásit výzvu na zvýšení bezpečnosti 
v obcích. Tato dotační výzva se měla  tý-
kat realizace chodníků a veřejného osvět-
lení,  případně  i  celkových  úprav  včetně 
vegetačních.  Vyhlášení  výzvy  se  bohu-
žel  několikrát  odsunulo.  Nakonec  výzva 

byla  vyhlášena  až  začátkem  září.  Obec 
na  to  tedy  obratem  zareagovala  a  zkou-
šíme získat maximální možnou částku ve 
výši 2.000.000 Kč na výstavbu chodníků, 
včetně  bezpečných  přechodů  pro  chodce 
a veřejné osvětlení. Pokud by se podařilo 
získat tyto prostředky, byla by to příjemná 
finanční injekce na závěr realizace průta-
hu.
•  Byla objednána projektová dokumen-
tace  na  rekonstrukci  silnice  v  Rozaříně 
včetně  jejího  odvodnění.  Dále  na  nový 
chodník podél této komunikace a přelož-
ku veřejného osvětlení a místního rozhla-
su. Celou investici bychom rádi koordino-
vali  s přeložkou nízkého napětí do země 
v této části obce
 
Krátké ohlédnutí za právě 
končícím volebním obdobím

Vždy,  když  přicházejí  v  životě  něja-
ké milníky,  je  člověk  přirozeně  donucen 
ohlédnout se za určitým obdobím a ales-
poň trochu jej zrekapitulovat. Dovolte mi 
tedy, abych se také já v následujících řád-
cích krátce ohlédl za uplynulým volebním 
obdobím.

Tehdejší  vedení  obce  předalo  stáva-
jícímu vedení úřad s cca 11,5 mil. Kč na 
účtech a s dluhy ve výši cca 720.000 Kč. 
Dále  byly  nachystány  projekty  na  pro-
dloužení sítí a komunikace za hřbitovem. 
Byl  nachystán  projekt  na  obecní  dům 
v  prostoru  bývalé  Restaurace  Morava 
a  také  nákres  na  opravu  oplocení  kolem 
hřbitova. O zatoulaném projektu na průtah 
již byla řeč v předchozím článku.

První, co  jsme před čtyřmi  lety se za-
stupiteli a zejména radními udělali, bylo, 
že  jsme  se  snažili  zanalyzovat  situaci 
a  stanovit  si  priority.  Jako  jednu  z  prio-
rit  jsme  vnímali  nedostatečnou  kapacitu 
školky, dále nebylo zřejmé, zda se otevře 
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další třída v budově základní školy. Z toho 
důvodu  bylo  třeba  řešit  umístění  obecní 
knihovny. Co se týče přemístění obecního 
úřadu (díky rekonstrukci školky), rozhodli 
jsme  se  jej  nepřesouvat  na místo  bývalé 
restaurace  z  důvodu  nevyřešené  otázky 
tvaru křižovatky v centru obce.

Prvně se tedy dokončil projekt na pro-
dloužení sítí za hřbitovem včetně nové ko-
munikace a parkovacích stání. Spolu s tím 
se začal projektovat nový obecní úřad na 
místě původního č. p. 239 a zároveň rozší-
ření mateřské školy. To nám uvolnilo ruce 
pro to, aby se dala vyřešit otázka průtahu 
a  tvaru centrální křižovatky. Rekonstruk-
ci hlavní silnice  jsme vnímali svým způ-
sobem  jako  budování  základu  rodinného 
domu. Tak jako se u stavby nejdříve vylijí 
základy a na nich se staví celá stavba se 

střechou a následně se vybavuje nábytkem 
a zařízením, stejně tak jsme chtěli nejdříve 
vyřešit  otázku  tvaru  křižovatky  a  teprve 
poté  řešit  využití  místa  po  původní  Re-
stauraci Morava.

Jedna věc jsou plány a druhá věc jsou 
finance s tím spojené. Snažili jsme se tedy 
využívat  dotačních  titulů,  které  byly  vy-
pisovány a pružně na ně reagovat i v zá-
vislosti s  tím,  jak se dařily hlavní stavby 
realizovat  (tím mám na mysli mateřskou 
školu, úřad a průtah). V průběhu času se 
tak podařilo nakoupit popelnice na třídění 
odpadu od domu, pořídit novou multikáru 
na řešení otázky bioodpadu, zrekonstruo-
vat víceúčelové hřiště za orlovnou či hři-
ště v zahradě mateřské školy. Jaké dotace 
se tedy podařilo získat ze státních a evrop-
ských dotací uvádím v následující tabulce:

Přehled dotací ze Státního rozpočtu a EU

rok program název dotace celkové  
náklady

2015 Operační program 
Životní prostředí

Výsadba krajinné 
zeleně v k.ú. Moutnice

2 322 000 Kč 2 322 000 Kč

2015 Operační program 
Životní prostředí

Zavedení separace 
a svozu bioodpadů 
v obci Moutnice

2 266 000 Kč 2 519 000 Kč

2015 Operační program 
Životní prostředí

Doplnění sběru odpa-
dů v obci Moutnice

567 000 Kč 648 000 Kč

2016 Podpora obnovy 
a rozvoje venkova 
2016

Dětské hřiště v MŠ 
Moutnice

382 000 Kč 546 000 Kč

2017 Integrovaný regi-
onální operační 
program

Oprava a rekonstruk-
ce domu č. p. 277, 
mateřská škola na 
parc. č. 887 Moutnice 
– Budova A

2 772 000 Kč 7 276 000 Kč

Celkem 8 309 000 Kč 13 311 000 Kč
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Dotace z Jihomoravského kraje a Nadace ČEZ

Rok Název dotace Instituce Získaná 
dotace

Celkové 
výdaje

2014 Výdaje na zabezpečení akce-
schopnosti JSDH obce

JMK 17 912 Kč

2015 Oprava hřbitovní zdi JMK 300 000 Kč 628 000 Kč
2015 Oprava hasičské zbrojnice, 

výstroj a výzbroj
JMK 300 000 Kč 419 000 Kč

2015 Dovybavení centra pro rodiče 
s dětmi

JMK 20 000 Kč 35 000 Kč

2015 Výdaje na zabezpečení akce-
schopnosti JSDH

JMK 7 000 Kč 115 000 Kč

2016 Vybavení nové knihovny JMK 50 000 Kč 250 000 Kč
2016 Rekonstrukce školky JMK 200 000 Kč 7 276 000 Kč
2016 Výstavba nového obecního 

úřadu
JMK 2 000 000 Kč 5 500 000 Kč

2016 Oprava vrat a zabezpečení 
hasičky

JMK 195 000 Kč 300 000 Kč

2017 Oprava památníků u fary JMK 26 000 Kč 59 500 Kč
2017 Rekonstrukce víceúčelového 

hřiště
Nadace 
ČEZ

150 000 Kč

2017 Rekonstrukce víceúčelového 
hřiště

JMK 200 000 Kč 850 000 Kč

2018 Průtah – chodníky, osvětlení 
přechodů

JMK 250 000 Kč 10 286 000 Kč

2018 Dovybavení jednotky sboru 
dobrovolných hasičů

JMK 70 000 Kč 109 000 Kč

2018 Vybavení mobiliářem JMK 130 000 Kč 358 160 Kč
2018 Oslavy obce Moutnice JMK 60 000 Kč

Celkem 3 975 912 Kč 26 185 660 Kč

Další  tabulka  pak  znázorňuje  dotace 
získané z rozpočtu Jihomoravského kraje 
a Nadace ČEZ

Kromě těchto projektů byla i celá řada 
těch, které  jsme hradili  zcela  z obecního 

rozpočtu.  Jako  příklad  uvádím  rekon-
strukci mostku Na  rybníku,  rekonstrukci 
obecní  stodoly, ozvučení hřbitova včetně 
rekonstrukce márnice a nových bran, pro-
dloužení sítí za hřbitovem apod.
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Také  se  podařilo  iniciovat  projekty, 
které u nás investovaly jiné instituce. Zde 
je dobré uvést vyčištění potoku Povodím 
Moravy, přeložky nízkého napětí do země 
v  centrální  časti  obce  a  dále  u  obecního 
úřadu, školy a hřiště společností E ‑on, po-
stavení čerpací stanice Vírským oblastním 
vodovodem a hlavně rekonstrukci silnice 
v obci, směrem na Jalovisko a Velké Něm-
čice Správou a údržbou silnic Jihomorav-
ského kraje.

Celková částka investovaná v naší obci 
a okolí  tedy za poslední 4  roky přesahu-
je  100  miliónů  korun.  K  dnešnímu  dni, 
kdy  píši  tento  článek,  zůstává  na  účtech 
obce částka více než 12,7 mil. Kč bez ja-
kýchkoli dluhů. Jsou to peníze, které mají 
sloužit  dalšímu  rozvoji  obce  a  mohou 
být  použity  například  na  projekty,  které 
se v současnosti připravují –  rekonstruk-
ce  silnice  a  zbudování  nového  chodníku 
v Rozaříně  včetně  přeložek  sítí  do  země 
(myšleno od kaple dál), rozvoj zástavbové 

části  (Šulcův  kopec…),  přeložky  sítí  do 
země v dalších částech obce, řešení nové 
kotelny v budově základní školy apod.

Závěrem se chci omluvit všem, kterým 
jsme způsobili jakákoli omezení a příkoří 
jednotlivými  stavbami.  Chci  poděkovat 
všem, kteří výstavbu snášeli  s  trpělivostí 
a pochopením. Dále chci poděkovat všem, 
kteří  se  jakýmkoli  způsobem  zapojili  do 
společenského  i  kulturního  dění  v  naší 
obci, všem, kteří se snaží neustále posou-
vat naši obec dále. Poděkování patří také 
těm, kteří se podíleli na vedení obce, přijí-
mali veškerou zodpovědnost i rozhodnost 
na dalším rozvoji obce.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce
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Volby
Oznamujeme  občanům,  že  volby  do 

Zastupitelstva  obce  proběhnou  ve  dnech 
5.  a  6.  října  2018  v  zasedací  místnosti 
OÚ  Moutnice,  Moutnice  277.  Volební 
místnost  bude  otevřena  v  pátek  5.  říj-
na 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin 
a v  sobotu 6.  října 2018 v době od 8:00 
do 14:00 hodin. Občané, kteří se ze zdra-
votních důvodů nemohou do volební míst-
nosti dostavit a chtějí volit, mají možnost 
nahlásit se předem na OÚ Moutnice. V so-
botu 6. října 2018 se k nim dostaví členo-
vé volební komise s přenosnou urnou.

Upozorňujeme občany, že v komunál-
ních volbách nelze volit na voličské prů-
kazy.

Volební lístky budou občanům Moutnic 
doručeny do schránek nejpozději v úterý 
2.  října  2018.  O  výsledku  voleb  budete 
informováni  prostřednictvím  infokanálu, 
místním  rozhlasem,  webových  stránek 
obce  (v  rubrice aktuality a nově v  rubri-
ce volby) a na facebookové stránce obce. 
Výsledky  lze  také  shlédnout  na  webové 
stránce www.volby.cz.

Jak volit v komunálních volbách:
Každý  volič  dostane  jediný  hlasova-

cí  lístek, který  je  složený z kandidátních 
listin jednotlivých volebních stran. V obci 
Moutnice  se  volí  15  zastupitelů. Volit  je 
možné třemi způsoby:

Můžeme  označit  celou  jednu  volební 
stranu,  v  tomto  případě  dostává  všechny 
hlasy označená strana.

Můžeme  označit  kandidáty  výběrem 
ze všech  stran,  celkový počet  vybraných 
kandidátů může být v rozsahu od jednoho 
až po celkový počet patnáct. V tomto pří-
padě dostávají hlasy ti, které jsme označi-
li. Pokud označíme více než 15 kandidátů, 
je tento hlasovací lístek neplatný.

Kombinace  výše  uvedených  způso-
bů.  Můžeme  označit  celou  jednu  stranu 
a  z ostatních poté vybrat  jednotlivé kan-
didáty.  V  tomto  případě  dostávají  hlasy 
označení  kandidáti  a  zvolené  straně  se 
odečítá  počet  hlasů  daný  jiným  kan-
didátům  než  zvolené  straně  odspodu. 
Zaškrtnete ‑li  tak  například  stranu  A,  tři 
kandidáty strany B a dva kandidáty stra-
ny C, pak 5 posledních kandidátů  strany 
A o své hlasy přijde.

Iva Kohoutková

Změny ve vydávání dokladů
Od 1. 7. 2018 došlo ke změně ve vydá-

vání občanských průkazů, řidičských prů-
kazů a cestovních pasů. Nově lze požádat 
o vydání u kteréhokoliv obecního úřa-
du s rozšířenou působností, tzv. ORP. 
Pro  občany Moutnic  to  znamená,  že  ne-
musí jezdit jen do Židlochovic (ORP kam 
spadáme), ale mohou si občanský průkaz 
nebo  pas  vyřídit  na  kterémkoliv  ORP 
v  ČR.  Obecní  úřad  Moutnice  není  úřad 
s rozšířenou působností, tudíž u nás nelze 
tyto doklady vyřídit. Děkujeme za pocho-
pení.

Iva Kohoutková

Den obce Moutnice
Letos  naše  vlast  slaví  krásné  kulatiny. 
Vznikl  tedy  nápad  na  společné  setkání 
a  tak  trochu  i nahlédnutí do historie naší 
obce,  krásy  budov  postavených  našimi 
předky či činnosti spolků a sdružení.

13. a 14. 10. 2018
Celým víkendem se bude odvíjet hlav-

ní program.

SOBOTA 13. 10. 2018
•  Započneme  výsadbou  památných  stro-
mů v parku u fary
•  Výstava  drobného  zvířectva  bude  pro-
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bíhat v areálu SK od 10 hod. do 17 hod.; 
bude možné zakoupit si zde i drobné ob-
čerstvení
• V 15 hod.  bude  v  orlovně  florbalový 
zápas
• V 16 hod. proběhne fotbalový zápas na 
hřišti SK
Pro příjemné ukončení dne bude
• V 19:15. hod koncert našeho chrámové-
ho sboru v kostele sv. Jiljí

NEDĚLE 14. 10. 2018
•  Den  zahájíme  ráno mší  svatou  v 8:30 
hod. v kostele sv. Jiljí
•  Výstava drobného zvířectva bude  ještě 
pokračovat od 8 do16 hod. v areálu SK
• V 10 hod. v budově OÚ starosta uvede 
novou obecní knihu vydanou u příležitosti 
720 let od první písemné zmínky o Mout-
nicích, která navazuje na knihu předchá-
zející. Představí soutěž o naší obci, která 
bude probíhat celý den a večer bude vy-
hlášen vítěz.
•  V  budově  OÚ  v  prostorách  knihovny 
bude možné si prohlédnout výstavu obra-
zů místních malířů i celé prostory OÚ
• V 11 hod. se přesuneme do MŠ, kde bu-
dou připraveny dílničky podzimního tvo-
ření a občerstvení od maminek
• Ve 12:30 hod. v hasičské zbrojnici pro-
běhne ukázka činnosti a občerstvení
• Ve 14 hod. bude komentovaná prohlíd-
ka historického chrámu sv. Jiljí a možnost 
vystoupat na chrámovou věž
• Ve 14:30 hod. se přesuneme do areálu 
SK, kde budou mít stanoviště místní vina-
ři; zde bude mimo jiné i možnost se opět 
posilnit
• V 16 hod.  v  orlovně  si  budeme  moci 
prohlédnout  ukázky  pletených  výrobků 
z pedigu a papíru od Spolku žen  s mož-
ností ochutnat  jejich  sladké domácí dob-
roty

•  Svoje místo v orlovně budou mít i vče-
laři, též se svou ukázkou činnosti a medo-
vými dobrůtkami
•  Bude  i  možnost  prohlédnout  si  stálou 
expozici II. zahraničního odboje.
•  Rádi  bychom  Vás  srdečně  pozvali  na 
závěrečné sousedské posezení u cimbálo-
vé muziky VOJARA nad  skleničkou  ně-
čeho dobrého, které započne v 18:00 hod. 
v orlovně.
•  Zde proběhne i vyhodnocení soutěžních 
otázek  a  odpovědí  na  hracích  kartách. 
A  předání  certifikátů  k  adopci  stromů 
v okolí kruhového objezdu.

Uvedené časy jsou důležité jako Hlavní 
program, který bude poutavý a zajímavý. 
Každá  organizace  si  pro  vás  něco  zají-
mavého  přichystala.  Není  však  povinný, 
můžete si všechna stanoviště projít ne-
závisle kdykoliv v neděli od 10:30 do 
17:00 hod., kdy budou všechny veřejné 
budovy otevřeny pro Vás návštěvníky.

Pozvěte též své známé, sousedy, rodá-
ky, přátele, prostě všechny dobré lidi, kteří 
mají rádi naši obec MOUTNICE.

 
Lenka Dohnálková

Kulturní komise

Den obce – soutěž
V rámci oslav Dne obce  jsme pro vás 

nachystali malé  zpestření  v  podobě  sou-
těže. Účastnit  se může každý,  ať už  jed-
notlivec, rodina nebo skupinka kamarádů. 
Věkově soutěž není ohraničená.

Každý,  kdo  se  bude  chtít  do  soutěže 
zapojit,  bude  potřebovat  soutěžní  hrací 
kartu. Ta bude v neděli 14. 10. 2018 k vy-
zvednutí  na  obecním  úřadě.  Hrací  karta 
obsahuje  plánek  jednotlivých  stanovišť 
a  pole  na  Vaše  odpovědi. A  jak  můžete 
soutěžit?  S  hrací  kartou  navštívit  během 
oslav  jednotlivá stanoviště, kde vždy na-
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jdete  zajímavé  informace  o  dané  organi-
zaci  či  místě.  Po  přečtení  informací  na 
Vás  čeká  otázka,  jejíž  odpověď  zapíšete 
do soutěžní hrací karty. Každý kdo sesbí-
rá všechny odpovědi a bude tak znát od-
pověď  na  tajenku,  může  svoji  odpověď 
hodit  do  slosování  a  soutěžit  tak o  ceny.  

Slosování proběhne v orlovně v 18:00 ho-
din během slavnostního programu.

Jakékoliv  otázky  k  soutěži  Vám  rádi 
zodpovíme osobně při vyzvednutí soutěž-
ní hrací karty.

Iva Kohoutková

Poděkování

Ráda bych poděkovala panu starostovi a obci za novou trampolínu, která byla 
zakoupena na zdejší hřiště u orlovny. Děti na ní denně šťastně dovádějí a jsou 
spokojené.

Celkově jsme rádi, že můžeme budovu orlovny a obecní hřiště s dětmi využívat 
nejen ke hraní, ale i k různým sportovním aktivitám či akcím, jako je třeba dětský 
bazárek, který se letos koná 22. 9. 2018 od 13. 00.

Za moutnické maminky 
Šárka Hrabovská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ

Zahájení školního roku 
2018/2019

Letošní školní rok 2018/2019 byl slav-
nostně  zahájen  v  pondělí  3.  září  2018. 
V tomto školním roce máme ve škole  tři 
třídy.

V I. třídě jsou spojeni žáci 1. a 3. roční-

ku (9 + 9 žáků), vyučující je Mgr. Lenka 
Salzburgerová. 

II. třídu navštěvuje 2. ročník s 16 žáky, 
které vyučuje Mgr. Marie Marešová. 

Ve  III.  třídě  učí  Mgr.  Renata  Uhlířo-
vá, kde je spojený 4. a 5. ročník (14 a 11 
žáků).
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Ve škole máme jedno oddělení družiny, 
kterou navštěvuje 30 dětí. Paní vychova-
telkou je Ilona Strejčková.

V tomto školním roce dále pokračuje-
me v projektu „Podpora škol formou zjed-
nodušeného  vykazování,  Šablony  II  ZŠ 
a MŠ Moutnice“, který je spolufinancován 
Evropskou unií.

Mgr. Lenka Salzburgerová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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HISTORIE

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ

100 let státu = 100 let života
V  letošním  roce  si  připomínáme  vý-

znamné  výročí  naší  novodobé  státnosti. 
Výročí 100 let je vždy významným mez-
níkem, at’už v lidském životě, nebo v ži-
votě národa nebo jakékoliv společnosti.

V  této  stoleté  historii  byla  naše  země 
vystavena  mnoha  zkouškám  a  dějinným 
událostem. Vždyť hned po prvních 20 le-
tech fungování Československa byla naše 

země  vystavena  té  nejtěžší  zkoušce,  kdy 
byla  ohrožena  budoucnost  naší  národní 
a  státní  identity  a  principy  demokracie 
v celé Evropě. Nástup nacismu a myšlen-
ky na budování  tisícileté  říše od Atlanti-
ku až po Ural postavily na stranu vzdoru 
a boje mnohé národy a země celého světa. 
Do řad bojujících armád se zařadily  také 
tisíce  Čechů  a  Slováků,  kteří  neváhali 
nasadit  svoje  životy  v  boji  za  svobodu 

V  letošním  školním  roce  jsme  v  MŠ 
přivítali 42 dětí,  z  toho  je 21 dívek a 21 
chlapců. Skóre je tedy vyrovnané.

Předškoláků máme  celkem 17.  I  letos 
se budeme snažit pro děti zajistit spoustu 
zajímavých akcí.

Do některých z nich zapojíme i rodiče 
dětí. První velká akce naší mateřské školy 
se uskuteční v neděli 14. 10. 2018 k příle-
žitosti DNE OBCE.

V MŠ proběhne den otevřených dveří 
a také pro Vás připravujeme na naší školní 
zahradě podzimní dílničky s ochutnávkou 
podzimních dobrot, které pro Vás připraví 
naše maminky. Venkovní akce bude pro-
bíhat  v  rozmezí  11‑12.30 hodin. Všichni 
jste srdečně zváni.

Za kolektiv MŠ Leona Kolková

Naše základní organizace se po velkém 
úbytku členů začala znovu probírat a na-
bírat nové členy.

Na začátku letošního roku se počet čle-
nů naší základní organizace zvedl na 20. 

Stále máme zájem o další členy, kteří by 
chtěli  spolu  s  námi  chovat  a  vystavovat 
čistokrevná zvířata. Je to záliba nejen pěk-
ná, ale  i užitečná pro každého chovatele. 
Při různých výstavách může každý získat 
nejen nové kusy pro svůj chov, ale i nové 
přátele a kamarády.

Letos  bude  opět  ukázková  výstavka 
místních  chovatelů  při  příležitosti  oslav 
založení  našeho  státu  a  výročí  720  let 
Moutnic. Všechny  srdečně zveme  jak na 
výstavu, tak do našich řad.

Pokorný Jiří
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své vlasti. Do těchto řad se 
také  postavili  mladí  muži 
z Moutnic a Rozařína.

Na  tomto místě  je  třeba 
připomenout  propojení  vý-
ročí 100 let státnosti s výro-
čím nedožitých 100 let dvou 
padlých letců 311. čs. bom-
bardovací  peruti,  našich 
rodáků  Rudolfa  Maška 
a  Františka Havránka. Oba 
patřili mezi šestici mladých 
moutnických mužů, kteří se 
rozhodli odejít do zahraničí 
za svou zemi bojovat. Jako-
by jen osudovou náhodou je rok jejich na-
rození 1918 spojen s rokem, kdy vznikala 
naše novodobá  státnost  a  tak  se  tato dvě 
stoletá výročí propojila.

V letošním roce po celé naší vlasti pro-
bíhají různé slavnosti spojené se vznikem 

Československa. My jsme si toto význam-
né datum připomněli  odhalením pamětní 
desky  účastníků  II.  zahraničního  odboje 

na místní základní škole.
Tato deska bude pro dal-

ší generace připomínkou, že 
v naší historii nejsou jen ob-
dobí míru a prosperity, ale že 
byly chvíle, kdy naše země 
žila v nesvobodě a bylo tře-
ba za ni bojovat a mnohdy 
také položit život. Hrdinství 
je  často  zmiňovaný  pojem, 
ale možnost vykonat hrdin-
ský skutek není  tak častým 
jevem  a  nelze  ho  napláno-
vat. To největší hrdinství se 
odehrává neočekávaně, čas-

to proti vůli většiny a také našeho rozumu. 
Období historie našeho státu tak neustále 
zůstává obrovským ponaučením pro další 
generace  a  bude  vždy  morálním  apelem 
pro společnost.

Dokumenty  a  fotografie  o  historii  od-
boje byly při příležitosti odhalení pamět-
ní desky k nahlédnutí v přízemí školy na 
připravené expozici. Před školou si mohli 
občané  prohlédnout  ukázku  vojenského 
tábora naší armády v Anglii a pro děti byla 
připravena projížďka v historickém Jeepu 
a vojenském vozidle značky Dodge.

Ve  13  hodin  pak  proběhlo  slavnost-
ní  odhalení  pamětní  desky  dětmi  z  naší 
školy  Kristýnou  Handlovou  a  Štěpánem 
Oprchalem.  Na  závěr  mi  dovolte  podě-
kovat  všem,  kdo  se  zasloužili  o  zdárný 
průběh akce. Ve spolupráci s naší obcí se 
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na akci podíleli zástupci Československé 
Obce  Legionářské  a  zejména  pak  přáte-
lé  z  klubu  vojenské  historie  –  brněnská 
„PĚTAČTYŘICÍTKA“.

Rostislav Dohnálek

Ze starých kronik – rok 1935
Poznámka předem: opisováno doslov-

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

V  tomto  roce byla  zima mírná  a beze 
sněhu. Jarní práce se konaly velice pěkně, 

veškeré  obyly  i  okopaniny  častými  dešti 
pěkně rostly, avšak letní počasí ukázalo se 
svým dlouhotrvajícím  suchem velice  ne-
milosrdné. První jetele byly dobré, obyly 
též bylo dobré, avšak ostatní jetele neby-
ly žádné, řepy bylo o 70% méně, nejvíce 
však na to doplácely brambory. Těch bylo 
tří, pět, nejvíce deset metrických centů po 
jedné míře, ostatní byly zvadlé a pro do-
bytek škodlivé.

Dne  24.  listopadu  náš  president 
T. G. Masaryk pro vysoké jeho stáří a one-
mocnění se vzdal úřadu a dne 18. prosince 
provedly  oboje  sněmovny  volbu  nového 
prezidenta  republiky.  Zvolen  byl  velkou 
většinou hlasů Dr. Edvard Beneš.

Na  poctu  jeho  zvolení  v  den  ten  byl 
uspořádán v naší obci průvod s lampiony.

Zima byla mírná  tak, že až do vánoč-
ních svátků se na poly oralo.

Vzácné památky – moutnické 
a rozařínské kříže

Kříž na Prašnicích
Já, Eva Ostrovská, Vám napíšu něco ze 

vzpomínek mých prarodičů.
Na  Prašnicích,  na  parcele  patřící 

k  domu  č.  p.  97  (dnes,  vlivem  uskuteč-
něných pozemkových úprav, došlo k po-
sunutí  některých  parcel)  nechali  postavit 
kříž Pánu Bohu na poděkování za uzdra-
vení  a  dar  života  svého  syna,  mého  dě-
dečka Josefa Janouška, Moutnice č. p. 97, 
jeho rodiče.

Dědeček  trpěl  obrnou,  v  té  době  smr-
telnou  chorobou.  S  Boží  pomocí  přežil, 
ale  dopadal  na  nohu.  Jeho  rodiče  Jan 
a Karolína, ačkoli nebyli majetní, nechali 
na svém poli na poděkování postavit ten-
to kříž. Ke zbudování kříže došlo zhruba 
ke konci 19. století. Ten přečkal přechod 
fronty  v  roce  1945  i  období  komunismu 
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a  těžká  technika  JZD  jej  nepoškodila, 
i když se na okolních polích rozmetal hnůj 
pomocí výbušných náloží.

Zhruba  před  20  lety  byl  kříž  vandaly 
poničen. Očitý svědek viděl mladé chuli-
gány,  kteří  tento  zavržení  hodný  čin  vy-
konali. Můj manžel, pan Josef Ostrovský, 
tehdy  již  vážně  nemocný,  se  okamžitě 
ujal oprav a kříž znovu postavil. Každou 
sobotu  až  do  své  smrti  ke  křížku  jezdil 
a vozil  tam květiny. Říkal nám všem, ať 
pokračujeme dále. Nyní  se o kříž včetně 
výzdoby stará rodina mého syna Roberta 
Ostrovského.

Kříž v Rozaříně u kapličky
Rodný  dům  mého  dědečka,  Josefa 

Adámka, byl v Rozaříně č. p. 6.
Dědeček Josef Adámek se oženil s Ka-

rolinou Žáčkovou, narodily se jim 4 děti. 
Babička se po dětech těžce roznemohla na 
tuberkulózu plic a brzy zemřela. Dědeček 
se znovu oženil a měl páté dítě – Anežku. 
Roky utíkaly, děti  se osamostatnily, dům 
č. p. 6 převzal syn Josef Adámek, můj tatí-
nek. Dědeček se přestěhoval na vejminek 
č. p. 83.

Pár  roků  uběhlo  a  znovu  přišla  velká 
bolest na dědečka  i moji maminku, když 
při přechodu fronty 22. dubna 1945 padl 
můj tatínek ve věku 38 let. Bolest veliká 
pro všechny.

Na  poděkování  Pánu  Bohu  za  jeho 
ochranu byl v Rozaříně u kaple svaté Ro-
zálie věnovaný kříž, v  té době pískovco-
vý. Stářím se rozpadal.

Současný  mramorový  bílý  jsem  ne-
chala postavit s manželem. Nyní je v péči 
Františka a Evy Vaculíkových.

Od  pamětníků  vím  a  předávám  něco 
o svaté Rozálii: Když v minulosti vypukla 
cholera, v Rozaříně se stal zázrak, ani jed-
na  oběť,  zatímco  v Moutnicích  nestačili 

pohřbívat  jednotlivě,  pohřbívali  do  spo-
lečného hrobu.

Svatá Rozárko,  zachraň  nás  od moru, 
hladu,  vojny  a  infekčních  nemocí.  Svatá 
Rozálie, oroduj za nás.

Eva Ostrovská

Srdečně děkuji paní Evě Ostrovské za 
nádherné vzpomínky. Toto je pravý poklad 
našeho národa. Doufám, že předchozí 
řádky povzbudí další pamětníky a potom-
ky. Prosím, vy, k jejichž předkům se váže 
pořízení křížů v obci Moutnice, seberte 
odvahu napsat svoje vzpomínání. Moc se 
na ně všichni těšíme.

Miluše Janoušková 
kronikářka

1968 – úvaha
V letošním roce si připomínáme nejen 

výročí  vzniku  samostatného  Českoslo-
venska, ale 21. srpna uběhlo již 50 let od 
okupace naší republiky vojsky Varšavské 
smlouvy. Myslím si, že i tato událost stojí 
za zmínku a krátkou úvahu. Já sama si z té 
doby  nepamatuji  nic  –  byly mi  dva mě-
síce. Do  školy  jsem chodila v době  tuhé 
normalizace,  kdy  se  o  těchto  událostech 
moc nemluvilo a pokud ano, většinou byly 
ze strany učitelů upravovány. Vždycky mě 
zajímalo, co se to vlastně v tom roce 1968 
stalo, ale odpovědi jsem si musela skládat 
ze střípků a náznaků… Až když jsem byla 
na střední škole, babička mi ukázala pravý 
poklad – měla na půdě  schované noviny 
ze  srpnových  dnů.  Připadalo  mi  to  jako 
sci‑fi.  Demonstrace?  Tanky?  Střelba  do 
lidí? Nechápala jsem. Od dětství nám pře-
ce ve škole vtloukali do hlavy, jak si krás-
ně a bezpečně žijeme v naší socialistické 
republice,  jak nás  chrání naši  „bratři“  ze 
Sovětského  svazu  a  najednou  toto?  Asi 
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v  té době  jsem si začala uvědomovat, že 
ne vše, co se píše v novinách a učebnicích 
je správně, že učitelé občas lžou, že i rodi-
če se některým tématům vyhýbají.

Ta  doba  je  naštěstí  už  pryč. Máme  tu 
demokracii, a i když někteří z vás jistě bu-
dou namítat, že toto není žádná demokra-
cie, že je spousta věcí špatně, že by bylo 
potřeba  zlepšit  kdeco  a  že  za  komunistů 
bylo líp, já si to nemyslím. Mám možnost 
veřejně  se  postavit  proti  tomu,  co  je  po-
dle mého  názoru  špatné, mohu  se  snažit 
zlepšovat svůj malý kousek světa, svůj ná-
zor mohu říci nahlas,  i když zrovna není 
názorem  většiny. A  když  jdou moje  děti 
na  vzpomínkovou  akci  k  výročí  srpnové 
okupace, nemusím mít strach, že je někdo 
zavře, zraní nebo dokonce zastřelí. Zdá se 
vám to málo?

Katka Springinsfeldová

Pplk in mem. Rudolf Mašek 
a pplk in mem. František 
Havránek

Oba  se  narodili  v  roce,  kdy  skončila 
I.  sv.  válka  a  také  v  roce  vzniku  našeho 
nového státu. V nejsmutnějším období po 
vzniku Československa se tito mladí muži 
postavili proti nacistické okupaci a osob-
ním  rozhodnutím  dali  svoje mladé  živo-
ty na stranu nesmiřitelného boje za svoji 
rodnou vlast. Po strastiplném odchodu do 
naší  zahraniční  armády  se  jejich  osudy 

spojily  s  naším  letectvem v  rámci Royal 
Air Force, kde sloužili u 311. čs. bombar-
dovací perutě. Rudolf Mašek jako letec ra-
diotelegrafista  se  zúčastnil  bojových  letů 
v rámci Bomber Command. Perut’prová-
děla  nálety  na  strategické  cíle  nacistické 
říše – přístavy, nádraží,  továrny a vojen-
ská skladiště. Osudný se celé osádce stal 
lednový nálet v roce 1942 na Brémy, kdy 
při návratu byl bombardér Wellington za-
sažen a následně havaroval. Za šestičlen-
né  osádky  tři  letci  zahynuli  a mezi  nimi 
i  rozařínský  rodák Rudolf Mašek.  Je po-
chován  na  hřbitově  v  holandském městě 
Tillburgu ve vojenské části hřbitova.

František Havránek  sloužil  u  311.  pe-
rutě  v  období,  kdy  byla  perut’  nasazena 
v rámci Coastal Command. V tomto obdo-
bí naši  letci vykonávali  lety nad mořem, 
kde  vyhledávali  a  ničili  lodě  a  ponorky. 
Pro  Františka  byl  osudný  let  v  prosinci 
1944,  kdy  po  startu  explodoval  bombar-
dér Liberator a celá osádka zahynula. Let-
ci jsou pochováni na hřbitově v Tainu na 
severu Skotska; ve městě, kde tehdy byla 
nasazena naše perut’.

Naše  311.  bombardovací  perut’  pa-
třila mezi  4 naše perutě bojující  v  rámci 
RAF. Při svém zařazení u Bomber Com-
mand naši letci provedli 1029 letů v délce 
5192  hodin.  Při  nasazení  u  Coastal  Co-
mmand  naše  perut’  napadla  33  ponorek 
z toho 5 potopila, taká sestřelila 4 nepřá-



MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2018

20

telské letouny a 14 poškodila. Za své pů-
sobení u Coastal Command byla oceněna 
jako nejlepší perut’.

Stejně  jako mnoho letců a vojáků,  tak 
i oba naši rodáci a kamarádi se návratu do 
své  vlasti  nedočkali. Doma  před  válkou, 
když vyšli ze dveří svých domů, viděli se 
a mohli na sebe zavolat. Válečný životní 
osud je však rozdělil na stovky kilometrů 
od sebe, a tak alespoň jejich jména na pa-
mětních deskách je opět k sobě přiblížila.
Čest jejich památce

Rostislav Dohnálek

28. října 1918 – Vznik česko-
slovenského státu

Dne  28.  října  1918  zahájila  v Ženevě 
delegace Národního  výboru  vedená Kar-
lem  Kramářem  jednání  s  představitelem 
protirakouského  zahraničního  odboje 
Edvardem Benešem o vytvoření  a  podo-
bě samostatného československého státu. 
Mimo jiné dospěli k dohodě, že nový stát 
bude  republikou  (byla  uvažována  i  mo-
narchie),  prezidentem  se  stane Masaryk, 
Kramář bude předsedou vlády. Téhož dne 
kolem 9. hodiny  ranní  se vydali Antonín 
Švehla  a  František  Soukup  jménem Ná-

rodního výboru převzít Obilní ústav v Pra-
ze,  aby  zabránili  odvozu  obilí  na  frontu, 
a  nechali  zaměstnance  ústavu  přísahat 

věrnost  nově  vznikajícímu 
státu. Poté se rozšířila zprá-
va o uznání podmínek míru 
Rakousko – Uherskem.

Podmínky  obsahovaly 
i  uznání  autonomie  národů 
Rakousko – Uherska, které 
si  lid  vyložil  jako  uznání 
nezávislosti. Tato zpráva se 
stala  impulsem k  živelným 
demonstracím, při nichž lid 
jásal  v ulicích  a ničil  sym-
boly  Rakousko  –  Uherska. 
Na  Václavském  náměstí 
u pomníku svatého Václava 

promluvil k davům kněz Isidor Zahradník 
a  vyhlásil  samostatný  Československý 
stát.

Večer  28.  října  vydal  Národní  výbor 
první  zákon,  Zákon  o  zřízení  samostat-
ného státu československého, a poté bylo 
ještě zveřejněno provolání Národního vý-
boru „Lide československý. Tvůj odvěký 
sen  se  stal  skutkem…“.  Pod  oběma  do-
kumenty byli podepsáni Antonín Švehla, 
Alois  Ra-
šín, Jiří Stří-
brný,  Vav-
ro  Šrobár 
a  František 
Soukup  – 
později zva-
ní  „Muži 
28.  října“. 
Tentýž  den 
byli  do Ná-
r o d n í h o 
výboru  při-
bráni  4  zá-
stupci,  zá-
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stupci Němců a Maďarů nebyli přizváni.
Během  nacistické  okupace  českých 

zemí byl statní svátek zrušen, přesto došlo 
na výročí vzniku Československa 28. říj-
na 1938 k rozsáhlým protestům proti na-
cistické okupaci Československa. Během 
demonstrace byli dva lidé zabiti a patnáct 
zraněno. Mezi mrtvými byl i student me-
dicíny Jan Opletal, jehož pohřeb 15. listo-
padu  se  stal  záminkou pro další  protesty 

proti  okupaci,  na  něž  Němci  reagovali 
uzavřením českých vysokých škol 17. lis-
topadu 1939. Po druhé světové válce byl 
státní svátek slaven do roku 1951. Slavení 
svátku bylo obnoveno v roce 1988.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_
vzniku_samostatného_československé-
ho_státu

Letní tábor
Jako  každým  rokem  děti,  vedoucí 

a  praktikanti  odjeli  na  letní  orelský  tá-
bor.  Cílovou  destinací  byla  tradičně  fara 

v Osové Bítýšce,  která  slouží mimo  jiné 
i jako zázemí pro mládež z diecéze.

Cesta  se  nám  trochu  zkomplikovala 
deštěm, ale nakonec jsme vše zvládli.

Po ubytování čekal děti zahajovací ce-
remoniál, protože letošním tématem byly 
olympijské  hry.  Po  ceremoniálu  se  děti 
rozřadily ke svým státům.

Na výběr bylo z Ruska, Brazílie, Ame-
riky a Číny. Děti si tábor ohromně užívaly. 
Hrály hry, bavily  se a plnily bobříky. Ve 
středu nás čekal celodenní výlet. Vlakem 
jsme dojeli do Křižanova, zde  jsme měli 
mši svatou a po týmech se vraceli zpět na 
faru. Po týdnu plném zábavy jsme se v so-
botu šťastně vrátili domů.

Marek Holeček

OREL MOUTNICE
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HODY

Hody 2018
Středa (22. 8. 2018), 6:15 – zvoní mi 

budík. Proč tak brzy o prázdninách? Aha, 
já už vím, jedeme pro máju. A je to tady! 
Rok se s rokem sešel a já si oblíkám mod-
ráky, beru si pevnou obuv, na hlavě mám 
klobouk a do batůžku si balím – reflexní 

vestu a krýgl. V 7:00 máme sraz u hlav-
ního stárka Vacika, nasedáme do aut a vy-
rážíme směr Prštice, kde máme sraz s haj-
ným. Nejvyšší  a  nejlehčí  spojili  své  síly 
a uvázali lana na vybraný strom.

Pan hajný nám strom skácel a všichni 
jako mravenečci z lesa strom na ramenou 
nesa směr traktor pochodem vpřed.

Nejšikovnější  tankista  traktorista  (Ví-
tek Dohnálek) nám máju bezpečně a bez 

úhony dovezl až na hřiště.
Pro všechny stárky začala nonstop ho-

dová dřina – máju bylo potřeba oloupat, 
oškrábat,  osmirkovat,  namalovat,  vypáj-
kovat, nazdobit a postavit. Ale než se mája 
postaví je potřeba ji hlídat a mezi tím zvlá-
dat spoustu dalších věcí.

Čtvrtek (23. 8. 2018),  zvoní  mi  mo-
bil,  volá  mi  můj  stárek:  „Stárečko moje 
milovaná,  právě  jsem  se  vzbudil  a mám 
hlad. Hlídání máje je fakt dřina.“ Okamži-
tě  a  střelhbitě  vyskočím  z  postele  a  jdu 
chystat svému stárkovi snídani tak, jak je 
to zvykem vždy ve čtvrtek a pátek, když 
stárci  hlídají máju. Po  snídani  pro kluky 
začne  opět  dřina  na  máji  a  holky  mají 
úkoly rozděleny – je potřeba nastříhat kru-
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špánky, na které se dávají mašle a každý 
stárek je má připnuté na zábavě, nazdobit 
vjezdové  cedule,  letos  nově  bylo  nazdo-
beno  i  obilí  a  během  dne  kluci  dodělali 
dvě menší májky, které mají před domem 
hlavní stárci a holky nám je krásně nazdo-
bily. Na oběd nám táta hodů (Petr Kohou-
tek)  uvařil  výborný  guláš,  díky  kterému 
jsme nabrali síly na další výkony.

Aby  byly  májky  kam  postavit,  bylo 
potřeba vykopat díry, o které se postarali 
zdatní  a  silní kluci. Navečer  jsme májky 
postavili,  u  hlavních  stárků poseděli,  za-
zpívali a mohlo se začít hodovat.

Pátek (24. 8. 2018),  ráno  opět  holky 
přinesou  klukům  snídani  a  pokračuje  se 
v práci. Atmosféra začíná pomalu houst-
nout, nervy se stupňují. Ještě bylo potřeba 
zařídit a dodělat spoustu věcí – nachystat 
orlovnu  (pro  případ  deště),  uplést  věnce 
na máju, vypájkovat znak do máji, nazdo-
bit  pódium,  postavit  májku  u  obecního 
úřadu, uklidit na hřišti a rozdat si trička. Je 
17:30 a hřiště se pomalu začíná plnit lid-
mi, i když je škaredě a prší. Všichni jsou 
zvědaví na ruční stavění máje. Nakonec se 
počasí přece jen umoudřilo, pršet přestalo 
a všichni chlapi spojili své síly, aby máju 
ručně postavili. Odměněni byli potleskem 
a pochvalou od všech přihlížejících, stárci 
máju uctili písničkou “Ta moutnická mája 
tenká…“ a za mohutného pokřiku – Čí só 

hode? Naše! Kdo sme? Mótničáci se spus-
tila zábava s cimbálovou muzikou Stupa-
va. O  fotky  se  celý večer  staral nejúžas-
nější fotograf Janík (Petr Janoušek).

Sobota (25. 8. 2018),  konečně  se 
všichni  trochu  vyspíme.  Je  potřeba  zko-
ordinovat poslední úklid a přípravy. Večer 
mají  všichni  stárci,  sklepníci  a  fotograf 
(pro  tento  den  pan  Svatoslav  Kašpárek) 
sraz  u  hlavní  stárky.  Pro  všechny  bylo 
nachystáno  malé  občerstvení,  ale  neza-
pomnělo  se  ani  na  šťamprdlu  kuráže, 
mnohdy i do obou noh. Doladí se poslední 
detaily, se kterými pomáhala máma hodů 
(Iva Kohoutková).  Průvodem  odcházíme 
na hřiště, kde už na nás čeká spousta netr-
pělivých lidí a kapela Na2Fáze, která nás 
provázela sobotním večerem. I přes to, že 
nám počasí letošní hodovou sobotu nepřá-
lo a mrholilo, zábava byla úžasná a ještě 
ve  3  hodiny  ráno  byl  plný  parket,  sice 
mokrých, ale nadšených lidí.
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Neděle (26. 8. 2018), pro stárky začíná 
krojový  hodový  den.  Po  sobotní  zábavě, 
která pro nás končí v brzkých ranních ho-
dinách, je probuzení hodně hektické. Na-
česaní,  upravení,  navonění  a  s  úsměvem 
stojíme v 10:15 v krojích před kostelem, 
kde v 10:30 začíná hodová mše svatá. Po 
obědě  se  sejdeme  znovu  v  kostele,  kde 
proběhne  požehnání  a  poté  průvod  obcí 
(trasa  průvodu  byla  uveřejněna  v  přede-
šlém zpravodaji). Během průvodu zatan-
číme a zazpíváme u hlavních stárků a na 
obecním úřade, kde si hlavní stárek nechá 
zpečetit od pana starosty právo.

V  16:30  začala  odpolední  hodová  zá-
bava, kde proběhlo dětské sólo a přivítali 
jsme všechny přespolní stárky z okolních 
ale i vzdálenějších vesnic. Krojovaní od-
chází  na  večeři  a  zábava  pokračuje  ve 
20:00 až do brzkého rána. Celou hodovou 
nedělí nás provázela dechová hudba Ho-
vorané  a  fotky  pro  nás  pořizoval  Radek 
Sycha.

Pondělí (27. 8. 2018) hodové dozvuky 
a pro nás vždy velká premiéra v podobě 
půlnočního  překvapení.  Během  odpoled-
ne  ladíme  poslední  detaily  k  večerní  zá-
bavě  (hlavně  půlnočnímu  překvapení), 

uděláme si rychlou poslední 
zkoušku  půlnočka  a  jdeme 
se  domů  chystat.  U  hlav-
ní  stárky  si  dáme  sraz  ve 
20:00, a zatím co táta hodů 
rozlévá  panáky  na  kuráž, 
my  ochutnáváme  co  nám 
máma  hodů  přichystala 
k  malému  pohoštění.  Na-
posledy  zkontrolujeme  zda 
máme  vše  potřebné,  zda 
nikomu  nechybí  kostým 
a  průvodem  odcházíme  na 
hřiště  zahájit  poslední  ho-
dovou zábavu.

Atmosféra na tanečním parketu je per-
fektní, lidé se dobře baví, po zpěvu, tanci 
a  sólu  se  nenápadně  pomalu  vytrácíme, 
abychom  se  mohli  převléct  a  nachystat. 
Kapela se o Vás skvěle stará a tak stárky 
tu chvíli nikdo nepostrádá. Letos  jsme si 
jako  téma  půlnočního  překvapení  zvo-
lili  zimu,  tudíž  i  kostýmy  jsme  ladili  do 
zimního  tématu (pro  ty, co půlnoční pře-
kvapení neviděli a chtěli by – je možnost 
na youtube – „Půlnoční překvapení hody 
Moutnice2018“). Celým večerem nás pro-
vázela skupina MERLLIN a fotky pořizo-
val Janík (Petr Janoušek).

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, 
kdo se na hodech nějakým způsobem po-
díleli,  pomáhali  nám  a  podporovali  nás, 
především pak stárkům roku 2018:

Kateřina Šebestová + Dominik Janoušek
Michaela Kohoutková + Martin Krumpolc
Michaela Matějková + Luděk Dohnálek
Svatava  Čermáková  +  Nguyen  Tháng 
Long
Sára Žáčková + Tomáš Janoušek
Eva Husáková + Jan Jeřábek
Adéla Husáková + Šimon Žáček
Erika Janoušková + Adam Trávníček
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Klára Husáková + Josef Kopeček
Kristýna Brožová + Václav Král
Pavlína Oprchalová + Bohumil Kalvoda
Natálie Bystřická + Patrik Zouhar
Tereza Daňková + Marek Holeček
Helena Dohnálková + Jakub Kříž
Monika Bartošková + Vojtěch Oprchal
Klára Charvátová + Jiří Janoušek

A  velká  poklona  patří  i  sklepníkům, 
kteří se o nás celé hody bravurně starali: 
Pavel Novotný a Petr Oprchal

Nikola Kohoutková a Marek Vaculík 
hlavní stárci hodů 2018
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ROZAŘÍNSKÉ HODY

V neděli 2. 9. 2018 jsme společně osla-
vili svátek sv. Rozálie Palermské, patron-
ky Rozařína – rozařínské hody.

Vzhledem  k  nepřízni  počasí  nemohla 
akce proběhnout na farní zahradě jako ob-
vykle, ale na řadu přišla „mokrá varianta“ 
– mše svatá v kostele a následné posezení 
v  orlovně. Mši  svatou  celebroval Mons. 
Jan Peňáz, který v kázání zavzpomínal na 
svoje  působení  v Moutnicích  a  zúčastni-
li  se  jí  samozřejmě  také stárci  i „ženáči“ 
v krojích.

Za  otcem  Janem  připutovali  také  far-
níci z  jeho dřívějších působišť, a  tak byl 
kostel plný. Po mši svaté jsme se přesunu-
li do orlovny, kde bylo připraveno pohoš-
tění. O pivo, nealko nápoje, kávu a udírnu 
se starali hasiči, víno a burčák zajistili vi-
naři, koláče a něco k zakousnutí přinesly 
ochotné místní ženy.
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K  tanci  a  poslechu  nám  zahrála  cim-
bálová muzika Šternovjan. Později odpo-

ledne  se  na  nás  usmálo  i  sluníčko,  a  tak 
několik  dobrovolníků  na  hřišti  nafouklo 
pro  děti  skákací  hrad  s  průlezkami,  kte-
rý místní jednota Orla zapůjčila ze svého 
ústředí.  Tato  atrakce  měla  velký  úspěch 
nejen u dětí. Večer  jsme se příjemně na-
ladění rozešli domů. Děkuji všem, kteří se 
na této akci jakýmkoliv způsobem podíleli 
a pomohli zajistit její hladký průběh.

Katka Springinsfeldová

FARNOST MOUTNICE

PRO KOHO
Vážení  rodiče,  jako každý  rok přichá-

zíme  s  nabídkou  vyučování  náboženství. 
Komu je nabídnuto? Těm:

 – KDO CHTĚJÍ SEZNÁMIT SVÉ DĚTI 
SE ZÁKLADY KŘESŤANSTVÍ SPOJE-
NÝMI S EVROPSKOU KULTUROU;
 – KDO CHTĚJÍ DĚTEM UKÁZAT ZÁ-
SADY DESATERA;
  –  KDO  SMYSL  ŽIVOTA,  VÍRU 
A  BOHA  HLEDAJÍ  PRO  SEBE  I  SVÉ 
DĚTI;
 – KDO VÍRU PRAVIDELNĚ PRAKTI-
KUJÍ;
 – KDO VÍRU NEPRAKTIKUJÍ;
 – KDO JSOU I NEJSOU POKŘTĚNI.
…Tedy každému!

René Václav Strouhal 
Váš duchovní správce

KDO JE KDO
Farář je statutárním orgánem farnosti. 

Na  rozdíl  od  administrátora  farnosti  smí 
být biskupem odvolán pouze z důvodů vy-
mezených církevním právem (CIC 1740‑

1752).  Je  chápán  jako  stabilní  a  řádný 
správce farnosti a má povinnost v ní sídlit. 
Zodpovědný je jak za samotnou duchovní 
správu (in spiritualibus), tak za ekonomic-
kou správu (in materialibus) farnosti.

(Ač  je  v  České  republice  v  lidové 
mluvě jako „pan farář“ označován každý 
správce farnosti, v současné době někteří 
kněží  spravující  farnost  nezastávají  úřad 
faráře, ale administrátora farnosti).

Administrátor  je  duchovním  správ-
cem farnosti v době, kdy v ní není usta-
noven farář. Má tytéž povinnosti jako in-
stalovaný farář. Administrátor excurrendo 
(dojíždějící  duchovní  správce,  latinsky 
doslovně  „vyjíždějící  administrátor, 
správce“)  je  označení  pro  kněze  pově-
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řeného  správou  i  jiné  než  své  domovské 
farnosti (jedné nebo často i více) – běžná 
praxe v zemích s nedostatkem kněží.

Kaplan  (z  latinského  capellanus,  du-
chovní vázaný na kapli) je duchovní (ze-
jména křesťanský), jemuž byla ordinářem 
svěřena pastorační péče o určitou skupinu 
věřících. V římskokatolické církvi je kap-
lanem obvykle  kněz. Může  to  být  napří-
klad: vojenský kaplan  – pro vojáky ně-
jaké  jednotky, univerzitní kaplan  –  pro 
studenty  a  učitele  vysoké  školy,  dvorní 
kaplan  –  pro  příslušníky  panovnického 
dvora, nemocniční  –  pro  osoby  dlouho-
době  upoutané  na  nemocničním  lůžku. 
Obecně  je  vyžadováno  pověření  vlastní 
církví  a  vysokoškolské  teologické  vzdě-
lání.

Farní vikář  je  v  katolické  církvi  kněz 
ustanovený v určité  farnosti k  tomu, aby 
společně  s  duchovním  správcem  dotyč-
né  farnosti  a pod  jeho vedením pracoval 
v  pastorační  službě.  Zejména  v  dřívější 
době  často  býval  farní  vikář  označován 
zvykově  jako  kaplan  (v  některých  čes-
kých diecézích je toto označování uznané 
biskupskou  konferencí).  Farního  vikáře 
ustanovuje místní  ordinář.  Farní  vikář  je 
zpravidla  povinen  pomáhat  duchovnímu 
správci  v  celé  farní  službě  s  výjimkou 
sloužení mše za lid. V jedné farnosti může 
být  jmenováno  i více  farních vikářů, po-
případě  může  být  farní  vikář  ustanoven 
jen pro část farnosti, pro určitou skupinu 
křesťanů v určité farnosti nebo i pro více 
farností (to však není obvyklé). Při uvol-
nění  úřadu  duchovního  správce  přebírá 
farní  vikář  (je‑li  jich  více,  pak  nejstarší 
z nich z hlediska  jmenování) prozatímně 
správu farnosti až do ustanovení adminis-
trátora. V praxi bývá novokněz zpravidla 
ustanoven farním vikářem v některé z vět-
ších farností a teprve po několika letech je 
mu svěřena funkce duchovního správce.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Milí Moutničáci, tentokrát toho na srd-
ci moc nemám, ale zato to bude víc upří-
mější  a  důležitější.  Asi  bych  sem  mohl 
zkopírovat  nějaký  poučný  článek  o  tom, 
jak  recyklovat  nebo  něco  o  stromech, 
ale myslím si,  že  je důležitější, aby naše 
obecní noviny byly aktuální, hlavně o nás 
a o tom, co se zde děje.

Po letošním extrémně horkém létě, kte-
ré  doufám  ještě  nekončí,  i  když  už  pod-
zim pomalu přebírá  svoji  vládu,  bych  se 

rád vrátil a zhodnotil náš společný projekt 
nové  výsadby  stromů.  Nechtěl  bych  ani 
tak moc hodnotit, ale spíš Vám všem po-
děkovat, že jste se tohoto úkolu zhostili se 
ctí a opravdu nám s tímto pomohli. Reak-
ce Vás všech jsme velice vnímali – jak na 
sociálních sítích, tak při osobním setkání. 
Našli jste si opravdu čas a stromy chodi-
li  poctivě  zalévat. Naši  hasiči  vyjeli  cel-
kem pětkrát, vždy nádrže s vodou ochotně 
doplnili a všechny stromky vždy poctivě 
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zalili. Myslím si (no spíše jsem o tom pře-
svědčen),  že  pokud  by  tomu  tak  nebylo, 
ani jeden strom by to nepřežil a celá tato 
naše snaha by byla k ničemu. Můžeme se 
snažit využívat různé dotace, sázet desítky 
stromů ročně, ale pokud se jim minimálně 
v prvních dvou letech nebudeme věnovat 
(než pořádně zakoření),  stromy  to prostě 
bez naší pomoci nezvládnou. Ale co bych 
vás poučoval, všichni máte svoje zahrady 
a  stromů  jste  jistě  za  svůj  život  zasadili 
spoustu. Z podzimní a jarní výsadby stro-
mů se školou a školkou nám zatím uschla 
pouze  jedna  lípa  a  na  stromové  kapli  to 
vypadá,  že  to  nepřežije  taky  jen  jeden 
strom. Definitivně budeme hodnotit asi až 
na jaře a potom bychom je nahradili. My-
slím si, že to není vůbec špatný výsledek!

Adopce stromů
Druhou  věcí,  za  kterou  bychom  vám 

rádi složili poklonu, je náš projekt adopce 
nově vysázených stromů kolem kruhové-
ho  objezdu.  Byl  to  z  naší  strany  takový 
spontánní  nápad  (přiznám  se,  že mně  se 
moc líbil) a vůbec jsme netušili, s jakým 
se setká ohlasem. Všichni dárci měli mož-
nost  vybrat  si  konkrétní  strom,  na  který 
přispívají.  Někdo  tuto  příležitost  využil, 
jiný přispěl jen tak, aby podpořil tuto akci. 
Každopádně je od vás moc pěkné, že jste 
tuto naši myšlenku pochopili a svou účastí 
podpořili. Všem rodinám i  jednotlivcům, 
kteří  se  do  tohoto  projektu  zapojili,  by-
chom  rádi  jako malé  poděkování  předali 
darovací  certifikát  a  nějakou  drobnost. 
Jako vynikající příležitost se k tomu hodí 
den obce, který se bude konat 13. a 14. říj-
na a při kterém bychom rádi dárcům po-
děkovali  a  předali  pozornost  od  obce. 
Všechny rodiny dostanou osobní pozván-
ku. Byli to tito dárci:

Anna Březinová č. p. 185, rodina Petra 

Flajšingera  č.  p.  335,  Romana  Formán-
ka  č.  p.  293, Václava Hrdého  č.  p.  380, 
Petra Chlopčíka č. p.228, Ondřej a Eliška 
Klimkovi č. p. 315, rodina Petra Kohout-
ka č. p. 161, Petra Krásy č. p. 57, Oldři-
cha Němečka č. p. 173, Petra Novotného 
č. p. 238, Roberta Ostrovského č. p. 339, 
Eliška Riedlová a Václav Husák č. p. 115 
a  331,  rodina  Jiljího  Stejskala  č.  p.  55, 
Antonína  Vymazala  č.  p.  376  a  pan  Jiří 
Vysoudil č. p. 125.

Prostředky takto získané budou samo-
zřejmě  využity  na  další  výsadbu  zeleně 
v naší obci, o které vás budeme informo-
vat. Děkujeme!

Roman Formánek
Komise životního prostředí

TŘÍDÍTE SPRÁVNĚ? 
OTESTUJTE SE!

1. POUŽITÝ PAPÍROVÝ KAPESNÍK 
PATŘÍ:
a) do směsného odpadu
b) do nebezpečného odpadu
c) do kontejneru na papír

2. JE TŘEBA PŘED VYTŘÍDĚNÍM 
UMÝVAT PLASTOVOU LÁHEV OD 
STOLNÍHO OLEJE?
a) ne, mastnota při recyklaci nevadí
b) ano, je třeba ji vypláchnout teplou vo-
dou a saponátem
c, láhev od oleje do tříděného odpadu vů-
bec nepatří

3. KAM VYHODIT STARÉ ZRCA-
DLO, AUTOSKLO A PORCELÁNO-
VÉ NÁDOBÍ?
a) do nebezpečného odpadu
b) do směsného odpadu
c) do kontejneru na sklo
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4. KARTONY OD VAJÍČEK A RO-
LIČKY OD TOALETNÍHO PAPÍRU 
PATŘÍ:
a) do kontejneru na papír
b, do směsného odpadu
c) do kompostu

5. CO S LISTÍM A JEHLIČÍM ZE ZA-
HRADY?
a)  lze  je kompostovat  jako běžný biood-
pad
b)  obsahuje  choroboplodné  zárodky,  je 
nutné je spálit
c, patří do směsného odpadu

(správné odpovědi: 1a, 2 b, 3 b, 4c, 5a)

Papírové  kapesníčky  jsou  vyrobeny 
z kvalitního papíru, po jejich použití však 
do  modrého  kontejneru  z  hygienických 
důvodů nepatří.

Plastovou láhev od oleje je potřeba dů-
kladně  omýt  teplou  vodou  a  saponátem. 
Mastnota totiž omezuje recyklaci vytřídě-
ných obalů.

Poznat obal ze skla jistě nečiní nikomu 
problém. Tento odpad třídíme do zelených 
kontejnerů, v Moutnicích ještě dále rozli-
šujeme čiré sklo, které patří do bílých ná-
dob. Autosklo však již do něj nepatří, stej-
ně  tak  jako zrcadla a porcelán. Pokovení 
při tavení skla způsobuje problémy.

Papírové  obaly  od  vajec  se  již  recyk-
lovat nedají. Jedná se sice o papír, ale již 
několikrát recyklovaný, že jde o poslední 
uplatnění hmoty. Proto tento obal nepatří 
do modré popelnice, jak by se mohlo zdát, 
ale vyhodit jej do směsného odpadu. Nebo 
ještě  lépe  zkompostovat.  Zahrádkáři  pro 
něj však najdou i jiné uplatnění. Zjara se 
perfektně hodí jako provizorní květináčky 
na sadbu. Stejnou cestu bude mít i rolička 
od toaletního papíru. Papír lze recyklovat 
pouze sedmkrát, poté jsou jeho vlákna pří-

liš krátká a nelze z nich víc vyrobit.
Jehličí a listí, stejně tak jako jiný odpad 

ze  zahrady,  lze  běžně  kompostovat.  Do-
konce je možné kompostovat samotné listí 
a jehličí, jehož výsledkem je tzv. listovka. 
Kompostovat lze i listy ořešáku, jen doba 
tlení je mnohem delší, než u ostatních dru-
hů. Jeho listy jsou totiž potaženy vrstvou 
vosku, která stojí za jeho odolností. Proti 
ostatním druhům dřevin má také výrazněj-
ší kyselejší reakci.

Další  informace  naleznete  na  webo-
vých stránkách www.jaktridit.cz

Svěřte EKOLAMPu i svítidla 
z domácností

Rádi  bychom  vás  informovali  o  změ-
nách,  které  přinesla  již  novela  Zákona 
o odpadech z roku 2014. Novela na zákla-
dě  evropské  směrnice upravuje  strukturu 
skupin elektrozařízení. Z původních dese-
ti skupin vznikne skupin šest. Tato změna 
přináší  ještě  druhou  důležitou  změnu  – 
nově se zpětný odběr a související povin-
nosti budou  týkat  i  svítidel určených pro 
použití v domácnostech.

Ministerstvo životního prostředí na zá-
kladě doporučení EU rozhodlo, že všech-
ny tyto změny budou fakticky aplikovány 
až od 1. 1. 2019.

V  souvislosti  s  uvedenými  legislativ-
ními  změnami  bude  EKOLAMP  posky-
tovat služby výrobcům a dovozcům nejen 
světelných zdrojů, ale i malých a velkých 
elektrozařízení.  Rovněž  sběrná  síť  bude 
postupně  vybavena  novými  sběrnými 
prostředky. V  blízké  době  proto  budeme 
rozesílat nové smluvní podmínky jak pro 
účastníky, tak pro sběrná místa.

Pokud  máte  k  uvedeným  informacím 
jakékoliv  dotazy,  neváhejte  se  obrátit  na 
naše obchodní oddělení – tel: 277 775 101, 
e‑mail: obchod@ekolamp.cz
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30. 6. 2018 – XIV. ročník 
Memoriálu por. Jaroslava 
Garguly

Poslední sobota v červnu opět jako mi-
nulé roky patřila v naší obci tradičně ha-
sičským závodům.

V letošním roce to byl již XIV. ročník 
Memoriálu por. Jaroslava Garguly. Přípra-
vy na  zdárný průběh závodů vypukly už 
v pátek odpoledne a v sobotu od brzkých 
ranních  hodin  za  krásného  slunečného 
počasí se ještě dotahovaly drobné detaily. 
V 10.00 mohlo vše začít slavnostním ná-
stupem soutěžících a přivítáním vzácných 
hostů. Poté jsme položili květiny na hrob 
Jaroslava Garguly a uctili jeho památku.

Po  příchodu  se  na  hřišti  fotbalového 
klubu připravovalo ke startu první soutěž-
ní družstvo SDH Kobylí a poté naše první 
sportovní  družstvo  SDH  Moutnice  „B“. 
V letošním roce naše SDH mělo v katego-
rii muži 5 soutěžních želízek a v katego-
rii ženy soutěžní družstva dvě. Přehlídka 
krásných požárních útoků a zápolení s po-
větrnostními  podmínkami  nás  udržovalo 
v napětí až do konce. Do soutěže se letos 

zapojilo  i družstvo mužů složené z míst-
ních fotbalistů pod názvem SDH Moutni-
ce „F“ – někteří  za  svého  raného dětství 
nadšeně  soutěžili  za mladé  hasiče. Další 
letošní  kuriozitkou  byl  start  vítězného 
družstva VI.  ročníku Memoriálu pod ná-
zvem SDH Moutnice „All Star“. Družstvo 
vystřihlo takový útok, že by i mladší druž-
stva mohla  závidět,  bez  tréninku  jen  tak 
„zkusíme to“ a bylo z toho nádherné třetí 
místo. Rekapitulace kategorie muži: v le-
tošním roce soutěžilo 19 družstev mužů – 
vítězem  letošního  ročníku  se  stalo  SDH 
Pasohlávky  s  časem  24,52,  druhé  místo 
obsadilo  družstvo  SDH  Jezeřany  – Mar-
šovice s časem 25,83 a třetí příčka patři-
la  domácímu  týmu  SDH Moutnice  „All 
Star“ s časem 27,58.

Po  krátké  pauzičce,  která  je  nutná 
k úpravě soutěžní dráhy, jsme pokračovali 
v  kategorii  ženy.  Souboj mezi  ženskými 
družstvy  byl  rychlý,  soutěžilo  pouze  5 
družstev. Vítězství v letošním roce domácí 
družstvo žen neobhájilo. Vítězkami se sta-
ly ženy z družstva SDH Brno – Bohunice, 
které již dříve obsadilo metu nejvyšší, a to 

SDH MOUTNICE
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v roce 2006 a 2007. Na druhém místě se 
s časem 31,20 umístily loňské domácí ví-
tězky a bronzovou příčku obsadilo druhé 
domácí družstvo žen s časem 39,22.

Na závěr soutěže se stala samozřejmos-
tí exhibice našich nejmladších hasičů, kte-
ří se chtějí také ukázat, jak celý rok pilně 
trénují.

Soutěž byla ukončena slavnostním ná-
stupem  a  vyhlášením  nejlepších  soutěž-
ních družstev.

Chtěla bych na závěr v  těchto řádcích 
poděkovat všem, kteří  se podílí  na orga-
nizaci  a  zabezpečení  všech  našich  akcí 
a Vám, kteří se jich účastníte. Velice nás 
to těší a vážíme si Vaší podpory.

Za SDH Moutnice – Flodrová Jitka

Mladí hasiči
Mladí  hasiči  před  prázdninami  vůbec 

nezaháleli. V květnu se mladší a starší žáci 
zúčastnili  okresní  soutěže  hry  Plamen. 
Nebýt  malé  chybky  v  jedné  disciplíně, 
mohli starší žáci stát na bedně. Ale všem 
vyrazili dech, když v požárním útoku ob-
sadili 2. místo. Jako odměnu za tyto skvě-
lé výkony dostali mladí hasiči soustředění 
v Sobotíně. Třídenní program byl plný her 
k  prohloubení  vztahů,  ale  i  k  procvičení 

hasičských dovedností. Také se trochu po-
lekali, když po jednom procházeli hřbitov 
ve vesnici, kde  jako první v českých ze-
mích začali upalovat čarodějnice.

Vše  ale  dopadlo  dobře.  Nikdo  se  ne-
ztratil,  a  proto  jsme  si  mohli  užít  v  ne-
děli  společný  oběd  a  vrátit  se  spokojeně 
domů. A protože hasiči prázdniny nemají, 
soutěže  probíhají  celý  rok.  Jedné  takové 
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VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z. s.

Co dělají vinaři? Aktuálně finišuje vi-
nobraní. Jak jste určitě zaznamenali z mé-
dií,  letos asi o  tři  týdny dříve. Tento  rok 
vinice nepoškodily jarní mrazy ani kroupy 
a vývoj vinic do měsíce června byl vyni-
kající.

Násada  hroznů  byla  nezvykle  velká 
a  celkový  vývin  byl  díky  velmi  teplému 
a časnému jaru zhruba o nějakých čtrnáct 
dnů  napřed  oproti  jiným  rokům.  Jenom 
díky  tomu následná  tropická  vedra  a  su-
cho  nezpůsobily  úplnou  pohromu. Hroz-
ny začaly nazrávat o měsíc dříve, ale před 
dozráním jim začala chybět voda, která je 
potřebná pro  tvorbu cukrů. Silnější deště 
na  konci  srpna  naštěstí  oproti  očekávání 
nezpůsobily  rychlé  popraskání  a  hnilobu 
hroznů. Letošní úroda je místy vlivem su-
cha slabší, ale zdravá se slušnou sladkostí.

Nejbližší akce spolku jsou Den obce 
a Výstava vína. Na Dni obce budete moci 
po oba dva dny ochutnat široký sortiment 
moutnických  vín,  burčák  nebo  svařák. 
V  neděli  se  můžete  na  hřišti  zúčastnit 

ukázky zpracování hroznů a u toho „hodit 
něco dobrého za škraň“ a mastné splách-
nout ochutnávkou moutnického piva.

Na sobotu 1. prosince chystáme  od-
kládanou  jubilejní  15. Mikulášskou vý-
stavu vína  pořádanou  k  loňskému  20. 

výročí založení spolku. Na tuto akci bych 
vás  chtěl  srdečně  pozvat.  Pracnost  a  ča-
sovou náročnost uspořádání výstavy dnes 
většinou  nevyváží  její  finanční  zisk. Ten 
není  to  nejdůležitější,  hlavní  je  pocit,  že 
měla  vynaložená  práce  smysl.  V  dnešní 
době  je většina  takových akcí  závislá na 
návštěvě místních. Přijďte ochutnat  dob-
rá vína z našeho regionu, posedět s přáteli 
a zazpívat si u cimbálky.

Jako  každý  rok  i  letos chystáme na 
27. prosince Svěcení vína a na 19. ledna 
Vinařský Krojový ples. Těšíme se na se-
tkání s vámi na příštích akcích.

Za VBM – vinaři Moutnice z. s.
Jiří Novotný

se  v  období  školního  klidu  zúčastnil  náš 
závodník Kuba Gargula a v kategorii pří-
pravka  vybojoval  pro  Moutnice  zlatou 
medaili. Ještě jednou mu tímto gratuluje-
me. Nyní nás čeká nová sezóna.

Proto  ještě více zabojujeme, abychom 
se příští rok na jaře mohli na bednu jako 
tým opravdu dostat.

Jiří Holeček


