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Vážení a milí spoluobčané,
žijeme v blahobytu a občas mi přijde,
že řešíme otázku, jak nasytit přesyceného.
Máme vše, na co si vzpomeneme a kolikrát
vymýšlíme, co bychom si ještě mohli pořídit.
Soutěžíme se sousedy a kamarády, kdo pojede dál a dráž na dovolenou. Kdo má lepší
auto, dražší boty či kabelku. Zároveň s tím
mi přijde, že mizí radost. Radost z každého
dne, radost z maličkostí, radost ze setkání s druhými. Také k sobě navzájem ztrácíme
cestu, vše se řeší jen na sociálních sítích a už neumíme komunikovat z očí do očí.
Buďme každý tím, kým máme být a změníme svět. Dělejme to, k čemu jsme povoláni,
to, co nás dělá šťastnými. Nedělejme práci jen pro peníze, nedělejme věci jen pro to, že
to dělají všichni, nebo že nám to někdo radí. Umějme se zastavit, ztišit se a naslouchat
vnitřnímu hlasu svého srdce, pak budeme šťastní. Přestaneme řešit druhé a hlouposti.
Pak je možné, že letošní jaro uvidíme kvést rostliny, uslyšíme zpívat ptáky, budeme vidět
problémy druhých a naučíme se jim naslouchat. Buďme dobří, jak jen můžeme.
Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

1. ZPRÁVY Z OBCE
Čisté, zelené Moutnice

Svým způsobem bychom mohli i takto
nazvat řadu projektů na přeložky vysokého a nízkého napětí do zemního kabelu,
díky kterým se očistí obec od spleti drátů,
které nám vedou nad hlavou. Až tyto dráty
zmizí pod zem, budeme moci sázet více

stromů a zeleně v naší obci a přispět tak
k větší kvalitě bydlení. Zeleň totiž snižuje
hlukovou zátěž z projíždějících aut, zachytává prach a pomáhá snižovat teplotu
v horkých letních měsících.

Přeložka NN Rozařín a směr
Těšany

V tuto chvíli se na stavebním úřadě vyřizují příslušná povolení pro přeložku nízkého napětí do zemního kabelu pro pravou stranu ulice ve směru na Těšany (tedy
od kruhového objezdu po poslední dům).
S jednotlivými majiteli nemovitostí se
uzavírají smlouvy o smlouvách budoucích
o zřízení věcného břemene. Spolu s tím se
řeší i levá část ulice Rozařín.
3
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Přeložka VN a NN a přesun
TS

Zkratky použité v tomto titulku znamenají přeložení vysokého napětí do zemního kabelu v úseku od vedení vysokého
napětí v polích Nad Rybníkem (štěrková
cesta za Větřákem) až před novostavbu
rodinného domu manželů Husákových.
Spolu s tím bude provedena obnova vedení nízkého napětí v části obce mezi orlovnou a kostelem. Také dojde k přemístění
trafostanice od obchodu právě před novostavbu RD manželů Husákových. Také
tento projekt je již projednáván na stavebním úřadě v Sokolnicích. Na fotografii je
vyfoceno místo, kde má stát trafostanice.

V současnosti probíhají jednání o prodeji
této časti pozemku společnosti E.on.

Přeložka nízkého napětí do
třetice

Třetí projekt přeložky nízkého napětí
do zemního kabelu souvisí s novostavbou
rodinného domu manželů Cupákových.
Proto i zde se v tuto chvíli projednává přeložka, a to v úseku od č. p. 36 (RD pan
Kališ) po č. p. 59 (RD manželé Janouškovi).

Veřejné osvětlení, místní
rozhlas a optický kabel

Vzhledem k tomu, že veřejné osvětlení i místní rozhlas jsou v současnosti
4

vedeny na
podpěrných
bodech
společnosti
E.on, které
budou při
přeložkách
nadzemních
vedení ods t r a n ě n y,
je
nutné
spolu s tím
projektovat
i přeložení
veřejného osvětlení a místního rozhlasu taktéž do zemního kabelu. Snažíme
se do projektů zakreslovat i chráničku
HDPE na možné vedení optických vláken, které mohou v budoucnosti sloužit
k posílení primárních stanic kabelové televize a také ke zřízení kamerového systému, který by měl přispět k bezpečnosti
veřejných prostor (proti vykrádání aut,
nemovitostí apod.).
Vzhledem k tomu, jakým způsobem
je osvětlená ulice Na Rybníku, plánuje se
nové veřejné osvětlení i v této časti obce.

Dotace na veřejné osvětlení

Kromě vlastních zdrojů na výše uvedené investiční akce se snažíme hledat
i vhodné dotační tituly k nim. Jednou
z možností je vyměnit veškeré staré výbojky za nové osvětlení LED. V tuto chvíli se snažíme zpracovávat veškeré podklady a analýzy k tomu potřebné, abychom
zjistili, zda jsou tyto dotace pro nás vhodné. Velmi bude také záležet na časovém
harmonogramu realizací jednotlivých
částí. Pokud bychom se nakonec rozhodli
jít touto cestou, znamenalo by to výměnu
veškerých výbojkových osvětlení za nové
Led osvětlení v celé obci.

Rekonstrukce silnice a zbudování chodníku v Rozaříně

S tímto projektem jste byli seznámeni již v minulém čísle zpravodaje. V tuto
chvíli se dokončují veškerá potřebná vyjádření k projektu a následně se budou podávat žádosti na stavební úřad. Také zde
zvažujeme požádat o dotaci. Záležet však
bude na čase realizace. Pokud společnost
E.on začne realizaci přeložky nízkého napětí v části Rozařín letos na podzim, zahájíme práce také my, aby zůstalo zachováno veřejné osvětlení i místní rozhlas.
Pokud se začne až příští rok, pokusíme se
získat z ministerstva pro místní rozvoj peníze na rekonstrukci silnice.

Dopravní značení v ulici
Pod Chaloupkama a u školy

V průběhu února jsme sezvali na obecní
úřad majitele nemovitosti z této části obce
a projednávali jsme s nimi možnost zřídit
podélné parkovací stání při jedné straně
komunikace s tím, že by se zde místní
komunikace zjednosměrnila. V tuto chvíli
probíhají jednání s Policií ČR ohledně vedení jednosměrného provozu v opačném
směru, než bylo původně plánováno. Spolu s tím přicházejí na obec požadavky, aby
byl zjednosměrněn provoz i v uličce Od
Jančíkového ke škole.
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dáno zejména migrací, to znamená, že se
do naší republiky více lidí přistěhuje, než
se z ní odstěhuje. Co se týče přirozeného
přírůstku (tedy rozdíl mezi narozenými
a zemřelými) jsme plus mínus na nule.
Možná když to porovnáme s devadesátými léty, kdy ročně vymíralo v ČR okresní
město (10-20.000lidí), tak se zdá, že je
teď lépe. Je však nutné si uvědomit, že se
rodí stále málo dětí. Že stávající populace
se těší velmi dobré zdravotní péči a díky
tomu se lidé dožívají vyššího věku. Za pár
let, až tyto silné ročníky začnou umírat,
tak se stávající porodností bude tento národ opět vymírat.
Když zasadíme tento celospolečenský
vývoj do našich podmínek, tak je dobré se
podívat na obsazenost naší školy a školky.
První stupeň základní školy funguje formou malotřídních (spojených) tříd. Mateřskou školu jsme sice v nedávné době
zrekonstruovali a rozšířili kapacitu, ale
ani zde není plno. Navíc se přijímají do
mateřské školy čím dál tím mladší děti.

Nová stavební místa

K vyváženému rozvoji obce patří kromě obnovy stávající infrastruktury i rozumný rozvoj bydlení. Není dobré, pokud
se obce či města skokově rozrůstají a vznikají tak satelity. Je však nutné vhodně doplňovat stávající zástavbu a nabízet i nové
plochy pro zástavbu rodinnými domy. Jen
tak malé obce nezaniknou. Sice se hovoří
o baby boomu, ale je to velmi nadsazené.
Počet obyvatel v ČR sice roste, ale je to

Tím se dostáváme k jádru problému,
a tím je podpora mladých rodin. V posledních cca 20 letech se v Moutnicích příliš
nestavělo. Těch několik domů, které se
podařilo v minulém roce rozestavět, nás
nezachrání. Je dobře, že vznikla nová lokalita, kde staví jak místní, tak lidé z blízkého okolí. Je však potřeba v této oblasti
pracovat dlouhodoběji a směřovat rozvoj
5

MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2019

obce tak, abychom jednou měli základní
i mateřskou školu obsazenou a využívali
kapacity, které zde máme.
Pro další rozvoj obce se tedy v současnosti projednává změna územního i regulačního plánu. S vlastníky pozemků Na
Šulcáku připravujeme projekt na zasíťování těchto pozemků. Ozývají se i majitelé v jiných částech obce, kde se dá stavět
v zahradách. Také s těmi hledáme způsoby
a podporu pro zasíťovávání těchto lokalit.

Dotace

Když už jsme se dotkli školy, je dobré
představit i žádosti o dotace, které jsme
v letošním roce podali. První dvě dotace se týkají základní školy. Jednak jsme
nechali zpracovat projekt na rekonstrukci
sportoviště vedle budovy základní školy
a také je hotový projekt na rekonstrukci
kotelny v základní škole.

Na obě tyto investiční akce žádáme
u Jihomoravského kraje o dotaci. V případě rekonstrukce hřiště se jedná o částku 250.000 Kč (v rozpočtu naceněno na
750.000 Kč). Jedná o odstranění stávajícího povrchu, výměnu podloží, včetně
zajištění odvodnění a instalace nového
povrchu (stejný jako u orlovny) a také
o rekonstrukci doskočiště.
V případě kotelny budeme žádat
o částku 200.000 Kč z individuálního
programu JMK (v rozpočtu naceněno na
6

cca 500.000 Kč). Kotelnu bychom chtěli
opravit během letních prázdnin. Pokud
bude podpořena i rekonstrukce sportoviště, chtěli bychom i toto zvládnout během
prázdnin.
Dále žádáme dotaci na obnovu obecního křížku, který je umístěný při hlavní
silnici za benzinkou ve směru na Brno po
pravé straně. Jedná se o křížek z poloviny 19. století, který je ve špatném stavu.
Rozpadá se pískovcový podstavec, není
čitelný nápis a kříž i Madona jsou též
ve velmi špatném stavu. Zrestaurování
této památky bylo naceněno na necelých
100.000 Kč, u JMK pak žádáme o úhradu
50% těchto nákladů.
S
dokončeným
průtahem
souvisí
i následná
výsadba,
kterou obec
objednala
a která právě probíhá.
Jedná
se
o dosazování růží,
levandulí
a živých plotů podél celé hlavní silnice.
V rámci boje se suchem žádáme z dotací
o proplacení zálivky na vysázení některých stromů a všech keřů. Také budou
vysázeny ještě stromy při vjezdu do obce
a nějaké v prostoru návsi. Zde žádáme
JMK o dotaci ve výši 50.000 Kč.
Poslední dotací z JMK je dotace v hodnotě cca 48.000 Kč na dovybavení výjezdové jednotky hasičů.
Také na obec přišla informace, že náš
projekt na dotaci skrz místní akční skupinu na opravu chodníků při průtahu ve výši
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cca 2,5 mil. Kč prošel hodnocením a byl
doporučen ke schválení. Znamená to, že
nám bude zpětně část nákladů na chodníku při průtahu proplacena.

Dům s pečovatelskou službou

Neboli dům pokojného stáří je projekt,
který bychom chtěli v nejbližší době rozjet. Opět to souvisí s udržitelným rozvojem naší obce. Je velmi dobré, pokud se
obec věnuje i těm, kteří v obci prožili celý
svůj život a už nechtějí nebo nemohou se
postarat o celý dům i se zahradou. Dům
s pečovatelskou službou by pak měl nabízet nájemní bydlení v garsonce či dvoulůžkovém pokoji pro tyto občany, kde
jim bude nabídnuta i pečovatelská služba
(nákupy, vyprání, dovoz odvoz k lékaři,
vyzvednutí léků apod.). Chceme, aby zde
následně byla nabízena i terénní pečovatelská služba pro ty, kteří naopak chtějí
zůstat ve svých domovech. Dům s pečovatelskou službou tak jednak má přispět
k větší občanské vybavenosti naší obce,
ale i k jejímu rozvoji. Protože ti, kteří se
rozhodnou pro dům s pečovatelskou službou, zpravidla přenechávají své domy
svým dětem či vnukům.
Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

Statistické údaje za rok 2018

V roce 2018 se narodili:
Stella Al Kenany, Alžběta Běloušková,
Mikuláš Hrabovský, Emilie Husáková,
Sebastian Jerson, Dominik Lengál, Agáta Lengálová, Dominik Pitrocha, Sabina
Pitrochová, Jaroslav Skovajsa, Zdeněk
Tejkal, Laura Trávníčková, Elizabet Zapletalová.

V roce 2018 zemřeli:
Věra Buchtová, Jan Formánek, Radomír
Mareš, Miroslav Musil, Vítězslav Otřísal,
Jiljí Stejskal, František Vozka.
Významná výročí v roce 2018:
92 let oslavila: Eliška Škrdlová
90 let oslavili: Hedvika Janoušková,
Marie Macková
88 let oslavili: Štěpán Zámečník
87 let oslavili: Vladimír Čermák, Václav
Fibich, Libuše Horecká, Anna Otřísalová,
Jiřina Svobodová
86 let oslavili: Vítězslav Čermák, František Putna
85 let oslavili: Jenovefa Albrechtová,
Vojtěcha Sychrová, Marie Šálovská,
Marie Vymazalová
80 let oslavili: Marie Handlová, Anna
Kubiesová, Ludmila Lízalová, Jan Lízal,
Julia Žáková
75 let oslavili: Jan Buchta, Stanislava
Čermáková, Josef Hájek, Božena Kračmarová, František Springinsfeld, Jiřina
Vlčková, Anna Zemánková.
7
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Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2018
- z toho muži
- z toho ženy
Věkový průměr občanů v obci
Počet přistěhovaných v roce 2018
Počet odstěhovaných v roce 2018
Počet stěhování v rámci obce v roce 2018
Počet narozených dětí v roce 2018
Počet úmrtí v roce 2018
5 nejčastějších ženských jmen
v Moutnicích:
Marie a Jana 36x, Ludmila 21x, Anna
17x, Veronika, Lenka a Eva 13x, Pavla
12x
5 nejčastějších mužských jmen
v Moutnicích:
Petr 45x, Jan 36x, Pavel 35x, František
29x, Jiří 28x
Zpracovala
Iva Kohoutková

Informace o doručování
písemností osobám s adresou
ohlašovny Moutnice 277,
664 55 Moutnice

Oznámení o uložení zásilky a výzvy
s poučením pro občany, kteří mají adresu
ohlašovny Moutnice 277, 664 55 Moutnice, se ukládají na OÚ Moutnice, Moutnice 277. Občan s touto adresou má možnost
dotazem zjistit, zda pro něj byla doručovatelem zanechána výzva, a to osobně v kanceláři obecního úřadu nebo pomocí e-mailové adresy podatelna@oumoutnice.cz.
V této souvislosti upozorňujeme, že OÚ
Moutnice umožňuje v souladu s platnou
právní úpravou pouze uložení oznámení
8
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576
565
42
35
24
24
13
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o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoliv již zásilky samotné. OÚ Moutnice
není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob.
Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou
ohlašovny Moutnice 277, 664 55 Moutnice, jsou ukládány u pobočky Pošta Partner, Moutnice 297, 664 55 Moutnice.
Dále upozorňujeme, že podle platné
legislativy nevyplývá ohlašovnám povinnost aktivně informovat občany s adresou
ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela
oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením. V zájmu každého občana by mělo
být učinění takových opatření, aby mu
mohly být písemnosti doručovány tam,
kde se fakticky zdržuje.
Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne
ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne,
kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání
poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude
písemnost považována za doručenou
dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu
o doručení.

Volby do Evropského
parlamentu

Oznamujeme občanům, že volby do
Evropského parlamentu proběhnou ve
dnech 24. a 25. května 2019 v zasedací
místnosti OÚ Moutnice, Moutnice 277.
Volební místnost bude otevřena v pátek 24. května 2019 v době od 14:00 do
22:00 hodin, v sobotu 25. května 2019
v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Voličem je občan ČR, který nejpozději
25. května 2019 dosáhne věku 18 let. Občané Moutnic volí ve volební místnosti
v zasedací místnosti OÚ Moutnice. Pokud
se budou zdržovat v době voleb mimo
obec, mohou si požádat o vydání voličského průkazu. Každý volič může hlasovat pouze jednou.
Doklady:
Každý občan je povinen ve volební
místnosti prokázat svou totožnost a státní
občanství ČR. Prokazuje se platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem. Na ostatní doklady není brán zřetel.
Neprokáže-li volič svoji totožnost a státní
občanství nebo předloží-li neplatné doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Přenosná urna:
Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou do volební místnosti dostavit
a budou chtít odvolit, mají možnost nahlásit se předem do pátku 24. května 2019 na
OÚ Moutnice nebo v pátek 24. května přímo ve volební místnosti. V sobotu dopoledne se k nim pak dostaví členové volební
komise s přenosnou urnou.
Voličský průkaz:
Občané, kteří chtějí volit, ale v době
voleb nebudou ve volebním okrsku podle
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místa svého trvalého pobytu (tj. nebudou se zdržovat v Moutnicích), vydá OÚ
Moutnice voličský průkaz.
O voličský průkaz si musí volič požádat, a to osobně, nejpozději do středy
22. května 2019 v kanceláři obecního
úřadu nebo písemně. Pokud budete zasílat
písemnou žádost, musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději v pátek 17. května 2019 do 14:00 hodin. Písemná žádost
musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické
podobě prostřednictvím datové schránky.
Zaslání pouhého e-mailu nestačí a nebude
to brán ohled. Voličské průkazy je možné
vydávat od 9. května 2019. Každý volič,
který bude hlasovat na voličský průkaz,
je povinen ho odevzdat okrskové volební
komisi v místě hlasování.
Hlasovací lístky:
Hlasovací lístky budou všem občanům
Moutnic doručeny na adresu trvalého pobytu nejpozději v úterý 21. května 2019.
Hlasovací lístky si může každý volič vyžádat i ve volební místnosti.
O výsledku voleb budete informováni
prostřednictvím infokanálu, webových
a facebookových stránek obce Moutnice
a místním rozhlasem.
Iva Kohoutková

Zpráva o bezpečnostní situaci
v obci Moutnice za rok 2018

Dle zprávy Policie ČR, obvodní oddělení Židlochovice, bylo v Moutnicích
v roce 2018 šetřeno 7 trestních činů, přičemž u jednoho byl zjištěn pachatel.
Jedná se o krádeže vloupáním do objektů firem, rodinných domů, garáží – celkem 3 případy. Dále poškození cizí věci,
podvodné jednání, řízení vozidla pod vlivem látky a neoprávněné užívání motoro9
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vého vozidla – vše po jednom případu.
Dále bylo v loňském roce v obci šetřeno 209 přestupků, kdy u 205 přestupků
byl zjištěn pachatel. Jednalo se o 2 případy
přestupků proti majetku, 3 případy řízení
vozidla pod vlivem návykové látky, 7 případů přestupků proti občanskému soužití
a 197 případů přestupků v dopravě.
V obci Moutnice bylo také provedeno 17 šetření, která se týkala součinnosti
s ostatními složkami Policie ČR, zpráv
pro soudy a dalších státních organizací.
Iva Kohoutková

Z Diakonie Betlém přišlo toto poděkování:
Vážený pane Vymazale,
Děkujeme vám za podporu, kterou
jsme od vás srdečně přijali: 31. 1. 2019
10.000 Kč.
Tuto podporu použijeme ve prospěch
našich klientů s těžkým zdravotním postižením a vyúčtujeme dle uzavřené smlouvy.
Obrázek pro vás nakreslila Monika.
Přejeme vám pěkné a požehnané dny.
Za vděčné klienty
Ing. Jan Gavlík

Poděkování z Diakonie
Betlém

Diakonie Betlém z Klobouk u Brna požádala naši obec o poskytnutí dotace na
provoz svého zařízení. Pokud vás zajímá,
čím se Diakonie Betlém zabývá, můžete
nahlédnout na stránky www.betlem.org
Rada obce schválila poskytnutí dotace ve
výši 10 000 Kč a tato částka byla v lednu
vyplacena.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Kam s ním? Aneb jak
správně třídit

Opakování je matka moudrosti, proto
si v následujících řádcích připomeneme,
jakým způsobem je nastaven systém třídění odpadů v naší obci.
Do papíru patří veškerý papír: kartony,
časopisy, noviny, kancelářský papír apod.
To zní logicky. Přesto by bylo dobré zdůraznit několik věcí:
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• V naší obci do papíru vhazujeme
i veškerý recyklovaný papír, tím mám na
mysli plata od vajíček apod. Nenechte se
zmást tím, že na internetu či v televizi říkají něco jiného!
• Řada lidí v naší obci topí dřevem
a k podpalu používají samozřejmě papír.
V tom není žádný problém. Najdou se
však i tací, kteří pak pálí v kamnech veškeré časopisy a kartóny. Domnívám se,
že z tohoto druhu papíru se příliš neohřejí
a akorát vymetají z kamen více popela.
Stejně tak jsem přesvědčený, že je lepší
tento druh papíru zrecyklovat, než jej pálit.
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• Z toho pak plyne několik připomínek
z řad občanů, že oni neprodukují odpad
(papírový), že se tedy chovají ekologicky, ale pak nemají nárok na slevu za papír. Smyslem systému na třídění odpadů
je nabídka pro občany, jak mohou přispět
k lepšímu třídění odpadů. Není to nucení lidí k produkci nějakého odpadu. Nevím, zda pálení papíru doma v kamnech
je ekologické, ale pokud je o tom někdo
přesvědčený, ať to dělá i nadále. Hodnoty
pro požadované slevy vychází z republikových průměrů a neměl by být problém
pro nikoho (i pro ty, kteří neodebírají letáky, noviny a časopisy) je splnit. To znamená, že jsou nastaveny velmi nízko!
Do plastu potom v naší obci vhazujeme veškeré plasty a tetrapaky i s voskem.
Co si pod tím pojmem představit?

• Kromě PET lahví sem patří veškerý
plast, který je označen na obalu pro recyklaci plastu. Tedy obaly od aviváží, jogurtů, těstovin, přírodních olejů apod. Vše
NEVYMÝVANÉ! Odpadová firma si
dále veškerý odpad přetřiďuje a případně
vymývá!

• Dále sem patří veškeré vrstvené plasty s papírem, tedy TETRAPAKY. To
jsou obaly od mléka, džusů, obaly od koření, mléčných nápojů apod.

• V naší obci dále házíme do plastu
i vosk a mastný papír. Takto funguje naše
svozová firma, v jiné obci to může být jinak.
Do komunálního odpadu pak patří popel, hygienické prostředky (pleny, vložky,
použité kapesníčky apod.) a také se sem
mohou vhazovat kosti od masa.
Dopad systému třídění odpadů
Dopis, který jsme letos roznášeli spolu
s rozpisem plateb za odpady, vyvolal vlnu
ohlasů. Dovolím si tedy napsat ještě jednou pár řádků k tomu, jak se v Moutnicích
třídí.
Následující tabulka porovnává množství vytřídění odpadů v jednotlivých
letech. Rok 2014 je poslední celý rok,
kdy ještě nebyl zavedený systém třídění
odpadů od domu. Rok 2015 pak zahrnuje prvních 8 měsíců bez tohoto systému
a ve zbytku roku jsme nabíhali na nový
systém. Roky 2016 -2018 pak plně odráží
dopad systému třídění odpadů.

11
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Následný graf pak blíže ukazuje, jak se
měnilo množství vytřídění plastu a papíru.

Tím mám na mysli mnohonásobně více,
než stejně početné rodiny z jiných čísel
popisných (kolikrát i 10-30x více!!!).
Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

Životní prostředí

Zajímavé je také porovnání produkce
odpadu na občana

16. října loňského roku zemřel ve věku
78 let Ian Kiernan. Vím, že většině z vás
toto jméno nic neříká a přiznám se, že mně
taky ne - až do té doby, kdy jsem četl tento
novinový článek. Ian Kiernan se narodil
a celý svůj život prožil v Austrálii. Vystudoval stavební průmyslovku, živil se jako

I když se na první pohled zdá, že v roce
2018 vzrostla produkce odpadu na občana, je dobré si tyto údaje porovnat s úvodní tabulkou. Důležité je, že neustále klesá
produkce komunálního odpadu! Z 272 tun
v roce 2014 na 122 tun v roce 2018. Je
sice pravdou, že odpadu jsme v roce 2018
vyprodukovali o něco více, ale tento odpad byl vytříděn do papíru, plastu a skla,
nikoli do komunálního odpadu!
Můžeme tedy usnout na vavřínech?
Vůbec ne. Pokud bychom blíže analyzovali data za domácnosti, dospěli bychom
k závěru, že dobře třídí pouze cca třetina
domácností. Polovina domácností pak
sice vytřídí požadované množství plastu a papíru na 40% slevu na poplatku za
odpad, ale vedle toho někteří produkují
obrovské množství komunálního odpadu.

stavař a potom jako developer. Byl velice zanícený jachtař a tomuto koníčku se
věnoval celý svůj život. V roce 1986 reprezentoval Austrálii v závodu BOC Challenge, kde se ve flotile 25 jachet z 11 zemí
umístil na šestém místě a vytvořil tím australský národní rekord pro solo obeplutí
světa. Během jachtařských závodů byl Ian
Kiernan vždy zděšen množstvím odpadků, které dusí světové oceány.
Tak s podporou svých přátel zorganizoval komunitní akci – Ukliďme přístav
v Sydney. První akce se konala v neděli
8. ledna 1989 a přišlo tam asi 40 000 dobrovolníků, kteří pomohli a shromáždili více než 5000 tun nepořádku. Úspěch
první události v roce 1989 vyvolal celonárodní zájem. Od té doby více než sedm
miliónů lidí vyslyšelo výzvu k účasti na
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každoročních Clean Up Days v Austrálii
(Ukliďme Austrálii). První událost „Clean
Up the World“ (Ukliďme svět) se konala
v roce 1993 a do roku 2007 se asi 35 milionů lidí z 80 národů vypořádalo s vyčištěním své části světa.
U nás se v roce 1992 Český svaz
ochránců přírody přidal k právě vznikající
celostátní iniciativě Clean up the World!
Vzal si v České republice na starost koordinaci úklidových akcí a skrze své základní organizace šel příkladem. Je až
neuvěřitelné, že vize jednoho muže stvořila největší komunitní mobilizační úsilí,
které je nyní pevně zakotveno v australské
i globální kultuře. Ian Kiernan byl za své
ekologické aktivity mnohokrát oceněn,
včetně medaile Australského řádu, kterou
dostal od australské vlády, ale to by nebylo až tak podstatné. Důležitější je to, co tu
po sobě zanechal! Čest jeho památce.
Jak jsem psal v předchozích vydáních
našich obecních zpravodajů, již nějaký
rok jsme součástí této velké „úklidové“
rodiny. Rád bych se s vámi podělil o pár
statistických údajů, které vždy ke konci
roku, když už máme všechny úklidy za
sebou, nám tato organizace poskytuje.
V loňském roce se do úklidových
akcí zapojilo rekordních 134 854 dobrovolníků, kteří během 3 295 akcí uklidili
2113 tun odpadů. 5. prosinec je Meziná-

rodním dnem dobrovolníků již od roku
1986, kdy si svět poprvé připomněl, jak
jsou dobrovolníci důležití pro společnost.
K tomuto datu vydávají pořadatelé naší
největší dobrovolnické akce z Českého
svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme
Česko výsledky letošní úklidové sezóny.
Ta byla vskutku rekordní, neboť poprvé
se podařilo překonat magickou hranici
100 tisíc účastníků, a to již během jarní
etapy úklidů.
K celkovým statistikám kladně přispělo i to, že se Česká republika připojila
k Celosvětovému úklidovému dni, který
proběhl 15. září v celkem 155 zemích.
Akce tak beze zbytku naplnila odkaz,
který nese ve svém názvu: Ukliďme svět,
ukliďme Česko! „Naší největší radostí
a silou je nadšení a nezištná práce tisíců
dobrovolníků, kteří nečekají na zázrak –
sami jej vytvoří. Příklady dobré praxe
pomáhají bořit předsudky pochybovačů –
jako například akce paní učitelky Kohoutové z Benešova, která se svými středoškoláky odklidila během jednoho dne 9,5
tunovou černou skládku. Na řece Jizeře
proběhl na podzim úklid celého toku –
první ročník a hned 5000 dobrovolníků…
Společně dokážeme veliké věci, a dokonce i s úsměvem na tváři,“ říká Kateřina
Landová z Českého svazu ochránců přírody. „Není náhodou, že nadpoloviční větši13
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nu účastníků úklidových akcí tvoří mládež
do 18 let.
Jedině osvěta v této věkové skupině
může docílit, aby úklidových akcí v budoucnu nebylo vůbec zapotřebí, byť je to
budoucnost zatím hodně vzdálená,“ doplnil Miroslav Kubásek, zástupce druhého
z pořadatelů akce, spolku Ukliďme Česko. „Poděkování u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků patří především
organizátorům jednotlivých úklidových
akcí, ale také všem dobrovolníkům, kteří
se k akci připojili.
Nezapomínáme ani na partnery projektu, bez jejichž finanční a materiální podpory by se akce takového rozsahu nedala
zorganizovat. Těmi hlavními byli letos
tradičně Ministerstvo životního prostředí
a Nadační fond Veolia, nově pak Komerční banka, a. s. Dalších partnerů, včetně
mediálních, jsou však řádově stovky a dík
patří také jim,“ sdělil za organizátory Radek Janoušek.
Já nemohu nic jiného, než jen se pod
tyto řádky podepsat a souhlasit. I my, kteří pomáháme tyto úklidové dny plánovat
a organizovat tady v Moutnicích, bychom
velice rádi poděkovali vám všem, kteří
jste v loňském roce přiložili ruku k dílu
a přišli nám s úklidem pomoci. Budeme moc rádi, pokud si na tuto užitečnou
a všem prospěšnou akci uděláte čas i v letech dalších. Příležitost budete mít už
za chvíli. Naše „Jarní odpadkobraní“ se
bude konat v sobotu 6. dubna 2019. Sraz
všech účastníků bude jako vždy ve 14 hodin u hasičské zbrojnice. Nezapomeňte
s sebou vzít svoje děti, babičky, dědečky a i domácí mazlíčci jsou vítáni. Jako
nutnou výstroj potřebujete jen výstražnou
vestu. Vše ostatní obdržíte od nás.
Roman Formánek
komise životního prostředí
14

Vysloužilá elektrozařízení
patří na sběrná místa, aby
nezamořila životní prostředí
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová
žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech jsou však v posledních letech „wolframky“ postupně nahrazovány
úspornými světelnými zdroji: jde zejména
o lineární, kompaktní úsporné zářivky či
LED žárovky. Jejich předností je, že vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 %
méně elektřiny než klasické žárovky. Obsahují však druhotné suroviny a zářivky
i velmi malé množství toxické rtuti. Proto, když doslouží, nesmějí se vyhodit do
koše, ale je potřeba odevzdat je k odborné
recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti
do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu
i vodu, v níž se rtuť může transformovat
do organické formy, která je obzvláště
nebezpečná pro nervovou soustavu lidí
i zvířat.
Postaráme se i o starou elektroniku
EKOLAMP v rámci zpětného odběru
zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale od ledna 2019 rozšířil své
služby i na další elektrozařízení. Nově se
tak postará například o vysloužilé domácí
spotřebiče, spotřební elektroniku, elektrické hračky, nástroje nebo vybavení pro
volný čas a sport.
Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé zářivky či nefunkční elek-
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trozařízení je třeba odnést do sběrného
dvora, nejbližší prodejny elektra či do
označených sběrných nádob, které se nacházejí na řadě míst po celé České republice. EKOLAMP v současnosti provozuje
přes 4400 sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných
nádob a správné likvidaci starého elektra
se dozvíte na www.ekolamp.cz.

Sběrný dvůr, který se v naší obci nachází, je otevřen přes zimní měsíce pouze
v sobotu dopoledne. Během letních měsíců kromě soboty ještě i ve středu odpoledne. Aktuální otevírací doba sběrného
dvora je vždy uvedena v místním infokanále a na webu obce Moutnice v rubrice
„tříděný odpad“.

KULTURA
Lampionový průvod

Prosinec je již dávno za námi, přesto si
vzpomeňme na svátek svaté Lucie. Svatá
Lucie je patronkou světla, proto bylo nejpříhodnější oslavit její svátek lampionovým průvodem.
Spousta dětí i s doprovodem se sešla
se svými krásnými, rozličnými, zářícími
lampiony u budovy obecního úřadu. Vykročili jsme směrem k areálu SK Moutni-
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ce a cestou jsme si na několika zastávkách
povídali příběh o významu adventních
svící. Na adventním věnci také přibývají světla. Každá svíce má svůj význam
a s přibývajícím světlem se nám blíží
příchod Lásky největší. Všechny šikovné
děti dostaly na konci omalovánku, aby
si příběh čtyř svíček mohly doma připomenout. Milé občerstvení na závěr jistě
všechny zahřálo, potěšilo a dalo možnost
chvíli se pozastavit a popovídat si.
Lenka Dohnálková
kulturní komise

Španělsku, Řecku, Turecku, Německu
a Slovensku. Přesně v šest hodin jsme se
v hojném počtu sešli v areálu školního
dvora. Zazpívali jsme si šest koled (Nesem vám noviny; Narodil se Kristus Pán;
Půjdem spolu do betléma; Štědrej večer
nastal; Pásli ovce valaši; Vánoce, Vánoce
přicházejí). Všem zúčastněným děkujeme
za účast a doufáme, že jim akce zpříjemnila předvánoční čas.
Michaela Kohoutková
kulturní komise

Česko zpívá koledy

V pátek 21. prosince 2018 jsme se
v pozdním odpoledni sešli v parku u hasičské zbrojnice, abychom slavnostně
rozsvítili světla na vánočním stromu.
Všechny přítomné přivítal a úvodní slovo
pronesl starosta obce Antonín Vymazal.
Děti ze základní a mateřské školy vystoupily s pásmem vánočních písní, které bylo
odměněno bouřlivým potleskem.

Loni se naše obec poprvé zúčastnila
akce Česko zpívá koledy, kterou pořádá Deník.cz. Deník.cz každý rok zveřejní seznam koled, které se budou v daný
den a hodinu zpívat po celé republice.
12. 12. 2018 proběhl už sedmý ročník
této akce. Zapojilo se 825 obcí a měst.
Zpívalo se dokonce i v zahraničí – Itálii,

Rozsvěcení vánočního stromu

V blízkosti hasičské zbrojnice vzniknul
malý jarmark s osvětlenými stánky.
V jednom z nich prodávaly pracovnice
obecního úřadu reklamní předměty s logem obce, obecní kalendáře na rok 2019 či
nově vydanou knihu o Moutnicích, v dalších svoje produkty nabízely děti ze základní školy a členky místní jednoty Orla
a v neposlední řadě tu byl stánek se sladkým pohoštěním, které napekly členky
16
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Spolku žen. Hladem ani žízní také nikdo
netrpěl - vinaři připravili výborný svařák
a dětský punč, hasiči již tradičně usmažili
čerstvé topinky a naloupali k nim i spoustu česneku.

Bylo hezké sledovat, jak se lidé prochází s kelímkem svařáku či punče, nakukují
do stánků a povídají si. I když nám počasí
moc nepřálo (bylo poměrně chladno a dokonce začalo pršet), zvítězila příjemná
předvánoční atmosféra a nakonec se nám
ani nechtělo rozcházet domů.
Ráda bych touto cestou poděkovala
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zabezpečení této akce.
Na závěr mi dovolte ještě krátké vysvětlení: zaznamenala jsem spoustu dotazů jak na sociálních sítích, tak i osobně,
proč se v Moutnicích rozsvěcí vánoční
strom tak pozdě a kdo o tom rozhoduje.
O datu rozhoduje kulturní komise samozřejmě ve spolupráci s obcí a také
s ohledem na další akce, které se v naší
obci konají. Termín byl takto vybrán záměrně proto, že Vánocům předchází advent, ke kterému nepatří světýlka, ozdoby,
koledy ani stromečky, i když se nás obchodní řetězce leckdy už od konce října
snaží přesvědčit o něčem jiném.
Advent je obdobím přípravy a těšení se
na Vánoce, bez adventu by Vánoce nebyly Vánocemi. Proto tedy u nás rozsvěcíme
strom až těsně před vánočními svátky -

chceme se těšit společně s vámi.
Katka Springinsfeldová
kulturní komise

Rozhovor

Jitka Hamerníková (rozená Pokorná)
pochází z Moutnic. Vyučila se pánskou
krejčovou a od svatby v roce 1980 žije
v Holasicích, kde se spolu s manželem
a dcerami věnuje podnikání v zemědělství. Ve volném čase vytváří ozdoby ze
starých knih, které jsme měli možnost vidět, případně i zakoupit, v rámci poslední výstavy betlémů v moutnické orlovně.
O její výtvory byl velký zájem, proto vám
chci Jitku představit v krátkém rozhovoru.

Jak tě vůbec napadlo začít se zdobením starých knih?
Doprovázela jsem vnučky na kurz Tvoření ze starých knih, který pořádala Městská
knihovna v Rajhradě. Nechtělo se mi jen
tak sedět, čekat a dívat se na holky, jak se
učí tvořit, takže jsem kurz absolvovala
s nimi a tvoření ze starých knih mě prostě
nadchlo tak, že jsem se jím začala zabývat.
17
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Jak dlouho se svému koníčku věnuješ?
Kurz jsme s vnučkami absolvovaly v roce
2016, takže asi tři roky.
Tvoje výrobky jsou moc hezké a zajímavé, odkud bereš inspiraci?
Všechny nápady pochází z mé hlavy, vymýšlím si je sama. Vždycky, když uvidím
zajímavou větvičku, kamínek, mušli, suchou trávu nebo květinu někde venku, už
si představuji, jak tyto ozdoby zakomponuji do knihy. Na zdobení používám také
věci z běžného života, například luštěniny, kávu, koření, korálky, knoflíky, krajku,
staré šperky. Snažím se, aby knihy nebyly
jednotvárné. Svou roli hraje také roční
období nebo svátky - jinak zdobím knihy
v zimě, kdy převažuje vánoční tematika,
jinak na jaře, kdy se do mé práce promítá
probouzející se příroda a blížící se Velikonoce.
Odkud bereš staré knihy?
Knihy mi poskytuje Městská knihovna
v Rajhradě. Jedná se o staré knihy, určené
k vyřazení. Na zdobení se hodí jen některé, nejlepší jsou ty skutečně hodné staré
se žlutými listy, s těmi se krásně pracuje.
Kromě toho, že mě zdobení starých knih
opravdu baví, mám dobrý pocit z toho, že
knihy, které by jinak skončily v kontejneru, žijí díky mně dál, že jejich příběh
pokračuje.
Vytváříš všechny ozdoby sama nebo ti
někdo pomáhá?
Většinou tvořím sama, ale vnučky tvoření
také baví a občas se rády zapojí a pomohou mi.
Už jsi měla nějakou výstavu?
Ano, první výstavu jsem měla v dubnu
2018 v Městské knihovně v Hustopečích.
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Jednalo se o měsíční prodejní výstavu
s vernisáží. Výstava byla velmi úspěšná, lidé se o moji práci hodně zajímali,
což mě samozřejmě těší. Druhá výstava
byla v listopadu 2018 v Městské knihovně v Rajhradě a potom už loni v adventu
u vás v orlovně na výstavě betlémů. Momentálně chystám výstavu, která proběhne ve Střední zahradnické škole Rajhrad
v rámci Jarních prodejních trhů 27. dubna 2019.

Jak jsi byla spokojená se svou výstavou
v Moutnicích?
Moutnice jsou moje rodná obec, moje srdeční záležitost, takže jsem byla šťastná,
že jsem dostala příležitost předvést svoji
práci právě tady. Mám k Moutnicím pořád
vřelý vztah, žijí tady moji příbuzní a přátelé, ráda se sem vracím. Návštěvy u Janoušků na Větřáku jsou pro mě vždycky
radostnou událostí a pohlazením po duši.
Na výstavě jsem potkala spoustu známých, některé z nich jsem léta neviděla.
Bylo hezké si se všemi popovídat, zavzpomínat a ukázat svoje výtvory. Doufám, že
i vám se moje výstava líbila.
Za sebe mohu říci, že líbila a děkuji za
rozhovor.
Ptala se
Katka Springinsfeldová
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HISTORIE
Ze starých kronik – rok 1935

Poznámka předem: opisováno doslovně
ze staré kroniky, text odpovídá dobovému
pravopisu. Případné chyby nejsou chybami současného kronikáře.
Rok tento byl pro hospodářské práce
dosti příznivý. Jarní práce se konaly pro
mokro tíže, avšak na to delší čas nepršelo, tak že obyla většinou zaschla a byla
při sklizni pod prostřední. Po žních však
přišly hpjné deště, které okopaninám velice prospěly a to tak, že i brambory byly
dobré, neboť ty byly po více předešlých
roků následkem sucha zvadlé. Cukrovka
byla prvotřídní. Ceny jak tak též obyly
tak též cukrovky byly obstojné. Pšenice stála 150 Kč, žito 125,– - Kč, ječmen
140,– - Kč a cukrovka 12 Kč 40 hal. q.
Co se týká politických událostí v tomto
roce nejvýznamnějším a nejsmutnějším
bylo že dne 14. září zemřel naší československé republiky první president a osvoboditel T. G. Masaryk. Na paměť byla
v ten den i v naší obci vzpomínka, a to ve
škole, kdež byla vystavěná trýzeň s jeho
podobenkou, zahalená černým flórem,
přičemž Dobr. hasič. sbor konál čestnou
stráž, obecní zastupitelstva obou obcí
byla přítomna, páni starostové měly proslov o jeho zásluhách pro naši republiku,
p. učitelé se školními dítky zapěly písně
a pak byl poslechnut pohřeb, jenž se vše
vysílalo radiem a tím se vše zakončilo.
Miluše Janoušková
kronikářka

Moutnické kříže –
za benzinovou pumpou

Dodatek k článku uveřejněnému ve
Zpravodaji č. 4/2018.
Paní Marie Fialová (rozená Zámečníková) nám s velkou laskavostí předala
vyprávění o své mamince a babičce, kterým pomáhala v péči o křížek. Děkuji jí ze
srdce za její zájem a ochotu a odvahu podělit se o krásné a milé vzpomínky s námi
všemi.
Miluše Janoušková
Kříž za obcí Moutnice směr Brno
Kříž umístěný naproti bývalé drůbežárny postavili moutničtí občané a moje
babička Anežka Králová se o něho starala.
Na každé Vánoce, Velikonoce, Boží Tělo
a hody ho zdobila květinami a věnečky.
Já jako desetileté děvče jsem jí s výzdobou velice ráda pomáhala. Kříž je vysoký,
proto jsem musela vylézt nahoru já a pak
jsem věnečky uvazovala. Musely být uvázané pevně, aby je vítr neodnesl. Babičce
se zdálo, že ten kříž je takový opuštěný,
a proto se rozhodla, že k němu zasadí dva
stromy, z každé strany jeden. Objednala si
je u pana Jahody, který v té době fungoval
jako nákupčí. Co kdo ve vesnici potřeboval, to pan Jahoda obstaral. Těm stromům
musí být dnes nejméně 70 let. V roce 1948
babička zemřela a o kříž se začala starat
moje maminka paní Marie Zámečníková
rozená Králová. O kříž jsme se starali tak,
jako moje babička až do roku 1968.
Marie Fialová

A co vy, kteří se staráte o další křížky? Napište nám něco, prosím!
Děkujeme
19
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Novinky z mateřské školy

V únoru naši mateřskou školu navštívila paní Iva se svým pejskem Cifíkem.
Záměrem tohoto setkání bylo, aby se děti

dozvěděly, jak správně se
k pejskům chovat.
Z ukázky jsme byli
všichni nadšení. Byli
jsme svědky velkého
přátelství mezi člověkem
a jeho čtyřnohým kamarádem. Součástí programu byla jak teoretická,
tak praktická část. Děti
měly možnost si práci
s Cifíkem vyzkoušet.
Teď už všichni víme,
která strava je pro pejsky
vhodná a která jim naopak škodí. Jakým způsobem se chovat
k cizím psům. Jak nám bylo vysvětleno,
ne každého psa jde vycvičit stejně dokonale jako Cifíka. Záleží na jeho povaze.
Cifík nám předvedl, jak zvládá spoustu povelů, chůzi vedle nohy, aportování,
skládání hraček a mnoho dalšího. Bylo to
velmi příjemné a poučné setkání.
Koncem měsíce února jsme si jako každý rok udělali v mateřské škole karneval,
který jsme si všichni do sytosti užili.
20

Předškoláky čeká zápis do prvního
ročníku základní školy, který v naší
škole proběhne 4. dubna 2019. Dětem
v tento den přejeme hodně úspěchů.

Zápis do mateřské školy proběhne
7. května 2019.
Bližší informace budou zveřejněny na našich webových stránkách:
www.msmoutnice.skolniweb.cz
Leona Kolková
za kolektiv MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Střípky z jarních prázdnin
aneb Jak jsme si užívali

• V sobotu jsme jeli do Ústí nad Orlicí do divadla. Hráli tam představení Pat
a Mat. Seděli jsme úplně nahoře, tak jsme
dobře viděli. Bylo to moc krásné. Potom
jsme zbytek prázdnin strávili u babičky.
• V pondělí jsme byli na Laser game.
Od úterý do pátku jsme lyžovali a v sobotu jsme byli v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. Bylo to prima.
• My jsme jeli autobusem do Brna, do
cukrárny Aida. Dal jsem si tam velkou
zmrzlinu a nealkoholické mojito.
• Ve středu jsme byli s babičkou
v Olympii v kině na filmu „Ledová sezóna, medvědi jsou zpět“.
• Byli jsme v ZOO v Brně a ve Zlíně.
Hlavně jsme viděli slony, lachtany a opice. Zvířata nebyla venku, ale schovaná ve
vnitřních výbězích.
• Ve středu jsme byli v Brně ve Vida
centru. Je to vědecké centrum, kde jsou
různá oddělení s pokusy, hrami a soutěžemi. Dokonce tam bylo i 3D kino. Mohli
jsme se podívat, jak vypadají různé věci
pod mikroskopem. V oddělení o lidském
těle jsme si mohli vyzkoušet, jak se dělá
první pomoc. Bylo tam i občerstvení, které bylo docela dobré. Moc jsme si to tam
užili a určitě návštěvu všem doporučuji.
• Byl jsem v muzeu Antropos. Viděl
jsem tam obřího mamuta i s mládětem,
malé i velké pralidi a jak si pralidi rozdělávají oheň. Byla tam i obří kostra medvědů jeskynních. Nakonec jsem si tam koupil velký pazourkový úštěpový hrot.
• V neděli jsme jeli na hory do Lipové –
lázní. Když jsme tam dojeli, hned jsme se
šli podívat na svah Miroslav. Potom jsme

šli na vedlejší svah, kde se nelyžovalo,
a sjeli jsme ho na lopatách. To byla jízda!
• Jeli jsme na Slovensko na Malino
Brdo. V pondělí jsme šli lyžovat a po lyžovačce jsme jeli k jezeru, do kterého tekl
teplý pramen. V úterý po lyžování jsme se
jeli podívat do Bešeňové a ve čtvrtek do
skanzenu. Moc se mi tam líbilo.
• Jeli jsme do Olešné u Blanska, kde
máme chatu. Já, brácha a táta jsme se šli
podívat do lesa, ale daleko jsme nedošli,
protože tam bylo bláto. Maminka zatím na
chatě zatopila. Potom jsme v chatě hráli
různé hry.
• V neděli jsme jeli do Sobotína v Jeseníkách do krásného hotelu Josef. Pokoj
jsme měli veliký. Byl tam podzemní tunel,
kterým se šlo k recepci a dále do bazénu
s vířivkou. Hotel měl i svůj svah, kde se
dalo lyžovat. Kousek od hotelu byla restaurace s dobrým jídlem. Užili jsme si.
• V sobotu jsme jeli do Prahy. Maminka
se sestrou šly na kurz tvoření a já jsem šel
s tatínkem na nádraží ve Vršovicích. Viděli jsme parní lokomotivu. Celkem jsme
ten den ušli dvanáct kilometrů.
• O prázdninách jsem byla ve Slavkově, potom ve Strážnici, koupala jsem se
v bazénu, bobovala jsem na svahu, spala
jsem u kamarádky a nakonec jsme jeli do
Brna na výstavu Titanicu. Super prázdniny!
• Od pondělí do čtvrtka jsme byli
s bráchou doma. Vysávali jsme, uklízeli,
umývali země a odpočívali u televize. Za
odměnu jsme šli v pátek do Bonga, kde
jedna holčička slavila narozeniny. Jako
překvapení za ní přišla opice s dortem.
V sobotu a v neděli jsme si užívali u tety.
• V sobotu jsme jeli na Praděd. Skoro
21
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nás tam z Hvězdy nechtěli pustit, protože se stejným příjmením jako je naše už
nahoru jela dvě auta. Nakonec se to vysvětlilo a dostali jsme se tam. Celý týden
jsme strávili lyžováním. Poslední den se
mi podařilo sjet modrou i červenou trať.
Užili jsme si tam i spoustu legrace.
žáci 4. a 5. ročníku

Kloboucká pětka

Ve středu 6. února jsme se vypravili se
spolužáky a paní učitelkou na soutěž žáků
pátých tříd pod názvem Kloboucká pětka.
V osm hodin jsme vyšli na zastávku
ke „kruháči“, nasedli do autobusu a jelo
se. Zhruba o půl deváté jsme dojeli na
náměstí v Kloboukách u Brna a šli pěšky
do gymnázia. Prošli jsme spoustu chodeb,
překonali hromadu schodů, až jsme došli
do vrchního patra.
Čepice, bundy a mikiny jsme si svlékli
v učebně fyziky, a poté jsme vstoupili do
další učebny, kde se soutěž odehrávala.
Jak jsme vešli, tak nás mile přivítali. Soutěžící si šli sednout ke stolečkům a ostatní, jako podpora, seděli v řadách lavic za
nimi. Soutěžilo šest týmů z různých škol:
Klobouky A, Klobouky B, Telnice, Krumvíř, Boleradice a my. V moutnickém týmu
soutěžili Isabel, Tamara a Filip.
Tentokrát bylo téma soutěže „Vesmír“,
protože je to padesát let od prvního přistání pilotů Apolla 11 na Měsíci. Soutěžilo
se v šesti disciplínách s otázkami ohledně
planet, souhvězdí a kosmonautů.
První úkol byl vědomostní test, který
jsme zvládli velmi rychle a výborně. Druhý úkol byl skládání pexesa se souhvězdími. Třetím úkolem bylo hádání osobností, zde se nám moc nedařilo. Ve čtvrtém
úkolu nám odkrývali čtverečky na počítači a my jsme hádali, co je tam ukryto za
obrázek. Pátým úkolem byla křížovka,
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kterou jsme zvládli skvěle. Posledním,
šestým úkolem bylo házení tenisáků do
díry v planetě, která byla vyrobena z polystyrenu. Ve všech znalostech jsme byli
nejlepší, ale v disciplínách, které byly
o štěstí, jsme moc štěstí neměli.
Po skončení soutěže bylo vyhlášení
výsledků. Skončili jsme na čtvrtém místě
a moc jsme si to užili. Společně jsme přijeli do naší školy na oběd. Potom jsme šli
domů s úsměvem a novými zážitky.
A co říct na závěr? Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! A děti, které se příští rok na gymnázium chystají, se už moc
těší, až do školy nastoupí.
žáci 5. třídy

Novinky ze základní školy

V letošním školním roce mohou děti
naší školy navštěvovat klub logiky a čtenářský klub.
Do klubu čtenářů chodí celkem 12 žáků
ze třetí a čtvrté třídy. Navštěvujeme obecní knihovnu, kde si můžeme vybírat knihy, které si nejen rádi přečteme, ale také
pomůžeme těm, kteří pomoc nutně potřebují. A jak pomáháme, když si čteme?
Je to velmi jednoduché. Stačí se jen
zapojit do projektu Čtení pomáhá, který
během roku rozdělí 10 milionů korun na
dobročinné účely.
Každý školák, který se do projektu
zapojí, získá po úspěšném vyplnění testu
kredit 50 Kč, který věnuje na jeden z charitativních projektů.
Chceme se s vámi podělit o naši radost.
Když jsme spočítali letošní příspěvek
členů Čtenářského klubu, celková částka
v tomto školním roce zatím činí 8 550 Kč.
Určitě nekončíme!
Držíme se motta projektu: Náš cíl je
spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.
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Mezi naše oblíbeného autora a ilustrátora knížek patří brněnský spisovatel Pavel Čech. Nádherná je knížka Dobrodružství pavoučka Čendy, který má už tři díly.
Hlavním hrdinou je pavouček Čenda
s malými kudrnatými vlásky, očky jako
korálky, nosem jako drobek, pusinkou tak
malou, že se do ní sotva vleze jedna moucha. Na hnědých zádech má černý křížek.
Ten pavouček měl dvě velké záliby.
• Každé ráno pečlivě mazal a pětkrát
natahoval hodiny s kukačkou.
• Rád četl. A nejraději knížku o Tarzanovi. Do knížky byl tak začtený, že neslyšel, že do domu se vloudil zloděj. To,
co se pak stalo, si můžete přečíst v knížce,
kterou si můžete půjčit i u nás v knihovně.
Já už mám přečtené dvě.
Tereza Čermáková, 3. ročník

Krátké příběhy

Nejen, že rádi čteme, ale také rádi píšeme. Knihu jsme ještě nenapsali, ale krátké
příběhy ano.
Byla jedna vesnice, která se nazývala
Moutnice. V té vesnici byla škola s kouzelnou třídou. V té třídě byly děti, které
rády vyráběly.
Jednou ve výtvarné výchově malovaly
sněhuláky. Tři koule, koule jako ruce, na
hlavu hrnec, na krk šálu, mrkev jako nos,
z uhlíků oči a pusu, nakonec knoflíky.
„Děti, nechejte si místo mezi dvěma
knoflíky. Něco vám přinesu,“ řekla paní
učitelka.
Lukáš už byl hotov a čekal, co paní
učitelka přinese. Byly to knoflíky. „Paní
učitelko, ty knoflíky nalepíme na sněhuláky?“ zeptal se Lukáš.
„Ano, ale jen jeden,“ odpověděla. Lukáš si v krabici s knoflíky našel jeden, který se mu nejvíc líbil, a paní učitelka mu ho
na sněhuláka nalepila.

Když Lukáš dostal sněhuláka, zadíval
se na knoflík. Říkal si: „Ten knoflík má
jako jediný modrou barvu a ostatní mají
červenou. Ale to je jedno. I tak jsi hezký
sněhuláčku.“ A pohladil knoflík.
„Co se to děje? Nemohu se hýbat.“Když se Lukáš rozhlédl, zjistil, že je mezi
sněhuláky.
„Jak to, že nejsem ve třídě?“ „Ahoj,“
pozdravil Lukáše sněhulák. „Vy mluvíte?
To mně určitě i povíte, jak jsem se sem
dostal,“ vyzvídal Lukáš.
„Pohladil jsi knoflík. Kouzelný knoflík.
Díky němu jsi tu. A co kdybys šel s námi
na oběd?“ „A co míváte k obědu?“ ptal se
Lukáš „Zmrzlinu.“ „Tak to jdu s vámi.“
Po výborném obědě šli sáňkovat, koulovali se, klouzali se a… „Co se to děje?
Nemohu se hýbat!“
Když se rozhlédl, byl zase zpět ve své
třídě.
Vojtěch Major, 3. ročník

Druhý příběh
Byla jedna holčička, která byla moc
hodná. Jednou ji maminka poslala do lékárny, aby přinesla lék pro tatínka. Tatínek
byl vážně nemocný.
U cesty stál velký sněhulák, který měl
zelený knoflík. Holčička si na knoflík sáhla a začaly se dít podivné věci. Sněhulák
ožil!
„Co potřebuješ?“ „Já?“ koktala holčička, která byla překvapená, že sněhulák
23
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mluví. „Já nic, ale táta. Jdu mu do lékárny
pro lék.“
Sněhulák řekl: „Nikam už nemusíš.“
Podíval se na holčičku a povídá: „Čáry,
máry, fuk. A lék je na světě.“ Holčička
poděkovala, sněhuláka pohladila po knoflíku.

Díky léku se tatínek brzy uzdravil. Holčička běžela tuto skvělou novinu povědět
sněhulákovi a i když se dotýkala knoflíku,
sněhulák už nepromluvil.
Kristýna Handlová, 3. ročník

2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ
OREL JEDNOTA MOUTNICE
Výstava betlémů

Přestože podle kalendáře už tu máme
jaro, pojďme si připomenout některé akce,
které se konaly před Vánocemi.
Jednou z nich byla již tradiční výstava
betlémů, kterou pravidelně třetí adventní
víkend (loni tedy 15. - 16. prosince) pořádá Orel jednota Moutnice a KDU-ČSL.
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Vystaveno bylo 125 betlémů, z nichž
většinu vytvořil pan Jiří Husák. Krásný
a nápaditý betlém a další výrobky s vánoční tematikou dodaly děti ze základní
i mateřské školy.
Samozřejmě nechyběl pohyblivý betlém řezbáře Zbyňka Valíčka ze Šitbořic
- tentokrát byl vystaven tak, aby si ho zájemci mohli prohlédnout ze všech stran
a nahlédnout i zezadu do mechanismu,
který pohybuje postavičkami, což ocenili
zejména pánové a kluci. Tento betlém váží
120 kg a pan Valíček do něj každý rok přidává novou figurku.
Součástí výstavy betlémů byla výstava
„Aranžmá ze starých knih“ moutnické rodačky Jitky Hamerníkové (roz. Pokorné)
a také misijní jarmark, o kterých si můžete
přečíst v tomto čísle zpravodaje.

Návštěvnost byla hojná - asi 290 lidí
za oba dva dny. Svařáku i čaje bylo dost,

a tak věřím, že příchozí prožili hezké adventní zastavení. Už teď vám mohu říci,
že letos o třetím adventním víkendu se na
vás opět budeme těšit.
Katka Springinsfeldová

Zimní silniční běh

Orel jednota Moutnice uspořádala
v sobotu 5. ledna 2019 již 28. ročník Memoriálu účastníků II. zahraničního odboje
v zimním silničním běhu, který je pevnou
součástí programu ústředních akcí Orla
a také Orelské běžecké ligy. Letošní rok je
navíc v Orlu rokem výročním, organizace
slaví 110. narozeniny.
Celkový počet účastníků Memoriálu
byl 204, a to v nejrůznějších kategoriích od nejmenších závodníků až po seniory.
To bylo o deset více než loni. Největší počet účastníků byl, jako již tradičně, v nejmladších kategoriích.
25
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Věkové rozpětí startujících sportovců
byl od nejmenších dětí až po seniory.
Pořadatelé se sešli již v pátek k chystání sálu a všeho potřebného, v sobotu
ráno se pak pokračovalo přípravou tratě.
Oproti loňskému ročníku bylo pořádání
Memoriálu ulehčeno tím, že již byl zbudován a plně v provozu průtah obcí, což
výrazně usnadnilo logistiku celé akce. Tu
nakonec neohrozil ani sníh, který, alespoň
ráno a dopoledne, dal celé akci opravdu
zimní nádech, nicméně díky teplotám nad
nulou postupně odtával a nezpůsobil žádné komplikace.
Celá akce byla zahájena mší svatou
v místním kostele. Pokračovala uctěním
památky zesnulých moutnických účastníků II. zahraničního odboje, jmenovitě jsou
to tito:
• Pplk. i. m. JUC. Rudolf Mašek – příslušník RAF, padl 17. 1. 1942 v bojích nad
Brémami
• Pplk. i. m. JUC. František Havránek –
příslušník RAF, padl 4. 12. 1944 ve Skotsku
• Karel Hrdlička – zatčen při odchodu do
zahraničí, vězněn v německých koncentračních táborech – zemřel 21. 7. 1992
v Moutnicích
• Rudolf Hrdý – zatčen při odchodu do
26

zahraničí, vězněn v německých koncentračních táborech – zemřel 19. 11. 1996
v Moutnicích
• plk. JUDr. Jan Buchta – příslušník RAF,
zemřel 26. 5. 2004 v Moutnicích
• Nadp. Alois Dohnálek – příslušník
čs. Pozemní jednotky ve Velké Británii,
zemřel 6. 11. 2004 v Moutnicích
Poté se již naplno rozběhlo sportovní
zápolení, a to na tratích od 50 m až po
5 000 m (délka tratě se odvíjí od kategorie), které vyvrcholilo závodem mužů na
5 000 m a poté ještě všelidovým během
(závod na 500 m s hromadným startem
mužů i žen všech věkových kategorií).

Celý Memoriál proběhl v přátelské
atmosféře férového zápolení všech sportovních nadšenců. Startovat na Memoriálu
mohou členové i nečlenové Orla, zkrátka
všichni ti, kteří mají rádi pohyb. Čili akce
je otevřená všem členům orelských jednot
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a široké veřejnosti. Dá-li Pán Bůh, sejdeme se zase za rok.

Na závěr je třeba poděkovat všem dobrovolníkům z řad pořadatelů, sponzorům
a všem těm, kteří se jakkoli podíleli na
zdárném průběhu Memoriálu.
Orel dává sportu smysl.
Ing. Václav Ostrovský
za Orel jednota Moutnice

Dětský karneval

V neděli 3. března odpoledne jsme pořádali v naší orlovně dětský karneval. Orlovna se zaplnila dětmi v maskách v doprovodu rodičů, prarodičů, sourozenců

i jiných příbuzných. Od 15 hodin začal
hlavní program, o který se již tradičně postarali bratři
Polanští. Při
úvodní písničce jsme
si v průvodu masek
mohli prohlédnout
princezny
i čarodějnice, dvorní
dámy, víly,
b a l e t k y,
tanečnice,
různá zvířátka, kovboje, námořníky, piráty, Spidermana i Batmana a další krásné
masky.
Potom už děti soutěžily, tančily, zpívaly a vypadalo to, že se opravdu dobře baví.
Na závěr přišlo losování tomboly, která
byla skutečně bohatá a doufám, že žádné
dítko neodešlo bez nějaké, aspoň maličké,
výhry.
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Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří
do tomboly přispěli různými dárky a také
těm, kteří se podíleli na zdárném průběhu
akce - ať už přípravou tomboly, prodejem
losů, zajištěním občerstvení či úklidem po
skončení karnevalu.
Snad jste byli všichni spokojení a budeme se na vás těšit při některé z našich
dalších akcí.
Petr Novotný
Orel jednota Moutnice

Výtvarný kroužek
v orlovně

Fantazii se meze nekladou a místni děti jí mají
opravdu hodně.
Důkazem jsou výrobky,
které společně v orlovně
každý týden vytváříme. Například na výstavu betlémů
a misijní jarmark se vyráběly vlněné čepičky nebo
28

knoflíkové stromečky a sobi. Snažíme se
také zkrášlit i prostory orlovny k různým
příležitostem. Na karneval zdobil vchod
obří klaun. Materiál na naše tvoření nám
darovali místní občané a tímto bychom za
něj moc rádi poděkovali.
Šárka Hrabovská
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SDH MOUTNICE
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce Moutnice (dále
JSDHo Moutnice)

Přeji všem čtenářům krásné jaro. Nyní
opět přišel čas naše spoluobčany seznámit
s činností naší JSDHo Moutnice v uplynulém roce.
Loni jednotka zasahovala při 37 událostech, z toho 11 událostí bylo hlášeno
jako činnost jednotky (práce pro obec,
doplnění vody, očista vozovky, řízení dopravy). Zbývajících 26 událostí proběhlo
dle klasického scénáře dle požárního poplachového plánu kraje. Jednalo se o tyto
události: 12x požár trávy či polního porostu, 2x požár nízké budovy, 1x pohotovost
na vlastní zbrojnici díky požáru skladu
slámy, 3x záchrana osoby s pomocí AED,
3x likvidace obtížného hmyzu, 3x technic-

ká pomoc (odstranění následků po bouři,
transport pacienta), 1x planý poplach na
popud hlášení elektronické požární signalizace a 1x taktické cvičení na požár nízké
budovy.
Bohužel z důvodu zákazu zveřejňování
fotografií dobrovolnými hasiči ze zásahové činnosti nemůžeme přiložit obrazovou
přílohu, tak alespoň statisticky.

29
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V tomto jarním období bych rád apeloval na zákaz plošného vypalování trav.
Každý občan však může pálit suchou trávu, listí a dřevo ze zahrádky na hromadě
s opatrností tak, aby zbytečně nezavdal
příčinu požáru! V případě bioodpadu
však můžete využít služeb našeho sběrného dvora. Věnujte, prosím, případnému
pálení maximální pozornost a zajistěte
si dostatečnou zásobu vody pro uhašení v každém okamžiku. Pokud se pálení
vymkne kontrole, okamžitě kontaktujte
hasiče prostřednictvím tísňových linek
150 nebo 112. V prostředí jako je zahrada,
pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace
může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.

čanům v případech, kdy soukromá osoba,
případně firma, má v plánu spalovat větší
množství klestu po lesní těžbě nebo shrabanou stařinu, listí a větve při jarním úklidu zahrad. Operační důstojníci HZS tak
získají snadný přehled o počtu a místech,
kde pálení probíhají, zanesený i do mapových podkladů.
V případě ohlášení požáru může operační důstojník zjistit dotazem na uvedený
mobilní telefon odpovědné osoby, zda se
pálení nevymklo kontrole. V případě problémů vyšle na místo jednotku požární
ochrany nebo ohlášení požáru vyhodnotí
jako planý poplach.
Děkuji všem členům jednotky za jejich
obětavost a děkuji hasičským rodinám za
toleranci naší služby. Děkuji vedení obce
za podporu jednotky. Děkuji vám všem,
kteří se zajímáte o dění v obci, sledujete
a jakkoli podporujete naši činnost dobrovolných hasičů.
Za přispění informační podpory webu
pozary.cz
Bc. Pavel Novotný
velitel JSDHo a SDH Moutnice

Hasičský ples

Taktické cvičení JSDHo Moutnice požár rodinného domu
Formulář pálení klestí (dostupný na https://paleni.izscr.cz/ nebo pod
banerem v levé části webov stránky
http://www.ﬁrebrno.cz/) má sloužit ob30

Tento rok je pro náš sbor výjimečný.
Slavíme krásných 130 let od založení,
a proto jsme se rozhodli, že uspořádáme
jak jinak než Hasičský ples. Přípravou
jsme strávili moře času, vyřešit to, vymyslet ono, koupit tamto. Ani jsme se nenadáli a už tu byl 16. únor. V půl osmé večer
to vše vypuklo.
Jako první jsme mohli zhlédnout vystoupení malých mažoretek z Měnína, ze
kterých přímo čišelo soustředění, jen aby
to nepokazily, aby jim ta hůlka nespadla. Vystoupení se jim náramně vyvedlo
a bylo to krásné zahájení plesu. Večerem
nás provázela hudba skupiny Na2fáze až
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do té doby, než se na hodinách ukázalo 23:00. To nás čekalo velké překvapení, které si připravili členové výjezdové
jednotky. Předvedli nám, že i hasiči mají
smysl pro humor, a zatančili nám parodii
na Labutí jezero snoubenou s Hříšným
tancem. I na proslulou zvedačku došlo.
A že to bylo něco! Nácvikem strávili několik měsíců. Samotný trénink ale nestačí. Potřebovali někoho, kdo vše vymyslí,
kdo je opraví a poradí jim, co a jak a který
krok se jak dělá. Tohoto úkolu se s velkým
nadšením zhostily zkušené trenérky Míša
a Nikola Kohoutkovy, kterým patří veliké
díky nejen za nápad, ale i za notnou dávku

trpělivosti, jak neopomněl zmínit jeden ze
členů výjezdové jednotky.
K plesu patří neodmyslitelně i tombola,
která byla opravdu bohatá. Mohli jste zde
najít ceny jako kosmetické balíčky, sady
nádobí, elektroniku a další, každý si jistě
přišel na své. Celý ples moderoval Tomáš
Benáček, který nás o všem důležitém během večera informoval.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem,
kdo nás jakkoliv podpořil, ať už svojí
účastí na plese nebo příspěvkem do tomboly.
Jitka Flodrová
za SDH Moutnice

Dobrovolný příspěvek, který jste darovali na akci Rozsvěcování
vánočního stromu, byl věnován Oblastní charitě Rajhrad. Děkujeme
31
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FARNOST MOUTNICE
Verbální miniatury
Kdo ti to leží v žaludku?
Zaorálkova kniha Lidová rčení pojmenovává stavy naší psychiky příměry
zažívacího traktu výmluvně: „Nemůžu
tomu přijít na chuť. Nemůžu to spolknout.
Obrací se mi z toho žaludek. Leží mi v žaludku.“
V nich lze často jednou větou postihnout bohatou psychosociální problematiku trpícího pacienta, kterému dost věcí
leží v žaludku. Protože je však nemůže
vyřešit, zůstanou mu tam doslova a do písmene zmaterializovány a je zbytečné posílat ho na všechna složitá, drahá a invazivní vyšetření, protože ta je tam nenajdou.
32

Bylo by snad před tím vším lépe, kdyby si lidé sami zodpověděli na otázku, kdo
jim to leží v žaludku, a adekvátně na to
reagovali.
To platí i pro obor svátosti zpovědi.
Nezašlapat své svědomí kvůli prospěchu
Sv. Václav, který se snaží o dobro pro
celou zemi, je úkladně zabit. Sv. Ludmila,
která chtěla pomáhat křesťanství na svět,
je uškrcena. Sv. Jan Nepomucký, který se
snaží věrně plnit své povinnosti, je zabit.
Může se někomu zdát, že my katolíci oslavujeme lidi, kteří vesměs v životě
špatně dopadli. Důvod obdivu je však
jiný: neudělali to, aby pro svůj úspěch
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zašlapali své svědomí a popřeli víru, kterou vyznávali, či spojili se s těmi, kdo by
jim přes svoji morální ubohost a současně moc mohli zajistit výborné pozice. Ta
ztráta byla důsledkem jejich pravdivosti
a poctivosti a také síly z nebes.
Oběť výběru
Každý, kdo se jen trochu setkal s pěstováním révy a vinařstvím a okusil tohoto
biblického nápoje, dobře chápe, co to znamená výběr z hroznů a snad i toto: dáváme
svému okolí ne všechno, co nás stojí námahu, ale jen to nejlepší a nejpříhodnější.
Je to pro život důležité umění něčeho se
vzdát, něco obětovat.
S přáním Božího požehnání a všeho
dobrého každému z vás
otec René

VELIKONOCE VE
FARNOSTI

Neděle 14. 4.
- v 10:00 hodin obřady Květné neděle
- v 15:00 hodin předvelikonoční svátost
smíření
Čtvrtek 18. 4.
- v 18:30 hodin Památka večeře Páně
- v 21:00 hodin pobožnost v Getseanech
Pátek 19. 4.
- v 18:30 hodin obřady Velkého pátku
Sobota 20. 4.
- v 20:30 hodin slavná Velikonoční
vigilie
Neděle 21. 4.
- v 7:30 hodin slavná mše svatá s žehnáním velikonočních pokrmů
- v 10:30 hodin slavná mše svatá rovněž
s žehnáním velikonočních pokrmů
- v 15:00 hodin Te Deum a svátostné
požehnání
Pondělí 22. 4.
- v 8 hodin velikonoční bohoslužba.
33
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Tříkrálová sbírka

Jako již každoročně proběhla pod
záštitou Charity Rajhrad i v naší obci
Tříkrálová sbírka.
Každým rokem jste štědřejší. Letos se
vybralo 58 650 Kč.
Abyste měli představu,
komu vaše štědré příspěvky
pomáhají - přispíváme tím
potřebným v hospicové péči
či sociálně slabým lidem.
Výčet jednotlivých zamýšlených bodů, které
zkvalitnit život těžce nemocným nebo sociálně
slabým, je uveden vždy
v letáčku, který společně
s cukříky dostáváte od Tří
králů.
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Všem, kteří se na sbírce podílí a ochotně vedou skupinky patří velké poděkování. Díky patří i všem nadšeným tříkrálovým koledníkům a samozřejmě i vám,
kteří do sbírky přispíváte.
Bc. Petra Husáková
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Misijní jarmark 2018

Ve dnech 15. a 16. prosince 2018 proběhl spolu s tradiční výstavou betlémů misijní jsrmark.

Byl uspořádán v rámci přípravy na mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Do jarmarku přispěly děti svými výrobky a perníčky. Zahanbit se nedaly ani moutnické
ženy, které přinesly domací cukroví.

Jarmark navštívilo 290 lidí a výtěžek
putoval do Tanzanie na zdravotní péči pro
děti.

Srdečně vám děkujeme za podporu této
akce.
Helena Dohnálková
za organizátorky

SK MOUTNICE
Rok 2019 začal v našem klubu smutnou událostí. 21. ledna zemřel po delší
těžké nemoci náš dlouholetý člen, předseda klubu a vynikající kamarád pan Josef
Hájek.
Byl po dlouhá léta nedílnou součástí dění v našem SK. Byl velmi pracovitý, obětavý nejen pro klub, ale také i pro
všechny spoluobčany naší obce. Spousta lidí a zaplněný kostel při jeho pohřbu
v sobotu 26. ledna byl důkazem toho, jak
ho měl každý rád a chtěl mu naposledy
poděkovat a rozloučit se s ním.
A já osobně si sebou ponesu, ale vlastně i my všichni, kteří ho měli rádi z jeho
blízkosti, památnou větu, která patřila
k němu: “zázraky na počkání, nemožné
do tří dnů“. Ještě jednou za SK a spoluobčany veliké DĚKUJEME. Pepíčku, čest
tvojí památce.

Výroční valná hromada
Tak jako ve většině sportovních a fotbalových klubů se využívá zimní přestávky k různým výročním schůzím, tak také
SK Moutnice měl svoji výroční valnou
hromadu v sobotu 9. února 2019, ve které
se bilancoval uplynulý rok 2018. Přes veškeré problémy se kterými se SK potýkala,
se celá valná hromada vedla v optimistické náladě a mírném duchu a jako hlavní cíl
si vytyčil nový výbor především založení
minipřípravek, přípravek a žáků - prioritou bude tedy návrat dětí a řešení budoucnosti našeho SK. Tento nový devítičlenný
výkonný výbor si na svém prvním zasedání 21. 2. 2019 zvolil ze svého středu
nového předsedu, kterým se stal Radek
Trávníček.
Místopředseda:Jiří Janoušek st.
Jednatel: Petr Dolák
35
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Hospodář: Jiří Janoušek ml.
Správce klubu: Jan Hrdlička
Další členové výkonného výboru:
Václav Král ml., Vítězslav Hedvábný, Pavel Hrančík a Libor Janoušek
Tento výkonný výbor bude pracovat
v čele klubu po dobu dvou let, což je délka
funkčního období tohoto výboru. Dále si
tento výbor vytyčil opravu kuchyňky, různé opravy a úpravy a údržbu sportovního
areálu. Práce tedy víc než dost.
Maškarní ples
V pátek 1. března 2019 pořádal SK
Moutnice maškarní ples, který se konal
v moutnické orlovně a k tanci a poslechu hrála hudební skupina PLUS MUSIC
BAND. Naši mladí sportovci se tentokrát
vrátili k tradici ostatkových plesů, které
v minulosti vždy rámovaly tradiční moutnické ostatky. Na 100 zúčasněných dobře
se bavících účastníků tohoto plesu zapůsobila veliká rozmanitost asi 25 masek,
které dávaly tomuto plesu ráz a rozproudily plesové veselí. Rovněž bohatá tombola
přispěla k zdárnému průběhu plesu.
Ostatkový průvod obcí
Jako už tradičně po plese následoval
ostatkový průvod po vesnici. Vyšel jako
vždy v sobotu 2. března po poledni z restaurace Borussia na hřišti. Do průvodu
s mladými sportovci se také letos vydali
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naši kamarádi z hasičského sboru a samozřejmě různorodé masky, které udávaly
tón tomuto masopustnímu veselí. No a samozřejmě nesmím zapomenout také na
pana harmonikáře. U této příležitosti nelze

nevzpomenout doslova „legendu“ moutnických ostatkových průvodů, kterou byl
náš kamarád, pan Viktor Buchta z Měnína, který nedávno zemřel po dlouhé těžké
nemoci a jehož pohřbu se účastnila celá
řada moutnických fotbalistů a sportovců,
za kterými tak rád se svojí harmonikou na
ostatky jezdíval. Jeho místo zaujal a harmonikou průvod doprovázel pan Keprt
z Klobouk u Brna. Při tomto průvodu dávali spoluobčané jako obvykle finanční
dary do pokladniček.
Poděkování spoluobčanům
Proto mi dovolte, abych z tohoto místa
mnohokrát poděkoval všem spoluobčanům Moutnic a lidem, kteří se zúčastnili
jak maškarního plesu, tak také těm, kteří
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jakýmkoli způsobem (ať už klobásky, uzeným, tlačenkou nebo koblížky či Božími
milostmi) nebo finančními dary přispěli
SK Moutnice v ostatkovém průvodu obcí.
Tyto dary budou použity na chod SK,
ale především na rozvoj a znovuzaložení
fotbalových týmů dětí a mládeže.
Fotbalový kroužek
Jak už jsem v posledním zpravodaji
loňského roku informoval spoluobčany,
tak SK Moutnice řeší naléhavé otázky dětí
a mládeže, tedy přípravu dětí do minipřípravky, mladší přípravky a žáků. Mohu
vás z tohoto místa informovat o tom, že
SK Moutnice otevírá tzv. FOTBALOVÝ
KROUŽEK pro děti ve věku od 5 -12 let.
První setkání dětí v tomto kroužku bude
2. dubna od 16:30-18:00 hod na hřišti.
Fotbalový kroužek povedou pánové Pavel
Hrančík a Pavel Handl. Prosíme všechny
rodiče, aby přivedli své ratolesti do tohoto
kroužku a pomohli oprášit starou dobrou
tradici moutnických přípravek, mladších
a starších žáků a doufejme posléze i dorostu. Přesné a podrobné informace budou
posléze vytištěny na pozvánkách, které
budou doručeny jak dětem, tak rodičům
a v neposlední řadě budou k dispozici také
ve škole. Nebo se přímo obracejte na pány
trenéry pana Hrančíka, Moutnice 269
nebo pana Handla, Moutnice 74. Oba vám
dají jistě podrobnější informace. Těšíme
se na všechny děti, jsou vítána i děvčata,
která mají zájem o kopanou.

Rozlosování jarní části mistr. utkání
sezony 2018/2019
Moutnice A

Moutnice B

neděle 24.3. 15:00 hod

sobota 23.3. 15:00 hod

Moutnice-Podolí B

Měnín B-Moutnice B

15.kolo

16.kolo
neděle 31.3. 10:30

neděle 31.3. 15:00 hod

Tvarožná-Moutnice

Moutnice B-Těšany B

17.kolo
neděle 7.4. 13:15 hod

neděle 7.4. 15:30 hod

Těšany-Moutnice

Blučina B-Moutnice

18.kolo
sobota 13.4. 15:30 hod

neděle 14.4. 15:30 hod

Moutnice-Ochoz u Brna

Moutnice B-Rajhradice B

19.kolo
sobota 20.4. 16:00 hod

neděle 21.4. 16:00 hod

Dolní Kounice-Moutnice

Modřice B- Moutnice B

20.kolo
sobota 27.4. 14:00 hod

sobota 27.4. 16:30 hod

Moutnice-Mokrá-Horákov

Moutnice B-Ořechov B

21.kolo
sobota 4.5. 16:30 hod

sobota 4.5. 16:30 hod

Přísnotice-Moutnice

Blažovice B-Moutnice B

22.kolo
neděle 12.5. 14:00 hod

neděle 12.5. 16:30 hod

Moutnice-Šumice

Moutnice B-Opatovice

23.kolo
sobota 18.5. 16:30 hod

neděle 19.5. 16:30 hod

Šlapanice B-Moutnice

Kobylnice-Moutnice B

24.kolo
neděle 26.5. 16:00 hod

sobota 25.5. 16:30

Moutnice-RAFK B

Hrušovany u Brna-Moutnice B

25.kolo
neděle 2.6. 16:30 hod

sobota 1.6. 12:00 hod

Žabčice-Moutnice

Pozořice B-Moutnice B

26.kolo
neděle 9.6. 14:30 hod

neděle 9.6. 17:00 hod

Moutnice-Pozořice

Moutnice B-Židlochovice

27.kolo
sobota 15.6. 16:30 hod

sobota 15.6. 17:00 hod

Babice nad Svitavou B-Moutnice

Újezd u Brna B-Moutnice B

Robert Ostrovský
za SK Moutnice

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ
Milí Moutničáci,
v úvodu mého vyprávění bych se chtěl
nejdřív vrátit o pár měsíců zpět, a to ke
včelařské výstavě, kterou náš spolek po-

řádal při příležitosti dnů obce. Chtěli jsme
vám alespoň trošku přiblížit náš koníček
a svět včel jako takový. Soudě podle ohlasů od vás samotných, kteří jste tuto výsta37
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vu navštívili, a také hostů z okolních obcí
myslím, že se to povedlo a výstava se vám
líbila. Děkuji všem za slova chvály a za to,
že jste si našli čas a přišli se podívat.
V jednom z předchozích článků jsem se
vám snažil přiblížit a popsat základní včelí produkt - med. Jak jeho blahodárný vliv
na náš organizmus, použití v lékařství,
kosmetice a v neposlední řadě jako chutné
sladidlo do všech našich nápojů a pokrmů.
Říkal jsem si, že bych v tom mohl čas
od času pokračovat a postupně vám popsat všechny včelí produkty, které pro nás
tito malí tvorečkové umí vyrobit anebo sesbírat. Jako druhý docela zásadní produkt,
který umí včelky vyrobit, je včelí vosk.

Je to hlavní stavební prvek celého úlu
a včely do plástů, které vystaví z tohoto
vosku, uskladňují sladinu, kterou přinesou do úlu a ze které potom vyrobí med,
vychovávají v nich své potomstvo a skladují pyl. Tak se spolu pojďme na ten vosk
podívat trochu zblízka. Tentokrát jsem si
trošku vypomohl docela obsáhlým článkem, který byl uveřejněn v našem včelařském časopise. I přes občas složité a odborné terminologie je zde vše velice pěkně
popsáno. Tak jsem jen někde něco smázl
a něco doplnil, abych vás příliš nenudil.
Včelí produkty 2 – Včelí vosk
Již ve starověku se včelí vosk ukázal
jako materiál mimořádně vhodný pro vý38

robu svíček. Ve starověkém Egyptě našel
uplatnění při povrchové úpravě dřeva, leštění kamene a také v malbě a v kosmetice. V antickém Římě byl vosk používán
i jako platidlo. V současnosti se včelí vosk
využívá hlavně v medicíně a farmaceutickém průmyslu, ale také v lehkém průmyslu a kovoprůmyslu, šperkařství, restaurátorství a potravinářství.
Jak vzniká vosk?
Vosk je metabolický produkt včely medonosné, který se vytváří ve voskotvorné žláze dělnic. Voskotvorné žlázy jsou
umístěny na spodní straně 3. - 6. článku
zadečku a produkují vosk ve formě výpotku tzv. voskových zrcátek. Chitinová
stěna zrcátek je perforovaná mikroskopickými otvory, jimiž po zvýšené námaze
tryská sekret jako čerstvý vosk.

Na vzduchu tuhne a ve formě šupinky
přebírá anatomický tvar zrcátka. Když se
šupinka odloupne, zůstává částečně zasunuta pod přečnívajícím okrajem sousedního článku zadečku. Včela šupinku
podle potřeby sbírá kartáčkem třetího
páru noh a zpracovává kusadly. Vzniká
bílá tvarohovitá hmota. Působením slin
se stává vláčnou za předpokladu, že teplota v úlu je 33 až 36 stupňů. Hmotnost
jedné, 0,5 mm silné šupinky se pohybuje v rozmezí 0,8 - 2 mg. Schopnost pro
tvorbu vosku je za normálních okolností
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největší mezi 9. - 18. dnem života dělnice.
Stává se, že pokud má včelstvo nedostatek stavitelek, mohou starší včely změnou
potravy činnost žlázy obnovit a vytvářet
vosk. Včely kusadly zpracují vyloučené
šupinky vosku a vystaví z nich postupně
celý plást. Přibližně na 1 kg vosku potřebují 1 250 000 šupinek. Za zmínku ještě
stojí, že na výrobu jednoho kila vosku
včely spotřebuji až tři kila medu a padesát
gramů pylu. Nové voskové dílo má bílo
žlutou barvu. Včelařská odborná terminologie ho označuje termínem panenská
souš. Možná se to zdá jako banalita, ale
při včelařské práci a vzájemné spolupráci je velice důležité dodržovat přesnou
terminologii. Souš je prázdné včelí dílo
(panenská, žemlová, tmavá), plást je plně
včelí dílo, zásobní (medný, pylový) nebo
plodový (dělničí, trubčí), voští - materiál
na získávání vosku, jedná se o poškozené
souše, nadbytečné, vyřazené případně materiál ze stavebních rámků. Mezistěna je
plochá deska s vylisovanými základy buněk z včelího vosku usnadňujícím včelám
stavbu díla.
Složení vosku
Složení vosku je komplikované, jelikož obsahuje až 284 různých složek. Ne
všechny byly dosud identifikovány, ale
asi 111 z nich jsou látky těkavé. Z kvantitativního hlediska jsou nejvýznamnější
monostery a diestery nasycených a nenasycených uhlovodíků, volných mastných
kyselin a hydroxypolyesterů. Bod tání
vosku nastává, při 63-65 stupních Celsia,
tuhne přibližně při 60-62 stupňů Celsia.
Při teplotě 25-35 stupňů Celsia je tvárný,
nejlepší mechanické vlastnosti má při 35
stupních (letní teplota v úlu je 35 stupňů).
Kolem 0 stupňů je nejen křehký, ale
jeho povrch je navíc pokryt šedým povla-

kem (voskový květ), který po ohřátí zmizí
(nejedná se o plíseň, ale o změnu struktury).
Získávání včelího vosku
1. Tavení „suchou cestou“ - sluneční
tavidlo (plochý box s proskleným víkem).
Do slunečního tavidla dáme voští (nebo
plásty), zavřeme a dáme na sluníčko. Pod
přímým sluncem teplota uvnitř snadno
přesáhne přes 60 stupňů, což je hranice
tání vosku. Po šikmém dnu tavidla stéká
vosk do připraveného korýtka, zatímco
všechny nečistoty zůstávají ležet na dně.
Sluneční tavidlo je skvělé v tom, že bez
nákladů na energie a s minimem práce čistě oddělí vosk od nečistot. Nevýhody jsou
závislost na počasí a menší výtěžnost - na
nečistotách trochu vosku stále zbude, tavidlo je nedokáže dokonale odstranit. tento postup se hodí spíš pro malé včelařské
provozovny.

2. Zpracování „mokrou cestou“ - pára,
pařák. Zařízení, kde se voští taví přiváděnou parou, nazýváme pařáky. Jsou konstruovány buď jako nádoby s dvojitým
pláštěm, kde se vaří voda a pára jede horem do vnitřního prostoru, nebo jako vyhřívané či dobře izolované nádoby, kam
se pára přivádí z vnějšího zdroje. Pařáky
mají lepší výtěžnost, zejména pokud jsou
opatřeny zabudovaným lisem. Jedná se
o dobrou a funkční metodu.
39
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3. Zpracování „mokrou cestou“ - horká voda. Pozor, vosk nesmí přijít do styku
se železem! Proto nepoužíváme oprýskané hrnce a neošetřené povrchy. Vhodné
jsou nerezové nádoby, případně nádoby
s neporušeným smaltem nebo pocínováním. Vosk vlivem železa šedne a ztrácí na
kvalitě. Při práci je také vhodné používat
měkčí dešťovou vodu - destilovaná, resp.
demineralizovaná voda (zdroj: drogerie,
čerpací stanice) je nejlepší, ale dražší. Při
získávání vosku nemůžeme používat tvrdou vodu. Tvrdá voda způsobuje částečné
zmýdelnění vosku a jeho další zpracování
je obtížnější.

Co ohrožuje kvalitu vosku
Na závěr bych se chtěl zmínit o zbytcích léčiv, které zůstávají ve vosku. V zemích, kde se při léčení včelstev opakovaně používají velké dávky léčiv, byly ve
vosku nalezeny zbytky těchto léčiv. Jejich
množství sice kvalitu vosku neovlivňuje,
ale jsou prokazatelná. Některá léčiva určená proti varroáze obsahují synteticky
vyrobené účinné látky např. tau-fluvalinát, acrinarthrin, cumaphos, brompropylát
a další. Tyto látky zanechávají zbytky ve
vosku, a proto jsou po dobu snůšky vyloučeny z aplikace. V naší republice se všechny léčebné postupy včel navrhují tak, aby
riziko znečištění medu a vosku bylo minimální. Poptávka po vosku je vysoká
a včelí vosk nejde nijak synteticky vyrobit
40

s ohledem na to, z kolika látek je složen,
a proto je tak unikátní (ostatně jako všechno co včely vyrobí), proto dochází k jeho
importu ze zahraničí, převážně z Číny.
Cílovým odběratelem je téměř celá Evropa. Stává se, že v některých případech je
vosk falšován a jedním z nejdůležitějších
motivů, proč daná situace nastává, je ekonomický profit při rozdílu ceny pravého
vosku a levných průmyslových vosků,
které jsou vyrobeny především z ropy.
V současné době se cena jednoho kilogramu včelího vosku pohybuje mezi tři
sta až pěti sty korunami. Ve falšovaném
včelím vosku se objevují různé adulterany
(falešně negativní látky), nejčastěji však
parafin a stearin. Je jasné, že do včelího
vosku nepatří žádné přísady. Pokud se tak
stane, jeho vlastnosti se tím mění a včely odmítají na takovém porušeném vosku
stavět. Když už na něm plásty včely postaví, mohou se objevit další problémy,
jako je borcení. Proto je pro nás velice
důležité zvážit, jakým způsobem vosk za
mezistěny získáme, abychom se tomuto
vyhnuli. V současné době je velice vhodnou metodou „uzavřený koloběh vosku“,
kdy včelám vracíme jejich vlastní vosk
a to tak, že si mezistěny necháme vyrobit
ze svého vlastního vosku a nekupujeme je
výměnou za svůj vlastní vosk, jak to bylo
v dobách minulých.
Kontrola kvality včelího vosku
Některé zkoušky pravosti vosku je
možné udělat i v domácích podmínkách.
Např. zkouška konzistence: včelí vosk
hněťte či zvláčňujte prsty. Pravý vosk
je snadno tvárlivý, nelepí se ani se neláme. Na řezu nožem je mastný, nesmí být
lesklý a povrch řezného nástroje ulepený.
Když ho poškrábeme po povrchu, tak by
se měly vytvořit hobliny spirálovitého
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vzhledu. V případě, že použijeme školní
křídu, tak by čára měla ulpět na jeho povrchu. Existují samozřejmě i další způsoby.
Nejpřesnější jsou přístrojové a biologické
testy autenticity vosk. Pro tyto analýzy
využíváme služeb specializovaných laboratoří.
Využití včelího vosku
- lékařství - přísada do mastí a krémů
- nábytkářství - při ošetřování nábytku
- výroba svíček - svícení a dekorace

- štěpařský vosk - k roubování a ošetření
ran po řezu a oděrech v sadařství
- šperkařství a kovolitectví - výroba kovoliteckých forem technologii „na ztracený
vosk“
- restaurátorství - součást dobových technologií při restaurování historických předmětů
- potravinářství - je uváděn pod značkou
E901
Roman Formánek
za ZoČSV Těšany
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VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z. s.
Tak tu máme zase jaro. Výstavy vína
a s nimi spojené „dávání vzorků“ a návštěvy „bodovaček“ běží na plné obrátky.
K tomu finišuje každoroční předjarní řez
vinné révy.
Čas rychle utíká, není to dlouho, co
jsme se společně sešli na naší poslední
akci Vinařském krojovaném plese, který
byl jako obvykle skvělý. Ale abychom
prý neusnuli na vavřínech a byli zase
o krůček dál, a když už nám na příští rok
vyšlo takové pěkné zajímavé datum 12.
Vinařský krojovaný ples 1. 2. 2020, rozhodli jsme se pozvat známou a populární
dechovou hudbu Mistříňanku. Počítáme
s tím, že nám to přinese větší organizační
náročnost, ale pro spokojenost návštěvníků a pěknou společenskou akci na úrovni
nám to stojí za to.
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Začali jsme také s plánováním každoročního vinařského zájezdu. Měl by se
konat v termínu 11. 5. 2019 a předběžně
je v plánu Slovácko.
Jakmile bude ostříháno, budou se vinaři zase třást strachy, aby nepřišly obávané
jarní mrazy a nezničily novou násadu, což
je obzvláště v naší, dá se říct okrajové vinařské oblasti každoroční hrozbou úrody.
Loňská úroda, i když jsme se obávali následků sucha, nakonec byla velmi slušná.
Vína loňského ročníku mají míň kyselin
a trošku hořčinky, ale jsou harmonická
a pitelná, a především červená jsou výborná. Co vám budu povídat, stavte se okoštovat a můžete se sami přesvědčit.
Jiří Novotný
za VBM – vinaři Moutnice

