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obracím se k vám v tomto předvánočním čase.  
I když jsou vánoce svátky klidu a míru, často jim 
předchází hektické období, kdy všichni všechno 
chtějí stihnout do konce roku. Chci vám všem 
popřát, aby přes veškerý předvánoční shon se 
vám během vánoc podařilo zastavit a strávit 
tento čas v klidu a pokoji v blízkosti svých rodin 
a přátel.

Do nového roku přeji všem hodně zdraví  
a vše dobré.

Ing. Antonín Vymazal, Starosta obce

Vážení a milí spoluobčané,

1. ZPRÁVY Z OBCE

Tak jako patří k Novému roku před-
sevzetí, patří ke konci roku určitá nos-
talgie a rekapitulace toho, co se podařilo  
a nepodařilo učinit v roce právě končícím. 
Dovolte mi tedy učinit malou rekapitulaci 
roku 2015.

V prvním čísle zpravodaje tohoto roku 
jste byli informováni o tom, co bychom 
rádi v jednotlivých letech realizovali. Jako 
prvořadý úkol jsme si stanovili řešení 
průtahu a nevyhovujícího stavu mateřské 
školy. V těchto cílech se podařil udělat 

určitý posun, kdy už bylo zažádáno o vy-
dání územního rozhodnutí na průtah a také 
byla zahájena výstavba nového obecního 
úřadu, aby se v příštím roce mohla rekon-
struovat školka. Věřím, že i přes náročná 
jednání s některými institucemi není ohro-
žen termín realizace průtahu na rok 2017.

Jako dílčí cíle jsme si pak pro letošní 
rok stanovili řešení otázky třídění odpadů 
a bioodpadů. Obě dotace ke Státnímu 
fondu životního prostředí nám byly schvá-
leny a tak dnes po naší obci jezdí multi-
kára a v téměř každém domě mají barevné 
popelnice k třídění odpadů. Dále jsme 
chtěli řešit rekonstrukci dětského hřiště 
ve školce, na které nám nebyla schválena 
dotace. Peníze na spolufinancování této 
dotace tedy posloužily na realizaci nové 
dětské hřiště v sousedství zahrady školky. 
Z mostků se podařilo opravit pouze jeden 
a oprava druhého se posouvá na jaro. Po-
slední z dílčích cílů pak bylo dovybavení 

OHLÉDNUTÍ SE ZA UPLYNULÝM ROKEM
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víceúčelového hřiště a oprava rozvodů  
v budově hasičské zbrojnice. Na obě akce 
jsme požádali k Jihomoravskému kraji  
o dotace, které nám byly schváleny a tak 
se také podařily v letošním roce realizovat.

Dále se podařilo dotáhnout do konce 
výsadbu krajinné zeleně v obci Moutnice, 
opravit ihřbitovní zeď a zrekonstruovat 
komunikaci u fotbalového hřiště včetně 
prodloužení kanalizace a vodovodu.

VÝHLED NA PŘÍŠTÍ ROK
V příštím roce nás čeká dokončení 

výstavby nového obecního úřadu a pře-
stěhování knihovny do nového obec-
ního úřadu. Dále je třeba dokončit pro-
jekt na rekonstrukci školky a pokusit se 
k němu získat dotační prostředky. Jako 

nejdůležitější však bude získat územní 
rozhodnutí pro průtah včetně stavebního 
povolení. Pokud se toto podaří, je reálné, 
že v roce 2017 bude v naší obci probíhat 
rekonstrukce hlavní silnice. Kromě výše 
uvedeného jsme žádali o dotace na zří-
zení dětského klubu. V případě schválení 
dotace na dětský klub, chceme opravit  
i víceúčelové hřiště vedle orlovny. V ne-
poslední řadě by bylo dobré pracovat na 
projektech, které povedou k ozelenění in-
travilánu obce.

ORGANIZAČNÍ ZMĚNA
Rada obce schválila organizační změnu 

týkající se sloučení čtyř částečných úvazků 
do dvou plných. Od nového roku tak do-
chází k následné změně. Správkyní ha-

sičské zbrojnice bude Jindřiška Žáčková.  
V případě potřeby pronájmu hasičky se 
tedy obracejte od ledna na ni. Paní Žáčková 
bude nově fungovat také každé pondělí na 
orlovně. Paní Helena Buchtová pak bude 
zaměstnána na orlovně od úterý do soboty 
a neděle budou bez správce. Kdo bude mít 
zájem si na víceúčelovém hřišti zasporto-
vat v neděli, bude si moci půjčit sportovní 
vybavení u pracovníků baru. Děti si budou 
moci také hrát v neděli na hřišti, ale jen 
pod dozorem (na zodpovědnost) rodičů.
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INFORMACE K TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Rada obce schválila motivační program 

k třídění odpadů. Plné znění naleznete na 
obecních stránkách. Tabulka slev již byla 
zveřejněna v posledním čísle obecního 
zpravodaje. Důležitá informace je ta, že 
sleva za odpady se pro příští rok bude vy-
počítávat pouze z posledního čtvrtletí to-
hoto roku. Pro dosažení maximální slevy 
tedy postačí vytřídit 2,5 kg papíru a plastu 
na občana. Na slevu budou mít nárok 
pouze ti, kteří uhradí poplatek za odpady 
včas (tedy do 31. března). Dle aktuální 
statistiky na maximální slevu dosahuje již 
cca 90 % domácností. Ostatním schází ke 
splnění limitu povětšinou několik desetin 
kilogramu, což by měli pohodlně ve zbý-
vajícím svozu snadno splnit.

V průběhu měsíce ledna obecní zaměst-
nanci roznesou do všech domácností před-
pis s výší dosažené slevy a kolik činí po-
platek za odpady v dané domácnosti. Na 
tomto předpise bude i číslo účtu, na který 
můžete poplatek uhradit i informace, že 
sleva pro daný rok platí pouze do 31. 3.

Vzhledem k zájmu o třídění odpadů  
v naší obci a také množství vytříděného 
odpadu, se pokusíme zajistit pro případ- 
né zájemce další, popřípadě větší sběrné 
nádoby. Kdo by tedy měl zájem o další 

(případně i větší) barevné popelnice, 
kontaktujte nás na obecním úřadě. Bě-
hem jara se pak pokusíme s okolními 
obcemi zajistit z dotací nákup dalších 
sběrných nádob.

Pro zajímavost v prvním svozu plastu 
bylo vyvezeno 295 žlutých popelnic s cel-
kovou váhou 1,3 t, u druhého to bylo již 
315 popelnic a 1,7 t, při posledním svozu 
bylo svezeno dokonce 335 popelnic s vá-
hou 2,2 t. Papír byl svezen zatím dvakrát. 
Vyváženo bylo pokaždé cca 275 modrých 
popelnic s váhou kolem tří tun.

POHÁDKA
K vánočnímu času patří také pohádky. 

Dovolte, abych se o jednu s vámi podě-
lil. Je z knihy Profesor Ulipispirus a jiné 
pohádky od Tomáše Špidlíka a jmenuje se 
Zázračné zrcadlo.

ZRCADLO ZÁZRAČNÉ
Říká se, že králové jenom kralují a že 

vládnou místo nich jejich 
páni. Byl však jednou 
jeden mladý král  
a ten bral své kra-
lování vážně. Cí-
til odpovědnost za 
všechno, co se v 
jeho království dělo. 
Chtěl všechno dobré od-
měnit a za všechno zlé po-
trestat. Ale jak o všem 
vědět?

Jeho zámek byl na 
vysokém kopci. Okna 
byla na všechny čtyři strany. U každého 
okna byla dlouhá roura, holandský ná-
mořní dalekohled. Ale co naplat, všude 
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nedohlédneš a všechno neuvidíš! Král 
proto rozmnožil své úředníky, ztrojnásobil 
počet policistů. Na jeho stole se kupily vy-
soké stohy papírů s doklady o všem dob-
rém a zlém, co se denně v jeho říši událo. 
Král celý den podepisoval odměny a tresty. 
Večer už ho ruka bolívala. Nakonec ovšem 
ani nevnímal to, co podpisoval. Bylo toho 
mnoho a on věřil svým úředníkům.

Jednou se však přece jenom mimoděk 
začetl do spisu, který měl podepsat. Byl to 
trest smrti pro matku, která utopila vlastní 
dítě. Stalo se to, jak se dočetl v průvodním 
listě, v podhradí, zrovna pod královými 
okny, kde tekla prudká horská řeka.

„Takový zločin a zrovna v mé blíz-
kosti!“ Král nechal papírů a za necelou 
hodinu už byl v podhradí. Prvního rybáře, 
který seděl pokojně u vody, ohromil otáz-
kou: „Kde se stal zločin?“ Dědeček se lek-
nutím roztřepal, jen ze sebe vykoktal, že  
o žádném zločinu neví. Král byl netrpělivý 
jako všichni lidé, kteří musejí podpisovat 
mnoho listin. Oslovil hned pekaře, který 
zvědavě vykoukl z krámu. Ale ani ten  
o žádném zločinu nevěděl. „Přece tu uto-
pili dítě,“ křikl král, „copak to nevíte?“

Pekař se upřímně podivil: „Utopili? 
Kdo by je utopil? Jeník Soušků spadl 
pod splav a nemohli ho zachránit. Vlastní 
matka tam pro něho skočila. Tu jsme jen 
tak tak vytáhli. Leží však ještě v horečce.“

„Není možné,“ křičel král. „Okamžitě 
sem místní policii!“ Však pan strážmistr, 
celý zpocený, už sám doběhl, protože 
dobře hlídal a viděl nezvyklou návštěvu 
v podhradí. „Vy-výsosti,“ koktal zdvořile. 
Ale král mu hned skočil do řeči: „Nepo-
ctivý člověče! Co jste to napsal do úřed-
ního spisu o utopeném chlapci?“ „Co bych 

napsal? Napsal jsem jenom krátce, že se 
utopilo dítě a že je nemohla zachránit ani 
vlastní matka, ačkoli pro ně skočila do 
vody.“ „Nelžete?“ „Proč bych, proboha, 
Výsosti, lhal?“ „A komu jste podal hlá-
šení?“ „Okresnímu panu inspektorovi, jak 
se sluší.“

Na další už král nečekal. Brzy byl  
u okresního inspektora, který už byl v po-
hotovosti, protože zvěst o králi, který je 
venku z hradu, letěla jako blesk. Inspek-
tor se netřásl. Byl připraven a oznamoval: 
„Podal jsem hlášení přesně, jenom zkrá-
ceněji, jak to vyžaduje zákon: Utopilo se 
dítě, matka nezabránila.“ „Kam šlo vaše 
hlášení?“ „Na zemský úřad.“

Král velice spěchal. Zemského úřed-
níka tak rychle nemohl najít, byl právě na 
vycházce. Přichvátal v úboru ne zrovna 
úředním. Král se na něho ani nepodíval: 
„Jaké bylo vaše hlášení?“ „Podle zákona,“ 
pravil důstojně nedůstojně oblečený úřed-
ník: „Matka nezabránila utopení dítěte. 
Zákon velí přičíst vinu těm, kdo jsou po-
vinni vině zbránit, neučiní-li to, viz zem-
ský zákon č. 1374.“

Úředník vyslovil číslo se zřejmým za-
dostiučiněním. Ať vidí král, že zde postu-
puje podle spravedlivých zákonů, které 
má zemský úředník stále v paměti. Král 
se zhrozil: „Vy jste, člověče, tu matku od-
soudil?“ „To není má pravomoc,“ bránil 
se úředník. „Jen jsem doložil o záležitosti 
panu ministru spravedlnosti s citováním 
zákona.“

„Pěkný blázinec!“ chytil se za hlavu 
král. „Copak i náš ministr spravedlnosti 
je tak ztřeštěný?“ Ministr spravedlnosti 
ztřeštěný nebyl. Dostavil se ke králi s le-
dovou úřední vážností a odměřoval slova 
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svého dokladu: „Dítě se utopilo, matka to 
zavinila, je to tedy v mluvě zákona totéž, 
jako kdyby je sama utopila. Druhý para-
graf jmenovaného zákona č. 1374 stanoví 
trest smrti. Doložil jsem to ovšem Vaší 
Výsosti, aby učinila sama podle svého 
osvíceného poznání.“

Král na víc už nečekal. Utekl do svých 
komnat a hořce plakal: „Chtěl jsem vlád-
nout spravedlivě, a tak to zatím vypadá! 
Bůhví, kolik lidí jsem nespravedlivě od-
soudil a kolik darebů odměnil! Úředníky 
mám poctivé, svědomité, ale co ta lidská 
poctivost zmůže, když je tolik nevědomí!“

Celou noc a den král proplakal. Pak si 
sedl na trůn a kraloval. Ale už nevládl.  
V říši se netrestalo a odměny se nedávaly. 
Ale ani tak to nemohlo jít dobře. Král to 
věděl a byl smutný.

Jednoho dne se zastavila v zámku 
stará babička. Řekla stráži, že chce králi 
něco prodat. Bodejť by ji pustili! Za-
hnali ji. Ale ona přišla zítra zase, a tak 
se to opakovalo celý měsíc. Nakonec 
se to král jaksi dověděl, ačkoli už ne-
vládl, ale jenom kraloval. Zavolal ba-
bičku a ona mu prodala, hádejte co? 
Zázračné zrcadlo. Stačilo je jenom oto-
čit na tu nebo onu stranu a přečetly se  
v něm myšlenky všech lidí v celé říši.

Král zajásal. Seskočil z trůnu a začal 
zase vládnout. Teď to bylo panečku jinačí. 
Už nebylo potřeba spisů, policejních do-
kladů, úřadů. Král věděl všechno, co si 
kdo myslel. A král také hned jednal. Kolik 
skrytých darebů bylo tenkrát vypátráno, 
kolik zlodějů se houpalo na provaze dřív, 
než ukradli, nač se strojili! Kolik zapome-
nutých světců dostalo odměnu už zde na 
zemi, ačkoli se jí bránili. Král byl tou prací 

unaven, ale spokojen. „Teď jsem přece je-
nom král!“ říkal si.

Ale jednoho večera se mu přihodilo cosi 
zvláštního. Šel spát. Chtěl si však ještě pře-
číst v zrcadle, co myslí jeho stráž u dveří. 
Špatně však zrcadlem pohnul a zamířil jen 
sám na sebe. Stala se věc neobyčejně po-
divná. Král přečetl své vlastní myšlenky. 
Viděl tam mnoho krásného: horlivost pro 
spravedlivost, snaživost v práci, touhu dě-
lat všem dobře, ale ke svému zděšení tam 
uviděl i mnoho špatných myšlenek: ctižá-
dost, závist, žádostivost. Bylo to poznání 
tak zdrcující, že král znovu trpce zaplakal. 
Celou noc nespal. Točil zrcadlo k sobě  
a prohlížel si své vlastní nitro ze všech 
stran.

Druhý den se v říši zase už netrestalo 
ani neodměňovalo. Král si sedl na trůn  
a přestal vládnout. „Co mně pomůže 
hledat cizí myšlenky, když neznám sám 
sebe!“ Král seděl a učil se poznávat své 
vlastní srdce. I tam odměňoval a trestal. 
Zlé myšlenky vytrhoval, dobré posiloval. 
Mluvil jenom málo.

Divno bylo tenkrát v říši. Bylo nebez-
pečí, že se vytrhané zlo zase rozmnoží  
v lánech dobra. Po roce však král zase vstal 
ze svého trůnu. Šel znovu vládnout. Tento-
krát však bez policie i bez zázračného zr-
cadla. Měl v prsou své vlastní srdce úplně 
očištěné a v něm jako v jasné studánce se 
odráželo všechno: nebe i země, lidé i zví-
řata, celá říše.

Nyní byl král opravdovým králem. Ke 
své radosti zjistil, že takových králů může 
být v jedné říši mnoho. Všichni kralují  
a nepřekážejí si. Naopak se posilují, stá-
vají se sjednoceným vítězným vojskem 
čistých srdcí.
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Nejdůležitější zprávy dne najdete vždy 
na hlavní stránce v aktualitách. Pokud si 
přejete aktuality zasílat na svoji e-mailo-
vou adresu, stačí vpravo kliknout na odkaz  
„Odběr novinek emailem“ a vyplnit tam 
svoji e-mailovou adresu.

Na levé straně je hlavní nabídka jednot-
livých rubrik. Průběžně jsou doplňovány 
nové rubriky.

Rubrika „Tříděný odpad“
• zde najdete kompletní informace 

ohledně tříděného odpadu, tabulku slev 
a harmonogram svozů na rok 2016. Dále 
je zde odkaz na přihlašovací stránku spo-
lečnosti A.S.A., kde si po zadání svého 
jména a hesla můžete nahlížet na jednot-
livé vývozy. Přihlašovací údaje Vám vy-
generujeme na obecním úřadě. Je možné 
je také zaslat na Vaši e-mailovou adresu. 

Rubrika „Hlášení rozhlasu“
• pokud nejste v době pravidelného hlá-

šení doma, máte možnost si ho v této 
rubrice dohledat.

 
Rubrika „Nabídka práce“
• zde najdete všechny nabídky práce, 

které hlásíme.
 
Rubrika „Dopravní spojení“
• je zde vložena přehledná mapka s očís-

lováním jednotlivých zón, dále odkaz 
na aktuální jízdní řád všech linek IDS 
JMK. Dále je zde odkaz na platný jízdní 
řád linek 109 a 612, které mají v naší 
obci zastávky a linky 151, na kterou se 
v obci Žatčany přestupuje při jízdě do 
Židlochovic.

• dále je zde vložen odkaz na vyhledání 
spojení kdekoliv v celé republice.

 
Rubrika „Knihovna“
• otvírací dobu knihovny, e-mailovou 

adresu a odkaz na webové stránky 
knihovny najdete v této rubrice.

INFORMACE O WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE  
www.oumoutnice.cz

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ V ROCE 2015
96 let oslavila: Anna Svobodová
95 let oslavila: Anna Dolečková, Marie Janoušková
94 let oslavila: Růžena Dohnálková
93 let oslavila: Františka Krásová 
92 let oslavili: –
91 let oslavila: Marie Dohnálková
90 let oslavili: – 
89 let oslavili: František Svoboda, Eliška Škrdlová 
88 let oslavili: –
87 let oslavili: Marie Macková, Jan Svoboda, Vítězslav Otřísal, Hedvika Janoušková   
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V neděli 4. října 2015 ve 14 hodin se uskutečnilo přivítání nových občánků naší 
vesnice. 

Do našeho společenství přibyli Ema Hrdá, Petr Žáček, David Ivanovyč Podidajčyk, 
Dominik Kašpárek a Beáta Lengálová. 

Všechny přítomné přivítal a krátce pohovořil o důležitosti rodiny, o radosti nového 
života starosta obce ing.Antonín Vymazal. Všechni si vyslechli krásné pásmo básniček 
od dětí ze Základní školy, rodiče zpečetili svým podpisem do kroniky a s dárkem od OÚ 
Moutnice se vydali užít si zbytek nedělního odpoledne.

Lenka Dohnálková
Kulturní komise

86 let oslavili: –
85 let oslavili: Štěpán Zámečník, Jiljí Stejskal,                                                                            
80 let oslavili: Květoslava Svobodová, Květoslava Bobková, Edvard Kaňa, 
  Blažena Žáková, Jindřiška Dohnálková, Hedvika Stejskalová, 
  Marie Springinsfeldová, Marie Čermáková, Marie Fialová, 
  Věra Buchtová
75 let oslavili: Jana Urbanová, Ludmila Springinsfeldová, Rudolf Handl, 
  Vítězslav Hrdý, Jarmila Konvicová, Bedřich Böhm, 
  Veronika Procházková

Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinné pohody.
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Mikulášská nadílka

2. INFORMACE OD ORGANIZACÍ

SDH MOUTNICE

V sobotu 5. prosince 2015 ve večerních hodinách nás navštívil sv. Mikuláš se svojí 
družinou. Mikuláš navštívil asi 40 rodin a potěšil spoustu dětí, samozřejmě i čerti měli 
spoustu práce s neposednými dětmi. 

Fotografie, které zachycují nadílku sv. Mikuláše, naleznete na webové stránce:
http://bony-s.rajce.idnes.cz/Mikulas_2015/

Vážení spoluobčané a příznivci sboru dobrovolných ha-
sičů, jménem celého sboru vám děkuji za podporu, kterou 
jste nám projevovali po celý rok 2015 účastí na našich ak-
cích. Vážíme si vaší přízně a doufáme, že ji také v novém 
roce 2016 zachováte.

Přeji vám požehnané vánoční svátky a v novém roce 
hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů.

Jiří Dohnálek
Starosta SDH Moutnice

PODĚKOVÁNÍ
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FARNOST MOUTNICE

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím, dovoluji si Vám podat 
stručný výklad vánoční symboliky a v nepo-
slední řadě pozvat na sváteční bohoslužby.

Vigilie (ve starší češtině také svatvečer) 
je bohoslužba v předvečer náboženského 
svátku. Štědrý večer je slaven jako ona 
zmiňovaná vigilie, a to svátku Narození 
Páně. Objevuje poprvé v r. 336 s názvem 
Adventus Divi Domini = příchod Božského 
Pána. Štědrý den 24.12. je posledním dnem 
adventu. Není to první den Vánoc, jak je 
to širokou veřejností vnímáno. Tento omyl 
vznikl tím, že ve starověku nezačínal nový 
den o půlnoci, ale kolem šesté hodiny ve-
černí. Půlnoční mše nezačíná na konci Štěd-
rého dne (v 24.00 hodin), ale na začátku no-
vého dne 25. prosince (00.00 hodin).

Oslavy Narození Páně – Vánoc – za-
čínaly v jejich předvečer štědrou (bohatou) 
večeří. Do r. 1965 byl Štědrý den prožíván 
jako postní den. Přes den se jedlo velice 
málo nebo také vůbec nic. Během dne se 
připravovala bohatá strava Štědré večeře. 
Potom se odcházelo na bohoslužby. Na 
Hod Boží vánoční jsou slouženy tři bo-
hoslužby: 1. půlnoční – andělská, 2. jitřní 
(ranní) – pastýřská, 3. denní – slavná, krá-
lovská, velká.     

Na památku toho, že Bůh byl štědrý  
a daroval svého Syna jako největší dar, si 
lidé dělali radost: začali být štědří k sobě  
a u betléma, později u stromečku, nachá-
zeli dárky „od Ježíška“. Nejdříve to bývaly 
drobné dárky nebo potřebné věci. Koncem 
20. století se vytratil pravý smysl Vánoc  
a lidé si začaly dávat drahé dary.

Událost Ježíšova narození si připomí-
náme stavěním betléma (název města Bet-
lém se překládá jako dům chleba) nebo 
také jesliček. Ježíš se narodil v jeskyni, 
která sloužila pastýřům jako chlév pro 
ovce a dobytek – proto se v betlémech 
zobrazují ovce. Vůl a osel se u jeslí zná-
zorňovali podle citátu proroka Izaiáše (Iz 
1, 3): „Zná vůl svého hospodáře a osel 
jesle svého pána, mne však Izrael nezná, 
můj lid je nechápavý.“ Reliéfy s vyob-
razením Narození Páně se objevovaly  
v Římě už ve 4. století. Poprvé podle tradice 
oslavil Narození Páně postaveným betlé-
mem sv. František z Asissi ve 13. století. 
Ten za městem Greccia přivedl ovce, osla 
a vola do jeskyně k připravenému oltáři, na 
kterém sloužil (celebroval) půlnoční mši 
svatou pozvaný kněz. Sv. František z Asissi 
nemohl sloužit mši, protože nebyl knězem, 
ale jáhnem.

6. ledna slavíme svátek Tří králů, litur- 
gicky správněji Zjevení Páně. Bůh totiž 
zjevil pohanským mudrcům narození své- 
ho syna. Ve starověku a středověku počet 
mudrců – králů – kolísal. Od 15. století se 
ustálil na třech podle počtu darů v zápisu 
Matoušova evangelia, který píše o třech 
královských darech: zlatu, kadidle, myrze. 
Zlatem mudrci uznali Ježíše za božího krále, 
kadidlem za nejvyššího kněze. Myrha byla 
symbolem jeho utrpení a věčného života. 
Předzvěstí jeho nabalzamování při pohřbu 
(panovníci starověku se dávali balzamovat, 
aby jejich tělo bylo zachováno pro život na 
věčnosti).

Posvěcenou křídou se označují domy 
písmeny + C + M + B nebo (K + M + B + 
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letopočet). Jedná se o zkratku slov Christus 
Mansionem Benedicat (Kristus toto obydlí 
ať požehná). Tři křížky poukazují na Tro-
jjediného Boha Otce, Syna a Ducha Sva-
tého. Nápis K + M + B + obsahuje prosbu, 
aby Bůh požehnal v nastávajícím roce celý 
dům i jeho obyvatele. Tři křížky používali 
negramotní lidé jako svůj podpis. To zna-
menalo, že se dovolávali Boha jako svědka 
svého podpisu a prosili o jeho požehnání.

René Václav Strouhal
Římskokatolická farnost Moutnice,

Římskokatolická farnost Těšany,
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

v Praze

Domluva svateb, křtin, pohřbů, duchov-
ních konzultací a duchovní služby:
+420 602 589 195;
moutnice.farnost@email.cz;
www.moutnice.farnost.cz

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
V MOUTNICKÉM CHRÁMU 
SVATÉHO JILJÍ

Vánoční mše svatá pro děti
čtvrtek 24. 12. v 16 hodin
(děti přináší moutnickou sošku jezulátka).

Slavná mše svatá vánoční
čtvrtek 24. 12. v 22 hodin a pátek 25. 12.  
v 7.30 a 10.30 hodin.

Svatoštěpánské bohoslužby
sobota 26. 12. v 7.30 a 10.30 hodin.

Bohoslužby o Svátku svaté Rodiny s po-
žehnáním manželům
neděle 27.12. v 7.30 a 10.30 hodin.

Děkovná bohoslužba na závěr roku
ve čtvrtek 31. 12. v 16 hodin (s prezentací 
bilanční zprávy Anno salutis). 
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Vážení spoluobčané a příznivci sportu,

rádi bychom Vás seznámili s dosa-
vadním průběhem florbalové sezóny 
2015/2016, která započala v měsíci září. 
Pravidelně každý týden ve středu probí-
hají v moutnické Orlovně tréninky dětí 
ve věku od 3 do 11 let, kde ti mladší zá-
skávají své první florbalové zkušenosti  
a ti starší je zdárně rozvíjí. Tyto starší děti, 
které již ovládají základní techniku hry, 
jezdí ještě trénovat do školní tělocvičny 
v Těšanech, a to také pravidelně vždy  
v pondělí. Jsou členy klubu FbC Aliga-
tors a již se zúčastňují turnajů, kde mají 
možnost prověřit své dovednosti v utkání 
s jinými družstvy Jihomoravské florbalové 
ligy. Naši svěřenci svou poctivou docház-
kou na tréninky zlepšují své herní schop-
nosti a jejich výkony se zápas od zápasu 
zvedají. Jako jejich trenéři se snažíme 
děti motivovat a pěstovat v nich radost ze 

sportu, což považujeme v dnešním době 
počítačových her za prvořadý úkol. Děku-
jeme rodičům za spolupráci při odvozech 
dětí na tréninky a turnaje. Pokud máte 
pocit, že Váš/e syn/dcera, vnuk/vnučka 
tráví příliš času u počítače bez aktivního 
využití svého volného času, nebojte se  
a přiveďte ho/ji mezi nás do moutnické 
Orlovny. Tréninky probíhají každou středu 
od 17.00 do 18.00 hod. 

Dále bychom si Vás dovolili seznámit  
s dorosteneckou ligou, kde naše družstvo 
FbC Aligators Moutnice dosahuje velmi 
dobrých výsledků. V této sezóně máme za 
sebou již devět utkání, z toho jsme osm-
krát zvítězili a pouze jedenkrát prohráli. 
Momentálně jsme v tabulce na prvním 
místě. V této soutěži jsou našimi soupěři 
čtyři brněnské týmy a tým z Blanska, Mi-
kulova a Kyjova. Nechtěli bychom před-
povídat další průběh sezóny, ale doufáme, 
že bude stejně úspěšný jako doposud a že 

se udržíme mezi nejlepšími 
týmy Jihomoravské florba-
lové ligy dorostenců. 

V této sezóně máme také 
zastoupení v Orelské lize 
v kategorii mužů, kteří hrají 
pod hlavičkou Orla Mout-
nice. V týmu hrají muži 
a ženy z Moutnic, na hos-
tování máme několik hráčů 
z okolních vesnic. Všichni 
hráči moutnickou jednotu 
zdárně reprezentují. Po šesti 
zápasech máme na svém 
kontě pět výher, jednu pro-
hru a právem nám náleží 

FLORBAL

Na tréninku v Orlovně
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první místo v tabulce. Budeme se i nadále snažit o co nejlepší výsledky, abychom se 
mohli zúčastnit celorepublikového finále. 

Rádi bychom poděkovali Obci Moutnice a jednotě Orla Moutnice za jejich pod-
poru při našich sportovních aktivitách!

Trenéři
Josef Kopeček a Jindra Žáčková

Muži Orel Moutnice

Dorostenci FbC Aligators Moutnice
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VINUM BONUM MORAVIAE – VINAŘI MOUTNICE

A co nového u vinařů? Letošní ná-
ročnější vinobraní jsme úspěšně zvládli  
a v současnosti hodnotíme letošní Mi-
kulášskou výstavu archivních vín, která 

se konala 5. prosince. Sesbírali jsme po 
okolních téměř 25 obcích 320 vzorků 
vín. Týden před výstavou jsme vzorky 
zaevidovali, očíslovali a připravili jejich 
hodnocení komisemi vinařů pod vedením 
odborné tříčlenné subkomise vinařských 
odborníků. Z nejlepších vín byli vybráni 
„Šampioni výstavy“. Následně jsme při- 
pravili výstavní katalog a nachystali 
vlastní výstavu, to znamená – posezení, 
regály a chladicí boxy se vzorky, občer-
stvení a zajistili obsluhu a cimbálovou 
muziku. Výstava se vydařila, návštěvníci 
byli spokojení, ale mohlo jich být spoko-
jených přece jen o něco více. Děkujeme 
vám všem, kdo jste se naší akce zúčastnili 
a také mladým, kteří nám pomohli s ob-
sluhou. A už se těšíme na příští setkání na 
„Svěcení vína“ v neděli 27. 12. v 18 ho-
din, kdy společně ochutnáme naše letošní 

mladé víno a na 
příštím Vinařském 
krojovém plese 
v sobotu 16. ledna 
na kterém vám za-
hrají Hornobojané.

Přejeme všem 
spoluobčanům 
pohodové svátky
a hodně důvodů
k optimismu
v příštím roce, 
ke kterému rádi 
přispějeme svými 
akcemi a dobrým 
vínem.

Jiří Novotný
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Orel jednota Moutnice

Vás srdečně zve na budoucí akce v novém roce.

Dne 9. ledna 2016 –XXV. ročník zimního silničního běhu 
v Moutnicích pořádáme jako 

Memoriál účastníků II. zahraničního odboje.
Tradičně tím projevujeme svoji úctu všem žijícím i zemřelým členům 
Orla, všem, které víra a přesvědčení vedly k aktivnímu odporu proti 

zlu a násilí. 

7. února 2016 
Dětský karneval

Vážení spoluobčané,

 jménem Moutnických chovatelů Vám chci poděkovat za vaši návštěvu místní vý-
stavy, kterou jsme pořádali v krásném areálu SK Moutnice.

Na výstavě jste mohli zhlédnout různá zvířata nejen moutnických chovatelů, ale i od 
chovatelů z okolních obcí. 

Dovolte mi, abych tím to poděkoval všem sponzorům za jejich příspěvky na uspo-
řádání této akce, pracovnicím obecnímu úřadu a celému realizačnímu týmu, který tuto 
výstavu pořádal.

Krom naší výstavy jsme se zůčastňovali na různých výstavách po celém jihomorav-
ském kraji, kde jsme získali velký počet čestných cen a pohárů.

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál klidné a příjemné prožití Vánočních 
svátků hodně štěstí a zdraví v Novém roce.

Za ČSCH Moutnice
jednatel Tobiáš Putna



MOUTNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2015 

18

Chráněné bydlení Nosislav se připra-
vuje na zahájení provozu. V lednu 2016 se 
do něj začnou stěhovat jeho první obyva-
telé. Jedná se o osoby se zdravotním po-
stižením (chronickým, tělesným) nad 40 
let, kteří potřebují pomoc a podporu při 
zvládání každodenních činností. 

Chráněné bydlení má kapacitu 10 oby-
vatel a představuje tak alternativu k po-
skytování pobytové sociální služby ve 
velkokapacitním zařízením.

Asistenti budou v chráněném bydlení 
přítomni nonstop. Obyvatelům chráněné- 
ho bydlení budou poskytovat takovou 
podporu, jaká bude z hlediska jejich po-
stižení potřeba. Budou při tom podporovat 
obyvatele v jejich seberealizaci a indivi-
duálním způsobu života. 

Obyvatelé chráněného bydlení budou 
mít zajištěnu podporu a pomoc s péčí 

o domácnost a svou osobu a současně 
budou zůstávat i nadále součástí svého 
přirozeného prostředí, součástí míst kde 
žijí svůj život, v dosahu svých příbuz-
ných a přátel. V chráněném bydlení si 
s dopomocí asistentů vybudují své 
„doma“. Svůj byt si zařídí podle svých 
představ, kdykoliv budou moci přijímat 
návštěvy. Obyvatelé domu vytvoří spo-
lečenství, společné prostory chráněného 
bydlení budou sloužit k pořádání besed, 
slavností a vystoupení, na které chceme 
zvát všechny občany Nosislavy.

Zájemci o Chráněné bydlení mohou 
kontaktovat jeho vedoucí 

Mgr. Lenku Krutinovou 
na tel. č. 737 218 420 nebo na mail 
nosislav@diakonie.cz. 

Chráněné bydlení Nosislav zahájí svůj provoz  
v lednu 2016
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 Tříkrálová sbírka
Každá koruna pomáhá

V těchto dnech vrcholí přípravy již šestnáctého ročníku Tříkrá-
lové sbírky, která začne s Novým rokem a potrvá do 14. ledna 2016. 
Jedná se o největší dobrovolnickou akci v zemi, která je součástí 
tradice a umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na po-
moci potřebným a lidem v nouzi. Prostředky z Tříkrálové sbírky 
každoročně významně přispívají k udržení, zkvalitnění a rozšíření 

nabídky sociálních a zdravotních služeb poskytovaných v regionu působnosti Oblastní 
charity Rajhrad.

V roce 2015 bylo možné z prostředků Tříkrálové sbírky provést například:
• kompletní výměnu vadných plynových kotlů v hospici sv. Josefa 
• nákup koncentrátorů kyslíku a nových polohovacích lůžek pro klienty hospicových 

služeb 
• vybudování chodníkových cest a pořízení venkovního nábytku pro klienty Chráněného 

bydlení sv. Luisy v Rajhradě, určeného pro osoby s demencí
• nákup 2 nových vozů pro Mobilní hospic sv. Jana a Charitní pečovatelskou službu (za 

vozy již dosluhující)

Více o podpořených a dalších projektech najdete na www.rajhrad.charita.cz.

Pro rok 2016 je využití prostředků Tříkrálové sbírky plánováno pro:
• obnovu interiérového vybavení ve všech pokojích klientů rajhradského hospice. 
• pokračování realizace zahradních úprav v parku Chráněného bydlení sv. Luisy
• podporu činnosti dobrovolníků, kteří jsou nedílnou součástí hospicového týmu nebo 

pomáhají jako společníci klientů v Chráněném bydlení sv. Luisy
• další zkvalitňování služeb Nízkoprahového centra Vata v Židlochovicích, které slouží 

mládeži v rámci prevence ohrožení negativními společenskými jevy

Žádost o službu a další informace jsou 
dostupné na webových stránkách:
http://nosislav.diakonie.cz/.

Chráněné bydlení Nosislav bylo vybu-
dováno brněnským střediskem Diakonie 

ČCE za vydatné podpory nosislavského 
evangelického sboru z prostředků Evrop-
ské unie a také díky mnoha dárcům.
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• zakoupení nového vozu pro Charitní ošetřovatelskou službu 
• podporu salesiánského střediska Don Bosco Hospet v Indii, které vyhledává děti zne-

užívané k práci, poskytuje jim ubytování, vzdělávání, zdravotní péči a následné umís-
tění do klasických škol

• Fond individuální pomoci určený na podporu rodin a osob v tíživé životní situaci
• humanitární pomoc v České republice a zahraničí v případě živelných katastrof 

Oblastní charita Rajhrad děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, ote-
vřete svá srdce a přispějete do jejich pokladniček.

Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na 
číslo 87 777.

Velké díky patří i samotným tříkrálovým koledníkům, kteří věnují svůj čas ve pro-
spěch pomoci druhým.

Koledníkům požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle při mši svaté na Petrově 
v sobotu 2. ledna 2016 v 15 hodin. Tato akce je spojena s losováním kolednické soutěže 
a pro koledníky je připraveno občerstvení.

V neděli 10. ledna v 18 hodin bude na programu ČT1 ke zhlédnutí přímý přenos 
Tříkrálového koncertu z Městského divadla v Brně.

Koordinátorka sbírky za Oblastní charitu Rajhrad: 
Ing. Hana Bělehradová
mobil: 737 220 085
e-mail: hana.belehradova@rajhrad.charita.cz
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