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Vážení a milí spoluobčané,
drazí bratři a sestry Slované,

ke svému konci se chýlí rok 2018. Rok, ve kterém jsme 
oslavili výročí 100 let vzniku Československé republi-
ky. Kromě toho jsme si u nás v Moutnicích připomněli 
i 720 let od první písemné zmínky o naší obci. Z této první 
písemné zmínky je patrné, že jsme byli královskou obcí. 
Mohli bychom tedy být hrdou obcí. Stejně tak někdo spo-
juje hrdost se jménem některého z prezidentů, které jsme 
měli. Je však třeba si dát pozor, aby se hrdost nezamě-
ňovala s pýchou. Bohužel v poslední době se společnost 

stále více polarizuje. Zatímco jedni zbožňují naše vrcholné představitele, jiní se za ně 
stydí. Mnoho se mluví o tom, kdo má pravdu a kdo ne, co je pravda a co ne. Také se 
hodně mluví o svobodě. Řada lidí se k někomu upíná a domnívá se, že skrze něho dojde 
ke svobodě nebo k pravdě.

Domnívám se, že mnoho lidí se již spálilo a další se spálí také. Jsem přesvědčen 
o tom, že svobodu a pravdu by měl hledat každý u sebe, ve svém srdci. Pak můžeme být 
opravdu svobodní i pravdiví. Zjistíme, že svoboda je hodně o toleranci, zodpovědnosti 
nás všech, že se ji musíme neustále učit žít.

Přeji Vám všem v pravdě požehnané a pokojné prožití svátků vánočních. Do nového 
roku přeji všem naději na lepší zítřky. Nenechte se svázat strachem. Buďte svobodní ve 
svých rodinách, obcích i ve své zemi. Pak je možné, že budeme hrdou obcí i zemí.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

1. ZPRÁVY Z OBCE

Bílý šátek
Dovolím si začít příběhem bílého šát-

ku, z knihy Evangelium podle svatého lot-
ra, G. Gilbert.

Jeden dvacetiletý mladík pošpinil své 
rodiče. Šlo o záležitost, která rodičům 
zničila pověst. A otec řekl Janovi, který 
se špatně zachoval: „Jane, vypadni! A už 
se sem nikdy nevracej!“ A tak Jan odešel, 
cítil se zničený, ale odešel. O několik týd-
nů později ho začaly sžírat výčitky a řekl 
si: „Já jsem opravdu špína a darebák, mu-

sím tátu požádat za odpuštění.“ Ale měl 
takový strach, že ho otec vyhodí z domu, 
že mu raději napsal: „Tati, opravdu jsem 
vás pošpinil, žádám tě za odpuštění. Chtěl 
bych se vrátit domů. Píšu ti, ale nedám 
sem adresu. Moc se bojím, že řekneš ne. 
Jestli mi odpustíš, pověs bílý šátek na 
jabloň před domem, prosím Tě. Víš, mys-
lím tu alej jabloní před domem. Pověs bílý 
šátek na poslední jabloň.“

Za nějaký čas řekl svému bratrovi a pří-
teli Markovi: „Prosím tě, Marku, pojď 
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se mnou. Musím to vědět. Uděláme to 
takhle. Odvezu tě až domů. Pět set metrů 
od domu převezmeš řízení, já si sednu ve-
dle tebe na místo spolujezdce. Zavřu oči. 
Ty pomalu projedeš alejí. Zastavíš. Když 
tam bude bílý šátek, půjdu do domu„. 
Když ne, už se nikdy nevrátím.“ Jak řekli, 
tak udělali. Pět set metrů od domu předal 
Jan volant Markovi, posadil se na mís-
to spolujezdce, zavřel oči a auto pomalu 
projelo alejí jabloní až k poslední jabloni 
před domem. A Jan se se zavřenýma oči-
ma zeptal Marka: „Prosím tě, Marku, jsi 
můj kamarád a bratr, řekni mi, jestli táta 
pověsil na jabloň před domem bílý šátek!“ 
A Marek mu odpověděl: „Ne, Jane, není 
tu šátek na jabloni před domem, jsou jich 
tu stovky po celé aleji…“

Oslavy výročí
Jak již bylo v úvodu zmíněno, letošní 

podzim se nesl ve znamení oslav několi-
ka výročí. Vzhledem k tomu, že tomuto 
tématu bude věnováno ještě několik pří-
spěvků v tomto zpravodaji, omezím se 
zde pouze na poděkování.

Chci moc poděkovat všem, kteří se jak-
koli zapojili do příprav či organizace Dnů 
obce Moutnice, dále všem, kteří se podí-
leli jakkoli na programu, také těm, kteří 
svými fotografiemi či články obohatili 
knihu, která k tomuto výročí vyšla, a na-
konec děkuji všem, kteří přišli a podpořili 
všechny organizace svým zájmem a účas-
tí. Protože díky vám to celé mělo smysl 
uspořádat.

Průtah
Dovolte mi se ještě naposledy vrátit ke 

stavbě průtahu naší obcí. Jednotlivé sta-
vební objekty byly zhotovitelem předány 
investorům (obci a Správě a údržbě silnic 
JMK). Během podzimu proběhlo také hlu-

kové měření, které dopadlo v pořádku.
V současnosti probíhají kolaudační ří-

zení. Následovat bude zápis do katastru 
a majetkové vypořádání pozemků pod 
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stavbou silnice mezi obcí Moutnice a Ji-
homoravským krajem. Tyto úkony mohou 
zabrat ještě několik let.

Na závěr ještě několik fotografií z do-
končeného díla.

Připravované projekty
Mohlo by se zdát, že s dokončením 

průtahu je vše hotové a není nic potřeba 
dělat. Pravda je taková, že v současnosti 
probíhá projektová příprava několika sta-
veb, které bude nutné koordinovat podob-
ně, jako rekonstrukci hlavní silnice.

Jednak se dokončuje projekt na pře-
ložku nízkého napětí do země v ulici ve 
směru na Těšany po pravé straně. S tím 
je spojená i přeložka elektrického vedení 
v Rozaříně po straně levé, kde je i vedení 
veřejného osvětlení a místního rozhlasu. 
Vzhledem k požadavkům občanů z Ro-
zařína se chystá i projekt na zbudování 
chodníku v této části obce. Spolu s tím 
bude třeba nově vyřešit odvodnění stáva-
jící komunikace a zrekonstruovat ji.

Další stavbou náročnou na koordinaci 
bude přeložka vysokého a nízkého napě-
tí v ulici od orlovny ke kostelu. Také zde 
bude zapotřebí přeložit do země vedení 
místního rozhlasu a veřejného osvětlení.

O prázdninách se potom plánuje rekon-
strukce kotelny v budově základní školy. 
Toto jsou tedy projekty, které nás v nej-
bližší době čekají.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce



MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2018

6

Volby 2018
V letošním roce se uskutečnily volby 

do obecního zastupitelstva, a to ve dnech 
5. 10. až 6. 10. 2018. Celkový počet voličů 
v obci je 950, z toho odvolilo 577 voličů. 
Volební účast tak byla 60,7 %. Počet plat-
ných hlasů bylo celkem 8 122. Neplatných 
obálek bylo 6: 1x byl do obálky vložen 
nevyplněný hlasovací lístek, 1x byl vlo-
žen do obálky špatně vyplněný hlasovací 
lístek a 4x byla do urny vhozena prázdná 
obálka.

Na prvním místě se umístila 
KDU-ČSL a nestraníci s celkovým počtem 
hlasů 4 745. Na druhém místě se umístilo 
Moutnické nezávislé sdružení s celkovým 
počtem hlasů 3 377. Naše obec má patnác-
tičlenné zastupitelstvo, poměr mandátů je 
tak 9:6.

V úterý 30. 11. 2018 se v 19:30 ho-
din konalo na obecním úřadě v zaseda-
cí místnosti ustavující zastupitelstvo. 
Ing. Antonín Vymazal jako dosavadní sta-
rosta přivítal přítomné zastupitele a veřej-
nost a seznámil všechny s programem ve-
řejného ustavujícího zasedání. Po ověření 
mandátů složili zastupitelé slib. Všichni 
členové zastupitelstva složili slib bez vý-
hrad.

Poté se konala volba starosty, místosta-
rosty a radních. Starostou obce byl zvo-
len Ing. Antonín Vymazal, místostarostou 
obce Rostislav Dohnálek. Do pětičlen-
né rady byli dále zvoleni Petr Novotný, 
Ing. Zdeněk Fiala a Jaromír Seďa.

Dalším bodem programu byla vol-
ba předsedů a členů jednotlivých vý-
borů. Předsedou finančního výboru byl 
zvolen Ing. Václav Ostrovský, členo-
vé finančního výboru jsou Bc. Barbora 
Hrdá a Mgr. Marcela Klatovská. Předse-
dou kontrolního výboru byl zvolen pan 
Mgr. Jan Kaplan, členové kontrolního 
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výboru jsou Ing. Jaromír Čermák, Ph. D. 
a Josef Kopeček.

Všechny zápisy ze zastupitelstva, 
složení výborů a komisí a složení obec-
ní samosprávy najdete na webu obce  
www.oumoutice.cz v rubrice „Zastupitel-
stvo“. Pro úplnost uvádíme složení Za-
stupitelstva obce Moutnice pro volební 
období 2018 – 2022: Ing. Antonín Vyma-
zal – starosta obce, Rostislav Dohnálek –  

místostarosta obce, radní: Petr Novotný, 
Ing. Zdeněk Fiala, Jaromír Seďa, zastu-
pitelé: Ing. arch. Pavla Novotná Příbran-
ská, Ing. Jaromír Čermák, Ph. D., Len-
ka Dohnálková, Ing. Radim Běloušek, 
Ing. Václav Ostrovský, Bc. Barbora Hrdá, 
Ing. Lucie Flajšingerová, Mgr. Jan Kap-
lan, Dagmar Janoušková a Josef Lengál.

Iva Kohoutková

KULTURA

Vítání občánků
Nedělní odpoledne 7. října bylo ve zna-

mení podzimního přivítání nových mout-
nických občánků. Po úvodním proslovu 
od pana starosty nás děti ze základní školy 
pod vedením paní učitelky Salzburgerové 
potěšily krásnými básničkami. Rodiče se 
na památku podepsali do kroniky.

Mezi nové občánky patří Sabina a Do-
minik Pitrochovi, Mikuláš Hrabovský, 
Alžběta Běloušková a Alex Šperlink.

Lenka Dohnálková
kulturní komise

Divadelní představení
Sobotní večer 10. 11. 2018 nám přije-

lo zpříjemnit amatérské divadlo s názvem 
Spojené farnosti. Jedná se o divadelní 
soubor ze Zakřan, Zbýšova, Zbraslavi 
a okolí. V naší orlovně vystoupili s mu-
zikálem o Samsonovi „Nestříhat!“. Ač 
v poloprázdné orlovně, herci hráli a zpí-
vali s plným nasazením. Občas zapojili do 
hry i diváky, kteří je odměňovali velkým 
potleskem i v průběhu představení. Dá se 
říci, že biblický příběh o Samsonovi a Da-
líle je notorický známý, přesto zpraco-
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vání Spojených farností v režii p. Luďka 
Strašáka nenudilo, naopak bavilo a občas 
i překvapilo.

Doufám, že všem, kteří přišli, se muzi-
kál líbil a odcházeli domů spokojení.

Katka Springinsfeldová
kulturní komise

Dny obce Moutnice
Letošní rok 2018 je rokem několika vý-

znamných výročí jak pro naši republiku, 
tak pro naši obec. Při příležitosti 100. vý-
ročí vzniku samostatného Československa 
a 720 let od první písemné zmínky o obci 
Moutnice jsme ve dnech 13. - 14. říj-
na 2018 uspořádali Dny obce Moutnice. 
Tuto slavnost zaštítila obec Moutnice, ale 
podílely se na ní téměř všechny moutnic-
ké spolky a organizace. Každá z nich měla 
v nabitém programu vymezený svůj čas, 

ve kterém nabídla hlavní program (výsta-
vy, dílničky, prohlídky, zápasy, koncert či 
ukázky ze své činnosti). Současně jsme 
Dny obce pojali i jako hru – na každém ze 
stanovišť byla vyvěšena soutěžní otázka; 
odpovědi zapisovali účastníci do herních 
karet, které obdrželi v neděli při slavnost-
ním zahájení.

V sobotu 13. října jsme se sešli 
v 10 hodin v parku u fary, abychom vy-
sadili pamětní stromy. Za vydatné pomo-
ci dětí byly zasazeny buk červený a dub 
sloupovitý. Tyto stromy byly vysazeny 
nejen jako památka na 100. výročí vzniku 
naší republiky, ale také jako vzpomínka na 
100. výročí narození dvou padlých letců 
z naší obce: Rudolfa Maška a Františka 
Havránka.

Současně byla od 10 hodin v areálu 
SK Moutnice zahájena výstava drobného 
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zvířectva, kterou uspořádal moutnický 
Svaz chovatelů. Výstava byla otevřená 
po oba dva dny a skutečně bylo na co se 

dívat – králíci, slepice, kohouti, kachny, 
husy a holubi byli vystaveni na volném 
prostranství v rozměrných klecích. Pod 
střechou bylo exotické ptactvo a v ohradě 
se pásly i ovce a kozy. Dnešní děti už vět-
šinou tato zvířata z domova téměř neznají, 
proto je hezké, že se s nimi mohou sezná-
mit alespoň tímto způsobem.

Od 15 hodin probíhala v orlovně ukáz-
ka florbalových zápasů. Děti, které hrají 
pod hlavičkou florbalového klubu FbC 
Aligators, sehrály několik utkání, při kte-
rých bylo vidět, že pravidelně a poctivě 
trénují, a to i ti nejmenší! Jistě z nich měli 
radost nejen jejich trenéři, ale také velké 
množství přihlížejících fanoušků z řad ro-
dičů, prarodičů, sourozenců a kamarádů. 

Protože tentokrát se nehrálo o medaile ani 
jiné ceny, ale jen tak, pro zábavu, dostaly 
děti na závěr alespoň sladkou odměnu.

Od 15.30 sehrálo na hřišti SK Mout-
nice fotbalový zápas moutnické „Béčko“ 
proti Hrušovanům u Brna. I když se naši 
hoši snažili, co jim síly stačily, zápas na-
konec skončil vítězstvím hostů, a to 0:1.

Sobotní program končil koncertem 
chrámového smíšeného sboru od 19.15 
v kostele sv. Jiljí. Zpěváci si pro nás při-
pravili dvanáct skladeb; jednalo se o zpě-
vy v průběhu liturgického roku. Poslední 
skladbou byla naše státní hymna, kterou 
si se sborem zazpívali i nadšení diváci. 
O tom, že se jim koncert opravdu líbil, 
svědčil dlouhotrvající potlesk vestoje na 
závěr vystoupení.

Nedělní program jsme začali 
v 8.30 mší svatou za farníky v kostele 
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sv. Jiljí. V 10 hodin pak proběhlo slavnost-
ní zahájení na obecním úřadě, při kterém 
byla představena kniha „Moutnice 2018 
- 720 let od první písemné zmínky“ a byl 
také zahájen její prodej. Potom už jsme 
si mohli projít celý obecní úřad, zejmé-
na pak navštívit výstavu obrazů místních 
malířů v knihovně, podívat se do starých 
kronik a také ochutnat výborné koláče.

Od 11 hodin začínal hlavní program 
v mateřské škole, kterou jsme si měli mož-
nost celou prohlédnout. Po rekonstrukci je 
úplně „v novém“, třídy jsou krásně svět-
lé, prostorné a barevné. Mohli jsme také 
nahlédnout do školní kuchyně, kde pro 
nás paní kuchařky připravily jednohub-
ky s různými druhy pomazánek a „Boží 
milosti“, oceněné v soutěži o obec roku. 

Na dvoře bylo přichystáno další pohoš-
tění - buchty od šikovných a ochotných 
maminek. No a na zahradě pak probíhaly 
pod dohledem všech paní učitelek tvořivé 
dílničky, kterých se děti nadšeně účastnily 
i se svými rodiči. Výrobky si mohly od-
nést domů jako milou vzpomínku.

Čas příjemně, ale rychle utíkal, takže 
jsme se přesunuli k hasičské zbrojnici, 
která byla také otevřená pro veřejnost - 
byla zde ukázka hasičské techniky, výsta-
va fotek a mohli jsme si též vyzkoušet část 
hasičské výstroje. Od 12.30 probíhaly na 
prostranství u hasičské zbrojnice ukázky 
činnosti hasičů: děti předvedly ukázku po-

žárního sportu (ze štafety dvojic) a výjez-
dová jednotka moutnických hasičů nám 
ukázala správný i špatný postup hašení 
olejového požáru. S dětmi jsme si také 
mohli vyzkoušet vázání uzlů. Potom jsme 
již značně znavení a hladoví rádi usedli za 
hasičku, kde se k obědu podával výborný 
guláš a samozřejmě pivo.

Od 14 hodin začínala v kostele  
sv. Jiljí komentovaná prohlídka, o kterou 
byl velký zájem a kterou připravil otec 
René. Dověděli jsme se spoustu zajíma-
vých informací z historie i ze současnosti 
kostela. Tato prohlídka zahrnovala také 
vstup na věž, kde se bohužel tvořila fron-
ta, neboť kvůli malému prostoru je ome-
zen počet návštěvníků.

Od 14.30 probíhala v areálu SK Mout-
nice ukázka zpracování hroznů v režii 
místního vinařského spolku Vinum Bo-
num Moraviae. Myslím, že pojmenová-
ní „v režii“ je zde zcela na místě: vinaři 
pojali svou ukázku trochu jako scénku, do 
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které vtáhli 
i ochotné 
p ř i h l í ž e -
jící, takže 
zpracová -
vat hrozny 
p o m á h a l i 
i oni. Ze-
jména šla-
pání bosý-
ma nohama 
pak bylo 
jistě za-
j í m a v ý m 
záž i tkem. 
K pití se tu nabízelo samozřejmě víno 
a burčák a k zakousnutí zabijačkové spe-
ciality. Z tohoto stanoviště se opravdu ni-
komu moc odcházet nechtělo.

Po celý den byla otevřená také zá-
kladní škola, kde jsme mohli nahlédnout 
do všech tříd, družiny i jídelny, podívat 
se na výrobky šikovných dětí, vyzkoušet 
si interaktivní tabuli a v neposlední řadě 
zavzpomínat na léta strávená ve školních 
lavicích.

Poslední zastávka byla v orlovně, kde 
byl hlavní program naplánován od 16 ho-
din. Po celý den byla přístupná expozice 
II. zahraničního odboje s komentovanou 
prohlídkou v prvním patře budovy. V sále 
jsme si mohli prohlédnout výstavu výrob-
ků z pedigu a různých háčkovaných, plete-

ných, šitých či vyšívaných výtvorů, kterou 
připravily zručné ženy z místního Spolku 
žen. Ženy se také postaraly o občerstvení - 
napekly výborné buchty a zákusky.

Ve druhé části sálu probíhala výstava 
moutnických včelařů. Na několika pa-
nelech byl zachycen život včel, promítal 
se krátký film o včelách, byly tu k vidění 
i živé včelky, různé nástroje, které včelař 
potřebuje ke své práci, a velkému zájmu 

se těšily 
především 
v ý r o b k y 
z medu 
a jiných 
včelích pro-
duktů, med 
a medovi-
na. Je až ob-
divuhodné, 
jak spolek, 
o kterém 
většina lidí 
ani neví, že 
v Moutni-

cích existuje, a který nečítá mnoho členů, 
byl schopen vytvořit tak kvalitní a rozsáh-
lou výstavu. Velkou atrakcí pro děti (i pro 
některé dospělé) byl nafukovací skákací 
hrad s průlezkami, který byl po oba dva 
dny k dispozici na víceúčelovém hřišti 
u orlovny a který byl zejména dětmi hojně 
využíván.
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Od 18 hodin jsme se všichni, včetně or-
ganizátorů, sešli v sále orlovny k příjem-
nému posezení. Byli vylosováni vítězové 
naší hry, byly předány certifikáty za adop-
ci stromů, byla připravena večeře (řízečky 
či guláš) a k tanci i poslechu nám přijela 
zahrát cimbálová muzika Vojara. Domů 
jsme se rozcházeli v dobré náladě až ve 
večerních hodinách.

Velký dík patří všem, kteří se podíle-
li na přípravě této krásné, zajímavé a or-

ganizačně náročné akce - zaměstnancům 
obecního úřadu, paním učitelkám, ku-
chařkám a spolkům. Bylo vidět, že všich-
ni vzali tuto akci za svou a připravovali ji 
s velkou chutí. Snad se tedy vám, kteří jste 
se jí zúčastnili, líbila a byla pro vás něčím 
přínosná a současně snad byla i důstojnou 
oslavou našich výročí.

Katka Springinsfeldová
kulturní komise

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Milí Moutničáci,
máme tady poslední letošní vydání 

obecního zpravodaje a bylo by vhodné 
se trošku otočit a zhodnotit. Na konci 
loňského roku jsme psali, jakým způso-
bem jsme se vyrovnali s naším odpadem. 
Učíme se třídit, kompostovat a rozlišovat 
druhy odpadů, než je vyhodíme do komu-
nálu. Učíme to naše děti, a tím se pozi-
tivně mění náš pohled na tento problém. 
Letos bychom se chtěli otočit za poslední-
mi dvěma roky, kdy jsme začali společně 
s výsadbou stromů. Ale nejdříve bychom 
vás rádi informovali o akcích, které pro-
běhly od vydání posledního zpravodaje.

Podzimní odpadkobraní
Naše již tradiční akce proběhla v sobo-

tu 20. října ve čtrnáct hodin. Sraz všech 
sběračů byl jako vždy u hasičské zbroj-
nice. Rozdělili jsme si rajóny a vyrazili 
jsme. Akce samotná nám vždy zabere při-
bližně dvě hodiny a poté se zase všichni 
sejdeme u hasičky, kde si opečeme společ-
ně špekáčky, dáme si nějakou tu limonádu 
a společně tuto akci zakončíme. Do pod-
zimní akce se zapojilo 19 dospělých, osm 
dětí a jeden pes. Sesbírali jsme celkem 

230 kg odpadu, který svezou obecní za-
městnanci do sběrného dvora, kde se ještě 
vytřídí. Bylo dost vidět, že průjezd obcí 
byl celý rok omezen kvůli stavbě průtahu, 
takže tentokrát kolem hlavní silnice tolik 
odpadků nebylo. Je vidět, že podstatnou 
část odpadu, který každoročně sesbíráme, 
za nás produkují projíždějící řidiči…, ale 
jak ty dál vychovávat? Letošní novinkou 
(kromě toho, že děti dostaly za účast na 
památku samolepku se symboly úklidu) 
bylo to, že jsme evidovali počet petlahví 
v sesbíraném odpadu. V budoucnu bude 
snaha toto nějakým způsobem řešit (zálo-
hovat, případně změna způsobu prodeje?), 
protože plasty všeobecně nás nakonec za-
hubí… Společnost, která tyto úklidy evi-
duje, s těmito údaji bude dál pracovat a je 
všeobecná snaha omezit výrobu a distri-
buci těchto obalů. V okolí naší obce jsme 
sesbírali 90 ks petlahví.

Předání darovacích certifikátů za 
adopci stromů

Předání darovacích certifikátů proběh-
lo v místní orlovně 14. října u příležitos-
ti zakončení dnů obce. Všechny rodiny 
i jednotlivce, kteří se do této akce zapoji-
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li, jsme pozvali osobně. Omluvilo se jich 
jen pár; těm jsme poděkovali a certifikáty 
předali dodatečně. Samotný akt předání 
tohoto malého ocenění nebo spíše podě-
kování za to, že se chcete podílet na tom, 
jak vypadá naše okolí, proběhlo velice 
pěkně a důstojně. Všem dárcům se dosta-
lo kromě potlesku všech zúčastněných da-
rovacího certifikátu a nově vydané knížky 
o Moutnicích. Děkujeme všem, kteří se do 
tohoto projektu zapojili. Pokud byste se 
chtěli ještě někdo připojit a adoptovat si 
svůj strom, není to vůbec žádný problém. 
Akce byla zamýšlena jako potřeba či mož-
nost se nějak podílet na zkrášlování naší 
obce a nemá tak žádné časové omezení.

Výsadba stromů se školou a školkou
Tato velice pěkná a výchovná akce se 

konala v pátek 16. listopadu v deset ho-
din opět za čističkou. Pokračujeme zde se 
systematickou dosadbou již dříve vysá-
zených stromů, které uschly. Pan starosta 
děti přivítal a řekl pár slov o prospěšnosti 
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výsadby stromů a potom už jsme jim ne-
bránili, aby se vrhly na sázení samotné.

Děti už jsou zkušení zahradníci a sá-
zení samotné jim nedělá žádné problémy. 
Za necelou půlhodinku jsme měli hotovo. 
Tentokrát se k nám připojila i školčata, 
kterým jsme na cestu zpět do školky vě-
novali konvičky, aby mohla na jaře chodit 
taky zalévat. Děti společně vysadily deset 

nových stromů, a to pět javorů a pět stro-
mů střemchy obecné. Jsou to stromy, které 
zde původně rostly a do naší krajiny patří. 
Nádrže s vodou jsme na zimu již odvezli 
a uložili na obci, aby nám nezamrzly. 

Na jaře je opět vrátíme, abyste i vy 
mohli společně s dětmi pokračovat v za-
lévání těchto stromků.

Společné vysazení pamětní lípy při pří-
ležitosti stého výročí založení republiky

Tento nápad vznikl velice pěkně 
a spontánně. Nás všechny, kteří jsme se 
podíleli na organizaci a chodu Dní obce 

Moutnice, pozval pan starosta na obecní 
úřad, abychom zde společně zhodnotili 
tuto akci. Probíhala zde čilá debata - co se 
komu líbilo a co by se dalo do budoucna 
ještě udělat líp a samozřejmě jsme ještě 
pořád žili tímto tématem. Sto let! To je ale 
doba! Kdo ví, jak to tady před sto lety vy-
padalo a jak samotný vznik naší republiky 
oslavovali tenkrát Moutničáci? 

Vím, že celý rok probíhala celorepub-
liková akce, kdy autoři této výzvy hledali 
v celé republice sto lip, které byly vysáze-
ny k tomuto výročí. Sto lip s fotkou a pří-
během. Pokud do internetového vyhle-

dávače zadáte adresu „stromy svobody“, 
můžete se do těchto příběhů sami začíst. 
U nás máme dvě pamětní lípy vysázené 
u fary, ale ty byly vysazeny o deset let 
později. A vtom do našich debat vstoupil 
náš „dvorní zahradník“ pan Jiří Dohnálek 
a říká: „Tak co budeme jen planě řečnit, 
pojďme rychle najít vhodný termín a zasa-
ďme si svoji lípu teď“. My, Moutničáci této 
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HISTORIE

Den válečných veteránů 
11. 11. 2018

Letošní připomínka dne válečných 
veteránů byla spojena s výročím 100 let 
od konce Velké války, později nazvané I. 
světová válka. Oslava tohoto dne započala 
mší za válečné veterány v našem farním 
kostele. Večer v 18 hodin jsme se sešli 
u památníků u fary, abychom si pod sym-
bolem vlčího máku připomněli oběti obou 
světových válek. Je to až neuvěřitelné, 
kolik lidských obětí je spojeno s oběma 
válkami.

Jen si to představte - 18 milionů obětí 
v I. sv. válce a 70 milionů ve II. sv. válce. 
Přesto, anebo právě proto, je třeba si tyto 
události stále připomínat. Válka je největ-
ší prohrou člověka a jeho lidství, ale přes-
to jsou chvíle, kdy je třeba pozvednout 

zbraň a bojovat za svou vlast a mnohdy 
také za ni položit život. Dějiny už jsou ta-
kové, že za vznikem a obnovou státnosti 
stojí velmi často válečné konflikty a lid-

ské oběti. Vznik Československa by bez 
dopadů konfliktu I. sv. války byl nemysli-
telný. Stejně tak obnova naší státnosti po 
II. sv. válce by byla těžce představitelná 
bez obětí našich vojáků na všech frontách 

doby, aby mohly zase naše děti a vnoučata 
bádat, jak jsme se tenkrát v tom roce měli 
a co jsme si tenkrát asi mysleli. A tak jsme 
se všichni sešli v neděli 28. října o půl páté 
u orlovny a společně si lípu, za zpěvu naší 
státní hymny, zasadili. Všem, co jste přišli 
(a nebylo vás málo), patří velké poděko-
vání. A ti, co zrovna nemohli, budou mít 
další příležitost zase až za sto let.

A teď na závěr už jen malé ohlédnutí za 
naší výsadbou. Pokud se projdete po naší 
obci, zjistíte, že zde máme spoustu stro-
mů, ale i spoustu míst, kde by se daly vy-
sadit ještě nové. Je zde potřeba průběžně 
řešit i stav již starých stromů a případně 
je pokácet a nahradit novými, což obec 
samozřejmě dlouhodobě dělá. Na celkové 
podobě zeleně v obci se už dávno pracu-
je se zahradním architektem, ale to vám 
samozřejmě nebrání se nějak aktivněji za-

pojit a minimálně svým názorem přispět 
ke společnému dílu. My v našich sázecích 
akcích budeme dál pokračovat, a pokud se 
k nám připojíte, budeme jen rádi. Chtěli 
bychom se v budoucích letech věnovat 
dosadbě stromů kolem zemědělské cesty 
z Moutnic do Těšan, kde za poslední roky 
z důvodu stáří anebo nemoci bylo již vy-
káceno přes dvěstě stromů. Rádi bychom 
vysázeli s dětmi sádek s ovocnými dřevi-
nami a průběžně se vraceli již k dříve za-
počatým projektům. No nápadů je spousta 
a uvidíme, co se nám podaří zrealizovat. 
Za poslední dva roky bylo v obci a jejím 
okolí společně vysázeno něco přes sedm-
desát stromů.

Roman Formánek
komise životního prostředí
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této války. Při této historické vzpomínce 
je třeba také připomenout s úctou novodo-
bé válečné veterány a jejich osudy.

Při zahrané vojenské večerce na trub-
ku byly položeny kytice k památníkům 
a chvílí ticha jsme uctili památku padlých, 
poté jsme přešli k pamětním deskám na 
Orlovně.

Při pietní vzpomínce byly umístěny 
k pamětním deskám věnečky s trikolo-
rou. Pak následoval program v Orlovně 
při promítání DVD ze zájezdu do Anglie 
v roce 2008.

Den válečných veteránů si v naší zemi 
připomínáme od roku 2001. Letošní při-
pomínka byla významější a silnější právě 
v souvislosti s připomínkou výročí 100 let 
od konce I. sv. války, a tím i spojením 
s výročím naší novodobé státnosti.

Velká účast našich spoluobčanů při 
této vzpomínce je důkazem, že i tento 
významný den si nachází svoje důstojné 
místo v naší společnosti. 

Děkujeme všem, také Martinovi, a bu-
deme se těšit na 11. listopad příští rok.

Rostislav Dohnálek

Pamětní lípa - symbol české 
státnosti

Stejně jako Irsko považuje za svůj ná-
rodní strom dub, Řecko zase olivu a třeba 
pro Finsko je národním stromem stříbrná 
bříza, my bereme za náš národní strom 
lípu. Příležitost pro vysazení pamětního 
stromu byla v letošním roce nejen pro 
nás, ale pro celou naši zemi, významnou 
chvílí spojenou s připomínkou 100 let od 
vzniku Československa. Stromy v naší 
obci historicky spojené se vznikem naší 
státnosti jsou dvě lípy vysazené v parku 
u fary v roce 1928 při výročí 10 let naší 
novodobé státnosti. Jedna stojí na území 
obce Moutnice a druhá na tehdejším úze-
mí Rozařína.

Pro vysazení lípy v roce 2018 bylo vy-
bráno místo v parku u cesty pod Chaloup-
kama blízko napojení silnice u orlovny. 
Přestože v neděli 28. října bylo nepříznivé 
počasí, velká účast spoluobčanů potvr-
dila opravdový zájem o uctění památky 
významného státního svátku vysazením 
pamětní lípy. Zejména účast dětí a jejich 
upřímná pomoc při vlastním sázení stro-
mu byla hezkým zážitkem pro všechny 
přítomné.

Vždyt’ především děti budou moci nej-
déle sledovat život pamětní lípy a svou 
vzpomínkou připomínat letošní kulaté vý-
ročí naší státnosti. Slavnostní chvíle byla 
zakončena zpěvem státní hymny.

Věřím, že vysazená lípa bude pro nás 
a další generace stálou připomínkou vý-
znamného svátku naší státnosti.

Rostislav Dohnálek
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Ze starých kronik – 1936
Poznámka předem: opisováno doslov-

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

Tento rok býl pro hospodářské práce 
dosti přízniví. Jarní práce se konaly velice 
pěkně, neboť počasí bylo příznivé.

V den jmenín, to je 18. března, presi-
denta republiky Dr. Edvarda Beneše byl 
uspořádán přes obec průvod s lampiony 
a před školou na ukončení byla p. starosty 
oceněná významnost jeho.

Léto bylo svím počasím též příznivé, 
tak že výjma brambor daly veškeré plo-
diny hojného užitku. Co se týkalo sklízně 
bramboru, byla nemálo lepší než v roce 
předešlém

Obyly dosti platilo, cena jeho byla, 
pšenice Kč 133., žito Kč 115., ječmen Kč 
107., řepa Kč 12,25/q.

Podzimní počasí však bylo velice suché 
a to tak, že nebylo možno zaseti ozimní 
obyla a na to vše bylo velice mnoho myší, 
tak že se setí ozimin zpozdilo, přes to však 
miši bili až do začátku zimi, tak jest obava 
jaké oziminy v příštím roce budou.

Zimní počasí bylo též příznivé.
Miluše Janoušková,

kronikářka

Moutnické kříže
za benzinovou pumpou

Mylně jsem se domnívala, že kříž 
u bývalé drůbežárny je spjat s rodinou 
zesnulého pana Františka Buchty z Ro-
zařína nebo jeho, též již zemřelé, ženy 
paní Fanynky Buchtové rozené Procház-
kové. Jejich syn, pan Jiří Buchta vyhověl 
mé prosbě a o této pamětihodnosti zjistil 
níže uvedená fakta, ačkoli se k jeho rodi-
ně kříž nijak neváže. Vřele mu děkuji za 
jeho ochotu a úsilí.

Při státní silnici Hodonín - Brno, asi 
300 metrů od benzinové pumpy směrem 
k Brnu, tedy vpravo, nachází se kříž. Ten-
to je umístěn asi 5 metrů od krajnice, na 
hranici lánu pole. Kříž je mezi dvěma mo-
hutnými stromy. Orientace kříže východ - 
západ. Nepodařilo se mně dohledat, k jaké 
příležitosti byl kříž pořízen.

Dle nápisu na kříži samotnén byl ten-
to postaven v roce 1854 a opraven v roce 
1864. Kříž byl v obou případech v re-
žii obce moutnické. Samotná stavba je 
kombinací pravděpodobně pískovcového 
podstavce s nástavbou vlastního kříže - 
zřejmě kovářská práce. Na patě kříže na-
chází se socha Panny Marie se sepjatýma 
rukama, na vrcholu kříže tělo umučeného 
Ježíše Krista. Při této příležitosti je tře-
ba poděkovat všem rodinám z Rozařína 
a Moutnic za průběžnou starost o tento 
kříž, jenž naši předkové zbudovali ku cti 
a chvále Boží.

Výsledek mého vlastního pátrání je 
tento:

Horní část kříže je litinová a je vyzdo-
bena tak, jak je výše popsáno. V dolní 
pískovcové části je do čelní stěny vlože-
na deska snad z bílého mramoru, věkem 
značně poničená. Nápis je málo čitelný 
a zní asi takto: Tento kříž obec moutnic-
ká zbudovala v roce 1854 (nebo 6) opra-
ven byl v roce 1864 (nebo7). Kříž stojí na 
velmi frekventovaném, ale moc krásném 
místě. Je to doslova jako malý ostrůvek 
klidu. Velká škoda, že obec moutnice se 
k této, jistě vzácné památce, nehlásí a ne-
pečuje o ni.

Miluše Janoušková
kronikářka
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Sázení stromků
Toho pátečního dne bylo chladno a dost 

foukal vítr. Vydali jsme se za čističku sá-
zet stromy.

Stromy jsou součást přírody a jsou růz-
né druhy. Loni a letos jsme už zasadili de-

set lip a deset dubů. Tentokrát jsme sázeli 
pět javorů a pět třešní.

Když jsme přišli na místo, čekal na nás 
pan starosta, který nám vykládal o stro-
mech a o biokoridoru. Potom nám dal 
rukavice, lopatu a konev na vodu. Roz-
dělili jsme se do skupinek a mohli jsme 
začít. Stromy už byly připravené v jámách 
o jedné stopě, stačilo jen rozbalit kořeny. 
Stromek jsme dali zpět do jámy, trošku ho 
zalili a zasypali hlínou. Rukama a noha-
ma jsme hlínu uplácali a udupali a z hlíny 
jsme udělali ohrádku, aby voda neodtekla. 
Pak jsme stromek hodně zalili.

Na konci nám pan starosta dal za to 
sázení stromků jednu knížku do školky 
a jednu do školy, aby se nám líp učila pr-
vouka a přírodověda. Naše knížka se jme-
nuje „Pohádky nejen mezi stromy“.

Potom jsme šli rychle zpátky do školy, 
protože nám už byla zima.

O stromky bychom se dál měli všich-
ni starat, proto… “Choďte zalévat stromy 
s námi!“

Žáci 4. a 5. ročníku  
ZŠ Moutnice

Poděkování
Děkuji paní ředitelce školy, hasičům, myslivcům, orlům, bezvadným klukům 

z SK Moutnice, vinařům a dobrým sousedům, přátelům a kamarádům, kteří toho 
tolik dělají a jsou ochotni nám všem sdělit své vzpomínky, zážitky, znalosti a vědo-
mosti. Přeji jim pokojné a radostné Vánoce a vše dobré do roku 2019.

Těším se na další spolupráci
Miluše Janoušková

kronikářka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ
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Básnička

Jednoho dne v pátek
a nebyl to svátek.

Všechny děti ze školy
vysadily javory.

Všichni víme, už jak na to!
Dolík, stromek, hlína na to.

Zalít vodou, už to je
a stromek se raduje.

1. a 3. ročník

Ze školní družiny
Letos jsme si připomněli 720 let od 

první písemné zmínky o obci Moutnice. 
Naše děti vyráběly pro návštěvníky školy 
na památku dárky na „Dny obce Moutni-
ce“, které proběhly 13. – 14. 10. 2018.

Podílely se také na výzdobě školy 
a přípravách výstavy fotografií a kronik. 
Využili jsme této významné události k vy-
tvoření projektu nazvaného „Naše obec“.
Děti školní družiny po dobu dvou měsíců 

získávaly informace o historii a součas-
nosti naší obce z knih a internetu. Znalosti 
uplatňovaly při soutěžích, výtvarných pra-
cích a společných besedách.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Podzim je pomalu za námi a my jsme 
v mateřské škole během tohoto období za-
žili spoustu zábavy a zajímavých akcí.

Ještě jednou bych chtěla moc poděko-
vat maminkám, babičkám a dětem za po-
hoštění, které nám připravily na Den obce 

Projekt byl ukončen testem „Jak znám 
svou obec“ a výtvarnou soutěží „Obec 
očima dětí“.

Ilona Strejčková,
vychovatelka - ZŠ Moutnice
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OREL JEDNOTA MOUTNICE

Mistrovství Orla v šachu
V sobotu 20. října zamířilo osmadva-

cet hráčů celého kraje a podkrkonošské-
ho Turnova do jihomoravských Moutnic, 
aby zde v místní orlovně odehrálo tradiční 
Mistrovství Orla v šachu. Právě účastníci 
z východočeského Podkrkonoší to měli 
nejtěžší: kvůli dopravě museli z domu vy-
jíždět už po páté hodině ranní…

Moutnická orlovna byla před několika 
lety rekonstruována a stále vypadá moc 
hezky. Na budově jsou pamětní desky 
místních hrdinů z 2. světové války a v sa-
motné budově se nachází pěkná a zajíma-
vá expozice II. zahraničního odboje.

Ředitelka turnaje Pavla Vymazalová 
šachu vysloveně fandí a navíc dokáže 
kolem sebe shromáždit potřebný houf 
spolupracovníků, takže turnaj má spád 

a v místní orlovně je zajištěno vše, co ta-
kový turnaj potřebuje: kvalitní a pohostin-
ný bufet, velmi pěkný a prostorný hrací 
sál a příjemné a srdečné zacházení s hráči 
ze strany pořadatelů. Pohodová atmosféra 
tak zcela vládne hracími prostory a námit-
ková komise je již několik volena napros-
to formálně, neboť nemá vůbec žádnou 
práci. Osmadvacet účastníků sehrálo de-

vítikolový švýcar tempem 2 x 15 minut 
na partii. Vedle naprostých začátečníků 
a rekreačních hráčů jsme však ve startovní 
listině mohli najít i zkušené borce ostříle-
né z mistrovských šachových soutěží. Ti 
samozřejmě pak patří k favoritům – ko-
neckonců mnoho z nich v minulosti již 
tento turnaj vyhrálo.

Hlavní favorit Bronislav Vymazal (ano, 
jde o syna ředitelky turnaje) letos neza-

Moutnice. Dále děkujeme všem, kteří nás 
v tento den navštívili. Moc nás těší všech-
ny vaše pozitivní ohlasy na naši mateř-
skou školu.

Dále si děti v MŠ měly možnost užít 
besedu na téma zdraví, absolvovaly ma-
sérský kurz, viděly divadelní představení 
Devatero pohádek, pouštěly draky, pod-
zimně tvořily. Zúčastnili jsme se výsadby 
stromů. Pro předškoláky začaly edukativ-
ně – stimulační skupiny, které slouží k je-

jich rozvoji a co nejlepší připravenosti pro 
vstup do základní školy.

Těšíme se na společné setkání při 
rozsvěcování vánočního stromu 
21. 12. 2018, kde společně s kamarády ze 
základní školy vystoupíme.

Krásné Vánoce plné pohody vám přejí 
děti a pracovní kolektiv mateřské školy. 
Do nového roku hodně zdraví a úspěchů.

Leona Kolková 
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váhal ani jednou, spolehlivě uplatňoval 
svou výkonnostní převahu a vlastně váž-
ně ohrožen byl jen jednou: v první partii, 
kdy se zdržel na cestě a nevědělo se, jestli 
dorazí včas.

V naprosté pohodě a spokojenosti do-
spěla akce až k svému závěru. Poháry vy-
stavené na pódiu v zátiší se stupni vítězů 
s orelským praporem se dočkaly svých 
majitelů. Nejprve byla vyhlášena kate-
gorie žáků, kterou vyhrál Tomáš Skal-
ka z Veselí nad Moravou před Alanem  

Novákem (Turnov). V kategorii žen a dí-
vek dosáhla nejlepšího výsledku Daniela 
Skalková (Veselí nad Moravou) před Klá-
rou Spáčilovou (Staré Město) a Anežkou 
Rozkovou (Velké Němčice).

Na závěr byla vyhlášena nejlepší pětice 
mužů – Bronislav Vymazal (Moutnice), 
Tomáš Brouček (Turnov), Pavel Kubát 
(Ořechov), Pavel Kubíček (Ořechov) 
a Jan Skalka (Veselí nad Moravou).

Mgr. Miroslav Hurta
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Milé děti, vážení sportovní 
přátelé!

Dovolujeme si Vám oznámit, že spor-
tovní klub Moutnice by chtěl od nového 
roku 2019 začít cvičení a trénování dětí 
u nás v Moutnicích, abychom vrátili děti 
a mládež na naše sportoviště a především 
na fotbalové hřiště. Při pohledu na naše 
pěkné hřiště a fotbalový areál jsme zjis-
tili, že nám chybí to nejdůležitější, a to 
jsou děti a mládež. V Moutnicích byla pří-
pravka, mladší a starší žáci a dorost vždy 
chloubou SK a měla vždy velice schopné 
trenéry, funkcionáře a rodiče, kteří děti ve 
fotbale a sportování podporovali. Tato tra-
dice byla na několik roků přerušena a náš 
klub by se chtěl k této pěkné tradici vrátit 
a tím pádem tento, smutný“ klub oživit 
a vrátit dětský smích, křik a radost na naše 
fotbalové hřiště.

Vedla nás k tomu také skutečnost, že 
v chladných dnech a zimních měsících 
by nemuseli rodiče rozvážet své ratolesti 
po zaměstnání po okolních obcích a měli 
by je doma pod kontrolou ať už v orlov-
ně, na víceúčelovém hřišti za orlovnou, 
později samozřejmě na fotbalovém hřišti. 
Děti budou připravovat naši trenéři a rodi-
če a také máme domluveny profesionální 
lektory a trenéry, především pro jejich tre-

nérské vědomosti a zkušenosti pro práci 
s dětmi a mládeží.

Těmito řádky bychom chtěli rovněž 
oslovit Vás, tatínky a rodiče, kteří by 
chtěli pomoct s výchovou naší mládeže. 
Všichni jste srdečně vítáni a budeme Vám 
velmi vděčni. Můžete kontaktovat jedno-
ho z trenérů buď pana P. Hrančíka a nebo 
pana K. Hrdličku z místního SK.

Začali bychom trénovat a cvičit od no-
vého roku 1x týdně v moutnické orlovně. 
Stačí mít obyčejné tenisky do tělocvičny, 
sportovní úbor a dítě od 4 let, které má 
chuť si hrát a bavit se sportem. Jsou vítána 
i děvčata, která si budou chtít zahrát kopa-
nou. Jednotlivým rodičům a dětem bude 
poté v případě zájmu doručena pozvánka, 
kdy se přesně začne. Děkujeme Vám všem 
za pochopení. A pojďme si vzájemně po-
moci. Pojďme děti a mládež na část dne 
odtrhnout od drahých telefonů, tabletů 
a počítačů, aby udělali něco pro své zdra-
ví a vrátili na fotbalová a i jiná sportovi-
ště dětský smích a radost ze sportovních 
výsledků. A na druhé straně budou naše 
děti sportovat pod dohledem svých rodičů 
a nejbližších příbuzných bez zbytečného 
cestování po okolí. Přijďte pomoci dětem, 
přijďte pomoci moutnické kopané.

Všem předem mnohokrát děkujeme za 
ochotu pracovat s dětmi a za pochopení. 

Vzhledem k blížícímu se konci roku 
2018 bychom vám všem chtěli popřát 
hodně a hodně zdraví, Božího požehnání, 
vše dobré a co nevíce radosti a plamín-
ků v dětských očích ze sportování v roce 
2019.

SK Moutnice

SK MOUTNICE
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FARNOST MOUTNICE

Přípravy na Vánoce

HORY CUKROVÍ,
METRÁKY POTRAVIN,
A SUDY SALÁTU NESTAČÍ. 

TO ZASE BUDE BLÁZINEC,
UŽ ABY BYLO PO SVÁTCÍCH…

Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy 
skončí škola, a ty menší se ptají, kolikrát 
se ještě vyspinkají, než přijde Ježíšek, ří-
kají mnozí dospělí: „Už aby bylo po svát-
cích – to zas bude blázinec.“ Vypozoroval 
jsem, že jsou to hlavně ženy, kdo takto 
mluví. Na nich totiž spočine velká práce 
spojená s přípravou svátků.

SLAVIT JE UMĚNÍ,
KTERÉMU SE ČLOVĚK MUSÍ 
UČIT…

Slavit je umění, kterému se člověk 
musí naučit. Dětská spontaneita, s níž 
jsme slavívali Vánoce, v člověku nezůstá-
vá. Slavení má svá pravidla a svůj řád.

Naše sváteční dny jsou vrcholem a plo-
dem našich všedních dnů. Bez práce ne-
jsou koláče a bez koláčů není posvícení 
právě tak, jako není posvícení každý den. 
Svátky jsou vskutku úměrné kvalitě na-
šich všedních dnů a rozpaky nad sváteč-
ními dny svědčí o nějaké nekvalitě našich 

dnů všedních. Kterýkoli svátek je dnem, 
který je jakoby vynesen nad rovinu všed-
ních dní. Je to den klidu, kdy můžeme pře-
hlédnout úseky svého života a radovat se 
z toho, co nám přináší.

UČIT SE BÝT SPOLU…
Svátky jsou dny, kdy se můžeme 

a máme věnovat tomu, na co ve všední 
dny nemáme dost času.

To neznamená dohánět všechny resty, či 
svátky prospat. Svátky nejsou dny lenosti, 
jsou to dny pro jinou činnost. Hlavně se 
máme věnovat druhým, být s nimi, pro-
mlouvat s dětmi, hrát si, číst si, jít na pro-
cházku, dívat se, zkrátka být spolu. Možná, 
že nechuť, s níž někteří mluví o svátcích, 
pramení z toho, že už vůbec nedovedou 
být spolu, a to je zlé znamení. I v tom nám 
mohou Vánoce otevřít oči pro realitu… 

UDĚLEJTE MÉNĚ CUKROVÍ…
Svátky mají být hezké, a proto je třeba 

mnoho připravit. Mnozí se do tohoto ale 
pouštějí s přílišnou důsledností, okázalostí 
a perfekcionismem…

Udělejte o polovinu cukroví méně 
a budete mít víc času zastavit se, zamys-
let a i radovat. A nebudete také muset po 
Novém roce vypouštět záložky na sukni 
a povolovat pásky u kalhot.
NECHTĚJTE VŠECHNO NAPLÁNO-
VAT…

Nechtějte všechno přesně naplánovat, 
vždyť se to mnohdy zvrtne jinak: děde-
ček nastydne, Zuzanka dostane zarděn-
ky, návštěva se omluví nebo přijde poz-
dě. Nechtějte řídit Vánoce jako generál 
nebo režisér, ale nechte se řídit Vánocemi. 
A hlavně nebuďte sobci. Na svátcích je 
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krásné, že se líbí i těm druhým. Ve svět-
le jejich radosti se rozsvítí i radost vaše. 
Buďte vynalézaví: vždyť v okolí každého 
z nás je mnoho lidí „na okraji“.

ZOUFALÝ POKUS O ÚKLID NE-
STAČÍ…

Nestačí, když napečeme hory cukroví, 
naděláme sudy salátu, nanosíme metráky 
potravin a nápojů, rozvěsíme jmelí a vět-
vičky a provedeme zoufalý pokus o úklid 
všeho. To vše nestačí a nejednou to i pře-
káží. Svátky potřebují ještě jinou přípra-
vu…

VÁNOCE POTŘEBUJÍ I PŘÍPRA-
VU SRDCE…

Vánoce jsou svátky smíření Boha a lidí 
a vyžadují přípravu našeho srdce.

Víme přece, že se Kristus narodil 
v chlévě. Nemyslím, že bychom proto 
již dlouho před svátky měli přestat uklí-
zet a mýt nádobí. Podstatné však je, že 
nevadilo, že místem narození Ježíška byl 
chlév, protože byl položen do láskyplné 
náruče Mariiny a objat péčí starostlivého 
Josefa. V betlémském chlévě zářila tři srd-
ce, nejen Kristovo.

Vánoce žádají, abychom připravili svá 
srdce. Tam je třeba uklidit, tam je třeba 
přichystat místo pro příchod a spočinutí 
Páně. Je třeba hledat smír, neboť pak při-
jde i tichá radost a pokoj.

DOSTATEČNĚ BRZY PŘIBRZDIT…
V dnešní uchvátané době přistupuje ješ-

tě jeden přípravný úkol, zpomalit. Právě 
proto radím omezit vnější přípravy, které 
ještě zvýší požadavky na výkon a zrychlí 
tempo našeho života. Máme-li se o Váno-
cích zastavit, musíme už dost dlouho před 
nimi brzdit. Jedeme, jak se dnes o životě 
říká, příliš rychle a brzdná dráha je dlou-

há. Ty, kteří doposledka pojedou rychle, 
čeká tvrdý náraz. Vánoce pak budou poci-
ťovat jako cosi cizího, ano, rušivého.
(Zpracováno podle publikace P. Piťhy: „Vánoce“, 
kterou v edici „Chvilka klidu“ vydal Comdes.cz)
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CHRÁMOVÝ SBOR

Koncert Chrámového sboru 
při příležitosti oslav dnů obce 
Moutnice

Ve dnech 13. a 14. října jsme proži-
li krásné oslavy výročí vzniku naší obce 
spojené se 100. „narozeninami“ Českoslo-
venského státu. Jelikož se do příprav této 
akce zapojily téměř všechny spolky, ani 
náš chrámový sbor nechtěl zůstat pozadu. 
Rozhodli jsme se uspořádat koncert, na 

který jsme se začali intenzivně připravo-
vat hned po prázdninách.

Na samém počátku bylo potřeba vy-
řešit otázku, jakým způsobem koncert 
pojmout. Nabízela se celá řada možností, 
ale jako nejlepší se jevila varianta průře-
zu zpěvem v průběhu liturgického roku. 
Díky rozhodnutí pro tuto možnost jsme 
vám mohli představit spoustu krásných 
písní z nejrůznějších období roku a poslu-

Poděkování od kulturní
komise

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří 
se jakýmkoliv způsobem podíleli na orga-

nizování a přípravách Dnů obce Moutnice 
a také těm, kteří je zpestřili svou přítom-
ností. Bylo za vámi vidět kus práce a jen 
díky vám jsme mohli tyto dva dny prožít 
svátečně a společně. Akce se vydařila, 
přálo nám počasí a atmosféra byla velmi 
srdečná. VELKÉ DÍKY!

Příjemné prožití svátků Božího naroze-
ní a mnoho zdraví, štěstí a lásky v novém 
roce 2019.

Kulturní komise obce Moutnice
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chače postupně provést dobou adventní, 
vánoční, postní, dobou velikonoční a sa-
mozřejmě také časem liturgického mezi-
dobí. Vybírali jsme skladby, které zpíváme 
rádi, a věříme, že to bylo znát. Mluveného 
slova se chopila naše členka Dana Čermá-
ková, která svým komentářem a milým 
vystupováním provázela celý program 
a obecenstvo zasvětila do tématiky cír-
kevního roku. Na samotný závěr jsme si 
společně s posluchači zazpívali naši krás-
nou českou hymnu Kde domov můj. Pro 
mnohé z nás to byl silný okamžik.

Oproti minulému koncertu, který se ko-
nal už před 3 lety, jsme se rozhodli více 
sjednotit naše úbory, aby celé vystoupení 
lahodilo nejen uchu, ale i oku. Zde je na 

místě poděkovat paní Jindřišce Žáčkové, 
která nám z krásné modré látky našila šály 
pro ženy a motýlky pro muže. Doufáme, 
že se vám tyto módní doplňky líbily stejně 
jako nám. Poděkování patří samozřejmě 
také paní Kristýně Bělouškové, která sbor 
na koncert připravila a s velkou energií za-
stala nelehkou roli dirigentky. Nemůžeme 
však zapomenout ani na jednotlivé členy 
sboru, kteří celoročně obětují svůj volný 

čas zkouškám. Ty bývají často náročněj-
ší, než si mnozí z nás dokážou představit, 
ale jen díky nim může naše hudební těleso 
růst a vyvíjet se. Děkujeme také našemu 
duchovnímu otci Renému, který náš sbor 
po celý rok doprovází a povzbuzuje.

Závěrem se patří poděkovat především 
vám všem, kteří jste na koncert přišli. Ne-
lze zastírat naše nemalé překvapení nad 
tolika posluchači. Velmi si toho vážíme 
a děkujeme vám za vaši podporu. 

Pokud se vám naše interpretace líbila, 
můžete přijít vyslechnout také vánoční 
repertoár sboru o slavnostních mších 
svatých ve dnech 24. 12., 25. 12. 2018 
a 1. 1. 2019. Budeme se na vás opět tě-
šit! A kdyby vás náhodou přepadla chuť 

zpívat s námi, stačí oslovit kohokoli z nás, 
neboť nás nic netěší více, než právě noví 
členové a nadšenci do zpěvu. 

Všem čtenářům zpravodaje přejeme 
požehnané a radostné svátky vánoční a do 
nového roku spoustu krásných vyladě-
ných dnů.

Petra Vymazalová
za Moutnický chrámový sbor
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Otevřete svoje srdce a dveře 
koledníkům?

Sváteční nálada přetrvává i po Váno-
cích, když Vám na dveře zaklepou koled-
níci a zvěstují radostnou novinu o narození 
Ježíše. Tříkrálová sbírka bude i letos tra-
dičně probíhat v období 1. – 14. 1. 2019.

Oblastní charita Rajhrad organizu-
je Tříkrálovou sbírku s úctou ke krásné 
tradici, kterou koledování přináší. Šíření 
křesťanského poselství nespočívá pouze 
v požehnávání příbytků, ale také v pomoci 
potřebným. Proto naši koledníčci s sebou 
nosí kasičku, do které přijímají dobrovol-
né dary z jednotlivých domácností. Ty pak 
v rajhradské charitě spočítáme a rozdělí-
me do projektů pomoci. Letošní výtěžek 
pomůže nevyléčitelně nemocným v raj-
hradském hospici – horké letní dny jsou 
náročné pro pacienty i personál, proto zde 
plánujeme pořídit klimatizaci. Pacientům 
bychom také rádi koupili invalidní vozíky 
a lehátka ke snadnějšímu přesunu. Nové 
auto pro pečovatelskou službu zaručí, že 
naše pomoc se dostane do víc domácnos-
tí. Klientům chráněného bydlení pro lidi 

s demencí plánujeme zabezpečit stín na 
zahradě, kde rádi tráví čas při svých akti-
vizačních činnostech.

Díky loňskému výtěžku jsme v hos-
pici vyměnili venkovní staré nefungující 
žaluzie za nové, snadno ovladatelné pro 
pacienty. Začali jsme s budováním piet-
ního místa pro pozůstalé a zakoupili jsme 
i nové zdravotní a kompenzační pomůcky 
pro nemocné. Vaše příspěvky nám po-
máhají růst, poskytovat kvalitnější péči 
potřebným a zabezpečit pocit, že se naši 
pacienti i klienti cítí dobře, plnohodnotně 
a spokojeně.

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří 
koledníkům otevírají své dveře a podpo-
rují tak charitní dílo.

Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrá-
lové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad
tel.: 736 529 319
email: 
maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
www.rajhrad.charita.cz

V naší obci bude Tříkrálová sbírka probíhat
v neděli 6. 1. 2019
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ

Naše organizace ČSCH během letoš-
ního roku opět posílila v členské základ-
ně. Přišli k nám jeden dospělý člen a tři 
mládežníci. K dnešnímu datu máme tedy 
21 členů, z toho je 13 dospělých a 8 mlá-
dežníků. Noví členové si musí vybrat, co 
budou chovat, a ustálit si své chovy, aby 
se mohli zúčastňovat výstav a soutěží.

V letošním roce jsme uspořádali výsta-
vu k výročí 720 let obce a 100 let naší stát-
nosti. Tato se konala opět v areálu u hřiště, 
jako tradičně. Vystavovaná zvířata byla 
přinášena většinou pouze od našich členů. 
Bylo jich: králíků 30 kusů, holubů 40 kusů 
a drůbeže 95 kusů. Je vidět, že zvířectva 
chováme dostatek. Je potřeba zlepšit kva-
litu.

Troufám si říci, že tato výstava měla 
velký úspěch a že se všem návštěvníkům 
líbila. K úspěchu nám také pomohlo po-
časí, které nám letos přálo. Rádi bychom 
takto úspěšných roků, výstav a nových 
členů měli více.

Jiří Pokorný
předseda

SDH MOUTNICE

Mladí hasiči
Po prázdninách se opět naplnily škol-

ní lavice, ale nejen ty. K začátku školního 
roku se váže začátek nové sezóny. Díky 
tomu, že nám přálo počasí, mohli jsme 
s dětmi trávit první podzimní měsíce ven-
ku. Taky, že to bylo potřeba. Děti musely 
natrénovat na branný závod, který je čekal 

6. října. Tomu ale musel předcházet cvič-
ný závod na domácí půdě.

V našich stísněných podmínkách děti 
zkusily soupeřit mezi s sebou, aby mohly 
v Hostěnicích ukázat, co v nich je. Nako-
nec se přípravka umístila druhá, mladší 
žáci třináctí, starší devátí a naše dorosten-
ka také na krásném devátém místě.
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Dne 1. 12. 2018 jsme se zúčastnili 
Mikulášských hasičských závodů v obci 
Těšany. Nejlepších výsledků dosáhla naše 
přípravka, což jsou děti předškolního 
věku. Na třetím místě se umístil Lukáš Po-
korný a Míša Žáková. První místo vybojo-
vala Laura Zapletalová a Jakub Gargula. 

Výsledky jsou to velice pěkné, ale jistě vi-
díte, že zde máme prostor ke zlepšení. Na 
tom již usilovně pracujeme každý čtvrtek 
v naší orlovně, abychom mohli na dalších 
závodech ukázat, jací jsme mistři.

Jiří Holeček
SDH Moutnice
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Poděkování
Vážení spoluobčané a příznivci sboru 

dobrovolných hasičů,
chtěl bych vám poděkovat za přízeň, 

kterou jste našemu sboru projevovali 
v uplynulém roce účastí na akcích SDH 
Moutnice. Během celého roku jsme pořá-
dali různé sportovní a kulturní akce, na-
příklad pálení čarodějnic a Den dětí. Jsme 
vám vděční za podporu při sběru železné-
ho šrotu, který proběhl v dubnu. V červnu 
se uskutečnil již XIV. ročník Memoriálu 
poručíka J. Garguly.

Mé díky patří také vedoucím, kteří 
se věnují dětem a mládeži, sportovnímu 
družstvu dětí, žen a mužů, kteří skončili 
v krajském kole požárního sportu na krás-
ném 5. místě.

Děkuji také všem členům SDH Mout-
nice, kteří se podíleli na přípravě těchto 
akcí. Velké poděkování patří též výjezdo-
vé jednotce za obětavou práci pro spolu-
občany a blízké okolí.

V roce 2019 oslaví náš sbor výročí 
130 let od jeho založení. Rád bych vás sr-
dečně pozval nejen na tyto oslavy, které 
začnou 16. 2. 2019 hasičským plesem, 
ale také na všechny již tradiční akce SDH.

Přeji Vám požehnané vánoční svátky 
a v novém roce 2019 hodně zdraví, osob-
ních i pracovních úspěchů.

Jiří Dohnálek,
SDH Moutnice

SPOLEK ŽEN

Spolek žen - zájezd 15. 9. 2018
Již několik let pořádá bývalý ČČK - 

nyní Spolek žen pro zájemce z naší obce 
zájezd. Paní Váňová s paní Buchtovou na-
vrhly 6 alternativ, z nichž jsme s paní No-
votnou vybraly - Hostýn, Holešov, Teplice 
nad Bečvou. Paní Novotná vše obtelefo-
novala, zajistila časovou návaznost a au-

tobus. Vyjeli jsme časně, aby se zájemci 
na tomto posvátném místě mohli zúčastnit 
bohoslužby.

Sv. Hostýn je kopec v nadmořské 
výšce 735 m v Hostýnských vrších, na 
kterém se nachází významné mariánské 
poutní místo - komplex zahrnuje baziliku 
Nanebevzetí Panny Marie, ubytovny pro 
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poutníky, křížovou cestu Dušana Jurkovi-
če, větrnou elektrárnu a vyhlídkovou věž. 
Bohužel předchozí den pršelo, takže celé 
okolí bylo zahaleno v mlze. Hostýn je se 
svou mariánskou svatyní (Basilica Minor) 
nejnavštěvovanějším poutním místem na 
Moravě a po Velehradě také nejpamátněj-
ším. Je viditelné už z daleka 
díky rovinaté krajině úrod-
né Hané. Po tři století je 
cílem tisíců poutníků z blíz-
kého okolí i vzdálenějších 
krajů. Pod vrcholem se na-
chází pramen, podle tradice 
zázračně uzdravující. U něj 
stojí kaple z roku 1700.

Dalším navštíveným 
místem byl raně barokní 
zámek v Holešově, který je 
dominantou města. I když 
jsou zámecké sály bez mo-
biliáře, jistě návštěvníky 
zaujme poutavý příběh tohoto sídla, stej-
ně jako nádherné nástropní malby, boha-
tá štuková výzdoba, honosný Velký sál, 
překrásná sala terrena, zámecká kaple či 
sklepení zámku. Mezi přednosti zámku se 
řadí jeho dominantní poloha v zámeckém 
parku o rozloze 40 hektarů. Samotný park 

je jedním z nejvýznamnějších dokladů 
užití principů tvorby zámeckých zahrad 
na Moravě. Průvodce, který nás zamkem 
prováděl, sklidil za svůj neobvyklý, zají-

mavý, strhující výklad dlouhý potlesk.
Jakmile jsme ze sv. Hostýna sjeli do 

Holešova, provázelo nás krásné slunečné 
počasí po celý zbytek dne.

Město Hranice je poprvé zmiňováno 
v listinách falzu z roku 1169. Koloniza-
ce je spojována se jménem rajhradského 

benedektinského mnicha 
Jurika (Turika, Lurika - ne-
vím…) Významnou stav-
bou z 18. stol. je chrám 
Stětí sv. Jana Křtitele na ná-
městí. Centrem tohoto ma-
lého města je Masarykovo 
náměstí. Projekt kostela vy-
pracoval brněnský architekt 
František Antonín Grimm, 
stavbu řídil židlochovic-
ký zednický mistr Antonín 
(Matyáš) Slováček. Připo-
mínkou židovské obce jsou 
dvě zachovalé a rekonstru-

ované památky, synagoga a hřbitov. Stará 
radnice byla po staletí sídlem samosprávy 
města Hranic. Až do konce 20. stol. se 
v prostorách radnice střídali purkmistři, 
starostové i předsedové NV. Roku 1998 
se městský úřad přestěhoval do hranic-
kého zámku a v rekonstruované radniční 

budově našly své sídlo městské muzeum, 
knihovna, informační centrum a klavírní 
oddělení ZUŠ. Informační centrum nám 
odmítlo zajistit průvodce městem, tak na 
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V sobotu 3. 11. se na místním fotbalo-
vém hřišti uskutečnila Drakiáda 2018.

Nejdříve to vypadalo, že nám nebude 
přát počasí, ale nakonec dvanáctá hodi-
na rozhodla. Přestalo mžít a začal foukat 
příznivý vítr, takže bezvadné podmínky 
pro pouštění draků.

Pouštěli se draci různých tvarů a ba-
revných provedení, proto jsme mohli vi-
dět v akci draka duhového, maskáčového, 
raketu, strašidýlko a dokonce přišli kluci, 
kteří měli draky vlastní výroby. Všich-
ni zúčastnění dostali sladké občerstvení 

a zahřáli se čajem. Drakiádu jsme ukonči-
li rozkrájením krásného, sladkého draka“, 
kterého jsme dostali od paní Hrabovské. 

DRAKIÁDA

každém účastníkovi zájezdu bylo, kterou 
památku chce navštívit. Hranice patří 
k městům s velmi zajímavým přírodním 
prostředím. Nejzajímavější přírodní zají-
mavostí je Hranická propast. Je nejhlubší 
zatopenou sladkovodní jeskyní na světě, 
jejíž definitivní hloubku se doposud nepo-
dařilo změřit.

Posledním navštíveným místem byly 
Teplice nad Bečvou (dříve Zbrašov). Jsou 
to lázně s unikátním léčivým zdrojem 
v podobě alkalicko zemité kyselky. Spe-
cializují se na nemoci onkologické, srdce, 
pohybového ústrojí, nervové a poruch vý-
měny látkové a žláz s vnitřní sekrecí. Zde 
jsme navštívili Zbrašovské aragonitové 

jeskyně, zpřístupněné v roce 1926. Vnitř-
ní výzdoba jeskyní je tvořena uhličitanem 
vápenatým. Světovým unikátem jsou gej-
zírové stalagmity, sintrové povlaky a zá-
clonky. Po výstupu z jeskyní je na kaplič-
ce značka ukazující kam až sahala voda 
při povodních 7. července 1997.

S novými zážitky a spokojeni jsme se 
vraceli domů. Celý zájezd pro občany naší 
vesnice financuje OÚ. Zájem byl tentokrát 
tak velký, že kapacita 51 míst v autobusu 
byla zcela zaplněná. Děkujeme tímto OÚ.

Mgr. D. Ovczaryková
Fotila Iva Přichystalová
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Vinařský spolek má za sebou svoji nej-
náročnější akci – Výstavu archivních vín.

 V neděli 25. listopadu proběhlo hod-
nocení vín a výběr šampionů výstavy. 
Patnáct degustačních komisí pod vedením 
dvou odborníků - subkomisařů vybralo ty 
nejlepší ze 360 vzorků vín z 25 obcí. 

Na letošní výstavě bylo 200 vzorků bí-
lých a 160 vzorků červených vín. Z toho 
bylo 195 vzorků z ročníků 2017 a 2016 
a 162 vzorků vín archívních (2015 a star-
ších). 

Moutničtí vinaři dali na výstavu cel-
kem 43 vzorků a ve veliké konkurenci zís-
kali Šampiona červených vín archívních 
a Šampiona regionu Cezava.

Výstava vína pořádaná v sobotu 1. pro-
since se vydařila. Nálada výborná stejně 
jako vzorečky a cimbálka. Díky všem, 
kdo jste ji navštívili. Děkujeme i naléva-
čům a všem, kdo nám s pořádáním výsta-
vy pomohli.

Těšíme se na příští společné setkání 
21. prosince na Rozsvěcení vánočního 
stromu. Připravíme si dopředu dostatečné 
zásoby svářecího materiálu – loňských té-
měř 50 litrů vypitého svařáku nás, pravda, 
trochu zaskočilo.

Po svátcích se sejdeme jako vždy 
27. prosince v 17:30 v orlovně na tradič-
ním „Svěcení Vína“, kterému předchází 
mše svatá za vinaře v 16:30 hodin. Jako 
vždy budete moci ochutnat mladá mout-
nická vína, která jsou letos výjimečně pi-
telná.

V sobotu 19. ledna v 19:30 se můžete 
těšit na tradiční Vinařský krojový ples, 
letos opět s dechovou hudbou Zlaťulka.

Přejeme vám pěkné a pohodové svát-
ky a těšíme se na další společná setkání 
v příštím roce.

Jiří Novotný

Děti obdržely za účast diplomy a s per-
níkovými dráčky, odcházely spokojeně 
domů.

Dagmar Janoušková
za Moutnické nezávislé sdružení

VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z. s.
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