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•	 Příspěvek	 IX.	 Ročník	 Memoriálu		
J.Garguly – Rada obce schválila příspě-
vek SDH Moutnice na IX. Ročník Me-
moriálu J.Garguly ve výši 20.000 Kč. 

•	 Hospodaření	 ZŠ	 a	 MŠ	 Moutnice – 
Rada obce bere na vědomí výsledek hos-
podaření ZŠ a MŠ Moutnice za rok 2012  
a souhlasí s ním. 

•	 Územní	 plán	 obce	Moutnice – Rada 
obce předběžně schvaluje návrh Územ-
ního plánu obce Moutnice a souhlasí se 
zahájením projednávání správního ří-
zení na MěÚ Židlochovice.

•	 Cenová	 příloha	 č.	 2	 se	 společností	
.A.S.A. – Rada obce souhlasí s cenovou 
přílohou č. 2 na rok 2012 firmy A.S.A. 
(cena navýšena o 1 kontejner na plast u 
sběrného dvora).

•	 Smlouva	s	JMP	Net – Rada obce sou-
hlasí se zněním smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene  
 a souhlasu se zřízením stavby prodlou-
žení plynovodu s firmou JMP Net (za 
EM Brno).

•	 Souhlas	 s	 využíváním	 komunikace	
– Rada obce souhlasí s využíváním 
komunikace vedle nemovitosti p. Sva-
toslava Kašpárka k parkování vozidla 
na základě jeho žádosti s podmínkou, 
že příjezd k nemovitosti bude možný 
pouze zespodu (od hřiště), shora (od 
hlavní silnice) bude zábrana. 

•	 Smlouva	 s	 Povodím	 Moravy	
s.p. – Rada obce souhlasí se zně-
ním smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene  
s Povodím Moravy (ve věci účelové ko-
munikace podél Moutnického potoka).

•	 Prezentace	 florbalových	 mužstev – 
Rada obce souhlasí s využíváním vit-
ríny u samoobsluhy pro prezentaci flor-
balových družstev dle žádosti p. Josefa 
Kopečka.

•	 Dotace	na	zeleň	v	krajině – Rada obce 
rozhodla o podání žádosti o dotaci na 
zeleň v krajině. Byly vybrány pozemky 
podél nové polní cesty za Formánko-
vým a od drůbežárny k potoku.

•	 Doplnění	dětského	hřiště – Rada obce 
vybrala jako další prvek pro dětské 
hřiště „Pod chaloupkama“ houpačku 
„hnízdo“.

•	 Výběrové	 řízení	 na	 úpravy	místních	
komunikací – Rada obce provedla vy-
hodnocení podaných nabídek na úpravu 
místních komunikací - část ACDE, část 
G a část B. Vítězem se stala firma DU-
RIT s.r.o. Provedení části „G“ (od Ša-
lovských a p. Cupákové k silnici Mout-
nice – Jalovisko) nabídla za částku cca 
1,4 mil. Kč, část „ACDE“ ( zpomalovací 
prahy u školy, „u Macků“, „u Wetterů“) 
za cca 1,35 mil. Kč. Práce na obou loka-
litách by měly být dokončeny do konce 
roku 2013. Provedení části „B“ (úprava 
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komunikace u pošty) nabídla firma DU-
RIT s.r.o. za cca 2,35 mil. Kč. U této 
části bude ještě prověřeno, zda by ne-
bylo pro obec finančně výhodnější začít 
část B upravovat později, zřejmě na jaře 
r. 2014.

•	 Kontejner	 na	 textil,	 obuv	 a	 hračky 
– Rada obce souhlasí s umístěním kon-
tejneru na sběr textilu, obuvi a hraček, 
kontejner bude zdarma a umístěn bude 
ve sběrném dvoře.

•	 Prodloužení	licence – Rada obce sou-
hlasí s prodloužením licence na vysí-
lání „Infokanálu“ firmě NOEL, bude 
hrazena částka za obec ve výši 3.050 Kč

•	 Dotace	 od	 Jihomoravského	 kraje 
– Rada obce souhlasí s uzavřením 
smlouvy s Jihomoravským krajem  
o poskytnutí dotace na výstroj a výzbroj 
JSDH Moutnice ve výši 24.000 Kč.

•	 Projekt	 na	 výsadbu	 krajinné	 zeleně 
– Rada obce posoudila cenové nabídky 
na zpracování projektu a žádosti o do-
taci  na výsadbu krajinné zeleně a roz-
hodla se pro další spolupráci s firmou 
Atregia s.r.o. - cenová nabídka ve výši 
cca 63.500 Kč.

•	 Projekt	na	stavbu	hřiště	a	haly – Rada 
obce posoudila návrh SK Moutnice po-

stavit v areálu SK nové hřiště kryté na-
fukovací halou a rozhodla, že tento pro-
jekt obec podpoří částkou max. 100.000 
Kč. 

•	 Obecně	 závazná	 vyhláška – Rada 
obce souhlasí se zněním Obecně zá-
vazné vyhlášky - zákaz provozování 
loterií a jiných podobných her na celém 
území obce Moutnice a doporučuje ji ke 
schválení zastupitelstvu.

•	 Žádost	 o	 snížení	úplaty – Rada obce 
posoudila žádost firmy Goodwill Hou-
sing s.r.o. o snížení úplaty za věcné 
břemeno - firma žádá o snížení 30%  
z každoroční úplaty zejména z důvodu 
změny politiky podpory investorů so-
lárních elektráren a tím vznikajících 
finančních potíží. Žádost bude projed-
nána na nejbližším zasedání zastupitel-
stva obce.

STANOVISKA	KE	STAVBÁM:
• Rada obce souhlasila s plánovaným 

zateplením domu na pozemku p.č. 7/2  
v k.ú. Moutnice (p. Svatoslav Kašpá-
rek).

• Rada obce se seznámila s dokumentací 
přístavby k domu Mgr. Žáka č.p. 56  
v k.ú. Moutnice – přístavba pergoly, 
spojovací lávky a schodiště a souhlasí 
s provedením.

Vzhledem k narůstajícím požadavkům 
na rozšíření počtu digitálních TV pro-
gramů v nabídce naší kabelové televize, 

bude k datu 30.9. 2013 ukončeno televizní 
vysílání ZÁKLADNÍ ANALOGOVÉ 
NABÍDKY (programy ÓČKO, AXN, 

Ukončení	analogového	TV	vysílání
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V sobotu 14. 9. 2013 se uskutečnil druhý 
ročník akce s názvem Putování	 kolem	
Moutnic. Na této akci se spolupodí-
lely kromě ZŠ a MŠ Moutnice a obce 
Moutnice tyto místní organizace – SDH 
Moutnice, SK Moutnice, Myslivecké 
sdružení Moutnice – Nesvačilka, Vinum 
bonum Moraviae – Vi-
naři Moutnice a také 
někteří místní občané. 
Na trase v délce cca 4 
km bylo 9 „kontrolních 
stanovišť“, na kterých 
prokazovaly jednot-
livé týmy své znalosti 
a zručnost v různých 
oborech. Účast byla 
bohužel poznamenaná 

počasím, takže přišli jen ti, kteří jsou 
do „nepohody“. Jim i těm, kteří byli na 
jednotlivých stanovištích, patří velké 
BRAVO !  
Na titulní stránce Zpravodaje je fotografie 
z této akce. Další fotografie jsou na Inter-
netu – na „rajčeti“. 

Putování	kolem	Moutnic	

MTV CZ, EUROSPORT, NOVASPORT, 
MINIMAX, ANIMAL PLANET, SPEK-
TRUM). Tyto programy již budou nadále 
vysílány pouze v rámci ZÁKLADNÍ DI-
GITÁLNÍ NABÍDKY, která bude v ter-
mínu od 1. 10. 2013 zakódována. Pro její 
sledování je nutné si zakoupit zařízení 
pro dekódování ( CA modul + karta nebo 
Set-Top-Box DVB-T + karta). Měsíční 
účastnický poplatek za ZÁKLADNÍ DI-
GITÁLNÍ NABÍDKU zůstává stejný.

Programy HBO, HB2O, HBO CO-
MEDY vysílané v rámci PRÉMIOVÉ 
NABÍDKY budou i nadále vysílány pouze 
analogově.

OMEZENÁ DIGITÁLNÍ NABÍDKA 
nebude zakódována. Nabídku je možné 
přijímat na televizních přijímačích  

s DVB-T tunerem nebo v případě starších 
televizních přijímačů pomocí Set-Top-
Boxů s DVB-T tunerem.

Zákazníci přijímající ZÁKLADNÍ 
ANALOGOVOU NABÍDKU, kteří se 
v termínu do 24.	 10.	 2013 nepřihlásí 
k odběru ZÁKLADNÍ DIGITÁLNÍ NA-
BÍDKY, budou automaticky převedeni na 
OMEZENOU DIGITÁLNÍ  NABÍDKU 
včetně měsíčního účastnického poplatku, 
jehož výše zůstává rovněž stejná.

V případě dotazů nebo zájmu o zakou-
pení technologie pro dekódování pro-
gramů, se obraťte na společnost 

NOEL, s.r.o. Hodonín, tel.: 518 359 635 
nebo 607 866 813. 
Podrobnější	 informace	 naleznete	

rovněž	na	www.noel.cz
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 Z kroniky 
Po delší době otiskujeme opět část z kroniky naší obce. Při přepisu kroniky jsem vět-

šinou ponechal originální slovosled a použitá archaická slova a tvary. Opraveny byly 
pravopisné chyby (zejména i – y).

Rok 1952
Od voleb, které se konaly rok 1948, kde byl zvolen předsedou MNV p. Cyril Šulc, 

se mnoho funkcionářů vyměnilo. Předsedou MNV je František Husák č. 121, který je 
rovněž školským a kulturním referentem a po reorganizaci národních výborů byl zvolen 
předsedou MNV Bohuslav Holeček, dělník č.237 a tajemníkem MNV Josef Svoboda, 
dělník č.170. 

Zemědělci byli zatížení vysokými dodávkami všech produktů, ale i zemědělci s menší 
výměrou toho měli až nad hlavu, zvlášť když své děti poslali do továren třeba na málo 
placenou práci, ale jen když byli ve  městě. U zemědělců, kteří snad nesplnili dodávky  
v zrně,  byly dělány kontroly a co si ponechali na setí, na jídlo a pro dobytek i z toho 
mála jim bylo odebráno. 
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Porosty byly řídké a ostatní dodávky včetně masa, mléka a vajec byly moc mizerně 
plněny, poněvadž nebylo krmivo pro dobytek.

Taky na podzim letošního roku se vyskytla slintavka a kulhavka u hovězího dobytka 
v naší obci, ale po vyskytnutí případu byl hned všechen dobytek očkován, tak že se za-
bránilo jejímu rozšíření.

Rok 1953
Zima byla více tekutá než-li třeskutá, déšť se sněhem se střídal a mrazy se dostavily 

jen na krátko a zase bláto. Počasí v zimě bylo sychravé a nezdravé a mnoho občanů 
onemocnělo chřipkou a různými nepříjemnými chorobami. Hned začátkem března nás 
překvapila smutná zpráva o úmrtí našeho ochránce a osvoboditele generalissima Josifa 
Vissarionoviče, zemřel 5. března a 9. března byl pohřeb v Moskvě, pohřbu se zúčastnili  
i naši vládní představitelé v čele s prezidentem Klementem Gottwaldem.

A opět zavlály na veřejných budovách černé prapory, dne 14. března zemřel náhle 
a neočekávaně první dělnický prezident Klement Gottwald a 19. března se konal jeho 
pohřeb.

Dne 21. března byl Národním shromážděním jednohlasně zvolen nový prezident  
Antonín Zápotocký. Jest to druhý zemědělský prezident.

Po těchto smutných událostech, které postihly náš národ, nastalo jaro, ale dosti 
opožděné a s novými a novými plány a starostmi o zemědělství a jeho povznesení na 
úroveň průmyslu. Někteří zemědělci byli likvidováni a vystěhováni ze svých domů 
někam na státní statek, a tak to dopadlo i s našim zemědělcem Jahelkem. Byl mu ode-
brán veškerý dobytek, který byl ve špatném stavu a dán zemědělcům, kteří byli určení 
k obdělávaní jeho pozemku, byli to tito zemědělci, uvedu jen domovní čísla: č. 1, č. 
69, č. 27, č. 26, č. 25, č. 155, č. 9, ač tito zemědělci zatížení dosti svým hospodářstvím 
se museli starat o jiného, který na své pokročilé stáří se snažil všemožným způsobem 
mít pole obdělané třeba i špatně, ale byl dán pro výstrahu druhým. Pak tito zemědělci 
zatížení přídělem z likvidace toto museli obdělávat společně, co taky společně obdě-
lávali, ale jenom že nic společně nesklízeli, příklad uvedu-jen o žních společně pose-
kali, společně mlátili, ale společně se nedělili. K mlátičce přišli jiní občané, kteří obilí 
pytlovali a odváželi od mlátičky neznámo kam. Ani kilo těm co měli na tom největší 
pracný podíl, těm zbyla jen práce a sláma a toto se v Moutnicích ukázalo jako první 
společné hospodaření. Na podzim se toto zrušilo a celé hospodářství se vrátilo panu 
Jahelkovi zpátky a po smutném společném začátku Jahelka hospodařil dál. Tak se tento 
rok ukončil.

Rok 1954
V tomto roce byla zima zvláště v lednu hodně tuhá beze sněhu. 10. ledna zemřel za-

kladatel této paměti pan Josef Janoušek ve věku 69 let. Nátlak na společné hospodaření 
nastává, a tak následkem zkušeností z minulého roku zemědělcům zůstaly jen dodávky. 
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Od roku 1950 ve školách nebylo náboženství povinným předmětem. Rodiče, když chtějí 
mít své děti v náboženství, musí podat do 8. září přihlášku řádně podepsanou a vyučo-
vání náboženství je jako předmětem nepovinný. Ve školním roce 1953–1954 se v prvním 
postupném ročníku náboženství nevyučuje. 

Dne	16.	května	1954	se	konaly	volby	do	místních	Národních	výborů.	Naše	obec	
byla	rozdělena	na	10	volebních	obvodů.

• v I. volebním obvodě kandiduje Ondřej Koutný, stavitelský asistent z Moutnic č. 54
• v II. volebním obvodě kandiduje Josef Lejska, zemědělec z Moutnic č. 18
• v III. volebním obvodě kandiduje František Handl, zemědělec z Moutnic č. 8
• v IV. volebním obvodě kandiduje František Husák, předseda vesnické jednoty 
  z Moutnic č. 121
• v V. volebním obvodě kandiduje František Kroupa z Moutnic č. 20
• v VI. volebním obvodě kandiduje Karel Zemánek, zaměstnanec ONV z Moutnic č. 39
• v VII. volebním obvodě kandiduje Vojtěch Lízal, tajemník MNV z Nevačilky
• v VIII. volebním obvodě kandiduje Stanislav Janoušek, zemědělec z Moutnic č. 206
• v IX. volebním obvodě kandiduje Jindřiška Sedláčková, ředitelka školy z Moutnic č. 146
• v X. volebním obvodě kandiduje Bohuslav Holeček, dělník z Moutnic č. 237
Všichni navržení kandidáti byli zvoleni. Do okresního národního výboru za naši obec 
a Nesvačilku kandiduje František Ostrovský, dělník z Moutnic č.65, který byl zvolen. 
Předsedou Místního národního výboru byl zvolen František Husák, Moutnice č. 121, 
tajemníkem Vojtěch Lízal z Nesvačilky a prvním náměstkem Josef Lejska Moutnice  
č. 18.
Předsedové	státních	komisí	při	místním	národním	výboru	jsou:	

• komise zemědělská – Josef Lejska
• komise kulturní a osvětová – Bohuslav Holeček
• komise finanční – Jindřiška Sedláčková
• komise stavební – Ondřej Koutný

Zemědělci si začali svá hospodářství zvelebovat a v této době se zbudovalo hodně 
selských povozů na gumových kolech a nakoupilo se i mnoho strojů na ulehčení práce.

Povětrnostní poměry byly v tomto roce příznivé. Podzim byl suchý a rozmohlo se 
mnoho myší, které nadělaly velkých škod na jeteli a ozimu. Zima byla tuhá skoro beze 
sněhu. Na jaře všechny ozimy vymrzly, proto musely být znovu na jaře osety jarní pše-
nicí, ječmenem nebo kukuřicí. Jaro bylo suché a studené, všechny ovocné stromy po-
mrzly v květu a některým zemědělcům i vzešlá řepa na poli se musela vesměs podruhé 
oset. Žně se opozdily o 14 dnů a začaly až v druhé polovině července. Výnosy byly slabé, 
míra pšenice byla 120–300 kg a ječmen byl o něco lepší, zato bylo hodně slámy, porosty 
byly hodně polehlé.
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Vážení spoluobčané, 
jak jste si jistě všimli, v druhé polo-

vině srpna dostala místní Orlovna nový 
nátěr fasády a nový povrch soklu.To, co 
okamžitě předvedli patrně někteří spolu-
občané, je však smutnou vizitkou vztahu  
k veřejným hodnotám. Nejprve nějaký 
dobrák zkoušel kvalitu fasádní barvy žha-
vým doutníkem a poté samozřejmě také 
soklu. O týden později neváhal našinec 
umazat si ruce a poté mnohokrát fasádu 
pomazat otisky rukou.

Budova Orlovny slouží všem spoluob-
čanům a zároveň svým umístěním v cen-
tru obce je také vizitkou nás všech. Pro-
sím abychom nebyli lhostejní k vandalství  
a upozornili také mladší generaci, že po-
škozování jakéhokoliv majetku je to, co 
nepatří do naši společnosti, vždytˇ kdo  
z nás by byl nadšený za něco podobného 
na svém vlastním domu.

Přejme si hezký domov, hezkou obec  
a hezký stát.

Dohnálek Rostislav

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vám představit florbalový 

klub FbC Aligators, který byl založen v 
roce 2009 spojením několika původních 

oddílů, jejichž historie sahá až do roku 
1997. Z původně malého vesnického 
klubu se postupem času stala úspěšná or-
ganizace se zastoupením ve všech věko-

V dubnu 2013 oslavila 93. narozeniny paní Anna Dolečková a v září 2013 oslavila  
93. narozeniny paní Marie Janoušková. Ještě jednou oběma blahopřejeme a přejeme 
hodně zdraví.                                                                             Připravil Ing. Pavel Drahonský

Narozeniny

JEDNOTA	OREL	MOUTNICE

KULTURA	A	SPORT
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vých kategoriích, a to jak mužských, tak 
ženských. Z několika zakládajících členů 
jsme se rozrostli v organizaci s více než 
250 členy z okresu Brno - venkov, Břec-
lav, a dokonce již i Hodonín a Vyškov. Pro 
letošní sezónu jsme do soutěží České flor-
balové unie přihlásili 16 družstev, a to nás 
zařadilo mezi patnáct největších oddílů  
v České republice. Jsme nezisková organi-
zace, a tedy  zcela závislá na sponzorských 
darech, členských příspěvcích a dotacích 
od obcí. Nejvíce členů pochází z vesnic  
z blízkého okolí, např. ze Šitbořic, Těšan, 
Nesvačilky, Šlapanic, Boleradic, Bor-
kovan, Klobouk u Brna, a v neposlední 
řadě z Moutnic. V současné době máme 
zástupce z Moutnic v kategoriích muži, 
ženy, dorost a starší žáci.

Soustředíme se taktéž na výchovu těch 
nejmladších potenciálních hráčů florbalu 
skrze pravidelné tréninky v místní Or-
lovně, kde nám umožňuje místní jednota 
Orel trénovat, za což jim děkujeme. Naším 
hlavním cílem je získat pro sportovní čin-
nost co nejvíce dětí, což je v dnešní počí-
tačové době velmi těžký úkol. Dětí, které 

mají zájem sportovat, je 
málo a bez zodpovědného 
přístupu a pomoci rodičů 
je velmi těžké přivést je  ke 
sportu.

V letošní sezóně na-
stupuje nejvíce hráčů  
z Moutnic v družstvu star-
ších žáků a dorostenců, 
kteří jsou mými svěřenci. 
Díky finanční podpoře naší 
obce, za což ji patří velký 
dík, zahrnují tato družstva 
v názvu Moutnice, přes-

něji FbC Aligators Moutnice. Dále máme 
velké zastoupení v družstvu žen, mužů D 
a jednoho hráče v mužích A (Tomáš Hra-
dečný), které v současné době hraje 2. ligu 
mužů, třetí nejvyšší soutěž. V neposlední 
řadě se musím zmínit o účasti družstva 
starších žáků a mužů z Moutnic v Orelské 
florbalové lize, kde reprezentují naši Orel-
skou jednotu. O výsledcích těchto druž-
stev Vás budeme průběžně informovat,  
a to na internetu, pomocí plakátů a jinými 
možnými prostředky. Bohužel absence 
sportovní haly v nejbližším okolí nám 
brání ukázat naše výkony naživo. Pokud 
budete mít zájem dojet se podívat, budeme 
hrát v Dambořicích, Dubňanech, Lužicích 
a Pohořelicích. 

Na závěr bych pouze podotknul, že ko-
lektivní hrou, jakou florbal beze sporu je, 
se snažíme vychovávat zodpovědnou mlá-
dež se smyslem pro týmovou spolupráci 
a s respektem k pravidlům, což je velmi 
důležitý aspekt, který jistě využijí v do-
spělosti.

Vedoucí a trenér družstev starších žáků 
a dorostenců FbC Aligators Josef Kopeček
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Dva	vrabčáci
Dva vrabčáci si šťastně našli úkryt před 

zimou na j ednom stromě. Tím stromem 
byla vrba.

Jeden z vrabčáků se uhnízdil na samém 
vršíčku vrby, zatímco druhý si našel mís-
tečko dole, tam, kde se strom začínal roz-
větvovat.

Po nějakém čase se chtěl horní vrabec 
začít kamarádit. Aby začal řeč, zaštěbetal: 
„Cimčim, jak jsou ty listy krásně zelené!“

Vrabec zezdola to však vzal jako pro-
vokaci. Suše se ozval: „Jsi snad slepý? Ty 
nevidíš, že listy jsou bílé?“

Horní vrabec se rozzlobil: „Ty sám jsi 
slepý! Jsou zelené!“

Dolní vrabec se zobákem zvednutým 
vzhůru rozčileně čimčaroval: „Sázím své 
peří z ocasu, že jsou bílé. Ty ničemu nero-
zumíš. Jsi blázen!“

Vrabec z vršku cítil, jak mu začíná vřít 
krev, ne¬rozmýšlel se a vrhl se ke svému 
protivníkovi dolů, aby mu dal co proto. 
Druhý vrabec si to samozřejmě nenechal 
líbit, a tak poskakovali proti sobě, peří na 
krku vzteky naježené. Právě se do sebe 
chtěli pustit, ale ještě předtím zvedli hla-
vičky a podívali se vzhůru, aby každý  
z nich podpořil svou pravdu.

Vrabčák, který sem slétl shora, pře-
kvapením jen vy¬dechl: „Čimčim, kou-
kej, ony jsou skutečně bílé.“ Obrátil se 
ke svému sokovi a nabídl mu: „Pojď se 
schválně po¬dívat na ty listy seshora, tam, 
odkud jsem se na ně díval předtím já.“

A tak zalétli na vršek vrby a tentokrát 
začimčarovali společně: „Koukej, ty listy 
jsou zelené!“

Nikoho neodsuzuj, dokud jsi nepoznal 
úhel jeho pohledu.

(BRUNO FERRERO
římskokatolický kněz a italský spisovatel)

Pokud ekonomové,
podnikatelé a prognostici
rostou jako houby po dešti
a filozofové, kněží a básníci
už přestali padat z nebe,
nemůžeme se divit,
že přibýváme více na hmotnosti
než na duchu.

(Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr.  
Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c.,
římskokatolický jáhen, spisovatel a spo-
lupracovník Českého rozhlasu a České 
televize)

O	přátelství	
Být moudrý jako Šalomoun! Kdo by 

nechtěl? Jak král Šalomoun moudrost zís-
kal? Vyprosil si ji u Boha, který mu s ní 
zaslíbil i bohatství a dlouhověkost, pokud 
však bude chodit po jeho cestách. Sbírka 
jeho přísloví z Bible, napsaná před 3000 
lety, je dodnes aktuální. Povzbuďme se 
aspoň některými citáty…

Olej a kadidlo jsou pro radost srdci, pří-
tel je sladší než chtění vlastní duše. 

(Př 27, 9) 
V každičkém čase miluje přítel, zrodil 

se bratrem pro doby soužení. (Př 17, 17) 
Kdo miluje čistotu srdce a má ušlechtilé 

rty, tomu bude přítelem i král. (Př 22, 11) 

FARNOST	MOUTNICE
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Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo 
však miluje, přilne víc než bratr. 

(Př 18, 24) 
Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, 

ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přá-
tele. (Př 17, 9) 

Urozenému pochlebují mnozí, se štěd-
rým mužem se přátelí kdekdo. (Př 19, 6) 

Proradný člověk vyvolává sváry a kle-
vetník rozlučuje důvěrné přátele. 

(Př 16, 28) 
Kdo chodívá s moudrými, stane se 

moudrým, kdežto tomu, kdo se přátelí  
s hlupáky, se povede zle. (Př 13, 20) 

Svévolník je chtivý zlého, v jeho očích 
nenalezne slitování ani přítel. (Př 21, 10) 

Jako každý rok od poloviny měsíce září 
přicházíme s nabídkou vyučování nábo-
ženství pro vaše děti, žáky a studenty, jež  
v sobě pro zájemce zahrnuje taktéž 
spoustu volnočasových aktivit (výlety, 
soustředění, exkurze, letní tábory, sport, 
hudba, divadlo a podobně). 

 
Také však je možno rozšířit si svůj obzor  

o hlubší intelektuální a spirituální poznání 
– jedná se o nabídku pro předmaturitní 
studenty, studenty vysokých škol a také 
pro pracující:

NÁBOŽENSKÉ PROPEDEUTIKUM 
NEJEN K UNIVERZITNÍMU STUDIU

– základy latiny, řečtiny, dějiny křesťan-

ského umění, křesťanská filosofie, nauka  
o světových náboženstvích, etika, bioe-
tika, antropologie.

ÚVOD DO KŘESŤANSKÉ NAUKY
– biblikum, věrouka, mravouka, li-

turgika, církevní dějiny, cesty pastorace  
a evangelizace, spiritualita, Katechismus 
katolické církve, YouCat, Dokumenty 
Druhého vatikánského koncilu, Kodex ka-
nonického práva.

 

S přáním všeho dobrého 
Mgr. René Strouhal, 

váš duchovní správce 

V	případném	zájmu	lze	kontak-
tovat:	
moutnice.farnost@email.cz
nebo 
tesany.farnost@email.cz

Výuka	náboženství	pro	všechny
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1.	října	2013,	17.00–18.30	hod.	
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 
4, Brno
Literární kaleidoskop: Brněnské literární 
osobnosti 
Společný kurz Památníku písemnictví 
na Moravě a Knihovny Jiřího Mahena  
v Brně.
Seznámení se současnými známými  
i méně známými brněnskými spisovateli 
a jejich tvorbou. Pomocí interaktivních 
činností nahlédnete do nitra brněnské lite-
ratury, vyzkoušíte si své literární znalosti 
a řekneme si něco o technikách rychlého 
čtení.
Vstupenky lze objednávat na vystave-
lova@kjm.cz.

2.	října–5.	ledna	2014
Muzeum Brněnska, p. o. – Památník pí-
semnictví na Moravě
Jiří Sumín
Výstava o Amálii Vrbové – polozapo-
menuté moravské spisovatelce skryté za 
mužským pseudonymem. Představitelka 
moravského realismu zasazovala děje 
svých próz především do prostředí ha-
náckého venkova. Vernisáž proběhne ve 
středu 2. října v 17.00 hod.

6.	října	2013,	14.0	–17.00	hod.
Muzeum Brněnska, p.o. – Památník pí-
semnictví na Moravě
Neděle se Slávkem Rabušicem (svatební 
vazby)
Odpolední workshop s floristou Slávkem 
Rabušicem zaměřený na svatební květi-
nové vazby.

8.	října	2013,	17.00–18.30	hod.
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, IN-cen-
trum, Kleinův palác, nám. Svobody 15, 
Brno
Literární kaleidoskop: Nástroje usnadňu-
jící práci ve virtuálním světě 
Společný kurz Památníku písemnictví 
na Moravě a Knihovny Jiřího Mahena  
v Brně.
Seznámení se současnými možnostmi 
publikování na internetu a prezentačními 
nástroji, které umožňují efektivní tvorbu 
prezentace a sdílení informací. Ukážeme 
Vám, jak rychle utřídíte nalezené odkazy 
a mnoho jiných zajímavých aplikací. Pre-
zentace bude spojená s praktickou ukáz-
kou. 
Vstupenky lze objednávat na vystave-
lova@kjm.cz.

9.	října	2013,	17.00	hod.
Muzeum Brněnska, p.o. – Památník pí-
semnictví na Moravě
StřeDění: Erika Bezdíčková
Dlouhodobá redaktorka Českého rozhlasu, 
překladatelka a tlumočnice na brněnských 
veletrzích, v současné době redaktorka 
webových stránek Židovské obce Brno, 
přijde do Památníku písemnictví na Mo-
ravě besedovat s návštěvníky nejen nad 
knihou Moje dlouhé mlčení, která vy-
práví o postizích oběma totalitními režimy  
20. století.

15.	října	2013,	17.00–18.30	hod.
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 
4, Brno
Literární kaleidoskop: Formy zpravo-

Památník	písemnictví	–	Říjen	2013
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dajství a objektivita v dnešních médiích 
Společný kurz Památníku písemnictví 
na Moravě a Knihovny Jiřího Mahena  
v Brně.
Jsou ještě zprávy zprávami, nebo dnes 
slouží takzvané zpravodajství něčemu ji-
nému? Co má zpráva vlastně obsahovat  
a může/musí vždy něčemu (někomu) pro-
spívat? Kdy není ne-strannost a ne-závis-
lost anarchií? Publicistické žánry a některé 
zákonitosti mediálního světa. Vstupenky 
lze objednávat na vystavelova@kjm.cz.

22.	října	2013,	17.00	hod	
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 
4, Brno
Literární kaleidoskop: Reklama – skrytá 
řeč jazyka 
Společný kurz Památníku písemnictví 
na Moravě a Knihovny Jiřího Mahena  
v Brně.
Ač si to neuvědomujeme, doprovází náš 
reklama na každém kroku. Jakým jazy-
kem k nám reklama promlouvá a jaké re-
klamní strategie jsou používány k manipu-
laci se zákazníkem? Co je to kontroverzní 
reklama? Jak moc se sami necháváme 
ovlivnit reklamními triky? Problematika 
společenského fenoménu bude doplněna  
o ukázky některých slavných reklam. 
Vstupenky lze objednávat na vystave-
lova@kjm.cz.

23.	října	2013,	16.00	hod.
Muzeum Brněnska, p.o. – Památník pí-
semnictví na Moravě
Ať žije republika!

Slavnostní odpoledne při příležitosti stát-
ního svátku Dne vzniku samostatného 
československého státu bude pojeno s vy-
hlášením osmého ročníku literární soutěže 
Skrytá paměť Moravy a autorským čtením 
mladých autorů.

24.	října	2013,	16.00–17.30	hod.
Muzeum Brněnska, p.o. – Památník pí-
semnictví na Moravě
Psanci: s příběhem v patách (1)
Měsíční kurz tvůrčího psaní pro začínající 
spisovatele každého věku zaměřený na 
prozaické texty.

31.	října	2013,	16.00–17.30	hod
Muzeum Brněnska, p.o. – Památník pí-
semnictví na Moravě
Psanci: s příběhem v patách (2)
Měsíční kurz tvůrčího psaní pro začínající 
spisovatele každého věku zaměřený na 
prozaické texty.

TRVAJÍ	VÝSTAVY:

24.	dubna–31.	října	2013
Muzeum Brněnska, p.o. – Památník pí-
semnictví na Moravě

Hostující	výstava
In omnibus glorificetur Deus
Moravská zemská knihovna v Brně ve 
spolupráci s Masarykovou univerzitou  
a Univerzitou Jana Evangelisty Pur-
kyně v Ústí nad Labem pořádá výstavu  
k 200. výročí povýšení rajhradského kláš-
tera na opatství.
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