MOUTNICKÝ

periodický tisk územního samosprávného celku
vydává obec Moutnice, Moutnice 277, 664 55 Moutnice, IČO 00282154
Moutnický zpravodaj je vydáván čtvrtletně v obci Moutnice
Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR: MK ČR E 17234
Příspěvky můžete zasílat na Obecní úřad Moutnice (podatelna@oumoutnice.cz)
nebo panu M. Novotnému (aquak@seznam.cz)

ZPRAVODAJ
3/2019

KULTURA

HISTORIE

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA

strana 7

strana 10

strana 17

INFORMACE
OD
ORGANIZACÍ
strana 20

HODY
strana 32

MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2019

Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou hody, což je u nás spojeno i s koncem prázdnin. Blíží se také konec
léta. Celé prázdniny jsme byli skrz média masírováni informacemi ohledně vládní krize
a také se hodně spekuluje o blížící se ekonomické krizi. Často se krize spojuje s koncem. To ve spoustě lidí pak vyvolává pocit nejistoty či strachu. Chtěl bych vás všechny
povzbudit k tomu, abyste se nebáli. I kdyby nějaká krize měla přijít – ať už ekonomická,
ekologická, vládní či jakákoli jiná např. osobní nebo ve vztazích, nebojte se! Krize,
i když mohou být náročné, jsou důležité k tomu, abychom se posunuli dále. Krize představují i určitou životní výzvu – jak povyrůst, jak se posunout dále. Nebojte se.
Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

1. ZPRÁVY Z OBCE
Rekonstrukce kotelny
ve škole

Kotelna v budově základní školy se
potýkala s několika problémy. Jednak zde
po deštích nastupovala voda, která zaplavovala plynové kotle. A hlavně stávající
plynové kotle byly zastaralé a již se na ně
nevyráběly náhradní součástky.

Reálně hrozilo, že v případě poruchy
některých z kotlů, bude problém s dodávkou tepla v celé budově školy. Po dohodě
s paní ředitelkou se nechal zpracovat projekt na nové kotle včetně úpravy rozvodů
tepla. Vzhledem k tomu, že byly navrženy

kondenzační kotle se zavěšením na zdi,
bylo dále zapotřebí řešit spalinový systém
a novou ocelovou konstrukci podesty pro
obsluhu kotlů.

Rada se rozhodla poptat několik firem
o cenovou nabídku na rekonstrukci kotelny, z nichž nejlevnější a nejvýhodnější
předložila společnost Zahradník, s. r. o.
Byla učiněna objednávka a mohlo se začít. V průběhu realizace se naráželo na
řadu dalších problémů. Nakonec jsme se
rozhodli pro komplexnější řešení a došlo
i na nové omítky, rozvody elektrické energie i nové odpady. Ocelovou podestu nám
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vyrobil Tomáš Fiala z Těšan.Výsledkem
je bezpečnější a moderní kotelna. Nebude již docházet k vyplavování kotlů. Také
by mělo dojít ke snížení spotřeby plynu,
jelikož nové kotle jsou účinnější. K další
úspoře by mělo vést efektivnější vytápění
jen těch částí budovy, které je třeba v danou část dne vytápět.

Rada obce se obrátila začátkem roku
s individuální žádostí o dotaci na tuto akci
na Jihomoravský kraj. Jihomoravský kraj
podpořil finančně rekonstrukci kotelny
částkou 150.000 Kč, za což děkujeme.

Oprava místních komunikací

V průběhu léta dále došlo k opravě
místních komunikací. Jednotlivá místa byla vybírána celou radou. Jednalo se
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o některá místa, která trpěla při realizaci
průtahu, dále pak místa, kde silnice poklesla po kanalizaci či jiná propadlá místa
a také most u trafostanice.
Rekonstrukci místních komunikací zajišťovala společnost M-Silnice.

Nový parket

O opravě parketu se už také nějakou
dobu mluví. Zvláště když se blíží hody,
přibývá k opravě připomínek. Snažili jsme
se v posledním roce hledat s technickým
poradcem řešení, jak celou opravu uchopit. K nalezení optimálního řešení jsme si
zvali i zástupce několika firem, které se
zabývají podlahami.
Nakonec zvítězila varianta, že se přibetonovaná část odbourá, vytvoří se zde
nový kufr a také se podloží nově odvodní.
Nakonec dojde k nadbetonování původní
i opravené plochy novou monolitickou železobetonovou deskou. Technické řešení
i časové možnosti byly konzultovány také

se stárky. Od nich vzešel požadavek, aby
se v betonu nachystal žlab na ruční stavění
máje. K této výzvě byl přizván zámečník,
který měl za úkol nalézt technické řešení.
Vzhledem k tomu, že dojde v okolí nového parketu k terénním úpravám a také
díky tomu, že jsme čekali na některé cenové nabídky a vyřešení problému s ručním
stavěním máje, se nakonec sáhlo k realizaci parketu hned po hodech, aby tráva
mohla do příštího roku zakořenit a netahalo se na parket bláto.

Údržba víceúčelového hřiště

Na víceúčelovém hřišti proběhla každoroční revize hřiště. Revizní technik
upozornil na nevyhovující stav odrazových desek u basketbalových košů a dále
doporučil provádět pravidelné nátěry na
všech konstrukcích.

V průběhu prázdnin tedy došlo k výměně odrazových desek u basketbalových
košů. Dále jsme se domluvili s natěrači, že
po hodech natřou veškeré rezavé sloupy,
na kterých jsou uchyceny ochranné sítě.
Nakonec byla objednána i údržba víceúčelového hřiště, kdy budou vysáty veškeré
nečistoty a bude dosypán křemičitý písek.
K údržbě víceúčelového povrchu dojde
hned po skončení natěračských prací.
Ing. Antonín Vymazal
starosta obce
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Sběrný dvůr v Moutnicích
a nebezpečný odpad

Milí spoluobčané, poslední dobou mají
někteří z Vás problém s rozpoznáním
toho, co patří a nepatří do sběrného dvora.
Náš sběrný dvůr je umístěn v části obce
„Pod Chaloupkama“ a je otevřen ve středu
odpoledne a v sobotu dopoledne. Aktuální
otevírací doba je vždy uvedena na místním infokanále a na webu obce Moutnice v rubrice „tříděný odpad“. O aktuální
změně otevírací doby Vás vždy informujeme také prostřednictvím rozhlasu a FB
stránky obce.
Co je to vlastně sběrný dvůr? Je to
místo, které určila obec, a slouží ke shromažďování určitých druhů odpadů. U nás
v obci je možné do sběrného dvora vyvézt velkoobjemový odpad, ořezané větve
a shrabané listí, použitý olej z domácnosti. Dále je možné do sběrného dvora vyvézt stavební suť. Tato komodita je zpoplatněna, a to částkou 30 Kč za stavební
kolečko.
Sběrný dvůr také slouží jako místo
zpětného odběru, takže zde můžete odevzdat vysloužilé elektrické spotřebiče,
starou elektroniku, různé typy monočlánků a světelných zdrojů. Před sběrným
dvorem jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad a na textil.
A jak je to s nebezpečným odpadem?
Ten do sběrného dvora nepatří. 2x ročně
se koná mobilní svoz nebezpečného odpadu, vždy na jaře a na podzim. O přesném termínu jste včas informování. Pouze
v době mobilního sběru nebezpečného
odpadu můžete tento odpad přinést a přímo ho odevzdat pracovníkům firmy, která
nebezpečný odpad sváží. Do nebezpečného odpadu jsou zahrnuty pneumatiky,
zbytky umělých hnojiv, herbicidů, pesticidů a mořidel, zbytky barev, laků, ředidel,
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olejů a zbytky dalších chemikálií, staré
a nepoužité léky a další. Nebezpečný odpad, který donesete do mobilního svozu,
je třeba mít v uzavřených nádobách. Tento
mobilní svoz trvá vždy cca 2 hodiny a vše,
co zaměstnanci svozové firmy vysbírají,
ihned také odvezou.
Snažíme se tak mít i ve sběrném dvoře
pořádek a bezpečí pro Vás, kteří ho využívají. A přesto se najdou v naší obci nenechavci, kteří si ležérně nebezpečný odpad
přehodí přes plot a jsou spokojení, že mají
doma pořádek. Ale za jakou cenu? Za cenu
toho, že při přehazování se zbytky starých
chemikálií rozlijí, projde kolem malé dítě
nebo pes a neštěstí je na světě! Pořádek
a čistá obec by nám neměla být lhostejná,
nežije zde pouze my, ale i naše děti a naše
příští generace – chovejme se proto zodpovědně a zanechejme tady dalším generacím hezkou, čistou a bezpečnou obec.
Děkujeme.
Iva Kohoutková

Sčítání lidu, domů a bytů
z roku 1980

Jako zajímavost zde uvádíme údaje
z výše uvedeného sčítání.
V roce 1980 měla obec 1 126 obyvatel,
z toho bylo 566 mužů a 560 žen. Z celkového počtu obyvatel bylo v té době 594
ekonomicky aktivních. V Moutnicích
bylo 299 obytných domů, z toho bylo 282
trvale obydlených. V domech bylo evidováno 314 bytů, z toho 312 jich bylo v rodinných domech a 2 v ostatních budovách
(ZŠ a orlovna).
Zajímavé je vybavení bytů. 233 bytů
mělo koupelnu nebo sprchu, 206 bytů
mělo vodovod a 181 bytů mělo ústřední
topení. Ve 284 bytech byla chladnička.
Automatickou pračku vlastnilo 20 bytů,
obyčejnou pračku 254 bytů. Barevný te-
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levizor byl v roce 1980 v 7 bytech, ve
271 byl černobílý televizor. V obci bylo
37 motocyklů a 128 osobních automobilů.

Z toho 98 jich bylo garážovaných, zbylých 30 garáž nevlastnilo.
Iva Kohoutková

KULTURA
Soutěž Vesnice roku 2019

Naši obec navštívila 5. června hodnotící komise soutěže Vesnice roku. U budovy
obecního úřadu je přivítal krojovaný pár
chlebem se škvarkovou pomazánkou a lahodným vínem.
Po úvodním vzájemném představení se ujal slova pan starosta. Představil
naši obec, její historii, rozvoj, plány do
budoucna. Jak z pohledu legislativy, obyvatelstva, kultury, zeleně, výstavby tak
i z pohledu života v naší obci. Svoje slovo
měla i knihovnice, kdy krátce představila naši knihovnu. Poté členové komise
navštívili školku, kde ochutnali vynikající rohlíčky od našich školních kuchařek,
a školu.

Cestou ze školy do orlovny si prohlédli ukázky útoku malých hasičů a ukázky
florbalového zápasu dětí.
V orlovně již na komisi čekaly organizace a spolky se svými prezentacemi, výstavami a ukázkami své činnosti či výrobků. Pro zpříjemnění společné chvilky celé
obce jsme pozvali i veřejnost a mohli jsme
zažít spoustu krásných setkání.

Chtěla bych všem, kteří se jakkoli zapojili, třeba i jen svojí přítomností,
PODĚKOVAT. Byl to velmi krásný pohled
na vaši práci. Všichni jste ochotni přiložit
ruku ke společnému dílu a to je ta nejlepší
vizitka, která pro mě znamená víc, než stuha
(ocenění v soutěži Vesnice roku).
7
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V pátek 7. června ve Křtinách byly oficiálně vyhlášeny výsledky soutěže. Naše
obec získala mimořádné ocenění za stavbu průtahu a diplom za knihovnu, automaticky jsme tím postoupili do celostátního
kola za Jihomoravský kraj.
29. srpna již do naší obce dorazila celostátní komise na hodnocení knihovny.
Po přivítání krojovaným párem s občerstvením pan starosta ve zkratce představil naši obec. Hlavní slovo měla samozřejmě knihovnice, kterou doplnila za
základní školu paní učitelka Salzburgerová s dětmi a já za kulturní komisi.
Výsledek bude vyhlášen v říjnu v Klementinu v Praze.
Lenka Dohnálková
kulturní komise

Ocenění v soutěži Vesnice
roku 2019

27. července se za účasti mnoha mimořádných hostů konalo slavnostní vyhlášení jihomoravského kola Vesnice roku
2019. Akce se odehrála v Morkůvkách,
vítězi krajské soutěže a držiteli zlaté stuhy. V průběhu dne byly veřejnosti otevřeny místní unikáty jako např. zvonice nebo
muzeum genpor. Františka Peřiny.
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Po prohlídce obce se hosté přesunuli ke
kulturnímu domu, kde účastníky přivítal
mužácký sbor z Morkůvek a dětské sdružení Peřinka. Následně zde proběhlo udílení cen všem úspěšným obcím. Zástupci
za naši obce v čele s místostarostou Rostislavem Dohnálkem převzali Mimořádné
ocenění za zdařilou realizaci rekonstrukce
průtahu obcí a Diplom za moderní knihovnické a informační služby.
Kateřina Flajšingerová
knihovnice

Setkání seniorů

V sobotu 17. června jsme se sešli v orlovně při tradičním setkání seniorů. Letos
se jej zúčastnilo kolem stovky občanů
Moutnic nad 65 let.
Předsedkyně kulturní komise Lenka
Dohnálková a starosta obce Antonín Vymazal všechny srdečně přivítali a pak už
přišlo na řadu vystoupení dětí z dramatického kroužku ZŠ Moutnice pod vedením
paní učitelky Lenky Salzburgerové. Děti
s paní učitelkou nacvičily krásné pásmo
Vlčí pohádky a byly odměněny nejen
bouřlivým potleskem, ale také nějakou
sladkostí při odchodu.
Poté bylo připraveno občerstvení: řízek, káva, koláče, zákusky, pivo nebo
víno – snad si každý přišel na své a pochutnal si. Setkání pokračovalo volnou
zábavou při poslechu cimbálové muziky
Donava, zájemci si také mohli prohlédnout nástěnky s fotografiemi a informacemi spolků, které byly prezentovány při
soutěži o obec roku, případně staré fotky,
které se promítaly na velké televizní obrazovce.
Při vínečku, pivečku, muzice a povídání s přáteli a sousedy čas utíkal poměrně
rychle; ani jsme se nenadáli a byl tu podvečer a čas se rozejít.
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Jsem ráda, že se toto setkání seniorů
stalo v Moutnicích již tradicí a že máme
možnost takto našim starším občanům poděkovat za jejich práci, zkušenosti, obětavost a lásku.
Katka Springinsfeldová
kulturní komise

Dnes životem jdu pomaleji
Dnes životem jdu pomaleji,
ne pro svůj věk, či bolest v kolenou,
jenom se déle dívám, jak se věci dějí,
jak se má slova míjí s ozvěnou.
Dnes častěji na chvíli zůstanu stát,
abych se zeptal těch, co se vracejí,
zda potkali někoho, kdo je měl rád,
zda na své cestě i já mám naději.
Dnes více se dívám kolem
a nevadí, že utíká mi čas.

Učím se, raduji i pláču bolem,
padám a zvedám se, zas a zas.
Dnes lidem naslouchám pozorněji,
nechávám jejich slova uzrát v duši,
jak víno na patře je převaluji
a poslouchám, jak srdce buší.
Dnes dříve a raději večer usínám,
vzpomínky nechávám vstoupit do svých
snů,
a nad ránem, když oči otvírám,
jsem vděčný za další z mých dnů.
Dnes méně své dny počítám,
spíše je hýčkám a vážím,
někdy to bolí, až slzy polykám,
a tak jdu pomalu, ale pořád se snažím.
Luboslav Fiala
strážník Městské policie Brno
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HISTORIE
Ze starých kronik – rok 1939

Poznámka předem: opisováno doslovně ze staré kroniky, text odpovídá dobovému pravopisu. Případné chyby nejsou
chybami současného kronikáře.
Zima tohoto roku byla mírná ale až
v březnu se ochladilo a napadl sních. Jarní práce se většinou konaly až v dubnu.
Léto bylo příznivé, úroda jetelovin výborná i ůroda o žních byla nadprůměrná,
jenomže do nich se dostavili časté deště.
V okolních obcích byla rovněž velká úroda ve vinicích, ůroda brambor byla rovněž výborná taktéž i řepy jak krmné tak
i cukrové, výnos po měřici byl 65-70q.
Ve zdejší škole se začalo s viučováním až
8. ledna. Místní rada se seskládala z těchto
občanů předseda Josef Žák, jednatel František Přikryl, pokladník František Husák,
členové Rudolf Moravčík, Jindra Sedláčková, Cyril Mašek, František Dohnálek.
Stále se proslíchalo o samostatnosti Slováků pod vedením svého vůdce Dr. Josefa
Tise, který si na presidentu Emilu Háchovi svolání slovenského který se rozhodl
dne 8. března na samostatnosti slovenska,
svasky s českými zeměmi byli přerušeny.
Ústava československé republiky byla
porušena roztrhána a zničena. V českých
zemích nastala bouře německé občanstvo
se chtělo přičlenit k velkoněmecké říši
proto se rozhodl president Hácha k ústnímu jednání s Hitlerem by vzal náš národ
do své ochrany, poněvadž viděl, že není
jiného východiska vůdce říše žádosti vyhověl a proto 15. března 1939 obsadil celé
území Čech a Moravy.
Toho dne brzy ráno vyhlašoval obecní sluha s bubnem po vesnici, že německé vojsko nastupuje na naše území by se
10

mu nečinily žádné překážky že jakýkoli
nápor rozdrtí. Žádný občan s toho neměl
žádnou radost, lidé se schovali, vesnice
byla liduprázdná jen jeden bývalý fašista
Stanislav Páral ve stejnokroji na ně čekal
a šel jim vstříc před čermákovým hostincem. 16. března byl vůdce uvítán v Praze německým obyvatelstvem a studentstvem, za svého pobytu v našem hlavním
městě vyhlásil 18. článků o protektorátu
nad českými zeměmi. Těmito články byla
daná kulturní a samosprávná autonomie.
28. března president Dr. Hácha rozpustil
parlament a senát a jen jmenoval 50členů
výboru.
Němečtí vetřelci se začaly roztahovat
ve všech kasárnách a česká armáda byla
rozpuštěna a němci se usadili jako by zde
byli odjakživa. Ve školách byl zaveden
jako povinný předmět u českého žactva
němčina, pochopení jak od žactva tak
i učitelů nebyla žádná. Každý čekal jak se
němci k českému národu zachovají, hned
jejich první bylo změnit způsob jízdy, dosud se u nás jezdilo po levé straně vozovky, jakmile přišli němci na naše silnice tak
si postupovaly po své pravé straně a obyvatelé se musely chtěj nechtěj přizpůsobyt, vyvěsili výstražné tabule s nápisem
„Rechsfáren“ –jezděte vpravo a tak se
veškerá doprava přetočila do rána na pravou stranu, ale nemohli si navyknout starší zemědělci, kteří jezdili po vesnici stále
po své levé straně ale na tuto změnu si každý brzy navikl, protože hned v roce 1937
se uveřejňovaly zprávy, že se musíme přizpůsobit jiným státům bylo již vypočítané
kolik milionů korun to bude stát, zatím se
to provedlo rychle a s diktátem a jezdí se
po pravé tak jako po levé. Občané si brzy
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navikly říkaly mezi sebou že budou muset
navikat na horší a tvrdčí nařízení.
11. května v obci bylo sv. biřmování
které zde rozdílel brněnský biskup Dr. Josef Kupka zůčastnili se žáci i dospělí jak
z Moutnic, Rozařína, Nesvačilky a Jaloviska. Účast na této mimořádné slavnosti
obrovská jak občanů místních tak i z dalekého okolí. Školní rok se velmi brzi ukončil zvlášť na školách německých skončil
15. června a na českých až 24. června.
22. července postihlo zdejší obec velké
krupobití kroupi velikosti slepičího vejce
zničili téměř všechno obili neposečené
a na hromádkách položené úplně tak, že
to nestálo ani za mlácení, v mandelách
tomu nebylo nic. V celé obci byla všechna
kritina na všech domech rozbita,
že na střechách zůstaly jen ojedinělé křidlice a holá vazba, po
krupobití se dalo do deště a pršelo bez přestání tři dny a voda
prosakovala do příbytků stropi
byli promoklé a omítka z nich
padala lidem na hlavy. Koho postihlo krupobití na poli byli lidé
potlučeni zakrváceni, záda měli
samé modřiny. Tuto katastrofu
poznala hlavně polní zvěř, občané chodili po poli a tyto obyvatele přírody zmrzačené a zabité
sbíraly do pitlu a nosili domů.
Tuto katastrofu přežila jen ojedinělá polní zvěř takže se nekonaly žádné hony. Okna na všech
domech byla rozbyta, kukuřice
byla potlučena, zůstali stát jen
holé palice, klasy na zrno nebyli
vůbec žádné.
Němečtí uchvatitelé nebyli
jenom s námi spokojeni proto
jejich armáda vtrhla do Polska
a tímto krokem byla rozpoutána

druhá světová válka nejhroznější v dějinách lidstva.

Moutnické kříže – z Moutnic
na Velké Němčice

Vydáme-li se po silnici směrem na
Velké Němčice, spatříme asi 25 metrů od
posledního moutnického stavení po pravé
straně starobylý kříž. Nechali jej na okraji
svého pozemku z vděčnosti postavit manželé Žáčkovi z Moutnic č. 12.
Podstavec je velmi pravděpodobně pískovcový, nyní natřený zřejmě malířskou
bílou barvou. Na p řední straně je mělký
výklenek nahoře zaoblený. Je do něj vložena deska stejného tvaru z bílého mramoru s vytesaným textem z Nového zákona:
„Pojďtež
ke
mně
všickni kteříž pracujete
a obtíženi jste a já vás občerstvím.“ Mat XI-28
Ke cti a chvále Boží
postavili Barnabáš Žáček
a Maria jeho žena 1890“.
Dole je napsáno: A.
Müller v Brně /zřejmě kameník či stavitel kříže/.
Nahoře je do pískovcového základu vsazen černý litinový kříž s pozlaceným tělem Ukřižovaného
Krista a pod ním je rovněž
pozlacený reliéf Matky
Boží Panny Marie. Kříž
je obyvateli domu č. 12,
kteří jsou potomky manželů Marie a Barnabáše
Žáčkových, velmi pěkně
udržován.
Okolí kříže je přírodní.
Miluše Janoušková,
kronikářka
11
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Setkání s Majkou

Jistě jste všichni letos vnímali velké
přemnožení hrabošů a jejich následnou
likvidaci přímo na polích po celé Moravě pomocí otrávených granulí. Říkám si:
„Další chemie do půdy, do našeho života, našeho životního prostředí!“ Jako by
nestačily postřiky všech okolních polí,
zahrad, vinohradů a trávníků! Všechno se
přece díky vzduchu, vodě a větru postupně
dostává do našeho organizmu! Ale nechci
o tomto tématu nějak polemizovat, jednak
nejsem chemik a hlavně věřím, že i v tomto oboru se pracuje na tom, aby se účinná látka jedů rychle rozložila na bezpečné látky a nezůstávala jako zátěž v půdě
(nebo mě o tomto způsobu rozkladu látek
v aplikovaném přípravku ujišťoval jeden
agronom, když jsem se ho na to ptal).
Chci psát o tom, že je tady i spousta
pozitivních věcí, spousta zvířat, která se
sem vrací díky tomu, že je tady čistější
příroda. Vybudovali jsme si tady kanalizaci s čističkou odpadních vod a díky tomu
zmizela většina jímek a takzvaných trativodů, které většinou končily v našem potoce. Chov domácích zvířat už taky není
v takové míře, jako byl dřív, a tím se hodně snížil únik močky do spodních vod ze
špatně zaizolovaných hnojišť. Když jdete
okolo našeho potoka a před vámi skočí do
vody ondatra, to už asi nikoho nepřekvapí
a je dobře, že tady s námi chtějí žít. Kdyby
tam neměly co jíst anebo jim tekla okolo
nory voda z pračky, tak by tam asi nebyly,
a to taky svědčí o tom, že kanalizace dobře funguje.
Mě docela mile překvapilo, že v potoce
vidím často lovit užovky a dokonce jsem
jednou u čističky nachytal volavku bílou,
12

jak se brodí a hledá něco k snědku. Dobře
a teď už vás nebudu napínat a povím vám
něco o té Majce.
Bylo to loni někdy koncem července, já
se vracel ze svého včelína a v trávě jsem
uviděl velice zajímavého brouka. Byl dost
velký, modré až fialové barvy s nápadně
velkým zadečkem. Říkám si: „To je ale
zajímavý brouk, toho jsem ještě nikdy
neviděl. Vezmu ho domů a ukážu ho klukům.“ Opatrně jsem ho vzal na list a odnesl ho domů. Jak mi lezl v kuchyni po
stole a my ho obdivovali, tak jsem ho vyfotil a s dotazem co to je za brouka, jsem
poslal fotku mému kamarádovi, který učí
na Mendelově univerzitě v Brně a je přes
brouky odborník.
Obratem mi přišla odpověď, ale jak to
teď kulantně napsat? Říká mi: „Pokud ti
to doma v manželství moc dobře nefunguje, tak ho olízni!“ Jen jsem vykulil oči
a ptám se, jak to myslel. On se jen zasmál
a řekl mi, že ten brouk, kterého jsem našel, se jmenuje Majka fialová (Meloe violacelus) z rodu majkovitých, kterých je
v naší republice asi 35 druhů. Většinou
žije spíš v podhorských či horských polohách a je docela zajímavé, že jsem ji našel
u nás. Majka je náš druhý nejjedovatější
brouk. Když ji chytneš do ruky anebo se
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cítí nějak jinak ohrožená, tak ze svých
kloubů začne na svoji obranu vylučovat
žlutavou olejovitou tekutinu, která obsahuje jed zvaný kantaridin, který je pro
člověka smrtelný už v dávce 30 mg (což
samozřejmě není z jedné Majky), a pokud
by se chtěl Majkou někdo otrávit, musel
by jich sníst několik.
Jed z těchto brouků se v dřívějších dobách používal jako afrodiziakum zvané
jako „španělské mušky“. Pokud si tímto
sekretem jen potřísníte ruce, tak to odnesete nějakým puchýřem, ti citlivější anebo
děti možná nevolností. Rozhodně to není
na umření!

Majka je býložravec a za zmínku ještě
stojí její rozmnožovací cyklus. Naklade
do jamky, kterou si vyhloubí v zemi, oplozená vajíčka, ze kterých se vylíhnou malé
larvičky. Ty potom vylezou na květy a čekají na taxíka. Tím jsou většinou samotářské včely, které je zadarmo dopraví do
svého hnízda, kde se larvy pustí do svého
díla zkázy – požírají včelí vajíčka i kaši
z nektaru a pylu určenou budoucím včelám. Má asi čtyři vývojová stádia a na jaře
se líhne jako jedinec. Pokud larvy nasednou třeba na motýla, mouchu nebo na jiný
druh dopravního prostředku, tak samozřejmě umírají, protože nemají možnost
takto parazitovat. Proto když klade majka
vajíčka, bývá jich až deset tisíc (proto ten
velký zadeček). Naše včely naštěstí tím

nejsou ohroženy, protože by ji netolerovaly, ale včela samotářka nemá moc možností, jak se ubránit.
Majka nemá ráda přímé sluneční světlo
a v našem okolí jsou známy výskyty na
severní straně Pavlovských vrchů anebo
v porostu nad Pouzdřanskou stepí. Majka
je velmi citlivá na chemii, kterou zemědělci používají, a proto žije jen v oblastech, kde je čisté životní prostředí… Když
jsem to vyprávěl svým přátelům, většinou
se mě ptali, kde jsem ji chytil anebo kam
jsem ji vypustil (samozřejmě ne z důvodu, že by se na ni chtěli jen podívat). Řekl
jsem nebrat do rukou a určitě nelízat!!! :-)
Doufám, že jsem vás tímto příběhem trošku pobavil a snad i poučil, ale hlavně jsem
rád, že je tady máme!
Na závěr bych Vás chtěl pozvat na naše
podzimní akce:
Podzimní odpadkobraní se bude konat v sobotu 21. září a sraz všech účastníků je ve 14 hodin u hasičské zbrojnice.
Přijďte svou účastí podpořit dobrou věc.
Obnova stromové aleje mezi Moutnicemi a Těšany. Zveme vás v sobotu 26. října
v 8 hodin přímo na místě. Detaily samotné
akce samozřejmě ještě upřesníme.
Sázení stromů se školou a školkou.
Tuto akci dopředu moc neplánujeme, ale
vždy se domluvíme a přizpůsobíme se
podle programu, jaký mají děti tak, aby
mohly všechny přijít. Pokud se budete
chtít přijít podívat, konkrétní termín bude
na obecních stránkách včas oznámen.í

Přírodní síla včelích
produktů – III

Jak jsem psal v předešlém zpravodaji,
včelí produkty jsou přírodní látky, které
získáváme od včel, a jsou velice vzácným
zbožím, které člověk široce využíval již
odedávna. Už jsem vám popsal základní
13
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včelí produkt med a v minulém díle jsme
si něco pověděli o včelím vosku. V dnešní
části tohoto tématu se blíže podíváme na
propolis. Tento článek jsem převzal z našeho včelařského časopisu, protože nechci
vymýšlet něco, co už někdo perfektně popsal přede mnou.
Propolis
O vzniku názvu propolis existuje několik teorií. Je to sovo řeckého původu. PRO
znamená před, vepředu a POLIS je město,
pevnost. Někteří badatelé se ale domnívají, že termín vznikl ze slova propoliso,
který znamená zamazávat, uhlazovat. Léčivé vlastnosti propolisu byly plně známé
již ve starověku. V Egyptě kněží používali
tuto látku k mumifikování vysoce postavených mrtvých. Také Řekové znali tento
produkt včel a byli obeznámeni s tím, že
se této přírodní látce ve vztahu ke zdravému životu včel přikládá velký význam.
Ve starověku se propolis užíval k léčení
hnisavých ran a spálenin. Naši předkové vypozorovali, že propolis chrání před
následky zranění. Je účinný při léčení
špatně se hojících ran, abscesů a jizev po
popáleninách a stimuluje regeneraci tkání.
V Gruzii bylo zvykem přikládat novorozencům propolisovou placičku na pupík
a také dětské hračky potírali propolisem.
Propolis a včely
Prostředí v úlu je ideální pro rozšíření
infekce, je zde stálá tma a vysoká vzdušná vlhkost. V letních měsících i poměrně
i vysoká teplota. Včely původně žily samotářsky, ale v momentě, kdy se začaly
sdružovat do větších společenství, bylo
pro ně nutné zajistit si ochranu před infekcemi. Pokud by jedna včera onemocněla,
mohla by se infekce velmi rychle rozšířit
do celého společenství. Propolis pomáhá
14

vytvořit v úlu sterilní prostředí a patřičnou ochranu před infekcemi. Včely používají propolis neboli včelí lepidlo pro
stavbu a opravy uvnitř úlu. Tmelem utěsňují vzniklé štěrbiny ve stěnách úlu, lepí
rámky, vystýlají a vyztužují buňky plástů,
upravují velikost česna – vletový otvor
a obalují cizorodé předměty (např. těla
uhynulých živočichů). Včely bohatě tmelí svá obydlí převážně na podzim, aby
v zimním období snížily tepelné ztráty.
Jak propolis vzniká
Propolis je přírodní látka, kterou včely
sbírají z pupenů a rostlin produkujících
pryskyřičné látky (olše, bříza, topol, jilm,
jehličnany a další). Včely pryskyřici dále
zpracovávají a přidávají k ní vlastní bio-

logické látky (výměšky hltanových žláz).
Propolis může mít různou barvu a vůni,
záleží to na jeho původu. Barva je závislá
na místě, kde byla tmelová pryskyřice sbírána, ale také na jejím stáří. Propolis může
být barvy hnědé, která přechází do červené, ale někdy až černé.
Složení propolisu
Složení je závislé na jeho původu,
a proto je značně proměnlivé. Celkově
bylo v propolisu prokázáno na 120 až 140
různých rostlinných látek, které ale nemusejí být zastoupeny současně. Přesný
vznik propolisu je předmětem neustálého
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výzkumu. Orientačně se skládá z následujících substancí:
• 50-80% pryskyřice, 20-30% včelí
vosk, 12-40% třísloviny, éterické oleje,
makro a mikro prvky z popela, balzámy
a mechanické příměsi, skořicový alkohol,
kyselina skořicová;
• vitamíny – B1(thiamin), PP (kyselina
nikotinová), provitamin A, dále vitaminy
B2, B6, C, E
• minerální látky – železo, hliník, vápník, křemík, mangan a jiné mikroelementy.
V propolisu se mohou vyskytovat
také flavonoidy, které jsou zodpovědné
za posílení imunity. Díky tomu je propolis účinný v boji s bakteriemi, plísněmi
či viry. Antibakteriální účinek propolisu
zajišťuje kyselina ferulová. Poslední výzkumy a nejnovější výrobky z propoli-

hodí etylalkohol v 70% koncentraci.

su slibují, že odstranění esterů kyseliny
kávové z propolisu by jej zbavilo látek,
které způsobují jeho alergický účinek. Při
teplotách pod 15 stupňů Celsia je propolis tvrdý a křehký, nad 30 stupňů Celsia
je měkký, pryskyřicové konzistence. Bod
tání je proměnlivý v závislosti na rostlinném původu a pohybuje se v rozmezí 70
až 100 stupňů Celsia, avšak je vždy vyšší
než bod tání vosku. Ve vodě je propolis
téměř nerozpustný. Jestliže chceme pro
naši potřebu vyrábět propolisový roztok
ve formě tinktury, pak se k tomu nejlépe

ném a tmavém místě v dobře uzavřených
nádobách, plastových sáčcích apod. Pokud je správně skladován, udrží si účinnost až 5 let. Nejúčinnější je surový propolis, který je uchován ve vzduchotěsném
prostředí.

Získávání propolisu
Propolis lze získat za pomoci propolisové mřížky, kterou položíme na zámky
a vkládáme do úlu na jaře a v létě po skončení hlavní snůšky. Jakmile propolisovou
mřížku vyjmeme, dáme je zmrazit a po
zmrazení propolis vylámeme. Další metodou, o něco pracnější, je seškrabávaní ze
stropu úlu a z rámků. Propolis je významně obsažen i ve voskových víčkách, jimiž
včely uzavírají medové buňky, a proto se
med i přes dlouhé skladování nezkazí. Od
jednoho včelstva se dá získat 50-100 g
propolisu za sezonu. Surový propolis se
musí očistit od nečistot a vosku. Neměl by
se čistit plavením ve vodě ani přetavovat,
neboť dochází ke ztrátám látek v něm obsažených. Měl by se skladovat na chlad-

Formy a využití propolisu
Hned na začátku bych ráda upozornila, že přibližně 0,01% lidí je na propolis
alergických. Proto je důležité být před
prvním užitím propolisu opatrný, i když
se alergie vyskytuje jen zřídka. Alergii na
15
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propolis vyzkoušíme nanesením malé kapičky na kůži – dlaňovou stranu zápěstí.
Tento test opakujeme po dva dny, a pokud
nedojde k reakci – zčervenání kůže, pupínky, svědění, otok, mohou se výrobky
z propolisu užívat. Případné nežádoucí
účinky konzultujte s lékařem. Propolis
lze užívat jak vnitřně tak i vnější formou.
Ve formě tinktur, mastí, výluhů, extraktů
nebo zásyp, ale také v podobě čípků (hemeroidy) nebo tablet (prevence chřipky,
paradentóza – často obohacené o vitamin
C) nebo také v syrovém nezpracovaném
stavu. Propolis se dále využívá také v kosmetickém a terapeutickém průmyslu, při
výrobě hudebních nástrojů a restaurátorství – lakování, v potravinářském průmyslu. V Japonsku je využíván ke konzervaci
potravin např. hluboce zmražených ryb
a také ve veterinární medicíně. Denní dávka užívání by neměla přesáhnout 3-5 g.
Užití propolisu v syrovém stavu:
Ze syrového propolisu uhněteme placičku, tu přiložíme na postiženou kůži,
převážeme obvazem a ponecháme několik dní. Kůže pod obkladem změkne a další ošetření je snadnění a méně bolestivé.
Kulička syrového propolisu vložená do
bolavého zubu přinese dočasnou úlevu.
Zde se využívá jeho poměrně silného
znecitlivujícího účinku. Účinek propolisu
pochopitelně nemocný zub nevyléčí, ovšem pomůže nemocnému překonat bolest.
Poté je potřeba navštívit svého stomatologa. Syrový propolis lze využít i na léčení
kuřích ok, otlaků nebo k léčení hlubokých
prasklin na patách.
Propolisová tinktura:
Je zřejmě nejčastější forma využití propolisu. Propolisová tinktura působí jako
přírodní antibiotikum. Možnost použití je
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jak vnitřní, tak i vnější. Dokonale dezinfikuje, ničí nebo omezuje růst některých
bakterií, virů a plísní. Lokálně tlumí bolest, podporuje obranyschopnost organismu. Propolisová tinktura je podpůrný prostředek k dezinfekci dutiny ústní a kůže,
při nachlazení a virových onemocnění
horních cest dýchacích, k potlačení infekcí a zánětů v ústní dutině a v nosohltanu,
k tlumení bolestí zubů a masážím dásní
při paradentóze i při hojení malých popálenin. Je vhodná při plísňovém a ekzémovém onemocnění pokožky.
Dávkování: Většinou se užívá propolisová tinktura ředěná vodou, například
při silném zánětu nosohltanu 3-5x denně
10-20 kapek nakapaných do šálku s 0,5 dl
vody. Při všech interních indikacích, které vyvolávají horečnaté stavy, můžeme
zkusit 3x denně 30 kapek. Při bolestech
v krku lze aplikovat přímo kapáním 2-4
kapky 4x denně. Nejlépe je užívat propolisovou tinkturu 30 minut před jídlem
nebo hodinu a půl po jídle.
Propolisová mast:
Tato mast je velice účinná a jemná přírodní hojivá substance. Používá se pouze
zvenčí na suchou, popraskanou kůži, má
své regenerační účinky. Propolisovou
mast lze využít jako podpůrnou léčbu při
ekzémech, bradavicích, plísních, popáleninách, lupence, bércových vředech a také
na popraskané rty, opary a ruce. Mast je
vhodná k masážím při bolesti kloubů, páteře, svalstva a šlach. Propolisová mast
vytvoří na pleti tenký mikrofilm, který ji
chrání po celý den – má vysoký UV faktor. Odstraňuje kožní defekty – akné, ekzémy, plísně, zabraňuje vysoušení pleti, je
vhodná i pro muže po holení. Dávkování:
propolisovou mast používáme 2-3x denně (nebo dle aktuální potřeby), jemně ji
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vtíráme 2 až 3 minuty do kůže. Propolis
barví, je proto vhodné používat tmavé oblečení nebo nechat mast nejprve vstřebat
do kůže.
Budoucnost využití propolisu
Dobrá snášenlivost u většiny lidí a široké spektrum prokazatelných léčebných
vlastností dělají z propolisu výjimečně
mocnou přirozenou látku s relativně neomezenými možnostmi použití. Jak jsme
si ale již popsali výše, propolis nemá své
stálé složení, a proto neodpovídá přísným

požadavkům léčebného prostředku. Od
moderního léčiva je vyžadována jednoznačná standardizace, což u propolisu není
možné z důvodu proměnlivosti jeho složení. Prozatím je používán a brán v úvahu
jen jako domácí nebo přírodní léčivo. Budeme doufat, že vědecká bádání a klinické
studie pomohou odhalit skrytá tajemství
tohoto prastarého přírodního léčiva.
Text: Mgr. Zuzana Samleková, Vlastimil
Dlab, Foto: Wikipedie
Roman Formánek
komise životního prostředí

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Rozhovor s ředitelkou ZŠ
a MŠ Moutnice

Na konci minulého školního roku
se s naší školou rozloučila její dlouholetá a oblíbená ředitelka
Mgr. Marie Marešová.
V novém školním roce
2019/2020
nastoupila
do funkce ředitelky ZŠ
a MŠ Moutnice jako vítězka výběrového řízení
Mgr. Milena Emmerová.
Můžete se s ní seznámit
v následujícím rozhovoru.
Mohla byste se nám, prosím, krátce představit?

Jmenuji se Milena Emmerová, bydlím
v Újezdu u Brna a mám manžela, 3 syny
a 2 vnučky. Moje rodina mi vždy dělala
velkou radost. Já sama pocházím také
z velké rodiny, kde se vždy
udržovaly pěkné vztahy,
příbuzní se setkávali a chovali se k sobě hezky. Každý
z mých sourozenců se svým
způsobem zapojil do práce
s dětmi – já jsem již od 9 let
docházela do turistického
oddílu a od 16 let vedla svoji družinku.
Vystudovala jsem gymnázium, to byl vrchol toho,
co mi bylo umožněno, takže
17
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jsem nastoupila v 18 letech do školství.
Mám tedy za sebou 36 let práce, z toho
většinu v oboru. Po mateřské dovolené
jsem při zaměstnání vystudovala pedagogickou fakultu, učitelství 1. stupně a potom také speciální pedagogiku na PF MU.
Své koníčky – práci s dětmi, zájem o přírodu a tanec – jsem si přenesla do zaměstnání – vedla jsem taneční a národopisné
soubory, upevňovala v dětech základy
ekologického chování, chodila se s nimi
učit ven a na výjezdy do přírody. Myslím
si o sobě, že jsem dobrá učitelka, která se
jen rozhodla převzít zodpovědnost za fungování školy a něco navíc se k tomu musela naučit.
Co Vás vedlo k tomu, přihlásit se do
výběrového řízení na místo ředitelky
ZŠ a MŠ Moutnice?
Přihlásit se do konkurzu do Moutnic bylo
dost spontánní rozhodnutí. Hrálo v něm
roli to, že škola je blízko mého bydliště
a že odchod paní ředitelky nebyl vynucený okolnostmi, ale přirozeným rozhodnutím odejít do důchodu. V uplynulých
22 letech jsem se podílela na proměně
školy v Boleradicích, společnými silami
jsme z ní udělali krásnou barevnou školu
s ukázkovou školní zahradou a zanechala
jsem zde velkou část vlastních nápadů.
V určitém okamžiku a za jistých okolností
člověk zjistí, že svoji energii může ještě
uplatnit někde jinde a může být prospěšný
i jiným dětem.
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Jak se Vám zatím v naší škole líbí?
Poznat školu jsem mohla až po konkurzu,
takže jsem byla překvapena. Mile i nemile. Obě budovy vypadají krásně, mateřská
škola je navíc nová a moderně vybavená.
I vybavení v základní škole je na dobré úrovni, nechybí didaktické pomůcky
a pracovní materiál, ovšem interiér školy
již volá po velkých opravách. Ráda se do
nich pustím, nebude to však do roka a do
dne. Vše závisí na dostatku financí, takže
je nutné promyslet postup – to nejdůležitější předem, ostatní musí chvíli počkat.
Ale není to jen o penězích, hodně můžeme udělat i my sami – žáci a učitelé ve
spolupráci s rodiči. První takový projekt
s názvem Zahrádka pana řídícího se již
pomalu připravuje a budeme vděčni všem
obyvatelům Moutnic za případnou podporu. Nemohu však víc prozradit – bude
to projekt dětí, a tak to musím nechat na
nich.
Můžete v krátkosti nastínit, zda plánujete nějaké změny ve fungování školy
a školky?
Na koncepci rozvoje školy a školky jsem
se rozhodla pracovat, až fungování těchto částí poznám. Mohla bych samozřejmě
mluvit o změnách ve vybavení, o modernizaci v oblasti technologií, ale vždy
jsou na prvním místě děti a žáci a kvalitní zaměstnanci. Doufám, že takoví lidé
tady zůstali, přemýšlím o tom, jak z nich
vytvořit dobrý a spolupracující kolektiv.
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Musela jsem najít další učitele do základní školy a školní družiny, tyto profese jsou
nedostatkové a tak jsem ráda, že jsem zajistila vše k zahájení školního roku. Přijdou 3 nové učitelky a pan vychovatel –
chceme otevřít 2 oddělení školní družiny
a pomoci rodičům, kteří dojíždějí za prací,
se zajištěním péče o jejich děti.
Mojí vizí je mít zde školu moderní,
opírající se o tradiční hodnoty, školu, která děti podporuje a rozvíjí jejich potenciál
Ještě by mě zajímalo, jaké změny chystáte v mimoškolních aktivitách?
Právě mimoškolní aktivity jsme již s kolegy promýšleli a připravili pestrou nabídku
kroužků a klubů. Bude tu sportovní a taneční kroužek, dramatický kroužek, sborový zpěv, šikovné ruce, kluby čtenářský
a logických her. Angličtina, doučování,
hudební výuka. V mateřské škole uvažují o józe pro děti a tvořivých činnostech.
Kroužky budou otevřeny pro všechny děti
(tedy i ty, které nechodí do družiny). Více
se o nich dozvíte na našich nových webových stránkách www.skolamoutnice.cz
Jste nakloněna spolupráci školy a obce?

Myslím tím, zda se budeme moci těšit
na vystoupení dětí na akcích pořádaných obcí, na výtvory dětí na výstavě
betlémů apod.?
Spolupráce s obcí je pro mne samozřejmostí, věřím, že i ostatní zaměstnanci
budou aktivní a zapojí se do života obce.
O některých akcích jsem již mluvila s panem starostou – například rozsvěcení vánočního stromu, vánočním jarmarku, také
s panem farářem jsme uvažovali o možnosti vystoupení malých zpěváků ze sboru
v našem kostele. Určitě budeme připravovat Den matek a zapojíme se aktivně
do ekologických aktivit obce. Věřím, že
škola bude děti bavit, budou do ní chodit
rády a rodiče nás budou podporovat. To je
mým velkým přáním.
Závěrem bych ráda pozdravila všechny
zdejší občany, popřála krásný podzimní
čas s bohatou úrodou a dobrou vůli s naší
školou, která se snaží vychovat další generaci skvělých lidí.
Děkuji Vám za odpovědi a přeji hodně
zdaru v novém působišti.
Ptala se
Katka Springinsfeldová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ke 2. září 2019 bylo v naší mateřské
škole zapsáno 43 dětí (z toho 16 nově příchozích). Chlapců máme 25 a děvčat 18.
V měsíci září se seznamujeme s novými kamarády a společně vytvořenými
pravidly. Nové děti si zvykají na nové prostředí a velkou životní změnu, která není
pro malé dítě vůbec jednoduchá. Adaptace
probíhá u každého dítěte jinak.
Slzičky se snažíme zahnat hračkami,
hrou, tancem, zpěvem, malováním, po-

bytem venku a vlídným slovem všech zaměstnankyň MŠ. Děti si do školky mohou
nosit svoji oblíbenou plyšovou hračku,
aby jim pomohla zahnat smutek.
Jako každý rok se budeme snažit o to,
aby se dětem ve školce líbilo a chodily do
ní rády. Pro letošní školní rok máme již
nyní naplánováno plno zajímavých akcí,
na které se moc těšíme.
Za kolektiv MŠ
Leona Kolková
19
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2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ
OREL JEDNOTA MOUTNICE

Svatojánský oheň

V pondělí 24. června, o Slavnosti Narození sv. Jana Křtitele, jsme pořádali tradiční Svatojánský oheň.

V 18 hodin jsme se sešli v kostele při
bohoslužbě slova, při které jsme poděkovali za uplynulý školní a akademický rok.
Potom jsme se společně vydali na farní zahradu, kde jsme zapálili táborák a při
krátké modlitbě také vzpomněli na našeho
duchovního správce otce Reného, který
s námi kvůli svému zdravotnímu stavu nemohl u ohně být. No a pak už jsme se pustili do občerstvení – pro všechny byly připraveny špekáčky, pečivo a samozřejmě
20

také něco k pití. Poté následovala volná
zábava – děti si hrály a běhaly po zahradě,
dospělí seděli kolem táboráku, zazpívali
jsme si za doprovodu kytar, popovídali
s přáteli.
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Byl to krásný letní večer a příjemné
posezení, ani se nám po setmění nechtělo rozcházet. Ale v nejlepším se prý má
skončit, tak zase někdy příště.

kladní školy. Děti koulení bavilo a v době,
kdy zrovna nesoutěžily, hrály si s míčem
na víceúčelovém hřišti za orlovnou.

Jak jsme v červnu koulovali

Ano, čtete dobře, není to chyba tisku!
V sobotu 22. června jsme uspořádali turnaj v kuželkách pro školní děti s názvem
Dětské letní koulování. Zúčastnilo se jej
deset dětí, většinou z prvního stupně záPo skončení soutěže proběhlo vyhlášení vítězů; protože byli všichni moc šikovní, medaile i sladkou odměnu obdrželi
také všichni. Tak příště přijďte taky, budeme se na váš těšit!
Petr Novotný
Orel jednota Moutnice
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Zpráva z orelského tábora
v Osové Bítýšce

Vážení Moutničáci, mladší i starší, jak
tomu bývá každý rok, i letos jsme se zhostili úkolu zorganizovat orelský tábor. Bylo
nás deset vedoucích: Pavlína Oprchalová
jako hlavní vedoucí, Monika Bartošková
(zdravotnice), Petr Oprchal, Magdaléna
Teturová, Marek Holeček, Martin Formánek, Pavel Springinsfeld, Tomáš Formánek, David Nekvapil a Natálie Bystřická,
čtyři nejmladší z nás měli na starost jednotlivé skupinky dětí a pomoc nám starším s vymýšlením her, bobříků a celkovým chodem tábora.
V sobotu 10. srpna 2019 jsme vyrazili
společně s dalšími 24 dětmi a dvěma kuchařkami (paní Gargulová, paní Čermáková a později se k nám připojila i paní Oprchalová) do MAMRE – diecézního centra
mládeže v Osové Bítýšce.
Po ubytování na děti čekalo, zasvěcení’’ do tématu celotáborové hry, kterým
letos bylo INDIÁNI. Rituál začal přivedením dětí k ohništi, kde jsme čekali v indiánských kostýmech a požádali je o pomoc
proti nájezdu nepřátelského kmene. Za
jejich pomoc jsme jim slíbili, že si budou
moci na konci týdne zasoutěžit o poklad
na stříbrném jezeře a naučíme je indiánské
dovednosti (bobříky) jako jsou: poznávání rostlin, střelba ze vzduchovky, střelba
22

z luku, vázání uzlů, sběr brouků, otužilost
a sběr zlata. Dále v sobotu na děti ještě
čekaly dvě hry, při jedné si nabatikovaly
trička a u druhé se rozdělily na čtyři šestičlenné týmy. A tábor mohl započít…
V neděli nás čekala mše svatá v místním kostele a po návratu si děti vyráběly
z látky měšce. Vymysleli jsme finanční
system – za každý včasný příchod na rozcvičku dostaly minci, za každou vyhranou
hru dostával každý člen 4 mince, tým na
druhém místě dostal 3, tým na třetím místě 2 a poslední tým 1 minci. Jelikož bylo
za den 4-6 her, průměrně dostal každý 14
mincí denně. Tyto mince mohly děti proměnit např. za 5 minut na trampolíně; ovšem musely zaplatit třeba 3 mince, záleželo na každém vedoucím, kolik si řekl. Za
20 mincí si zpřístupnily možnost jít do obchodu, 2 mince stálo 3x vystřelení z luku
nebo za 25 mincí na konci tábora si mohly
nechat udělat, tetováni“ henou. Dále jsme
tyto mince používali jako takový trestík,
například za chození po budově ve venkovní obuvi jsme jim strhli 2 mince, za
sprostá a nevhodná slova jim bylo strženo dalších pár mincí nebo za zapomenuté
věci si museli zaplatit ze svého měšce.
Šlo nám o to, děti částečně zasvětit do
tajů financí a hlavně o týmovou spolupráci. Nemusel každý dát 20 mincí za obchod, mohli se složit a poslat jen jednoho.
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Jako další odměny děti dostávaly kousky mapy Osové Bitýšky, které se jim hodily při závěrečné hře. Systém byl úplně
stejný jako u mincí s tím, že kousky dostávaly jen za hry.
Díky tomu, že jsem si zvolili takové
volné téma bez příběhu, mohli jsme prakticky hrát cokoli, nezávazně na tom, jak
jsme to měli naplánované. Když bylo teplo, hráli jsme hru, při které děti po jednom
nosily vodu přes celé hřiště jen za pomoci
kšiltovky, houbičky, dlaní, lžičky nebo děravého kelímku.
Další, vodní“ hra byla, kdy si děti
stouply v řadě za sebou přes hřiště a házely si balonky naplněné vodou. Cílem bylo
mít na konci časového limitu co nejvíc
balónků na druhé straně. Samozřejmě, že
jim praskaly, ale o to byla větší zábava.
Jako další hry během celého týdne,
jsme volili běhací, kde plnily úkoly na čas
nebo něco nosily z místa A do místa B,
dále hry spíše na zručnost, jako bylo udržení ohně jen za pomoci materiálu, který
si posbíraly do krabičky od čaje, nebo vaření, a to jen za pomoci surovin, které vyškemraly od velmi hodných lidí z vesnice.
Zajímavé bylo, že ani jedno jidlo nebylo stejné, jedna skupinka vařila špízy,
další dělala těstovinový salát, třetí špagety s rajčatovou omáčkou a poslední vařila
guláš a věřte mi, že pro nás i pro kuchařky

bylo velmi těžké vybrat vítěze.
Mezi další zručnou hru patřila stavba
luku. Jedno dopoledne se šlo do lesa, děti
si do týmu našly větev na kterou natáhly
provázek a byl luk, pak si ještě každý člen
udělal vlastní šíp. Při cestě zpět, na louce
závodily ve střelbě - první vystřelil a kam
dopadl šíp střílel další a pak další.
Další kategorii jsme volili hry na paměť
a logiku, například luštění šifer v morseově abecedě, nebo hádaní hádanek, kterých
bylo pět, odpovědi na tyto hádanky byly
tyto: oheň, tma, budík,10 (nebo 11) a 15
(nebo 45) a z toho vyšel rébus, který byl
myšlený, například: večer v 10:15 musíš být u ohniště. Čísla v závorkách jsou
proto, že každý tým měl jiné odpovědi,
a tudíž jiný čas. Tím se dostávám k další
kategorii her, a to jsou noční.
Jedna z nich byla pokračování hádankové hry, nejstarší z týmu musel dojít
v ten daný čas k ohništi, aby dostal kousky
mapy za celý den. Celé jsme to přikořenili
tím, že jsme pustili do repráku strašidelné
zvuky a kolem kousků mapy postavili zapálené svíčky.
Další noční hra byla těžení zlata: po
louce kolem 21:00 byly rozházené svítící
kroužky, tým který jich nasbíral nejvíc vyhrál. Nejkrásnější na konci dne bylo slyšet
jen chrápání na pokojích, což značilo kvalitní utahání dětí.
23
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Jako každoročně i letos se konal středeční celodenní výlet. Na tento den se
k nám připojil Vojtěch Oprchal a Helena
Dohnálková jako denní posila a psychická
podpora. Výlet byl tentokrát naplánován
do Velké Bíteše, kde proběhla mše svatá
s otcem René Strouhalem. Osobně mě zaujalo kázání, které bylo o polském knězi
Maximiliánovi Maria Kolbem, který žil
v období 2 sv. války a byl odvezen do koncetračního tábora, kde nabídl svůj život
výměnou za život Franciszka Gajowniczka – otce rodiny. Celou dobu dodával duchovní podporu ostatním odsouzeným.
Jeho vězeňské číslo bylo 1667. Musel
jsem to zmínit, jelikož kdo si zapamatoval
toto číslo dostal potom v Bítýšce odměnu. Po mši jsme se vrátili přes cukrárnu na
faru, kde se děti nasvačily a postupně byly
posílány na stopovanou, která vedla zpět
do Osové Bítýšky. Po cestě plnily různé
úkoly od vědomostních až po tělesné a na
faře na ně čekala výborná teplá večeře.
V pátek už jsme se blížili už do finále a k tomu nejdůležitějšímu – závěrečné
hře. Na začátku si děti poskládaly kompletní mapu z těch nasbíraných kousků,
jakmile to měly složené, dostaly opět šifru, která je vedla na jedno ze čtyř stanovišť. Na těchto místech plnily úkoly jako
byla lukostřelba, poznávání rostlin, přenášení vajíček a u hřbitova musely najít
konkrétního nebožtíka a zapamatovat si
datum narození a úmrtí. Po splnění všech
stanovišť byly odkázany na další a na posledním stanovišti byly odkázány zpět na
faru a od ní běžely podle fáborků až k jezeru, kde na ně čekal Peťa Oprchal s raftem a pokladem uprostřed jezera.
Nemusíte se ničeho bát, všechny děti
měly záchrannou vestu, helmu a navíc na
palubě byl s nimi i vedoucí. Kdo byl první
u jezera, vyhrál. Večer nás čekal závěreč24

ný ceremoniál v kostýmech, a to předání
diplomů a odměn za splněné bobříky.
Další novinkou (kromě mincí), která
nás napadla, byla krabička důvěry, kam
mohly děti anonymně napsat jakoukoliv
pochvalu nebo stížnost, ale bylo velmi
podezřelé, že většina reakcí byla pochvalných. Nějaké perličky jsem vám vybral
a můžete si je prohlédnout. Další fotky
z tábora si můžete prohlédnout na farních
stránkách.

Závěrem bych moc chtěl poděkovat
Báře Kinkalové za realizaci ubytování,
dopravy a zařízení všech záležitostí ohledně přihlášek, dále Pavlínce Oprchalové, že
na sebe vzala odpovědnost jakožto hlavní
vedoucí, protože to vůbec neměla lehké.
Monice Bartoškové za bezchybnou práci
zdravotníka. Našemu duchovnímu otci
René Strouhalovi za skvěle připravené
modlitby a motivační příběhy. Nakonec
samozřejmě nemalý dík patří obecnímu
úřadu v Moutnicích, HZS z Brna za půjčení raftu a příslušenství k němu a ve finále
našim kuchařkám, které si na nás udělaly
čas a prožily s námi celý tábor.
Děkuji za přečtení mého prvního článku a doufám, že jsem vám aspoň trochu
přiblížil chod tábora a možná příští rok
znovu.
Martin Formánek
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FARNOST MOUTNICE
Farnost Moutnice

Vážení spoluobčané, srdečně vás zdravím a na četné dotazy a zájem stran vyučování náboženství a možností uzavření
sňatků zdvořile sděluji následující.
Výuka náboženství
Je koncipována pro pokřtěné i nepokřtěné a jako systematická činnost navazuje na náboženské přesvědčení rodiny
(a v případě křtu na slib rodičů Bohu)
a jejím smyslem a úkolem je:
• poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života
a tyto otázky v něm probouzet;
• seznámit děti s křesťanstvím jako základem evropské civilizace a identity;
• rozvíjet sociální vztahy na základě
poznávání a osvojování si křesťanských
hodnot (morálních zásad z nich vyplývajících);
Výuka probíhá podle osnov schválenými Českou biskupskou konferencí a Ministerstvem kultury ČR a v naší obci probíhá
v několika fázích:
Předškolní děti: katecheze formou nedělní školičky.
Žáci 1. stupně základní školy: v rámci
odpolední výuky v budově základní školy.
Žáci 2. stupně základní školy a nižší
ročníky gymnázia: v rámci večerní výuky
v budově farního centra.
Učni a studenti středních škol: v rámci
večerní výuky v budově farního centra.
Studenti vysokých škol: v rámci večerní výuky v budově farního centra.
Svatba
Nejen pro působivost prostředí, hodnotný obřad a slib, ale zejména kvůli

začlenění společného života do hlubších
souvislostí a získání Božího požehnání
žádá o sňatek v kostele mnoho párů, které
si nezřídka nejsou jisté, zda je to možné.
Tedy svatbou chápeme vědomé a svobodné uzavření trvalého svazku mezi mužem a ženou před Bohem a možná je pro
tyto páry:
• oba snoubenci jsou pokřtěni v katolické církvi;
• jeden ze snoubenců je pokřtěný jako
katolík, další jako věřící z protestantských
církví (na dispenz mixta religio);
• jeden ze snoubenců je pokřtěný jako
katolík, další nepokřtěný (na dispenz
disparitas cultus).
Přičemž platí:
• druhý sňatek z povahy výjimečného
vztahu a lásky (vylučující jiné sobě rovné)
není v církvi možný vyjma případu žádosti vdovců;
• civilní sňatek co do platnosti z hlediska víry a praxe církve není validní a v případě žádosti o církevní svatbu se úřední
cestou autoritou církve prohlašuje za neplatný (propter formae).
Přeji každému z vás hezké dny a po
věcném informatoriu vám níže přikládám
dva příběhy související s tématem.
25
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Věrnost slibu

on. Ale ona se ho trochu udiveně zeptá:
„Jak bych to mohla udělat? Vždycky, celá
dlouhá léta jsme nesli všechno společně –
dobré i zlé. A teď, když mě nejvíc potřebuješ, bych tě měla opustit? Ne, projdeme společně i branou smrti. Mám z toho
strach, ale bude to krásné. Ani smrt nás
nerozdělí!“

Starší anglický film „Zkáza Titanicu“
má tuto scénu: Mohutný zaoceánský parník s více než 2000 cestujícími na palubě se potápí a není dostatek záchranných
člunů. Kapitán rozhodl, že muži mají dát
přednost ženám a dětem. Někteří muži
však nemají odvahu pohlédnout smrti do
tváře a snaží se dostat na čluny v přestrojení, námořníci jim v tom brání, všude je
plno zoufalého křiku a pláče.
Uprostřed toho všeho stojí staří manželé. „Běž, zachraň se aspoň ty!“, naléhá

Zlo a dobro
V náboženství na jedné brněnské škole
se kolegovi přihlásilo samo od sebe děvče, které řeklo: „Já v Pána Boha nevěřím,
protože kdyby byl Bůh, kde by se vzalo
to zlo?“
Při každé hodině náboženství na její
otázku myslel a ona pozorně naslouchala.
Po nějaké době jej cestou z náboženství
překvapila: „Víte, já o tom pořád přemýšlím. Ale kdyby Bůh nebyl, kde by se vzalo
to dobro?“
René Strouhal
farář

SDH MOUTNICE
29. 6. 2019 – XV. ročník
Memoriálu por. Jaroslava
Garguly

Jak jsem již v předešlém zpravodaji zmiňovala, je letošní rok pro náš sbor
rokem slavnostní a plný kulatých a půlkulatých výročí. V květnu jsme oslavili
130. výročí SDH Moutnice a poslední víkend v červnu jsme opět uspořádali naši
tradiční hasičskou soutěž s mezinárodní
účastí Memoriál por. Jaroslava Garguly,
tentokráte už popatnácté.
Po důkladných přípravách a zajištění
všeho potřebného ožilo travnaté hřiště SK
Moutnice hasičskými závody.
Soutěž jsme zahájili slavnostním ná26

stupem a přivítáním vzácných hostů. Samozřejmostí a součástí tohoto nástupu je
i uctění památky našeho bratra Jarka Garguly a položením kytice na jeho hrob.
Poté již nic nebránilo tomu, aby mohlo vypuknout soutěžní klání v požárním
útoku v kategorii mužů a žen. Soutěže
se zúčastnilo celkem 15 družstev mužů
a 6 družstev žen. Výkony družstev byly
tak vyrovnané, že do poslední chvíle si
nikdo nedovolil odhadnout, kdo bude letošním vítězem.
Soutěžní forma domácím družstvům
mužů moc nepřála, a tak vyhlídka na přední umístění se lehce rozplývala, ale přece
jen se zadařilo, krásné třetí místo obsadilo
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družstvo mužů SDH Moutnice B s časem
25,05 s. Druhá příčka patřila mužům SDH
Svatobořice s časem 24,76 s a vítězem letošního XV. ročníku Memoriálu se stalo
družstvo mužů z SDH Jezeřany – Maršovice s časem 23,56 s.

Po malé přestávce, kdy se musí upravit
soutěžní trať pro kategorii žen, odstartovalo jako první družstvo žen SDH Lanžhot a poté družstvo žen SDH Moutnice.
Holky zabodovaly a už je nikdo nepřekonal. Nejen že soutěž vyhrály, ale podle
statistiky, kterou si poctivě vede náš již
dlouholetý komentátor Robert Ostrovský,

zaběhly nejlepší čas 24,27 s v kategorii
žen za celé soutěžní ročníky. Rekord patřil
do letošního roku družstvu žen z SDH Miroslav s časem 25,56 s. O další kuriozitku
se postaralo družstvo žen SDH Tvrdonice, které se poctivě rvalo o vítězství, ale
nakonec jim o pár setin sekundy uniklo.
Získaly tak druhé místo, ale podařil se jim
vzácný kousek - soustřik na obou nástřikových terčích s časem 24,87 s. Na třetím
místě se umístilo družstvo žen SDH Bosonohy s časem 31,36 s.
Každoroční součástí naší soutěže je
i ukázka práce malých hasičů, která je náležitě ohodnocena sladkou odměnou. Závěr již patřil slavnostnímu nástupu a vyhlášení vítězů letošního ročníku.
Na závěr chci poděkovat jménem SDH
Moutnice za vaši účast na našich akcích,
které pro Vás připravujeme, a našim rodinám za toleranci a pochopení.
Jitka Flodrová
SDH Moutnice

27
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SK MOUTNICE

Stavba kuchyňky

Jak už jsem psal v minulém čísle
zpravodaje, je již v plném proudu stavba
nové kuchyňky pro ubytovnu v areálu SK
Moutnice. Šikovné ruce místních fotbalistů, funkcionářů a fandů klubu již na vazbu
a folii přibily střešní latě a usadily křid-

lici. Uvnitř kuchyňky je udělaný „rastr“
pro sádrokartony, zateplený strop, usazené okno a bude se dělat elektroinstalace
a montáž sádrokartonů. Při hodovém tancování pod májí bylo možné sledovat, jak
stavba pěkně roste. Tuto stavbu kuchyňky
budeme dál v našich zpravodajích sledovat.

Turnaj starších hráčů se
vzpomínkou na p. Josefa
Hájka

V sobotu 3. srpna se uskutečnil turnaj
starších hráčů se vzpomínkou na pana Josefa Hájka. Turnaje se zúčastnila mužstva
Moutnic, Měnína, Nosislavi a naši hosté
z Nedašova ze Zlínského kraje. Toto mužstvo přivezl do Moutnic náš bývalý hráč
a brankář Jan Divácký jako oplátku za návštěvu našich starších hráčů v Nedašově
při příležitosti oslavy jeho 60. narozenin.
28
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Výsledky zápasů na turnaji:
1. semifinále:
Měnín – Nosislav 1:3 (0:1)
2. semifinále:
Moutnice – Nedašov 3:1 (2:1)
3. místo:
Měnín – Nedašov 0:3 (0:1)
Finále:
Moutnice – Nosislav 1:2 (0:2)

Pořadí turnaje:
1. Nosislav, 2. Moutnice, 3. Nedašov,
4. Měnín
Nejlepší střelec turnaje:
Zdeněk Žák (3 branky)
Hrálo se 2 x 30 minut.
Aktuální výsledky zápasů viz tabulky

Výsledky zápasů III. tř. sk. A
Moutnice – Podolí u Brna B 9:0 (6:0)
Židlochovice – Moutnice
7:0 (4:0)
Moutnice – Těšany
3:0 (0:0)

Výsledky zápasů IV. tř. sk. A
Moutnice B – Blučina B
1:3 (0:1)
Ořechov B – Moutnice B
0:2 (0:1)
Moutnice B – Těšany B
2:0 (0:0)

Robert Ostrovský
SK Moutnice

1.
2.
3.
4.
13.
14.

Dolní Kounice
Židlochovice
Přísnotice
Moutnice
Těšany
Podolí u Brna B

Tabulka III. tř. sk. A
3-3-0-0
3-2-1-0
3-2-1-0
3-2-0-1
3-0-0-3
3-0-0-3

10:4
11:3
6:1
12:7
2:11
1:15

9 bodů
7 bodů
7 bodů
6 bodů
0 bodů
0 bodů

1.
2.
3.
4.
12.
13.

Opatovice
Újezd u Brna B
Kobylnice
Moutnice B
Pozořice B
Ořechov B

Tabulka IV. tř. sk. A
3-3-0-0
3-2-1-0
3-2-0-1
3-2-0-1
2-0-0-2
3-0-0-3

6:2
11:7
8:6
5:3
8:13
5:10

9 bodů
7 bodů
6 bodů
6 bodů
0 bodů
0 bodů
29
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Fotbalový kroužek

Po krátké letní přestávce pokračujeme v naší fotbalové aktivitě. Fotbalový
kroužek pro naši mládež je každé úterý
v 17 hodin na hřišti. Kdo se ještě nepřidal, tak neváhejte. Fotbal nepřináší jen
radost, ale je i všestranně prospěšný. Děti
mají smysluplně vyplněné odpoledne, dělají něco pro svoje zdraví a můžou si najít

nové kamarády. Během měsíce srpna jsme
se dohodli na sloučení naší mládeže s oddílem SK Blučina. Kluci, kteří budou chtít,
mohou začít hrát oficiální zápasy. Naším
cílem je, abychom do budoucna sestavili
samostatný tým mládeže SK Moutnice.
Pavel Hrančík a Pavel Handl
trenéři

FOTBALOVÝ KROUŽEK
Přijmeme do svých řad nové chlapce, kteří mají rádi kopanou. Máš-li chuť
a chceš si zahrát, přijď každé úterý mezi 16:00 a 17:00 na hřiště, kde trénuje
fotbalový kroužek a hlas se u trenérů Pavla Hrančíka a Pavla Handla.
Těšíme se na tebe!

VÝTVARNÝ KROUŽEK V ORLOVNĚ
Orlovna je po prázdninách opět plná
dětí, které mají chuť zase tvořit. Důkazem
toho je obří aktovka ve vchodu, kterou
jsme společnými silami vyrobili.
Dalším příjemným úkolem pro děti
bude výzdoba oken a vestibulu. Každý
dobrý nápad, i ten Váš, je vítán.
Těšíme se i na Vaše ratolesti!
Za moutnické maminky
Šárka Hrabovská

EKOLAMP
Nevíte, kam s ní? Pomůže
Vám mobilní aplikace

V průměrné české domácnosti je nyní
16 kusů světelných zdrojů. Jsou mezi
nimi jak klasické a halogenové žárov30

ky, tak i úsporné zářivky či LED diodové žárovky. Kam s nimi, když doslouží?
Wolframové žárovky je možné vyhodit do
běžného odpadu. Úsporné zářivky a LEDky je však potřeba odevzdat k recyklaci.
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Díky recyklaci se totiž využije více než
90 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené. Zářivky navíc obsahují malé množství
jedovaté rtuti, kterou je třeba ekologicky
zneškodnit.
Pokud i vám v domácnosti dosloužila úsporná zářivka a vy přemýšlíte, kde
je ve vašem okolí nejbližší sběrné místo,
využijte užitečnou mobilní aplikaci „Kam
s ní“ společnosti EKOLAMP.
Aplikace vám rychle pomůže najít
sběrný dvůr, obchod s elektrem, supermarket, obecní úřad, nebo další místa
ve vašem okolí, kde jsou umístěny sběrné nádoby. Aplikaci si můžete zdarma
stáhnout do mobilního telefonu nebo
tabletu s operačním systémem Android
nebo iOS.
Kromě mapy sběrných míst aplikace
navíc obsahuje přehledný popis jednot-

livých druhů světelných zdrojů a kvíz na
procvičení znalostí.
V naší obci můžete vysloužilé světelné
zdroje odevzdat ve sběrném dvoře.
V Česku je nyní k dispozici přes 4400
sběrných míst. Zpětný odběr světelných
zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši
obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje
již od roku 2005. Vytváří síť sběrných
míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou
recyklaci. Díky tomu ušetří města a obce
finanční prostředky, které bychom jinak
museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a jinými elektrozařeními dočtete na
www.ekolamp.cz.

QR kód Android

QR kód iOS

VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice z. s.
Léto a prázdniny jsou pryč, nastal podzim, čas vinobraní. Letošní úroda zdá se,
je kvalitou a množstvím průměrná, uvidíme, jaké bude počasí v průběhu září.
Setkali jsme se na Rozárovských hodech, mohli jste ochutnat moutnická vína
i letošní burčák. Výstava archivních vín

v letošním roce nebude. Setkáme se spolu opět na Žehnání vína 27. prosince
a v lednu na Vinařském krojovaném
plese s Mistříňankou.
Jiří Novotný
VBM vinaři Moutnice
31
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MOUTNICKÉ HODY 2019
Dva měsíce příprav, kdy jsme se s chasou pravidelně scházeli, uběhly jako voda
a najednou tu byla středa 21. srpna, kdy
jeli kluci pro máji. Vybrali krásný, štíhlý
a pěkně rostlý strom, který s pomocí místních dopravili v pořádku na hřiště.
Zbytek dne pracovali kluci na máji
a holky zdobily cedule při vjezdu do obce,
aby každý, kdo projíždí, věděl, že jsou
v Moutnicích hody.
Čtvrtek byl ve znamení výzdoby pódia, hospody a také se chystaly májky pro
hlavní pár. V podvečer vzala chasa májky
a šli nejprve postavit májku k hlavní stárce do Vinařství Rozařín a potom k hlavnímu stárkovi. Pod májkami se zazpívalo
a poté jsme chasu pozvali na občerstvení
s posezením, kde panovala pěkná, veselá
nálada.
V pátek jsme jenom doladili detaily,
dozdobovala se máje a vše se připravovalo na večerní stavění. Před 18. hodinou se
začali scházet diváci a v 18.00 hodin dal
pan Petr Dolák, který měl na povel stavění máje, pokyn hlavnímu stárkovi, aby
přizval zájemce, kteří se chtějí stavění
účastnit.
Po krátké instruktáži mohlo stavění začít. Za 20 minut se máje hrdě tyčila k nebi
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a hody mohly začít. K večerní atmosféře
přispěla cimbálová muzika Stupava, která
hrála k tanci a poslechu již druhým rokem.
V sobotu se konala předhodová zábava,
kde k tanci hrála skupina Modul.
Hodová neděle začala mší svatou a po
odpoledním požehnání prošel průvod
stárků celou vesnicí se zastávkou u hlavních stárků. Před obecním úřadem, jak se
již stalo tradicí, proběhlo pečetění práva a průvod pokračoval na hřiště, kde se
konala veselice pod májí. Zúčastnilo se
hodně přespolních stárků, kteří pod májí
zaverbovali a zatancovali. Nesmíme však
zapomenout na naše nejmenší, protože
jsou našimi budoucími stárky, kteří nás za
pár let nahradí, proto jsme jim věnovali
sólo, při kterém si s náramnou radostí zatancovali. Celý den až do večerních hodin
nám hrála skvělá Lácaranka.
Pondělní pohodová zábava se protáhla
do pozdních ranních hodin, kdy zavládla
euforie a dobrý pocit z hodů.
Chtěli bychom poděkovat rodičům, za
veškerou podporu a všem, kdo se podíleli
na přípravě a průběhu hodů.
Za chasu Moutnice hlavní pár
Dominik Janoušek & Kateřina Šebestová
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Obec Moutnice u příležitosti celosvětové dobrovolnické
úklidové akce World cleanup day vás zve na

PODZIMNÍ ODPADKOBRANÍ
21. 9. 2019
sraz ve 14:00 hod. u hasičské zbrojnice
Výstražné vesty s sebou
Po skončení akce opékání špekáčků
Informace o akci Ukliďme Česko na www.uklidmecesko.cz

Obec Moutnice a Orel jednota Moutnice pořádají

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 2019
Program:
Neděle 10. 11. 2019 ‐ mše svatá za válečné veterány
Pondělí 11. 11. 2019 v 19 hodin pietní vzpomínka
a položení kytic k památníkům u fary, poté další
program v Orlovně
Srdečně zveme všechny občany
Rostislav Dohnálek
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