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1. ZPRÁVY Z OBCE

Vážení a milí spoluobčané,

po letech jsme opět zažili jaro. I když zkraje roku to vypadalo, že opět nastoupí rov-
nou letní teploty a bude chybět vláha, květen vše napravil. Mnohým počasí udělalo 
radost, někteří se zase nemohou dočkat sluníčka a koupání. Říká se, že vše má v životě 
svůj čas. Buďme tedy rádi za to, že se krajina opět svlažila a zazelenala. Staré české 
přísloví říká: „Studený máj, ve stodole ráj.“ Snad tedy bude letošní rok rokem hojnosti 
pro zemědělce.

Vše má svůj čas také v rozvoji obce. Je čas přípravy projektů i čas jejich realizace. 
Pojďme se tedy spolu podívat na to, co je v naší obci nového.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

Přeložky sítí do země
Podobně jako jste byli informováni 

o přípravě průtahu, snažím se vám po-
stupně sdělovat vývoj v oblasti přeložek 
sítí do země.

V průběhu jarních měsíců proběhla 
potřebná místní šetření vedená stavebním 
úřadem v Sokolnicích, která předchází vy-
dání rozhodnutí o umístění staveb ve věci 
přeložení nízkého napětí do země. Kromě 
toho se finalizují i podklady pro povolení 
přeložek s tím souvisejících – tedy veřej-
né osvětlení, místní rozhlas a příprava pro 
optiku.

Dle aktuálního vývoje bych odhadoval, 
že k realizaci dojde v první polovině příš-
tího roku.

Nový chodník a komunikace 
v Rozaříně

S výše uvedeným souvisí i zbudování 
nového chodníku a přilehlé komunikace 
v Rozaříně. Pod plánovaným chodníkem 
mají vést již zmíněné sítě veřejného osvět-

lení, rozhlasu a optické sítě. Také v tomto 
případě finalizujeme podklady pro podání 
žádosti o vydání potřebných povolení.

Oprava komunikací po 
průtahu

Jak již bylo v úvodu zmíněno, vše má 
svůj čas. Je tedy čas budování nových věcí 
(jako je například průtah) a čas oprav věcí 
starých. Obec tedy poptala opravu hava-
rijních částí místních komunikací. Během 
července by měla být opravena následu-
jící místa: komunikace u sběrného dvora, 
komunikace u kostela, mostek u trafosta-
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nice u obchodu, mostek a část komunika-
ce u čistírny odpadních vod, propadené 
uzávěry vody u rodinného domu manželů 

Křížových na Zelničkách a konec komu-
nikace Pod Chaloupkama. Spolu s tím 
bylo dohodnuto s vodárnami vyřešení sní-
žení vodního hydrantu u Šalovského.

Oprava křížku u drůbežárny
O tom, že obec podala žádost o dota-

ci na opravu tohoto křížku, jste byli in-
formováni v minulém vydání obecního 
zpravodaje. Rada se rozhodla nečekat na 

výsledek vyhodnocení této žádosti o dota-
ci a rovnou požádala společnost Marston 
o kompletní opravu tohoto kříže. Poté, co 
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byl křížek rozebrán a odvezen do restaurá-
torské dílny, bylo zjištěno, že v minulosti 
proběhla neodborná oprava kříže, což za-
příčinilo silnou degradaci pískovcových 
prvků. Po dohodě s restaurátory bylo 
rozhodnuto, že profilovaná hlavice a dřík 
s osazením pro desku budou vyrobeny 
nové.

Poplatek za stavební suť
Rada obce dále také rozhodla o zvýšení 

poplatku za uložení jedněch koleček suti 
na sběrném dvoře. Od 1. 7. 2019 dojde ke 
zvýšení z 20 Kč na 30 Kč/kolečka. S ce-
nou se dlouhé roky nehýbalo a i při ceně 
30 Kč/kolečka bude obec tuto službu do-
tovat.

Soutěž stavba roku JMK
Starosta obce Ing. Antonín Vymazal 

převzal ve čtvrtek 25. dubna 2019 v pod-
večer z rukou hejtmana Jihomoravského 
kraje Bohumila Šimka ocenění za stavbu 
II/380 Moutnice – průtah, která byla hod-
nocena 2. místem v kategorii Dopravní 
a inženýrské stavby. 1. místo v této ka-
tegorii získala stavba – Zvýšení traťové 
rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov, liniová 

železniční dopravní stavba s rozpočtem 
522,3 mil. Kč a 3. místo II/379 Deblín – 
Tišnov, liniová stavba, okres Brno – Ven-
kov s rozpočtem 234 mil. Kč.

Dvanáctičlenná odborná porota v čele 
s rektorem VUT v Brně, panem prof. 
RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc. po-
soudila přihlášená díla podle jejich fun-
vvnosti, celkové koncepce, architektonic-
kých hodnot, kvality prací, začlenění do 
okolí a dalších zvláštních předností.

Další členové poroty: Ing. Petr Hýbler, 
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., 
Mgr. Václav Božek, Ing. Josef Gogela, 
Ing. Jiří Březa, CSc., Ing. Dalibor Obořil, 
Ing. Radoslav Holý, prof. Ing. arch. Alois 
Nový, doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc., 
doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc., Ing. Zde-
něk Kotol.

Natěračské práce
V průběhu jara proběhly také nejrůz-

nější natěračské práce. Byla ošetřena a na-
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třena betonová hlava na hřbitovní zídce.

Dále byl natřen sloup osvětlení u par-
ketu i s celým přístřeškem pro muzikanty. 
Nově natřeny jsou i tři sloupy veřejného 
osvětlení u kostela.

Kromě toho byla opravena a natřena 
zídka okolo nového hřbitova. Když už 
jsme v oblasti hřbitova, tak byly osazeny 
sloupy veřejného osvětlení v prostoru no-
vého hřbitova a dosázeny tisy podél hřbi-
tovní zdi. Zvažuje se také natření sloupů 
okolo víceúčelového hřiště.
 

Oprava kotelny ve škole
Během prázdninových měsíců proběh-

ne rekonstrukce kotelny v budově základ-
ní školy. Budou vyměněny tři dožívající 
atmosférické kotle za dva nové konden-
zační. Při té příležitosti dojde k úpravě 
ocelové rampy a k zednickým pracím na 
původním zdivu.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce
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Volby do Evropského 
parlamentu

24. a 25. května 2019 proběhly volby 
do Evropského parlamentu. Z celkové-
ho počtu 949 voličů odvolilo 342, což je 
36 %. Celkem bylo 341 hlasů platných 
a jeden neplatný.

V porovnání s rokem 2014, kdy byly 
minulé volby do Evropského parlamen-
tu, se v naší obci zvedla volební účast 
o 10,4 %.

Celkové výsledky a počet hlasů pro 
jednotlivé strany najdete na webu obce 
www.oumoutnice.cz v rubrice volby – Ev-
ropský parlament.

Webové stránky obce
www.oumoutnice.cz – novinky

Nově je zařazena rubrika „akce v oko-
lí“ – najdete zde pozvánky na plesy, zába-
vy, koncerty, výstavy, přednášky, zápasy 
a další akce z obcí v našem okolí. Dále zde 
najdete nabídku táborů pro děti.

V rubrice o obci – pamětihodnosti jsou 
doplněny fotografie moutnických křížů 
včetně mapy, kde je najdete.

Používání sáčků na psí 
exkrementy

V naší obci jsou u odpadkových košů 
instalovány držáky se sáčky na psí exkre-

menty. Mělo by být samozřejmostí pro 
každého majitele psa, který venčí svého 
pejska v obci, že tyto sáčky při venčení 
použije a exkrementy po svém čtyřnohém 
mazlíčkovi uklidí. Podílíte se tak na udr-
žování čistoty v naší obci a na tom, aby 
Moutnice byly pěkné a čisté.

Bohužel se množí případy, kdy sice 
exkrementy majitelé psů do sáčků ukli-
dí, ale poté je vyhodí na polních cestách 
okolo Moutnic, za hřištěm apod. Každý 
by si měl uvědomit, že pokud venčí svého 
pejska v přírodě (mimo obec) není potřeba 
exkrementy dávat do sáčku a ten pak vol-
ně v přírodě pohodit. Sami si tak ničíme 
a znečišťujeme okolí naší obce a na tako-
vé konání nezodpovědných lidí je docela 
smutný pohled.

Nyní jsou objednány kompostovatelné 
sáčky, které nezatěžují přírodu a v ideál-
ním prostředí se během 6 měsíců rozlo-
ží. I přes to ale není zapotřebí tyto sáčky 
pohazovat za obcí, kde se rychleji rozloží 
samotný psí exkrement. Tyto sáčky lze dá-
vat do kompostérů.

Závěrem bychom chtěli poděkovat ma-
jitelům psů, kteří jsou zodpovědní a podílí 
se tak velkou vahou na čistotě naší obce.

Iva Kohoutková

KULTURA

Pletení pomlázek v orlovně
„Hody, hody, doprovody, dejte vejce 

malovaný… „No jo mrskut, ale bez po-
mlázky by to nešlo.

Sešli jsme se tedy v sobotu 13. dubna 
v orlovně, abychom si upletli nové po-
mlázky. Počasí bylo spíše zimní, ale i tak 
jsme se do toho pustili s chutí. Vrbové 

proutky byly pěkně nachystané podle ve-
likosti, vybrali jsme si každý osm proutků 
a hurá do pilné práce. „Učitelé“ přišli dva, 
za chvilku už pletl každý. Ještě na konec 
uvázat krásnou barevnou mašli. Musím 
všechny děti, které přišly, pochválit. Byly 
moc šikovné a našlo se i pár dospělých, 
kteří přišli nakouknout.



MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2019

8

Na závěr proběhla společná fotka, kus 
mazance a samozřejmě čokoládová vajíč-
ka. Za rok se budeme těšit.

Lenka Dohnálková 
kulturní komise

Vítání občánků
V neděli 7. dubna 2019 proběhlo vítá-

ní nových občánků do naší obce. Uvítáni 
byli: Jaroslav Skovajsa, Dominik Lengál, 
Elizabet Zapletalová, Sebastian Jerson, 

Matyáš Hájek, Michaela Gargulová, Eliš-
ka Chlopčíková a Jiří Vymazal. Agáta 
Lengálová se bohužel z důvodu nemoci 
nemohla zúčastnit. 

Program zahájil úvodním slovem mís-
tostarosta obce Rostislav Dohnálek a po 
něm následovalo vystoupení dětí ze ZŠ 
Moutnice. Nakonec se rodiče podepsali 
do pamětní kroniky.

Michaela Kohoutková
kulturní komise
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Poděkování
Chtěla bych moc poděkovat za krásnou 

opravu křížku u silnice směrem na Jalo-
visko. Učinila jsem nějaké pokusy zjistit 
historii tohoto křížku, ale bohužel jsou 
známy jen rodiny, které se poslední dobou 
o něj staraly, ale nebyly potomky majite-
lů křížku a nic kromě víry a pečovatelské 
ochoty je s křížkem nepojí. Jeho horní liti-
nová část byla zlomená.

DÍKY všem, kteří přiložili ruce k dílu, 
a kříž zcela od základu přes kamenný sokl 
až po litinový kříž s novým nátěrem opra-
vili.

Lenka Dohnálková

Svátek matek
Druhou květnovou neděli se v naší re-

publice slaví Den matek. V tento den dá-
vají děti svým maminkám vlastnoručně 
vyrobená přáníčka a dárečky a také dospě-
lí svým maminkám blahopřejí. Je to den, 
kdy se vzdává pocta matkám a mateřství 
a slaví se v různých termínech po celém 
světě.

Historie tohoto svátku sahá až do staro-
věku, kdy například v Řecku slavili svátek 
plodnosti a matek, který byl spojen s uctí-
váním matky bohů Rhey; v Římě zase 

vždy prvního března probíhaly tzv. Mat-
ronalie – slavnost k poctě bohyně Juno, 
která byla ochránkyní vdaných žen a ro-
diček. V šestnáctém století pak vzniknul 
křesťanský svátek Mothering Sunday. 
Slavil se vždy čtvrtou postní neděli a slou-
žící tehdy dostávali den volna, aby mohli 
navštívit svůj mateřský kostel a svou mat-
ku.

V dnešní podobě se Svátek matek sla-
ví od roku 1907 na počest Anny Reeves 
Jarvisové, která bojovala za práva matek. 
Zasadila se o to její dcera Anna Marie 
Jarvisová. Zásluhou Alice Masarykové se 
pak od roku 1923 tento svátek dostal i do 
České Republiky. Za totality byl Svátek 
matek téměř zapomenut a byly upřednost-
ňovány oslavy Mezinárodního dne žen. 
Znovu slavit se začal až po roce 1989.

Staré přísloví říká, že jedna dobrá mat-
ka znamená víc, než sto učitelů. Každá 
maminka si zaslouží ke Dni matek něja-
kou malou pozornost, ale není to málo? 
Zkusme (ti, kdo ještě mají tu možnost) 
i jindy mamince říci, že ji máme rádi, na-
vštívit ji, zavolat, pohladit… Kdy? Třeba 
hned dnes.

Katka Springinsfeldová
kulturní komise

Kytička fialek

Podruhé nesmíš utrácet,
prozraď mi, kolikpak stála?
A těch pár maminčiných vět

znal jsem už téměř nazpaměť.
Šetřila vždycky z mála.

K holiči radši měl bys jít
To znám již, teď možná dodá:

Zítra budeš chtít na sešit,
a kde mám na to všechno vzít,

krejcaru je dnes škoda!
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Ze starých kronik – rok 1938
Poznámka předem: opisováno doslov-

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

Zápis z roku 1938 je velmi zvláštní. 
První čtyři strany zápisu (strany 19-22) 
jsou napsány naprosto odlišným, téměř 
kaligrafickým písmem a obsah sdělení je 
silně emocionální a zabývá se zejména 
politickou situací v celé Evropě. Jsou tam 
uvedeny i události roku 1939. Autor chtěl 
zřejmě zůstat anonymní, proto ke škodě 
autentičnosti zápisu (nebo to bylo z obavy 
o jeho bezpečnost?) neuvedl svoje jméno.

Rok 1938 byl pro celý národ česko-
slovenský rokem tragickým. „Lipany, 
Bílá Hora, Mnichov“

Při posledních volbách dostala strana 
německa na 4 miliony hlasů a vedoucí 

německé strany byl Konrad Henlejn. Po-
žaduje stále karlovarské požadavky, po 
autonomii sudetské území.

Za několik dní po prohlášení koncem 
dubna odevzdali noví vůdcové Francie 
Daladier a Bonnet klíče francouzské po-
litiky Anglii a 7. května podnikli vyslanci 
obou velmocí v Praze, demarši, ve které 
doporučovali vládě i presidentu republi-
ky rychlou dohodu se sudetskými němci 
s dalekosáhlým splněním jejich požadav-
ků. Řekli přímo, že naše vojenská situa-
ce je velmi těžká a stížila se ještě tím že 
byl v Rakousku tak zvaný anšlus. Pomoc 
Francie by nemohla přijíti tak brzy aby 
československo mohlo útoku Němců odo-
lat takže je reálnou možností jeho okupa-
ce. Ani Anglie kdyby v dalším průběhu 
zasáhla, nemohla by přivoditi brzské roz-
hodnutí. Na Polsko nebylo také spolehnu-
tí, poněvadž počítaly s Těšínskem.

HISTORIE

Jen násilím jí vtiskl jsem
ten modrý chomáček jara.

Když splácela mi polibkem,
zaševelilo jejím rtem:

Synáčku, už jsem stará.

Rok co rok se tak zlobila,
později míň už sice.

Když vázičku si rozbila,
dávala kvítka spanilá

do sklenky od hořčice.

Hodiny bijí za stěnou,
děsí mě němota zdiva.

Maminka, tvář již zastřenou,
na lůžku leží; z kolenou
nehybně sukně splývá.

Zvedám jí ruku. Je v ní chlad,
prsty jsou přitisklé k dlani.
Kytičku chci jí do nich dát,

už naposledy tentokrát.
A ještě se mi brání.

Jaroslav Seifert, 
ze sbírky Maminka (1954)
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Naše vláda slíbyla že učiní vše možné 
vypracovala status který však se nezdál 
ani Anglii dostačující, vypsala obecné 
volby na 22. 5. V těchto volbách strana 
Henlejnova prokázala, že je nejsilnější 
stranou v čsl. Sloučení němců (české stra-
ny se nedovedly sloučit.)

Agitace před 1. dnem voleb doznala 
takových forem ze strany Němců. Proto 
povolala vláda 1. ročník do zbraně aby 
zajistila klid hranic. Nástup vojenský byl 
bezvadně proveden a vojenským opatře-
ním byl vrácen klid. To bylo 21. května 
den před volbami. Přišla mise Runcima-
nova. 11. září ohlásil president republiky 
Dr. Beneš jaké poslední ústupky vláda 
učinila, ale všechno bylo marno. V úterý 
po prudké řeči Hitlera byla vláda nuce-
na vydat stanné právo v řadě německých 
okresů takže konflikt byl vydán na ostří 
nože. Nastal obrat předseda britské vlády 
Čambrlein rozhodl se k přímému jednání 
s kancléřem Hitlerem který odletěl za ním 
do Bergdesgádenu. Zde se dověděl, že 
podmínkou míru je odtržení německých 
krajů od naší republiky. Vzhledem k tomu 
tyto podmínky nebylo možno přijat, vrátil 
se do Londýna a po dohodě s francouz-
skými státníky podali zástupci obou vel-
mocí v noci na 2. září 1938 ultimatum, 
aby naše vláda na odtržení území přistou-
pila má-li býti zbytek Československa za-
chráněn. President Dr. Beneš svolal vládu 
k poradě ultimata. Pokus o další jednání 
bylo zamítnuto.

V Gotesberku kancléř Hitler po dra-
matickém jednání během něhož byla dána 
iniciativa k mobilisaci naší armády.

Dne 22. září l938 bylo velké demon-
straci v Praze, kde všichni souhlasili ne-
dat ani píď země a současně padla vláda 
Hodžova. Německo se chystalo přiznané 
území převzíti vlastní mocí. Dali Praze ul-

timatum a zásahem Chamberleina a Mu-
soliniho odložilo hrozbu o 1 den.

Mnichov 29. září 1938.

Ve 13. hodin odpoledne byla zahájena 
konference čtyř velmocí, porady pokračo-
valy po obědě a byly skončeny v noci ve 
22 hodin 30 minut. Francouzský rozhlas 
hlásí, že práce čtyř premiérů v Mnichově 
pokračují úspěšně. Nejprve se konaly po-
rady beze svědků až teprve v odpoledních 
hodinách pozvali pozorovatele, za ČSR 
byl pozván vyslanec Mastný, který byl 
v Německu. Správa oznamuje. Že v prin-
cipu bylo dosaženo dohody a že základní 
body budou ohlášeny do Prahy. V pátek 
dne 30. září 1938 dohoda čtyř oznámila 
československé vládě která zní takto:

Dohoda čtyř velmocí mezi Německem, 
Francií, Britanií, Italií v Mnichově dne 
29. září 1938, kteří se dohodli v následu-
jících podmínkách, odstoupení sudetoně-
meckého území a na opatření, jichž se má 

prof. PhDr. Milan Hodža
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použíti dbajíc dohody ku které se již do-
spělo a prohlašují jednotlivě odpovědný-
mi za kroky, kterých bude třeba k zajištění 
plnění dohody.

Evakuace sudetské oblasti se započ-
ne dne 1. října 1938 a bude skončena do 
10. října 1938.

Vyklizení bude provedeno jednotlivě 
stanoveným mezinárodním výborem ze 
zástupců Anglie, Francie, Italie, Německa 
a Československa. V ten den 29. září 1938 
o 17 hod. vláda ČSR oznamuje rozhlasem 
veřejnosti své usneseni. Večer pronesl 
projev arm. gen. Jan Syrový, kde řekl, vá-
žení občany prožívám nejtěžší chvíli celé-
ho svého života, neboť plním svůj nejbo-
lestnější úkol.

Dne 1. října 1938 přijala čsl. vláda ul-
timatum Polska na odstoupením okresu 
těšínského a týž den Maďaři chtějí Žitný 
ostrov. Všichni nás opustili a to v době 
nejtěžší. Musíme se vzdát, Sudety odstou-
pit kus naší krásné vlasti.

Dne 2. října 1938 promluvil Dr. E. Be-
neš v rozhlase a dne 5. října se vzdává pre-
zidentství a odchází do ciziny.

Nastuje Dr. Hácha jako president. Dne 
10. 3. 1939 Němci obsadili Moravskou 
Ostravu a dne 15. 3. 1939 Němci obsazují 
celou čsl. Republiku a 17. 3. 1939 přijel 
Hitler do Brna

Další čtyři strany zápisu (strany 25-29) 
pořídil kronikář pan Josef Janoušek a tý-
kají se většinou života v Moutnicích.

Doplnění roku 1938, který zapomněl 
pisatel, který udál jen politické události 
celostátní a opomněl udat události v obci 
a mezi občany pro zajímavost budoucím 
pokolením.

Zima letošího roku byla bez mrazu stří-
dal se déšť se sněhem a denně se opakující 
husté mlhy co mělo za následek chřipkové 
onemocnění mnoha starších občanů, hlav-
ně dětí.

Podle zpráv jak z rozhlasu tak i z den-
ního tisku se němečtí obyvatelé znepo-
kojeni štvavou propagandou ze zahraničí 
o jejich utiskování v republice a volání 
po vysvobození začaly se německé hordy 
stahovat kolem hranic tak, že naše vláda 
byla nucena v květnu provést zvýšení sta-
vu vojska, které byly jen svolány svoláva-
cími lístky, mezy občany nastala nejistota 
a zvýšený odpor proti všem

Němcům žijícím v republice. Naše ar-
máda byla v plné pohotovosti zasáhnout 
a byla všude připravena, jako například 
v sousedním velkostatku Jalovisku bylo 
vojenské letiště za dvorem u Měnínské-
ho lesa kde bylo spousta letadel co bylo 
pro místní obyvatele velkou zvláštností 
a ještě více z okolních vesnic a z daleka 
se chodili lidé dívat jak vypadají na zemi. 
Povolaní vojáci byli za krátký čas propuš-
těni a každý se chopil svého zaměstnání 
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ale všichni vyprávěly jaká byla v armádě 
dobrá nálada potlačiti nepřítele ale jenom 
že k tomu nedošlo.

Ostatní události jsou uvedeny v pamět-
ní knize na straně 19-22. /předešlý text/.

Dne 22. května se konaly obecní vol-
by, všechny politické strany byly zastou-
peny které existovaly jako agrární, lido-
vá, socialistická, sociálně demokratická, 
komunistická, živnostenská, fašistická. 
Všichni předáci těchto stran chtěly mít 
své prvenství a proto předvolební kampaň 
byla obrovská, spousty různých letáků, 
každý hájil své proto byli znovu zvoleni 
jako v roce 1932 tak i v letoších volbách 
roku 1938 jako starosta Páral Štěpán, jako 
náměstek Šulc Cyril, radní Žák Josef, 
Čermák Michael, Prchal Mikuláš. Znovu 
zvolení funkcionáři se ujaly své funkce 
a vedly občany dále ku spokojenosti své 
i ostatních spoluobčanů.

O válce se přestalo mluvit a rozšiřovala 
se zpráva jak tiskem tak i rozhlasem a růz-
nými přednáškami o nakažlivé nemoci 
paznehtníků Slintavce a kulhavce a všeho 
hovězího dobytka. Za tím účelem se ko-
naly různé veřejné přednášky o průběhu 
a léčení v případě výskytu u některého ze-
mědělce. Byly hlášeny výskyty v Měníně, 
Blučině a v sousedních velkostatcích jako 
v Novém Dvoře, Karlově a Jalovisku už 
zachvátila některé zemědělce v Rozáříně 
a tak se postupně rozšiřovala i k nám do 
Moutnic. U koho se vyskytla měl odjež-
děné též mnoho dobytka muselo být od-
poraženo. Byly to kusy, které se právě ve 
výskytu otelily nebo kusy přestárlé. Tak 
že se právě vyřadili kravské potahy s polí 
ale jenom že byli pilné žně tak že se každý 
nutil jezdit až do posledku.

V těch usedlostech, kde měli výskyt 
Slintavky měli na vratech cedulu „vstup 

zakázán“. Tato nakažlivá choroba jak 
rychle došla tak rychle odešla ale nějaké 
stopy po sobě přece jen zanechala. Skli-
zeň obily s pole nikterak neubývala žně se 
protáhly dlouho do srpna. Obili bylo vý-
borné, hodně sypalo tak průměrně z jedné 
měřice pšenice 7q, žita 5q, ječmene 6q.

Pro nával zpožděné práce si žádný ne-
všímal co se kolem něho děje ale přišli 
jiné starosti a soužení na naše pokojné ob-
čany byla to otázka celostátní obrany naší 
československé republiky která začala po-
voláváním mužů do zbraně svolávacími 
lístky které začaly hned v první polovině 
září co vyvrcholilo nakonec všeobecnou 
mobilizací mužů do 40 roku a druhý den 
všech koní ke svodu Židlochovic těch se 
vrátilo jen malé procento a tak zůstala 
vesnice bez mladých mužů a dopravních 
prostředků – koní.

Vesnicemi projížděli kolony vojska 
pakli zůstali na noc byli ubytováni ve sto-
dolách nebo kůlnách místních zemědělců, 
některé kolony se zde zdržely i několik 
dnů tak vojáci pomáhali místním obča-
nům se sklizní okopanin. Po odstoupení 
pohraničního německého území od naší 
vlasti29. září se zklamaní vojáci stáhly do 
vnitra republiky a čekal každý, kdy bude 
propuštěn, demobilizace byla 11. listopa-
du, ale propuštění bylo velmi pomalé, kte-
ré trvalo až do prosince.

Koně které byli na vojně byli vráceny 
zpět, byli silně prochladlé a u většiny se 
projevovala nemoc zvaná „hříběcí“. Ze-
mědělci koně napařovaly motaly krky do 
hader tak si každý radil jak nejlepší uměl. 
Zmobilizovaní vojáci se šťastně vrátili 
a každý čekal jak to půjde dále co nám 
přinese rok nastávající.

Miluše Janoušková
kronikářka

foto: Wikipedie
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obnova aleje mezi 
Moutnicemi a Těšany

Milí Moutničáci, někdy v osmdesátých 
letech minulého století, v plném rozkvětu 
a hospodářské prosperitě našeho země-
dělského družstva, vznikla v polích mezi 
Moutnicemi a Těšany asfaltová komuni-
kace spojující naše obce.

Byla to iniciativa vedení družstva a pri-
oritně sloužila (a dosud slouží) jako pro-
pojení středisek obou obcí. Byla to v dané 
době docela nutnost vzhledem k sílící do-
pravě na hlavní silnici z Brna do Hodo-
nína, která vede přes naši obec a vznikla 
hlavně proto, aby traktory a další poma-
lu jedoucí zemědělská technika v době 
jarních prací, sklizně a tak vůbec péče 
o okolní pole nebrzdila provoz.

Jak jsem již řekl, hlavní iniciativu k vy-
budování této komunikace mělo vedení 
tehdejšího družstva v čele s předsedou pa-
nem Václavem Lízalem, a proto se není 
ani čemu divit, že se jí automaticky začalo 
slangově říkat „Lízal strasse“ neboli „Lí-
zalka“. Tehdejší stavitelé této komunikace 
při tom nezapomněli ani na zeleň a podél 
celé cesty vysázeli stromy.

Ať už z důvodu praktického (eroze, 
zpevnění krajnic, zadržení sněhu v zim-
ních měsících), anebo estetického. Já si 

pamatuji, jak se o stromy v době zako-
řenění starali a jak zaměstnanci družstva 
jezdili a tyto nově zasázené stromy zalé-
vali, stejně tak, jako to děláme nyní my při 
našich nových výsadbách.

Bohužel jako většinový strom byla 
zvolena bříza bělokorá, která se podle li-
teratury dožívá v průměru třiceti až čtyři-
ceti let v závislosti na prostředí, ve kterém 
roste. Možná je to dáno i dlouhodobým 
suchem, které trápí naši zemi, ale břízy 
kolem naší „Lízalky“ postupně odumírají 
a za posledních pět let se už postupně vy-
kácelo něco kolem tři sta stromů!!!

Toto nám samozřejmě není lhostejné 
a rádi bychom na podzim tohoto roku 
postupně začali s jejich obnovou. Jako 
stromy budou po předchozích konzulta-
cích s arborety a zahradníky zvoleny ty 
stromy, které nemají kořenový systém jen 
na povrchu a jsou schopné přežít i v době 
dlouhotrvajícího sucha. Našimi favority 
jsou buk, dub, lípa, jasan.

S výsadbou bychom začali letos asi 
v září až říjnu (o přesném termínu vás 
budeme samozřejmě včas informovat) 
v řádu několika desítek stromů ročně 
s tím, že bychom toto každý rok perio-
dicky opakovali, než stromy podél cesty 
postupně obnovíme.
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Udělalo by nám velkou radost, kdy-
byste nám s tímto úkolem pomohli a sá-
zeli s námi. Stejnou možnost bychom rádi 
nabídli i těšanským občanům. Tím, že by 
se k nám připojili, bychom symbolicky 
opět jako v letech minulých propojili naše 
obce.

Vždyť společného máme opravdu 
hodně. Připomenu jenom většinovou za-
městnanost občanů obou obcí v družstvu, 
soupeření moutnických a těšanských 
fotbalistů a hasičů, spolupráce obcí ve 
společném mysliveckém spolku či mno-
ho manželství, která spolu uzavřely páry 
z těchto našich dvou obcí.

Já osobně vím, o čem mluvím, pro-
tože mám jednoho „Těšaňáka“ v rodině 
(tímto zdravím Davida Kusého). Už jsme 
oslovili starostu obce Těšany p. Mirosla-
va Zborovského, kdy jsme se sešli přímo 
na místě a hledali možnosti spolupráce. 
„Lízalka“ je krásný kus našeho okolí, 
využíváme ji všichni k výletům na kole, 
bruslích či k procházkám se psem a bylo 
by škoda ji nechat zaniknout. Je to krásný 
kus naší krajiny, který tady zůstal po na-
šich předcích a myslím si, že jsme povinni 
se o její obnovu postarat.

Odpadkobraní
Teď bych vás rád v kostce informoval 

o akcích, které již proběhly. 6. dubna ve 
čtrnáct hodin se sešli všichni stateční za-

chránci naší planety na již tradičním jar-
ním odpadkobraní.

Musím vám říci, že tentokrát jsme byli 
docela mile překvapeni účastí. Přibylo 
dost nových tváří, což nám udělalo velkou 
radost, a bylo jako již tradičně hodně dětí.

Poté, co jsme rozdali instrukce, ochran-
né prostředky a pytle na sběr, se každý 
vydal na svoji trasu. Tématem pro tento 
konkrétní sběr byl monitoring počtu na-
lezených pneumatik. Jako další novinka, 
abychom to dětem zase nějak víc zpříjem-
nili, byla vyhlášena soutěž o nejhezčí ob-
rázek s tématem sběru. Samotná akce je 
docela pěkná procházka po našem okolí, 
někomu to trvá delší dobu, pokud jde tře-
ba s dětmi, někdo je rychlík, ale většinou 
se sejdeme za dvě hodiny zpět u hasičky.

Posedíme u táboráku, děti si opečou 
párek, dají si limonádu a společně to pří-
jemné odpoledne zakončíme. Musím říci, 
že letos se nám ani moc nechtělo končit 
a rozcházeli jsme se až po devatenácté ho-
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dině :-). Akce se zúčastnilo 34 dospělých, 
23 dětí, jedno mimčo v kočárku a jedno 
na cestě. Společně jsme sesbírali 600 kg 
odpadu + 6 pneumatik. Z obrázků na téma 
sběru, které nám děti přinesly na obecní 
úřad, jsme vybrali vítěze, a tím se stal  
Ondřej Oprchal – gratulujeme!!!

Děkujeme p. Danielu Žákovi za pěk-
né fotografie, které najdete na obecních 
stránkách, a já bych za organizátory ješ-
tě rád poděkoval všem, kteří si našli čas, 
přišli a pomohli nám uklidit část naší re-
publiky, část našeho prostoru ve kterém 
žijeme. Těšíme se na Vás opět na podzim!

Výsadba stromů s dětmi
26. dubna (jsem moc rád, že mohu říci 

jako již tradičně) jsme se sešli s dětmi 

z naší školy a školky, abychom vysadili 
v biokoridoru za čističkou nové stromy.

Děti se na to už moc těšily, a když jsme 
se byli domlouvat, tak se nám paní učitel-
ka svěřila, že se už děti ptaly, kdy budou 
sázet a jestli to letos opět bude :-).

Vysadili jsme společně deset nových 

stromů. Sedm lip a tři duby. Jako další 
věc, kterou bychom spolu s dalším pod-
zimním sázením chtěli navrhnout je to, že 
s dětmi společně uděláme krmítka pro ptá-
ky a před zimou je do našeho biokoridoru 
s dětmi umístíme.

Nádrže na vodu jsme dali na svoje mís-
to už někdy začátkem dubna a naši hasiči 
je ochotně doplňují a vždy nám stromky 
zalijí.
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Tak se toho nebojte, chopte se konví 
a při procházce nám i dětem se zaléváním 
stromů pomozte.

Děkujeme!

Výměna stromu ve stromové 
kapli

18. května jako naše poslední jarní akce 
byla plánovaná výměna uschlého stromu 
v naší stromové kapli.

V podzimním zpravodaji jsme psali, že 
nám tam asi nepřežil jeden strom. Necha-

li jsme výměnu na jaro, abychom si byli 
jisti, že strom už nebude možné zachránit. 
Strom na výměnu nám dodal p. Jiří Do-
hnálek a teď už jen zbývalo jej vyměnit.

Požádali jsme o pomoc manžele Petra 
a Ivu Kohoutkovy, kteří tento konkrétní 

strom v době 
budování kap-
le sami sázeli 
a zrovna paní 
Iva byla moc 
smutná, že zrov-
na ten jejich 
strom uschnul.

Sešli jsme 
se ráno přímo 
u kaple a pustili 
se do práce.

Bylo nut-
né demontovat 

pletivo, vytáhnout opěrné kůly, vykopat 
uschlý strom, zasadit nový a všechno 
uvést zase zpět do původního stavu.

Vše se nám společně podařilo realizo-
vat asi za hodinu a už se zase můžete spolu 
s námi radovat z celkového dojmu kaple.

Roman Formánek
komise životního prostředí
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Novinky ze základní školy
Dne 4. 4. 2019 se konal zápis do 1. roč-

níku Základní školy v Moutnicích. Bylo 
přijato 13 dětí.

Ve školním roce měly děti opět mož-
nost navštěvovat dramatický kroužek. 
Letos ho navštěvovalo 27 dětí ze všech 
ročníků.

Je neuvěřitelné, v kolika pohádkách 
se setkáte s vlky. Všichni určitě znáte po-
hádky Červená karkulka, O neposlušných 
kůzlátkách, O třech prasátkách, Pohádky 
ovčí babičky. To nám ale pro tolik herců 
nestačilo, proto jsme si vymysleli i svou 
vlastní.

Pohádky byly na světě, ale bylo potře-
ba vyrobit kulisy a kostýmy. Masky byly 
dílem každého z nás. I maminky přiložily 
ruku k dílu. Díky nim nám na stromě vy-
rostly šišky, vlkům zešedivěly tlapy. Dě-
kujeme.

Jestli se nám vše podařilo, můžete po-
soudit sami.

Zveme vás 27. 6. 2019 v 16:30h na 
derniéru VLČÍCH POHÁDEK, která 
se bude konat na školním dvoře (pouze 
za příznivého počasí).

Děti naší školy si pro vás připraví 
i malé pohoštění.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Mgr. Lenka Salzburgerová
ZŠ Moutnice

Výlet 4. a 5. ročníku do 
Anthroposu

V pátek 10. května jsme jeli do Brna do 
muzea jménem Anthropos.

„Tradice současného pavilonu Anthro-
pos má své kořeny v období první repub-

liky. V roce 1928 se podařilo soustředit 
v rámci výstavy soudobé kultury nebýva-
lé množství nálezů z nejranějších období 
lidských dějin. Tato výstava probíhala 
v pavilonu Morava na dnešním výstavišti, 
poté zanikla v důsledku 2. světové války. 
Stavba pavilonu Anthropos byla dokonče-
na roku 1962. V roce 2003 byl objekt uza-
vřen a začala generální rekonstrukce. Od 
roku 2006 je Anthropos celoročně otevřen 
se dvěma dlouhodobými expozicemi „Pří-
běh lidského rodu“ a „Morava pravěkých 
lovců“. (žáci čerpali z Wikipedie)

Ráno se všichni žáci naší třídy 
(4. a 5. roč.) setkali u základní školy 
v Moutnicích. Potom jsme se s paní uči-
telkou vydali ke kruhovému objezdu na 
zastávku autobusu a začala strastiplná 
cesta do Brna. Trvala opravdu dlouho. Po 
příjezdu do Brna jsme na Zvonařce pře-
stoupili na autobus k Anthroposu.

Po vstupu do muzea jsme si odložili 
batohy do šatny a začala prohlídka s paní 
průvodkyní. Ta nám povídala o historii 
člověka. V prvním patře nás seznámila 
s evolucí z opice na člověka. Byly tam 
různé kostry opic, předchůdců člověka 
a třeba i socha ženy, která byla zhotove-
na podle nalezené kostry. Také jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavostí. Například 
příběh o malém klukovi, kterému bylo asi 
deset nebo jedenáct roků, byl poraněný 
a šel se napít k jezeru. Jenže upadl do bah-
na a nějaké zvíře ho prý zašláplo, takže se 
jeho kosti dokonale zachovaly.

Ve druhém a třetím patře to bylo ještě 
podrobnější a zajímavější. Byl tam i velký 
mamut s mamuťátkem, jeskynní malby 
a další věci. Například kosti zvířat – med-
věda jeskynního nebo vlka obecného, 
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vitríny s různými vykopávkami, pazour-
ky, venušemi atd. Také tam byl trojhrob 
nějaké šamanky a asi dvou mužů. Dozvě-
děli jsme se, že šamanem se stávali lidé 
s různými fyzickými nebo psychickými 
poruchami. Ta šamanka měla poraněnou 
a špatně srostlou čelist. V hrobě byly 
i různé předměty, se kterými byla trojice 
pohřbena. Paní průvodkyně povídala, že 
tehdy se lidé běžně nepohřbívali, pokud to 
nebyli šamani. Dále jsme tam viděli sla-
měnou chýši, ohniště a kostru mamuta. Ze 
třetího patra byl krásný výhled na druhé 
patro a na obrovského mamuta.

Při výkladu jsme bohužel nemohli fotit, 
ale po něm ano. Takže nakonec jsme si vše 
ještě jednou pořádně prohlédli a vyfotili. 
Pak jsme si udělali společnou fotku u ma-
muta a sešli jsme dolů na svačinu.

Po svačině jsme se přesunuli do sálu 

s výstavou afrického umění, kde byly růz-
né sošky, masky a obrazy. V šatně jsme 
si vyzvedli svoje věci a vydali jsme se na 
cestu do Vaňkovky. Tam jsme se chvíli 
prošli, něco jsme si nakoupili, a pak jsme 
se autobusem vrátili do Moutnic.

Výlet do Anthroposu se nám moc lí-
bil. Dověděli jsme se spoustu zajímavých 
věcí. Doporučujeme vám se tam jít také 
podívat.

Žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Moutnice

Den dětí
Paní učitelky si říkaly, že bychom moh-

li jít navštívit Rumunskou bažantnici. Pro-
tože jsem tohoto lesa pán, tak jsem si řekl, 
že dětem připravím krásný den.

Pořád pršelo, byla zima, sluníčko ne-
svítilo, tak kdy? Na Den dětí přece musí 
být krásně! A bylo.

V pátek 31. 5. jsme pod mým vedením 
s úsměvem na tváři a s dobrou náladou vy-
razili směr L E S.

Les trápí kůrovec, proto jsem dětem 
ukázal napadenou a zdravou část lesa. Vi-
děli jsme strakapouda, jak ťuká do kmenu 
borovice. Léčil.

Byli jsme v bažantnici, proto jsem dě-
tem ukázal voliéry se sedmi až osmi tisíci 
bažanty.
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Byl hlad, potřebovali jsme doplnit 
energii. Pro zpestření jídelníčku jsme 
s taťkem nachystali lahodnou svačinku. 
Ta byla připravena v lovecké chatě plné 
trofejí a fotografií zvěře.

Důkazem, že je to pravda, je naše spo-
lečná fotografie.

Vojtěch Svoboda 
pán lesa

DOPRAVNÍ PROJEKT – ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Frekvence průjezdů aut v obci směr Hodonín
8:50 - 9:20 11:00 - 11:30 14:35 - 15:05

osobní 42 51 144
dodávka 18 15 22
nákladní 11 12 4
autobus 4 0 4
motorka 0 1 1

Celkový průjezd aut
8:50 - 9:20 11:00 - 11:30 14:35 - 15:05

počet 
vozidel 219 152 261

Frekvence průjezdů aut v obci směr Brno
8:50 - 9:20 11:00 - 11:30 14:35 - 15:05

osobní 92 44 54
dodávka 9 11 15
nákladní 19 17 13
autobus 3 1 2
motorka 1 0 2
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Bezpečná cesta do školy a ze školy – dotazník vyplnilo 45 žáků

Cesta do školy
pěšky 31
autem 23

autobusem 3
na kole 0

Přecházím silnici
hlavní 21

vedlejší 19
žádnou 11

Nosím reflexní prvky
ano 22
ne 4

někdy 18

Přecházím přes přechod pro chodce
ano 20
ne 24

Cesta ze školy
pěšky 35
autem 10

autobusem 2
na kole 0

zpracováno žáky školní družiny
při základní škole Moutnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Novinky z mateřské školy
I letošní školní rok utekl strašně rychle. 

My opět měli možnost společně s dětmi 
zažít spoustu krásných i těch méně krás-
ných chvil. Jak už to v životě bývá.

V mateřské škole jsme v posledních 
třech měsících přivítali divadlo Šikulka. 
Zdravík nám opět přijel připomenout, jak 
se máme zdravě stravovat a myslet na své 
zdraví. Počasí v měsíci květnu bylo hodně 

deštivé. Na náš školní výlet jsme ale pláš-
těnky nepotřebovali, stačily pouze gumá-
ky a pevné nervy maminek. Naším cílem 
se tentokrát stal ranč Valkýra v Hustope-
čích u Brna. Zde nás přivítala milá paní 
majitelka a velké množství zvířátek. Děti 
měly možnost zvířátka nakrmit, pohladit 
a také vyhřebelcovat malé poníky. Velmi 
zajímavá byla práce kovářky, která zde 
upravovala koňská kopyta.
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2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ

OREL JEDNOTA MOUTNICE

Oslavy založení Orla
V neděli 19. května 2019 se v Modré 

u Velehradu na Uherskohradišťsku ko-
naly oslavy 110. výročí založení ORLA. 
Program oslav započal již dopoledne na 
památném poutním místě na Velehradě, 
kde na místním hřbitově odpočívá p. Jan 
Šrámek – předseda tehdejší křesťansko-
-sociální strany, který vyhlásil oficiálně 
pojmenování tělocvičných odborů pod ná-
zvem OREL 31. května 1909 v Olomou-
ci. P. Jan Šrámek byl pochován dvakrát. 
Poprvé v roce 1956 za asistence STB, po-

druhé 12. října 1991 po revoluci byly jeho 
ostatky oficiálně pohřbeny na hřbitově pa-
mátného Velehradu.

Zde na hřbitově oslavy započaly. Sešli 
se zde Orlové v čele se svým starostou 
bratrem Stanislavem Juránkem a dalšími, 
položili na hrob věnce, poklonili se a ucti-
li jeho památku.

Dále oslavy pokračovaly slavnostním 
průvodem při doprovodu dechové hudby 
do Modré. Program pokračoval v 11 hod. 
mší svatou na Modré u Velehradu za pří-
tomnosti mnoha hostů. Jedním z nich 

Dětský den jsme si užili v rockovém 
stylu. Děti řádily společně s panem kyta-
ristou, který nás přijel do naší MŠ rozdo-
vádět.

Rozloučili jsme se se 13 předškoláky, 
kteří po prázdninách nastoupí do základní 
školy.

Naopak k zápisu do MŠ přišlo 18 dětí 
a všechny byly přijaty. Chtěla bych podě-
kovat všem kolegyním za spolupráci v le-
tošním školním roce.

Děkujeme také paní ředitelce  
Mgr. Marii Marešové za její práci, spolu-
práci a podporu. Přejeme jí do dalších let 
hodně štěstí, zdraví a relaxace. Po tolika 
letech v tomto oboru si ji dozajista zaslou-
ží.

Vám všem a hlavně dětem přeji krásné 
léto.

za kolektiv MŠ
Leona Kolková
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byl např. nový předseda KDU-ČSL bratr  
Marek Výborný.

Po mši svaté a obědě pokračoval pro-
gram za krásného slunečného počasí na 
pódiu, kde se střídaly jednotlivé jednoty 
Orla ze všech žup se svými programy.

Za Orel jednotu Moutnice se zúčastni-
li: manželé Iva a Rosťa Dohnálkovi, Vla-
ďka a Robert Ostrovští, Lenka a Ctibor  
Dohnálkovi a starosta jednoty Orla 
v Moutnicích Petr Novotný. Na závěr 
jsme si všichni prohlédli sladkovodní 

a botanickou expozici, kde jsme mohli 
všichni sledovat nádheru vodních živoči-
chů pod úrovní vodní hladiny z proskle-
ného akvária.

Tento výlet jsme zakončili prohlídkou, 
která se nazývá „Stezka praturů“, kde 
jsme ze zvýšené lávky pozorovali klidně 
se popásající rodinku praturů. Odjížděli 
jsme všichni Orlové domů přes památný 
Velehrad s pocitem krásně prožitého slav-
nostního dne.

Robert Ostrovský

FLORBAL

Informace z florbalu
Vážení spoluobčané a příznivci spor-

tu – zejména pak florbalu! Rádi bychom 
Vás informovali o uplynulé sezóně 
2018/2019.

Po celou florbalovou sezónu probíhaly 
v místní orlovně tréninky pro děti. Po-
tkávali jsme se pravidelně každé pondělí 
(16:45 – 18:00 hod.) a středu (17:00 – 
18:00 hod.).

Většina chlapců a dívek se zúčastnila 
několika turnajů za klub FbC Aligators – 
kategorie JM liga přípravek a JM liga elé-
vů. Na posledních turnajích děti dostaly 
i krásné medaile, ze kterých měly velkou 
radost.

Jak je vidět z fotky, zájem o tréninky 

je velký. Velký podíl na tom má i Jan  
Husák a Josef Kopeček, kteří se zapojili 
do trénování.

V květnu proběhl poslední trénink.

Pro děti bylo připraveno překvapení 
v podobě občerstvení a soutěže.

Velmi nás potěšilo, když děti na po-
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sledním tréninku vyslovily přání, aby byly 
častější tréninky. Je vidět, že je florbal 
baví. A všichni už se tak těšíme na další 
sezónu!

V rámci Orelské florbalové ligy obháji-
ly ženy 1. místo

V kanadském bodování zvítězila Jindra 
Žáčková s 24 body.

Tým žen FbC Aligators hrající pod hla-
vičkou Orel Moutnice B zakončil svou se-
zónu na 2. místě.

V kanadském bodování se na 1. místě 
umístila Jindra Žáčková ml.

Rádi bychom poděkovali Obci Moutni-
ce a jednotě Orla Moutnice za jejich pod-
poru při našich sportovních aktivitách.

Jindra Žáčková

SDH MOUTNICE

Čarodějnice za hasičkou

Po roce se opět po soumraku 30. dubna 
slétly do Moutnic za hasičku čarodějnice 
ze širokého i blízkého okolí na tradiční 
čarodějnický slet.

Letošní rok jsme opět mohli zvolit Miss 
čarodějnici jak v kategorii malá čarodějni-
ce, tak i v kategorii dospělá čarodějnice. 
V průběhu čarodějnického rejdění si moh-
li malé čarodějky a čarodějové zasoutěžit 

a shlédnout zajímavé pokusy z čaroděj-
nické laboratoře. Samozřejmě nemohlo 
chybět ani zapálení ohně. Po setmění bylo 
připraveno překvapení, a to Ohnivá show 
v podání skupiny IN FLAMENUS.

Příjemný večer vyvrcholil v pozdních 
večerních hodinách.

Na závěr chci poděkovat našim žákům 
ZŠ Moutnice, kteří nám vytvořili krásnou 
výzdobu a vyrobili čarodějnické rekvizity.

Oslavy 130 let založení SDH 
Moutnice 4. 5.–5. 5. 2019

Letošní rok je pro náš sbor slavnostní. 
V jeho průběhu slavíme 130 let založení 
našeho sboru. Slavit jsme začali pěkně 
od začátku roku – vydařeným hasičským 
plesem 16. února, a poté hlavní událostí 
oslavy založení sboru 4. – 5. května 2019 
v den svátku sv. Floriána, patrona hasičů.
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V sobotu 4. května od 17.00 v místní 
orlově proběhla slavnostní schůze, které 
se zúčastnili zástupci SH ČMS – člen vý-
konného výboru SH ČMS Josef Bidmon, 
starostka KSH JMK Bc. Zdeňka Jando-
vá, plk. Ing. Petr Svoboda, starosta OSH 
Brno-venkov Josef Gargula, starosta OÚ 
Moutnice Ing. Antonín Vymazal, zástupci 
zasloužilých hasičů a zástupci ze spřátele-
ných sborů jak z okolních vesnic, tak i ze 
zahraničí, a to ze Slovenska a Maďarska.

V průběhu schůze byla přednesena 
spousta zdravic a přání našemu sboru. 
Součástí této slavnostní schůze bylo také 
předání ocenění za dlouholetou aktivní 
činnost jak členům, tak i sboru.

Poté proběhl slavnostní přípitek a dob-
rá večeře. Slavnostní nálada se nesla do 
pozdních večerních hodin za doprovodu 
cimbálové muziky Sylván. Každý, kdo se 
této slavnostní schůze zúčastnil, si mohl 
odnést malou pozornost na památku oslav 
130. výročí SDH.

V neděli 5. května jsme se sešli v 10.00 
u hasičské zbrojnice, kde jsme zasadili 
strom na památku výročí 130 let. Násled-
ně náš duchovní otec René Strouhal po-
světil malbu patrona sv. Floriána umístě-
nou na zdi hasičské zbrojnice a průvodem 
v čele s pamětním praporem jsme se pře-
sunuli do kostela sv. Jiljí na slavnostní mši 
sv. za živé a zemřelé hasiče. Po mši jsme 
uctili památku zemřelým hasičům polože-
ním kytic ke hrobům.

V průběhu oslav si mohl každý pro-
hlédnout hasičskou zbrojnici a v ní umís-
těnou výstavu fotografií, kronik jak z his-
torie, tak i ze současnosti a hasičskou 
vybavenost místní jednotky.
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V blízkém okolí hasičské zbrojnice byl 
vystaven hasičský vozový park od historie 
po současnost.

Na nedělní odpoledne byly připraveny 
ukázky činnosti mladých hasičů, ukázky 
hašení různých druhů přenosných hasi-
cích přístrojů, ale také i akčnější ukázky 
jako vyproštění osob z havarovaného vo-
zidla nebo záchrana osob pomocí záchran-
ného žebříku z výškových budov.

Pohodovou slavnostní náladu nám ne-
pokazila ani nepřízeň počasí a naše heslo 
„Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“ bude-

me naplňovat i nadále v letech příštích.
Na úplný závěr bych chtěla poděkovat 

jménem SDH všem, kdo se podílí a podí-
leli na přípravách zdárného průběhu oslav, 
našim rodinám za tolerantnost a Vám 
všem za podporu.

Rodinný den s hasiči 
2. 6. 2019

Letošní rodinný den byl zaměřen na in-
tegrovaný záchranný systém.

Nedělní odpoledne jsme výjimečně 
zahájili ukázkou. Záchrana osob z ha-



MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2019

27

varovaného vozidla. Poté se děti mohly 
seznámit s prací rychlé záchranné služby, 
pořádkové policie i s prací hasičů.

Samozřejmě si vše mohly vyzkoušet 
i prakticky na soutěžních stanovištích. 
Musely srazit plechovky proudem vody 
ze džberovek, proběhnout hasičskou šta-
fetu, zodpovědět dráčku Hasíkovi sou-
těžní otázky nebo splnit úkol u záchranné 
služby.

Odměnou za splněné úkoly byly malé 
dárečky na stanovištích a medaile na zá-
věr. Děti se mohly vydovádět s klauny, na 

skákacím hradě, povozit se ve vojenském 
autě nebo se projet na atypických jízdních 
kolech. Když rodiče dovolili, mohly si 
děti nechat nastříkat „dočasným tetová-
ním“ i nějaký pěkný obrázek na tělo.

Pěkné slunečné odpoledne jsme ukon-
čili vyhlášením těch nejlepších ze soutě-
žících.

Tuto akci pořádá SDH Moutnice za 
výrazné podpory svých členů, sponzorů 
a finanční podpory OÚ Moutnice, JMK 
a HVP.

Za SDH Moutnice
Jitka Flodrová

SK MOUTNICE
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Poděkování
Chtěli bychom moc poděkovat vedení 

obce a zastupitelstvu za přidělení dotace 
120 000 Kč.

Moc si toho vážíme a víme, že obdr-
žené peníze musíme rozdělit rozumně na 
tyto akce: vybavení pro děti a malé žáčky 
v našem fotbalovém kroužku, jako jsou 
menší míče, kužely, sítě a další technické 
vybavení.

Dále na chod klubu, technickou údržbu 
hřiště např. hnojiva, nové nože do sekačky 
a další věci, které pomohou při údržbě.

Další poděkování patří Karlu Hrdličko-
vi a Petrovi Krásovi. Prvnímu za vzorně 
posečený, prohnojený a udržovaný tráv-
ník, který vždy v Moutnicích byl perfekt-
ně připravený na zápasy a zároveň byl 
chloubou celého sportovního areálu.

Výstavba nové kuchyňky
K této výstavbě se už schylovalo delší 

čas. Již předešlé výbory SK o tomto uva-
žovaly a plánovaly.

Nyní se už toto stalo nevyhnutelnou 
nutností. Stará kuchyňka byla směrem do 
hřiště, společně s hlasatelnou.

Uživatelé kuchyňky a brigádníci, kteří 
ji užívali ji řádně opotřebovali a do bu-
doucna bude nutná generální oprava. Po 
ní bude z této místnosti hlasatelna a záro-
veň místnost pro rozhodčí při zápasech.

No a nyní přichází na řadu druhé jméno 

z rubriky Poděkování. A to je Petr Krása, 
který je takovým dobrým duchem a ne-
psaným vedoucím této stavby kuchyňky. 
Začalo to hrubou stavbou směrem k hodo-
vému parketu a věřím, že na moutnické 
hody už bude vidět místnost nově vznika-
jící kuchyňky. Dále budeme tuto výstavbu 
ve zpravodajích sledovat.

Robert Ostrovský

Fotbalový kroužek
Dne 2. dubna 2019 jsme na našem 

krásném místním fotbalovém hřišti začali 
trénovat naše děti.

Na první trénink přišlo deset dětí od 
sedmi do dvanácti let a dvě děti, které 
neměly ani čtyři roky. Jmenovitě: Ond-
ra Hrančík, Matyáš Handl, Vojta Král, 
Lukáš Peška, Adam Sobotka, David  
Sobotka, Franta Veith, Šimon Riedl,  
Ondra Kusý, Tobiáš Putna. Také se k nám 
připojili Bruno a Bivoj Weissovi, jelikož 
jsou však ještě o hodně mladší, po chvil-
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ce se od tréninku odpojili, ale máme další 
ohlasy ohledně těchto nejmenších fotba-
listů, a proto pro ně chceme udělat indivi-
duální trénink, kdy se jim budeme věnovat 
zvlášť. Poslední trénink se k nám připojily 
další tři děti Tonda Vymazal, Petr Vymazal 
a Štěpán Oprchal. Tak doufáme, že budou 
pokračovat.

Chceme dětem zajistit nějaký fotbalo-
vý zápas, prozatím dvakrát nám nevyšlo 
počasí, tak pracujeme na tom, abychom 
měli nějaké zázemí při nepřízni počasí.

Pavel Handl
trenér

Výsledky zápasů A mužstvo III třída
Moutnice – Podolí B 3:0
Tvarožná – Moutnice 2:3
Těšany – Moutnice 4:1
Moutnice – Ochoz u Brna 3:1
Dolní Kounice – Moutnice 1:3
Moutnice – Mokrá Horákov 3:2
Přísnotice – Moutnice 6:0
Moutnice – V. Šumice 1:3
Šlapanice B – Moutnice 4:0
Moutnice – RAFK B 3:3

Výsledky zápasů B mužstvo IV třída
Měnín B – Moutnice B 6:1
Moutnice B – Těšany B 0:1
Blučina B – Moutnice B 3:0
Moutnice B – Rajhradice 1:2
Modřice B – Moutnice B 5:1
Moutnice B – Ořechov B 0:9
Blažovice B – Moutnice B 3:0
Moutnice B – Opatovice 3:2
Kobylnice – Moutnice B 7:1
Hrušovany u Brna – Moutnice 7:0

III třída Moutnice A
KLUB Z V R P S BODY

1. Šlapanice B 24 14 5 5 61:30 47
2. Pozořice 24 14 4 6 56:27 46
3. Těšany 23 14 3 6 51:36 45
4. Mokrá Horákov 24 13 4 7 54:34 43
5. Ochoz u Brna 24 13 3 8 60:51 42
6. Vin. Šumice 23 12 3 8 63:41 39
7. Žabčice 23 11 4 8 59:51 37
8. Přísnotice 24 10 4 10 54:44 34
9. RAFK B 23 10 4 9 45:45 34
10. Babice B 24 8 3 13 42:41 27
11. Dolní Kounice 23 8 3 12 58:64 27
12. Podolí B 24 8 2 14 28:56 26
13. Moutnice A 23 7 2 14 40:71 23
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POZVÁNKY

IV třída Moutnice B
KLUB Z V R P S BODY

1. Měnín B 24 18 2 4 84:27 56
2. Rajhradice B 23 13 7 3 71:38 46
3. Hrušovany u Brna 24 13 5 8 52:30 44
4. Židlochovice 23 13 3 7 56:36 42
5. Kobylnice 23 12 4 7 56:47 40
6. Ořechov B 23 11 3 9 64:41 36
7. Blažovice B 23 11 1 11 51:57 34
8. Těšany B 23 9 3 11 25:26 30
9. Opatovice 23 9 3 11 41:53 30
10. Újezd u Brna B 23 9 3 11 51:68 30
11. Modřice B 23 8 5 10 44:48 29
12. Blučina B 23 6 3 14 32:56 21
13. Pozořice B 23 6 2 15 32:62 20
14. Moutnice B 23 1 2 20 14:84 5
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FARNOST MOUTNICE

Verbální miniatury

UČEBNICE PŘÍRODY
• „Napij se tam, kde pije kůň. Kůň špatnou 
vodu nebude nikdy pít.
• Ustel si tam, kde leží pes.
• Jez ovoce, kterého se dotkli červi.
• Neboj se hub, na kterých sedí mušky.
• Zasaď strom, kde krtek krtince vytvoří.
• Postav dům na místě, kde se had na slun-
ci vyhřívá.
• Studnu kopej tam, kde si pták hnízdo 
v horku postaví.
• Vstávej a uléhej se slepicemi a budeš mít 
„zlaté zrno dne“.
• Jez více zeleného, budeš mít silné nohy 
a odolné srdce.

• Plav častěji a budeš se cítit na zemi jako 
ryba ve vodě.
• Častěji pozoruj oblohu a nehleď pod 
nohy a tvoje myšlenky budou jasné a svět-
lé.
• Více mlč, hovoř méně a v tvé duši za-
vládne pokoj.“

Od sv. Serafina Sarovskvého 

NEJEN CTITELŮM 
FLORIÁNOVÝM
V doslovném znění včetně z Hasičských 
rozhledů (ročník XXXIX, číslo 9, str 142, 
vydáno v Praze 10. května 1933):

„Práce hasičská, zvláště technická na 
cvičišti a požářišti, jest velmi těžká a ne-
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bezpečná, protože vyžaduje někdy mimo-
řádné síly, zvláštní obratnosti a hrdinné 
odvahy, takže hasič, spěchaje k pomoci 
bližnímu, skutečné neví, vrátí-li se vůbec 
domů, nebo vrátí-li se zdráv, nezmrzačen.

Kdo při tom nejvíce trpí? Žena hasiče 
a dítky, které si však často nemohou do-
mysliti, do jakého nebezpečí jejich živitel 
při požáru odchvátal.

Žena hasiče trpí při tom tělesně i du-
ševně. Musí sama vykonávati v hospo-
dářství práce, které jindy konává její man-
žel-hasič, seče kosou, orá, nakládá a vozí 
hnůj, pase dobytek atd. Kdo dovede také 
pochopiti její muka duševní?

Kolik proseb ona vyslala k Všemohou-
címu, aby se jejímu manželi ničeho zlého 
u ohně nestalo, aby nespadl s výše, aby 
se nepopálil, aby si nohy a ruce nepolá-
mal, aby na něho trámy nespadly, aby se 
v dýmu nezadusil, aby nespadl se stříkač-
ky při chvatné jízdě k požáru do sousední 
obce, aby se žebřík pod ním nezlámal, aby 
mu karabina nevypověděla služby, aby při 

zimní práci neomrznuly mu ruce a nohy, 
aby se nenachladil a neonemocněl zápa-
lem plic atd.

Vždyť ta hasičská práce skrývá v sobě 
vždycky tolik záludnosti!

I když žena hasiče není organisovanou, 
podstupuje hasičství velké oběti, které 
mají býti uznávány a ženy takové mají 
býti ctěny, protože mají o hasičství záslu-
hy sice neznámé, ale velké!“

MILÝM (NOVO) MANŽELŮM
V manželství potřebuji…
… abys mi byl nablízku, když se chci 
svěřit
… Tvoji pomoc, když si nevím rady
… Tvoje ujištění, že jsi mi nepřestal věřit
… Tvoje povzbuzení, když ztrácím víru
… slyšet Tvůj názor na má rozhodnutí
… Tvoje modlitby za mne i naši rodinu
… Tvoje ujištění, že mne stále miluješ
… slyšet slova útěchy, když klesám na 
mysli
… abys byl tím, na koho se mohu vždy 
spolehnout
… abys mi pomohl být tím, kým mne chce 
mít Bůh

NEPLAČTE
• Neplačte nad tím, co jste ztratili, ale bo-
jujte za to, co máte.
• Neplačte nad tím, co je mrtvé, ale bojujte 
za to, co se ve vás narodilo.
• Neplačte pro toho, který vás nechal, ale 
bojujte pro toho, kdo je s vámi.
• Neplačte pro ty, kdo vás nesnáší, bojujte 
pro ty, kdo vás chtějí.
• Neplačte pro vaši minulost, bojujte za 
nynější starosti.
• Neplačte nad vaším utrpením, bojujte za 
vaši radost.

papež František 
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VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z. s.

PODĚKOVÁNÍ

KROUŽEK V ORLOVNĚ

Deště jsme se po suchém jaru dočkali, 
jarní mrazy nás vystrašily hodně, ale rašící 
letorosty poškodily naštěstí jen částečně. 
Násada hroznů vypadá letos slušně, tak-
že s dostatečnou pílí a Boží pomocí snad 
bude dobrý ročník. Období „koštů“ skon-
čilo začátkem května a vinařům začátkem 
června začalo období postřiků a zelených 
prací. Proto, když mají vinaři v první po-

lovině května trochu volno, je příhodný 
čas vyrazit za poznáním a povyražením 
do světa.

Proto byl poslední akcí našeho spol-
ku každoroční vinařský zájezd. Všechna 
zbylá místa byla brzy jako vždy obsaze-
na převážně obvyklými účastníky. Zájezd 
tentokrát organizoval náš předseda Pavel 
Žáček.

VÍRA NENÍ FASTFOODOVÝ 
POKRM A BOHA HLEDEJ V ZIMĚ

Poslední desetiletí byla ztracená. Pa-
pežové běhali po náměstích, objímali se 
s věřícími a oblbovali masy. Sympatie zís-
kávali, ale víru zničili, protože ji rozdávali 
jako fastfoodový pokrm, pro nějž není tře-
ba trpělivosti, nasazení ani lásky.

Moderní uvolněnost si přeje měnit hří-
chy v práva a katolická církev jde moder-

nímu člověku naproti, když na sebevětší 
hřích ihned nabízí odpuštění. Bůh však 
kašle na vlažnost. Chce vidět zapálení, 
vášeň, lásku.

Venku se všichni musejí naučit, že na-
lezení Boha nese utrpení a oběť. Oni ho 
musejí najít v zimě, stejně jako já.“

Fiktivní Pius XIII

Poděkování „Juniorům  
z novasu“

Děkuji mládeži za reprezentaci na fot-
balovém turnaji O pohár starosty obce 
Telnice. Jsem ráda, že se kluci mohli při-
pravovat na našem zmodernizovaném ví-

ceúčelovém hřišti. Samozřejmě i nadále 
budou mít možnost na tomto hřišti tréno-
vat a já se těším na každou chvíli, kterou 
s nimi budu moci strávit.

Helena Buchtová
správkyně víceúčelového hřiště

Výtvarný kroužek v orlovně
Moutnická orlovna je stále plná dětí. 

Učí se lidová pořekadla a písničky, 
např. Kolo kolo mlýnský, Zajíček v své 
jamce… Holčičky si vytvořily krásné ná-
ramky a kluci vyráběli šneky a motýlky.

Při pěkném počasí se děti vydovádí 
na víceúčelovém hřišti za orlovnou. Paní 
Buchtová pořádá s dětmi závody a hry, za 
které děti odměňuje papírovými medaile-
mi, které si společně vyrábíme.

Šárka Hrabovská
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Cílem zájezdu bylo tentokrát malebné 
vinařské městečko Bzenec. Na úvod jsme 
samozřejmě nemohli nenavštívit známou, 
900let starou Bzeneckou lípu v zámeckém 
parku. Při té příležitosti jsme navštívili 
i Zámecké vinařství, kde jsme si s poho-
dovým a zábavným průvodcem prohlédli 
výrobní prostory a zařízení a samozřejmě 
staré zámecké sklepy. Okoštovali jsme 
samozřejmě i několik výborných vzo-
rečků. Potom jsme si jako předobědovou 
rozcvičku vyšlápli na kopeček nad měs-
tem. Pokochali jsme se krásnou vyhlídkou 
a prohlédli si loni, po více než 70 letech 
obnovenou kapli sv. Floriána a Šebestiána 
a při tom jsme vyslechli výklad samotné-
ho pana bzeneckého starosty. To už nás ale 
organizátor a hlad hnali z kopce dolů na 
výborný oběd.

Po obědě jsme navštívili rodinné vi-
nařství Vinum Moravicum. V doprovodu 
majitele a jeho manželky jsme si prohlédli 
jejich krásně zrekonstruované historic-

ké sklepy, kde sídlí jejich vinařská firma 
a s odborným výkladem ochutnali jejich 
nejlepší vína.

Poslední zastávkou zájezdu byla na 
zpáteční cestě návštěva Kyjovského pi-
vovaru, kde jsme povečeřeli, ohřáli se 
ve varně, následně vychladli na spilce 
a u ležáckých tanků a samozřejmě oko-
štovali jejich produkty. Zpáteční cesta 
nám v dobré náladě za společného zpěvu 
lidových písní utekla jako nic. Počasí nám 
přálo, organizace byla skvělá, nálada vý-
borná, účastníci zájezdu vypadali spoko-
jeně, takže se už těšíme na další zájezd.

Máme za sebou i další ročník soutě-
že o obec roku, které jsme se s ostatními 
spolky zúčastnili. Senioři mohli na svém 
každoročním setkání okoštovat naše 
moutnická vína, a kdo má tu smůlu, že ješ-
tě není senior, bude se holt muset zastavit 
ve sklepě. (Okoštovat né zestárnout.)

Za VBM – Vinaři Moutnice
Jiří Novotný
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Nebraňme se ekologii, vyplatí 
se nám to

Mnozí z nás považují pojmy jako eko-
logie, společenská odpovědnost, nebo 
ochrana životního prostředí za něco mo-
derního a líbivého, s čím přicházejí eko-
-nadšenci v posledních letech.

Jde však o velký omyl, ochranou pří-
rody se lidé začali zabývat už v průběhu 
19. století, sice nepoužívali termíny „eko-
logie“ a „společenská odpovědnost“, ale 
již tehdy si uvědomovali, že se krajina 
v Česku v průběhu staletí hodně změni-
la a v důsledku lidské činnosti na mnoha 
místech i značně poškodila.

Osvícení šlechtici proto začali na svých 
panstvích zřizovat přírodní rezervace, 
kde bylo zakázáno hospodařit a obdělá-
vat půdu. Nejstarším chráněným územím 
v Česku a zároveň i nejstarší přírodní re-
zervací v Evropě je Žofínský prales, kte-
rý byl vyhlášen již roku 1838 na panství 
Buquoyů.

V dnešní době si už nevystačíme jen 
s vyhlašováním chráněných území, je po-
třeba dělat víc. Firmy při svém provozu 
přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z dů-
vodu ekonomických, ale také proto, aby 
šetřily ubývající přírodní zdroje. V kance-
lářích svítí úsporné světelné zdroje, budo-
vy dostaly zateplení, řada firemních ma-
teriálů zůstává jen v elektronické podobě, 
tiskneme jen to, co je opravdu důležité.

Stejně odpovědně se chovají i města 
a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze 
svých rozpočtů přispívají na zachování 
linkových autobusů a vlaků, nahradily ve-
řejné osvětlení za úspornější světla, pod-
porují místní firmy, motivují spoluobčany 
k důslednému třídění odpadů. Recyklace 

může pro obce znamenat důležitou úspo-
ru. Zatímco netříděný odpad musí obec 
předat specializované firmě, která si nechá 
za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný 
odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní 
systémy zcela zdarma.

Zpětný odběr vysloužilých elektro-
zařízení a jejich následná recyklace se 
vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž 
opětovně využít materiály a šetří přírodní 
zdroje. Druhotné suroviny získané z recy-
klace jsou levnější než nová těžba. Navíc 
recyklace zamezí úniku škodlivých látek 
(například rtuti ze zářivek) do přírody.

Zpětný odběr světelných zdrojů i dal-
ších elektrozařízení pro naši obec zajiš-
ťuje kolektivní systém EKOLAMP, který 
v České republice vytváří hustou síť sběr-
ných míst, přispívá na provoz sběrného 
místa, zajišťuje přepravu sběrných nádob 
do recyklační firmy i samotnou recyklaci. 
Ročně se prostřednictvím kolektivního 
systému EKOLAMP podaří recyklovat 
kolem 5 miliónů kusů zářivek a dalších 
světelných zdrojů. To představuje až 
25 kg rtuti, která by jinak mohla znečis-
tit vodu o objemu téměř dvou Lipenských 
přehrad.

Mapu sběrných míst naleznete na 
www.ekolamp.cz.

EKOLAMP
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