
 
 
 

Kanalizace a ČOV 
 
Čistírna odpadních vod 

 
Za pouhých osm měsíců (od dubna do listopadu) loňského roku postavila firma VHS 

Plus z Veselí nad Moravou novou čistírnu odpadních vod pro naši obec. Výstavba znamenala 
přemístění více než 3 000 m3 zeminy. Na vybetonování 6 m hlubokých nádrží bylo 
spotřebováno 600 kubíků betonu a 32 tun armovacího železa. Od 15. prosince 2003 je objekt 
ve zkušebním provozu. Při kontrole, provedené koncem února Českou inspekcí životního 
prostředí, jsme byli pochváleni za nečekaně dobré výsledky, kterých čistírna dosahuje i 
v nepříznivých zimních podmínkách.  

K dnešnímu dni je na ČOV připojeno více než 4000 metrů nových kanalizačních stok 
(70%) a jejich prostřednictvím asi čtvrtina domácností. 

V rámci každoročních oslav Světového dne vody budou mít moutničtí občané možnost 
prohlédnout si celé dílo a seznámit se s jeho provozem při „Dnech otevřených dveří“ 27. a 28. 
března 2004 vždy od 13.00 do 18.00 hodin. 

 
Kanalizace 

 
Stavba jednotné kanalizační sítě bezprostředně navazuje na ČOV. K dnešnímu dni jsou 

postaveny stoky:  
- A, AA, AB, AD, AD-1, AD-2, AD-3 a tři čtvrtiny stoky AC 
- B, BA 
- CB, CF a dvě třetiny stoky C 
V průběhu stavby musíme řešit několik problémů. První představuje jílovitá zemina 

z výkopů pro kanalizační potrubí. Je obtížně zhutnitelná a proto ji musíme ukládat na 
prozatímní skládky a nahrazovat při zásypu dovezeným pískem a štěrkem.  

Druhým problémem jsou nepřesně zaměřené trasy některých úseků plynovodu, 
vodovodu a kabelové televize. Už třikrát došlo k jejich narušení a na dvou místech musíme 
staré vedení přeložit, aby se výstavba kanalizace zbytečně neprodražila.  

Třetím problémem je neexistence obrubníků u většiny místních i státních komunikací. 
Pro nově budované uliční vpusti, které musí být nejdále 50 m od sebe, se jen obtížně určuje 
výška a umístění v terénu.  

Poslední problém představují tzv. „balastní vody“. Pro ČOV je nejlepší, když tam této, 
v podstatě čisté vody, přiteče co nejméně. Na druhé straně je nesporné, že každá drenáž a 
každý dešťový svod, který neodvedeme do potoka přímo, musíme napojit na novou 
kanalizaci. Z tohoto důvodu zůstanou některé úseky staré dešťové kanalizace ještě po určitou 
dobu funkční. Rušit je budeme postupně v závislosti na míře jejich poškození a zanešení. 
K okamžitému zrušení přikročíme tam, kde v důsledku nekázně občanů potečou ještě i v roce 
2005 z dešťové kanalizace do potoka splašky. 

Moutnický zpravodaj 
- 

březen 2004 



 
Plány na letošní rok 

 
V březnu budou pokračovat výkopy a budování veřejných částí domovních přípojek na 

stokách, které už jsou dokončeny (A, AD, AD-1 a C). Současně koncem března zahájíme 
přípravu dalších přípojek v tom pořadí, jak bude postupovat další výstavba kanalizační sítě. 
Předpokládáme, že v dubnu dokončíme rozestavěné úseky (AC a CF). 

Ve druhé polovině května započne výstavba dalších stok (C a CD) tak, aby do hodů 
byla kanalizační síť dokončena. V září a říjnu se budou uvádět povrchy místních komunikací 
do původního stavu s tím, že Pod chaloupkama a na cestě k fotbalovému hřišti dojde 
k rekonstrukci vozovek. 

Mezi významné klady letošního roku patří zahájení obdobných staveb v Těšanech a 
v Nesvačilce. Můžeme oprávněně očekávat, že na konci roku 2005 poteče v moutnickém 
potoce čistá voda. V této souvislosti je dobré připomenout, že Zemědělská vodohospodářská 
správa má připraven projekt revitalizace celého potoka od Těšan až po Měnín. 

 
Domovní kanalizační přípojky 

 
Majitelé rodinných domů stojí před úkolem vybudovat si do konce roku 2004 domovní 

kanalizační přípojku. Nejprve je třeba si vybrat autorizovaného projektanta, který nakreslí 
alespoň její veřejnou část a zajistí vydání stavebního povolení. Obec organizuje zpracování 
projektů domovních přípojek hromadně po jednotlivých ulicích.  

Podle požadavků budoucího provozovatele (BVK) musí tzv. veřejná část přípojky (od 
hlavního řadu až k domu) splňovat následující podmínky: 

− musí být kolmá na hlavní kanalizační sběrač 
− musí mít jednotný sklon (minimálně 2%) a profil potrubí (150 nebo 200 mm) 
− musí být zakončena čistícím kusem nebo kontrolní šachtou, aby bylo možné do této 

části potrubí spustit tlakovou hadici a kameru. 
Teprve za tímto kontrolním místem je možné budovat odbočky (k WC, koupelně, 

kuchyňskému dřezu a dešťovým svodům), měnit směr, sklon a tloušťku kanalizačního 
potrubí.  

Pokud je kanalizační sběrač uložen mimo komunikaci, umístí firma VHS do něho na 
dohodnutém místě odbočku. Po ověření vodotěsnosti příslušného úseku hlavní stoky a po 
provedení kamerové zkoušky, mohou majitelé nemovitostí, kteří mají stavební povolení 
zahájit stavbu vlastní přípojky.  

Je-li sběrač uložen pod komunikací, vybuduje dodavatel po provedení příslušných 
kontrol ještě první část přípojky tak, aby  dosahovala alespoň 0,5 m za okraj komunikace. 
Postup majitele nemovitosti je potom obdobný. 

Stavbu přípojky je možno provádět svépomocí za odborného dozoru, který zajišťuje 
obec. Platí jediné pravidlo: kanalizace musí být budována jako vodotěsná. Velmi opatrně je 
třeba postupovat při výkopech kolem inženýrských sítí, které si raději nechejte vytýčit. 
Oprava jejich poškození může stavebníka stát tisíce Kč, v případě dálkových telefonních 
kabelů dokonce statisíce. 

− kabelová televize a telefon jsou uloženy v hloubce 50 - 70 cm 
− plynovod je v hloubce 90 - 110 cm 
− vodovod je uložen v hloubce 100 -140 cm 
Na obecním úřadě je možné objednat trubní materiál a revizní šachty. Stejně tak je 

možné zde dohodnout uložení přebytečné zeminy. Větší kusy betonu, cihel a asfaltového 
povrchu je možné uložit na poli 100 m východně od ČOV k hromadné recyklaci. Obec může 
zájemcům odprodat i malá množství zásypového materiálu (písku a štěrku). Větší množství si 
musí majitel nemovitosti objednat u autodopravců, jejichž nabídky jsou k dispozici na 
obecním úřadě. 



K dispozici jsou rovněž nabídky firem na vykopání i položení kanalizační přípojky, 
nebo na její protlačení pod stavením v případech, kdy majitel nechce rozkopávat obytné 
místnosti nebo poměrně nedávno vydlážděný či vybetonovaný průjezd.  

Vybudování přípojky do konce letošního léta umožní ušetřit nemalé peníze (přímo 
v obci získáte materiál prakticky za velkoobchodní ceny a výkopové mechanizmy nemusí 
účtovat cestu). Pokud bude přesto některá přípojka finančně náročnější, je možné požádat 
obec o podporu formou půjčky z Fondu rozvoje bydlení.  

 
 
 

Půjčky občanům 
 

V loňském roce bylo podáno a schváleno 7 nových žádostí o podporu z Fondu rozvoje 
bydlení a stejný počet dříve uspokojených žadatelů v uplynulém roce svoji půjčku zcela 
splatil.  

V roce 2004 budou žádosti přijímány ve dvou termínech do 31. března a do 31. srpna. 
Formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě. Je pravděpodobné, že zastupitelstvo při 
schvalování žádostí upřednostní ty, kteří si požádají o podporu při budování kanalizační 
přípojky. 
 
 

Úpravy prostranství 
 
V loňském roce došlo k ukončení nájemní smlouvy mezi obcí a Stavoartiklem Otnice, 

který je nyní v konkurzu. Vyasfaltovaná plocha za bývalou prodejnou stavebnin se nyní může 
využívat pro volný čas mládeže, např. pro jízdu na kolečkových bruslích. 

Se stejným cílem rozhodlo obecní zastupitelstvo o zavezení bývalé požární nádrže a o 
parkové úpravě celého prostoru kolem hasičské zbrojnice. 

Do třetice bude prozatímní skládka zeminy severně od fotbalového hřiště upravena 
z nevzhledné hromady na umělý kopec, který by měl v zimních měsících sloužit jako 
sáňkařský svah.  

Po dlouhých a často marných jednáních došlo k dohodě s majitelkou domu č.p. 67, 
který je už více než dva roky v rozvalinách. Obec torzo domu vykoupí, zbourá a úpravou 
vzniklého prostranství rozšíří náves. 

V letošním roce by mělo padnout definitivní rozhodnutí o osudu bývalé restaurace 
Morava. Optimistů, kteří věří, že se dá objekt smysluplně rekonstruovat neustále ubývá. 
 

Komunální odpad a místní poplatky 
 

Druhá etapa reformy veřejných financí spojená se vstupem ČR do Evropské unie bude 
mít, bohužel, negativní dopad na výši poplatků za svoz a likvidaci domovního odpadu. Změna 
DPH znamená zvýšení poplatku pro všechny občany Moutnic o 60,- Kč počínaje 1. květnem 
letošního roku. V praxi to znamená, že třetina poplatku bude vybrána ještě podle staré 
vyhlášky a dvě třetiny podle nové. Dospělý občan zaplatí letos 400,- a dítě do 18ti let 220,- 
Kč. Od příštího roku budou sazby 420,- a 240,- Kč. Obdobné to bude i s poplatkem ze psů. 
Letos 85,- Kč a od příštího roku 90,- Kč za každého psa.  

Obecní úřad bude poplatky vybírat od pondělí 15. do středy 31. března. Občané mají 
opět možnost si platbu rozdělit na dvě části. Druhá se bude vybírat do konce srpna tohoto 
roku.  



Ačkoliv jsme zvýšili počet kontejnerů na plasty o 2, byly zejména v letních měsících 
neustále přeplněny. Příčinou je, kromě jiného, neochota řady občanů zmenšit objem 
vyhazovaných PET lahví vhodným deformačním postupem. Obec letos opět zvýší počet 
kontejnerů na plasty. Nebudeme-li však disciplinovaní, budeme opět místo separovaného 
odpadu plnit kontejnery vzduchem. Po dohodě s firmou A.S.A. budou kontejnery důsledně 
barevně rozlišeny: žluté na plasty, zelené na sklo a modré na papír. Na infokanále je 
pravidelně aktualizován přehled o termínech nejbližších svozů jednotlivých složek 
separovaného odpadu. 

Kontejner na staré železo bude i nadále umístěn převážně na parkovišti u bývalé 
restaurace Morava. Jen výjimečně bude k nalezení u bývalé požární nádrže. 

Pro úplnost je třeba připomenout, že kontejner u hřbitova je pouze na hřbitovní odpad. 
Občané, kterým nestačí popelnice a kteří nechtějí čekat na velkoobjemové kontejnery, mohou 
za poplatek uložit stavební a další odpad do obecního kontejneru ve dvoře bývalé restaurace 
Morava. 

Velkoobjemové kontejnery budou v letošním roce přistaveny čtyřikrát, vždy na obou 
parkovištích u Moravy. Přistavení je plánováno na 2. – 4. dubna, 11. – 13. června, 6. – 8. 
srpna a 8. – 10. října 2003.  

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

 

Fotbalová hřiště 
 
Mimořádně suché počasí loňského roku ovlivnilo nepříznivě budování travnaté plochy 

druhého (tréninkového) fotbalového hřiště. Celý fotbalový areál tak bude dokončen až letos. 
Jeho dobudování zlepší podmínky pro přípravu jednotlivých fotbalových družstev 
Sportovního klubu.  

Kromě fotbalistů by zde měly pořádat své soutěže další společenské organizace, které 
v obci působí, zejména Orel a hasiči. Dvakrát týdně bude mít možnost vyběhnout na kvalitní 
trávník i mládež, která není organizovaná ve Sportovním klubu. Základní podmínkou bude 
ochota respektovat schválený provozní řád a pokyny správce areálu.  

Postupné budování nových kabin pokračuje výstavbou místností pro turistické 
ubytování v podkroví. Kapacita je 20 lůžek ve dvoulůžkových pokojích, z nichž některé mají 
vlastní příslušenství. Pro zbývající je příslušenství společné na chodbě. V letošním roce mají 
přednost při využití této ubytovací kapacity zaměstnanci firmy VHS, kteří stavějí kanalizaci. 
Od podzimu však bude toto zařízení k dispozici pro návštěvníky Moutnic a okolí. 
 

Nové mapy našeho regionu 
 

Obce sdružené v regionu Cezava vydaly v uplynulém roce poměrně zdařilou turistickou 
pomůcku s názvem „Region CEZAVA – mapa a průvodce“. Mapa je zpracována v měřítku 1 
: 50 000 a informuje o značených cyklotrasách i o službách, které se v jednotlivých obcích 
nabízejí. Průvodce pak přibližuje historii členských obcí a prostřednictvím fotografií a 
orientačních mapek i nejvýznamnější místa a objekty v nich. 

Nadace partnerství v rámci projektu Moravské vinařské stezky dokončila jako poslední 
tzv. Brněnskou část. Mapa je zpracována v měřítku 1 : 80 000. Ve třech jazycích (česky, 
německy a anglicky) informuje o obcích, kterými vinařské cyklostezky procházejí. Na 
doplňujících grafech je znázorněn výškový profil cyklotras. K vyznačení brněnských 
vinařských stezek dojde v I. pololetí letošního roku. 

Milovníci turistiky na kolech si mohou obě mapy zakoupit za velmi přijatelné ceny na 
všech obecních úřadech a v Moutnicích i v orlovně u správce víceúčelového hřiště. 



 
 

Změny na MěÚ v Židlochovicích 
 

V loňském roce byla v Židlochovicích u řeky proti poště na adrese Nádražní 750 
postavena nová budova Městského úřadu (stavba s kruhovým půdorysem). V tomto 
samostatně stojícím objektu jen několik kroků od autobusového nádraží lze nyní vyřídit 
veškeré správní agendy s výjimkou státní sociální podpory, která zůstává částečně v areálu 
cukrovaru a částečně přechází na úřady práce. 

V objektu působí odbor vnitřní správy, odbor dopravy, odbor územního plánování, 
odbor životního prostředí a živnostenský úřad.  

V přízemí můžete bez velkého čekání vyřídit vše, co souvisí s provozem osobních 
automobilů (řidičské a technické průkazy). Stejně tak zde bez problémů získáte nový 
občanský průkaz a pas nebo si domluvíte výměnu starého za nový. 

Pasy a občanské průkazy vyřizují i na Obecním úřadě v Těšanech.   
 
K dispozici jsou následující telefonní čísla: 
občanské průkazy a pasy   547 428 742-3 
řidičské průkazy    547 428 731 
evidence vozidel    547 428 735-6 
technická způsobilost vozidel   547 428 737 
živnostenský úřad    547 428 783 
odbor životního prostředí    547 428 760-5 
územní plánování    547 428 771 
regionální rozvoj    547 428 772 

 
Pro úplnost je třeba připomenout, že již čtvrtým rokem zajišťují Židlochovice pro naši 

obec i projednání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb. 
 
 

Kabelová televize 
 
Ve druhém pololetí letošního roku dojde k drobným změnám v nabídce programů 

kabelové televize. Základní nabídku budou tvořit následující programy: Infokanál, ČT1, ČT2, 
Nova, Prima, STV1, ORF1, ORF2, SAT1, Pro7, Markíza, MTV, Eurosport, Spektrum a 
SuperMax. Pro zájemce bude k dispozici zlevněná (sociální) nabídka, v níž bude chybět 
posledních pět programů ze základní nabídky. Stejně tak bude k dispozici nadstandardní 
nabídka, v níž bude navíc HBO a HBO2. 

Zlevněná nabídka bude i nadále za 70,- Kč měsíčně. Cena základní a nadstandardní 
nabídky se zvýší kvůli změně zákona o DPH. Zařazením kabelových televizí do základní 
sazby se cena těchto nabídek zvýší od druhého pololetí 2004 asi o 14 %. 

 

Internet 
 

Několik let jsme se neúspěšně snažili o využití rozvodů kabelové televize pro přístup 
našich občanů k internetu. Obecní rada proto v závěru loňského roku rozhodla umožnit 
využití stožárů anténního systému kabelové televize pro zajištění trvalého přístupu k internetu 
prostřednictvím bezdrátových technologií. Od ledna 2004 mají zájemci z řad moutnických 
občanů možnost využívat internet nepřetržitě za přijatelnou cenu. 



Občané, kteří nedisponují výpočetní technikou, nebo jejichž počítač není vybaven pro 
připojení k internetu, mohou využít služeb obecního úřadu a moutnické knihovny. Obecní 
úřad zajistí přístup k informacím, které jsou potřebné pro běžný život. Knihovna umožňuje 
svým návštěvníkům využívat internet pro získávání poznatků z oblasti vědy, kultury a sportu. 

K elektronické poštovní schránce obecního úřadu moutnice@iol.cz. přibyly další 
mailové adresy: posta@oumoutnice.cz, podatelna@oumoutnice.cz a starosta@oumoutnice.cz. 

Vzhled prezentace obce na internetové adrese www.oumoutnice.cz bude ve druhém 
čtvrtletí letošního roku kompletně změněn a aktualizován. Dojde také k využití obrazového 
materiálu, který v loňském roce poskytly společenské organizace působící v naší obci.   

 

Populační vývoj 
 
Statistika 
 
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2003     1116 
- z toho mužů          575 
- z toho žen          541 
Věkový průměr občanů v obci         39 
 
Počet přistěhovaných            35 
Počet odstěhovaných           19 
Počet uzavřených sňatků             8 
Počet narozených dětí           11 
Počet úmrtí            14 
 
Zemřeli v roce 2003 

 
Alois Židel, Marie Jadrná, Jaroslav Dvořák, Josefa Jedličková, Eliška Janoušková, Jenovéfa 
Dohnálková, Vlastimil Procházka, Josef  Lejska, Žofie Janoušková, Antonín Buchta, 
František Procházka, Anna Žáčková, Amálie Husáková, Anežka Adámková 
 
 

Nejstarší občané 
 

90 let oslavili: Antonín Skřička a Hedvika Ryšavá 
89 let se dožila paní Štěpánka Janoušková 
88 let se dožila paní Růžena Zemánková 

 
Významná výročí 
 

80 let oslavili: Husák František, Husák Vincenc, Ryšavý František, Vymazal František  
75 let oslavili: Hrdličková Marie, Chmelařová Vojtěška, Janoušková Hedvika, Koutná Josefa,   
                        Macková Marie, Mašek Jan, Otřísal Vítězslav, Poláček František,  
                        Ryšavá Marie, Svoboda Jan, Váňa Jaromír, Vymazalová Emílie,  
                        Žáček Bohuslav  
 
 

 
 



Vzpomínka 
 

V říjnu loňského roku zemřel náš nejstarší občan pan František Procházka, když 
předtím oslavil úctyhodné životní výročí – 100 let. 

Narodil se 10. 3. 1903 v Moutnicích č. p. 128 Josefě a Aloisi Procházkovým jako 
nejstarší ze čtyř sourozenců. Pan Procházka chodil do ZŠ v Moutnicích, po ZŠ zůstal doma a 
staral se o hospodářství. Poté pracoval ve Vracově jako učedník – pomáhal v ševcovské dílně. 
Později pracoval v lese a v JZD. 

V roce 1909 jako malý chlapec pomáhal při stavbě domku, ve kterém až do své smrti 
bydlel. V roce 1928 se poprvé oženil s pí. Jenovefou Podlouckou, která pracovala v místní 
škole.  

S první ženou měl dceru Amálii, ta se narodila v roce 1927 a syna Karla, který se 
narodil v roce 1934. Roku 1947 Jenofka zemřela na TBC. V roce 1950 se oženil podruhé 
s Vojtěškou Doležalovou, se kterou už žádné děti neměl. Vojtěška zemřela v roce 1998 
v požehnaném věku 89 let. Pan František měl 6 vnoučat, 14 pravnoučat a 2 prapravnoučata. 
Zažil a pamatoval si všech 10 českých prezidentů. 

 
 
Obrazová část (texty k obrázkům) 
 
• Nově vydané mapy (mapy.jpg) 
• Stavba čistírny odpadních vod (covstavba.jpg) 
• Čistírna odpadních vod ve zkušebním provozu (covprovoz.jpg) 
• Stavba kanalizace (kanalizace.jpg) 
• František Procházka – 100 let (Prochazka.jpg) 
• Na anténním systému kabelové televize si začátkem září odpočinuli tři čápi (capi.jpg) 
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