
VáÏení spoluobãané, 

âíslo 3/2018

jak jsme jiÏ avizovali v pfiedchozích ãíslech na‰eho
zpravodaje, nejv˘znamnûj‰í událostí tohoto roku je
pro obãany na‰eho státu oslava v˘roãí sta let vzniku
âeskoslovenska, spoleãného státu âechÛ a Slo-
vákÛ. Po celé na‰í vlasti se u pfiíleÏitosti této udá-
losti pofiádají vzpomínkové akce. 

I my v Mûnínû se nûkolika spoleãensk˘mi akcemi
zapojíme do oslav „28. fiíjna“. V pondûlí 8. fiíjna v pod-
veãer se v místním kinû uskuteãní pfiedná‰ka o za-
loÏení republiky. V obecním sále za radnicí bude
v nedûli 21. fiíjna od 14 hodin uspofiádán koncert
staroãesk˘ch písniãek pod názvem „Pod tou na‰í
starou lípou“, hudební vystoupení muzikantÛ  z âech.
A oslavy republiky v Mûnínû vyvrcholí v sobotu 
27. fiíjna odhalením památníku v˘roãí sta let vzniku
republiky a vysazením lípy, stromu republiky. Pro-
stor, kde bude památník umístûn, se nachází na
místû, které leÏí naproti obchodu Karlovy pekárny
u slepého ramene b˘valého fieãi‰tû Litavy. Pamût-
níci moÏná vzpomenou, Ïe se zde jiÏ lípa a pamût-
ní deska s ohrazením nacházely. BohuÏel toto pa-
mûtní místo z roku 1968, tedy z doby v˘roãí pade-
sáti let republiky, vzalo za své. Snad se k novému
památníku zachováme lépe a o pamûtní místo se
budeme starat s úctou, která mu náleÏí.

A je‰tû jedna v˘znamná událost ovlivÀující Ïivot
obce na nás ãeká. Za nûkolik dní probûhnou po
celé republice komunální volby do zastupitelstev
obcí. U této pfiíleÏitosti chci podûkovat v‰em dosa-
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Obecní úfiad Mûnín pofiádá

Přednášku o Založení republiky
Pondûlí 8. fiíjna 2018 od 17 hodin – Kino Mûnín

Pfiedná‰ka o ZaloÏení republiky je v˘pravou do 19. a na zaãátek 20. sto-
letí. V doprovodu slavn˘ch skladeb, z nichÏ mnohé se pozdûji staly státními
hymnami, budeme sledovat úsilí âechÛ v dobû Národního obrození o zís-
kání pevného postavení v Evropû, vybudujeme Národní divadlo, seznámíme
se se situací v Evropû a proÏijeme krutost 1. svûtové války. Odmûnou za

ve‰keré úsilí nám pak bude okamÏik zaloÏení na‰í republiky.

Toto povídání je urãené pro v‰echny generace (dûti nejlépe od 6. tfiídy), 
potrvá 2 hodiny.

Vstupné dobrovolné

vadním obecním zastupitelÛm za jejich práci, kterou za uplynulé volební období
vykonali pro rozvoj na‰í obce. Podûkování smûfiuje i k pracovníkÛm obce a obec-
ního úfiadu, bez jejichÏ spolupráce by se jen tûÏce zaji‰Èoval kaÏdodenní chod
na‰í obce. Dík a chvála patfií i v‰em obãanÛm Mûnína za jejich jakoukoliv ãin-
nost, kterou pro na‰i krásnou obec uãinili.

Divoké husy na odletu – konec i babímu létu

Doufám, Ïe divoké husy se sv˘m odletem je‰tû poseãkají. Tak, aby krásn˘
podzim, kter˘ je v plném proudu, byl co nejdel‰í. Abychom si takov˘to podzim
mohli uÏít, dovoluji si Vás pozvat na tradiãní sousedské posezení. V sobotu 
29. 9. 2018 od 14 hodin se v obecním areálu za radnicí uskuteãní jiÏ ‰esté
„Mûnínské babí léto“.

Tímto vás srdeãnû zveme na tuto akci a v‰echny spoleãenské akce, které
budou po zbytek roku 2018 v Mûnínû probíhat. 

Za vedení obce pfieji v‰em krásné a bohaté proÏití zb˘vající ãásti roku 2018.

Mgr. Dalibor Gold
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Slavnostní odhalení památníku k výročí 
100 let republiky 

a výsadbu Lípy republiky

Sobota 27. fiíjna 2018 od 14 hodin

Prostranství naproti obchodního stfiediska Karlovy pekárny

Obecní úfiad Mûnín pofiádá
spoleãenskou akci u pfiíleÏitosti oslav v˘roãí 100 let republiky

Pod tou naší starou lípou
Staroãeské lidové písniãky – heligonka, vozembouch, housle a klarinet

Nedûle 21. fiíjna 2018 od 14 hodin, sál radnice

Vstupné dobrovolné

Obecní úfiad Mûnín 
pofiádá
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Volby do zastupitelstev obcí budou probíhat ve dvou dnech, a to: 
• pátek 5. fiíjna: od 14.00 hod. do 22.00 hod.
• sobota 6. fiíjna: od  8.00 hod. do 14.00 hod.

Do zastupitelstva obce má právo volit obãan âR, kter˘ alespoÀ druh˘ den voleb,
tj. 6.10. 2018 dosáhl vûku nejménû 18 let a je v den voleb v této obci pfiihlá‰en k trva-
lému pobytu. 

Voliã po pfiíchodu do volební místnosti prokáÏe totoÏnost a státní obãanství plat-
n˘m obãansk˘m prÛkazem nebo cestovním pasem. Obãansk˘ prÛkaz je platn˘ i v pfií-
padû, Ïe mu byl oddûlen roh pfii zmûnû trvalého pobytu ãi pfii zmûnû stavu sÀatkem.
Nelze volit na potvrzení o ztrátû, odcizení a po‰kození obãanského prÛkazu.

Z dÛvodu umoÏnûní hlasování co nejvût‰ímu poãtu voliãÛ bude na MûÚ Îidlocho-
vice sluÏba, která zabezpeãí vydání obãanského prÛkazu s dobou platnosti 1 mûsíc
v souvislosti s v˘konem volebního práva. 

Ze závaÏn˘ch, zejména zdravotních dÛvodÛ, mÛÏe voliã poÏádat obecní úfiad o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Dva ãlenové okrskové volební komise pak
pfiijdou za voliãem s pfienosnou volební schránkou. 

Voliã mÛÏe volit nûkolika zpÛsoby hlasování: 
1. oznaãí pouze volební stranu nebo
2. kfiíÏkem oznaãí jednu volební stranu a k tomu mÛÏe oznaãit kandidáty z jiné vo-

lební strany nebo 
3. kfiíÏkem v rámeãku pfied jménem oznaãí kandidáty z rÛzn˘ch volebních stran.

Odevzdan˘ hlasovací lístek je posouzen jako neplatn˘, pokud: 
– není oznaãena ani volební strana ani Ïádn˘ kandidát;
– je oznaãena více neÏ jedna volební strana;
– je oznaãeno více kandidátÛ, neÏ má b˘t voleno zastupitelÛ obce; 
– je pfietrÏen˘;
– není vloÏen˘ do úfiední obálky; 
– je-li v úfiední obálce vloÏeno více hlasovacích lístkÛ do téhoÏ zastupitelstva obce.

V tûchto volbách má v obci Mûnín právo volit celkem 1463 obãanÛ. Do zastupitel-
stva na‰í obce se bude volit 15 zastupitelÛ. 

V pfiedcházejících volbách do zastupitelstev obcí, které se konaly v roce 2014, byla
v Mûnínû volební úãast 37,69 %, volební právo vyuÏilo 560 voliãÛ. 

Volby do zastupitelstev obcí 2018
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Fotografie pofiízená pfii zaloÏení prvního Sboru dobrovoln˘ch ha-
siãÛ v Mûnínû (v˘fiez)

ManÏelka Marie s nejstar‰í dcerou, rovnûÏ Marií ►

Legionáfi Jan Fiala
Cel˘ leto‰ní rok si pfiipomínáme sté v˘roãí konce

první svûtové války a vznik samostatného âesko-
slovenska. V pfiedchozím vydání Mûnínského zpra-
vodaje bylo toto v˘znamné období pfiipomenuto
ãlánkem První svûtová válka doplnûn˘m seznamem
padl˘ch obãanÛ bûhem války a v˘ãtem mûnínsk˘ch
obãanÛ-legionáfiÛ. V seznamu rusk˘ch legionáfiÛ
v‰ak chybí jedno jméno – Jan Fiala. 

O jeho pÛsobení v rusk˘ch legiích se dovídáme
v knize S dûlostfielci na Sibifii a kolem svûta, kterou
má ve své nabídce také mûnínská knihovna. Jan
Fiala byl pfiíslu‰níkem tfietího pluku ãtvrté baterie 
dûlostfielectva. Po letech bojÛ v krutém prostfiedí
Sibifie vyplul v ãervnu 1920 z Vladivostoku 29. trans-
port s 2665 legionáfii do Kanady. Odtud je ãekala
je‰tû dlouhá cesta do Evropy. Jan Fiala se po ‰esti
letech stráven˘ch v tûÏkém vojenském prostfiedí
vrátil do vlasti. Doma na nûj ãekala manÏelka s dce-
rou Marií narozenou v roce 1913, tedy krátce pfied
jeho odchodem na frontu.

Jan Fiala se narodil 14. 9. 1883 v Mûnínû. S ro-
diãi a poté i se svou rodinou Ïil v domû ã. 104. Pfied
první svûtovou válkou byl ãlenem prvního Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ v Mûnínû (zaloÏen v roce
1908), v záznamech o volbách z 24. fiíjna 1925 je
uveden jako ãlen finanãní komise obecního zastu-
pitelstva. S manÏelkou Marií pfiivedli na svût je‰tû
dal‰í tfii dûti – syna Jana (1921), dceru AneÏku
(1923) a syna Josefa (1926). V polovinû tfiicát˘ch
let minulého století se rodina Jana Fialy z Mûnína
odstûhovala. Jejich dûti se do na‰í obce obãas vra-
cely. Jan Fiala zemfiel 7. února 1947 ve vûku 63 let.
Z jeho potomkÛ Ïijí v na‰í obci uÏ jen dvû pravnuãky.

Pfiipravil Jan Pustina
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V sobotu 3. listopadu 2018 se uskuteãní
v Kinû Mûnín unikátní koncert seskupení
Hradi‰Èan & Jifií Pavlica. Ojedinûl˘ bude tím,
Ïe soubor odehraje své skladby v malém
sále, aã preferují prostory velké. V tomto pfií-
padû tedy pÛjde o vystoupení ve velmi ko-
morní atmosféfie. Pfiedprodej byl spu‰tûn 
7. záfií a bûhem pár hodin byl sál vyprodán.
Zájem byl enormní, a tak se dostalo jen na
101 ‰Èastn˘ch, ktefií si uÏijí koncert oslavující
70. v˘roãí od první projekce Kina Mûnín.

Tuto akci podpofiili:

a dal‰í
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Obecní úfiad Mûnín ve spolupráci s místními spolky 
si dovoluje pozvat spoluobãany, 

rodiãe a jejich dûti na

Spoleãenskou akci, která se koná v areálu za radnicí obecního úfiadu
v sobotu 29. záfií 2018 se zaãátkem ve 14 hodin.

Souãástí programu je vystoupení mûnínsk˘ch dûtí 
a hudební vystoupení kapely Slimáci.

Pro dûti jsou pfiipraveny atrakce – skákací hrad, skluzavka, kolotoã,
malování na obliãej a soutûÏe. 

Zaji‰tûno je dobré jídlo a pití – zabijaãkové a grilované dobroty,
burãák…

Měnínské babí léto
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Místní akãní skupina Slavkovské boji‰tû
Místní akãní skupina (MAS) Slavkovské boji‰tû do poloviny roku 2018 vyhlásila

a uzavfiela ãtyfii v˘zvy z Operaãního programu Zamûstnanost a dvû v˘zvy v rámci Pro-
gramu rozvoje venkova na pfiedkládání projektÛ pro Ïadatele v území. První v˘zvy
byly vyhlá‰eny z Operaãního programu Zamûstnanost, na Prorodinná opatfiení,
Rozvoj sociálních sluÏeb a podporu zamûstnanosti. Celkem bylo doporuãeno k finan-
cování sedm projektÛ dohromady za 7 288 258 Kã celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ.
Byly podpofieny projekty na zaloÏení a provozování dûtské skupiny, ‰kolního klubu
nebo pfiímûstsk˘ch táborÛ po celém území MAS Slavkovské boji‰tû.

Druhé dvû v˘zvy z Programu rozvoje venkova byly urãeny pro zemûdûlské i ne-
zemûdûlské podnikatele. Nejvíce Ïádostí bylo podáno právû zemûdûlci, a to celkem
20, zájem byl pfiedev‰ím o nákup zemûdûlské techniky. Nezemûdûl‰tí podnikatelé po-
dali celkem ‰est Ïádostí na rozvoj sv˘ch ãinností – napfi. na pofiízení náfiadí, nové CNC
frézy nebo 3D tiskárny. Podpofieni byli i potravináfii – vinafi, zpracovatelé kravského
a kozího mléka. Celkem bylo hodnoceno v rámci tûchto v˘zev 38 projektÛ, v kaÏdé
v˘zvû po 19 projektech a celková poÏadovaná v˘‰e dotace ãiní 12 664 284 Kã.

Vyhlá‰ení dal‰í v˘zvy z Programu rozvoje venkova plánuje MAS Slavkovské bo-
ji‰tû na prosinec tohoto roku.

Finanãní prostfiedky alokované na realizaci Strategie MAS Slavkovské boji‰tû
budou vyplaceny ÏadatelÛm po úspû‰né realizaci projektu, u opatfiení z Operaãního
programu Zamûstnanost jsou vypláceny prÛbûÏnû. V˘hodou ãerpání dotací pfies
místní akãní skupiny je niÏ‰í podíl spolufinancování Ïadatele, pomoc s administrativou
ze strany kanceláfie MAS. 

V souãasné dobû jsou vyhlá‰eny tfii v˘zvy z Integrovaného regionálního operaãního
programu na Infrastrukturu základních ‰kol, Infrastrukturu matefisk˘ch ‰kol a Dopravní
bezpeãnost v obcích. Pfiedpokládan˘mi Ïadateli jsou pfiedev‰ím obce. Do konce záfií
budou vyhlá‰eny poslední v˘zvy z OP Zamûstnanost na Sociální sluÏby mimo reÏim
zákona o sociálních sluÏbách a podporu sociálního podnikání.

Seznamy podpofien˘ch projektÛ a celé znûní vyhlá‰en˘ch v˘zev je k dispozici na
na‰ich webov˘ch stránkách www.slavkovskebojiste.cz.

Mgr. Hana Tomanová
ManaÏerka MAS Slavkovské boji‰tû

8 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 3 / 2018

3_2018_60051 Zpravodaj 1_06  21.09.18  8:15  Stránka 8



3 / 2018 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 9

Zapojte se do NEPETUJ
Co je to #Nepetuj a jak se zapojit?

Není nám lhostejné Ïivotní prostfiedí a stále narÛstající náklady za svoz od-
padÛ, proto jsme se rozhodli, Ïe se staneme partnerem ekologické kampanû
#Nepetuj a pokusíme se o zmûnu.

Co má kampaÀ za cíl?
Hlavní my‰lenkou kampanû je sníÏit produkci jednorázov˘ch PET lahví a zá-

roveÀ mûnit my‰lení lidí kolem nás. Napfiíklad tím, Ïe si zakoupíte lahev na více
pouÏití, nebo samotnou PET lahev nûkolikrát naplníte. 

Jak se zapojit do kampanû?
Pro kaÏdého zájemce máme na úfiadû pfiichystány etikety #Nepetuj, které si

mÛÏete bezplatnû vyzvednout, nalepit na svoji lahev a jít pfiíkladem svému okolí.
Poté je moÏné na webu www.nepetuj.cz etiketu zaregistrovat a soutûÏit o ceny.
Pfii registraci je moÏné zapsat i poãet naplnûní lahve. Díky tomu budeme schopni
svûtu fiíci, kolik jste vy, na‰i obãané, u‰etfiili PET lahví. 

Proã se zapojit?
KaÏd˘ z nás mÛÏe ovlivnit to, co po nûm zÛstane dal‰ím generacím. KampaÀ

#Nepetuj mÛÏe b˘t jednou z cest, jak jen neãinnû nepfiihlíÏet globálnímu pro-
blému.

Co získám zapojením do kampanû?
Kromû dobrého pocitu z toho, Ïe podpofiíte Ïivotní prostfiedí, se mÛÏete re-

gistrací své etikety zapojit do soutûÏe o vûcné ceny od partnerÛ kampanû
#Nepetuj. Více informací naleznete na webu www.nepetuj.cz.

Chcete se zasmát?
Na YouTube v rámci pofiadu MOJE ODPADKY mÛÏete shlédnout klipy ke kam-

pani #Nepetuj. Najdete tam napfi. upravenou verzi písniãky Kde pak ty ptáãku
hnízdo má‰ od Karla Gotta, pfiedûlané Despacito aj. 

JE âAS SE ZAMYSLET!

www.nepetuj.cz
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(Materiál z portálu MùSTA OBCE profi – www.obecniportal.cz)

Dotaz:
Jak má úfiad správnû postupovat, pokud mu nûkdo nahlásí, Ïe mi nadmûrnû

koufií komín. âím se musí prokázat, jakou má mít odbornost a musí mít nûjak˘
záznam o tom, Ïe se nejedná o roztápûní? Staãí pouze pár nejasn˘ch fotek nebo
to musí b˘t doloÏeno nûjak˘m videem?

Odpovûì:
Zákon ã. 201/2012 Sb., o ochranû ovzdu‰í v § 17 odst. 2 stanoví povinnost pro-

vozovatelÛ spalovacích stacionárních zdrojÛ umístûn˘ch v rodinn˘ch domech,
bytech nebo ve stavbû pro rodinnou rekreaci umoÏnit osobám povûfien˘m obec-
ním úfiadem obce s roz‰ífienou pÛsobností pfiístup ke zdroji a jeho pfiíslu‰enství
a k pouÏívan˘m palivÛm za úãelem kontroly dodrÏování povinností podle zákona
o ochranû ovzdu‰í. Podmínkou je, Ïe obecnímu úfiadu obce s roz‰ífienou pÛ-
sobností vznikne opakovanû podezfiení, Ïe stacionární zdroj je provozován v roz-
poru s povinnostmi stanoven˘mi zákonem o ochranû ovzdu‰í, tj. napfiíklad je
v nûm spalováno zakázané palivo nebo odpad, je pfiekraãována pfiípustná tma-
vost koufie nebo samotn˘ kotel je provozován v rozporu se zákonem (vãetnû po-
kynÛ v˘robce) nebo na nûm neprobûhla pravidelná revize provozu.

Kontrolu provádí pracovník obecního úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností
v souladu s kontrolním fiádem. Prokazuje se sluÏebním prÛkazem, pfiípadnû po-
vûfiením ke kontrole. Pracovníci obecního úfiad, ktefií provádûjí kontrolu kotle,
mají zkou‰ku odborné zpÛsobilosti z oblasti ovzdu‰í a navíc obvykle pro‰li zvlá‰t-
ním kurzem ke kontrolám kotlÛ. Ke kontrole si dle kontrolního fiádu navíc mohou
pfiizvat dal‰í osobu (napfi. obecní policie, odbornû zpÛsobilá osoba urãená v˘-
robcem kotle).

V pfiípadû prvního podezfiení na poru‰ování zákona obecní úfiad provozovatele
pouze písemnû upozorní na podezfiení na poru‰ování povinností, pouãí jej o po-
vinnostech spojen˘ch s provozem spalovacího zdroje a o dÛsledcích opakova-
ného podezfiení v podobû moÏnosti provedení pfiímé kontroly u zdroje.

Samotné oznámení o tom, Ïe od souseda jde koufi z komína, nezakládá dÛ-
vodné podezfiení na poru‰ování zákona. NepodloÏená stíÏnost tedy ke vzniku 
dÛvodného podezfiení a provedení kontroly nestaãí. DÛvodné podezfiení na po-
ru‰ování zákona o ochranû ovzdu‰í musí mít obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛ-
sobností vÏdy podloÏeno dÛkazy, které nasvûdãují tomu, Ïe by mohla b˘t poru-

Proces kontroly domácích topeni‰È
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‰ována pravidla pro provoz spalovacího stacionárního zdroje. DÛkazy pfiedsta-
vují zejména detailní fotografie ãi minimálnû tfiicetiminutové nepfietrÏité video,
které zachycuje koufi z komína se zjevnû nepfiípustn˘m zabarvením nebo tma-
vostí (tj. délka videa prokazuje, Ïe se nejedná o roztápûní). KaÏd˘ podnût musí
obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností vyhodnotit a individuálnû posoudit,
zda pfiedloÏené dÛkazy zakládají dÛvodné podezfiení. DÛkazy nasvûdãující exis-
tenci dÛvodného podezfiení si mÛÏe obecní úfiad opatfiit také sám.

Pfii následném (druhém, opakovaném) dÛvodném podezfiení na nezákonné
jednání mÛÏe obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností pfiistoupit ke kontrole
kotle. V souladu s pravidly kontrolního fiádu lze provést kontrolu bez pfiedcho-
zího ohlá‰ení i kontrolu, jejíÏ provedení bude provozovateli pfiedem oznámeno.
V rámci kontroly si kontrolující úfiedník vyÏádá od provozovatele kotle dokumen-
taci ke kotli a doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu kotle,
pokud je jiÏ nemá k dispozici z dfiívûj‰ka. Dále provede vizuální kontrolu stavu
kotle a jeho souãástí, napfiíklad stav kotle, spalinov˘ch cest a jejich okolí z hle-
diska nánosÛ sazí a dehtu, zji‰tûní neodborn˘ch zásahÛ na kotli a spalinov˘ch
cestách, kontrola dostateãného pfiívodu spalovacího vzduchu, stav a funkãnost
regulaãních a ovládacích prvkÛ kotle, kontrola druhu a stavu paliva ve spalova-
cím prostoru a u kotle, charakter popela.

Na základû provedené kontroly úfiedník obecního úfiadu obce s roz‰ífienou pÛ-
sobností vyhodnotí, zda provozovatel provozuje zdroj v souladu se zákonem
a pokyny v˘robce a zda dochází ke spalování nekvalitních paliv nebo odpadu.
O kontrole je vÏdy sepsán kontrolní protokol, proti kterému mÛÏe kontrolovaná
osoba podat námitky.
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SPOLEK ZDRAVOTNù POSTIÎEN¯CH 
pofiádá v sále za radnicí: 

TRADIâNÍ JARMARK
25. listopadu 2018 od 9 do 16 hodin

VÁNOâNÍ DÍLNIâKY
v sobotu 1. prosince 2018 od 13.30 hodin
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Mûnínské hody a kácení máje
Hlavní kulturní akcí léta jsou bezesporu Markétské hody. Mezi mlad˘mi ne-

utichá zájem o krojovan˘ prÛvod, besedu a celkové zaji‰Èování zábavy na ve-
ãerních akcích. TaktéÏ nechybí pondûlní prÛvod ÏenáãÛ. Oba prÛvody doplÀuje
je‰tû spousta krojovan˘ch dûtí, které jiÏ od ãervna
nacviãují taneãní vystoupení, kter˘m pak v nedûli
zahájí program v areálu hfii‰tû. 

Dlouholetou tradicí je i úterní vafiení polévky. Siln˘
masov˘ v˘var pfiipravovan˘ nûkolika muÏi z  fiad 
fotbalistÛ je uÏ u obãanÛ oblíben. KaÏdoroãnû se
rádi setkají v areálu hfii‰tû, aby si na polévce po-
chutnali. Touto tradicí mûnínské hody konãí. 

Na kácení máje stárci vystupují s pÛlnoãním pfie-
kvapením v podobû muzikálového vystoupení na
rÛzné písniãky. Tímto konãí stárkÛm jejich hodové
povinnosti. 

Petra Kir‰ová
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Nedûle 15. ãervence 2018 Foto Jifií DoleÏal
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Pondûlí 16. ãervence 2018 Foto Ilona Vondráãková
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Pondûlí 16. ãervence 2018 Foto Ilona Vondráãková
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Sobota 4. srpna 2018 – pÛlnoãní pfiekvapení stárkÛ Foto Jifií DoleÏal
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KampaÀ Pù·KY DO ·KOLY chce nauãit dûti myslet na Ïivotní prostfiedí a mo-
tivovat je k aktivnímu pohybu. Dává si za cíl oslovit ‰kolu, dûti a rodiãe a pozi-
tivnû zmûnit zpÛsob cesty do ‰koly.

PfiibliÏnû ãtvrtina dûtí se bûÏnû dopravuje do ‰koly autem. Pfied ‰kolními bu-
dovami vznikají zácpy, auta popojíÏdûjí, parkují, couvají. Nejnebezpeãnûj‰í do-
pravní situace tak na Ïáky ãasto ãíhají pfiímo pfied ‰kolou. Dûtem pfiitom chybí
pfiirozen˘ pohyb, tráví málo ãasu venku a naopak aÏ pfiíli‰ ho tráví pfied obra-
zovkami poãítaãe. Dûtem chybí sociální kontakty a neorganizovan˘ voln˘ ãas na
hraní. KaÏdodenní cesta do ‰koly je pfiitom pfiíleÏitostí k pravidelnému pohybu,
k poznávání okolního svûta, ve kterém dûti Ïijí a ke kterému si mohou vybudovat
vztah. Dûti získávají zdravé dopravní návyky a pfiirozenû si osvojují zásady bûÏ-
ného pohybu po ulicích. Pû‰í cesta do ‰koly ale také uãí dûti samostatnosti,
umoÏÀuje jim navazovat nová pfiátelství.

Cílem motivaãní a osvûtové kampanû je nabídnout dûtem i rodiãÛm pfiíjemn˘
a zábavn˘ záÏitek ze spoleãné cesty do ‰koly, a tak zv˘‰it poãet dûtí, které se
budou pravidelnû dopravovat do ‰koly pû‰ky. Pozitivním dÛsledkem této zmûny
pak bude i sníÏení poãtu aut pohybujících se v prostoru pfied ‰kolou.

·koly v rámci Evropského t˘dne mobility (16.– 22. 9. 2018) vyhlásí pû‰í den 
(pfiípadnû t˘den nebo i cel˘ mûsíc), kdy vyzvou dûti, aby pfii‰ly do ‰koly pû‰ky,
pfiijely na kolobûÏce, na skateboardu nebo na kole.

Chceme zkrátka upozornit na to, Ïe prostor pfied ‰kolou je dÛleÏité místo k se-
tkávání, dûti si tu mohou hrát, rodiãe popovídat.

Je ‰koda z nûj dûlat parkovi‰tû. Pedagogové Z· Mûnín

Pû‰ky do ‰koly

Rodiãe dûtí, které se zúãastnily 
Pfiímûstského sportovního tábora v Mûnínû, 

dûkují Hanû Kubelové, Jitce Hradilové 
a v‰em ostatním, 

ktefií se podíleli na jeho pfiípravû a realiaci.
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Co dûlat, kdyÏ na nás zaútoãí jin˘ pes

V dne‰ních Psích etudách naváÏeme na
minul˘ ãlánek, ve kterém jsme vám popiso-
vali, jak pfiedcházíme problémov˘m situacím,
kdyÏ se potkají dva ãi více psÛ venku na pro-
cházce. Jako prevenci pouÏíváme nûkolik mecha-
nismÛ – máme ovladatelné psy, zejména pomocí po-
velu „ke mnû“ a „sedni“. V pfiípadû, Ïe je to moÏné, na
druhého psa pouÏijeme tzv. „vyblokování“, coÏ je cílené nekontaktní vytlaãení cizího
psa do bezpeãné vzdálenosti od na‰eho psa vlastního. KdyÏ máme psa na volno,
vÏdy má náhubek. Vnímáme, jak funguje druh˘ t˘m pes x jeho pán a pokud chceme
svého psa pustit skamarádit, vÏdy se dopfiedu majitele zeptáme, zda mÛÏeme. 

Co v‰ak dûlat, kdyÏ prevence selÏe a dojde ke konfliktu aÈ uÏ mezi psy nebo do-
konce i k napadení ãlovûka psem? JelikoÏ dÛslednû dbáme na prevenci a nemáme
tolik osobních zku‰eností s tûmito krizov˘mi situacemi, abychom vám popsali, jak
jsme pfiesnû postupovali, seznámíme vás pfiedev‰ím s tím, na co ze zákona máte
právo a jaké vás ãekají povinnosti, pokud jste majitelem psa.

Základem v‰eho je ohleduplnost v‰ech majitelÛ zvífiat, zejména pejskafiÛ. Ko‰ík 
na obyãejné vycházce by mûl b˘t samozfiejmostí, pokud svého psa neovládám zvu-
kov˘mi /vizuálními povely, mûl bych jej mít zaji‰tûného na vodítku nebo dlouhé ‰ÀÛfie
(stopovaãky je moÏné pofiídit v délce 10, 25 i 50 metrÛ), abych pfiede‰el zabûhnutí,
napadení cizího psa nebo ãlovûka, pfiípadnû ‰tvaní divoké zvûfie. Pokud dokáÏete
kdykoliv ovládnout svého psa, máte v˘hodu – v krizové situaci fie‰íte pouze jednoho
aktéra, ne dva naráz a vzniklou nepfiíjemnost mÛÏete preventivnû vyfie‰it elegantnû
bez jakékoli ztráty kytiãky (a je‰tû u svého psa získáte plusové body za správné 
vÛdcovství).

Znáte to – jdete si po Mûnínû nebo v jeho okolí se sv˘m psem a jen tak si pfie-
m˘‰líte. Vá‰ psí spoleãník si v klidu pobíhá kolem, najednou se na vás odkudsi vy-
fiítí jin˘ psí „kámo‰“ bez vodítka, ko‰íku, majitel je sly‰et nûkde dálce, jak se zoufale
a poté na‰tvanû snaÏí svého psa pfiivolat. V lep‰ím pfiípadû v‰e skonãí oãucháním
a rozejitím se v míru, v hor‰ím rvaãkou, kdy má jeden, ãi oba úãastníci zranûní, nebo
jste se do ‰arvátky pfiipletli i vy a ve finále musíte nejen k veterináfii se psem, ale 
k lékafii s vlastním po‰ramocením.

Co v takov˘ch pfiípadech dûlat a na co máte nárok? Nejprve je nutné si fiíci, kdo má
za psa zodpovûdnost. Za psa vÏdy zodpovídá majitel a to i tehdy, kdyÏ nûkomu psa
pÛjãí – takovém pfiípadû nesou odpovûdnost oba (viz § 2933 zákona ã. 89/2012 Sb.

Psí etudy
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Obãansk˘ zákoník). V˘jimky se uplatÀují za urãit˘ch podmínek na ‰kody zpÛsobené
zvífiaty slouÏící k v˘konu povolání, k obÏivû, psi odcizení aj. (viz § 2934 a § 2935
Obãanského zákoníku).

Odpovûdnost majitele fie‰í také obecní vyhlá‰ka ã. 03/2002 O ãistotû, vefiejném po-
fiádku a ochranû Ïivotního prostfiedí a vefiejné zelenû v k.ú. Mûnín, která ukládá v‰em
fyzick˘m i právnick˘m osobám konat na území obce tak, aby nebyly vyvolány obavy
z ohroÏení, neohroÏovat nebo nevyvolávat stav ohroÏující zdraví, Ïivot, majetek nebo
obãanské souÏití. Takto se musí chovat i ten, kdo má ve své moci zvífie.

Pokud se tedy stane, Ïe jste vy nebo vá‰ pes utrpûli újmu, je nutné v‰e fie‰it s ma-
jitelem psa, nebo alespoÀ zjistit jeho iniciály, pokud ten nechce spolupracovat. V pfií-
padû váÏnûj‰ích pfiípadÛ je samozfiejmû vhodné volat policii âR, která mÛÏe situaci
vyhodnotit jako trestn˘ ãin. V ménû závaÏn˘ch pfiípadech se jedná o pfiestupek, jenÏ
fie‰í z podnûtu policie âR orgány obce (pfiestupková komise). Na obec, jakoÏto
správní orgán, se mÛÏete obrátit i pfiímo, nicménû na správním orgánu náleÏí po-
souzení, zda skuteãnû k pfiestupku do‰lo (a bude zahájeno správní fiízení), nebo ne-
do‰lo a vûc bude odloÏena.

Pfii vzájemné dohodû na náhradû ‰kody v podobû veterinární péãe, léãiv, zniãe-
ného obleãení atd. zpÛsobené na va‰em psovi ãi va‰í osobû, vám zbyde pouze ne-
pfiíjemná vzpomínka. JestliÏe je naopak vá‰ pes ten, kter˘ by mohl zpÛsobit trable
mûnínsk˘m spoluobãanÛm, je ve va‰em zájmu uzavfiít vhodnou pojistku na náhradu
‰kody a ideálnû také psa vychovat, aby nebylo nutné pojistku uplatnit.

JestliÏe majitel nekomunikuje, ãi odmítá náhradu ‰kody, musíte prokázat, Ïe vám
‰koda byla skuteãnû zpÛsobena jeho zvífietem – svûdci, veterinární zprávy apod.
BohuÏel v tomto pfiípadû vám nezbyde nic jiného, neÏ obãanskoprávní spor a fie‰it
situaci skrze právníka a soudy. I v takovém pfiípadû v‰ak mÛÏete poÏádat o pomoc
policii a soubûÏnû mÛÏe b˘t fie‰en problém v rovinû trestnûprávní nebo pfiestup-
kové.

JestliÏe vzniklo po napadení ãlovûka zranûní, je povinností majitele nechat do 
24 hodin vy‰etfiit svého psa u veterináfie na (ne)pfiítomnost vztekliny. Vzhledem k in-
kubaãní dobû musí b˘t opakováno vy‰etfiení 5. den od poranûní. Tuto povinnost vy-
pl˘vající ze zákona (viz §4g zákona ã. 166/1999 Sb. Veterinární zákon) mají v‰ichni
majitelé psÛ, jejichÏ ãtyfinoh˘ spoleãník napadl ãlovûka (tzn. i vlastního majitele),
vãetnû tûch psÛ, ktefií jsou fiádnû a pravidelnû prooãkovaní. Je Ïádoucí, aby majitel
pfiedal kopie vy‰etfiení po‰kozenému, kter˘ je mÛÏe pfiedat o‰etfiujícímu lékafii.
Minimálnû ukázat potvrzení o bezinfekãnosti by mûla b˘t automatická povinnost.

Pfiejeme vám, aÈ vás nepfiíjemnosti popsané v ãlánku potkávají minimálnû, ideálnû
vÛbec nikdy a aby se v‰em pejskafiÛm i nepejskafiÛm Ïilo mezi sebou pfiíjemnû.

Vaníãkovi (www.vanickovi.com)
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Bouldering za oponou
V létû se Bouldering za oponou úãastnil pfiímûstského tábora, kter˘ pofiádal

Sokol Mûnín. Dûti si tak mohly vyzkou‰et, co je to lezení na umûlé stûnû. Byli
jsme mile pfiekvapeni zájmem a ‰ikovností dûtí, zvlá‰tû tûch nejmen‰ích. 

Momentálnû se stûna opût pfiipravuje na sezónu. V‰echny chyty jsou odmon-
tované a umyté. Zb˘vá jen postavit nové zajímavé cesty. Minul˘ rok se na sta-
vûní cest se‰la pomûrnû slu‰ná partiãka stavûãÛ-amatérÛ z horolezeckého klubu
Horizontal. I letos máme domluvenou nejednu pomocnou lezeckou ruku a hlavu.
Otevfiít bychom mohli na konci záfií tak nûjak sporadicky, protoÏe vûfiíme, Ïe bude
krásn˘ podzim a na podzim je skalní lezení nejkrásnûj‰í, bez horoucích teplot,
s barevn˘m lesem a pfiítulností skály. Nebudeme se tolik potit, bude to lépe drÏet
a uÏijeme je‰tû nûco z venkovního lezení. V záfií tedy bude je‰tû stûna spí‰e
v takzvané pfiípravné fázi. 

KrouÏek zaãneme klasicky od fiíjna
a bude mít pár ekonomick˘ch zmûn.
KrouÏkovné se bude platit v fiíjnu na
celou vnitfiní sezónu. Tedy od fiíjna do
dubna. Kvûten b˘vá uÏ tepl˘ a lezení
je venku pfiijatelné. Opût s námi budou
moci jezdit zdatnûj‰í lezci a zájemci.
Cena krouÏku je 3 000 Kã. Sokolské
dûti budou mít krouÏek dva dny v t˘dnu.
Dûti, které nejsou registrované v So-
kole, jeden den v t˘dnu. Cena zahrnuje
i pÛjãení lezeãek, magnesia a samo-
zfiejmû odborné vedení. I vstupné jsme
byli nuceni o nûco zv˘‰it, ale vûfiíme,
Ïe to nad‰ené lezce i ne-lezce neod-
radí. Cena vstupu bude za dospûlého
80 Kã, dûti do 12 let 60 Kã. V cenû ne-
jsou lezky. V plném provozu budeme
tedy od fiíjna, a to zase od pondûlí do
ãtvrtku.

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.

Romãa
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Barevné léto s Havránkem
Mûla jsem nápad – poslat do zpravodaje tentokrát jen ãerno-

bílé fotky, ale nemÛÏu vás obrat o ty barvy! Barevn˘ byl v Hav-
ránku letní program, barevné byly emoce dûtí, které si s Havrán-
kem hrály. Pestré bylo i vûkové sloÏení dûtí, které si o prázdninách
na‰li cestu k Havránkovi. Barevné byly i na‰e ruce pfii rÛzném tvofiení
a stejnû takové jsou i na‰e letní záÏitky z klubu Mûnínsk˘ Havránek. 

Nejprve jsme léto malovali na Ïluto. Pfiinesla jsem sluneãnice, dûti si je pro-
hlédly zblízka, malovali jsme je a tanãili s nimi.Ukázala jsem dûtem, Ïe se mohou
na svût dívat i pfies rÛzná kukátka a roliãky, které jsme dál rÛznû vyuÏívali ke hfie.
Hrála jsem loutkové divadlo a pfiedstavila dûtem postaviãku ãerveného ka‰párka.
Toho jsme pak vyrábûli z vafieãky. Vafieãky se dají vyuÏít i jako u‰i pro zajíce, nebo
pfii míchání ka‰iãky pro my‰ky. Vafieãku jsem vyuÏila také jako lopatu pro jeÏi-
babu v Perníkové chaloupce. Modrá byla voda v Ïabãickém bazénu, kam jsme
se také v létû s Havránkem vypravili. Spoleãnû jsme si zacviãili ve vodû i na
sou‰i s padákem. Pestrobarevné byly mûnínské hody! Díky paní Ivû Stravové
jsem si mohla pÛjãit krásn˘ kroj a tak se v hasiãce tancovalo pod májkou, zpí-
valo, hrálo i juchalo. Upekla jsem pro dûti koláãe, pustila dechovku, a tak se
hodovalo.

V polovinû léta jsme malovali na zeleno. Zelen˘ byl vodník, kterého jsme potkali
v mûnínské knihovnû. Dûti mu mezi kníÏkami chytaly zatoulané rybky. MoÏná je
tam je‰tû mezi kníÏkami najdete, nûkteré nám jistû uplavaly. Spoleãnû jsme si
pak v knihovnû zazpívali. Dûkuji Romanû Králové, Ïe nám knihovnu ukázala.
VyuÏili jsme i prostory sálu za radnicí. Dûti nakoukly i do vstupní haly na radnici
a mûly za úkol najít tam velk˘ obraz Havránka. Je tam, ale neprozradím kde. AÏ
tam budete mít cestu, sami ho zkuste najít. RÛzn˘mi barvami jsme malovali ãe-
lenky indiánÛm. V hasiãce jsem postavila teepee, tanãili jsme v rytmu bubnování
a také ná‰ spoleãn˘ tanec k písni Ho ho Watanay. 

Barevné bylo i louãení s dûtmi, které od záfií zaãnou chodit do ‰kolky. Nama-
lovala jsem jim na památku triãka s Havránkem. Kluci dostali modré, Sofinka
rÛÏové. AÏ potkáte dûti, které mají na triãku Havránka a na zádech otisky jeho
stop, jsou to dûti, které spoleãnû se mnou a ply‰ov˘m havranem proÏily barevn˘
program od loÀského podzimu aÏ do léta.

Havránek uÏ v záfií pfiivítal nové dûti. Pfiivítal se i s tûmi, co uÏ Havránka znají
a mohou tak tûm nov˘m ukázat, jak si v hasiãce hrajeme. Podzimní program
urãitû zpestfií hry s ka‰tany, tvofiení z barevn˘ch listÛ, pou‰tûní draka a pozo-
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rování zmûn v mûnínské krajinû. V záfií se moc tû‰íme na pfiedstavení loutko-
vého divadla Rolniãky, které jsem pozvala s pohádkou Krtek a My‰ka. Koncem
záfií také pfiijede do Mûnína psycholoÏka Mgr. et Mgr. Vlaìka Bartáková, PhD.,
s pfiedná‰kou V˘chova klukÛ: jak vychovávat kluky a nepfiijít o rozum. Dále také
plánuji vánoãní tvofiení s názvem Dáreãky bez nakupování, pfii kterém bychom
tvofiili z pfiírodních materiálÛ. Závûrem dûkuji za podporu Obci Mûnín a srdeãnû
zvu v‰echny dûti i dospûlé ke spoleãn˘m aktivitám, aÈ uÏ je to úterní setkání
v 9.30, nebo akce pro dospûlé podle aktuálního programu. 

Za klub Mûnínsk˘ Havránek telefon: 737 649 706
Mgr. Eva Kováãová e-mail: meninskyhavranek@gmail.com

facebook: skupina Mûnínsk˘ Havránek
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Velmi povedenou akcí leto‰ního léta bylo Rozlouãení s prázdninami, které 
pofiádal SK Mûnín. Zahájeno bylo na slepém rameni Cézavy u uliãky Krakov
Neckyádou. Dfiíve se neckyáda jezdila od rajhradského splavu pod most do 
Îidlochovic a byla to vÏdy obrovská událost. Spousta mûníÀáku si vytvofiila vlast-
ními silami plavidla a doufala, Ïe bez potopení dojedou aÏ ke stanovenému cíli. 

Chtûli jsme tuto tradici pfiiblíÏit dûtem a nakonec se na‰lo pár odváÏlivcÛ, ktefií
v˘zvu pfiijali a opravdu s plavidly dorazili. Plavidla vlastní v˘roby byla jen dvû, ale
i pfiesto zábava byla veliká. Pfiidaly se k nim dvû posádky ãlunÛ a dojezd k cíli
aÏ na jednoho zkoupaného byl ‰Èastn˘. 

Následnû jsme na hfii‰ti uspofiádali diskotéku pro dûti. Veãer byl jiÏ tradiãnû pro
dospûlé. Posezení u burãáku a dobrého bÛãku v doprovodu písní kapely Hovo-
rané se stal jiÏ tradicí. Petra Kir‰ová

Rozlouãení s prázdninami
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Slavnostní ukonãení sezóny házené 2017/2018

Je dlouholetou tradicí, Ïe na konci kaÏdé házenkáfiské sezóny pofiádáme její
slavnostní ukonãení. Nejinak tomu bylo i tento rok, kdy se v sobotu 23. 6. 2018
potkali souãasní i b˘valí hráãi a hráãky, trenéfii, rozhodãí a samozfiejmû fanou‰ci.

VÏdy se jedná o pfiekrásnou akci, která byla tentokráte navíc okofienûna nû-
kolika v˘jimeãn˘mi a emotivními okamÏiky.

Prvním z nich byla úãast skoro kompletního druÏstva Ïen. Od jejich posledního
zápasu ve 2. lize házené Ïen ubûhla dlouhá fiádka let. Nûkteré jiÏ mají svoje ro-
diny. Pfiesto si na‰ly chvilku ke spoleãnému setkání, aby se, alespoÀ v tento slav-
nostní den, vrátily ke svému milovanému sportu – házené.

Dal‰ím v˘znamn˘m okamÏikem bylo podûkování hráãÛ a hráãek sv˘m tre-
nérÛm. Takové okamÏiky jsou pak vÏdy nezapomenutelné a vryjí se hluboko do
srdce.

Práce trenérÛ je ãasovû velmi nároãná a souãasnû velmi zodpovûdná. Vést ko-
lektiv hráãÛ vyÏaduje obrovskou vÛli, dávku trpûlivosti a tolerance.

Proto je‰tû jednou VELKÉ DÍKY, TRENÉ¤I!

Sokol Mûnín
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Obnovení muÏské házené v Mûnínû

11. 5. 2008 bylo sehráno poslední oficiální soutûÏní utkání druÏstva muÏÛ. No
a po 10 letech se TJ Sokol Mûnín znovu pfiihlásil do soutûÏe.

DruÏstvo muÏÛ se tak na slavnostním ukonãení sezóny poprvé pfiedstavilo do-
mácím fanou‰kÛm. A to je dal‰í z v˘jimeãn˘ch okamÏikÛ. Pfiejeme jim spoustu
v˘her a úspûchÛ. AÈ se jim vyh˘bají zranûní.

Trenéfii druÏstva MINI

Spoleãná fotografie úãastníkÛ slavnostního ukonãení sezóny

Trenéfii druÏstva star‰ích Ïaãek
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Obnovené muÏstvo muÏÛ

DruÏstvo MINI s trenéry
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DruÏstvo star‰ích Ïaãek s trenéry

Co chystáme?

·kolní liga Jaroslava „Bagra“ Koneãného

Dûti Z· Mûnín se, pod zá‰titou TJ Sokol Mûnín, pravidelnû úãastní ‰kolních tur-
najÛ v házené, tzv. ·kolní ligy Jaroslava „Bagra“ Koneãného. Nese tedy jméno
nejúspû‰nûj‰ího mûnínského sportovce pana Jaroslava Koneãného, pfiezdívaného
„Bagr“. Pan Koneãn˘ byl jedním z hlavních strÛjcÛ obrovského úspûchu ãesko-
slovenské mezinárodní házené, kdy se stal v roce 1967 mistrem svûta (·védsko)
a v roce 1972 pfiivedl na‰e házenkáfie ke stfiíbrné olympijské medaili (Mnichov).
I v leto‰ním ‰kolním roce bychom se velice rádi této soutûÏe zúãastnili.

Do nové házenkáfiské sezóny 2018/2019 zasáhnou (mimo muÏÛ) i druÏstva na-
‰ich mlad˘ch nadûjí, a to druÏstva pfiípravky, MINI a star‰ích Ïaãek.

Vypou‰tûní balónkÛ s pfiáníãky JeÏí‰kovi

V prosinci 2018 se na Vás budeme tû‰it pfii tradiãním vypou‰tûní balónkÛ s pfiá-
níãky JeÏí‰kovi. Termín bude upfiesnûn. Sledujete pravidelnû na‰e stránky
www.hazenamenin.cz, nebo facebook Házená - Sokol Mûnín.
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Pfiímûstsk˘ sportovní tábor

Stále ménû dûtí se aktivnû vûnuje sportu. Dlouho jsme pfiem˘‰leli, jak to
alespoÀ ãásteãnû zmûnit. Prvními nesmûl˘mi krÛãky byla úãast trenérek Sokola
Mûnín Jitky Hradilové a Lenky âerné na vybran˘ch hodinách tûlesné v˘chovy 
ve zdej‰í základní ‰kole.

Postupnû pak uzrávala my‰lenka, jak je‰tû více oslovit dûti (a rodiãe), aÏ jsme
dospûli k rozhodnutí udûlat o prázdninách pfiímûstsk˘ sportovní tábor. TJ Sokol
Mûnín (házená) se spojil s SK Mûnín (fotbal) a t˘mem boulderingu (lezecká
stûna) a v‰ichni se vrhli do práce a do pfiíprav.

V‰echno pak naostro vypuklo 13. 8. 2018, kdy byl tábor zahájen.
Zamûfiení na‰eho tábora, jak uÏ z názvu vypl˘vá, byly pfiedev‰ím sportovní 

aktivity. Vûnovali jsme se házené, fotbalu, boulderingu, atletice a tro‰ku i ostatním
sportÛm.

Ale i dal‰í program byl velice pestr˘ a rozmanit˘. Na dal‰ích stránkách se po-
dívejte, co v‰echno jsme podnikli a co v‰echno jsme zaÏili.

1

3 4

2

1 Pod vedením 
zku‰en˘ch trenérÛ 
a aktivních hráãÛ
jsme trénovali 
a hráli házenou

2 Stejnû tak se 
vûnovali zku‰ení 
trenéfii a aktivní 
hráãi dûtem pfii 
fotbalovém tréninku 
a zápase

3 Pan fieditel 
Mgr. Jochman 
se ujal atletiky

4 Kolegové z boul-
deringu pfiipravili 
pro dûti lezeckou
stûnu
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▲ Náv‰tûva baÏantnice v Mûnínû a farmy v Telnici ▲

▲V˘cvik psÛ a náv‰tûva hodonínské ZOO ▼
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Pfied zámkem v Miloticích

T̆ den ubûhl jako voda. V pátek veãer jsme mûli táborák a opékání ‰pekáãkÛ.
Nûktefií z nás pfiespali v sokolovnû. ... leto‰ní tábor skonãil.

Byl to úÏasn˘ t˘den. Poãasí nám pfiálo. Dûti byly skvûlé. Dûkujeme v‰em, ktefií
se na organizaci a provozu tábora podíleli.

Pfiipravujeme dal‰í pfiímûstsk˘ sportovní tábor 2019. UÏ teì se v‰ichni moc tû-
‰íme a doufáme, Ïe se nám podafií vytvofiit novou dlouhodobou tradici.
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Postarají se o vás kosmetiãky, kadefinice, manikérky,
v˘Ïivové poradkynû

Tû‰it se mÛÏete na míchané drinky, vína z Hovoran, 
zákusky od Dorty Jana

15.00 Módní pfiehlídka salónu Niky Butique

Produkty: Mary Kay, léãivá kosmetika TianDe, loop-móda, 
Eurona âern˘, Lejla Art – náramky, Radka Pichová Decor, 
kosmetika Ma Provence a Energie Fruit, cukrovinky pro dûti,
spodní prádlo 

Studio Magdalena – Krása pomocí Schüsslerov˘ch solí

âas pro Ïeny
sobota 13. 10. 2018

od 14 do 18 hodin 

v sále za radnicí v Mûnínû
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Farnost Mûnín
Podûkování za úrodu

KaÏdoroãnû v tûchto dnech dûkujeme
Bohu za to, Ïe se o nás stará a dopfiává
nám sklidit z na‰ich polí hojnou úrodu.
V nedûli 9. záfií byl proto kostel vyzdoben
nejrÛznûj‰ími druhy ovoce, zeleniny, vin-
nou révou i kvûtinami. V prÛbûhu boho-
sluÏby pak zástupci z fiad farníkÛ pfiiná‰eli
knûzi napfi. obilí, kvûtiny, koláãe, chléb,
víno atd., které jsme symbolicky s díky
pfiedkládali pfied oltáfi jako obûÈ. Ve spo-
leãn˘ch pfiímluvách jsme pfiitom prosili za
na‰e rodiny, mládeÏ, farnost i obec, aby
BÛh Ïehnal v‰em na‰im snahám o spo-
leãné dobro a zdravé vztahy mezi generacemi. Ke sváteãní atmosféfie pfiispûla
sv˘m dílem téÏ paní varhanice Markéta Krejãifiíková. V nedûlním odpoledni mezi
15. a 18. hodinou pak bylo moÏné nav‰tívit zdej‰í chrám a prohlédnout si jeho
v˘zdobu. Upfiímné podûkování patfií v‰em, ktefií se ochotnû podíleli na pfiípravû
a prÛbûhu této dûkovné nedûlní bohosluÏby a rovnûÏ v‰em náv‰tûvníkÛm, ktefií
bûhem odpoledne do kostela zavítali. Foto: H. Umlá‰ková a J. NovotÀáková
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Tábor pro ministranty v Babicích

Jedenáctého roãníku ministrantského tábora, kter˘ se letos opût uskuteãnil
v Babicích u Moravsk˘ch Budûjovic, se zúãastnili také tfii z na‰ich ministrantÛ –
Jenda Koláãek, Tadeá‰ a Filip Bednáfiovi z Otmarova. Pfiidali se tak k 15 hochÛm
z nûkolika dal‰ích farností a uÏili si spoleãnû sedm dní nabit˘ch nejrÛznûj‰ími sou-
tûÏemi, plnûním úkolÛ, náv‰tûvou koupali‰tû ãi moderní rozhledny Mafienka nebo
taky osvûÏením ministrantsk˘ch znalostí a dovedností. Nechybûla ani noãní
stezka odvahy, táborák, plavba na raftech, jízda na ãtyfikolce a spousta jin˘ch her
a dobrodruÏství – zkrátka, tábor pro kluky, jak má b˘t! O tom, Ïe byli ho‰i z na‰í
farnosti ‰ikovní a ve sportovních disciplínách se jim dafiilo, svûdãí také fakt, Ïe
Táda se stal vítûzem celotáborové soutûÏe, Jenda byl vyhlá‰en nejlep‰ím kapi-
tánem – vedoucím táborového druÏstva a Filda se ukázal jako famózní taneãník.
Gratulujeme a vûfiíme, Ïe si prázdninové dny v Babicích a okolí nejen pofiádnû
uÏili, ale také poznali prima kamarády, navázali nová pfiátelství a tfieba se téÏ 
nûãemu novému pfiiuãili. Pfiejeme jim, aby z tûchto záÏitkÛ je‰tû dlouho ãerpali
a zvlá‰tû to pozitivní si pfienesli do Ïivota (nejen) ve sv˘ch rodinách…

(S laskav˘m dovolením pfievzato z webov˘ch stránek farnosti Telnice a redakãnû upraveno.)
Pfiíspûvky Farnosti Mûnín pfiipravila Jaroslava NovotÀáková.
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Sloupek Moniky Dostálové
O odvaze

Zklaman˘ náv‰tûvník fiekl: „Proã mÛj zdej‰í pobyt nepfiinesl ovoce?“ „Nebylo to
snad proto, Ïe ses neodváÏil zatfiást stromem?“ fiekl vlídnû Mistr.

Odvaha je od slovesa váÏit. Od-váÏit. Z-váÏit, u-váÏit, to ano, ale pak toho 
nechat, váÏení, toho zvaÏování. A vykroãit. Jít od váhy. 

Není to jednoduché, zvlá‰È, kdyÏ jde o závaÏná rozhodnutí. Tfieba o zmûnu
stavu, bydli‰tû, kosmetiãky, partnera, zamûstnání, názoru, barvy vlasÛ, stano-
viska.

Je to o strachu udûlat chybu. O neochotû nést odpovûdnost. O snaze hrát na
jistotu. Jistoty nejsou, bez chyb se nic nenauãíme a odpovûdnosti se nevyhneme.
A kdyÏ budeme váhat vykroãit, kdyÏ se k tomu neodhodláme ze strachu, aby se
ten krok neukázal b˘t chybn˘m, abychom se nûkomu neznelíbily, nûkoho nena-
‰tvaly, abychom to udûlaly „správnû“, mÛÏeme strávit cel˘ Ïivot na místû a moÏná
dokonce na jedné noze.

Cel˘ Ïivot mÛÏeme strávit snûním o tom, ãeho bychom mohly dosáhnout, ãím
bychom se mohly stát, co by se nám tak líbilo. Ve vzdu‰n˘ch zámcích se Ïít
nedá. Pokud my‰lenku nepromûníme v ãin, budeme bydlet pod mostem. 

Nûkdy si pfiipadám jako malé dítû. DrÏím se zuby i nehty a uvaÏuji: Pustit ne-
pustit? Vykroãit nevykroãit? ¤íct nefiíct? Udûlat neudûlat? Tentokrát tu není Ïádná
záchranná náruã na druhém konci místnosti. Ale mnû taky není rok. VÏdyÈ vím,
Ïe kdyÏ spadnu, tak zase vstanu. Cel˘ Ïivot nic jiného nedûlám. Tak co? Tak do
toho. 

Co nás drÏí? Co nás svazuje? Strach. OdvaÏme se!
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Obec Mûnín srdeãnû zve obãany na tradiãní

ROZSVÍCENÍ VÁNOâNÍHO STROMU
za zpûvu koled mûnínsk˘ch dûtí

v pátek 30. 11. 2018 od 17 hodin u radnice

Poté bude v sále posezení pro dospûlé 

a pro dûti program divadla Kejkle s Mikulá‰skou nadílkou

Rozsvícení 

Vánočního stromu
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Moravská vlajka
Moravská vlajka na poãest pfiíchodu 
Cyrila a Metodûje

Pfiíchod patronÛ Moravy sv. Cyrila a Meto-
dûje k nám na Moravu byla událost obrovské-
ho kulturního a duchovního v˘znamu nejen pro
na‰i zem, ale pro znaãnou ãást Evropy. Na 
poãest této události bude na na‰í radnici vy-
vû‰ena moravská vlajka. Moravská vlajka je
v souãasnosti také vnímána jako symbol sou-
náleÏitosti obãanÛ k území Moravy, jejího du-
chovního a spoleãenského Ïivota. 

Historie moravské vlajky

Dne‰ní hojnû roz‰ífiená podoba moravské
vlajky vychází ze zemsk˘ch barev, zlaté a ãer-
vené, kter˘ch se od poãátku 19. století pouÏívalo k v˘zdobû, pozdûji zaãaly b˘t vy-
vû‰ovány i jako prapory. Oficiálního stvrzení se doãkaly v roce 1848, kdy poslanci
Moravského zemského snûmu schválili 5. ãlánek nové moravské ústavy, ve kterém
se definuje zemsk˘ znak a zemské barvy: „Zemû moravská podrÏí dosavadní svÛj
erb zemsk˘, totiÏ orlici vpravo hledící, v poli modrém a ãervenozlatû kostkovanou.
Zemské barvy jsou zlatá a ãervená.“ Od stanoven˘ch zemsk˘ch barev byla ná-
slednû odvozena moravská vlajka, kterou tvofií dva vodorovné pruhy. Horní pruh je
Ïlut˘, spodní je ãerven˘. V druhé polovinû 19. století a poãátkem 20. století, v dobû
vzestupu nacionalismu, to byla právû moravská
vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo na‰í
zemû bez ohledu na národnost. Aãkoliv udá-
losti dvacátého století nebyly pro její uÏívání
pfiíli‰ pfiíznivé, najdeme o ní doklady za první
republiky, po roce 1945 i kolem roku 1968.

Nov˘ impuls k roz‰ífiení pfii‰el po uvolnûní
pomûrÛ po roce 1989. Tradiãní Ïlutoãervené
moravské vlajky zaãaly b˘t opatfiovány zem-
sk˘m znakem – ‰achovanou orlicí v modrém
poli, a to z dÛvodu odli‰ení od jin˘ch podob-
n˘ch vlajek. Tato varianta si pro svoji srozumi-
telnost i estetickou úroveÀ získala velmi rychle Zemské barvy a znak Moravy, 1900 

Cyril a Metodûj
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oblibu po celé Moravû a stala se základní
a v‰eobecnû uznávanou podobou moravské
vlajky souãasnosti.

Dal‰í pouÏití moravské vlajky

Kromû tohoto nejv˘znamnûj‰ího svátku b˘vá
moravská vlajka vyvû‰ována i v dal‰í dny 
spjaté s moravskou historií. 28. bfiezna si pfii-
pomínáme v˘roãí narození svûtoznámého mo-
ravského uãence Jana Ámose Komenského,
15. záfií v˘znaãného moravského politika a diplomata, ochránce moravsk˘ch zem-
sk˘ch práv a svobod, Karla star‰ího ze Îerotína. Zvolení moravského markrabûte
Jo‰ta Lucemburského, zvaného téÏ Moravsk˘, fiímsk˘m králem pfiipadá na první
fiíjen, 28. fiíjna si pfiipomínáme nejen vznik âeskoslovenské republiky, ale také 
svatofieãení velkomoravského panovníka Rostislava. Dal‰í vhodnou pfiíleÏitostí 
jsou v˘roãí a události spjatá s obcí (napfi. obecní slavnosti, hody), ãi nûkter˘m z v˘-
znamn˘ch rodákÛ.

Souãasná podoba moravské vlajky 

Spoleãnost patfiící k pfiedním v˘robcÛm protektorÛ a obchodníkÛm v oboru nákladních pneumatik
v âR a SR s 25letou tradicí na trhu hledá vhodné kandidáty na pozici

Mechanik nákladního pneuservisu pro poboãky Brno

NáplÀ práce
– pfiezouvání pneumatik nákladních a speciálních vozidel za pomoci moderních strojních 

technologií
– pracovní v˘jezdy do terénu s perfektnû vybaven˘m mobilním pneuservisním vozidlem
– dle potfieby velmi dobfie hrazené pohotovostní sluÏby mimo pracovní dobu a o víkendech

Jaké znalosti a dovednosti byste mûli mít
– dobrá fyzická kondice
– ãasová flexibilita
– pfiipravenost na vysoké pracovní nasazení v sezónních obdobích
– fiemeslná zruãnost
– uÏivatelská znalost práce na PC
– fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
– praxe z oboru osobních nebo nákladních pneumatik není nutná, ale je v˘hodou

Nabízíme
– mzda brutto aÏ 40 000 Kã/mûsíc i více v pfiímé závislosti na odvedeném v˘konu
– pfiíplatky k v˘konové mzdû za pohotovostní sluÏby mimo pracovní dobu a o víkendech
– práci ve stabilním kolektivu
– firemní benefity (stravenky, dárkové ‰eky)
– pro kandidáty mimo poÏadovanou lokalitu moÏnost ubytování lide@carling.cz
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Leto‰ní léto bylo extrémnû teplé a su-
ché, a proto v‰ichni vyhlíÏeli dé‰È s pro-
sebn˘mi pohledy na nebe. Jen personál
kina si pfiál, aby to je‰tû chvíli vydrÏelo.
Pfii‰li jsme totiÏ letos s projektem letního
kina a k provozování letÀáku je zapotfiebí
pûkné poãasí. Je tedy jasné, Ïe jsme po
nûkolika t˘dnech pfiíprav byli dosti napjatí.

První projekcí byl americk˘ film Tfii bill-
boardy kousek za Ebbingem. Tam nám to
vy‰lo. Druh˘ film Tátova volha uÏ takové
‰tûstí nemûl. JelikoÏ pfiíprava na projekci
zabrala ca 3–4 hodiny, po silné boufii byl
jasn˘ pfiesun do útrob kinosálu. I tak do‰la
slu‰ná náv‰tûva. Druh˘ den v sobotu jsme
to i s ohledem na plánované pfieháÀky
riskli. V‰e vypadalo dobfie, neÏ se v 21 hod.
rozbûhl film Coco. V tu chvíli zaãalo kapat.
S krátk˘mi pfiestávkami kapalo, obãas leh-
ce pr‰elo. K dispozici byly stromy a party-
stan, pod které se nûkolik desítek „orto-
doxních“ fanou‰kÛ Letního kina Mûnín
pfied nepfiízní poãasí schovalo.

TakÏe v koneãném dÛsledku nav‰tívilo
tfii projekce skoro 200 lidí. Vûfiíme, Ïe
kdyby bylo po celou dobu pûkné poãasí,
byla by náv‰tûva mnohem vy‰‰í. Promítali
jsme na tfiech místech. Jednou v sále
a dvakrát na rÛzn˘ch místech v areálu so-
kolovny. Vûnovali jsme tomuto projektu
spoleãnû se ãleny Sokola, ktefií poskytli
kinu prostor místní sokolovny, spoustu
ãasu a energie, kterou chceme pfietavit
v pofiádání letního kina i v dal‰ím roce. 

Marek Chudáãek

Letní kino pokfitûno de‰tûm
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krevní plazmu

věrnostní program on-line objednánípravidelná kontrola
zdravotního stavu

Kde nás najdete?
Břeclav - breclav.caraplasma.cz

Brno - brno.caraplasma.cz 

Daruj
Kdy 

 

 

...protože pomáhat je lidské. Odběr je bezbolestný a podobný odběru krve.

Zdravý člověk ve věku 18 - 60 let.
Člověk s váhou nad 50 kg a max do 130 kg.
Člověk ochotný podstoupit vstupní lékařskou
prohlídku, která je součástí odběru a zaručuje
Vám neustálou kontrolu Vašeho zdravotního stavu.
Člověk ochotný strávit u nás 45 - 60 min svého času.
Občanský průkaz a zdravotní kartičku s sebou.
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PEVNÁ PALIVA • KONTEJNEROVÁ DOPRAVA • TESA¤SKÉ PRÁCE • DEMOLIâNÍ PRÁCE
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TJ Sokol Mûnín – oddíl HÁZENÉ
pofiádá kaÏdé pondûlí, stfiedu a pátek

nábor hráãÛ a hráãek
17.00–18.00 pfiípravka (6–8 let), mini (9–10 let)

18.00–19.00 mlad‰í Ïactvo (11–12 let), star‰í Ïactvo (13–14 let)

Sokolovna Mûnín, Mûnín 250, 664 57 Mûnín
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Informaãní „kanály“ Obce Mûnín
Zajímá vás, co se dûlo v na‰í obci, co se pfiipravuje? V‰e najdete
na tfiech informaãních kanálech obce: 

www.menin.cz

WEBOVÉ STRÁNKY

https://www.facebook.com/menin.brnovenkov/?ref=aymt_
homepage_panel

FACEBOOK

MOBILNÍ ROZHLAS

K vyuÏívání této sluÏby je tfieba se zaregistrovat a vlastnit chytr˘ telefon. Pfii
registraci vyplníte va‰e telefonní ãíslo a e-mail. Následnû budete ZDARMA
dostávat:

• SMS zprávy
• hlasové zprávy
• e-maily
• zprávy do aplikace

Registrujte se na menin.mobilnirozhlas.cz nebo odevzdáním registraãního
ústfiiÏku na obecním úfiadû.

Web obce nabízí tyto záloÏky:
– Úvodní strana – aktuální informace z obce 
– Obecní úfiad – ve‰keré kontaktní údaje obecního úfiadu a úfiední 

zprávy
– Obec, kultura, sport a voln˘ ãas
– SluÏby a firmy
– Fotogalerie
– Napi‰te nám své dotazy, námûty a pfiípomínky
– Diskuzní fóra
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ÚSMùVY SMUTN¯CH MUÎÒ
Komediální drama podle bestselleru Josefa Formánka.
Pátek 5. fiíjna, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 15 let. 92 minuty.

Úspû‰n˘ spisovatel Josef (David ·vehlík), kter˘ k práci i k mluvení
s jin˘mi lidmi potfiebuje nejdfiíve jen skleniãku a pozdûji i celou láhev,
vypráví svou tragikomedii „o chlastu, vÛli a vesmíru“. V léãebnû se
pak Josef setkává s dal‰ími osudy tûch, ktefií jsou, ãi donedávna byli
v pití alkoholu opravdov˘mi mistry. V dal‰ích rolích uvidíte Jaroslava
Du‰ka, Jaroslava Plesla, Simonu Babãákovou a jiné. âR 2018.

HLEDÁ SE PRINCEZNA
Animovaná fantasy pohádka. dûtsk˘ film
Pátek 12. fiíjna, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 85 min.

Kouzeln˘ pfiíbûh Ruslana a Mily se odehrává v dobû stateãn˘ch ry-
tífiÛ, krásn˘ch princezen a zl˘ch ãarodûjÛ. Ruslan, koãovn˘ herec,
kter˘ sní o titulu rytífie, potkává nádhernou Milu a na první pohled
se do ní zamiluje.  Jejich ‰tûstí ale nemá dlouhého trvání, stra‰liv˘ ãa-
rodûj Chornomor potfiebuje Milinu moc lásky, aby ji pfiemûnil v magic-
kou temnou sílu... Podafií se Ruslanovi zdolat v‰echny nástrahy a do-
kázat, Ïe skuteãná láska je silnûj‰í neÏ jakékoliv ãáry? âesk˘ dabing.
Ukrajina 2018. 

CHATA NA PRODEJ
Komedie o svérázné rodinû, která se louãí s chatou.
Pátek 19. fiíjna, 20.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 77 min.

Rodiãe prodávají starou chatu, pro kterou uÏ nemají vyuÏití. Pfied pfie-
dáním chaty novému majiteli se v‰ak matka (Ivana Ch˘lková) roz-
hodne uspofiádat pofiádnou rozluãku. Nadûje na idylick˘ víkend na
samotû u lesa rychle skonãí, ale opravdové dobrodruÏství zaãne tûsnû
nad ránem, kdyÏ rodina zjistí, Ïe se kamsi vytratil dûdeãek… Dále
hrají Jan Kaãer, Jana Synková, Tereza Vofií‰ková, Judit Bárdos, Vác-
lav Kopta. âR 2018.

PADDINGTON 2
Pokraãování rodinné komedie o medvûdovi ve mûstû. dûtsk˘ film
Pátek 26. fiíjna, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 103 min.

Medvídek Paddington se ‰Èastnû usadil u rodiny Brownov˘ch a je ob-
líben˘m ãlenem místní komunity. Aby mohl koupit ten nejlep‰í dárek
ke 100. narozeninám své tety Lucy, najde si práci. Cesta za dobro-
druÏstvím ale zaãne aÏ ve chvíli, kdyÏ je tento dárek ukraden... âesk˘
dabing. Velká Británie/Francie 2017.

Program Kina Mûnín na mûsíc fiíjen 2018
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