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Neměl jsem nikdy potřebu psát úvodníky do Zpravodajů pod názvy jako Slovo starosty 
ap. Nyní mne události poslední doby přesvědčily, že už musím udělat výjimku a jeden 
úvod ke Zpravodaji napsat.  

jako lidé jsme rok od roku horší. více a více vidím, jak si nevážíme cizí práce, nere-
spektujeme cizí vlastnictví a nebereme ohledy na ostatní. 

Příklad č. 1 
před koncem loňského roku jsme opravili mostek přes potok a vybudovali podél po-

toka u Čov asfaltovou komunikaci, která propojila ulici zelničky s nově vybudova-
nými polními cestami směrem na Měnín a „kolem vinohradů“. chtěli jsme tím pro nás 
všechny připravit pěknou trasu na procházky a umožnit po ní i bezpečnou jízdu na ko-
lečkových bruslích a kolech. proto jsme na její konce osadili zamykatelné sloupky, aby 
se na tuto cestu auty dostali jen majitelé přilehlých pozemků. ti od sloupků dostali klíče, 
souhlasili s naším záměrem a slíbili, že nebudou cestu zbytečně znečišťovat. tomu jsem 
byl velmi rád.   zdálo se tedy, že je vše v pořádku.     oMYL. 

velmi pravděpodobně si někdo jiný chtěl vyzkoušet, jak se na té nové, krásně rovné 
cestě jezdí autem. zjistil, že tam sice je dopravní značka a sloupek, ale řekl si, že to ho 
nezajímá. tak z cesty sjel a po trávě sloupek objel. obecní zaměstnanci tedy osadili 
vedle cesty obrubníky „na výšku“, aby to už objet nešlo. opět oMYL. 

Šlo to objet po „cizím“, čerstvě zasetém poli. nezbylo nám nic jiného než před vánoci 
poskládat spoustu obrubníků do zatáčky kolem daného pole, abychom to objíždění opět  
o něco více znemožnili.  Žádná krása to tam teď proto není.

a sloupek z druhé strany komunikace byl už několikrát poškozen.

Příklad č. 2
to stejné, tedy objíždění značky, sloupku a obrubníků po cizím políčku, se děje opět. 

tentokrát u nové polní cesty v rozaříně – směrem na nesvačilku. tentokrát to ještě ně-
jaký dobrák vylepšil a poslal anonymní udání s fotkou sloupku a značky na různé úřady, 
že jsme si dovolili „anonymovi“ zabránit v průjezdu.  nevím ještě, jestli se budeme  
o umístění značky a sloupku soudit, nebo to budeme řešit jinak, ale jsem si jistý, že nejen 
obyvatele rozařína – za kapličkou by zajímalo, kdo je ten, kterému na klidu a bezpeč-
nosti této části obce nezáleží. Slibuji, že když se to dozvím, nenechám si informaci pro 
sebe. i za cenu sporu s úřadem pro ochranu osobních údajů.

nevím totiž, proč je tak strašně důležité, že se vytvořil zákon o tom, aby se nevědělo, 
kdo krade nebo dluží nebo se chová jak „dobytek“. a proč nejsou tresty účinnější. 

Na začátek
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• rada obce souhlasila s uzavřením 
smluv s jihomoravským krajem o po-
skytnutí dotací pro jednotky SdH obce 
ve výši 35.757 kč a 188.291  kč.

• rada obce souhlasí s poskytnutím 
příspěvku ve výši 20.000 kč  zŠ  
a MŠ těšany + Florbalového klubu 
aligators, o.s. a s poskytnutím pří-
spěvku ve výši 5.000 kč  zuŠ klo-
bouky u Brna.

• rada obce projednala žádost spolku 
LunGata o připojení se ke kam-
pani „vlajka pro tibet“ a rozhodla, 
že obec Moutnice se  k této kampani 
nepřipojí. 

• rada obce souhlasí s doplňkem 
smlouvy o plném servisu kopírovacího 
stroje s firmou XEroX.

• rada obce souhlasí s pokácením 
dvou borovic před domem dle žádosti  
p. anny ambrozkové.

• rada obce posoudila cenovou nabídku 
Střední školy polygrafické na plnoba-
revný zpravodaj a souhlasí s vydává-
ním tohoto plnobarevného zpravodaje.

• rada obce posoudila cenovou nabídku 
firmy Eltromont s.r.o. a souhlasí s vý-
měnou osvětlení v hasičské zbrojnici, 
které provede výše uvedená firma za 
cenu 18.176 kč. 

• rada obce souhlasí se smlovou o ob-
starání materiálu pro nově zřizované 
vodovodní přípojky s firmou Bvk, a.s.. 
jedná se o 10% z fakturovaného finanč-
ního objemu zabudovaného zařízení.

• rada obce souhlasí s dodatkem č. 1  
smlouvy o poskytnutí dotace na zpraco-
vání územních plánů s jmk (prodlou-
žení termínu k dokončení územního 
plánu do 30. 6. 2014).

• rada obce souhlasí s uzavřením daro-
vací smlouvy na automobil Mercedes 

1. zPrávy z obce

Myslím si, že kdybychom například takového zloděje, který u nás v obci kradl, nao-
pak „vystavili“ v kleci na veřejném místě, už by k nám víc nepřišel. Možná by stačilo 
jen nechat dotyčného ostříhat, napsat mu na čelo hennou např. zLodĚj. a pokud by 
to nezabralo, tak amputace prstů jedné ruky nebo obou by jistě nebyla pro naše lékaře 
problém. Samozřejmě bez nároku na následné sociální dávky (invalidní důchod) pro 
postiženého.

Bohužel zatím o trestech rozhodují „pseudohumanisté“, a proto morálka klesá. ale 
myslím si, že to nebude trvat dlouho a dramaticky se to změní. 

nezvykejme si na to, že se „sloupky, obrubníky a jiné zákazy“ dají objet, jednou se 
to krutě nevyplatí. 

Tak a teď už následují převážně dobré zprávy. 
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Benz 316 cdi s jmk. jedná se o vy-
řazenou sanitku bez Stk, která bude 
použita pro potřeby obce. auto je sice 
starší, ale dalo by se přebudovat na  
2 + 5 míst a obec by ho mohla použí-
vat např. k přepravě občanů k lékaři do 
Židlochovic (v případě zájmu).

• rada obce souhlasí s úpravou provoz-
ního řádu Hasičské zbrojnice – cena za 
pronájem za 1 hodinu bude činit 100 kč 
včetně dpH.

• rada obce souhlasí s podáním žádosti 
o poskytnutí dotace na opravu a zatep-
lení fasády Hasičské zbrojnice v rámci 
dotačního programu „program rozvoje 
venkova jihomoravského kraje“ pro 
rok 2014.

• rada obce provedla výběrové řízení 
na stavební práce při opravě místních 
komunikací (část „a,c,d,E“ - změna 
č. 1). výběrové řízení bylo zveřejněno 
na internetu a současně bylo obesláno 
6 firem. nabídky přišly od 3 firem, ví-
tězem se stala firma durit, 2. místo 
firma StraBaG a 3. místo firma SWi-
EtELSkY. 

• Starosta informoval radu obce o ozná-
mení Ministerstva financí o zahájení 
řízení  o ukončení povolení k provozo-
vání vHp (v restauraci u Hložků – na 
základě obecní vyhlášky).

• rada obce souhlasila s vykácením 61 
stromů (bříz) kolem „Lízalky“. toto 
vykácení je třeba provést na základě 
znaleckého posudku ing. Žižlavské, 

která posoudila zdravotní stav všech 
bříz na katastru naší obce podél cesty. 

• rada obce souhlasí s dohodou o posky-
tování služeb jSdH Moutnice při likvi-
daci požárů a ostatních mimořádných 
událostí na střediscích a polích firmy 
aGro Monet (v k.ú. Moutnice, nesva-
čilka a těšany). 

• rada obce předběžně souhlasila s pro-
nájmem části p.p.č. 120/1 v k.ú. Mout-
nice manželům Suchánkovým.

• rada obce posoudila žádost ing. Mi-
chala Mitrovského o pokácení 4 stromů 
před pozemkem p.č. 78/4. Stromy jsou 
v kolizi s přípojkami k rd a plánova-
nými nájezdy. rada předběžně sou-
hlasí, ale oficiální souhlas bude vydán 
až po vydání stavebního povolení.

• rada obce souhlasí se zápisem dle ge-
ometrického plánu – p.č. 1304/2 v k.ú. 
těšany (rozdělení pozemku v souvis-
losti se stavbou).

• rada obce posoudila cenové nabídky 
na opravu Hasičské zbrojnice. Byla vy-
brána varianta se zateplením (bez věže) 
a jako dodavatel firma adapta s.r.o. 
za cenu 385.122 kč + dpH.

• zastupitelstvo obce schválilo rozpoč-
tové opatření 1-2014.

• zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost 
o půjčku MaS za humnama a bude se 
jí zabývat na příštím zasedání zastupi-
telstva.
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StaNoviSka 
ke Stavbám:
• rada obce předběžně sou-

hlasila se stavbou dvou ro-
dinných domů dle žádosti 
ing. Michala Mitrovského  
s těmito podmínkami : 
- opravit projektovou do-
kumentaci tak, aby byla  
v souladu s požadavkem 
územního plánu obce na 
venkovský vzhled rodin-
ného domu a rada nesou-
hlasila s vybudováním 
jímky, ale požaduje napojení 
na obecní kanalizaci.

• rada obce souhlasí se 
stavbou příjezdové cesty  
k domu dle žádosti p. Šárky 
Hrabovské.

• rada obce souhlasí se Smlou-
vou o budoucí smlouvě  
o zřízení věcného bře-
mene - protlak pod silnicí (jedná se  
o pozemek p. č. 2407 před rodinným 
domem manželů Hrdých).

vytvořeNí obytNé zóNy
• na přelomu března a dubna začnou 

stavební práce na vytvoření klidné 
obytné zóny ve „středu“ naší obce. 
výběrové řízení vyhrála firma du-
rit s.r.o. s cenovou nabídkou ve 
výši 1.398.664 kč vč. dpH. Bu-
dou vytvořeny „zvýšené prahy“ 
v místě křižovatky u základní 
školy, křižovatky u „Mackového“  
a u „Wetterového“. dále bude stavební 

uzávěrou znemožněn průjezd automo-
bilů uličkou mezi domy p. Flodrové  
a p. Hložkové – viz situační obrá-
zek.  tyto stavební úpravy mají za cíl 
zklidnit „závodníky“, kteří ohrožují 
nás ostatní – viz úvod zpravodaje. 

• Budeme se snažit o to, aby byl i během 
stavby průjezd přes tato místa neustále 
zajištěn. přesto vás chci tímto požádat 
o shovívavost vzhledem ke zvýšenému 
hluku v okolí těchto staveb.  

   
Údržba zeleně – na základě znaleckých 
posudků, které zpracovala ing. r. Žižlav-
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ská, budou provedeny tyto pěstební zá-
sahy do vzrostlé zeleně v naší obci:

• v lokalitě „za stodolama“ bude  
v těchto týdnech provedena likvidace 
odumřelých nebo silně poškozených 
dřevin, redukce druhů s dočasnou 
funkcí v porostu (jasan javorolistý, pa-
jasan) a částečná redukce potlačených 
jedinců. v první etapě je navrženo  
k odkácení cca 50 ks dřevin, což je cca 
3–5 % z celkového počtu stromů. ve 
druhé etapě (zima 2015) bude prove-
dena další redukce poškozených dřevin 

a redukce počtu dřevin v řadách  
s krátkými spony. navrženým 
zásahem nedojde ani ke krát-
kodobému snížení stávající 
funkce porostu. jedná se o ne-
zbytná pěstební opatření pro 
podporu dlouhodobě dobrého 
stavu a funkčnosti porostu, ze-
jména jeho nosných (koster-
ních) druhů.
  

• kolem „Lízalky“ byly posouzeny 
stromy – břízy bělokoré. návrhem 
je provedení redukce počtu stromů  
s defekty, mechanicky či fyziologicky 
poškozené. výsledkem bude zlepšení 
provozní bezpečnosti. celkem bylo 
označeno 61 ks stromů, které již byly 
koncem března pokáceny.

• od 1. 4. 2014 přijala obec Moutnice 
nové zaměstnance na údržbu zeleně 
a obecního majetku. jedná se  o pana 
Františka Mandelíka a pana jaroslava 
Svobodu.
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v roce 2013 se narodili: 
Daniel Cupák, Kristýna Husáková,  
Sabina Doláková, Tomáš Žáček, Pavla 
Putnová, Marek Zezula, David Sprin-
ginsfeld, Laura Zapletalová, Samuel  
Holeček, David Vymazal, Martin Vy-

mazal, Martin Šemora, Jarmila Hlavi-
nová, Miloslav Fišera, Edita Zvolská, 
Dominika Bystřická, Vojtěch Velím, 
Mia Králová, Nikola Krejčiříková, Elen 
Kratochvílová, Linda Klímová, Hubert 
Řípa

StatiStické Údaje za rok 2013

celkový počet obyvatel k 31. 12. 2013 1 159
– z toho muži 588
– z toho ženy 571

věkový průměr občanů v obci 40
počet přistěhovaných v roce 2013 16
počet odstěhovaných v roce 2013 23
počet stěhování v rámci obce v roce 2013 11
počet uzavřených sňatků v roce 2013 13
počet narozených dětí v roce 2013 22
počet úmrtí v roce 2013 12

Narozeniny
v prosinci 2013 oslavila 91. narozeniny paní Františka krásová, v lednu 2014 oslavila 
95. narozeniny paní anna Svobodová a v březnu 2014 oslavila 92. narozeniny paní Marie 
pytlíková.  ještě jednou blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.

Připravil Ing. Pavel Drahonský



Moutnický zpravodaj 1/2014 

9

v roce 2013 zemřeli: 
František Veith, Stanislav Lébl, Marie Hájková, Marie Lejsková, Marie Janoušková, 
Jan Janoušek, Vladimír Povolný, Antonín Randula, Jaromír Váňa, Ondřej Havránek, 
Milada Ryšavá, Jiří Janoušek

významná výročí v roce 2013:
94 let oslavila: Anna Svobodová
93 let oslavily: Anna Dolečková
Marie Janoušková
92 let oslavila: Růžena Dohnálková 
91 let oslavily: Marie Havránková,
Františka Krásová, Marie Pytlíková
90 let oslavil: Vincenc Husák
89 let oslavila: Marie Dohnálková
88 let oslavila: Jaroslava Benešová
87 let oslavili: Františka Veithová, František Svoboda, Eliška Škrdlová, Marie Čermáková, 
Alois Chmelař
86 let oslavily: Marie Šulcová, Františka Vymazalová   
85 let oslavili: František Poláček, Marie Macková, Vítězslav Otřísal, Hedvika 
Janoušková                                                                             
80 let oslavili: Marie Šalovská, Eva Hájková, Stanislav Langášek, Vojtěcha Sychrová, Sta-
nislav Holeček, Jenovéfa Albrechtová, Věra Adamcová
75 let oslavili: Marie Handlová, Julie Žáková, Břetislav Březina, Ludmila Lízalová, Jan 
Čermák, Jan Lízal, Anna Kubiesová

5 nejčastějších ženských jmen v moutnicích:
Marie  42x,  jana  38x,  Ludmila 22x,  anna 21x,  Eva 15x

5 nejčastějších mužských jmen v moutnicích:
petr 42x,  jan 39x,  pavel  36x,  František  33x,  jiří  30x

v naší obci bylo k 31. 12. 2013 cca 60 občanů evidovaných na Úřadu práce a cca 130 
zaměstnanců. 

Na internetových stránkách obce www.oumoutnice.cz budeme upravovat rubriky 
„Spolky a sdružení„ a „Služby a firmy„. 

Kdo má zájem o aktualizaci údajů nebo zavedení nových údajů může veškeré informace 
nahlásit osobně na OÚ Moutnice nebo zaslat na mail: 
podatelna@oumoutnice.cz.
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výSledky aNket

výsledky anket, který byly v době od 2. 12. 2013 do 12. 3. 2014 postupně uveřejněny 
na stránkách obce www.oumoutnice.cz .

množství odpadů vybraných v naší obci za rok 2013:
papír a lepenkové obaly ........................................................................... 5,21 t
plastové obaly  ....................................................................................... 15,27 t
Skleněné obaly  ........................................................................................ 6,65 t
pneumatiky  ............................................................................................. 1,54 t
Barvy, lepidla a pryskyřice – nebezpečný odpad  ...................................... 1,1 t
Směsný komunální odpad (popelnice)  ................................................ 329,72 t
velkoobjemový odpad  ............................................................................ 31,8 t    
 
na jednoho občana naší obce tedy připadá za rok cca  0,34 tuny odpadu.
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2. iNformace od orgaNizací

12. dubna 2014 „ŽelezNoU SobotU“
✔ rádi vás zbavíme starého železného šrotu 
✔ poradíme si i s velkými kusy 
(bojlery, kotle aj.), 
✔ větší kusy nahlaste osobně, nebo telefonicky

Putna tobiáš: 774 072 603 
kohoutek Petr: 607 014 241

železo prosím nachystejte před váš dům až v sobotu ráno, 
aby nám jej přes noc nesesbírali různí „nenechavci“ – děkujeme

Výtěžek použijeme na činnost našeho sboru
předem děkujeme za vaši štědrost, vaši hasiči

Upozornění: nebudeme sbírat ledničky

Sbor dobrovolNých 
haSičů moUtNice 
Pořádá

Připravila Iva Kohoutková 
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ČČk uspořádal dne 20. 3. 2014 hodnotící 
členskou schůzi s následujícím progra-
mem:

1.  zahájení;
2. zhodnocení činnosti MS ČČk za  
     rok 2013;
3.  zpráva o hospodaření za rok 2013;
4.  návrh rozpočtu a činnosti na rok 2014;
5.  revizní zpráva;
6.  diskuse;
7.  usnesení a závěr.

1. předsedkyně ČČk paní Bo-
žena novotná přivítala všechny 
přítomné a pozvala děti – 
adélku Melovou a vítka Husáka, aby 
přítomné potěšily přednesením básni-
ček.

2. zhodnocení činnosti za rok 2013 
přednesla předsedkyně a místopřed-
sedkyně MS ČČk.

– pochvala patří paní Milušce janouš-
kové za přípravu zájezdu do nového 
Města na Moravě, Žďáru nad Sázavou 
a na zelenou Horu

– nepodařilo se zajistit pro děti naší 
zŠ přednášku o bezpečnosti o prázd-
ninách. Škola měla v červnu mnoho 
akcí a nenašel se vhodný termín

– velmi kladně byla hodnocena beseda  
s dlouholetou rehabilitační sestrou 
paní jiřinou pelikánovou. Letos by se 
měla opakovat v dubnu.

– paní spisovatelka kateřina tučková 
je momentálně velmi zaneprázdněná, 
má se zúčastnit dvou festivalů v za-

hraničí a pracuje na dokončení své 
disertační práce. Slíbila, že jakmile 
bude mít vhodný termín, ozve se  
a potom budeme všechny občany in-
formovat.

– oÚ pořádal 15. 6. 2013 v orlovně 
velmi pěkný, zdařilý, vzpomínkový 
sraz seniorů. ČČk pomáhal s osobním 
pozváním účastníků.

– před vánočními svátky jsme naše 
členky potěšily dárkem - vánoční ko-
lekcí a osobně i přes infokanál jsme 
všem popřáli vše dobré do příštího 
roku.

– pokusily jsme se opět zajistit pletení 
z papíru, pedigu, ale obě paní nám 
nemohly vyhovět ze zdrav. důvodů  
a péče o malé děti.

– Úklid okolí kostela proběhl v sobotu 
22. 3. 2014

– zájezd do maďarských lázní se pro 
malý zájem neuskutečnil.

– oÚ pořádal 14. 9. 2013 pro zájemce, 
rodiny, kolektivy akci s plněním úkolů 
na různých stanovištích – nazvaný 
pochod kolem Moutnic ČČk měl 
jedno ze stanovišť. po ukončení akce  
a splnění všech úkolů se účastníci se-
šli za hasičskou zbrojnicí, kde bylo 
vyhodnocení a předání cen. toto 
setkání se všem zúčastněným moc 
líbilo. děkujeme všem, kteří se na 
přípravě, hladkém průběhu a zabezpe-
čení podíleli.

– rozhodlo se pro zájezd do divadla  
v Boleradicích – červen nebo 
září.

čeSký červeNý kříŽ
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orel tj moUtNice

3. zprávu o hospodaření přednesla paní 
B. novotná. podrobně seznámila 
všechny přítomné s příjmy a vydáním 
za rok 2013 a současným stavem účtu.

4. rozpočet a činnost závisí na akcích, 
které se podaří zajistit.

5. revize hospodaření neshledala žádné 
pochybení. pokladní deník bude před-
ložen ke kontrole oblastnímu spolku  
v Brně.

6. v diskusi jsme probíraly návrh na le-
tošní zájezd do Loštic, olomouce  
a na Sv. kopeček – uskuteční se  
17. května. paní M. janoušková in-
formovala přítomné o zajímavostech  
a připravovaném průběhu akce.

7. na závěr paní novotná poděkovala 
všem přítomným za účast, podněty, 
příspěvky a návrhy.

 Za ČČK Mgr. D. Ovczaryková           

Letošní XXiii. ročník memoriálu účast-
níků ii. zahraničního odboje se konal za 
příjemného a na tuto dobu velmi hezkého 
počasí. věříme, že nejen dobré počasí 
stojí za dalším nárůstem počtu běhu mi-
lujících sportovců. přes dvě stovky zá-
vodníků potvrdilo zvyšující počty běžců  
v posledních letech. Musíme věřit, že 
sport si opět vylepší své postavení v naší 
počítačové době a stane se nedílnou sou-
částí našeho života.

army bál
Letošní plesová sezona začala prvního 

února pro většinu našich spoluobčanů 
netradičním army bálem. po celý ve-
čer nás doprovázel big bandový orchestr 
Mr. Swing Brno. podtitul bálu byla retro 
vzpomínka na první polovinu 20. století. 
S překvapením a radostí jsme přivítali při 
slavnostním nástupu více jak stodvacet 

plesových hostů v dobovém oblečení. uni-
formy hasičské, četnické, strážnické, vo-
jenské, ale také civilní oblečení z období 

zimNí SilNičNí běh
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první republiky, byly krásnou ukázkou 
historie, dobových obleků a také krásných 
dámských šatů. Bál zahájil náš čestný host 
pan plukovník Emil Boček stíhací pilot 310. 

čs. stíhací perutě 
ve velké Británii  
a držitel vyzna-
menání Řádu 
Bílého lva. v do-
provodném pro-
gramu jsme měli 
možnost zhléd-
nout ukázku 
swingového 
tance „lindy 
hop“ v provedení 
manželů Štur-
sových. další 
ukázkou, která 
zpříjemnila ve-
čer, byla modní 
přehlídka z ob-
dobí dvacátých 

let minulého století. Skupina děvčat paní 
chabičovské předvedla hostům ukázky ka-
bátů, plášťů, šatů, klobouků a  na závěr jako 
překvapení také ukázku spodního prádla. 
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Skvělý swingový orchestr svým hudebním 
projevem nenechal nikoho dlouho sedět na 
židlích a velmi brzy rozptýlil obavy některých 
hostů bálu, kteří si příliš nevěřili na swing. 
nebývale zaplněný sál orlovny všechna 
vystoupení ocenil bouřlivým potleskem,  
a zejména upřímný a dlouhotrvající potlesk 
panu plukovníkovi Bočkovi byl projevem 
uznání a díků tomuto skromnému, ale skvě-
lému muži.

na závěr děkujeme všem, 
kdo si našli čas a také nějakou 
korunu na krásné dobové oble-
čení, které dodalo bálu skvělou 
atmosféru.

vzPomíNka
koncem února k nám dora-

zila ze sdělovacích prostředků 
smutná zpráva. ve věku 95 let 
zemřel v anglii válečný veterán 
pan M. Bitton kratochvíl. na 
přelomu roků 1939 -1940 na slo-
vensko – maďarských hranicích 
pomáhal převáďet  naše muže 
odcházející do odboje. Sám pak 
byl účastníkem bojů o tobruk,  
poté absolvoval výcvik a stal se 

stíhacím letcem 310. čs. stíhací perutě v 
anglii. v peruti byl jeho spolubojovníkem  
a kamarádem  také pan plk. Emil Bo-
ček. proč o něm píši ? při naší návštěvě 
anglie v roce 2008 a 2010 jsme se sním 
seznámili, a  také on dvakrát navštívil 
Moutnice.

na tomto místě mi dovolte vzdát hold  
a uctít památku tohoto skvělého muže.

                                 Dohnálek Rostislav

kUltUra a SPort

farNoSt moUtNice

omluva
ve zpravodaji 4/2013 byl omylem zveřejněn seznam vánočních akcí a bohoslužeb, který 
byl určen do těšanského zpravodaje namísto těch, které se týkaly Moutnic. za případné 
vzniklé komplikace se omlouvám.

Ing. Pavel Drahonský
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vÁŽEnÍ SpoLuoBČanÉ,                                                                                           
zvEŘEjŇujEME ČaSY vELikonoČnÍcH BoHoSLuŽEB 
a co nEjSrdEČnĚji vÁS tÍMto na nĚ do cHrÁMu Sv. jiLjÍ zvEME:

zelený čtvrtek 17. dubna:     18:30 hodin
velký pátek 18. dubna:      18:30 hodin
Sobotní velikonoční vigilie 19. dubna:    20:30 hodin
Neděle zmrtvýchvstání 
– boží hod velikonoční 20. dubna:    7:30  a 10:30 hodin
Pondělí velikonoční 21. dubna:     8:00 hodin

Proč před kostely o velikonocích hoří 
ohně? 
o velikonoční noci (ze soboty na neděli) 
se před většinou kostelů zapalují veliko-
noční ohně. oheň a světlo patří k nejstar-
ším přírodním symbolům, které naznačo-
valy přítomnost Boží a sílu Boží. oheň 
symbolizuje zároveň Boží lásku, která 
plane a hřeje i uprostřed chladu a temnoty. 
pro člověka je oheň nezbytnou podmín-
kou pozemského života: dává teplo, dává 
světlo, přináší potěšení i radost. zároveň 
je i pradávným symbolem smrti a očisty. 
toto všechno se střetává ve velikonoční 
symbolice paradoxů: život i smrt, láska i 
očištění. a právě ohněm začínají veliko-
noční obřady. 

„Pohleď, to je ta noc, o které je psáno: 
Noc jako den se rozjasní. 
Zahání nenávist, vytváří jednotu srdcí 
a pokořuje zlé moci. /…/
Ó vpravdě blahodárná noc,
která spojila zemi s nebem,
člověka s Bohem.
Prosíme tě tedy, Bože, ať tato svíce,
ke cti tvého jména posvěcená,
stále svítí neslábnoucím jasem,
aby rozehnala temnotu této noci. 

Přijmi ji jako líbeznou vůni
a dej, aby zářila jako světla na nebi. /…/“     

(z chvalozpěvu „Exsultet“)

velikonoce jsou hlavním křesťanským 
svátkem
vzkříšení ježíše krista je pro křesťany 
centrálním bodem jejich víry, smrt není 
konec, ale nový začátek nového života. 
proto se o velikonocích zvěstuje, že život 
zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, sprave-
dlnost nad nespravedlností a láska nad ne-
návistí. protože jsou velikonoce hlavním 
křesťanským svátkem, jsou i obřady ve-
liké noci jedinečnou formou liturgie, která 
se každoročně slaví jen jednou.

Za správu chrámu a farnosti 
Mgr. René Strouhal

domluva svateb, křtin, pohřbů, 
duchovních konzultací 
a duchovní služby:
+420 602 589 195; 
moutnice.farnost@email.cz; 
www.moutnice.farnost.cz
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