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•	 Příspěvek	 ZUŠ	 Klobouky	 u	 Brna 
Rada obce schválila příspěvek Základní 
umělecké škole Klobouky u Brna ve 
výši 5.000 Kč. 

•	 Smlouva	o	dotaci	na	zabezpečení	ak-
ceschopnosti	JSDH	Moutnice	na	rok	
2012 Rada obce souhlasila s uzavřením 
smlouvy o dotaci na zabezpečení akce-
schopnosti JSDH Moutnice na rok 2012 
ve výši 41.156 Kč.

•	 Smlouva	 o	 zajištění	 udržitel-
nosti	 projektu Rada obce sou-
hlasí s uzavřením smlouvy o za-
jištění udržitelnosti projektu 
– rozvoj služeb eGovermentu  
v ORP Židlochovice s firmou Tri-
ada.

•	 Zásyp	 pro	 zvěř Rada obce souhlasí 
s umístěním zásypu pro zvěř na obec-
ním pozemku p.č. 2371 v k.ú. Mout-
nice dle žádosti Mysliveckého sdružení 
Moutnice – Nesvačilka.

•	 Příspěvek	 na	 florbal Rada obce sou-
hlasí s poskytnutím příspěvku ve výši  
20.000 Kč dle žádosti ZŠ a MŠ Těšany 
+ Aligators, o.s.. Příspěvek bude použit 
na podporu žákovských florbalových 
družstev.

•	 Dodatky	ke	smlouvám	o	provozování	
vodovodu	a	kanalizace Rada obce sou-
hlasí s dodatkem č. 11 smlouvy o pro-
vozování kanalizace a dodatkem č. 22 

smlouvy o provozování vodovodu – 
firma BVK, a.s. Dodatky se týkají na-
výšení cen pro rok 2013.

•	 Pronájem	 pozemku Rada obce nevy-
hověla žádosti manželů Kopečkových 
na pronájem části pozemku p.č. 888  
v k.ú. Moutnice na základě jejich žádosti.

STANOVISKA	KE	STAVBÁM 
* Rada obce předběžně souhlasila s plá-

novaným zřízením cukrářské výroby  
v rodinném domě  č.p. 100  dle žádosti 
pí Šárky Hrabovské.

* Rada obce souhlasila se zpevněním 
plochy před rodinným domem p. Jana 
Husáka, ale nesouhlasila se skácením 
stromu před jeho domem u autobusové 
zastávky. 

* Rada obce souhlasí	 se stavbou dvoj-
garáže a s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy (nahrazující územní rozhod-
nutí a stavební povolení) dle žádosti 
manželů Jakubcových – č.p.72. 

* Rada obce souhlasí se stavbou „Sousoší 
sv. Cyrila a Metoděje“, s předlážděním 
stávajících zpevněných ploch a s prá-
vem provést stavbu dle žádosti Římsko-
katolické farnosti Moutnice.

* Rada obce souhlasí s projektovou do-
kumentací vodovodní a kanalizační pří-
pojky pro sloučené územní a stavební 
řízení „RD Moutnice p.p.č. 995/64, 
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988/1“ dle žádosti firmy PROST Ho-
donín.

* Rada obce souhlasí	 s odstraněním 
stavby (stodoly) dle žádosti pí M. Ry-
šavé.

* Rada obce souhlasí	se stavbou RD dle 
žádosti p. Petra Rychlíka. Pan Rych-
lík bude upozorněn na bezprostřední 
blízkost navržené autobusové zastávky 
(správné napojení vjezdu).

* Rada obce souhlasí se stavbou drob-
ných zahradních staveb dle žádosti  
p. Hany Oškrdalové.

* Rada obce souhlasí se stavbou RD dle 
žádosti JUDr. Marcely Andrýskové  
a JUDr. Edity Andrýskové.

* Rada obce souhlasí se změnou užívání 
skladu v RD na trafiku a zpevnění plo-
chy před domem dle žádosti manželů 
Mitrovských za předpokladu, že budou 
dodrženy podmínky uvedené v průvodní 
zprávě, zejména sortiment trafiky.

•	 Dodatek	ke	smlouvě	s	BVK,	a.s. Rada 
obce souhlasí s uzavřením dodatku ke 
smlouvě s firmou BVK a.s. týkající se 
stočného z veřejných budov.

•	 Zřízení	 účtu	 u	 ČNB Starosta infor-
moval radu o povinnosti zřídit účet u 
ČNB kvůli dotacím a přerozdělování 
financí ze státního rozpočtu, a to do  
31. 3. 2013. Rada rozhodla o tom, že 
podpisové vzory zřídí starosta, mís-
tostarostka a Mgr. L. Vojtěchová.

•	 Souhlas	 s	 užitím	 obecního	 znaku 
Rada obce souhlasí s užitím obecního 
znaku na reklamních a reprezentačních  
předmětech u příležitosti srazu hasič-
ské techniky, který se bude konat 4. 5. 
2013.

•	 Stanovisko	 občanského	 sdružení 
Rada obce se seznámila se stanoviskem 
obč. sdružení Moutnická křižovatka – 
preferují okružní křižovatku s pěti vět-
vemi a jednou stykovou T křižovatkou. 
V této variantě nemohou být v křižo-
vatce zastávky. Rada obce bere toto sta-
novisko na vědomí. 

•	 Úklid	obce Rada obce souhlasila s tím, 
že na úklid obce budou od 1. března 
opět zaměstnáni 4 občané Moutnic, 
kteří jsou vedeni na Úřadě práce (J. Bá-
rek, J. Matulová, M. Zámečník, J. Žáč-
ková).

•	 Smlouva	 o	 budoucí	 smlouvě Rada 
obce souhlasí s uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene na stavbu – Propojení systému 
katodové ochrany SKAO Moutnice dle 
žádosti firmy INPRO Moravia s.r.o. 
(zástupce firmy ČEPRO a.s.).

•	 Licenční	smlouva Rada obce souhlasí 
s návrhem licenční smlouvy OSA o ve-
řejném provozování hudebních děl.

•	 Znalecký	 posudek Rada obce se se-
známila se znaleckým posudkem Ing. 
Renaty Žižlavské na stav stromů – aleje 
bříz kolem „Lízalky“. 

•	 Zpráva	Policie	ČR Rada obce bere na 
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vědomí zprávu Policie ČR o bezpeč-
nostní situaci za rok 2012. Zpráva je 
otištěna dále ve Zpravodaji.

•	 Rozpočtové	opatření Rada obce sou-
hlasila s rozpočtovým opatřením 
1–2013. Na příjmové i výdajové straně 
dochází ke zvýšení u položky DPPO + 
DPH za obec a u položky Volby. Rada 
obce doporučuje rozpočtové opatření  
č. 1–2013 zastupitelstvu obce ke schvá-
lení. Zastupitelstvo obce souhlasilo  
s tímto rozpočtovým opatřením.

•	 Vyhláška	 č.1/2013 – Starosta sezná-
mil radu obce s návrhem vyhlášky  
č. 1/2013. Jedná se o úpravu vyhlášky  
o místních poplatcích, do které jsou za-
pracována dvě nová osvobození – pro 

občany, kteří mají trvalý pobyt v obci 
a vlastní na území obce další nemovi-
tost, v níž není nikdo hlášen k trvalému 
pobytu, a pro nezletilé fyzické osoby, 
které jsou umístěny v zařízení pro vý-
kon ústavní nebo ochranné výchovy 
nebo v obdobném zařízení. Rada obce  
s návrhem vyhlášky č. 1/2013 sou-
hlasila a doporučila ji zastupitelstvu 
ke schválení. Zastupitelstvo obce vy-
hlášku schválilo.

•	 Převod	 stavby Rada obce souhlasila 
s uzavřením smlouvy o bezúplatném 
převodu stavby prodloužení vodovod-
ního řadu DN 90 (Dalibor a Petra Krej-
čiříkovi) a doporučila ho ke schválení 
zastupitelstvu. Zastupitelstvo s uzavře-
ním smlouvy souhlasilo.

Několik poznámek:

Smlouvy	a	výše	nájemného	na	hrobová	místa	
Smlouvy budou uzavírány na dalších deset let. Cena za pronájem hrobových míst 
byla stanovena ve výši 20 Kč/m2/rok a bude splatná při podpisu smlouvy nejpozději 
do 31. 3. 2013. Termín podpisu nájemních smluv jsme přizpůsobili období splat-
nosti poplatku za odpady, takže jednou cestou na Obecní úřad Moutnice můžete vy-
řídit obě záležitosti. 
Čísla hrobů i s jejich výměrou a cenou za pronájem jsou uvedeny na internetových 
stránkách naší obce. Částka za pronájem 1m2 hrobového místa se skládá z nákladů 
na údržbu, opravy a investice na hřbitově za posledních deset let dělené celkovou 
plochou hrobů (průměrné roční náklady jsou 29 613 Kč, tedy 20,20 Kč/m2/rok) a ná-
jemného, které je regulované Ministerstvem financí a může být max. 20 Kč/m2/ rok. 
Celkové nájemné mohlo být tedy ve výši 40,20 Kč/m2/rok. Finanční výbor, radní 
i zastupitelé obce však schválili nájemné 20 Kč/m2/rok, tedy cca v polovině možné 
částky.

Poplatky	za	odpady
Zastupitelstvo obce schválilo od 1. 1. 2013 poplatek za odpady ve výši 600 Kč/os./rok 
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s tím, že děti do 18 let platí 350 Kč. Důvodem byly již několik let mnohem vyšší náklady 
na likvidaci odpadu, které platí obec ze svého rozpočtu, oproti částce, kterou jsme vy-
brali na poplatcích. Níže uvádím jednoduchou tabulku s výší poplatku a náklady obce 
na likvidaci odpadu.

Rok Poplatky + odměny 
za separaci odpadů 
(Kč - zaokrouhleno)

Náklady za likvida-
ci odpadů (Kč - zao-
krouhleno)

Rozdíl, který hradila za 
občany obec ze svého roz-
počtu (Kč - zaokrouhleno)

2004 440 000,– 450 000,– 10 000,–

2010 570 000,– 710 000,– 140 000,–

2011 570 000,– 790 000,– 220 000,–

2012 585 000,– 860 000,– 275 000,–

Poplatek za odpady byl od roku 2004 ve výši 420 Kč, od 1. 1. 2007 ve výši 470 Kč, od 
1. 1. 2008 ve výši 490 Kč a nyní od 1. 1. 2013 ve výši 600 Kč.  
Poplatek za odpady se počítá z nákladů předchozího kalendářního roku. Protože se po-
platek stanovil vyhláškou v roce 2012, počítaly se náklady za rok 2011. Náklady se vy-
dělily počtem obyvatel. Výsledek je cca 690 Kč/občan/rok. Přesto se zastupitelstvo roz-
hodlo část nákladů dotovat z rozpočtu obce při současné výrazné úlevě rodinám s dětmi 
až do věku 18 let a schválilo částku 600 Kč/os/rok a 350 Kč/os/rok – viz výše.

Kabelová	televize	
Jak jsme uvedli v minulém čísle Zpravodaje, k 31.3.2013 bude v naší kabelové televizi 
ukončeno analogové vysílání programů JOJ a MARKÍZA.  Programy budou vysílány 
pouze digitálně.
Tyto programy jsou v naší kabelové televizi vysílány digitálně již nyní. 
Pro příjem digitálních programů je třeba mít televizor s DVB-T tunerem nebo set–top 
box typu DVB-T.

Narozeniny
V lednu 2013 oslavila 94. narozeniny 
nejstarší občanka naší obce
paní Anna Svobodová.  
Ještě jednou blahopřejeme 
a přejeme hodně zdraví.

Připravil ing. Pavel Drahonský
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STATISTICKÉ	ÚDAJE	ZA	ROK	2012

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2012 1 154

- z toho muži 586

- z toho ženy 568

Věkový průměr občanů v obci 40

Počet přistěhovaných v roce 2012 28

Počet odstěhovaných v roce 2012 10

Počet uzavřených sňatků v roce 2012 9

Počet narozených dětí v roce 2012 9

Počet úmrtí v roce 2012 5

V	roce	2012	se	narodili:	
Antonín Vymazal, Ondřej Jahelka, Laura 
Čonková, Matyáš Handl, Jiří Oprchal, Mi-
chaela Žáková, Sally Al Kenany, Jakub 
Štork, Jakub Jaroslav Gargula

V	roce	2012	zemřeli:	
Gustav Fiala, Františka Hrdličková, Jo-
sef Ostrovský, Jaromír Havránek, Vítěz-
slav Čermák

Významná	výročí	v	roce	2012:
93 let oslavila: Anna Svobodová
92 let oslavily: Anna Dolečková, Marie 
Janoušková
91 let oslavila: Růžena Dohnálková 
90 let oslavily: Marie Havránková, Fran-
tiška Krásová, Marie Pytlíková
89 let oslavil: Vincenc Husák
88 let oslavila: Marie Dohnálková
87 let oslavila: Jaroslava Benešová
86 let oslavili: Františka Veithová, Fran-

tišek Svoboda, Anna Stejskalová, Eliš-
ka Škrdlová, Marie Čermáková, Alois 
Chmelař 
85 let oslavily: Marie Šulcová, Františka 
Vymazalová                                                                                
80 let oslavili: Vladimír Holeček, Marie 
Janoušková, Vítězslav Čermák, František 
Putna
75 let oslavili: Gabriela Dohnálková, On-
dřej Havránek, Marie Pokorná, Anna 
Fibichová, Hedvika Holečková, Eva Os-
trovská, Marie Putnová, Františka Holeč-
ková
5	nejčastějších	ženských	jmen	v	Mout-
nicích:
Marie  45x ,  Jana  38x ,  Ludmila 22x ,  
Anna 21x ,  Eva 15x
5	nejčastějších	mužských	jmen	v	Mout-
nicích:
Petr 44x ,  Jan 40x ,  Pavel  36x ,  Franti-
šek  35 x,  Jiří  31x

Připravila Iva Kohoutková
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V rámci celého teritoria Obvodního oddě-
lení Policie ČR Židlochovice bylo za rok 
2012 šetřeno celkem 417 trestných činů,  
z čehož se podařilo objasnit 160 trestných 
činů, t.j. 38,37 %. Oproti roku 2011 do-
šlo k poklesu počtu spáchaných trest-
ných činů o 113 trestných činů a navýšení 
objasněnosti trestné činnosti o 0,77 %.  
V trestné činnosti nejvíce převažují majet-
kové trestné činy – krádeže prosté (122)  
a krádeže vloupáním (125). 
Přehled trestné činnosti v teritoriu obce 
Moutnice v období od 1. 1. do 31. 12. 2012.
Celkem bylo ve shora uvedeném období 
šetřeno 10 trestných činů, přičemž u 5 

trestných činů byl zjištěn pachatel.
Skladba	trestných	činů:	
• krádeže vloupáním do vozidel, krádeže 
vozidel a poškození vozidel – 5x 
• podvodné jednání – 2x
• krádeže vloupáním do objektů firem – 1x
• ostatní trestné činy (zanedbání povinné 
výživy apod.) – 2x

U trestných činů převládají, jak je vidět 
u výše uvedeného přehledu, majetkové 
trestné činy, tj. krádeže vloupáním do vo-
zidel, neoprávněné užívání vozidel a je-
jich poškození.
Přehled spáchaných přestupků v teritoriu 

Zpráva	o	bezpečnostní	situaci	v	obci	Moutnice	
za	rok	2012

Obec 2009 2010 2011 2012
Židlochovice 118 112 102 80
Vojkovice 24 39 30 25
Nosislav 31 25 17 22
Unkovice 6 5 6 2
Žabčice 29 18 26 29
Přísnotice 9 13 16 11
Blučina 36 36 56 38
Měnín 27 21 21 18
Sokolnice 62 54 58 48
Újezd u Brna 43 31 45 46
Těšany 28 19 20 20
Moutnice 16 15 24 10
Nesvačilka 2 7 6 4
Hrušovany u B. 81 73 49 48
Telnice 34 18 28 21
Žatčany 12 12 15 10

Tabulka	počtu	trestných	činů	za	minulé	roky
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Cyklistická	sezóna	se	pomalu	blíží
Jaro je za dveřmi a s ním spojené i teplé 
počasí, které láká cyklisty na vyjížďku. 
Chodci ani cyklisté by neměli zapomínat 
na to, jak je důležité být vidět v silničním 
provozu a mít na sobě správné oblečení 
doplněné reflexním prvkem (reflexní do-
plňky jsou pro řidiče viditelné až na vzdá-
lenost 200 metrů). Zvýšený pohyb cyk-
listů přináší i svá rizika na silnicích, proto 
by si milovníci cykloturistiky měli uvědo-
mit, že pro ně platí stejná pravidla v silnič-
ním provozu jako pro řidiče.  

(NE)	 BEZPEČNOST – ať už chodci 
či cyklisté si svoji cestu zpříjemňují po-
sloucháním hudby ze sluchátek, ale často 
si neuvědomují, že tím ohrožují sebe  
i ostatní účastníky na silnici.
	 CHODCI	 A	 CYKLISTÉ:	 	 NEVNÍ-
MÁTE	 –	 NESLYŠÍTE	 –	 NEREAGU-
JETE	NA:
• Dění ve svém okolí
• Zvukové signály ostatních účastníků 

silničního provozu – (klakson vozidel 
– cyklistů – motocyklistů, hlasové upo-
zornění ostatních chodců …)

• Výstražné signály - (majáky, výstražné 
znamení na železničním přejezdu, va-
rovné vyzvánění tramvají…)

• Vozidla kolem sebe 

• Náhle vzniklá nebezpečí 
• Vyjíždění a couvání vozidel z nečeka-

ných a nepřehledných míst 

DO	VOZOVKY	VSTUPUJTE	A	VJÍŽ-
DĚJTE	VŽDY	PO	PEČLIVÉM	ROZ-
HLÉDNUTÍ	A	NAVAŽTE	OČNÍ	KON-
TAKT	S	ŘIDIČEM!

POZOR – Alkohol či omamné látky neu-
žívejte před jízdou, ale ani během ní. Po-
kud je cyklista pod vlivem takových látek 
ohrožuje sebe i ostatní. V případě postihu 
je na něj pohlíženo jako na řidiče motoro-
vého vozidla!

I když je cyklistická přilba povinná do 18 
let, měla by být pro každého cyklistu sa-
mozřejmosti, protože cyklisté společně  
s chodci jsou v silničním provozu nejzra-
nitelnější.
Rodiče nezapomínejte na to, že děti jsou 
na silnicích více ohroženy. Jsou méně 
soustředěné a nedokáží dobře odhadnout 
a předvídat situaci, která může nastat. 
Potřeba je myslet i na to, že kolo při od-
stavení musíme zabezpečit proti krádeži. 
Nutno je také připomenout, že cyklisté 
nesmí vjíždět v protisměru do jednosmě-
rek (pokud to není dovoleno speciálním 

obce Moutnice za období do 1. 1. 2012  
do 31. 12. 2012.
Celkem bylo za uvedené období šetřeno 
22 přestupků, z čehož byl u 16 přestupků 
zjištěn pachatel. 
Skladba	přestupků	:
• přestupky proti občanskému soužití – 9x

• přestupky proti majetku – 4x
• přestupky v dopravě – 9x

Dále bylo v obci Moutnice provedeno 13 
šetření. Tato šetření se týkala součinnosti  
s ostatními složkami Policie ČR, zpráv pro 
soudy a dalších státních organizací.
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dopravním značením) a také, že nesmí 
jezdit po chodníku či přejíždět přechod 
pro chodce. 
Důležité je nezapomínat na povinnou vý-
bavu kola a před jízdou vždy kolo řádně 
zkontrolovat (utažení matic a šroubů, stav 
pneumatik a jejich nahuštění, stav a funkč-
nost brzd, funkčnost osvětlení, napnutý  
a promazaný řetěz a čistotu odrazek).

Povinnou	výbavu	jízdního	kola	tvoří	zejména:
1. dvě na sobě nezávislé brzdy účinné brzy
2. přední odrazka bílé barvy
3. zadní odrazka červené barvy
4. oranžové odrazky na obou stranách pedálů
5. boční odrazky na paprscích kol
6. zaslepení konců řídítek (zátkami, ruko– 
 jeťmi, apod.)
7. zakončení ovládacích páček brzd, 

 měničů převodů a rychloupínačů  
 nábojů kol musí být obaleno materiá– 
 lem pohlcující energii
8. uzavřené matice nábojů kol, pokud  
 nejsou křídlové, rychloupínací nebo  
 s krytkou konce náboje
Za	snížené	viditelnosti:
9. přední světlomet svítící bíle na vzdále  
 nost nejdále 20 m (může svítit přerušo– 
 vaně, je-li vozovka dostatečně a sou– 
 visle osvícena)
10. zadní svítilna červené barvy, která  
 může svítit přerušovaně
11. zdroj elektrického proudu – dynamo 
 nebo baterie s kapacitou pro svícení na  
 dobu 1,5 hodiny bez přerušení                                                           

nprap. Petra Hrazdírová
   Krajské ředitelství policie JmK, 
Preventivně informační oddělení

2.	INFORMACE	OD	ORGANIZACÍ

Základní	a	mateřská	škola

Z a č á t k e m 
školního roku 
vyhlásilo Ob-
čanské sdru-
žení Centrum 
Mandala o.s. 
projekt Man-
dala dětem. 
Do projektu 

se přihlásilo a svá díla zaslalo 21 školních 
zařízení, včetně základních uměleckých  
a speciálních škol. Z naší školy bylo za-
sláno 11 prací.
 V on-line galerii se tak sešlo celkem 

235 krásných děl. Kdokoli mohl hlasovat  
a podílet se tak na výběru těch nejhezčích 
mandal. Ze všech nahraných děl bylo vy-
bráno 50, ze kterých bude sestaven kalen-
dář mandal pro rok 2014 a zároveň nyní 
tvoří putovní celorepublikovou výstavu 
doprovázenou on-line aukcí. Z vybraných 
peněz bude pořízeno počítačové vybavení 
pro klienty občanského sdružení Janus, 
které se věnuje dětem, mládeži a mladým 
dospělým, kteří vyrůstali, nebo stále vy-
růstají v náhradní péči. 
Byli jsme velmi potěšeni, když mezi pade-
sáti vybranými mandalami byla i naše man-
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3.	KULTURA

Vážení spoluobčané, 
pro četné dotazy zveřejňujeme časy veli-
konočních bohoslužeb a co nejsrdečněji 
vás tímto zveme do našeho památného 
Moutnického chrámu Sv. Jiljí:

Zelený	čtvrtek 28. března / 18.30 hodin
Velký	pátek 29. března / 18.30 hodin
Sobotní	velikonoční	vigilie 30. března 
/ 20.30 hodin
Neděle	zmrtvýchvstání	–	Boží	Hod	ve-
likonoční 31. března / 7.30 a 10.30 hodin
Pondělí	velikonoční 1. dubna / 8.00 hodin

Stručná historie Velikonoc
• Velikonoce jsou svým původem svátky 

jara. 
• Před cca 3500 lety dali kananejskému 

svátku jara zcela nový význam Židé svým 
 svátkem Paschy: oslavou vyvedení a 
osvobození židovského národa z egypt-
ského otroctví. 

• Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce do-
staly současný význam Kristovou smrtí  
 a zmrtvýchvstáním. 

Velikonoční poselství je pro každého...
Nebojte se! 
Moc Kristova kříže a vzkříšení 

je větší než veškeré zlo, 
z něhož by člověk mohl 
a musel mít strach. 
Nebojte se toho, 
co jste sami vytvořili, 
nebojte se ani všeho, 
co člověk vyrobil 
a čím je den ode dne 
více ohrožován! 
A konečně, nebojte se 
sami sebe!
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl 
apoštolům a ženám: „Nebojte se!“ 
Tato slova potřebujeme dnes možná více, 
než kdy jindy.
Je nutné, aby zesílila jistota, 
že existuje ten, kdo drží v rukou osudy 
tohoto pomíjivého světa, 
kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí, 
kdo je alfou i omegou. 
A tento někdo je Láska... 
Jen on se může plně zaručit za slova 
„Nebojte se!“.
(Podle knihy Jana Pavla II. „Překročit 
práh naděje“)

CO	DĚLAT	KDYŽ:
Chcete se vzít v kostele
• je třeba, aby aspoň jeden z vás byl pokřtěný

dala „Kamarád je mé druhé já“, na které se 
podíleli žáci 1., 2. a 3. ročníku. 
Putovní výstava byla zahájena 11. 3. 2013  
v Brně na Obilním trhu, kde proběhla verni-
sáž a první část výstavy. Výstava bude po-
kračovat doBlatné- Mačkov, Dačic, Plzně 
av listopadu do Moutnic. Pak bude její pu-

tování pokračovat doNáchoda a do Hlinska.
Informace o tomto projektu a výstavě na-
jdete na těchto webových stránkách:
http://www.centrum-mandala.cz/kurzy/
doprovodny-program-vystavy-mandala-
detem
     Zvou žáci ZŠ Moutnice
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• nejméně 3 měsíce předem se přijďte do-
mluvit na faru, kde se dozvíte další

Chcete pokřtít své dítě
• pokud nebydlíte na území farnosti, je třeba 

nejprve navštívit vašeho faráře a vyžádat 
 si jeho souhlas

• přijďte nejméně měsíc před zamýšle-
ným termínem křtu a vezměte s sebou 
rodný list dítěte – stačí kopie (nemusí 
být ověřená)

Vám v rodině někdo zemřel a chcete mít 
pohřeb v kostele

• kontaktujte pohřební službu, která je 
schopná vám zařídit vše potřebné. Před-

běžný termín pohřbu si můžete domluvit 
na faře buď předem (stačí i telefonem), 
nebo nám zavolá z kanceláře přímo po-
hřební služba

Chcete domluvit sloužení mše svaté za vaši 
rodinu
 Na mše svaté zapisujeme v zákristii kos-

tela nebo je možné zavolat telefonicky.

Pokoj a dobro buď s vámi nejen 
o letošních velikonocích…!

Za správu chrámu a farnosti 
Mgr. René Strouhal

Vážení	spoluobčané!
pro	lepší	informovanost	si	dovolujeme	prezentovat	nejznámější	projekty	

katolické	charity	pro	pomoc	lidem	v	nouzi

Charita	Česká	republika
Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika je největ-
ším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb u nás. Je-
jím krédem je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k 
rase, národnosti či náboženství. Hlavní činností Charity je pomoc potřeb-

ným na území České republiky. Jde zejména o pomoc matkám s dětmi v tísni, li-
dem bez přístřeší, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně sla-
bým rodinám, drogově závislým, opuštěným starým lidem, osobám, které se ocitly  
v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům, vězňům a osobám vracejícím se z výkonu trestu. 
Charita provozuje poradny, stacionáře, přechodná ubytování, domovy na trvalý pobyt, 
hospice apod. a vede projekty na začlenění do společnosti a využití volného času. Vý-
znamná je i pomoc rodinám, které byly postiženy v letech 1997, 1998 a 2002 povodněmi. 
Důležitou součástí charitní práce je rovněž humanitární pomoc do zahraničí. Pracovníci 
Charity se rovněž účastní práce v odborných komisích na ministerstvech zdravotnictví 
a práce a sociálních věcí. Podílí se rovněž na vzdělávání studentů, pracovníků Charity 
i ostatních neziskových organizací v oblasti sociální, zdravotní a humanitární pomoci.
 

Likvidace	lepry-TB	
Projekt byl zřízen pražským arcibiskupem a má za primární cíl pomáhat léčit 
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Akce	Památníku	písemnictví	na	Moravě

infekční choroby (lepra, tuberkulóza) ve třetím světě. 
Stopa organizace byla zanechána přibližně v 60 misijních centrech léčících malomo-
cenství v Africe, Asii a Jižní Americe. Tato zařízení již obdržela léky a materiál za více 
než 100 000 000 Kč. Od roku 1994 je pravidelně vydáván Misionář malomocných (dále 
MM), který poprvé vyšel v nákladu 10 000 kusů a nyní je pořizován v počtu překračují-
cím 50 000. MM má za úkol informovat dárce o činnosti LL-TB.

Papežská	misijní	díla
Papežská misijní díla se snaží konkrétní pomocí odpovídat na velké problémy 
dnešního světa jako je bída, hlad, lepra, negramotnost, AIDS apod. tím, že skrze 

spolupráci s misionáři a misijními pracovníky nabízí jak duchovní tak hmotnou pomoc.

Sbírky	„Haléř	sv.	Petra“		
Prostředky získané v rámci kostelních sbírek jsou určeny k tomu, aby Svatý 
otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci 

obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

DUBEN	2013
3.	dubna	–	30.	června	2013
Muzeum Brněnska, p.o. – Památník pí-
semnictví na Moravě
Moravské vydavatelství se představuje: 
Barrister & Principal
Pokračování výstavního cyklu o vydava-
telstvích ze současné Moravy představí 
brněnské nakladatelství se širokým zamě-
řením od beletrie po odbornou literaturu.

9.	dubna	2013,	17.00	–	18.30	hod.
v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kob-
ližná 4 
(ve spolupráci s Památníkem písemnictví 
na Moravě)
Literární kaleidoskop: Literární škamna 
Vzdělávací čtyřměsíční cyklus pokračuje 
blokem zaměřeným na literaturu. Před-
náška o kontroverzní osobnosti Františka 

Matouše Klácela bude doplněna knižními 
tipy a novinkami.
16.	dubna	2013,	17.00	–	18.30	hod.
v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kob-
ližná 4 
(ve spolupráci s Památníkem písemnictví 
na Moravě)
Literární kaleidoskop: Literární škamna 
Vzdělávací čtyřměsíční cyklus pokra-
čuje blokem zaměřeným na literaturu. 
Přednáška nazvaná Lásky Petra Bez-
ruče bude doplněna knižními tipy a no-
vinkami.

17.	dubna	2013,	17.00
Muzeum Brněnska, p.o. – Památník pí-
semnictví na Moravě
StřeDění: Milan Uhde
Nejen o literatuře nad knihou esejů Ob-
jevy pozdního čtenáře, ale o české kultuře 
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REALITNÍ	POPTÁVKA

Naše kancelář REALITY Mgr. Vladimír Čermák, má sídlo u nás v Moutnicích v okrese 
Brno venkov, naši provozovnu najdete v Brně na ul. Opavská 801/8a. 

Na trhu s nemovitostmi působíme od roku 2006. Od samého počátku jsme se zaměřili 
a specializovali, zejména na prodej a pronájem orné půdy. Následně prodej a pronájem 
rodinných domů, chat, stavebních pozemků, jak pro občanskou výstavbu, tak i pro ko-
merční výstavbu.
V	současné	době	hledáme	v	regionu	Moutnic,	Těšan	a	Nesvačilky	pozemky	–	ornou	
půdu	k	pronájmu	pro	hospodaření,	nabízíme	nájem	3.500,-Kč	za	hektar	včetně	za-
placení	daně	z	nemovitosti	a	vyplacení	nájmu	pravidelně	dopředu. 
Vlastníte-li ornou půdu, nejen v této lokalitě a chcete tuto prodat, obraťte se na nás, re-
spektujeme cenu za bonitu popřípadě smluvní cenu. Upřednostníme osobní jednání, pro 
Vás pronajímatele a prodejce vyřídíme veškeré formality zdarma. 

Volejte na tel.: číslo 731 007 369
popřípadě napište ne e-mail: realitycermak@seznam.cz
Více se o nás dozvíte na našich stránkách www.realitycermak.cz 

Mgr. Vladimír Čermák
majitel kanceláře

4.	INZERCE

vůbec přijde do Památníku písemnictví na 
Moravě besedovat Milan Uhde – drama-
tik, prozaik, autor písňových textů, bývalý 
ministr kultury a současný předseda rady 
České televize.
24.	dubna	–	31.	října	2013
Hostující výstava

In omnibus glorificetur Deus
Moravská zemská knihovna v Brně ve 
spolupráci s Masarykovou univerzitou  
a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem pořádá výstavu k 200. 
výročí povýšení rajhradského kláštera na 
opatství.
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