
 
 
 

Rekapitulace místo úvodu 
 
Uplynulý kalendářní rok znamenal v historii naší obce rok dosažení minimálního stupně 

občanské vybavenosti. Je zde dostatečně dimenzovaný rozvod elektrické energie a zemního 
plynu. Obec je napojena na vodovod a má vybudovánu jednotnou kanalizační síť připojenou 
na ČOV. Prakticky celá obec má možnost napojení na digitální telefonní síť i na rozvod 
kabelové televize. Máme i dostatečný signál všech sítí mobilních telefonů. Stejně tak je 
k dispozici připojení na rychlý internet. 

To všechno se podařilo dosáhnout díky splnění tří podmínek: 
- Obec získala poměrně rozsáhlou státní podporu (cca 35 mil. Kč dotací a 20 mil. 

levných půjček) 
- Občané sami vynaložili velké prostředky na vybudování přípojek a úpravu 

veřejných prostranství před svými domy (cca 15 mil. Kč) 
- Zastupitelstvo soustředilo prostředky obecního rozpočtu (cca 20 mil. Kč) na to 

nejpodstatnější – na technickou infrastrukturu 
 
Otázka „kam nasměrovat veřejné zdroje v příštích letech“ má rovněž poměrně 

jednoduchou odpověď: Veřejné komunikace a veřejná zeleň.  
Za podpory Jihomoravského kraje musíme zlepšit průtah silnic II. a III. třídy přes naši 

obec. Povrch místních komunikací je v řadě míst značně poškozen. O nedobrém stavu 
chodníků a hlavně o tom, kde všude chodníky chybí se rovněž nemusíme vzájemně 
přesvědčovat. 

V obecním zastupitelstvu panuje také shoda o nezbytnosti zvyšovat každoročně objem 
prostředků, které budou použity na výsadbu nové zeleně a údržbu té stávající.  

 
 

Kanalizace a ČOV 
 
Čistírna odpadních vod 

 
ČOV v Moutnicích je již 14 měsíců ve zkušebním provozu a může se pochlubit 

dobrými výsledky, kterých dosahovala i v  nepříznivých zimních podmínkách. 
Vyhodnocení zkušebního provozu ukazuje, že jen za minulý rok odstranila naše ČOV 

21 tun nerozpuštěných látek a 4,5 tuny dusíku. Účinnost čištění se pohybuje kolem 95 %. 
Průměrný průtok byl 1,6 litrů za vteřinu, tj. 13 velkých cisteren splašků denně. To vše bylo 
upraveno čistícím procesem na prakticky čistou vodu. 

Po uvedení ČOV do trvalého provozu budou mít moutničtí občané možnost prohlédnout 
si celé dílo při „Dnech otevřených dveří“ 23. a 24. dubna 2005 vždy od 13.00 do 18.00 hodin. 

Moutnický zpravodaj 
- 

březen 2005 



 
Kanalizace 

 
Výstavba kanalizace se neúnosně zbrzdila kvůli zdlouhavé administrativě kolem 

přeložky plynovodu před Lengálovým. Přesto se v loňském roce podařilo kanalizaci dokončit. 
V letošním roce bude odstraněna ještě poslední kolaudační závada v ulici na Nesvačilku. 

K dnešnímu dni je na ČOV připojeno více než 6 kilometrů nových kanalizačních stok a 
jejich prostřednictvím asi 80 % domácností. 

Zbývající majitelé rodinných domů stojí před úkolem vybudovat si co nejdříve funkční 
domovní kanalizační přípojku. 

V této souvislosti je třeba připomenout chovatelům domácích hospodářských zvířat, že 
splašky od jednoho prasete zatíží čistírnu odpadních vod více než od osmi dospělých lidí a že 
zákon nekompromisně zakazuje vypouštění močůvky a kejdy na ČOV. Pokud by k něčemu 
takovému docházelo opakovaně, bude se budoucí provozovatel snažit takového 
znečišťovatele najít a uplatnit vůči němu finanční postih. 

Symbolické stočné za první čtyři měsíce letošního roku bude vybírat ještě obecní úřad 
od 4. do 15. dubna opět ve výši 10,- Kč za každého připojeného občana a měsíc. Domácnost 
připojená na kanalizaci již v loňském roce tedy zaplatí za každého svého člena (včetně dětí a 
důchodců) 40,- Kč. Při vybírání stočného budou majitelé nemovitostí dotazováni na 
skutečnou spotřebu pitné vody v uplynulém kalendářním roce. 

 
Komunikace 

 
Největším problémem při dokončování kanalizace se stalo uvádění komunikací do 

„původního“ stavu. U státních (krajských) silnic požadovala Správa a údržba silnic rozšíření 
vozovek. U silnice II. třídy Brno – Hodonín na 7 metrů a u silnic III. třídy Moutnice – 
Jalovisko a Moutnice – Nesvačilka na 6,5 metru.  

Velkým problémem je neexistence obrubníků v některých úsecích, jinde zase 
nejednotný spád komunikací. Nově vybudované uliční vpustě v řadě míst prozatím neplní 
svůj účel.  

Pokus vyhovět požadavkům SÚS zdvojením obrubníků směrem na Těšany po pravé 
straně dopadl velmi nešťastně a definitivním řešením bude přeložení chodníku blíž k vozovce. 

V současné době probíhají projekční práce na řešení průtahu silnice II/380 Brno – 
Hodonín naší obcí. Cílem je odstranit jednosměrky uprostřed obce a vybudovat autobusové 
zastávky tak, aby neomezovaly vlastníky domů a nenutily cestující zmateně přebíhat z místa 
na místo podle toho, kterou cestou pojede spoj na Brno, či na které zastávce spoj zastaví a na 
které nikoliv. 

Požadavky policie na zklidnění dopravy a vybudování nových odstavných pruhů pro 
parkování vozidel naráží někde na vlastnické vztahy k pozemkům, jinde zase na malou 
vzdálenost rodinných domů od státní silnice. 

K dnešnímu dni zbývá dokončit opravu místní komunikace Pod Chaloupkama, 
vyfrézovat a opravit řadu míst, kde zůstává stát voda a důkladně opravit místní komunikace 
položené z asfaltového recyklátu. Dále je třeba osadit cca  500 m silničních obrubníků a začít 
postupně budovat chybějící chodníky. 

 
Financování 

 
Je třeba připomenout, že celá stavba byla projektantem rozpočtována na necelých 48,5 

mil. Kč. V průběhu výběrového řízení na dodavatele a později také vlivem zvýšení DPH a 
víceprací na komunikacích (na Nesvačilku a Pod Chaloupkama ) cena narostla  o 10% na 53,5 
mil. Kč. Další milion a půl představují doprovodné náklady této stavby (projekční a 
inženýrská činnost, čištění potoka atd.). 



Státní fond životního prostředí nám poskytl dotaci ve výši 26 mil. a dalších 8 mil. nám 
půjčil. Letos bude půjčka ještě navýšena o 1,5 mil. Kč. Díky porozumění zastupitelstva 
Jihomoravského kraje získala naše obec v loňském roce na financování této stavby navíc 
dotaci ve výši 3,5 mil. Kč. Z vlastního rozpočtu jsme prozatím zaplatili dodavateli téměř 7 
mil. Kč. Pokud prokážeme, že stavba plní dobře svůj účel, dostaneme od SFŽP další 3 mil. 
Kč. Přesto musíme z vlastních peněz zaplatit dodavateli v nejbližším období ještě 5,5 mil. Kč. 
To pochopitelně značně omezuje naše možnosti zahájit v letošním a do značné míry i 
v příštím roce významnější nové investiční akce. 

 
 

Půjčky občanům 
 

V loňském roce bylo podáno celkem 16 žádostí o podporu z Fondu rozvoje bydlení. 
Někteří však později svoji žádost vzali zpět. Celkem obec v roce 2004 půjčila 405 000,- Kč. 
Od počátku existence tohoto fondu (rok 2000) bylo kladně vyřízeno 41 půjček v celkové výši 
1 625 000,- Kč. Nejčastěji jsou půjčky využívány na zateplení rodinných domů či jen 
podkrovních prostor. Řada zájemců jich využila k rekonstrukcím koupelen, podlah 
v obytných místnostech, apod.  

V roce 2005 budou žádosti přijímány opět ve dvou termínech do 31. března a do 31. 
srpna. Formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě. Zájemci o podporu při budování 
kanalizační přípojky budou mít opět přednost. 
 

Komunální odpad 
 

Do konce března je každý občan povinen zaplatit na obecním úřadě poplatek za svoz a 
likvidaci komunálního odpadu. Sazba činí 420,- Kč (mládež do 18ti let 240,- Kč). Občané 
mají opět možnost si platbu rozdělit na dvě části. Druhá se bude vybírat do konce srpna 
tohoto roku. Poplatek za psa činí 90,- Kč. 

Velkoobjemové kontejnery budou v letošním roce přistaveny čtyřikrát, vždy na obou 
parkovištích u Moravy. Přistavení je plánováno na 1. – 3. dubna, 10. – 12. června, 12. – 14. 
srpna a 14. – 16. října 2005.  

Sběr nebezpečného odpadu bude opět organizován ve II. a IV. čtvrtletí letošního roku. 
Na infokanále je pravidelně aktualizován přehled o termínech nejbližších svozů 

jednotlivých složek separovaného odpadu. 
Pro separaci odpadů jsme loni opět zvýšili počet kontejnerů na plasty o 2 kusy. Přesto 

byly zejména v letních měsících neustále přeplněny. Ve druhém čtvrtletí letošního roku proto 
soustředíme sběr starého papíru opět za plot zahrady Základní školy a nahradíme modré 
kontejnery rozmístěné po obci žlutými kontejnery na plasty. Snad to konečně vytvoří 
dostatečný prostor pro separaci plastů a zároveň pomůže pohlídat, aby do kontejnerů na papír 
nebyly odkládány věci, které tam nepatří. 

Kontejner na staré železo bude znovu umístěn převážně na parkovišti u bývalé 
restaurace Morava. Jen výjimečně se bude nalézat u bývalé požární nádrže. 

 

Rekonstruovaný obecní úřad v Těšanech 
 

V závěru loňského roku byla dokončena rekonstrukce Obecního úřadu v Těšanech. Pro 
naše občany zde funguje matrika včetně vyřizování nových občanských průkazů a cestovních 
pasů. Objednat si zde můžete i výpis z rejstříku trestů. Připomínáme, že do konce letošního 
roku musí být vyměněny občanské průkazy vydané do konce roku 1994. 



Jednou týdně – vždy ve čtvrtek od 10.00 do 16.00 hodin – jsou v přízemí OÚ Těšany 
k dispozici úředníci jednotlivých odborů MěÚ Židlochovice. V této době zde můžete získat 
například rybářský lístek, vyzvednout si dávku státní sociální podpory, podat žádost o nový 
řidičský průkaz a vyřídit i jiné agendy v působnosti odboru dopravy, apod. I u řidičských 
průkazů platí povinnost jejich postupné výměny do konce roku 2006. 

O dalším vývoji této služby bude informovat obecní infokanál.  
 

Zdravotnictví 
 

V oblasti zdravotnictví pokračuje postupné omezování Lékařské služby první pomoci a 
posilování Lékařské záchranné služby. LSPP v Židlochovicích se od 1. dubna 2005 ruší a 
bude nově úzce svázána s nemocnicí v Hustopečích. Občané Moutnic mohou ještě více 
využívat „pohotovostní“ lékařské ordinace v Brně. Leták s podrobnostmi bude dodán do 
každé domácnosti. 

 
Našim občanům slouží od poloviny loňského roku nově vybudované zdravotní středisko 

v Těšanech. Všichni můžeme nyní na jednom místě navštívit jednotlivé lékařské ordinace i 
lékárnu.  

V těchto dnech končí přípravy na otevření malého zdravotního střediska v Moutnicích, 
kde by těšanští lékaři byli jednou týdně k dispozici naším občanům. Středisko bude otevřeno 
na přelomu dubna a května v prostorách bývalé knihovny. Cílem je, aby lidé, kteří potřebují 
pouze předepsat léky, odevzdat propouštěcí zprávu z nemocnice nebo jen změřit tlak, 
nemuseli jezdit do Těšan. Stejné možnosti by měly mít i maminky s malými dětmi. 

 
 

Drogy 
 

Dlouho se naší obci vyhýbaly významnější projevy takzvaných negativních jevů ve 
společnosti. V posledních letech jsme však všichni zaznamenali v příkopech podél polních 
cest i na parkovištích častější nálezy obalů od chemikálií, farmaceutických preparátů, 
použitých injekčních stříkaček a jehel. I když to nikoho z nás netěší, musíme vzít na vědomí, 
že nemalá část moutnické mládeže čelí realitě života užíváním omamných látek. Někteří 
z nich se dokonce už stačili zapojit do výroby a šíření těchto látek. Je tristní, když se mezi 
drogovými dealery objevují jména moutnických mladíků z rodin, které zde žijí odnepaměti. 

S narůstajícím počtem postižené mládeže rostou také řady rádců, kteří přesně vědí, 
jakým způsobem by měla postupovat policie i samospráva, aby se podařilo tento jev omezit 
nebo zcela vymýtit. S tím samozřejmě kontrastuje pomalý postup specializovaných útvarů 
policie a zdánlivá nečinnost soudů. Dosavadní zkušenosti států, které řeší tyto problémy déle 
než my, nabízejí pouze dvě částečná východiska. 

První z nich staví na pravidle, že lepší a levnější je negativním jevů předcházet, než je 
později léčit a potlačovat. I moutnické obecní zastupitelstvo vynakládá nemalé prostředky, 
aby podpořilo každou společenskou organizaci, která vytváří podmínky pro kvalitní využití 
volného času mladých lidí. 

Druhé východisko předpokládá nekompromisní postoj příbuzných a přátel mladých 
začínajících narkomanů. Nebudou-li mít rodiče, sourozenci, ale i my ostatní, odvahu nahlásit 
problémy dětí v této oblasti příslušným institucím, budeme se všichni do tohoto bahna 
propadat stále hlouběji. Snaha postihnout dealery a přitom ušetřit vlastní dítě před 
„oplétačkami“ s policií vede do záhuby. 

 
 



Školství 
 

Jednou z klíčových oblastí života na venkově je zajištění alespoň základní školní 
docházky pro naše děti. V loňském roce rozhodlo zastupitelstvo o poměrně náročné 
rekonstrukci školní kuchyně tak, aby stravování dětí v mateřské i základní škole bylo na 
požadované úrovni. Rekonstrukce si vyžádala více než třičtvrtě milionu korun. 

V závěru roku byla výuka v základní škole soustředěna do prvního patra a třída 
v přízemí byla uvolněna pro přemístění místní knihovny.  

Přestěhováni knihovny pak umožnilo zkvalitnění jejího připojení na internet. Větší 
prostor pro využití internetu vyvolal také potřebu rozšířit provozní dobu knihovny (úterý 
16.30 – 18.30 a čtvrtek 18.00 – 19.30) 

Aktivita Sdružení rodičů a kroužku dovedných rukou se každoročně promítá do 
pořádání výstav prací žáků ZŠ - ale i jejich rodičů a příbuzných - s tématikou ročních období 
a křesťanských svátků.  

 
 

Přístavba orlovny 
 
 
Za podpory ústředí Orla a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy probíhá od 

loňského léta další přístavba a stavební úpravy v orlovně.  
Díky stovkám brigádnických hodin členů a funkcionářů Orla byl prohlouben prostor 

sklepa tak, aby vyhovoval hygienickým předpisům. Současně byla celá budova připojena na 
veřejnou kanalizaci.  

Suterén orlovny byl přístavbou rozšířen o kuželnu, kde je nainstalována moderní 
dvoudráha. Strop kuželny bude zároveň sloužit jako tribuna pro diváky při sportovních 
zápasech pořádaných na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem. 

Nové prostory by měly být pro veřejnost zpřístupněny v květnu letošního roku. 
 
 

Regionální turistické informační centrum a vinotéka 
 

Za podpory Svazku obcí Region CEZAVA bylo v Židlochovicích vybudováno 
regionální turistické informační centrum (RTIC). Centrum je součástí komplexu staré radnice 
v horní části náměstí. Poskytuje informace o vhodných turistických cílech a trasách. Nabízí 
propagační materiály. Informuje o ubytovacích a stravovacích kapacitách. Je napojeno na síť 
ostatních informačních center. V letní turistické sezóně je středisko otevřeno denně od 9.00 
do 17.00 (v sobotu a neděli do 16.00) hodin. Po zbytek roku je otvírací doba kratší. Telefon 
547 426 024. 

Nedílnou součástí RTIC je vinotéka vybudovaná ve sklepních prostorách radnice. 
Z moutnických vinařů zde nabízí své produkty Bc. Richard Janoušek. 

 
 

Kabelová televize 
 
V září loňského roku došlo ke  změnám v nabídce programů kabelové televize. 

Základní nabídku tvoří programy: Infokanál, ČT1, ČT2, Nova, Prima, STV1, STV2, ORF1,  
SAT1, Pro7, Markíza, MTV, Eurosport, Spektrum, Animal Planet a MiniMax. Pro zájemce je 



k dispozici zlevněná (sociální) nabídka, v níž není posledních šest programů ze základní 
nabídky. Stejně tak je k dispozici nadstandardní nabídka, v níž je navíc HBO a HBO2. 

Zlevněná nabídka stojí 65,- Kč měsíčně. Základní nabídka je za 148,- Kč. Tyto částky 
jsou vybírány inkasem jednou za čtvrtletí. Uživatelé nadstandardní nabídky platí měsíčně 
navíc 282,- Kč. 

 
V letošním roce dojde ke změně vzhledu  obecního infokanálu (světlá písmena na 

tmavším podkladě a rozmanitější druhy písma). Obecní rada doporučila také zařadit nové 
rubriky:  

- společenskou kroniku (např. významná životní jubilea, zlaté svatby, setkání 
padesátníků, ale i smuteční oznámení a vzpomínky) 

- komerční hlášení obecního rozhlasu (různé předem oznámené prodejní akce 
apod.) 

 
 

Daň z nemovitostí a vlastnické vztahy 
 

Těsně před koncem loňského roku byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela zákona č. 
338/1992 o dani z nemovitostí. Týká se sice jen asi čtvrtiny katastrů v ČR, ale v naší oblasti 
se týká všech vlastníků pozemků v katastrálních územích Moutnice, Nesvačilka, Žatčany, 
Sokolnice, Borkovany a Šitbořice. Každý, kdo měl do loňského roku pronajaty své pozemky a 
za něhož platil daň z nemovitostí příslušný zemědělský podnik nebo soukromý zemědělec, 
musí od letošního roku platit tuto daň sám a od nájemce požadovat vyšší nájemné. 

Podstatné je, že tito vlastníci musí do konce měsíce dubna podat nové nebo alespoň 
dílčí daňové přiznání a v květnu zaplatit složenku, kterou finanční úřad na základě tohoto 
daňového přiznání zašle. Obecní úřad má k dispozici formuláře dílčích i úplných daňových 
přiznání a může také na požádání vytisknout aktualizovaný výpis z listu vlastnictví. Vyplněná 
daňová přiznání se předávají buď přímo finančnímu úřadu (který může pomoci i s jejich 
vyplněním) nebo předání zprostředkuje náš obecní úřad. 

 
Navzdory poněkud překotnému přijetí novely zákona o dani z nemovitostí, musíme 

přiznat, že se jedná o další krok vedoucí k vyčištění letitých nepořádků ve vlastnických 
vztazích. Určitě není dobré, že obec dosud nevykoupila všechny pozemky, na nichž leží 
obecní komunikace a další stavby. Stejně tak není v pořádku, že několik hektarů obecních 
pozemků je oploceno v soukromých zahradách a uživatelé za ně neplatí ani nájemné.  

V letošním roce se pokusíme odstranit tyto nesrovnalosti a zajistit, aby pokračoval 
výkup pozemků pro obecní chodníky apod. Zároveň dáme uživatelům obecních pozemků 
vybrat ze čtyř možností. Buď prokáží, že jimi užívané pozemky jim patří, nebo si je od obce 
koupí. Další možností bude přesunutí plotu nebo dlouhodobý pronájem. 
 
 

Hasiči 
 

Od podzimu loňského roku probíhají v hasičské zbrojnici drobné stavební úpravy. Po 
připojení objektu na veřejnou kanalizaci byla zrekonstruována podlaha garáže pro těžkou 
cisternu CAS 32 T148 a nyní dochází k přestavbě šatny pro zásahovou jednotku. V letošním 
roce budou pokračovat úpravy okolí zbrojnice. 

Loňský rok vnesl zmatek do pravidel pro pronajímání společenských místností hasičské 
zbrojnice. Zbrojnice je obecním majetkem a Sbor dobrovolných hasičů jakožto společenská 
organizace se snaží vytvořit v ní příjemné prostředí pro své akce. Zároveň mohou toto 



příjemné prostředí využívat pro pořádání drobných akcí jak soukromé osoby, tak i jiné 
organizace.  

Aby se zamezilo dohadům stanovila obec nájemné za využití společenských místností 
na akce v trvání půl dne (max. 6 hodin) na 200,- Kč s tím, že nečlenové Sboru by měli ještě 
dát příspěvek hasičům.ve stejné výši (dohromady 400,- Kč). U celodenních akcí je nájemné 
dvojnásobné. Společenské organizace sídlící v Moutnicích zaplatí pouze příspěvek hasičům.   

 
Auto pro přepravu jednotky (Avia Furgon) bude letos nahrazeno speciálním požárním 

vozidlem Avia 30 DVS 12, které jsme loni zakoupili z dotace od Jm kraje.  
Kvalitu výcviku našich hasičů v porovnání se sbory ze širokého okolí budeme mít 

možnost posoudit v neděli 10. července při prvním ročníku Memoriálu poručíka Jaroslava 
Garguly. 

 
Již loni vznesli hasiči na zastupitelstvo obce požadavek, abychom majitelům domů 

připomenuli povinnost nechat si každoročně zkontrolovat stav komínů, i když se v obci topí 
plynem. Všeobecně platí, že po téměř deseti letech benevolence v oblasti požární prevence 
nabývá tato činnost na významu a majitelé nemovitostí se musí připravit na kontroly ze strany 
profesionálních hasičů. Přitom tradiční „sousedské“ pojetí požární prevence je minulostí a 
nezajištění bezpečnosti na tomto úseku bude nekompromisně postihováno. 
 
 

Vzpomínka 
 
Naše obec se loni rozloučila s posledními dvěma ze šestice odvážných mužů, kteří se 

před 65ti lety rozhodli bránit svou okupovanou vlast. Jejich statečnost připomínají pamětní 
desky na moutnické orlovně. Obec je na tyto muže právem hrdá. Nevšední obětavost jejich 
nejbližších umožnila oběma statečným mužům prožít poslední roky života uprostřed nás 
všech. 

 
Plukovník JUDr. Jan Buchta se narodil v Moutnicích 14. ledna roku 1917 jako 

prostřední z pěti dětí. Navštěvoval zde základní školu, ale jako nadané dítě brzy odešel na 
klasické gymnázium do Brna, kde maturoval v roce 1936. Studoval na právnické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně a bezprostředně po vypuknutí II. světové války odešel do 
zahraničí.  

Zúčastnil se bojů ve Francii, ale většinu války strávil na britských ostrovech jako 
příslušník 311. bombardovací perutě, kde působil jako navigátor a radista. V letech 1943 –
1945 absolvoval úspěšně 54 bojových operačních letů v celkovém trvání 635 hodin. Jejich 
cílem byla likvidace pozemních i námořních sil nacistického Německa. 

Po skončení války pracoval krátký čas v armádní justici. Po únoru 1948 musel armádu 
opustit a přišel i o hodnost kapitána. Navzdory svému vzdělání byl donucen pracovat 
v dělnických profesích až do svého odchodu do důchodu v roce 1972.  

Dr. Buchta byl plně rehabilitován teprve po roce 1989. Byl povýšen na plukovníka 
letectva. Je nositelem řady našich i zahraničních vyznamenání. 

Nerad vzpomínal na minulost. Když ale mluvil o padlých kamarádech, rád připomínal 
biblický verš, kde stojí, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo je ochoten obětovat vlastní 
život za druhé. Pro dvě generace moutnických obyvatel se stal symbolem odvahy a 
nezlomnosti. 

Vždy myslel více na jiné než na sebe. Vždy mu záleželo na jeho vlasti, vždy se staral 
hlavně o to, aby válečné oběti jeho přátel nebyly zapomenuty a měly pozitivní dopad 
do přítomnosti a hlavně do budoucnosti. Vždy proto myslel především na mladou generaci. 
 



Nadporučík Alois Dohnálek se narodil v Moutnicích 16. prosince roku 1919 jako 
nejstarší z pěti dětí. Navštěvoval zde také základní školu. Poté absolvoval obchodní školu 
v Brně a nastoupil na místo účetního ve firmě Zádruha v Újezdě u Brna. Byl náčelníkem 
omladiny Orla v Moutnicích. Orlu a lidové straně zůstal věrný až do konce svého života. 

Po vypuknutí II. světové války odešel začátkem ledna 1940 spolu s Františkem 
Havránkem a dvěma přáteli ze Šitbořic přes Balkán a severní Afriku do Francie. Podstatnou 
část válečného období strávil na britských ostrovech jako příslušník Československé 
samostatné obrněné brigády, jejímž úkolem byla kromě jiného ochrana letišť a přístavů. Často 
vzpomínal, jak se podílel na zneškodnění výbušniny, kterou sám objevil v nákladu 
dovezených potravin. 

V létě roku 1944 se zúčastnil vylodění spojenců v Normandii a spolu se svou jednotkou 
byl nasazen při obléhání severofrancouzské pevnosti Dunkerque. 

Po válce dokončil prezenční vojenskou službu, oženil se a nastoupil jako berní úředník 
v Bruntále. V roce 1949 musel státní službu opustit. Pracoval v družstvu Stavba nejprve jako 
účetní, později jako vedoucí sklenářství a to až do svého odchodu do důchodu v roce 1975. 

Určitý čas zajišťoval sklenářské služby v naší obci v místním hospodářství a po roce 
1989 byl jedním z prvních, kdo našli odvahu k samostatnému podnikání. Úspěšnou 
sklenářskou firmu dokázal vybudovat prakticky z ničeho a předal v ní své zkušenosti a 
řemeslnou dovednost svým dvěma synům. 

Po roce 1989 si naše společnost opět uvědomila význam zahraničních vojáků. Alois 
Dohnálek byl opakovaně povýšen. Dosáhl hodnosti nadporučíka. Je nositelem řady uznání a 
vyznamenání. 

Navzdory svým válečným i poválečným zážitkům a zkušenostem zůstal člověkem 
přátelským a společenským. Rád poseděl a pohovořil s přáteli, rád si s nimi zazpíval, vždy 
kolem sebe rozdával radost. 

 
 

Populační vývoj 
 
Statistika 
 
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2004     1121 
- z toho mužů          578 
- z toho žen          543 
Věkový průměr občanů v obci         39 
 
Počet přistěhovaných            23 
Počet odstěhovaných           16 
Počet uzavřených sňatků             7 
Počet narozených dětí           12 
Počet úmrtí            14 
 
Zemřeli v roce 2004 

 
Vojtěška Chmelařová, Božena Sedláčková, Miroslava Stejskalová, Věra Lízalová, plk.v.v., 
JUDr.Jan Buchta, Ivana Hrdá,  Anna Umlášková, Josef Buchta, Vlastimil Fiala, Ludvík 
Tichý, Františka Zámečníková, npor.v.v. Alois Dohnálek, František Laštovička, Josefka 
Janoušková 
 

Nejstarší občané 
 



91 let se dožili Antonín Skřička a Hedvika Ryšavá 
 
Významná výročí 
 

90 let oslavila: Štěpánka Janoušková  
85 let oslavila: Anna Svobodová  
80 let oslavili: Marie Dohnálková a Josef Žáček 
75 let oslavili: Hedvika Husáková, Jaroslava Vozková, František Dohnálek, Jiří Dohnálek 
 
 

 
 
Obrazová část (texty k obrázkům) 
 
• Prostory kuchyně v době rekonstrukce (rekonstrukce.jpg) 
• Nově vybavená školní kuchyně (kuchyne.jpg) 
• Chovatelé výstava ? 
• Vinotéka u RTIC v Židlochovicích (vinoteka.jpg) 
• Knihovna (knihovna.jpg) 
• Nové vozidlo pro přepravu hasičů Avia 30 DVS 12 (hasici.jpg) 
• Adventní výstava v ZŠ (vystava.jpg) 
• Plukovník JUDr. Jan Buchta (BuchtaJ.jpg) 
• Nadporučík Alois Dohnálek (DohnalekAl.jpg) 
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