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•	 Příspěvek	na	 letní	 tábor	a	Svatoján-
ský	oheň Rada obce schválila příspěvek 
Orlu jednotě Moutnice na letní tábor  
a Svatojánský oheň ve výši 10 000 Kč. 

•	 Pronájem	části	 p.	 p.	 č.	 120/1	 v	k.	 ú.	
Moutnice Rada obce souhlasí s proná-
jmem části pozemku p.č. 120/1 v k.ú. 
Moutnice Ing. Hulovi  a Ing. Holé na 
základě jejich žádosti.

•	 Pronájem	p.	p.	č.	2500	v	k.	ú.	Moutnice	
Rada obce souhlasí s pronájmem po-
zemku p.č. 2500 v k.ú. Moutnice firmě 
Valodan Group SE na základě jejich žá-
dosti. Doba pronájmu byla dohodnuta 
do konce srpna 2013, cena 5 000 Kč.

•	 Podání	žádosti	o	dotaci	na	nákup	vo-
zidla	na	úklid	komunikací rada obce 
souhlasí s podáním žádosti o dotaci na 
nákup vozidla na úklid komunikací pro-
střednictvím firmy Grantika.

•	 Umístění	 nové	 dopravní	 značky 
Rada obce rozhodla o umístění dopravní 
značky zákaz vjezdu motorových vozi-
del s dodatkovou tabulkou mimo vozidel 
s povolením OÚ Moutnice na polní cestě 
kolem „vinohradů“ s tím, že povolení  
k vjezdu dostala tato motorová vozidla:

n vlastníků a uživatelů pozemků přileh-
lých k této polní cestě

n pracovníků firmy, která udržuje bio-
koridor podél polní cesty

 n  zaměstnanců OÚ Moutnice, kteří se 
zabývají správou obecního majetku

n starosty a místostarostky
n dalších osob nebo firem, které prokáží 

nutnost použití polní cesty pro spl-
nění pracovního úkolu (jednorázové 
povolení)

Dodržování zákazu bude namátkově 
kontrolovat strážník Městské policie.

•	 Příspěvek	na	pořádání	Dětského	dne		
Rada obce souhlasila s přidělením pří-
spěvku 15 000 Kč pro SDH Moutnice 
na pořádání Dětského dne za hasičkou, 
který se konal 2. 6. 2013.

•	 Rekonstrukce	silnice	II/380
Starosta informoval radu obce o jed-
nání se SÚS JmK ohledně rekonstrukce 
silnice II/380. Z jednání vyplynulo, že 
SÚS JmK hodlá opravit silnici v jed-
nom kuse (včetně středu obce), ne na 
etapy, jak obec zamýšlela kvůli mož-
ným průtahům při povolování stavby. 
Podle SÚS JmK není v dohledné době  
v plánu ani obchvat obce. Rada obce 
pověřila starostu, aby připravil pod-
klady pro vydání územního rozhodnutí 
k již zpracované projektové dokumen-
taci na rekonstrukci silnice II/380.

•	 Příspěvek	 Římskokatolické	 farnosti	
Moutnice	Rada obce souhlasí s přidě-
lením příspěvku ve výši 20 000 Kč dle 
žádosti Římskokatolické farnosti Mout-
nice.

•	 Příspěvek	OV	Českého	svazu	bojov-
níků	 za	 svobodu Rada obce souhlasí 
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s přidělením příspěvku ve výši 2 000 Kč 
dle žádosti OV Českého svazu bojov-
níků za svobodu.

•	 Souhlas	 se	 smlouvou rada obce sou-
hlasí s uzavřením smlouvy o bezúplat-
ném převodu s manželi Krejčiříkovými. 
Jedná se o převod vodovodu do majetku 
obce.

•	 Vyhodnocení	 nabídek	 na	 stavbu	 ko-
munikace Rada obce provedla vyhod-
nocení podaných nabídek na zhoto-
vení účelové komunikace podél potoka 
(naproti ČOV). Vítězem se stala firma 
SWIETELSKY stavební s.r.o., která na-
bídla nejnižší částku – 888 888 Kč bez 
DPH.

•	 Smlouva	o	zřízení	a	provozování	pro-
filu	zadavatele	Starosta informoval radu 
obce o povinnosti zveřejňovat veřejné 
zakázky v hodnotě nad 500 000  Kč na 
internetu (na profilu zadavatele). Rada 
obce souhlasí s uzavřením smlouvy  
o zřízení a provozu profilu zadavatele 
s firmou RTS, a.s., která bude toto za-
jišťovat.

•	 cenová	příloha	č.	1	na	rok	2013 rada 
obce souhlasí s cenovou přílohou č. 1 
na rok 2013 firmy A.S.A. Zvýšila se 
cena za separovaný odpad (nové kon-
tejnery na plast a papír na Zelničkách), 
jinak ceny zůstaly stejné, jen se pro-
mítlo zvýšení DPH.

•	 Stanoviska	ke	stavbám:
n Rada obce souhlasí s uzavřením 

smlouvy o právu provést stavbu s p. 

Pavlem Škrabalem – jedná se o na-
pojení rodinného domu na inženýr-
ské sítě (na pozemku p. č. 931 v k. ú. 
Moutnice) za předpokladu dodržení 
podmínek uvedených ve smlouvě.

n Rada obce souhlasí s úpravou terénu 
(provedení okapového chodníku  
z „kačírku“) dle žádosti firmy PRO-
POS, zastupující EM Brno, s.r.o. 
(nemovitost býv. STOPRY)

•	 Zpráva	auditora	o	výsledku	přezkou-
mání	hospodaření	obce	Moutnice	za	
rok	2012 Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí zprávu auditora o výsledku pře-
zkoumání hospodaření obce Moutnice 
za rok 2012, ve které se uvádí, že ne-
byly zjištěny chyby a nedostatky. 

•	 Schválení	účetní	závěrky	za	rok	2012 
Zastupitelstvo obce schválilo účetní zá-
věrku za rok 2012.

•	 Schválení	 závěrečného	 účtu	 za	 rok	
2012 Zastupitelstvo obce schválilo zá-
věrečný účet za rok 2012 bez výhrad. 
Zastupitelstvo obce schválilo vypořá-
dání hospodářského výsledku z hlavní 
činnosti obce za rok 2012 takto: zisk je 
po zdanění ve výši 2 827 163,85 Kč.

•	 Rozpočtové	opatření	2–2013 zastupi-
telstvo obce schválilo rozpočtové opat-
ření 2-2013.

•	 Studie	„Obecního	domu“ zastupitel-
stvo obce rozhodlo, že projektová do-
kumentace „Obecního domu“, který 
bude postaven na místě bývalé „Mo-
ravy“, bude zpracována podle ná-



Moutnický zpravodaj 2/2013 

5

vrhu Ing. arch. Chehabiho (rch. archi-
tects). Zastupitelstvo obce pověřuje 
Radu obce, aby vedla další jednání  

v této věci. Kompletní studie jsou zve-
řejněny na internetových stránkách 
naší obce.
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Narozeniny
Dvě naše občanky oslavily 91. narozeniny. V březnu paní Marie Pytlíková a v květnu 
paní Maria Havránková. Ještě jednou oběma blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.

Vítání	občánků
Dne 19. 5. 2013 se na OÚ Moutnice uskutečnilo další slavnostní vítání těchto nových 
občánků naší obce:
Jakub Štork   Moutnice 320
Daniel Cupák  Moutnice 107
Kristýna Husáková Moutnice 299
Tomáš Žáček   Moutnice 83
Sabina  Doláková  Moutnice 146
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Černá	 skládka	 na	 Šulcáku  – v dubnu 
jsem byl upozorněn, že se „na Šulcáku“ 
objevila „černá skládka“. Z jedné strany 
kopce byla hromada (cca kolečka) sta-
vební suti a z druhé strany, na svahu při-
vrácenému ke sportovnímu areálu SK, 
byly hromady vařených brambor a sta-
vební suti.

Zaměstnanci obce za pomoci pana Jin-
dřicha Hegra se strojem JCB obě místa 
rychle uklidili.
Ale	ptáme	se:
Proč někdo vyvezl tento binec za dědinu? 
To je na sběrném dvoře vybíraných sym-
bolických 20 Kč za kolečka stavební suti 
pro někoho nepřekonatelný problém?  
A vyhození brambor do kontejneru na bio-
logický odpad úplně ZDARMA také?  

Neděle	–	den	pracovního	klidu
Název dne neděle pochází od slova nedě-
lati, neboť neděle je tradičně svátkem, kdy 
se nepracuje. Často bývá neděle také na-
zývána dnem pracovního klidu. 

Zkusme mít toto na paměti a zanechejme 
alespoň v neděli hlučné práce – např. ře-
zání dřeva motorovou nebo okružní pilou, 
sekání trávy benzínovou sekačkou. 

Naši sousedé totiž možná chtějí mít po 
pracovním týdnu „alespoň v neděli klid“  
a nemusí mít proto pochopení pro naše 
pracovní aktivity. 

Odměnou nám budou mimo vět-
šího klidu a pohody také lepší sousedské 
vztahy.

Připravil ing. Pavel Drahonský

	Několik	poznámek:

Setkání	seniorů
 Dne 15. 6. 2013 se v Orlovně uskutečnilo setkání moutnických seniorů. Pozvaní byli 

všichni občané starší 65 let.Program zahájily děti ze Základní školy Moutnice s divadel-
ním představením, které vystřídala cimbálová muzika Donava. Vystaveny byly také ar-
chivní fotografie ze života občanů Moutnic a Rozařína. Na titulní stránce Zpravodaje je 
fotografie z tohoto setkání, ostatní fotografie jsou na internetových stránkách naší obce, 
odkud si je můžete stáhnout a vytisknout.

2.	INfORMAce	OD	ORgANIZAcí

Základní	a	mateřská	škola

Od letošního školního roku mají děti 
možnost v naší škole navštěvovat divadelní 
a dramatický kroužek pod společností Ryt-
mik. Výuky, která probíhá jednou týdně, 
se účastní devatenáct dětí. Hlavní náplní 

kroužku je naučit se ztvárnit různé po-
stavy, naučit se vystupovat před ostatními 
kamarády a hlavně si užít spoustu legrace.  
K tomu, abychom mohli nacvičit diva-
dlo, je zapotřebí naučit se text, dokázat ho 
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zdramatizovat, ale také si vyrobit veškeré 
rekvizity.

Protože máme děti talentované, jeli 
jsme ukázat naše divadelní představení 
„O pastelce bez barvy“ na divadelní fes-
tival základních škol do Troubska. Neje-
nom, že jsme dokázali vystupovat před 
velkým publikem, ale získali jsme i pod-

něty pro další práci od dalších škol, které 
se festivalu zúčastnily. Na Troubském ty-
játru jsme prožili příjemně nedělní od-
poledne, které bylo ukončeno oceněním 
za nejlepší herečku. Tou se stala Rozálie 
Marie Žáčková, naše malá pastelka bez 
barvy.         

Mgr. Lenka Vojtěchová
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SDH Moutnice pořádal na jaře tohoto roku několik akcí, které Vám chci krátce připome-
nout. Mezi velmi zdařilé akce určitě patří pálení čarodějnic, které proběhlo 30. dubna 2013 
v prostoru za hasičkou. Neboť v loňském roce byla tato akce velice úspěšná, letos se slétlo 
ještě více malých i velkých čarodějnic. Dokonce přiletěly i čarodějnice z blízkého okolí. 

Všechny čarodějnice se představily promenádou po kladině a soutěžily o „nejhezčí“ čaro-
dějnici roku 2013. Malé čarodějnice i ostatní děti si mohly projít stezku odvahy. Pěkný ve-
čer pokračoval při dobrém jídle a pití. Nechy-
běla dobrá nálada, zpěv a hra na kytaru.

Na sobotu 4. května 2013 jsme připravili 
sraz hasičské techniky. Od 10 hodin probíhala  
v okolí hasičské zbrojnice statická ukázka 
historické i soudobé hasičské techniky. 

Návštěvníci si mohli na příklad prohlédnout 
i koňskou stříkačku, Pragu Erenu, Tatru 805  
a další zajímavou techniku. Celkem 11 ha-
sičských aut se zúčastnilo spanilé jízdy, která 

SDH	Moutnice

co	se	dělo	u	hasičky	?
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projížděla přes obce Nesvačilku, Žatčany, Měnín a zpět do Moutnic. Muži porovnali své 
síly v hodu „heverem“ a svoji šikovnost ve slalomu s kolem z nákladního auta. Ženy ne-
zůstaly pozadu a soutěžily v hodu pístem z motoru. Na závěr proběhlo vyhodnocení nej-
lepších závodníků.

Tradiční oslava Dne dětí byla připravena na nedělní odpoledne 2. června 2013. Po-
časí bylo nejisté, ale přesto se ukázalo sluníčko a celý program probíhal v prostoru 
okolo hasičky. Pro děti byla připravena „Cesta kolem světa“. Mohly navštívit 10 států, 
kde plnily s velkým nasazením dané úkoly.  Pro děti byl připraven skákací hrad i hrn-
čířský kruh, na kterém si děti mohly pod vedením odborníka vyrobit vlastní keramiku. 
Dlouhá fronta se také tvořila u stánku s malováním na obličej. K dispozici byla za-

jímavá jízdní kola, které 
mohly děti vyzkoušet. 
Dne dětí se zúčastnilo 84 
dětí z Moutnic i okolí. 
Celé odpoledne probí-
halo v příjemné atmo-
sféře, na své si přišli děti 
i jejich rodiče.

Děkuji všem, kteří se 
podíleli na přípravě těchto 
akcí,a také těm, kteří jste 
svojí účastí podpořili tyto 
akce. Přeji vám pěkné 
dny plné sluníčka a těším 
se na setkání s vámi na  
IX. ročníku Memoriálu 
poručíka Jaroslava Gar-
guly. 

Za SDH Moutnice 
Jiří Dohnálek              
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 „Žiju!“ napsal malý Lukáš domů na 
pohlednici z tábora svým rodičům. Moc 
se mu pohled posílat nechtěl, natož psát, 
ale cosi jej tlačilo ve svědomí. Tak tedy 

napsal kromě adresy aspoň stručnou  
a jasnou zprávu o sobě, že žije. S odstu-
pem času člověk vnímá dar života v ji-
ných souvislostech: Život se musí střežit 

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji po-
zvat:
na	 instalaci	 sousoší	 cyrila	 a	 Meto-

děje	 v	 Moutnicích	 v	 prostorách	 před	
farním	chrámem	sv.	Jiljí	19.	června	od	
10	hodin	dopoledne;	

na	 slavnostní	 požehnání	 sousoší		
30.	června	od	14	hodin	tamtéž.

Třímetrové sousoší z řeckého mramoru 
Kozanis je dílem akademického sochaře 
Petra Váňi  a požehná je Mons. ThLic Voj-
těch Cikrle, sídelní biskup brněnský.

Sousoší vzniklo na popud lidí žijících 
v Moutnicích. Ti oslovili Petra Váňu, aby 
jim navrhl a vysekal sousoší světců k pří-
ležitosti 1150. výročí příchodu svatých 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jak 
informovala média (Česká televize, Deník 
Rovnost, Týdeník 5+2 dny a další), sou-
soší narostlo do rozměrů, které si předtím 
nikdo nedovedl představit, protože so-
chař přišel s vizí, která kompozici sousoší 

koncipuje jako bránu. Cyril a Metoděj 
mezi sebou nesou na ramenou kříž, pod 
kterým skutečně lze projít. Malý křížek, 
který tenkrát opravdu přinesli, se docho-
val a v sochařské řeči nově vznikajícího 
sousoší se stává velkou věcí, vlastně udá-
lostí. Proto je kříž v sousoší „naddimen-
zován“, v sochařově pojetí vyjadřuje vý-
znamný čin těchto dvou mužů, kteří při-
šli ze Soluně. Pro Petra Váňu je důležitý 
nejen druh, ale i původ kamene: „Pokud 
někdo přijde z daleké země, přináší s se-
bou nejenom přesvědčení, ale i kus kra-
jiny, kus svého mládí, své země jižního 
slunce.“ Proto se rozjel do daleké Soluně 
vybrat kámen, který (jak říká) „vypráví o 
zemi na břehu řeckého moře pod horou 
Olymp“. 

Více	se	o	projektu	můžete	dočíst	na	we-
bových	stránkách	sousoší:
http://cyrilametodej.petrvana.info/
nebo na stránkách sochaře Petra Váňi:
http://petrvana.info/

3.	KUltURA

farnost	Moutnice

Jak	je	vnímána	eutanázie	katolickou	církví?
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- je křehký. Život je třeba chránit a bránit 
od svého počátku až k okamžiku smrti. 

Mnozí lidé ulehnou na lůžko nemoc-
ných a jsou na něm mnohdy za velmi těž-
kých bolestí i několik let. Tento stav člo-
věka byl podnětem k mnohým diskuzím 
o takzvané eutanázii. Zvláště ve 20. sto-
letí se začal stále více počátek a  konec 
lidského života stávat předmětem lékař-
ské manipulace, a tím samozřejmě i etic-
kých diskusí. Lékařské umění je dnes 
schopno čím dál lépe oddalovat okamžik 
smrti. Zároveň se vynořuje otázka, zda lé-
kař také nemá právo aktivním zákrokem 
ukončit život, který se jeví nehodný žití, 
nebo jej má nadále udržovat. 

Pojem eutanázie je mimořádně široký 
- nám jde o eutanázii jako ukončení ži-
vota nemocných či postižených osob, ať 
už jsou důvody či prostředky jakékoliv. 
V takovém případě se mluví o takzvané 
přímé eutanázii. Ta je dle katolické mo-
rálky morálně nepřijatelná a je klasifiko-
vána jako zabití, těžce odporující důstoj-
nosti lidské osoby a úctě ke Stvořiteli. Po-
stoj katolické etiky v případě přímé eu-
tanázie je obecně odmítavý. Život je bo-
žím darem a pouze Pán života a smrti má 
plnou moc nad životem člověka. Člověk 
sám nemá právo o životě rozhodovat.

Ale má být uměle udržován život člo-
věka, který přirozeně spěje ke smrti? Ka-
tolická morálka připouští v určitých pří-
padech nepřímou eutanázii, to znamená, 
že není použito všech prostředků k pro-
dlužování života umírajícího pacienta. 
Týká se to mimořádných nadstandard-
ních prostředků, které jsou technicky ná-
ročné nebo ekonomicky nákladné. Avšak 
pozor –  odepření obvyklých a řádných 

prostředků pro prodlužování a uchování 
života znamená zabití člověka.

Proti eutanázii argumentujeme v církvi 
dalšími důvody. Uveďme si aspoň některé:

 – I stav nevyléčitelně nemocného člo-
věka, jehož nemoc je hodnocena jako 
smrtelná, může dojít a mnohokrát dochází  
k překvapivému zvratu. Kdo z lékařů, 
dalších zdravotníků i laiků zažil tuto sku-
tečnost, bude v posuzování případné euta-
názie velmi opatrný. 

– Ve prospěch eutanázie se vyjadřují 
často jednoznačně právě lidé, kteří jsou 
zdraví a s nemocí a bolestí ještě nebyli 
konfrontováni. Své stanovisko zpravidla 
radikálně mění ve chvíli, kdy se jim sa-
mým  krátí dny života kvůli nemoci. 

–  Existují také lidé, kteří se stali 
svědky bolestného umírání blízkých,  
a pod vlivem tohoto prožitku se formuje 
jejich stanovisko ve prospěch eutanázie, 
protože se jim zdá být vskutku humánním 
a odborným řešením. Většinou však ne-
tuší, že tyto nesnesitelné bolesti mohou 
být díky moderní medicíně zvladatelné 
a obtížná situace je spíše důsledek nedo-
statečné paliativní péče (paliativní péče je 
péče, která utišuje – zmírňuje bolest). 

– Žádost umírajícího o ukončení života 
je většinou rozporuplná, ve své podstatě 
si protiřečící. Trpící člověk si na jedné 
straně přeje vysvobození, na straně druhé 
však touží po životě, i když je stižen ur-
čitými těžkostmi. Toto je důvod, proč je 
možno považovat za neetické, aby člověk 
žádal o svou vlastní smrt. 

– Lékař, který žádosti nemocného  
o eutanázii vyhoví, koná tak na základě 
falešného soucitu. Pravý soucit totiž lé-
kaři umožní uvědomit si, že touha po 
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smrti je signálem, že trpící se nachází  
v situaci bezradnosti, ve které se cítí být 
zbaven vší naděje, opuštěn svými blíz-
kými, vzdálen lidské společnosti. Pokud 
se těmto lidem dostane vskutku lidské 
zdravotní péče a pozornosti příbuzných 
a zdaří-li se díky pokrokům farmakotera-
pie tlumit jejich bolesti, obnoví se zájem 
o život těchto pacientů. 
– V neprospěch eutanázie je také uváděna 
skutečnost, že není snadné přesvědčit se 

o tom, do jaké míry je pacient schopen 
svobodného rozhodování, ať už pro psy-
chický stav, nebo vzhledem k nátlaku ze 
strany rodinných příslušníků. 
– Konečně je tu argument Hippokra-
tovy přísahy, která má být morálním zá-
konem každého lékaře a která zní násle-
dovně: „Nepodám smrtící lék ani v pří-
padě, kdyby o to někdo žádal, ani takový 
postup nenavrhnu.“ Toto tvrzení je velmi 
jasné a nedvojznačné. 

Křesťanské	přesvědčení	je	následující:	
Žijeme – jsme zde jen a jen proto, že nás Bůh ve svém plánu lásky chtěl mít. Jeho vůle se 
nemění. Jednou zemřeme a přejdeme ze smrti do života mnohem krásnějšího, než si do-
kážeme představit, do místa, které je souhrnem všech našich krásných tužeb. 
Buďme do té doby nablízku umírajícím modlitbou, fyzickou přítomností, konkrétní po-
mocí – je to pro nás vznešený dar.

P. Mgr. René Strouhal
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