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Zpíváme, zpíváme,
máme k tomu dÛvod,
Vánoce do Mûnína

blíÏí se zas!

Úryvek první vánoãní písnû, která zaznûla na jiÏ
tradiãním „Rozsvûcení vánoãního stromu v Mûní-
nû“, setkávání nejen mûnínsk˘ch obãanÛ a dûtí, nás
upozornil na pfiicházející poslední ãást roku 2018.
Nastal ãas adventní a vánoãní, kter˘ by mûl b˘t
dobou lidského zklidnûní a pohody. Ne v‰e nám
v‰ak v na‰em souãasném moderním svûtû dovolí
opustit jeho hektick˘ spûch a shon. 

Nejinak tomu je i v roce 2018, kter˘ se blíÏí ke
svému konci. Dynamick˘ v˘voj v celém svûtû pfii-
nesl mnoho událostí, které v rÛzné mífie ovlivÀují
na‰i lidskou spoleãnost a na‰e osobní Ïivoty. Na‰i
republiku, leÏící ve stfiedu Evropy, jiÏ dlouho ne-
poznamenaly velké váleãné konflikty a pfiírodní ka-
tastrofy. Îijeme v období stability a rÛstu Ïivotní
úrovnû. Pfiesto i my musíme ãelit globálním pro-
blémÛm dne‰ního svûta. Pfiíkladem mÛÏe b˘t pro-
hlubující se krize Evropské unie, která souvisí s pro-
bíhajícím brexitem, a u nás rostoucí sucho, které
souvisí s globální zmûnou podnebí na‰í planety. Ne
v‰echny problémy lidstva se nás pfiímo dot˘kají,
pfiesto je tfieba je vnímat a reagovat na nû. 

V leto‰ním roce po celé na‰í vlasti probûhly velké
oslavy v˘roãí sta let vzniku samostatného âesko-
slovenska. Ve stoleté historii na‰eho samostatného
státu najdeme mnohé okamÏiky, kdy bylo nutností



pfiipravit se ãelit rÛzn˘m hrozbám a v˘zvám. Okolnosti a dÛsledky tûchto histo-
rick˘ch událostí nás nabádají k tomu, zapojit se aktivnû fie‰it soudobé problémy,
nespoléhat na cizí pomoc a nenechat za sebe jednat nûkoho jiného.

Rok 2018 byl rokem komunálních voleb do zastupitelstev obcí a mûst na‰í
zemû. I obãané Mûnína si zvolili své zastupitele, ktefií budou spravovat na‰i obec
v období následujících ãtyfi let. Aby se na‰e obec rozvíjela, nestaãí mít dobfie
pracující zastupitele. Je tfieba zapojit obãany do spolupráce na správû obce. Mûlo
by b˘t zájmem v‰ech obãanÛ podílet se na dûní v obci. K tomu nestaãí jen kri-
tick˘ pohled, ale i aktivní pfiístup pfii fie‰ení problémÛ obce.

Roku 2018 pomalu ale jistû dohofiívá svíce. Co si popfiát na jeho konci.
Pfiíjemn˘ a poklidn˘ závûr adventu, krásné a veselé Vánoce a úspû‰né vykro-
ãení do nového roku 2019, kter˘ bude pln˘ zdraví a spokojeného Ïivota.

Za vedení obce starosta Dalibor Gold

P.S.: Nedá mi to nepfiijít s nabídkou pro obãany na spolupráci. Rada obce na
svém prvním zasedání ustanovila tfii komise – komisi v˘stavby, komisi kultury,
‰kolství a sportu, komisi vefiejného pofiádku a Ïivotního prostfiedí, ve kter˘ch ne-
musí pracovat jen zvolení zastupitelé. Proto Rada obce nabízí obãanÛm Mûnína
moÏnost podílet se na práci v jednotliv˘ch komisích. 
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Volby do Zastupitelstva obce Mûnín se konaly ve dnech 5. a 6. fiíjna 2018.
Tabulka ukazuje v˘sledky tûchto voleb podle poãtu získan˘ch hlasÛ. 

Jméno kandidáta Poãet získan˘ch hlasÛ

1. Oldfiich OdráÏka 530
2. Mgr. Dalibor Gold 473
3. Marek Chudáãek 446
4. Mgr. Zdenûk Jochman 433
5. Jifií Richter 431
6. Iva Stravová 401
7. Daniel Wagner 340
8. Jan Aujesk˘ 335
9. Ing. Ilona Vondráãková, Ph.D. 301

10. MVDr. Petra Musilová 237
11. Miroslav Sekanina 291
12. Mgr. Ondfiej Îák 291
13. Milo‰ Musil 269
14. David Kir‰ 262
15. Ing. Petr Vondráãek 259
16. Mgr. Vlastimil Proks 222
17. Jifií Dolina 216
18. Pavel Wagner 209
19. Pavel Kovaã 207
20. Andrei Ianosteac 201
21. Pavel Masár 195
22. Jifií Michálek 195
23. Viktor Buchta 185
24. Zdenûk Vykoufiil 182
25. Jaroslav Florian 172
26. Jaroslav Gremmel 153
27. Jifií Musil 138

Poãet oprávnûn˘ch voliãÛ 1 471
Volební úãast 683

Komunální volby v na‰í obci
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Obãané zvoleni do Zastupitelstva obce Mûnín

Kandidátní listina ã. 1: Obãanská demokratická strana
1. Mgr. Zdenûk Jochman
2. Jifií Richter
3. Ing. Ilona Vondráãková, Ph.D.
4. Ing. Petr Vondráãek
5. Jifií Dolina
6. Pavel Wagner

Kandidátní listina ã. 2: KDU-âSL a nestraníci
1. Oldfiich OdráÏka
2. Mgr. Dalibor Gold
3. Marek Chudáãek
4. Iva Stravová
5. Daniel Wagner
6. Jan Aujesk˘
7. David Kir‰
8. Pavel Kovaã
9. Jifií Michálek

Zasedání novû zvoleného zastupitelstva

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Mûnín se konalo dne 1. 11. 2018.
Na tomto zasedání probûhla volba starosty obce Mûnín, místostarosty, ãlenÛ
rady a pfiedsedÛ v˘borÛ následovnû: 

Starostou obce Mûnín byl zvolen: Mgr. Dalibor Gold

Místostarostou obce Mûnín byl zvolen: Daniel Wagner

âleny Rady obce Mûnín byli zvoleni: Mgr. Zdenûk Jochman
Jifií Richter
David Kir‰

Pfiedsedou Finanãního v˘boru byl zvolen: Ing. Petr Vondráãek
Pfiedsedou Kontrolního v˘boru byl zvolen: Pavel Kovaã
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Zastupitelstvo obce Mûnín

Jan Aujesk˘
Jifií Dolina
Mgr. Dalibor Gold
Marek Chudáãek
Mgr. Zdenûk Jochman
David Kir‰
Pavel Kovaã
Jifií Michálek
Oldfiich OdráÏka
Jifií Richter
Iva Stravová
Ing. Petr Vondráãek
Ing. Ilona Vondráãková, Ph.D.
Daniel Wagner
Pavel Wagner

Rada obce Mûnín
Mgr. Dalibor Gold
Daniel Wagner
Mgr. Zdenûk Jochman
Jifií Richter
David Kir‰

Finanãní v˘bor: 
pfiedseda: Ing. Petr Vondráãek
ãlenové: Marek Chudáãek

Pavel Wagner 

Kontrolní v˘bor: 
pfiedseda: Pavel Kovaã
ãlenové: Jan Aujesk˘

Ing. Ilona Vondráãková, Ph.D.



Otevfiete svoje srdce a dvefie koledníkÛm ?
Sváteãní nálada pfietrvává i po Vánocích, kdyÏ Vám na dvefie zaklepou ko-

ledníci a zvûstují radostnou novinu o narození JeÏí‰e. Tfiíkrálová sbírka bude
i letos tradiãnû probíhat v období 1.–14. ledna 2019.

Oblastní charita Rajhrad organizuje Tfiíkrálovou sbírku s úctou ke krásné tra-
dici, kterou koledování pfiiná‰í. ·ífiení kfiesÈanského poselství nespoãívá pouze
v poÏehnávání pfiíbytkÛ, ale také v pomoci potfiebn˘m. Proto na‰i koledníãci
s sebou nosí kasiãku, do které pfiijímají dobrovolné dary z jednotliv˘ch domác-
ností. Ty pak v rajhradské charitû spoãítáme a rozdûlíme do projektÛ pomoci.

Leto‰ní v˘tûÏek pomÛÏe nevyléãitelnû nemocn˘m v rajhradském hospici –
horké letní dny jsou nároãné pro pacienty i personál, proto zde plánujeme po-
fiídit klimatizaci. PacientÛm bychom také rádi koupili invalidní vozíky a lehátka ke
snadnûj‰ímu pfiesunu. Nové auto pro peãovatelskou sluÏbu zaruãí, Ïe na‰e
pomoc se dostane do víc domácností. KlientÛm chránûného bydlení pro lidi 
s demencí plánujeme zabezpeãit stín na zahradû, kde rádi tráví ãas pfii sv˘ch 
aktivizaãních ãinnostech.

Díky loÀskému v˘tûÏku jsme v hospici vymûnili venkovní staré nefungující Ïa-
luzie za nové, snadno ovladatelné pro pacienty. Zaãali jsme s budováním piet-
ního místa pro pozÛstalé a zakoupili jsme i nové zdravotní a kompenzaãní po-
mÛcky pro nemocné. Va‰e pfiíspûvky nám pomáhají rÛst, poskytovat kvalitnûj‰í
péãi potfiebn˘m a zabezpeãit pocit, Ïe se na‰i pacienti i klienti cítí dobfie, plno-
hodnotnû a spokojenû.

Dûkujeme v‰em dobr˘m lidem, ktefií koledníkÛm otevírají své dvefie a podpo-
rují tak charitní dílo.

Mária Durkáãová
koordinátorka Tfiíkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad
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Památník 100. v˘roãí vzniku republiky
Slavnostní odhalení památníku probûhlo 27. listopadu 2018 spolu s v˘sadbou

lípy republiky.
Poãasí této velmi pûkné akci nepfiálo. Ale i pfiesto se s de‰tníky vydalo k no-

vému památníku v prostranství naproti Karlovy pekárny pfies 100 obãanÛ. 
Slavnost byla zahájena ãeskou státní hymnou, kterou zazpívala sopránistka

Aneta Podracká Bendová v doprovodu kytary pana Libora Janeãka. Po doznûní
státní hymny promluvil pan starosta Dalibor Gold. Pfiipomnûl také skuteãnost, Ïe
v tomto místû stával pomátník 50. v˘roãí vzniku republiky spoleãnû s lípou svo-
body. BohuÏel jak památník, tak také lípa zde jiÏ vlivem okolností nestojí.  

Pískovcov˘ sloup a pamûtní deska byly vytvofieny podle návrhu pana architekta
Oty âerného z Hofiic v kamenictví Vitvar panem Janem Klime‰em.

K odhalení památníku byl vyzván jeden z nejstar‰ích obãanÛ Mûnína pan Jan
Pustina.

Po odhalení pomníku následovala vystoupení mládeÏe ze základní ‰koly.
Následnû za pomocí v‰ech zúãastnûn˘ch byly zasazeny dvû lípy. 
Program tohoto slavnostního dne pokraãoval koncertem ãeské hudby v kinû.

V podání Tria Bel Canto – kytaristy Libora Janeãka, sopranistky Anety Podracké
Bendové a flétnistky Marie Mikhailové – jsme vyslechli skladby ãesk˘ch sklada-
telÛ z období baroka, klasicizmu a souãasnosti. 
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Repertoár Tria Bel Canto zahrnuje sklad-
by skladatelÛ z období baroka a klasicizmu
(G. F. Händel, J. S. Bach, A. Vivaldi, W. A.
Mozart). Kombinace zpûvu, flétny a kytary
je velmi oblíbená – poskytuje delikátní,
u‰lechtil˘ zvuk a jemnou dynamiku. Vy-
stoupení tria je proto vhodné zejména pro
komorní koncerty v men‰ích prostorách
(prostfiedí zámkÛ, kostelÛ atd.). Trio Bel
Canto vystupuje po celé âeské republice
i v zahraniãí (Rakousko, Nûmecko, Slo-
vensko), na koncertech a hudebních fes-
tivalech (napfi. Musiksommer Klaus, Foc-
kenfeld Schlosskonzerte, Hudební léto
Trenãianské Teplice atd.).

Trio tvofií kytarista Libor Janeãek, sopra-
nistka Aneta Podracka Bendová a flét-
nistka Marie Mikhailová.
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Trio Bel Canto pfii vystoupení v Kinû Mûnín  ▼

Trio Bel Canto



Heligonky v Mûnínû

Vypravûãi: Petra Bednáfiová a Karolína Stravová. Protagonisté: ·tûpán Îák,
Ondfiej Kfiivánek, Filip Bednáfi, Tadeá‰ Bednáfi, Daniela Bednáfiová, Tomá‰
Kfiivánek, Sebastian Grolich a Jan Koláãek

21. fiíjna 2018 se v sále za radnicí rozeznûly pro nûkolik málo obãanÛ staro-
ãeské lidové písnû za doprovodu heligonky, vozembouchu, klarinetu a houslí.
Akce s názvem Pod tou starou lípou byla jednou z tûch, které obec Mûnín po-
fiádala ke 100. v˘roãí republiky. Muzikanti do Mûnína pfiijeli aÏ z dalekého Pod-
fiipska.

V polovinû jejich hudebního vystoupení se pfiedstavila mládeÏ nav‰tûvující ná-
boÏenství. Ta pod vedením RÛÏenky Aujezdské sehrála divadlo o Svatém
Václavu. Petra Kir‰ová
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Îelezniãní traÈ (vleãka) spojující na‰i obec se Îidlochovicemi byla zfiízena po
roce 1870 k hospodáfisk˘m úãelÛm. O její vybudování se zaslouÏil podnikatel
Julius Robert. Podmínky pro její uplatnûní a vyuÏití se v‰ak utváfiely mnohem
dfiíve, a to získáním nov˘ch ploch obdûlávané zemûdûlské pÛdy.

PfiipomeÀme si to:
MoÏnost vybudování Ïelezniãní vleãky se naskytla po zru‰ení mûnínského ryb-

níka Nesyt. Byl jedním z nejvût‰ích na Moravû o rozloze 75 ha. V roce 1824 byl
vypu‰tûn. Po proveden˘ch rozsáhl˘ch melioraãních pracech a odvodnûní se po-
stupnû zaãalo s obdûláváním vysu‰eného rybníka.

Následnû vznikaly nové cesty a nové parcely, které se zachovaly do dne‰ní
doby. Lesní ‰kolky v té dobû produkovaly tisíce sazenic jako základ budoucích
baÏantnic – Mûnínské a Jalovsko-novodvorské. V této dobû pfiibylo tzv. popluÏ-
ních dvorÛ, pfiipomeÀme Mafiín (Mariánov), Albrechtov a Carré.

Po napoleonsk˘ch válkách se postupnû rozvíjí zemûdûlství. Zaãíná se s pûs-
továním cukrové fiepy.

Na Moravu pfiicházejí odváÏní podnikatelé a investofii. Jedním z nich byl Fran-
couz Florentin Robert. Vsadil na tehdej‰í ‰lágr pûstování cukrové fiepy a v˘robu
fiepného cukru. Pronajímá si celé panství vãetnû mûnínského o celkové v˘mûfie
4 650 hektarÛ. V budoucích letech tak pfiímo ovlivÀuje mnoÏství ploch pro osetí
a sklizeÀ cukrové fiepy.

JiÏ v letech 1837–1838 postavil v Îidlochovicích první cukrovar na Moravû.
Jeho v˘stavba byla ukonãena za 8 mûsícÛ a 12 dní. A 15. února 1838 zaãala
první kampaÀ. V roce 1870 Florentin Robert umírá a na jeho místo nastupuje jeho
syn Julius.

Tak jako jeho otec se vûnuje modernizaci zemûdûlství na celém velkostatku.
Prvenství mu náleÏí mimo jiné zfiízením úzkokolejné dráhy, systém CORBIN, jako
první ve stfiední Evropû. Dráha spojovala v‰echny dvory na Ïidlochovickém pan-
ství s cukrovarem. Vedla pfies Boudky, ZeleÀák, Nov˘ DvÛr, Jalovisko a konãila
na koncovém nádraÏí v Mûnínû „Na kanále“ – za domem paní Chládkové po
Kozí uliãku. 75 rokÛ slouÏila v celé délce cca 20 km.

V prÛbûhu váleãn˘ch událostí druhé svûtové války byl vyhozen most pfies Ce-
zavu se soubûÏnû vedoucím mostem prÛmyslové dráhy. Stalo se tak 24. dubna
1945 ve 3 hodiny ráno.

Úzkokolejka Îidlochovice–Mûnín

Na v˘fiezu mapy okresu Hustopeãe z roku 1928 je ãervenû vyznaãena trasa popisované Ïelezniãní dráhy ▶
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Touto událostí byla traÈ Ïelezniãní vleãky ukonãena u mostu pfies Cezavu.
Provoz celé dráhy byl zu‰en v letech 1953–1954. Cukrovar zaãal sváÏet fiepu
ze skládek nákladními auty. Trasa úzkokolejky byla postupnû rekultivována. Její
pÛvodní umístûní a trasu si vybavují pouze pamûtníci.

Robertové hospodafiili na pronajatém majetku vãetnû cukrovaru aÏ do roku
1918, kdy po vzniku âeskoslovenské republiky byl arcivévodovi Fridrichu Habs-
burskému konfiskován ve prospûch âR.

Po celou dobu první republiky a okupace slouÏilo nádraÏí v Mûnínû místním
zemûdûlcÛm k nakládání cukrové fiepy a vykládání fiepn˘ch fiízkÛ pro vlastní po-
tfiebu.

Pamûtníci, kter˘ch uÏ moc není, si moÏná vzpomenou, Ïe nádraÏí bylo i
místem jejich dovádûní, které obãas konãilo úrazem. Pfiipravil Jan Pustina

Sobota 6. dubna 2019, sraz v 8.30 u sálu radnice v Mûnínû

Ukliìme svût, ukliìme âesko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá
na území celé âeské republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem
je uklidit nelegálnû vzniklé ãerné skládky a nepofiádek.

Obec Mûnín se této akce zúãastnila na jafie 2018 a byla velmi úspû‰ná. Odkli-
zena byla spousta odpadkÛ, nalezeno nûkolik ãern˘ch skládek, které byly za po-
moci obãanÛ a místních spolkÛ zlikvidovány. 

Proto chceme opût vyzvat obãany, aby si sobotu 6. dubna 2019 zadali do
sv˘ch nov˘ch kalendáfiÛ a pomohli nám jako dobrovolníci k lep‰ímu Ïivotu jak
u nás v obci, tak v její tûsné blízkosti. 

Na va‰i úãast se budeme tû‰it. 

Ukliìme svût, ukliìme âesko 2019

„Pfiíroda je proti nám ve v˘hodû, 
mÛÏe existovat bez nás, 
my bez ní zahyneme.“
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Sbûr pouÏit˘ch kuchyÀsk˘ch olejÛ a tukÛ
Na podzim leto‰ního roku byla obec vyzvána spoleãností Fritex s.r.o. z Vla-

dislavi, zab˘vající se nakládáním s v˘‰e uveden˘m odpadem, pouÏit˘m ku-
chyÀsk˘ch olejem a tukem, ke spolupráci. Spoleãnost Fritex dovede ekologicky
likvidovat a druhotnû vyuÏívat takto vyprodukovan˘ odpad obãany obce. Odpad
je evidován pod katalogov˘m ãíslem 20 01 25 „Jedl˘ olej a tuk“. Spoleãnost má
souhlas k provozování zafiízení k likvidaci tohoto odpadu, vydan˘ Krajsk˘m
úfiadem Kraje Vysoãina, identifikaãní kód zafiízení: CZJ00541, dále souhlas
Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Kraj Vysoãina, veteri-
nární schvalovací ãíslo: CZ 61711310 a je drÏitelem evropského certifikátu, re-
gistraãní ãíslo: EU-ISCC-Cert-DE120-20180022. Tato druhotná surovina je vy-
uÏita k v˘robû biopaliv.

Cílem spoleãnosti je prostfiednictvím obce oslovit obãany k tomu, aby ve sv˘ch
domácnostech sbírali pouÏit˘ kuchyÀsk˘ olej a tuk. PouÏit˘ kuchyÀsk˘ olej a tuk
lze po vychladnutí nalít pfies sítko trycht˘fiem do PET lahve, fiádnû uzavfiít a od-
nést do sbûrn˘ch nádob na urãené místo po obci. PouÏit˘ kuchyÀsk˘ olej a tuk
se tak nemusí lít do odpadu a kanalizace, kterou zaná‰í a nemusí b˘t vyléván
do pfiírody, která se tím niãí. Touto ãinností se spoleãnû pfiispívá k ochranû Ïi-
votního prostfiedí. 

Na konci prosince leto‰ního roku bude na obci spu‰tûn zku‰ební provoz sbûru
PET lahví s pouÏit˘m kuchyÀsk˘m olejem a tukem do nepropustn˘ch fiádnû ozna-
ãen˘ch nádob, umístûn˘ch na zfiízen˘ch sbûrn˘ch místech. ZapÛjãené nádoby
budou zku‰ebnû umístûny na tfii sbûrná místa v obci. Na sbûrné hnízdo u ob-
chodu Karlovy pekárny, sbûrné hnízdo na Sídli‰ti a na sbûrné místo ve Dvofie za
obecním úfiadem. Návod, jak pouÏívat sbûrné nádoby, je uveden pfiímo na nich.
Souãasnû je zvefiejnûn na webov˘ch stránkách obce a v tomto ãísle zpravodaje.
Spoleãnost Fritex bude provádût pravideln˘ svoz v dohodnut˘ch intervalech.
V pfiípadû dfiívûj‰ího naplnûní bude odvoz nádob spoleãnosti oznámen obcí.
Naplnûné nádoby budou mûnûny vÏdy za prázdné a ãisté. Frekvence svozu
bude pfiizpÛsobena poÏadavkÛm a potfiebám obce. 

Rizikem je neukáznûn˘ obãan, kter˘ do nádoby bude ukládat i jin˘ odpad, neÏ
ke kterému je urãena. Spoleãnû se spoleãností obec vûfií, Ïe obãané budou vy-
uÏívat tuto sluÏbu správn˘m zpÛsobem. 



Milí spoluobãané

My, tfieÈáci, jsme se rozhodli, Ïe osla-
víme 100 let republiky podle historické
tradice – divadlem.

Spoleãnû jsme pfieãetli knihu Obráz-
ky z ãesk˘ch dûjin a povûstí. Nauãili se
divadelní text, oblékli krásné kost˘my,
pfiedstoupili pfied kulisy a s trémou
i bez trémy hráli pro dûti, rodiãe a ostat-
ní pfiíznivce. Ohlas byl velk˘ a radost
z hereckého záÏitku je‰tû vût‰í. 

Na‰e divadlo mÛÏete zhlédnout na
youtube.com pod názvem Mûnín‰tí di-
vadelníci a koãovné divadlo 3. tfiída
Mûnín. ZároveÀ pfiikládáme nûkolik
ukázek z pfiedstavení Svat˘ Václav,
Oldfiich a BoÏena, Krok a jeho dcery,
Svat˘ Prokop, O Bruncvíkovi.

Kluci a holky ze 3. tfiídy 
a Nata‰a Nováková
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O Bruncvíkovi 

Krok a jeho dcery O Bruncvíkovi 
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Staleté kofieny

U pfiíleÏitosti 100. v˘roãí vzniku âeskoslovenska probûhl na na‰í ‰kole pro-
gram STALETÉ KO¤ENY veden˘ lektorkou Ing. Eli‰kou Krmelovou, kterého se
zúãastnili Ïáci 4. aÏ 9. roãníku.

PrÛbûh semináfie s deváÈáky natáãela 14. záfií âeská televize a odvysílala
v pfiímém pfienosu ve Studiu 6. Záznam z natáãení mÛÏete zhlédnout na:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/ 1096902795-studio-
6/218411010100914/obsah/ 643620-stalete-koreny-ve-skole

Odkaz najdete také na stránkách ‰koly v aktualitách.

Svat˘ Prokop Svat˘ Václav 



18 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 4 / 2018

Akce ke 100. v˘roãí zaloÏení âSR

Hlouãky dûtí postávají pfied ‰kolou a ãekají, aÏ dají jejich tfiídní uãitelé pokyn
k odchodu. Dne‰ní fiíjnovou stfiedu se totiÏ neuãíme, máme v plánu pû‰í v˘‰lap
na V˘hon. A je to tu. Tfiídy se dávají do pohybu.

UÏ kousek za Mûnínem se vytváfiejí skupinky, z nichÏ kaÏdá jde vlastním
tempem. Cesta je dlouhá, ale po rovinû rychle utíká. Znovu se v‰ichni shledá-
váme u bluãinsk˘ch rybníkÛ. Krátk˘ odpoãinek a pokraãujeme dál. Pfied námi je
nejnamáhavûj‰í ãást, pomûrnû prudk˘ kopec, na jehoÏ vrchu nás ãeká cíl na‰í
túry – Akátová rozhledna V˘hon.

Îáci prvního stupnû, ktefií od ‰koly vyrazili autobusem, tu na nás jiÏ ãekají. Brzy
poté pfiijíÏdûjí i deváÈáci, ktefií vy‰lapali kopec na kolech. Jejich tváfie zdobí na-
malované trojbarevné trikolóry. V‰em tak pfiipomínají úãel na‰í cesty – pfiipome-
nout si sté v˘roãí zaloÏení samostatného státu âechÛ a SlovákÛ.

PrvostupÀoví Ïáci dostávají bílé, ãervené a modré papírové ãapky a na silnici
tak vytváfiejí Ïivou vlajku, dobfie pozorovatelnou z vrcholu vûÏe. Tfiídní uãitelé ná-
slednû rozdávají ÏákÛm originální památeãní medaile vyrobené ve ‰kole. Po-
sloucháme úryvky z Masarykova projevu a následnû zpíváme ãeskoslovenskou
hymnu a píseÀ Ach, synku, synku, kterou mûl ná‰ první prezident obzvlá‰tû 
v oblibû. 

Odpoãinutí vyráÏíme na zpáteãní cestu. Ta ubíhá mnohem rychleji, moÏná
i díky oãekávání dobrého obûda. Na Ïáky první aÏ ‰esté tfiídy ãeká v Bluãinû pfii-
staven˘ autobus, sedmáci a osmáci jdou pû‰ky aÏ ke ‰kole. Devítka zdolává
zpáteãní trasu opût na kolech. 

Kolem jedné hodiny jsme pfied ‰kolou. Namáhav˘ turistick˘ v˘let je za námi
a my jsme spokojeni, Ïe jsme ho tak dobfie zvládli. Rádi na nûj budeme vzpo-
mínat.

Mgr. G. Svoboda
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Postfiehy na‰ich ÏákÛ

Cesta na V˘hon se mi velice líbila. Bylo to nûco nového. Zapotil jsem se u toho
a moc jsem si to uÏil. Zasportoval jsem si, coÏ se mi líbilo. Urãitû bych si to nûkdy
zopakoval. (Filip Popela, 7. tfiída)

Na V˘honu se mi moc líbilo, protoÏe jsem tam potkala v‰echny svoje kama-
rády a kamarádky a hlavnû jsem byla ráda, Ïe jsem to vÛbec vy‰lapala. Bylo to
únavné, ale stálo to za to. (Bára Marie Kir‰ová, 6. tfiída)

Akce V˘hon byla skvûl˘m záÏitkem. V˘‰lap do kopce byl sice nároãn˘, ale
byla to hezká cesta. Mnû se nejvíce líbil v˘hled z rozhledny.

(Veronika Îivûlová, 7. tfiída)

Jako Ïákynû 9. tfiídy musím fiíct, Ïe cesta na kole do strmého kopeãka byla
opravdu nároãná, ale uznávám, Ïe to za to opravdu stálo. V‰ichni jsme si uÏili
hezké poãasí a mnoho zábavy. Pfies drobné potíÏe se v˘let opravdu vydafiil.

(Tereza Absolonová, 9. tfiída)
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Mûsíc záfií otevfiel dal‰í ‰kolní rok a nesl se ve znamení v‰eho nového – nové
dûti, noví kamarádi, nové hraãky a spousta nov˘ch nápadÛ. NejdÛleÏitûj‰í je ale
v tomto období adaptace novû pfiijat˘ch dûtí, se kterou nám pomáhají star‰í ka-
marádi díky vûkovû smí‰en˘m tfiídám. Také divadelní pfiedstavení Krtek a my‰ka
nám pfiiblíÏilo téma kamarádství a vzájemného pomáhání si.

S fiíjnem zaãal v na‰í matefiské ‰kole projekt ·kola v pohybu pod zá‰titou
Fotbalové asociace âeské republiky. Dûti bûhem nûkolika lekcí trénují hody,
skoky, pfieskoky, bûh, slalom a spoustu dal‰ích dovedností pod vedením fotba-
lov˘ch trenérÛ. Také díky muÏskému elementu, kter˘ je pro nû zpestfiením, cviãí
s velk˘m zaujetím. Na tento projekt jsme navázali je‰tû jedním projektem ve 
spolupráci s âeskou obcí sokolskou Svût nekonãí za vrátky, cviãíme se zvífiátky,
do kterého postupnû zapojíme i rodiãe. Z divadelních pfiedstavení jsme zhlédli
a proÏili krásnou muziko-terapeutickou pohádku Kdysi dávno. 

Listopad jsme uvítali jiÏ tradiãním lampiónov˘m prÛvodem a pokraãovali ve
znamení svatého Martina, kter˘ na bílém koni pfiijel pro leto‰ní rok o t˘den poz-
dûji. Pfiicházející chladné dny dûtem zpfiíjemnila dopolední loutková pohádka
Honza a drak a dal‰í sportovní lekce v sále za radnicí. A jako kaÏd˘ rok nás
i letos nav‰tívil Mikulá‰, tentokrát s divadelním pfiedstavením souboru Kejkle,
které se dûtem moc líbilo. Nezapomínáme ani na rodiãe, pro které byla tento
mûsíc pfiipravena pfiedná‰ka o ‰kolní zralosti k usnadnûní rozhodování o ná-
stupu dûtí do základní ‰koly v pfií‰tím ‰kolním roce.

V mûsíci prosinci nás ãeká jiÏ tradiãní
vánoãní tvofiení rodiãÛ s dûtmi v matefiské
‰kole, dal‰í sportovní lekce, kaÏdoroãní
náv‰tûva divadla v Îatãanech, zdobení
stromeãkÛ a vûfiíme, Ïe i vánoãní nadílka.

AÈ va‰ím domem o Vánocích
rozléhá se jen ‰Èastn˘ smích.
A v‰echna pfiání, která v srdci máte,
JeÏí‰ek vám splní a Ïivot si uÏíváte.

To vám ze srdce pfieje 
kolektiv zamûstnancÛ a dûtí M· Mûnín.

Okénko z matefiské ‰koly
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Matefiská ‰kola se zapojila do projektu „·kola v pohybu“. Zku‰ení fotbaloví trenéfii pfii-
pravují pro dûti zábavné hodiny zamûfiené na v‰eobecn˘ pohybov˘ rozvoj dûtí 



AÏ pfiiletí ãáp 
aneb jak pfiipravit psa na pfiíchod dítûte

Pfied nûjakou dobou k nám do smeãky
pfiibyl nov˘ ãlen a pro zmûnu je to ãlovûk!
Tato ‰Èastná událost se stává i na‰im klien-
tÛm, ktefií vnímají své psy jako ãleny rodiny
a chtûjí pro nû to nejlep‰í. S pfiíchodem miminka v‰ak
vyvstává spousta otázek, jak zajistit bezpeãné a ra-
dostné souÏití tûchto „tvorÛ“. V dne‰ním ãlánku se podíváme na zaãátek, a to,
jak jsme pfiipravovali na‰e psy, Ïe uÏ nebudou jedin˘m stfiedobodem na‰eho
vesmíru.

1. Zaujmûte správn˘ postoj

Domnívám se, Ïe jedna z nejdÛleÏitûj‰ích vûcí, která je alfou a omegou spo-
kojeného souÏití se psem, je ná‰ postoj. âasto se nás lidé ptají, jak na‰i psi dû-
Èátko pfiijali. Nikdy nevím, jak na to odpovûdût – pfiijali ho normálnû, protoÏe
v tomto pfiípadû jejich hlas nemá Ïádnou váhu. Není to jejich byznys. Situace se
zmûnila, po nûjakou dobu nemají tolik pozornosti a nemÛÏeme jim vûnovat tolik
ãasu jako doteì, ale ná‰ postoj k nim, ani na‰e chování se nezmûnilo. Milujeme
je stejnû a není tfieba mít pocit viny, Ïe nastala zmûna v na‰ich Ïivotech. A oni
to tak vzali, vÏdyÈ se jim nic hrozného nedûje. KdyÏ si uvûdomíte, Ïe zmûny 
(aÈ uÏ nové dûti, nov˘ partner, nov˘ pes, nov˘ byt apod.) jsou bûÏnou souãástí
va‰eho Ïivota a oãekáváte, Ïe se s tím vá‰ pes rychle srovná, ani on to nebude
nûjak extra fie‰it. Vûfite nebo ne, jedním z nejnebezpeãnûj‰ích pocitÛ pfii souÏití
se psem je vá‰ pocit viny.

TakÏe, zmûna je normální. Na druhou stranu jsem samozfiejmû nenechávala
novou situaci jen tak samovolnû plynout. Uvûdomovala jsem si, Ïe vlastnû nevím,
jak se budou na‰i psi k dítûti chovat. I pfiesto, Ïe jsem s nimi zaÏila obrovské
mnoÏství situací, ve kter˘ch jsem je mohla poznat, tak tato situace byla nová.
Na‰im klientÛm doporuãuji, aby se vyhnuli nálepce „mÛj pes má rád malé dûti“.
Moje zku‰enost je taková, Ïe kdyÏ si takto psa oznaãí, pfiestanou vnímat sig-
nály, které jim k tomuto oznaãení nesedí, a mohli by b˘t nemile pfiekvapení.
Doporuãuji nechat mysl otevfienou, sledovat reakce a pro zaãátek b˘t spí‰e obe-
zfietn˘. Psi vÛbec nemusí mít ‰patnou zku‰enost a dítû dokonce nemusí dûlat

Psí etudy
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z va‰eho pohledu nic, co by mohlo va‰eho psa znervóznit. Divili byste se v‰ak,
na co mohou mít psi reakci. Ná‰ Vinca míval reakce, kdyÏ venku vidûl poloÏené
kolo, Majdu znervózÀují sochy. Proto pokud jsou dûti a psi pohromadû, mám je
radûji pod kontrolou, alespoÀ boãním hledím. Na závûry, jestli jsou spoleãnû ve
v‰ech smûrech úplnû v pohodû, je je‰tû dost ãasu. Navíc dûti, jak rostou, tak s tím
pfiicházejí nové v˘zvy, které musí pes zvládnout. 

2. Nauãte svého psa základní povely

Vûfite, Ïe povely, které mûli na‰i psi zmáknuté pfied dûtmi, nyní kaÏd˘ den sto-
násobnû úroãím. Obzvlá‰tû v dobû, kdy se Jasmínka zaãala samostatnû po-
hybovat, ale je‰tû se nedala jednodu‰e zastavit. Ze v‰ech povelÛ mi pfii souÏití
s dítûtem pfiipadnou nejpraktiãtûj‰í tyto tfii:

Odeslání na místo 
Je to jeden z povelÛ, kter˘ s dûtmi pouÏíváme opravdu hojnû, v podstatû nû-

kolikrát dennû. Uvedu jeden pfiíklad za v‰echny, a to, kdyÏ dcerka bûhá s jídlem
v ruce. I pfiesto, Ïe na‰i psi vûdí, Ïe jí nic nesmí vzít z ruky, vím, Ïe pfiíleÏitost
dûlá zlodûje. Holky jsou paÏravky, za malou pofiád chodí a ãíhají, aÏ jí nûco
spadne na zem. Nehledû na to, Ïe je malá velmi ráda krmí a ne vÏdy jim to pro-
spívá. Proto je ãasto v takové situaci ode‰lu na místeãko a je klid. Vhodné je to
obzvlá‰tû tehdy, kdyÏ nemohu b˘t stále ve stfiehu. 

K odeslání je‰tû jedna poznámka. Co si nemÛÏu vynachválit a ãasto téÏ do-
poruãuji klientÛm s mal˘mi dûtmi je, Ïe jsou na‰i pejsci zvyklí pob˘vat v kleci.
Klec pro nû pfiedstavuje bezpeãné a útulné místo, kde odpoãívají, spávají a kam
si sami zalézají, kdyÏ chtûjí mít klid. Na rozdíl od pelí‰ku, je moÏné ji zavfiít 
a zajistit tak bezpeãí nejen dítûti, ale hlavnû psovi. DÛleÏitost klece se zveli-
ãila momentem, kdy Jasmínka zaãala lézt, a trvá dodnes, kdy uÏ jí budou tfii
roky. Mûla období, kdy ji pejsci extrémnû zajímali, av‰ak je‰tû neovládala tûlo
tak, aby na nû byla opatrná. Válela se po nich, chÀapla za ucho ãi za ocas,
chtûla prozkoumávat jejich oãi, kopala do nich noÏiãkama. Nahánûla je. Je‰tû
‰tûstí, Ïe mají krátké chlupy, protoÏe je mi jasné, co by byla její oblíbená ãin-
nost. I pfiesto, Ïe malou uãíme, jak se ke psÛm chovat a co jim nesmí dûlat, je
to prostû dlouhodob˘ proces. Na‰i psi toho ustojí opravdu hodnû, ale kdyÏ 
jsem vidûla, Ïe je toho na nû moc, poslala jsem je do klece a zavfiela ji. Holãiãce
jsem vysvûtlila, Ïe pejsci jdou dûlat „hají“ a Ïe se holt teì klec otevírat nebude.
Jsem pfiesvûdãená, Ïe od té doby, co máme dûti, tak psi klec milují je‰tû víc,
neÏ dfiív. 



ChÛze u nohy
KdyÏ se dcerka narodila, samozfiejmû jsme pfiem˘‰leli, jak to udûlat, abychom

v‰e ãasovû zvládali. Jedna z vûcí, které nám k tomu pomáhají je vyuÏít napfií-
klad cestu do obchodu k vyvenãení. Jsem nesmírnû vdûãná, Ïe na‰i psi umûjí
chodit u nohy bez vodítka, protoÏe velice ãasto nemám volné ruce. Ale i kdyÏ jsou
na vodítku, tak základem k tomu se nûkam dostat je, Ïe netahají a vnímají, jak˘m
tempem jdu. ZároveÀ jsou nauãeni, Ïe kdyÏ se zastavím, tak se zastaví taky.
Myslím, Ïe kaÏd˘, jehoÏ dítû zaãíná chodit, ví, Ïe taková cesta je prakticky jen
o zastavování se, protoÏe tady je kytiãka, tu kamínek, jéééé schody, utfiít sopílek,
plác sebou na zem… 

OdloÏení 
Velice praktické je, Ïe je na‰e smeãka nauãena drÏet povel do té doby, dokud

jí jej nezru‰íme. S Jasmínkou zaÏíváme spoustu nepfiedvídateln˘ch situací,
chaosu a zmatku a v‰e, co nám pomÛÏe tro‰ku ten zmatek strukturovat, vítáme.
Já jsem ãlovûk, kterého chaos znervózÀuje a vytáãí, a na tyto emoce dûti a i psi
reagují naprosto shodnû a je‰tû si pfiisadí. TakÏe aby bylo moÏné se z toho ne-
zbláznit, tak je tfieba se spolehnout alespoÀ na nûkoho. A u nás jsou to v tuto
chvíli psi. 

Co se t˘ká odloÏení, také je skvûlé, Ïe zvládají dlouhodobé odloÏení. To oce-
Àujeme napfiíklad v létû, kdy je bereme s sebou na hfii‰tû, kde si lehnou a ãekají,
neÏ si dûÈátko vyhraje. AlespoÀ nemusejí ãekat sami doma, aÏ my pfiijdeme 
z ãerstvého vzduchu. Z mého pohledu je pofiád lep‰í, aby se pes se mnou pro‰el,
byÈ bude nûkde hodinu ãi dvû leÏet na trávû, neÏ aby byl doma.

3. Zvykejte jej na netypické doteky, zvuky a pohyby

Jak jsem psala v˘‰e, na‰e pejsky od zaãátku, co k nám pfiijdou, zvykáme na
doteky, které jsou netypické a ne vÏdy pfiíjemné. Saháme jim na packy, zvy-
káme je na zatahání za u‰i, ocas, polehávání na nich, vyvalování se jim v pe-
lí‰ku, strkání ruky do tlamy, do misek pfii Ïraní apod. To, Ïe jsou zvyklí, se nám
hodí nejen pfii kontaktu s dûtmi, ale také s veterináfiem. 

Kapitolou samo o sobû jsou pak rÛzné jezdící a blikající hraãky, ale i domácí
spotfiebiãe. Na‰e Majda mûla dfiíve reakci na vysavaã. Utíkala pfied ním a vy‰tû-
kávala. Jsme zvyklí dodávat psÛm sebevûdomí pfies povelovou techniku, a to tak,
Ïe jim fiíkáme, co mají dûlat, kdyÏ se bojí. TakÏe neÏ jsem zapnula vysavaã,
Majda mûla posazení a já vysávala kolem ní. ProtoÏe byla zvyklá posazení drÏet
za v‰ech okolností, povel udrÏela, i kdyÏ se vysavaãe bála. Velice brzo zjistila,
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Ïe ta obava je jen v její hlavû a kdyÏ sedí, tak jí vysavaã vÛbec nic neudûlá.
Navíc jí pomáhal i Vincek, kterému byl vysavaã úplnû fuk, takÏe jsem jej posa-
dila vedle ní a jeho klid jí dodal podporu. V souãasné dobû jí nûco jako vysavaã
nemÛÏe pfiimût ani k tomu, aby otevfiela oko, kdyÏ spí. A vlastnû nemá problém
ani s tûmi pohybujícími se hraãkami.

Stejn˘ princip uplatÀujeme pfii neobvykl˘ch pohybech. Nûktefií psi reagují na
malé dûti z dÛvodu atypického pohybu. Zatímco bûÏn˘ pohyb je pro psa pfiedví-
dateln˘ a ãiteln˘, chÛze malého dítûte plná mávání, padání, pohupování a ky-
mácení se mÛÏe u psa vyvolat nejistotu a obavy. MoÏná jste jiÏ zaÏili, jak se Vá‰
pes najeÏí, vrãí nebo jen znervózní, kdyÏ i ve velké vzdálenosti vidí jít ãlovûka
pod vlivem dobrého zkva‰eného ãi chmeleného nápoje. I v tûchto pfiípadech se
psovi tûÏko ãte pohyb dotyãného a to ho mÛÏe provokovat. Proto nûkdy doma
cílenû blázníme. Dûláme netypické pohyby, tancujeme, nebo alespoÀ provádíme
pohyby podobné tanci rukama i nohama, zatímco pes musí sedût a doloÏení
ustát. Kva‰ené a chmelené nápoje si v‰ak dáváme jen v takové mífie, aby na‰e
pohyby byly stále koordinované.

4. Seznamte je

I pfiesto, Ïe byl pfiíchod nového miminka z porodnice velkou událostí jak pro
nás, tak celou na‰í rodinu, pro na‰e psy jsme z toho Ïádnou vûdu nedûlali.
Miminko jsme pfiinesli a rozhodnû jsme jej nenesli k nim do pelí‰ku, aby si jej oãu-
chali a nevykfiikovali jsme: „Podívej, Jasmínka, líbí se ti? To je kamarádka, bude‰
ji mít rád?“ Naopak, pfiivítali jsme se s nimi jako obvykle a kdyÏ byli úplnû klidní,
prostû jsme postavili autosedaãku s holãiãkou na zem a chovali se jakoby nic.
Holky se pfii‰li podívat, co to je, mimão olízly, a kdyÏ se nám zdálo, Ïe je toho
zájmu aÏ pfiíli‰, tak jsme je usmûrnili povelem „lehni“. Tím pádem na malou ne-
dosáhly, byÈ byly blízko ní a bylo po olizování. Vincek se rozhodl miminko pfie-
stat ignorovat aÏ po pár dnech a bylo to pro nás naprosto v pofiádku, vÛbec jsme
to nebrali osobnû. Stejnû s novorozencem není Ïádná sranda, tak co. Vztah mezi
dítûtem a psem se bude postupnû vyvíjet sám i bez na‰í pomoci. 

Tak takhle nûjak zaãala nová éra na‰í smeãky. Dnes uÏ máme dûti dvû a po-
stupnû sledujeme, jak spolu tyto dva svûty fungují. SouÏití dûtí a psÛ je pro nás
velmi pfiitaÏlivé a inspirativní a vûfite, Ïe dne‰ním ãlánkem to v‰e teprve zaãíná.
Postupnû vám budeme podávat zprávy, co se na na‰í cestû v‰ichni spoleãnû
uãíme.

K. Vaníãková
www.vanickovi.com, facebook.com/vanickovi
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V záfií i fiíjnu bylo venku krásnû teplo. Toho jsem ráda vy-
uÏila ke spoleãn˘m procházkám po okolí Mûnína. Ráda uka-
zuji maminkám, kde se mi v Mûnínû líbí a co je v tûch místech
moÏné s dûtmi podnikat. První z procházek vedla na Vinohrádek,
kde nám Havránek uletûl a nechal po sobû jen stopy na cestû. Stopy nás vedly
k ofie‰áku, kde bydlí skfiítek Ofie‰ánek. V sadu jsme si z ofií‰kÛ vyrobili vlastní
Ofie‰ánky, spoleãnû jsme si zazpívali a odpoãinuli si. Havránek na nás ãekal na
balících slámy, které jsme na závûr procházky rádi prozkoumali. Druhá cesta
ven vedla do areálu Sokolovny, kde kaÏdoroãnû padají ka‰tany. Ka‰tany ráda vy-
uÏívám pro rÛzné ãinnosti s dûtmi. UÏ samotn˘ sbûr byla zábava, pak jsme si je
navlékli jako korálky, skládali je do rÛzn˘ch obrázkÛ podle ‰ablon nebo je házeli
jako krmení pro lva. Tfietí procházka vedla na kopec RaleÀák, kde zase ráda
pou‰tím draky. Cestou na kopec jsme si postupnû lepili kaÏd˘ vlastního draka
z papíru. Poãasí nám pfiálo a na kopci foukal tak siln˘ vítr, Ïe jsme byli rádi, Ïe
se mÛÏeme jít ohfiát do hasiãky. Poslední akce venku uÏ byla na konci fiíjna, kdy
jsme v podveãer uspávali brouãky vyrobené z brambor. Pfiipravila jsem pro dûti
a jejich rodiãe program pln˘ klidov˘ch her se svûtlem a stínem. Vyrobené brouãky
najdete spící v místním broukovi‰ti u fotbalového hfii‰tû, ale prosíme, nebudit! 

Jakmile se poãasí zhor‰ilo, nabídla jsem maminkám a dûtem rÛzná témata
v teple hasiãky. Co se t˘ká organizace rÛzn˘ch pfiedná‰ek a kurzÛ navíc, tak
platí pfiísloví: KdyÏ se chce, tak to jde! Moc jsem si pfiála, aby probûhly dvû akce –
loutkové divadlo pro dûti a pfiedná‰ka o v˘chovû klukÛ pro dospûlé. Obû akce
byly velmi organizaãnû nároãné na v˘bûr termínu, hledání vhodn˘ch partnerÛ,
ktefií se k akci pfiidají, aby se vÛbec mohla uskuteãnit. Dûkuji paní uãitelce Helenû
Baxantové, Ïe se pfiidala se sv˘mi prvÀáky k na‰í skupince mal˘ch dûtí a tak
mohlo probûhnout loutkové pfiedstavení Krtek a My‰ka. S pfiedstavením pfiijel
pan David Horák a Divadélko Rolniãky. Dále se podafiilo, aby do Mûnína pfiijela
paní psycholoÏka Mgr. et Mgr. Vlaìka Bartáková, PhD., s pfiedná‰kou V˘chova
klukÛ: jak vychovávat kluky a nepfiijít o rozum. O akce byl velk˘ zájem. Ohlasy
jsou velmi pozitivní od v‰ech zúãastnûn˘ch. 

Velmi ráda zvu do hasiãky chovatele rÛzn˘ch druhÛ zvífiat. Zvífiata mají u dûtí
vÏdy velk˘ úspûch, a proto jsme na podzim mûli hned dvû zvífiecí náv‰tûvy –
Ïelvu a potkany. Dûkuji Janû Chudáãkové a Daniele Mahrové za zpestfiení pro-
gramu. Pokud máte doma nebo na zahradû nûjaké zajímavé zvífie, rádi vás v ha-
siãce uvítáme, nebo se pfiijdeme na zvífie podívat. 

HavránkÛv podzim



4 / 2018 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 27

S dûtmi jsme si také povídali o zmûnách poãasí. Mûli jsme téma dé‰È, tanãili
jsme s de‰tníky a tiskali prstíky de‰Èové kapiãky. Koncem listopadu uÏ nasnûÏilo,
a tak jsme pfiivítali sníh. Dûti kreslily prstem do mouky, maãkaly papírové snû-
hové koule a na závûr byla i koulovaãka. Nevím, jestli to byla náhoda, ale po
skonãení setkání zaãala za okny velká chumelenice! 

V neposlední fiadû vám chci fiíct, Ïe Havránek oslavil 14. listopadu svoje první
narozeniny! K narozeninám dostal teplou ‰álu a kartáãek na zuby. Spoleãnû jsme
s dûtmi ‰li k paní Bednárikové pro dort a slavilo se. Pfiála bych Havránkovi, aby
mûl kolem sebe fajn lidi a aby tu pro nás byl je‰tû mnoho let.

V prosinci dûti dostaly od Havránka adventní kalendáfi, kde mají v tabulce na-
psané rÛzné úkoly, které jim mohou zpestfiit ãekání na JeÏí‰ka. Jeden z úkolÛ je,
aby namalovaly velikou snûhovou vloãku a nalepily ji na okno. AÏ pÛjdete na
procházku, moÏná, Ïe pár takov˘ch vloãek za okny uvidíte, urãitû tam bydlí nû-
jak˘ HavránkÛv kamarád. V adventu nesmí chybût pfiíprava na pfiíchod Mikulá‰e,
ãerta a andûla. My jsme v hasiãce pfiivítali andûla, kter˘ nám pfiinesl svûtlo pro
zaÏehnutí první adventní svíce na vûnci. Je to pfiíleÏitost ukázat dûtem, Ïe advent
je ãas, kdy by mohlo v‰echno ztichnout a zastavit se. Pozorováním hofiící svíãky
i tvofiením vlastních lucerniãek jsme se naladili na zaãínající advent. 

V lednu se pÛjdeme spoleãnû podívat do kostela na betlém, pokud bude snûÏit,
tak vyrazíme sáÀkovat a stavût snûhuláky. V únoru pfiipravujeme ve spolupráci
se Spolkem zdravotnû postiÏen˘ch pfiedná‰ku pro Ïeny o prevenci rakoviny prsu.
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
Mgr. Eva Kováãová e-mail: meninskyhavranek@gmail.com
telefon: 737 649 706 facebook: skupina Mûnínsk˘ Havránek
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Bouldering za oponou
V fiíjnu jsme opût otevfieli stûnu pfiipravenou na novou zimní sezónu lezení.

Stûna je zbrusu novû pfieskládaná, tudíÏ zájemce ãekají nové v˘zvy a moÏnosti
v pfiekonávání sv˘ch limitÛ. Do krouÏku se nám letos pfiihlásilo 13 dûtí, ãímÏ jsme
pfiekroãili maximální kapacitu, kterou jsme si urãili. Vûkové rozhraní dûtí je od 
5 do 13 let. SnaÏíme se s dûtmi nejen lézt, ale celkovû je vést k vût‰ím rozma-
nitostem pohybu. KdyÏ jsme pfied pár lety krouÏek otevfieli, byli jsme vcelku dosti
nemile pfiekvapeni, kolik dûtí není schopno základních tûlocviãn˘ch prvkÛ. Do
krouÏku tedy rÛznû komponujeme jiné pohybové aktivity, a to buì v rozcviãce
pfied lezením, nebo v rámci her u lezení. KrouÏek probíhá kaÏdé pondûlí a stfiedu
od 16 do 17.30. Rozhodli jsme se uspofiádat 18.  ledna 2019 lezecké ukázky dûtí
z krouÏku. Opona bude odhrnuta, rodiãe dûtí i pfiíznivci se mohou od 17 hodin
pfiijít podívat, co dûti umí a dát si k tomu dobré obãerstvení. Bude zaji‰tûno pivo
i svafiené víno, pro dûti ãaj. 

Romãa



Sloupek Moniky Dostálové
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Hodné holky se dostanou do nebe, zlobivé dostanou to, co chtûjí

UÏ ani nevím, kde jsem to ãetla. Ale uvízlo mi to v pamûti. A vzpomnûla jsem
si na to pfied pár dny, kdy mi jedna maminka vyprávûla, jak babiãka fiíkala její dvou
a nûcoleté Ïivé holãice: „Nefiíkej pofiád NE, to hodné holãiãky nefiíkají, to fiíkají
jenom zlobivé holãiãky! Ty pfiece nechce‰ b˘t zlobivá holãiãka, zlobivé holãiãky
nemá nikdo rád.“ Takhle nás, milé hodné holky, taky kdysi dostali. Na‰e milující
babiãky, maminky, dûdeãci, tatínci, tetiãky a paní uãitelky. Mám ov‰em silné po-
dezfiení, Ïe tûch Ïen bylo víc. Nefiíkám, Ïe v tom jedem v‰echny, ale je nás aÏaÏ.
Dûlat druh˘m radost, nikoho neodmítnout, nezarmoutit, nezklamat. Jinak nás
pfiece nebudou mít rádi. Tak jsme kdysi pfiestaly radostnû poskakovat, protoÏe
hodné holãiãky chodí slu‰nû, házet kamínky do kaluÏin, protoÏe to bychom si
u‰pinily ‰atiãky a to dûlají jenom o‰klivé holãiãky, fiíkat, co si myslíme, protoÏe to
bychom mohly narazit, co cítíme, protoÏe to uÏ se vÛbec nedûlá. A protoÏe jsme
tolik chtûly, aby nás v‰ichni mûli rádi, nauãily jsme se vycítit jejich pfiání a pfied-
stavy je‰tû dfiív, neÏ je vyslovili a naplÀovat je, pokud nám síly staãily. Do na‰eho
Ïivota vstoupil nenápadnû nepsan˘ zákon asi tohoto znûní: „Lidé mû mají rádi
jenom tehdy, kdyÏ dûlám, co chtûjí oni.“ Moc ‰tûstí ani spokojenosti nám nepfii-
nesl. Co s ním? Pokud nepfiijmeme spoluodpovûdnost za jeho vstup do na‰eho
Ïivota, tak nic. To mÛÏeme jenom ãekat, jestli náhodou neodejde. MÛÏu vás 
ujistit, Ïe ani náhodou. UÏ nejsme malé holãiãky. Tak si na nû taky pfiestaÀme
hrát. Je to ná‰ Ïivot. A zákon, kter˘ jsme kdysi pfiijaly, mÛÏeme zmûnit nebo
zru‰it a nahradit nov˘m.

Udûláme to a nebo se budeme dál jenom ohlíÏet na ty druhé
a samy ãekat na nebe?
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Spolek zdravotnû postiÏen˘ch
Je konec roku, je ãas na hodnocení. Co se nám podafiilo, co se nám nepo-

dafiilo? Co si naplánujeme na pfií‰tí rok? 
Nepodafiila se nám burza, nebyl zájem, nebo jsme naplánovali ‰patn˘ ãas.

Nepodafiilo se nám pfiipravit v˘stavu Na‰e tvofiení a uskuteãnit zájezd do pfied-
vánoãní Vídnû. Nebyl zájem. 

I tak jsme mûli velmi pestr˘ program. Prohlídku Technického muzea v Brnû,
zájezd vlakem do Prahy, byli jsme v lesním divadle v Hlínû, na vycházce za pa-
mátkami Brna s prÛvodkyní, a to není v‰echno. Jmenuji jen nûkteré na‰e akce.
Katefiinsk˘ jarmark se stal jiÏ tradicí a je znám˘ v ‰irokém okolí. Pfiedvánoãní díl-
niãky jsou velmi oblíbené. Velké podûkování patfií paní Dudové, paní Jufiiãkové
a jejich pfiátelÛm, ktefií dílniãky zaji‰Èují. Dík patfií také Terezce Vránové, ta se
kaÏd˘ rok na dílniãkách vûnuje tûm nejmen‰ím.

Velkou v˘hodou pro ãleny SZP jsou ozdravné pobyty. Poslední dva roky se
roz‰ífiila nabídka i na zahraniãní. V roce 2018 bylo na tûchto pobytech rekord-
ních 31 ãlenÛ. Nejvût‰í zájem byl o Pie‰Èany. V dubnu 2019 tam odjede rela-
xovat dal‰ích 10 ãlenÛ. Ostatní si mohou vybrat z deseti dal‰ích nabídek.

Spolek zdravotnû postiÏen˘ch v Mûnínû patfií mezi velmi aktivní SZP Brnûnska,
jako jsou Pohofielice, Zb˘‰ov a Îidlochovice.

Do nového roku pfieji v‰em na‰im ãlenÛm a v‰em obyvatelÛm Mûnína hodnû,
hodnû zdraví.

Hana Heinrichová
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Na‰e kino letos slaví krásné v˘roãí. Zaãátkem roku bylo po nároãné rekon-
strukci otevfieno. Ihned se nabízela moÏnost nov˘ prostor pokfitít dobr˘mi akcemi
a slavit, slavit cel˘ rok.

A tak se slavilo. Od koncertÛ pfies cestovatelské pfiedná‰ky, filmové kluby,
letní kino aÏ po klasické páteãní filmy.

Ono totiÏ kaÏdé otevfiení dvefií kina pro vefiejnost je taková malá oslava, oslava
toho, Ïe je o ná‰ biograf zájem. Hned to ãlovûka nabíjí k dal‰í práci v hledání nû-
ãeho nového, aby si i jiní a noví potencionální náv‰tûvníci na‰li cestu do budovy,
o které moÏná dosud ani nevûdûli.

Proto se nûkdy zaãátkem leto‰ního suchého léta zrodila my‰lenka pozvat nû-
jakou kapelu, která bude mít „velké“ jméno, osloví náv‰tûvníky napfiíã generacemi
a pfiitáhne je neodolatelnou nabídkou zaÏít nûco úÏasného a neopakovatelného.

Ihned naskoãilo jméno Hradi‰Èan & Jifií Pavlica. Soubor, kter˘ hraje klasické
lidovky, ale nebojí se experimentovat a pfiiblíÏit se dal‰ím „moderním“ ÏánrÛm.

Byl to nelehk˘ úkol pozvat takové známé hudební tûleso, najít spoleãn˘ termín
a k tomu se domluvit na rozumném honoráfii. Termín jsme na‰li skoro hned,
ov‰em finanãní poÏadavky byly velké a kino malé. Nezb˘valo neÏ se pokusit 
sehnat sponzory. To se nakonec podafiilo. Pfiedprodej trval asi 2 hodiny.

Hradi‰Èan & Jifií Pavlica v kinû
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A tak 3. listopad 2018 bude navÏdy zapsán jako den, kdy do mûnínského kina
pfiijel soubor, kter˘ tou dobou mûl b˘t na turné v Japonsku.

Jifií Pavlica se ptal, co mají hrát. Jestli nûco du‰iãkového, nebo nûco veselého.
A jelikoÏ se mnoho lidí po koncertû usmívalo, bylo jasné, jak cel˘ asi hodinu a pÛl
trvající koncert pojali. 

Posluchaãi si tak uÏili neopakovateln˘ záÏitek v komorní atmosféfie umocnûn˘
v˘bornou akustikou Kina Mûnín.

Byla to krásná oslava 70. v˘roãí od první projekce kina.
Marek Chudáãek, foto Michaela Vaníãková
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Kino Mûnín
Matûj Balga: Na kole a v kajaku kolem svûta 

Na zaãátku byla jedna dívka, zlomené srdce, váÏná nemoc a kolo z bazaru.
Psal se fiíjen 2014, kdyÏ Matûj Balga vybral osm set dolarÛ a vydal se hledat ztra-
cenou lásku a léãit své rány tam, kde oÏívají romány Jacka Kerouaca a dny za-
ãínají dfiíve.

Hedvábnou stezkou projel Evropou a Asií,
pracoval v ãínském baru. Projel pod polární záfií
Alja‰ky a Yukonu, stal se bezdomovcem v San
Franciscu. Vyzval neprostupnou dÏungli Da-
rién, na nafukovacím ãlunu pfieplul Karibské
mofie z Panamy do Kolumbie. Ztroskotal a pfii-
‰el o v‰echno, aby zaãal zase znovu a proplul
Amazonskou dÏunglí od Pacifiku aÏ k Atlantiku
a nakonec projel Saharou aÏ zpût k bfiehÛm
Evropy.

Tak takové povídání o neskuteãné cestû se
dostalo posluchaãÛm, ktefií si na‰li cestu 20.
listopadu 2018 do kina. 

Foto i text Matûj Balga

Filmov˘ klub Mûnín

Bûhem podzimu byly na programu i dva fil-
mové kluby. V prvním jsme pustili polské drama
Studená válka od reÏiséra Pawla Pawlikow-
ského, autora oscarové Idy, kterou jsme v mi-
nulosti také uvedli. Po skonãení zahrál na ky-
taru Jifií Harnach a doprovodila ho sv˘m sa-
metov˘m hlasem Hedvika ·olcová, swingová
zpûvaãka a progresivní brnûnská kavárnice.

Film pojednával o jazzové zpûvaãce a skla-
dateli. Volba vystupující dvojice se tedy docela
povedla.
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Je‰tû lep‰í souhra vznikla 8. prosince, kdyÏ jsme zafiadili do programu dva
filmy a jeden koncert, v‰e ve francouském znûní.

Vznik Kina Mûnín pfied 70 lety a digitálnû restaurované krátké snímky bratrÛ
Lumiérov˘ch, otcÛ kinematografie, které se objevily v distribuci, byly jasnou
volbou, jak˘m smûrem se sestaví program filmového klubu. Proto byl v 17.30 pro-
mítnut dokument Bratfii Lumiérové, jako „pfiedfilm“ celého veãera. Hlavní snímek
Galimatyá‰ reÏisera Jeana-Pierra Jeuneta zaãal v 19 hodin. Po skonãení této
hravé a úÏasnû v˘tvarnû ztvárnûné ko-
medie nastal vrchol celého veãera v po-
dání mezinárodního ‰ansonového tria
·arivary. 

SloÏení hudebního seskupení bylo ná-
sledující:
– Aude Martin (Francie) – zpûv, pfiíãná

flétna, harmonika, xylofon
– Chris Coleman (USA) – kytara
– Tomá‰ Ulahel (SK) – baskytara

Sv˘m profesionálním pfiístupem a kva-
litou to bylo asi nejlep‰í hudební vystou-
pení v rámci filmového klubu.

Dal‰í filmov˘ klub, tentokrát pro ty nejmen‰í, bude v lednu. 
Bude pfiipraven snímek Mimi & Líza: Záhada vánoãního svûtla a po nûm bude

následovat doprovodn˘ program. 

Ladislav Zibura – Prázdniny v Evropû

V nûdûli 6. ledna 2019 pfiijede do Mûnína Ladislav Zibura s jeho novou show.
A bude druhá v celé âR. TakÏe takfika v premiéfie.

Pfiedprodej netrval moc dlouho a uÏ je bohuÏel vyprodáno!

Pokud nechcete v budoucnu propásnout takové akce, je nûkolik moÏností, jak
b˘t o nich dotateãnû vãas informováni.

Pfiidejte si do oblíben˘ch facebookovou stránku Kina Mûnín, sledujte web kina
nebo si nechávejte posílat program a novinky na svÛj e-mail.

Tak dostanete informace nejrychleji, je‰tû dfiíve, neÏ vznikne ti‰tûn˘ program. 

www.kinomenin.cz        facebook/Kino Mûnín 
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Svat˘ Václav

U pfiíleÏitosti oslav 100. v˘roãí vzniku repu-
bliky si dûti z mûnínské farnosti pfiipravily pod
vedením RÛÏeny Aujezdské a Petry Bedná-
fiové scénku autorky Marie Holkové ze Ïi-
vota ãeského kníÏete a muãedníka – Svat˘ 
Václav. Byl vnukem Bofiivoje a Ludmily, kte-
rá Václava nauãila kfiesÈansk˘m zásadám, 
ctnostem, základÛm moudrosti i rozvaze.
Václav dospûl v panovníka, kter˘ ochránil
ãesk˘ národ pfied podmanûním od nepfiátel,
usiloval o mravní i kulturní povznesení âech
a dal dÛkaz na‰í rovnocennosti s ostatními
zemûmi Evropy. Mezi jeho v˘znamné ctnosti
patfiila silná vÛle, hluboká zboÏnost a míru-
milovnost. Sv˘m pfiíkladem vedl lid z vlivÛ po-
hanství ke kfiesÈanskému Ïivotu. Zaplatil za 
to Ïivotem u dvefií kostela ve Staré Boleslavi
a stal se hlavním patronem na‰í zemû (s vy-
uÏitím zdroje www.catholica.cz).

Dûti s tímto pfiedstavením poprvé vystou-
pily dne 21. fiíjna 2018 v obecním sále za rad-
nicí, v nedûli 28. fiíjna po m‰i svaté mohli hru
zhlédnout místní farníci, poãátkem listopadu
pak hostovaly v Rajhradû, v domovû Chrá-
nûného bydlení sv. Luisy, a zatím naposledy
tuto scénku zahrály v Otmarovû o 1. adventní
nedûli pfied rozsvícením vánoãního stromu.
Dûti se do sv˘ch rolí a postav pfii hraní nato-
lik vÏily, Ïe by se za své v˘kony nemusely
stydût ani na divadelních prknech! Velké díky
tak patfií nejen jim za píli, s níÏ se nácviku vû-
novaly, ale také obûma zmínûn˘m Ïenám za
vytrvalost a trpûlivost, se kterou toto téma
s dûtmi nastudovaly.

Ze Ïivota farnosti
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Ministrantská olympiáda 2018

Pod zá‰titou modfiického dûkanství se v sobotu 10. listopadu 2018 konal v sou-
sední Telnici dal‰í roãník tohoto sportovnû-vûdomostního klání, kterého se zú-
ãastnilo více neÏ 230 hochÛ z jedenácti farností. Z té na‰í sem pfiijelo 13 správ-
n˘ch klukÛ, ktefií ve tfiech sportovních disciplínách (ping-pong, fotbal a florbal)
pomûfiili své síly s ostatními druÏstvy a v jednom nároãném testu provûfiili mi-
nistrantské znalosti. Akce zaãala ráno v místním kostele, poté se úãastníci díky
‰tafetovému bûhu s pochodní pfiesunuli k sokolovnû a nafukovací hale, kde ná-
slednû odstartovaly pfiipravené sportovní zápasy. O v˘teãn˘ polední obûd se po-
staraly maminky a babiãky, které ochotnû pfiipravily spoustu nejrÛznûj‰ích dobrot,
jimÏ poÏehnali pfiítomní knûÏí. Sportovní v˘kony doprovázelo hlasité skandování
fanou‰kÛ, ktefií své favority vydatnû povzbuzovali. Nechybûla také kulturní vloÏka
v podobû taneãního vystoupení dûvãat z Telnice a Po·uKova. V závûru dne pak
zb˘valo uÏ jen vyhlásit v˘sledky celodenního zápolení. Na‰i borci obsadili velmi
pûkné 7. místo z deseti t˘mÛ v kategorii 1. stupeÀ Z· a je‰tû 8. místo z jedenácti
druÏstev v kategorii 2. stupeÀ Z·. V‰em srdeãnû gratulujeme a dûkujeme za pfií-
kladnou reprezentaci! Podûkování zaslouÏí také rodiãe tûchto dûtí, ktefií se po-
starali o pfiihlá‰ení na samotnou akci, zaji‰tûní dopravy a pfiedev‰ím za ãas, kter˘
sv˘m dûtem po celou sobotu vûnovali!
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Setkání se svat˘m Mikulá‰em

Setkání se svat˘m Mikulá‰em v na‰em kostele se opravdu vyvedlo! Ve ãtvrtek
6. prosince 2018 v podveãer se po m‰i svaté zaplnil chrámov˘ prostor dûtmi
a jejich rodiãi, prarodiãi nebo blízk˘mi rodinn˘mi pfiíslu‰níky. V‰ichni byli v oãe-
kávání vûcí pfií‰tích! Aby se v‰ak to velké napûtí, zda skuteãnû avizovaná ne-
beská náv‰tûva dorazí, trochu uvolnilo, v závûru m‰e svaté se o krátkou scénku
postarali andûlé… Ti se pfii ní snaÏili zahnat pryã raracha, kter˘ nás svádí ke ‰pat-
nostem, jako je napfi. lhaní, zlobení atd. Nakonec se to jim i nám v‰em povedlo
díky znamení kfiíÏe, které rarach vÛbec nemá rád a bojí se ho! A pak uÏ bylo
sly‰et zvoneãek…. Nejen, Ïe tímto slovem zaãala píseÀ z úst mal˘ch zpûváãkÛ,
ale právû cinkání zvonkÛ doprovázelo pfiíchod svatého Mikulá‰e, kter˘ se k nám
blíÏil stfiedem kostela pfiímo k oltáfii. V‰em dûtem i ostatním pfiítomn˘m pfiinesl
nebeské pozdravy a vyjádfiil radost z toho, Ïe se po roce opût mohl vrátit k nám
do Mûnína. Dûti samozfiejmû netrpûlivû ãekaly, zdali jim skuteãnû pfiinesl nûjak˘
dárek, ale na rozuzlení musely je‰tû malou chvíli poãkat. Mikulá‰ se jich totiÏ
ptal, jestli o jeho Ïivotû nûco vûdí. A vida, tolik ‰ikovn˘ch rukou se hlásilo! Nûkteré
pozval k sobû dopfiedu, aby ostatním fiekly odpovûì do mikrofonu. Také se do-
tazoval, kdo z dûtí byl po cel˘ rok hodn˘? Tûch byla rozhodnû velká vût‰ina, ale
na‰li se i ti, kter˘m se to ne vÏdy dafiilo. Mikulá‰ v‰ak i je ujistil, Ïe v nebi mají
rádi úplnû v‰echny – hodné i ty, ktefií umûjí pfiiznat, Ïe se jim to správné jednání
ne vÏdycky vede. A pak uÏ byl ãas na pfiekvapení! Andûlé a velcí pomocníci pfii-
nesli plné ko‰e dárkÛ, které pak Mikulá‰ dûtem rozdával. Spolu s dárkem kaÏ-
dému udûlil téÏ poÏehnání na ãelo.
KdyÏ v‰echny balíãky na‰ly své ma-
jitele, jako bonus navíc dostaly dûti
je‰tû perníãky, které pro nû tradiãnû
a s láskou peãe teta RÛÏenka. Na
závûr pak otec Hynek podûkoval sva-
tému Mikulá‰i za náv‰tûvu a neÏ se
ná‰ host odebral zpût do nebesk˘ch
v˘‰in, na rozlouãenou jsme mu s dûtmi
je‰tû zazpívali. Tak snad ho to alespoÀ
trochu potû‰ilo...  Tak zase za rok se
svat˘m Mikulá‰em na vidûnou!

Pfiíspûvky farnosti pfiipravila
Jaroslava NovotÀáková
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Mysliveck˘ spolek Mûnín
Co se dûlo v na‰í honitbû

Leto‰ní jaro a léto bylo tak jak pfiedchozí 4 roky opût velice suché, místa, kde
se drÏela voda, jsou vyschlá. âlenové mysliveckého spolku vybudovali 16 nov˘ch
napajeãek pro zvûfi a po domluvû na pozemku pana Josefa Srnce byla vyba-
grována napajeãka, do které neustále nastupuje spodní voda. Panu Srncovi za
to dûkujeme. Mladá zvûfi, jako jsou baÏanti, zajíci a dal‰í, by bez tûchto napa-
jeãek nepfieÏila. V‰ichni víme, Ïe nám tfieba 30 dnÛ nepr‰í, teploty jsou nad 
28 °C a hlavnû ráno není Ïádná rosa, coÏ by alespoÀ zvûfi osvûÏilo. Je to velice
nároãné i finanãnû, ale budeme doufat, Ïe klimatické podmínky pro zvûfi budou
lep‰í.

Mysliveck˘ spolek letos v bfieznu zakoupil a vypustil 50 ks baÏantích slepic,
aby se zvedly stavy baÏantí zvûfie. Pfií‰tí rok v únoru budeme vypou‰tût 100 ks
baÏantích slepic, které máme zamluvené k odbûru u pana âervenky. Pro infor-
maci, baÏantí slepice se neloví.

Srnãí zvûfi je v âR nejroz‰ífienûj‰í spárkatou zvûfií. Její stavy se odhadují na
300 tisíc kusÛ. PrÛmûrná váha srnãí zvûfie je 18 kg. V na‰í honitbû je srnãí zvûfi
hojnû zastoupena a máme s ní dobré v˘sledky, co se t˘ãe kvality zvûfie. Pfied 
pûti roky tu byl uloven srnec, kter˘ mûl stfiíbrnou medaili a letos byl sloven srnec,
kter˘ byl ohodnocen zlatou medailí. Proto je dÛleÏit˘ odstfiel slab‰í zvûfie a po-
nechávat srny, které vodí silná srnãata, a také ponechávat silné srnce ve 
3. a 4. vûku, ktefií jsou pfiíslibem dobrého chovu. Lovit by se mûli slab‰í a star‰í
srnci, ktefií právû v dobû fiíje vyhánûjí 3- a 4leté nadûjné srnce. Slab‰í srny
a srnãata, které nejsou sloveny, tak v zimním období v mnoha pfiípadech uhynou.

Proã dochází k úhynu: Jedna z pfiíãin úhynu srnãí zvûfie je spásání fiepky ozimé.
Dochází k tûÏké poru‰e trávení, kterou zpÛsobuje velk˘ obsah dusíkat˘ch látek
spoleãnû s velmi nízk˘m obsahem vláknin. V trávníku srnãí zvûfie dochází k pû-
nivému kva‰ení, nadmutí a k zánûtÛm Ïaludku a stfiev.

Proti onemocnûní srnãí zvûfie v dÛsledku pfiíjmu fiepky ozimé neexistuje Ïádná
medikace. Proto se snaÏíme alespoÀ zvolit pfii pfiikrmování potravu, která je pro
srnãí zvûfi atraktivnûj‰í neÏ sladká fiepka ozimá. A to hlavnû vojtû‰kové seno
a oves. S pfiikrmováním se musí zaãít v prÛbûhu srpna a trvá aÏ do jara. 

Samozfiejmû nejhor‰í jsou postfiiky na fiepku, které niãí populaci zajícÛ – své
ví téÏ chovatelé vãel.



âlenové mysliveckého spolku v leto‰ním roce odpracovali celkem 1246 bri-
gádnick˘ch hodin, a to rozvozem vody, pfiikrmováním zvûfie, obdûláváním políãek,
v˘sadbou a o‰etfiováním stromkÛ a dal‰í nezbytnou ãinností pro chov zvûfie. Za
tuto práci jsou odmûnûni podzimním lovem zvûfie – baÏanta kohouta a zajíce
polního, a to dle kmenového stavu zvûfie. Libor Ma‰a
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Pfiedprodej vstupenek bude 12. 1. 2019 
od 10 do 12 hodin na Myslivnû v Mûnínû. 

Domluva moÏná s p. Liborem Ma‰ou



SK Mûnín a obec Mûnín
vás zvou na

Sobota 2. bfiezna 2019
od 15 hodin v sále za radnicí

O program se postará Divadlo Koráb
Bohatá tombola – Tû‰í se pofiadatelé     

SK Mûnín pofiádá

Sobota 26. ledna 2019 od 20 hodin 
v sále za radnicí

K tanci a poslechu zahraje skupina 
Na2fáze

Bohatá tombola 
Srdeãnû zvou pofiadatelé



Druhá sobota v fiíjnu patfiila v Mûnínû Ïenám. Tfietí roãník akce âas pro Ïeny
byl opût úspû‰n˘. Kadefinice, kosmetiãky a manikérky se za cel˘ program ne-
zastavily. O jejich sluÏby projevilo zájem nejvíc Ïen. 

TéÏ módní pfiehlídka byla podívaná pro v‰echny. Nabídka obleãení zahrnovala
jak módu pro Ïeny mlad‰í, tak i pro star‰í generaci a nechybûly ani dûtské modely.

Dal‰í zajímavé nabídky byly od
biÏuterie, kosmetiky, v˘Ïivov˘ch
doplÀkÛ, dekorací aÏ po poraden-
ství ohlednû zdraví od Studia
Magdalena. 

K obãerstvení si mohly Ïeny dát
víno z Hovoran, koktejly a v˘bor-
né zákusky od Dorty - Jana. 

Dûkujeme tûm, ktefií si udûlali
chvíli a na akci pfii‰li.

Petra Kir‰ová

âas pro Ïeny
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Rozsvícení vánoãního stromu
Tradiãní rozsvícení vánoãního stromu v Mûnínû probûhlo v pátek 30. listopadu

2018.
Moderní koledy Koleda jde pro tebe, JÛro a SnûÏí po tradiãní PÛjdem spolu

do Betléma a Vánoce Vánoce pfiicházejí, zazpívaly dûti ze základní ‰koly za do-
provodu kláves pana uãitele Mgr. Ondfieje Îáka.

Následnû pan starosta Dalibor Gold v‰em pfiítomn˘m popfiál krásn˘ pfiedvá-
noãní ãas a pozval v‰echny pfiítomné do sálu radnice. Zde bylo pro dospûlé pfii-
praveno obãerstvení. Na dûti ãekalo divadlo Kejkle se sv˘m programem. Po-
hádku o ãertovi a andûlovi vystfiídal Mikulá‰ s nadílkou. Petra Kir‰ová
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Krabice od bot
Tradiãní rozsvícení vánoãního stromu v Mûnínû jsme letos spojili s velmi pûknou

charitativní akcí Krabice od bot. Tato akce je zamûfiena na dûti. Ty za pomocí ro-
diãÛ naplní krabici od bot dárky pro jiné dûti, pûknû v‰e vánoãnû zabalí a oznaãí,
zda je pro kluka ãi holku plus pfiibliÏn˘ vûk a odnesou na sbûrné místo, odkud
poputují dárky na nûkteré z uveden˘ch svozov˘ch míst. 

V Mûnínû se vybralo 117 krabic a jejich odvoz zajistil pan David Kir‰ s panem
starostou Daliborem Goldem na Mâ Brno-Medlánky a Obãané pro Medlánky z.s.
Odtud jiÏ dobrovolníci a sociální pracovníci pfiedají dárky do sociálnû slab˘ch
rodin, azylov˘ch domÛ a dûtsk˘ch domovÛ. 

O akci jsme informovali na stránkách obce, facebooku, ve v˘vûsce u Karlovy
pekárny a v matefiské a základní
‰kole. 

V‰em dárcÛm je‰tû jednou dû-
kujeme.

Petra Kir‰ová
Foto Ilona Vondráãková
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SK Mûnín
Star‰í pfiípravka se po podzimní ãásti umístila na 1. místû tabulky, a to s po-

ãtem 27 bodÛ (v‰echny zápasy vyhráli). Skóre zápasÛ 145:26. Nejlep‰ími stfielci:
David Kir‰ – 42 branek, Adam Hrouzek – 33 branek a Kry‰tof Brabec – 27
branek.

Trenér David Fiala, Adam Hrouzek, Ondfiej Tich˘, Michal Sedláfi, Marek ·ob, David Kir‰ a trenér
David Kir‰. Pfiední fiada: ·tûpán Îák, Tomá‰ Stfiílek, Daniel Hort, brankáfi Kry‰tof Brabec

Tabulka – star‰í pfiípravka, podzim 2018

DruÏstvo Zápasy V˘hry Remízy Prohry Skóre Body

1. Mûnín 9 9 0 0 145:26 27

2. V. ·umice 9 7 0 2 73:44 21

3. ·lapanice 9 6 0 3 119:63 18

4. Bluãina 9 6 0 3 54:62 18

5. Tû‰any B 9 4 2 3 64:75 14

6. Podolí u Brna 9 4 0 5 50:84 12

7. BlaÏovice 9 3 1 5 39:46 10

8. Ochoz u Brna 9 3 0 6 57:68 9

9. BlaÏovice B 9 1 1 7 46:114 4

10. Újezd u Brna 9 0 0 9 56:121 0
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Mlad‰í pfiípravka obsadila 3. místo tabulky, koneãné skóre mûla 68:54.
Nejlep‰í stfielci: Michal Sedláfi – 17 branek, Filip Fiala 16 branek a Tobiá‰
Troneãek s 11 brankami. 

Trenér David Fiala, Nikol ·obová, Michal Sedláfi, Karolína Stfiílková, Marek Zeman, Tobiá‰ Troneãek
a trenér David Kir‰. Pfiední fiada: Filip Fiala, Radim Kir‰, Daniel Kir‰, Matyá‰ Hrd˘. Gólman Tomá‰
Stfiílek

Tabulka – mlad‰í pfiípravka, podzim 2018

DruÏstvo Zápasy V˘hry Remízy Prohry Skóre Body

1. Rajhradice 9 8 1 0 110:63 25

2. Bluãina 9 7 0 2 75:50 21

3. Mûnín 9 5 1 3 68:54 16

4. Tû‰any B 9 5 0 4 105:77 15

5. Prace 9 5 0 4 63:61 15

6. ·lapanice 9 4 1 4 76:70 13

7. Újezd u Brna 9 4 1 4 64:79 13

8. Ochoz A 9 2 1 6 55:81 7

9. V. ·umice 9 1 1 7 36:65 4

10. Ochoz B 9 1 0 8 43:95 3



Mlad‰í Ïáci skonãili na 3. místû se skórem 41:14.
Stfielci: Marek ·alovsk˘ – 13 branek, Pavel Îáãek – 7 branek. Tfietí nejlep‰í

stfielci jsou na tom stejnû s poãtem 6 branek: Kry‰tof Brabec, Adam Hrouzek
a David Kir‰.

Adam Procházka, Pavel Îáãek, Marek ·alovsk˘, Luká‰ Strava, Jan Grygar, Tomá‰ Florián a trenér
Dalibor Gold. Pfiední fiada: Kry‰tof Brabec, David Kir‰, Tadeá‰ Bednáfi, Adam Hrouzek. Gólman:
Michal Otáhal

Fotbalové tréninky + nábor nováãkÛ

KaÏdé úter˘ poãínaje 15. lednem 2019 od 17 do
18 hod. budou probíhat fotbalové tréninky pfiípra-
vek v sokolovnû Mûnín (poslední budova na pravé
stranû pfii cestû na Bluãinu).

Uvítáme nováãky, kluky i holky, roãníku 2014
a star‰í.
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B t˘m muÏstvo muÏÛ obsadilo 1. místo se skórem 54:16 a 31 body. 

A t˘m muÏstvo muÏÛ obsadilo 3. místo se skórem 40:20 a 28 body. 

Rok 2018 v SK Mûnín

Leden Sportovní ples

Bfiezen Dûtsk˘ ples

Kvûten Pálení ãarodûjnic (ve spolupráci s matefiskou ‰kolou)

âerven Zájezd na fotbalov˘ turnaj roãníkÛ 2007–2009 do Rakouska
Memoriál Radima Hrouzka

âervenec Markétské hody

Srpen Kácení máje

Záfií Neckyáda a Hovorané 
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Ostatkov˘ prÛvod v Mûnínû

Mûnín‰tí fotbalisté a hasiãi pofiádají 
3. února 2019 od 9 hodin 
prÛvod ostatkov˘ch masek dûdinou.
Sraz úãastníkÛ star‰ích 18 let 
v maskách je na hfii‰ti. 

pf 2019
SK Mûnín pfieje v‰em krásné proÏití 
svátkÛ vánoãních 
a v‰e dobré do nového roku



Babí léto
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V sobotu 29. záfií se jiÏ tradiãnû pofiádala akce v prostorách pfiedsálí a sálu
za radnicí – Babí léto. 

Opût nechybûla spousta atrakcí pro dûti. Skákací hrady, kolotoã a nûkolik sta-
novi‰È s rÛzn˘mi úkoly, po jejichÏ splnûní na kaÏdého ãekaly sladké odmûny. 

Novinkou této akce byl fotokoutek, ve kterém se nefotily pouze dûti, ale i celé
rodiny ãi party pfiátel. Pofiízené foto bylo hned úãastníkÛm vytisknuto, a tak si pa-
mátku na tento den mohli odnést domÛ.

O kulturní záÏitek se postaraly Mûnínské maÏoretky a dûti z matefiské ‰koly,
tfiídy MraveneãkÛ. 

ChuÈové buÀky náv‰tûvníkÛ si také pfii‰ly na své. Krom burãáku od místních
vinafiÛ zde nechybûly zabíjaãkové dobroty, maso na grilu a i sladké koláãky byly
v nabídce.

Petra Kir‰ová
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ 
V závûru leto‰ního roku se snaÏíme hodnotit ãinnost na‰eho sboru. Rok to byl bohat˘

na události i v˘jezdy. Pokusíme se tuto ãinnost zrekapitulovat a pfiiblíÏit vám, jak vypadal
rok 2018 u hasiãÛ v Mûnínû.

Leden byl ve znamení v˘roãní schÛze sboru. Pfiivítali jsme na ní také zástupce hasiãÛ
z okolních obcí. Mohli jsme se tak s nimi podûlit o záÏitky a spoleãnû plánovat ãinnost
v roce nastávajícím.

V mûsíci únoru jsme se spolu s dal‰ími organizacemi podíleli na ostatkové pochÛzce
obcí. DÛleÏit˘ pak byl servis na na‰í CAS LIAZ a ve‰kerá údrÏba v hasiãce.

Bfiezen patfií jiÏ tradiãnû sbûru starého Ïeleza. Dále jsme oplotili pozemek za hasiãkou
a vyjeli k odstranûní spadlého stromu.

V dubnu jsme se podíleli na jarním úklidu obce, pfii kterém jsme pomáhali s odvozem
odpadkÛ. Probûhlo také pfie‰kolení a pfied˘chání d˘chací techniky a ãi‰tûní kanalizace
v obci.

Kvûten byl ve znamení dûtí. Zúãastnili jsme se hned dvou akcí. První byla Otmarovsk˘
den s IZS a ta druhá Pohádkov˘ potÛãek v Mûnínû. Jako kaÏdoroãnû jsme dûtem vytvo-
fiili pûnu, ve které se hezky vydovádûly.

V ãervnu jsme zasahovali u vyvrácen˘ch smrkÛ u domu ã. 21 v Mûnínû, kde bylo str-
Ïeno elektrické vedení. âekalo nás také obnovení a pfieladûní na‰í radiostanice. Nûktefií
na‰i ãlenové absolvovali ‰kolení na d˘chací techniku v Ti‰novû. Rozrostl se tak poãet
osob na‰eho sboru, které mají oprávnûní nosit a pouÏívat d˘chací techniku.

V mûsíci ãervenci to byl v˘jezd k poÏáru trávy v Jalovisku.
V srpnu byla provedena revize lahví na d˘chací techniku. Také brigáda, bûhem které

jsme zalévali stromky v obci.
V mûsíci záfií jsme oslavili v˘roãí 110 let trvání sboru. V kostele sv. Markéty byla za ha-

siãe slouÏena m‰e, následoval den otevfien˘ch dvefií ve zbrojnici. KaÏd˘ pfiíchozí byl uvítán
a poho‰tûn.

Nároãnûj‰í byl pro nás mûsíc fiíjen. VyjíÏdûli jsme k poÏáru pole s kukufiicí v Rumunské
baÏantnici, k zaji‰tûní uvolnûn˘ch plechÛ na stfie‰e kina a na na‰í hasiãské zbrojnici.
Pomáhali jsme také svojí technikou pfii odstraÀování vyvráceného stromu.

Nezapomnûli jsme na údrÏbu Ïebfiíku a na revizi v Lí‰ni. To byl mûsíc listopad.
Zasahovali jsme u poÏáru mezi obcemi Mûnín a Otmarov a zúãastnili jsme se také ra-
dostnûj‰í události – dûtského dne v Újezdû u Brna.

Tak tedy vypadal rok Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v Mûnínû. Chceme podûkovat v‰em
sponzorÛm, díky kter˘m se mÛÏeme zdokonalovat a odvádût tak dobrou práci.

Tû‰íme se na setkání s mûnínsk˘mi obãany pfii rÛzn˘ch akcích v obci, které se usku-
teãní v roce 2019.

Pfiejeme vám krásné a klidné Vánoce a zdraví a ‰tûstí do roku nastávajícího.

Hasiãi Mûnín





Kalendář svozu odpadu 2019 / Měnín

Obec Měnín

KTS EKOLOGIE s. r. o. 
Hutní osada 14, 664 84 Zastávka 
www.kts-ekologie.cz

• Svoz a odstranění odpadů včetně nebezpečných
• Kontejnerová doprava
• Prodej nádob na odpad a pytlů
• Výkup druhotných surovin a barevných kovů
• Likvidace černých skládek

 Plast a nápojový karton           Bioodpad           Papír           Směsný odpad
Drobné kovy

LEDEN
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ÚNOR
po út st čt pá so ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

BŘEZEN
po út st čt pá so ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

DUBEN
po út st čt pá so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

KVĚTEN
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ČERVEN
po út st čt pá so ne

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
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Obec Měnín

KTS EKOLOGIE s. r. o. 
Hutní osada 14, 664 84 Zastávka 
www.kts-ekologie.cz

• Svoz a odstranění odpadů včetně nebezpečných
• Kontejnerová doprava
• Prodej nádob na odpad a pytlů
• Výkup druhotných surovin a barevných kovů
• Likvidace černých skládek

 Plast a nápojový karton           Bioodpad           Papír           Směsný odpad
Drobné kovy

ČERVENEC
po út st čt pá so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

SRPEN
po út st čt pá so ne

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ZÁŘÍ
po út st čt pá so ne

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

ŘÍJEN
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

LISTOPAD
po út st čt pá so ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

PROSINEC
po út st čt pá so ne

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31



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



Po
zv

án
ka

 do
 k

ina

Vydává Obec Mûnín, 664 57 Mûnín 34, IâO 282 090, evidenãní ãís. MK âR E14528. Vychází 4krát
roãnû. Toto ãíslo vy‰lo v prosinci 2018 v nákladu 650 kusÛ. Grafická úprava a pfiedtisková pfiíprava 
RETYPO, tisk Tiskárna Helbich, a.s., Brno.

O zasílání programÛ a novinek si napi‰te na e-mail:
kino.menin@centrum.cz

Dal‰í informace získáte na info@kinomenin.cz nebo na
tel. ãísle +420 733 737 867.

Filmov˘ klub Junior

Sobota 12. ledna 2019 v 15 hodin.
Po skonãení filmu probûhnou tvofiivé
dílniãky pro dûti i dospûlé.
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