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Vážení a milí spoluobčané,

dny se prodlužují, krajina se probouzí ze
zimního spánku a jaro nabírá na síle. Pro

mnohé z nás nastává nejkrásnější období
v roce, kdy vše raší, kvete, voní a je plné
života. S jarem pravidelně začínají také stavební práce, které se přes zimu připravují
ať už v domácnostech, firmách či na obcích.
Nejinak tomu bylo i v naší obci. Zimní
období mohlo nové vedení využít k tomu,
aby se seznámilo s jednotlivými předpřipravenými projekty a také s otázkami,
které je třeba řešit. Na základě těchto
poznatků si vytvořilo priority, které bude
chtít v následujících letech prosazovat.
Ing. Antonín Vymazal, starosta obce

1. Zprávy z obce
Plánovaný rozvoj obce
Dovolte mi, abych Vás seznámil s jednotlivými plánovanými projekty, ke kterým jsme po řadě jednání dospěli a které
považujeme za důležité řešit.
Jako prvořadý úkol vnímáme realizaci průtahu v naší obci a to v co možná
nejkratším čase. Další prioritou je řešení
akutního stavu školky respektive školy.
Na tyto dvě hlavní oblasti navazuje celá
řada dalších kroků, které bude třeba učinit. Pokusím se Vám tedy nejprve nastínit posloupnost námi plánovaných kroků
v čase a poté rozebrat jednotlivé projekty
podrobněji.
V letošním roce plánujeme dokončit
projekty, které jsme od předchozího vedení
obce převzali a které by bylo dobré realizovat. Jedná se především o opravu hřbitovní zdi, prodloužení sítí a rekonstrukci

komunikace ke hřbitovu včetně rozšíření
parkovacích ploch u hřiště a realizaci sadových úprav kolem hřbitova. Realizací
těchto tří projektů dojde k celkové úpravě
okolí hřbitova. Mimo to plánujeme v letošním roce dokončit výsadbu krajinné
zeleně v katastrálním území obce Moutnice, připravit projekt průtahu pro vydání
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územního rozhodnutí a nachystat projekt
na výstavbu nového obecního úřadu a rekonstrukci školky.
Kromě těchto hlavních aktivit v letošním roce chceme usilovat o uskutečnění
dalších akcí, a to i v závislosti na schválení jednotlivých žádostí o dotace. Je tedy
možné, že letos ještě zbudujeme nové
dětské hřiště ve školce, opravíme mostky,
dovybavíme víceúčelové hřiště, opravíme
rozvody v hasičské zbrojnici a rozšíříme
možnosti třídění odpadů a bioodpadů.
Na jaře roku 2016 chceme realizovat výstavbu nového obecního úřadu, následně
rekonstrukci budovy školky a uvolnění
další třídy (stávající knihovna v budově
ZŠ) ve škole. Spolu s tím budeme spolupracovat na vydání stavebního povolení se
Správou a údržbou silnic Jihomoravského
kraje včetně realizace výběrového řízení
na zhotovitele stavby průtahu.
Rok 2017 by se následně měl nést
v duchu realizace průtahu. V průběhu let
se chceme také zaměřit na zbudování cyklostezky Moutnice - Těšany, která se bude
odvíjet od dokončení pozemkové úpravy
v Těšanech, dále na přípravách lokalit
k obytné zástavbě, kompletní rekonstrukci
víceúčelového hřiště apod.

Průtah obcí

Aktuální stav věci je již naznačen
v předchozím článku. V současnosti existuje připravená projektová dokumentace,
chybí však vydané územní rozhodnutí
a stavební povolení. Stávající projektovou
dokumentaci je třeba aktualizovat, jelikož
platnost některých vyjádření správců sítí
a dalších orgánů státní správy propadla.
Také je dobré si položit otázku, proč a na
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čem se povolování průtahu zaseklo. Domníváme se, že tomu tak bylo z důvodu
požadavku občanského sdružení Moutnická křižovatka, které zásadně odmítalo
navržené řešení středu obce křižovatkou
ve tvaru písmene „T“ a požadovalo zachování stávajícího stavu.
Začátkem tohoto roku tedy proběhla
řada jednání s projektantem, Dopravním inspektorátem Policie ČR, Správou
a údržbou silnic JMK, Kordisem a také
občanským sdružením Moutnická křižovatka. Na jednání byli přizváni i nezávislí
projektanti a technický dozor, aby bylo
možné dojít k co možná nejkomplexnějšímu řešení. Došli jsme k závěru, že existují v zásadě dvě možné varianty řešení,
a to buď křižovatka ve tvaru „T“, nebo
malá okružní křižovatka. Zachování stávajícího dopravního řešení bylo po jednáních na dopravním inspektorátu policie
ČR zamítnuto. Občanské sdružení tedy
upustilo od svého původního požadavku
zachování stávajícího dopravního řešení,
ale nadále odmítalo řešení křižovatky ve
tvaru písmene „T“ s tím, že okružní křižovatka je bezpečnější a zpomalí průjezd
obcí.
Po dalších jednáních jsme dospěli
k závěru, že se pokusíme vyřešit celou křižovatku tak, aby se zde zlepšila dopravní
obslužnost jednotlivých ploch a zároveň
abychom dostali autobusové zastávky naproti sobě, aby nebyly rozposunuty o cca
150m tak, jak bylo doposud uvažováno.
Shodli jsme se tedy na kompromisním
řešení malé okružní křižovatky s výše
zmíněnými technickými detaily s tím, že
by mělo být zájmem všech stran, aby nedocházelo k dalšímu brzdění projektové
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přípravy této investiční akce, která bude
mít zásadní vliv na život v celé obci
a která ovlivní i další rozvoj obce.
Záměr je tedy takový, aby v druhé polovině tohoto roku bylo požádáno o vydání
územního rozhodnutí na průtah. Se Správou a údržbou silnic je dohodnuto, že by
v zimních měsících pracovala na vydání
stavebního povolení a v první polovině
příštího roku (2016) by mohlo proběhnout
výběrové řízení na zhotovitele celé akce.
Přípravné práce by pravděpodobně začaly
na podzim příštího roku a práce na průtahu
pak následně v roce 2017.

Rekonstrukce mateřské školy

Druhou prioritou, kterou vnímáme
stejně důležitě jako tu první, je problematika naplněnosti základní a mateřské školy.
Stávající mateřská škola se nachází nad
obecním úřadem a navštěvuje ji 42 dětí.
Dle sdělení ředitelky by mateřské škole
pomohlo rozšířit kapacitu školky na 48
dětí, aby mohly být v každé třídě zaměstnány dvě učitelky na plný úvazek. Zde
však narážíme na problém, na který upozorňuje krajská hygiena, že na každé dítě
musí být dle platných norem určité metry
čtvereční. Stávající stav mateřské školy
však vyhovuje objemem vzduchu na pouhých 26-27 dětí, hrozí tedy reálně, pokud
by se někomu ve školce něco stalo a krajská hygiena provedla oficiální místní šetření, že mateřská škola bude okamžitě zavřena. Vnímáme tuto hrozbu velmi vážně
a rozhodli jsme se ji co nejrychleji řešit.
Opět proběhlo několik jednání s projektanty s tím, že jsme hledali nejvhodnější
způsob rozšíření mateřské školy. V zásadě
jsme dospěli k dvěma možným variantám.

Buď vystěhovat stávající obecní úřad
pryč a využít zázemí kuchyně a školské
zahrady, nebo přestěhovat školku se školou do jedné budovy. Tedy přistavět stávající školu o prostory mateřské školy
a kuchyně. Zde jsme však naráželi na
řadu problémů. Za prvé by došlo k omezení provozu školy, za druhé bychom museli nejprve přestěhovat ordinaci doktorů
a dále bychom museli řešit problematiku
školské zahrady. Toto sice částečně řešil
plánovaný obecní dům, ten by však vyšel
na cca 30 mil. Kč. Obec by se tedy musela zadlužit a není zřejmé, z čeho by byla
financována následná oprava či stěhování
mateřské školy a průtah.
Nejrychleji a nejlevněji (cca 6–8 mil.
Kč) se tedy jeví první varianta, která spočívá ve zbourání sousedního objektu - rodinného domu č.p. 239 - a na jeho místě
postavení nového obecního úřadu. Stávající budova obecního úřadu by byla přebudována na školku, kde by v přízemí mohly
být menší děti a v patře děti větší.

Problematika základní školy

Jak se silné ročníky postupně přesouvají
z mateřské školy do základní, nastává další
problém s místem i v základní škole. Budova školy má sice pět učeben, ale jedna
z nich je v současnosti využívána jako
knihovna a druhá jako tělocvična. Zvažujeme tedy možnost přesunout knihovnu do
stávající jídelny v budově základní školy
a jídelnu včlenit do rekonstruované budovy mateřské školy. Toto řešení by
umožnilo vařit ve školní kuchyni větší
škálu jídel, odpadl by problém s chladnutím jídel při převozu do školy a možnými
hygienickými dopady. Na druhou stranu
5
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by docházelo k přesunům dětí mezi budovami základní a mateřské školy. Druhou
možností je pak přestěhovat knihovnu do
budovy rekonstruované mateřské školy.
Ač se tyto plány možná zdají být příliš
smělé, rádi bychom je realizovali v časové

posloupnosti tak, aby 1. září roku 2016
byla otevřena nově rekonstruovaná mateřská škola. Znamená to tedy nejpozději na
jaře příštího roku přestěhovat obecní úřad
a začít s rekonstrukcí mateřské školy.
Ing. Antonín Vymazal, starosta obce

Statistické údaje za rok 2014
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2014
z toho muži
z toho ženy
Věkový průměr občanů v obci
Počet přistěhovaných v roce 2014
Počet odstěhovaných v roce 2014
Počet stěhování v rámci obce v roce 2014
Počet uzavřených sňatků v roce 2014
Počet narozených dětí v roce 2014
Počet úmrtí v roce 2014

1 174
594
580
40
26
10
4
5
11
12

V roce 2014 se narodili:
Kryštof Husák, Ivo Paleček, Tomáš Musil, Miroslav Musil, Amálie Husáková, Monika Adamovová, Amálie Šubíková, Adam Kroupa, Sofie Al Kenany, Markéta Bravencová, Petr Vymazal
V roce 2014 zemřeli:
Anna Stejskalová, Marie Čermáková, Alois Chmelař, Jarmila Husáková, Emil Šalovský, František Dohnálek, Marie Šulcová, Jaroslava Benešová, Věra Adamcová, Marie
Pytlíková, Jiří Janoušek, František Poláček
Významná výročí v roce 2014:
95 let oslavila: Anna Svobodová
94 let oslavila: Anna Dolečková, Marie Janoušková
93 let oslavili: Růžena Dohnálková
92 let oslavila: Maria Havránková, Františka Krásová
91 let oslavili: Vincenc Husák
90 let oslavil: Marie Dohnálková
88 let oslavila: Františka Veithová, František Svoboda, Eliška Škrdlová
87 let oslavili: Františka Vymazalová
86 let oslavili: Marie Macková, Jan Svoboda, Vítězslav Otřísal, Hedvika Janoušková
6
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80 let oslavili: Jan Holeček, Marie Holečková, Jiří Hájek, Berta Kolajová
75 let oslavili: Jiří Čermák, František Haman, Anna Hložková, Jiří Janoušek,
Ludmila Janoušková, Ludmila Kaňová, Josef Konečný, Vladislav
		Kubiesa, Václav Nekvapil, Marie Svobodová, Alexander Nothart,
		
František Kolaja
5 nejčastějších ženských jmen v Moutnicích:
Marie 39x, Jana 37x , Ludmila 21x , Anna 21x , Eva 15x
5 nejčastějších mužských jmen v Moutnicích:
Petr 42x, Jan 38x , Pavel 36x , František 31 x, Jiří 28x

Vývoj počtu obyvatel
přihlášených k trvalému
pobytu v obci Moutnice
v letech 2004–2014

Přehled trestné činnosti v teritoriu obce Moutnice v období od 1. 1. 2014 do
31. 12. 2014:
celkem bylo šetřeno 9 trestných činů, přičemž u 3 trestných činů byl zjištěn pachatel
skladba trestných činů:
• 6 x majetkové trestné činy ( vloupání do RD a objektů firem )
• 2 x podvody
• 1 x neoprávněný zásah do práva k domu
Přehled spáchaných přestupků v teritoriu obce Moutnice za období od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2014:
celkem bylo šetřeno 77 přestupků, z čehož byl u 68 přestupků zjištěn pachatel
skladba přestupků:
• 63 x přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
• 8 x přestupky proti občanskému soužití
• 6 x přestupky proti majetku
Dále bylo v obci Moutnice provedeno 12 šetření. Tato šetření se týkala součinnosti
s ostatními složkami Policie ČR, zpráv pro soudy a dalších státních organizací.
7
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Kontejner na textil

U Orlovny (před víceúčelovým hřištěm)
je nově přistaven modrý kontejner na textil. Do tohoto kontejneru je možné dávat
oblečení, hračky a obuv. Věci, které budete do kontejneru dávat, by měli být čisté
a suché. Obuv vždy v kompletním páru. Je
vhodné je nejprve dát do igelitového pytle
a teprve poté vhodit do kontejneru. Tento
kontejner je zde umístěn ve spolupráci
s Diecézní charitou Brno a firmy A.S.A.
Kontejner se sváží každých 14 dní. Pokud
se Vám stane, že chcete dát do kontejneru
věci a zjistíte, že je již plný, stačí zavolat
na číslo uvedené na kontejneru a nahlásit
mimořádný svoz.

Webové stránky obce
www. oumoutnice.cz

Aktuality – zde uveřejňujeme každý
den důležité zprávy. Tyto informace si
můžete nechat posílat na svoji e-mailovou
adresu. Stačí v pravém menu stránky rozkliknout odkaz „odběr novinek emailem“
a zadat tam Váš e-mail. Veškeré zprávy,
které daný den do aktualit zařadíme, se
pak večer automaticky doručí na Vámi zadanou e-mailovou adresu.
Služby a firmy – ráda bych poprosila
občany, kteří potřebují opravit informace
o svojí firmě (telefon, otvírací doba, adresa
atd..) nebo přidat nové informace, vložit
logo firmy apod., aby tak učinili osobně
na OÚ Moutnice nebo vše potřebné zaslali na e-mail podatelna @oumoutnice.
cz. Bylo by dobré mít u každého aktuální
informace.
Spolky a sdružení – Vás bych také ráda
požádala o kontrolu informací, které jsou
8

o Vašem spolku či sdružení na stránkách
obce uvedeny. Případné změny či doplnění
můžete také zaslat na e-mail podatelna @
oumoutnice.cz nebo řešit přímo osobně na
OÚ Moutnice.
Nabídka práce – nová rubrika, zde najdete všechny inzeráty, které se týkají nabídky práce.
Dopravní spojení - nová rubrika, kde
najdete aktuální jízdní řády, vyhledání
spojení a očíslování jednotlivých zón

Infokanál

Ráda bych požádala všechny organizace a občany, kteří posílají informace
k uveřejnění na místním infokanále, aby
vše posílaly ve formátu na šířku. V případě
formátu na výšku jsou informace špatně
čitelné. Děkuji.
Připravila: Iva Kohoutková
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2. informace od organizací
VINUM BONUM MORAVIAE – vinaři Moutnice

Jaro klepe na dveře, vinaři finišují s řezem révy a chystají se na další vinařskou
sezonu. V plném proudu jsou „košty vína“.
Každý týden posíláme vzorky svých vín

na 1-2 výstavy a o víkendech jezdíme na
„bodování“ hodnotit vína.
Naše poslední akce byly Svěcení vína
a Vinařský krojový ples. Organizace
a příprava akcí bývá pro nás šest členů
občas náročná, děkujeme proto našim pomocníkům a rodinám za pomoc.
S radostí a zadostiučiněním sledujeme,
že si získávají vaši oblibu a okruh stálých návštěvníků a příznivců se každoročně rozšiřuje.
Asi jste si všimli, že se krojového
plesu zúčastnila velká skupina zpěváků mužského sboru z Vlčnova,
která nám jej svými vystoupeními
i účastí zpestřila. Na oplátku připravujeme na poslední květnovou
neděli návštěvu Jízdy králů ve Vlčnově. Pokud by jste se chtěli zájezdu zúčastnit, hlaste se předběžně
co nejdřív u členů spolku.
Začátkem prosince plánujeme
uspořádání další Výstavy archivních vín. Doufejme, že se nám letošní vinařský ročník vydaří a těšíme se na další společná setkání na našich
akcích, které pro vás budeme připravovat,
nebo kterých se budeme účastnit s naším
„vinařským servisem“.
Za VBM- vinaři Moutnice Jiří Novotný

SHD Moutnice
Více informací o našich aktivitách naleznete na našem novém webu www.sdhmoutnice.cz
za SDH Moutnice, Flodrová Jitka – jednatel
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ZO ČSCH Moutnice
Vážení spoluobčané,
Jménem moutnických chovatelů Vám
chci poděkovat za vaši návštěvu místní
výstavy, kterou jsme uspořádali v loňském roce v areálu SK Moutnice. Na
výstavě jste mohli vidět zvířata různých
plemen a barevných rázů nejen moutnických chovatelů, ale i od chovatelů
z okolních obcí. Výstava byla zapojena do akce Putování okolo Moutnic,
kde jste na stanovišti poznávali zvířata
10

a odpovídali na otázky. Během roku jsme
se zúčastnili také jiných výstav po celém
Jihomoravském kraji.
V letošním roce naše organizace oslaví
55 let od založení. U této příležitosti budeme pořádat ve dnech 19. a 20. září
místní výstavu drobného zvířectva v areálu SK Moutnice, na kterou Vás tímto srdečně zvou členové Základní organizace
českého svazu chovatelů.
Za ZO ČSCH Moutnice Tobiáš Putna, jednatel

Moutnický zpravodaj 1/2015

Jednota Orel Moutnice
Memoriál účastníků II. zahraničního
odboje v silničním běhu

Letošní 24. ročník zimního silničního běhu v Moutnicích proběhl za téměř jarního
počasí. S radostí můžeme konstatovat další nárůst počtu účastníků, letos jich bylo téměř
250. Věříme, že i v dalších ročnících bude stoupat počet běžců, zejména pak mladších
ročníků.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomáhají se zajištěním tohoto závodu.
Dohnálek Rostislav

Ústřední krojovaný ples Orla 2015
Jako každoročně, i letos se konal
ústřední krojovaný ples Orla, tentokráte
31. února 2015 v Moutnicích. K potěšení
ducha i tanci hrála dechová hudba Bojané. Všichni příchozí na uvítanou dostali
milou pozornost v podobě květu růže.
K potěšení nejednoho oka se sjelo kolem
50 krojovaných v nejrůznějších typech
krojů – jak mládeneckých tak i ženáčských, z nichž se našlo právě tolik zájemců
z Moutnic, Žatčan a Starého Lískovce,
aby utvořili 4 kolony na zatančení Moravské besedy. Velkou zvláštností letošní
besedy bylo, že se jí zúčastnilo i jedno kolečko právě místních ženáčů, kteří chtěli
akci vdechnout punc výjimečnosti, bylo to

totiž jejich zatím jediné vystoupení. Toto
předtančení uvedlo ples do správné nálady
a pak si mohl každý vychutnat atmosféru
pravého krojovaného plesu.
Akci navštívilo mimo krojovaných také
180 návštěvníků ve večerních róbách. Nechyběl ani starosta obce Moutnice Ing. Antonín Vymazal a duchovní správce farnosti
otec René Strouhal. Samozřejmým hostem plesu byl starosta Orla České republiky, senátor a první náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek. Mezi významnými hosty se objevili i poslanec Petr Gazdík z TOP 09,
1. náměstkyně orla a starostka župy sedlákovy Ing. Miluše Macková s manželem,
11
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1. náměstkyně primátora města Brna Ing.
Klára Liptáková s manželem, poslanci PS
PCR Ing. Arch. Jaroslav Klaška, Mgr. Jiří
Mihola a Ing. Josef Uhlík i s manželkami

a v neposlední řadě i předseda duchovní
rady otec Pavel Kopecký, po kterém náš
duchovní rádce a arcibiskup Jan Graubner
poslal pozdravy.
Večerem návštěvníky provedla Pavlína
Dohnálková, v ukázkovém moutnickém
kroji. Hřebem byla půlnoční tombola plná
zajímavých cen od štědrých sponzorů
i jednotlivých žup, hlavní cenou byla LCD
televize.
Za orly i orlice z jednoty Moutnice bychom chtěli tímto vyjádřit velký dík za
podpoření akce a přispění k dobré zábavě.
Těšíme se na opětovné setkání příští rok na
dalším Ústředním krojovaném plese Orla.

P ozvánka

Orel jednota Moutnice a obec Moutnice
zvou všechny spoluobčany
7. května 2015 v 18 hodin na vzpomínkovou slavnost

k 70. výročí osvobození obce Moutnice
a konce II. sv. války
Zahájení v parku u fary a poté program v orlovně
Hezký den Dohnálek Rostislav

Orelská florbalová liga
Vážení spoluobčané a příznivci sportu!
Dovolte mi, abych vám přiblížil závěr
loňské florbalové sezóny starších žaků
a průběh letošní florbalové sezóny dorostenců Orelské ligy, kterou hrajeme pod
záštitou jednoty Orla Moutnice. V uplynulém ročníku 2013/14 jsme se v kategorii Starších žáků divize Jih probojovali
na druhé místo, které zaručovalo přímý
postup do republikového finále. Bohužel
v tomto finále se nám nepodařilo obsadit
žádnou medailovou pozici.
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V loňském roce jsme se také zúčastnili
regionálního turnaje v Těšanech, ve kterém jsme skončili na druhém místě.
Začátkem letošního roku pořádala jednota Orla Moutnice již tradiční Zimní
silniční běh, ve kterém závodili i naši
florbalisté v kategoriích Starších žáků
a Dorostenců. Nejlepšího výsledku dosáhl
náš brankář, který skončil v kategorii Starších žáků na druhém místě.
A nyní něco o právě probíhající florbalové sezóně 2014/15. Stejně jako loni
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jsme byli zařazeni do divize Jih, kde naši
soupeři jsou zástupci Orla Dolní Bojanovice, Židenice, Křenovice a Vyškov.
S každým z těchto týmů jsme již dvakrát
hráli. Ze všech utkání jsme pouze jednou
prohráli, a to s týmem z Vyškova. Ostatní
zápasy jsme vyhráli, a proto nám právem
patří první místo v tabulce, a již se pomalu
můžeme těšit na republikové finále, které
proběhne začátkem měsíce května. Na
tomto finále budeme bojovat ze všech sil,
abychom se umístili co nejlépe.

Výsledky našich zápasů i fotky z nich
zveřejňujeme na nástěnce u obchodu a na
Obecním infokanále.
Z dalších našich aktivit bych chtěl upozornit na pomoc při výchově a rozvoji těch
nejmenších. Zúčastňujeme se jejich tréninků, které se konají pravidelně v místní
Orlovně, a svojí přítomností se snažíme
tyto děti motivovat, herně rozvíjet a pěstovat v nich radost ze sportu.
S podporou jednoty Orla Moutnice
v Orelské lize hraje také družstvo mužů,
za které úspěšně nastupují i hráči z řad našich dorostenců.
Doufejme, že naší mládeži nadšení
z tohoto krásného sportu vydrží co nejdéle. Budeme postupně oslovovat i rodiče
malých hráčů s cílem zapojit i je do sportovních aktivit.

S přáním hezkého dne
Vedoucí a trenér dorostenců Orla Moutnice
p. Kopeček

Farnost Moutnice
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, ZVEŘEJŇUJEME ČASY VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB A CO NEJSRDEČNĚJI VÁS TÍMTO NA NĚ DO CHRÁMU SV. JILJÍ
ZVEME:
Zelený čtvrtek 2. dubna: 18:30 hodin.
Velký pátek 3. dubna: 18:30 hodin.
Sobotní velikonoční vigilie 4. dubna: 20:30 hodin.
Neděle zmrtvýchvstání – Boží Hod velikonoční 5. dubna: 7:30 hodin a 10:30 hodin.
Pondělí velikonoční 6. dubna: 8:00 hodin.
13
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DATUM VELIKONOC
Datum Velikonoc se řídí datem prvního jarního úplňku. Neděle velikonoční
je vždy po prvním jarním úplňku. Datum
kolísá od 22. 3. do 25. 4.
Velikonoce – slavnost vzkříšení Krista
je vrcholem liturgického církevního roku.
Vyvinuly se z židovského svátku pesach,
ktery se slaví 14. a 15. dne měsíce nisanu
podle židovského kalendáře. V rané církvi
se slavily zprvu v den židovského svátku.
Ještě dnes se považuje křesťanská slavnost velikonoční noci také za vzpomínku
na starou smlouvu.
Koncil nicejský (325) určil po delším
sporu datum Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku (po 21. březnu). Tak se
oddělily od židovského kalendáře. Dnes se
diskutuje o stálejším termínu Velikonoc.
Slavnost vzkříšení začíná velikonoční
vigilií na Bílou sobotu večer, resp. v noci.

O velikonoční vigilii se světí křestní voda
a věřící obnovují křestní slib; v mnoha
církevních obcích se křtí dospělí, kteří se
připravovali na křest. V neděli (Hod Boží
velikonoční) pokračuje a vrcholí slavnost
Zmrtvýchvstání Páně druhou slavnou mší.
Velikonocům předchází čtyřicetidenní
přípravná doba – tzv. Postní doba.
Datum Velikonoc (do roku 2020) – velikonoční neděle:
2015 5.IV; 2016 27.III; 2017 16.IV;
2018 1.IV; 2019 21.IV; 2020 12.IV
/Převzato z: www.vira.cz/
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
Facebook: René Václav Strouhal

Spolek žen Moutnice
V 1. pololetí letošního roku naše seniorky paní Blažena Žáková a paní Jindřiška Dohnálková oslavují jubilejních
80 let. Členky výboru bývalého ČČK,
nyní Spolku žen je navštěvují s přáním
všeho nejlepšího – hlavně zdraví, pohodu
a spokojenosti.
ČČK Brno-venkov, pod který spadala naše organizace, ukončil ke dni
31. 12. 2014 svou činnost.Z tohoto důvodu svolala naše organizace na 16. 10.
2014 členskou schůzi, na které členové
naší organizace rozhodli, že i náš ČČK ke
dni 31. 12. 2014 ukončí svoji činnost. Po
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rozvaze a dohodě bývalého ČČK vznikl
„Spolek žen Moutnice“.
Na pátek 17. 4. jsme obstarali vstupenky na představení „Zkrocení zlé ženy“
– klasická renesanční komedie slavného
dramatika Williama Shakespeara, ve
které svým mistrovským perem zachytil
všechny podoby lásky i sváru mezi mužem a ženou. Hraje VOmladina Vídeň,
začátek je v 19:30 hodin. Autobus pro
zájemce bude přistaven na parkovišti, odjezd v 18:45 hodin. Přihlášky eviduje paní
B.Novotná.
Za Spolek žen Moutnic
Mgr. D.Ovczaryková
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