
 
 
 

Naše cesta do Evropské unie. 
 

Očekávaný kladný výsledek letošního referenda o vstupu České republiky do Evropské 
unie bude mít ze zeměpisného pohledu dva nezanedbatelné důsledky.  

Prvním bude ztráta významu státní hranice, neboť ČR se stane vnitroevropským státem 
a velkou část zodpovědnosti za ochranu před pronikáním nežádoucích živlů a zakázaného 
zboží na naše území převezmou naši sousedé. 

Druhý důsledek se týká posílení významu regionů. Důležité postavení z hlediska 
evropské spolupráce i z hlediska rozdělování slíbených dotací budou mít pochopitelně kraje, 
ale také daleko menší seskupení obcí, zvané mikroregiony. Je proto vhodné připomenout, že 
Moutnice jsou členy jednoho celostátního, dvou krajských a dvou regionálních seskupení.  

Svaz měst a obcí ČR (SMO) zastupuje své členy při jednání s vládou a parlamentem. 
Dohlíží zejména na přípravu a novelizaci zákonů, které zasahují do života místních 
samospráv. Sdružení obcí a měst Jihomoravského kraje (SOM Jm) je spoluzakladatelem 
Regionální rozvojové agentury. Spolupracuje s hospodářskou komorou a pomáhá rozvíjet 
cestovní ruch v našem kraji. Energetické sdružení obcí a měst (ESOM) koordinuje jednání 
obcí s JME a JMP, ale také s dalšími subjekty, jejichž akcie obce vlastnily nebo stále ještě 
vlastní. 

Svazek vodovodů Rajhradsko (SvR) je spolu s dalšími deseti svazky pozůstatkem 
privatizace bývalých Jihomoravských vodovodů a kanalizací. Jeho prostřednictvím může naše 
obec ovlivňovat činnost Sdružení Vírského oblastního vodovodu (VOV) a dále Svazu 
vodovodů a kanalizací měst a obcí (SVKMO). 

 
Největší význam pro spolupráci s okolními obcemi i pro získávání dotací na rozvoj 

venkova má Region CEZAVA. Z připojené mapky je zřejmé, že se jedná o celý jihovýchod 
bývalého okresu Brno-venkov s propojením do okresů Břeclav a Vyškov.  

Obce tohoto regionu úzce spolupracují téměř deset let. Starostové a další funkcionáři si  
pravidelně vyměňují informace a zkušenosti. Obce se společně v roce 1998 připojily na 
internet a společně vybíraly i další programové vybavení počítačů. Těsná je spolupráce při 
řešení likvidace komunálního odpadu i při vytváření místního orientačního systému. Značná 
pozornost byla v uplynulých letech věnována vyznačení cyklostezek a v loňském roce 
vybavení odpočinkových míst na těchto trasách.  

Vyvrcholením spolupráce obcí je zpracovaná Strategie rozvoje mikroregionu 
CEZAVA, která právě vytváří prostor k získání podpory EU pro rozvoj venkova v naší 
oblasti. 
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Pomoc Severním Čechám 
 
Region CEZAVA udržuje přátelské kontakty s obcemi okresu Litoměřice. A právě na 

základě této spolupráce mohli naši hasiči letos operativně zasáhnout při odstraňování 
následků ničivých záplav v katastru obce Vědomice u Roudnice nad Labem. Naše finanční 
pomoc zase směřovala přímo do obce Velké Žernoseky. 

Je třeba také poděkovat za materiální pomoc, kterou shromáždili moutničtí občané a za 
finanční pomoc, kterou shromáždila moutnická farnost. 

Poděkování přišlo nejen ze zmíněných obcí, ale hasičům byl předán také děkovný list 
ministra vnitra. 

 
 

Volební rok 2002 
 

Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se ve dnech 14. – 15. června 
v Moutnicích zúčastnilo celkem 526 z 845 zapsaných voličů (62,2 %). Tři hlasy byly 
neplatné. Na prvních pěti místech bylo v Moutnicích toto pořadí. 

 
1. Koalice KDU-ČSL a US-DEU  231 44,17%
2. ČSSD 114 21,80%
3. ODS 83 15,87%
4. KSČM 50 9,56%
5. Sdružení nezávislých 10 1,91%

 
Dalších 12 kandidujících stran získalo dohromady 35 hlasů a zisk žádné z nich 

nepřekročil 1 %. 
 
Po šesti letech se v našem obvodu uskutečnily na podzim opět volby do Senátu 

Parlamentu ČR. V prvním kole přišlo hlasovat pouze 216 voličů, ve druhém 237. Svoji přízeň 
rozdělili následovně. 

 
  I. kolo II. kolo 
MUDr.František Adamec KDU-ČSL 139 66,2% 167 76,26%
František Pejřil ODS 31 14,8%  
Ing.Ivo Bárek ČSSD 13 6,2% 52 23,48%
František Kopecký Sdružení nezávislých 13 6,2%  
Ing.arch.Zdeněk Koudelka KSČM 8 3,8%  
Prof.Ing.Ignác Hoza ODA 6 2,8%  

  
Současně s druhým kolem senátních voleb se konaly rovněž volby do obecního 

zastupitelstva. Již podruhé byla k dispozici jen jedna kandidátní listina a tak voliči mohli 
ovlivnit pouze výsledné pořadí kandidujících. Své volební právo sice využilo 345 voličů (39,8 
%), ale hlasy 27 z nich nebyly platné. Každý z voličů využil v průměru deseti hlasů a rozdělil 
je mezi kandidující takto. 

 
Vymazal František  276  Husák Jiří   193  
Drahonská Jana  234  Dohnálek Jiří   191  
Janoušek Hubert  211  Vaculík František  190  
Novák Stanislav  205  Svoboda František  186  
Novotný Petr   204  Buchta Jiří   185  
Gargula Josef   203  Janoušek Petr   185  



Havránek Václav  201  Dohnálek Pavel  183  
Kříž Petr   194    

  
Nově zvolené zastupitelstvo se sešlo na svém ustavujícím zasedání 12. listopadu a 

zvolilo obecní radu v tomto složení. 
 

Starosta:   RNDr. František Vymazal 
Místostarosta:  Ing. Jana Drahonská 
Členové rady:  Josef Gargula 
   Ing. Hubert Janoušek 
   Petr Novotný 
 

Zastupitelstvo dále utvořilo dva klíčové výbory a zvolilo jejich předsedy. 
- finanční:  Ing. Stanislav Novák 
- kontrolní  Petr Novotný 
 
Obecní rada zřídila jako svůj poradní orgán stavební komisi, jejímž předsedou je Josef 
Gargula. 

 
 

Změny v organizaci státní správy 
 

Je známo, že v naší republice proběhla v uplynulých třech letech reforma veřejné 
správy. Prvním krokem byl vznik krajských úřadů, druhým zrušení úřadů okresních a 
přenesení jejich působnosti na pověřená města.  

Naše obec (stejně jako např. Těšany, Žatčany a Měnín) patří na základě rozhodnutí 
minulého zastupitelstva pod pověřené město Židlochovice, které má od 1. 1. 2003  rozšířenou 
působnost. 

 
Městský úřad (tel. 547231042) působí v těchto objektech: 

− Nádražní 128 (cukrovar) - odbor sociálních věcí, živnostenský úřad, pracoviště 
občanských průkazů a cestovních dokladů. 

− Náměstí míru 155 - odbor životního prostředí 
− Masarykova 100 (radnice) - podatelna a pokladna 

 
Pod Městský úřad Šlapanice patří dvě brněnská pracoviště, která jsou pro naše občany 

k dispozici na základě smlouvy uzavřené mezi oběma pověřenými městy. 
 

− Brno, Gorkého 10 - vydávání řidičských a technických průkazů 
− Brno, Koliště 17 - agenda Státní sociální podpory 

 
V průběhu letošního roku vyroste v Židlochovicích na pravém břehu řeky Svratky 

(naproti poště) nová budova radnice, kde bude veškerá státní správa soustředěna. Obdobně 
mají Šlapanice přislíbenu rekonstrukci objektu na Opuštěné ulici v Brně (blízko autobusového 
nádraží), kde hodlají soustředit svá dnešní odloučená pracoviště. Po dokončení všech těchto 
přesunů a vyhodnocení jejich významu pro naše občany se obecní zastupitelstvo znovu vrátí 
k úvahám, které pověřené město je pro nás výhodnější. 

 
 



Změny v právním postavení ZŠ 
 

Reforma státní správy se specifickým způsobem promítla do oblasti školství. Kraje 
pochopitelně odmítly převzít na sebe zodpovědnost za hospodaření základních škol a 
předškolních zařízení, kterou měly rušené okresní úřady. Ministerstvo školství zase 
nesouhlasilo s tím, aby učitelé byli v pracovním poměru k obcím v obavách, že by 
zastupitelstva zasahovala amatérsky do vzdělávacího procesu. Výsledkem je zákonná úprava, 
která nutí obce převést školy na samostatné právní subjekty. 

V Moutnicích vznikl rozhodnutím zastupitelstva jeden subjekt: Základní škola 
Moutnice, příspěvková organizace. Její součástí jsou od 1. 1. 2003 jak školní jídelna a 
školní družina, tak také dosud samostatná mateřská škola. Státní peníze určené na učební 
pomůcky, na mzdy učitelů a dalších zaměstnanců školy jsou rozdělovány krajskými úřady do 
obcí a jejich prostřednictvím přicházejí do rozpočtu školy. Obec k těmto penězům přidá svůj 
příspěvek na provoz schválený v obecním rozpočtu (elektřina, voda, topení a drobné opravy). 
Za hospodaření školy zodpovídá nově její ředitelka, která také jako jediná může rozhodnou o 
případném dalším využití školních prostor. Obec nese i nadále zodpovědnost za stav školních 
budov a dalšího nemovitého majetku. 

 
 

Změny ve zdravotnictví 
 

Lékařská služba první pomoci (LSPP) a pečovatelská služba zdánlivě se změnou státní 
správy nemají nic společného. Přesto i zde dochází ke změnám. Důvod je zcela prozaický. 
Peníze. Stát převedl zdravotnictví na kraje, ale finance na LSPP dá po dlouhých dohadech jen 
na letošní rok a ještě v omezené míře. Ani pečovatelská služba, z níž naši občané využívali 
především pravidelné svozy na pedikůru, již nebude hrazena státem, jako tomu bylo 
v minulých letech. 

Židlochovští radní se rozhodli LSPP v regionu udržet. Pro omezené finanční prostředky 
však zkrátili její ordinační dobu ve všední dny pouze do 22 hodin a o sobotách, nedělích a 
svátcích do 19 hodin. Navíc roste tlak na okolní obce, aby na lékařskou pohotovost i na 
pečovatelskou službu přispívaly ze svých rozpočtů. 
 
LSPP Židlochovice :                   547 231 837 
Sanitní služba Židlochovice :     547 238 290 
LSPP  Brno :  Úrazová nemocnice Brno, LSPP,  Koliště 41  - vchod z ulice Ponávka 6 
   praktičtí lékaři :   545 113 113 

stomatologie         545 538 407 
děti :   Žerotínovo náměstí, (bývalý „Bílý dům“) 

              Fakultní dětská  nemocnice Černopolní 
v případě úrazů přímo ambulance Bakešovy chir. kliniky na Žlutém kopci. 

Lékárna s nepřetržitým provozem funguje v Úrazové nemocnici a na ulici Kobližná. 
 

Zdravotnická záchranná služba (ZZS - 155) je určena pro občany, kteří se ocitnou 
v situaci ohrožení života  (tj. mj. každé bezvědomí, autohavárie, podezření na infarkt, těžké 
popáleniny, silné krvácení, těžké úrazy …) 

Při každém kontaktu na  LSPP či ZZS je občan povinen  prokázat  se průkazem 
zdravotní pojišťovny, v krajním případě jiným dokladem totožnosti !   
 

 



Obecní vodovod 
 

Od začátku roku 2002 spravují náš vodovod na základě nájemní smlouvy Brněnské 
vodárny a kanalizace (BVK). Byly sepsány nové smlouvy mezi BVK a jednotlivými 
odběrateli. Větší spotřebitelé mají možnost platit vodné zálohově prostřednictvím inkasa.  

Hned na začátku roku jsme byli přepojeni na Vírský oblastní vodovod. Kvalita pitné 
vody výrazně stoupla. Až na jednu výjimku jsme nezaznamenali žádný případ zakalení vody. 
Ve 2. čtvrtletí došlo k oddělení vodovodních řadů Moutnic a Měnína a tím skončily stížnosti 
měníských na častý pokles tlaku ve vodovodní síti.  

Cena vody pro rok 2003 je stejně jako v Brně stanovena částkou 20,90 Kč/m3.  
 
 

Kanalizace a ČOV 
 

Již v roce 2001 rozhodla rada obce o současném podání žádostí o finanční podporu 
výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) na Státní fond životního prostředí 
(SFŽP) a na Ministerstvo zemědělství. Podporu nám nakonec slíbily obě státní instituce. Jako 
výhodnější se ukázala možnost podpory ze SFŽP. 

Podstatným způsobem o tom rozhodla změna pravidel SFŽP v březnu loňského roku. 
Podle této úpravy nemusí obec, která se nachází v pásmu hygienické ochrany prameniště 
minerálních vod, mít 2000 obyvatel, aby mohla mít vlastní ČOV. To vyhovuje nejen nám, ale 
i Těšanům a Nesvačilce. Společné setkání obecních rad proto v dubnu 2002 operativně 
rozhodlo, že původní záměr postavit společnou ČOV v Moutnicích bude změněn a každá 
obec bude řešit tento problém nezávisle na ostatních. 

Z výběrového řízení na dodavatele stavby vyšla vítězně firma VHS Plus, 
Vodohospodářské stavby s.r.o.,Veselí nad Moravou. Podle projektu firmy DUIS Brno bude 
v průběhu dvou let postavena ČOV pro 1300 „ekvivalentních“ obyvatel a na ni připojeno 
6750 metrů nových kanalizačních stok jednotné kanalizační sítě. 

V rozhodnutí ministra životního prostředí o státní podpoře pro tuto akci je základní 
podmínka, že během prvního roku od zahájení zkušebního provozu připojíme na ČOV 
nejméně 80 % všech domácností. Celkové náklady stavby překročí 52 milionů korun. Z toho 
stát dá 29 milionů a 8 půjčí s úrokem 1,5 %. Zbytek musí zvládnout náš obecní rozpočet. 

Stavba bude zahájena do jednoho měsíce od vydání stavebního povolení. 
Přepokládáme, že se tak stane na konci letošního března. Dodavatel chce celé dílo předat 
koncem roku 2004. 

Bezprostředně po vydání stavebního povolení bude zahájena v prostoru ČOV skrývka 
ornice a práce na stavbě trafostanice. Současně bude firma DUIS zpracovávat prováděcí 
projekt. Pro majitele rodinných domů to bude znamenat, že je navštíví projektant a dohodne 
definitivní umístění domovní přípojky. Je v zájmu každého vlastníka, aby si současně nechal 
nakreslit i projekt této přípojky a požádal o stavební povolení. Obec bude opět organizovat 
zpracování projektů domovních přípojek hromadně, stejně jako při stavbě vodovodu. 

Je vhodné připomenout, že ti, kteří se na plyn, kabelovou televizi či vodovod nepřipojili 
v průběhu výstavby, museli za pozdější připojení zaplatit mnohem větší finanční obnos. Obec 
je navíc připravena podpořit budování kanalizačních přípojek hromadným objednáváním 
potřebného materiálu a využitím mechanizace a řemeslníků hlavního dodavatele stavby. 
Pokud bude některá přípojka finančně náročnější, je možné požádat obec o podporu formou 
půjčky z Fondu rozvoje bydlení. 

 
 



Půjčky občanům 
 

V loňském roce byly podány a schváleny pouze 3 žádosti o podporu z Fondu rozvoje 
bydlení. Za tři roky tak využilo tuto půjčku celkem 23 žadatelů, z nichž dva již svoji půjčku 
zcela splatili. Loni se také vyskytl první problém ve splácení půjčky, ale podařilo se jej včas 
vyřešit. 

V roce 2003 budou žádosti přijímány opět do 31. března. Formuláře jsou k dispozici na 
obecním úřadě. Přijatá vyhláška, která poskytování půjček upravuje, zůstává beze změny. Je 
však pravděpodobné, že zastupitelstvo při schvalování žádostí upřednostní letos i v příštím 
roce ty, kteří si požádají o podporu při budování kanalizační přípojky. 

Připomínáme, že obecní půjčka se netýká novostaveb a má pokrýt maximálně polovinu 
rozpočtu příslušné akce. 
 
 

Pozemková úprava a cesty 
 

Realizace pozemkové úpravy (výstavba polních cest a výsadba zelených pásů) 
postupuje jen velmi pomalu. V polovině loňského roku dokončil Okresní pozemkový úřad 
výstavbu nové polní cesty jihozápadně od střediska Agro MONETu. Těsně před koncem roku 
pak bylo vydáno stavební povolení týkající se cesty kolem záhumenků směrem k Nesvačilce. 
Stavba bude zahájena, jakmile to počasí dovolí. 

Pozitivní je také zpráva Katastrálního úřadu, že v roce 2003 bude provedena digitalizace 
intravilánu obce Moutnice. Extravilán byl digitalizován právě pozemkovou úpravou. To 
znamená, že v roce 2004 budou hranice všech parcel moutnického katastru určeny 
s centimetrovou přesností. Skončí tak případy, kdy dva různí geodeti se při vytyčování 
stejného pozemku liší i o víc než půl metru.  

Zároveň dojde k odstranění situace, kdy některé pozemky v intravilánu nemá nikdo na 
svém listu vlastnictví a na jiné si zase dělá nárok více vlastníků.. 

 
 

Demolice a úpravy prostranství 
 
Úpravy centra obce pokračovaly v roce 2002 dvěma kroky. Podařilo se konečně 

odstranit zbytky venkovního schodiště u bývalé restaurace Morava. V posledním čtvrtletí byl 
také odstraněn dům č.p. 65 (Palkovičovo). Zemina získaná při výstavbě polní cesty umožnila 
alespoň srovnání a zatravnění některých veřejných prostranství.  

Péčí vlastníka byly konečně odstraněny rozvaliny domu č.p.254, které kazily obraz naší 
obce při příjezdu od Brna. Věřme, že i tento prostor se podaří srovnat a zatravnit.  

Stále se nedaří dohodnout s vlastníkem zbytků domu č.p. 67 v centru obce. Objekt se 
nachází na pozemku dvou vlastníků a byl získán ze spekulativních důvodů. Majitel využívá 
všech možností daných zákonem, aby brzdil snahy obce i stavebního úřadu o odstranění 
těchto rozvalin.  
 

Komunální odpad 
 

V loňském roce přistoupila i naše obec ke komplexní separaci odpadů. K železu, sklu a 
papíru přibyly plasty. Příslušné kontejnery jsou v obci na pěti místech. Zatímco kontejnery na 
sklo a starý papír svým objemem stačí zvládnout produkovaný odpad, kontejnery na plasty 
byly zejména v letních měsících neustále přeplněny. Příčinou je, kromě jiného, neochota řady 



občanů zmenšit objem vyhazovaných PET lahví vhodným deformačním postupem. Firma 
A.S.A. žádá proto důrazně, abychom plastové lahve alespoň prošlápli nebo zkroutili před 
jejich umístěním do těchto kontejnerů. V opačném případě zaplníme kontejner ne plasty, ale 
vzduchem. 

Obecní úřad umístí letos další kontejnery do nádvoří Základní školy, Pokud napjatý stav 
potrvá, hodláme v létě na některých stanovištích počet kontejnerů na plasty zdvojnásobit. 

Rovněž obliba velkoobjemových kontejnerů nikterak neklesá. Řada lidí si stěžuje, že 
zbavit se stavební sutě vyžaduje téměř atletickou rychlost a zdatnost. Přesto budou i 
v letošním roce přistaveny kontejnery pouze čtyřikrát, vždy na obou parkovištích u Moravy. 
Přistavení je plánováno na 4. – 6. dubna, 13. – 15. června, 15. – 17. srpna a 17. – 19. října 
2003.  

Sběr nebezpečného odpadu bude opět organizován ve II. a IV. čtvrtletí letošního roku. 
 

 

Hřbitov 
 
Novela zákona o pohřebnictví uložila obcím jako správcům veřejných pohřebišť řadu 

úkolů. Nejprve bylo třeba postavit na smluvní základ pronájem hrobových míst. Obecní úřad 
proto nechal geodeticky zaměřit jednotlivá hrobová místa. Tím bylo odstraněno subjektivní 
hodnocení, zda jde o jednohrob či dvojhrob a nájemné se nyní platí podle velikosti hrobu. Do 
konce roku 2002 se podařilo uzavřít smlouvy na pronájem 308 z 335 hrobových míst. Další 4 
místa vlastní přímo obec Moutnice (3 kněžské hroby a hlavní kříž). Zbývá dořešit 7 
hrobových míst, která užívali lidé bydlící často ve velmi odlehlých částech republiky.  

Celá akce také ukázala, že máme řadu volných hrobových míst. Celkem 11 hrobů je 
volných již delší dobu. Dalších 5 uvolnili jejich dosavadní nájemci nyní. Volné hroby jsou 
barevně vyznačeny na plánu hřbitova a je možné o ně požádat na obecním úřadě. 

V nájemném je také nově zahrnuto nákladné vyvážení hřbitovního odpadu. Polovinu 
hradí nájemci hrobových míst, 40 % obec Moutnice a 10 % obec Nesvačilka. Sběr 
hřbitovního odpadu je od listopadu 2001 řešen velkým kontejnerem umístěným v ohradě u 
márnice. 

Zákon o pohřebnictví také přitvrdil v otázce stanovení tlecí doby a s tím souvisejícího 
povinného geologického průzkumu. Průzkum provedený na ploše připravovaného rozšíření 
hřbitova prokázal v jihozápadní části pozemku příliš vysoký stav podzemní vody. Nezbývá 
nám než v této části zvýšit terén o dalších 15 centimetrů a znovu celou plochu upravit. 

 
 

Kulturně společenské a sportovní akce 
 
Ze společenských akcí v roce 2002 se stoprocentně vydařila pouze prosincová výstava 

archivních vín. Ostatní akce provázela buď nepřízeň počasí nebo nízká návštěvnost. 
Rekonstrukce fotbalového hřiště SK Moutnice a výstavba druhého hřiště postupuje 

daleko pomaleji, než funkcionáři klubu předpokládali. Je proto potřeba poděkovat panu 
Vladimíru Jahelkovi a jeho příbuzným za zapůjčení plochy na provizorní fotbalové hřiště.  

 
Využívání víceúčelového hřiště za Orlovnou je dnes už samozřejmou součástí 

každodenního života moutnické mládeže i dospělých. Uskutečnilo se zde i několik turnajů v 
malé kopané. 

Od března do listopadu je hřiště v provozu denně od 14.00 do 22.00 hodin. V zimě je 
provoz o 2 hodiny kratší. O dodržování provozního řádu se stará správce, který je přítomen po 
celou provozní dobu. Objednávky přijímá na telefonním čísle 544 248 604. Pravidelní 



návštěvníci z řad dospělých mohou získat až 40 % slevu, mládež má vstup zdarma. Se 
správcem je také možno dohodnout využití hřiště mimo obvyklou provozní dobu. 

 
Neustále roste sportovní využití prostor Orlovny, které prospěla úprava vestibulu. Hraje 

se zde stolní tenis a flórbal. Pravidelně cvičí ženy i dívky a děti navštěvují v hojném počtu 
taneční kroužek. V provozu je posilovna. Pro sportující jsou k dispozici šatny, sprchy a 
drobné občerstvení.  

Ocenění zaslouží také pravidelné soutěžní akce a táboráky pro děti za hasičskou 
zbrojnicí. 

 
V roce 2003 se hody uskuteční 31. srpna a výstava archivních vín bude 7. prosince. 

 

Kabelová televize 
 
Za čtyři a půl roku provozu kabelové televize vzrostl počet uživatelů o 50 %. Přitom 

většina nových zájemců se přihlásila v uplynulých 15ti měsících. Příjem televizních programů 
prostřednictvím kabelového rozvodu využívalo ke konci roku 2002 již 180 z 310 
moutnických domácností. 50 z nich má k dispozici pouze základní nabídku (ČT1, ČT2, Nova, 
Prima, Markíza, ORF1, ORF2, SAT1, Pro7, MTV, Stanice O, Eurosport a Infokanál). Dalších 
85 sleduje ještě Spektrum a SuperMax. Zbývajících 45 má k dispozici i filmový kanál HBO.  

Ukončení vysílání stanice TV3 a její postupné nahrazení hudební Stanicí O potěšilo asi 
jen naši mládež. Obecní rada proto rozhodla, že příslušný digitální přijímač využijeme od 
února pro zkvalitnění příjmu stanice Markíza a programová skladba bude doplněna o vysílání 
stanice STV1. 

 
 

Internet 
 

V loňské roce získala připojení na internet naše Základní škola. V rámci projektu 
Internet do škol mají moutnické děti k dispozici celkem tři počítače vzájemně propojené a 
připojené pevnou linkou na tuto celosvětovou informační síť. 

Rovněž moutnická knihovna umožňuje svým návštěvníkům využívat internet pro 
získávání poznatků, které zveřejňují mezinárodní instituce, vysoké školy, velké knihovny, 
umělecké a sportovní svazy i významní jednotlivci ze všech oblastí veřejného života. 

Internetová adresa www.oumoutnice.cz. byla zřízena již v roce 2001. Dosud se ji však 
nepodařilo naplnit informacemi, které by zahrnuly veškeré dění na obci. Navíc se nedaří 
publikované informace pravidelně aktualizovat.  

Obecní rada se proto obrací na představitele společenských organizací s prosbou, aby 
informovali včas o chystaných akcích a zapůjčili obecnímu úřadu k „naskenování“ zdařilé 
fotografie z  akcí již uskutečněných. Stejně tak nabízíme majitelům všech provozoven v naší 
obci možnost zveřejnit zdarma na těchto stránkách základní informace o nabídce výrobků a 
služeb spolu s uvedením provozní doby. 

Stránky by měly ve své fotografické části obsáhnout snímky všech významných objektů 
v naší obci a záběry z průběhu společenských akcí. Měl by zde být přehled všech 
společenských organizací s uvedením jejich představitelů. Povinně zde budou zveřejňovány 
platné obecní vyhlášky, zápisy ze zasedání zastupitelstva, obecní rozpočet a auditorem 
překontrolovaný závěrečný účet. 

Elektronická poštovní schránka obecního úřadu má stále adresu moutnice@iol.cz.  
Je však třeba připomenout, že internetové stránky jsou určeny zejména těm, kteří v obci 

nebydlí, ale pocházejí odtud, mají zde své přátele, příbuzné a známé, nebo se chystají náš 



region navštívit, či dokonce se sem chtějí přestěhovat. Moutničtí občané mohou informace 
uváděné na internetu získat snadno přímo na obecním úřadě. 

Pro úplnost je třeba uvést adresu internetových stránek celého Regionu CEZAVA: 
www.region-cezava.cz.  

 

Populační vývoj 
 
Statistika 
 
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2002     1103 
- z toho mužů          568 
- z toho žen          535 
Věkový průměr občanů v obci         39 
 
Počet přistěhovaných            27 
Počet odstěhovaných           16 
Počet uzavřených sňatků             6 
Počet narozených dětí             8 
Počet úmrtí              6 
 
Zemřeli v roce 2003 

 
Josef Janoušek, Jaroslav Gargula, Emílie Jahelková, Marie Stojanová, Františka Otřísalová a 
František Putna 
 

 
Významná výročí 
 

85 let oslavili: Buchta Jan, Janoušek Karel a Dvořáková Julie  
80 let oslavili: Stejskal Bohumil, Stejskal Emanuel, Havránková Marie, Holečková Marie,      
Husáková Josefa, Krásová Františka a Pytlíková Marie  
75 let oslavili: Pokorný František, Žáček Stanislav, Husáková Amálie, Husáková Marie, 
Ryšavá Marie, Šulcová Marie, Vymazalová Františka a Žáčková Blanka 
 

 
Nejstarší občané 
 
99 let se dožil náš nejstarší občan pan František Procházka 
89 let se dožili Antonín Skřička a Hedvika Ryšavá 
 

 

Vzpomínka 
 
V lednu loňského roku dolehla na celou obec zvlášť tíživě tragická smrt 

osmadvacetiletého Jaroslava Garguly. Jako příslušník Hasičského záchranného sboru zahynul 
dne 8. ledna 2002 při pokusu o záchranu lidského života, ohroženého požárem kasina 
v Nádražní ulici v Brně.  

Památce zesnulého se přišly v sobotu 19. ledna poklonit stovky jeho spoluobčanů i 
profesionálních a dobrovolných hasičů ze širokého okolí. Pohřbu se zúčastnil ministr vnitra 



Stanislav Gross, jeho náměstek Miroslav Štěpán, hejtman Jm kraje Stanislav Juránek, ředitel 
HZS Zdeněk Vlkojan, starosta Sdružení hasičů ČMS Karel Richter a další. 

 
 

 
Obrazová část (texty k obrázkům) 
 
• Moutničtí a těšanští hasiči před Obecním úřadem ve Vědomicích u Roudnice nad 

Labem (MTHasici.jpg) 
• Kontejnery na separovaný odpad (kontejnery.jpg) 
• Místní orientační systém (tabule.jpg) 
• Znak mikroregionu CEZAVA (logoschval.jpg) 
• Mapa mikroregionu CEZAVA (mapa cezava.jpg) 
• Schéma kanalizační sítě (naskenovat nebo KanalizaceSch2.jpg) 
• Schéma čistírny odpadních vod (naskenovat včetně legendy a spojit) 
• Geometrický plán hřbitova s vyznačením volných hrobů (Hrbitov.gif) 
• Poručík Jaroslav Gargula (fotka Gargula Jaroslav.jpg) 
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