
VáÏení spoluobãané, 

âíslo 1/2015

jako kaÏd˘m rokem touto dobou se Vám dostává
do rukou zpravodaj na‰í obce. Pfiíspûvky do na‰eho
zpravodaje pfiipravují nejen zastupitelé místní samo-
správy, pracovníci obecního úfiadu a pfiíspûvkov˘ch
organizací obce, ale i místní obãané a zástupci
obecních spolkÛ, krouÏkÛ, sdruÏení a organizací. Ve
sv˘ch ãláncích rekapitulují a hodnotí dûní za loÀ-
sk˘ rok 2014. Informují o plánech, které budou chtít
realizovat v leto‰ním roce 2015 a seznámí s ná-
stiny ãinností na dal‰í období. 

Vedení a pracovníci obce zhodnotí ãinnost za-
stupitelstva obce a obecního úfiadu v uplynulém
roce. Zrekapitulují v˘sledky voleb do EU, Senátu
âR a obecních zastupitelstev. Informují o sloÏení
zastupitelstva na‰í obce, rady obce, v˘borÛ a ko-
misí. Pfiipomenou obãanÛm základní informace
o fungování obecního úfiadu. Uvedou statistické
údaje z evidence obyvatel a pfiehled vyuÏití obec-
ního sálu za radnicí. Vedení obce informuje o ãin-
nosti a rozpoãtu obce na rok 2015 a pfiedstavách
rozvoje obce v následujícím období. 

Vedení základní a matefiské ‰koly se zmíní ve
sv˘ch pfiíspûvcích o fungování, zamûfiení vzdûlávání
a v˘chovy ve ‰kolách a pfiedstavách dal‰ího rozvoje
‰kol. Zástupci hasiãÛ, rybáfiÛ, spolku zdravotnû po-
stiÏen˘ch a sportovních spolkÛ pfiedloÏí zprávy
o své ãinnosti za loÀsk˘ rok a plány ãinnosti na rok
leto‰ní. V nûkolika dal‰ích ãláncích budou zmínûny
problémy, s kter˘mi se jako obãané pot˘káme
v bûÏném Ïivotû obce. 



2 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 1 / 2015

Vzpomeneme na jedno v˘znamné v˘roãí z historie na‰í obce. A na‰im nej-
star‰ím spoluobãanÛm poblahopfiejeme k jejich v˘znamnému Ïivotnímu jubileu. 

Závûrem v‰em na‰im spoluobãanÛm pfiejeme pevné zdraví, správné vykro-
ãení do leto‰ního roku, hodnû elánu, osobní spokojenosti a co nejménû starostí
v osobním Ïivotû.

Jménem v‰ech pfiispívajících

Máme za sebou nároãn˘, ale úspû‰n˘ rok 2014. Z rozpoãtu obce se podafiilo za-
ji‰Èovat spolehliv˘ chod obce a hlavnû zrealizovat naplánované akce investiãního
a neinvestiãního charakteru. Stál˘m problémem zÛstává získání vodoprávního po-
volení na stavbu âOV a kanalizace v osadû Jalovisko. Po prÛtazích s odkoupením
pozemku na stavbu ãistiãky odpadních vod od LesÛ âR, s. p., vyvstaly problémy
s umístûním kanalizace na dal‰ích pozemcích. Jednalo se hlavnû o umístûní stoky
kanalizace podél silnice III /41611, kterou spravuje Správa a údrÏba silnic JMK.
Realizace stavby âOV a kanalizace Jalovisko se pfiesouvá na rok 2015 s tím, Ïe fi-
nanãní prostfiedky urãené na stavbu v roce 2014 se vyuÏijí v tomto roce. 

Stavební a projekãní práce v roce 2014:

• Oprava místní komunikace ulic Ruská a Kozí – III. etapa od RD ã. p. 112 man-
ÏelÛ âern˘ch po RD ã. p. 97 manÏelÛ Palánov˘ch (v˘jezd z ul. Kozí na hlavní sil-
nici II /416). Oprava zahrnovala úpravu obrubníkÛ v trase, odvodnûní komunikace,
odfrézování ãásti povrchu stávající komunikace a nataÏení nového asfalto-beto-
nového povrchu. V návaznosti na projednání s obyvateli pfiilehl˘ch domÛ byly
v prostorách pfied rodinn˘mi domy zhotoveny odstavné plochy pro osobní auto-
mobily. Ve‰keré práce provádûla stavební spoleãnost H.K.U., spol. s. r. o., Podûbra-
dova 113, Brno.

• Rekonstrukce budovy na pozemku par. ã. 621 – polyfunkãní objekt. Stavební práce
spoãívaly v provádûní sádrokartonáfisk˘ch prací v II. NP, prací na zateplení stfiechy,
dále pak elektroinstalaãních prací, instalace plynu, vody a topení. Souãástí rekon-
strukce budovy bylo i vybudování nov˘ch parkovacích stání a chodníkÛ pfied a za
budovou. Ve‰keré práce byly dokonãeny do 30. 6. 2014. V rekonstruované bu-
dovû v pfiízemí je ordinace praktické lékafiky, dûtského lékafie a nachystány jsou
prostory pro poboãku âeské po‰ty. V podkroví budovy se nachází sluÏby (kadefi-
nictví, masáÏe) a prostory pro knihovnu Mûnín (pfiestûhování knihovny bude reali-
zováno na jafie 2015).

Rekapitulace ãinnosti obce v roce 2014

Dalibor Gold
starosta obce

Oldfiich OdráÏka
místostarosta obce
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1 Hygienické zázemí u sportovního hfii‰tû
Mûnín

2 Oprava místní komunikace na ulici Ruská
3 Nové sociální zafiízení v sokolovnû
4 Ordinace dûtského lékafie v novém

polyfunkãním objektu
5 Ordinace praktické lékafiky tamtéÏ
6, 7 Prostory odlouãené tfiídy M· – v budovû

b˘valého zdravotního stfiediska

1 2

3 4

5 6

7
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• Dokonãení sociálního zafiízení, ‰atna – pfiestavba sokolovny Mûnín – pfiíspûvek
obce Mûnín. V dokonãené pfiestavbû za finanãního pfiíspûvku obce Mûnín vznikla
v rozsahu kompletní stavby nová ‰atna, um˘várna, dvû kabiny WC, chodba a k bu-
dovû byl vystavûn chodník. 

• V˘stavba hygienického zázemí u sportovního hfii‰tû Mûnín. Do v˘bûrového fiízení
na vefiejnou zakázku podalo nabídku pût firem a v˘bûrovou komisí byla jako nej-
vhodnûj‰í vyhodnocena nabídka uchazeãe DS STAVBY Brno, s. r. o., Pfiíãky 67/8,
Brno, která nejlépe splÀovala kritéria hodnocení. V˘stavba nového zázemí pro spor-
tovce zaãala na obecním pozemku par. ã. 889/1 ve druhé polovinû fiíjna 2014
a stavba bude dokonãena do 30. 6. 2015.

• Pfiírodní hfii‰tû M· Mûnín – byla podána Ïádost o dotaci z Operaãního programu
Îivotního prostfiedí, prioritní osa 7. V prvním kole hodnocení na‰e Ïádost nebyla
vybrána, rozhodnutí o pfiidûlení dotace jsme získali aÏ koncem roku 2014. Vzhle-
dem ke klimatick˘m podmínkám se vlastní realizace díla posouvá do 30. 4. 2015.
Navrhované pfiírodní hfii‰tû zahrnuje v˘mûnu a doplnûní herních prvkÛ stávajícího
hfii‰tû, postavení altánu, v˘sadby nov˘ch stromÛ a kefiÛ vãetnû ozelenûní ploch. 

• Dosadba dfievin a seãení trávy na hrázích slepého ramene – VKP Mûnínská tÛÀ.
Bûhem roku byla na revitalizovaném vodním rameni postavena Ïelezná lávka pro
pû‰í, dále byly provedeny tfii seãe trávy po obou stranách vodoteãe v úseku
dlouhém 920 m a provedena dosadba dfievin na návodní stranû hráze v úseku od
RD J. Richtera aÏ po zahradu RD Fr. Kopeãka. 

• Odlouãená tfiída M· v prostorách b˘valého zdravotního stfiediska Mûnín ã. p. 39.
Vzhledem ke znaãnému poãtu dûtí nepfiijat˘ch do M· Mûnín Zastupitelstvo obce
Mûnín navrhlo zfiízení odlouãené tfiídy M· Mûnín v prostorách b˘valého zdravotního
stfiediska ã. p. 39. Byly provedeny rozsáhlej‰í stavební úpravy dle zpracované pro-
jektové dokumentace zamûfiené na poÏadavky hygieny, hasiãÛ a vlastního provozu
M·. Odlouãená tfiída M· má kapacitu 15 dûtí. 

• Komplexní pozemkové úpravy. Úvodní jednání vlastníkÛ pÛdy, Státního pozemko-
vého úfiadu – Krajského pozemkového úfiadu pro JMK – poboãka Brno, zpraco-
vatelÛ komplexních pozemkov˘ch úprav spol. GEOCENTRUM a firmy ORIX se
uskuteãnilo 21. 5. 2014 v obecním sále za úãasti 252 úãastníkÛ. Úãastníci byli se-
známeni s úãelem, formou a pfiedpokládan˘m obvodem a rozsahem pozemkov˘ch
úprav. Následnû byl zvolen Sbor zástupcÛ vlastníkÛ. Dále byli vlastníci pÛdy zváni
ke zji‰Èování prÛbûhu hranic pozemkÛ v obvodu pozemkové úpravy a budou násle-
dovat dal‰í fiízení k uspofiádání pozemkÛ v k. ú. Mûnín.

• Projekãní a inÏen˘rská ãinnost:
– Projektová dokumentace na opravu stfiechy v Z· Mûnín.
– Statika stropÛ âOV Mûnín v hale nad povodÀov˘mi nádrÏemi pro umístûní od-

stfiedivky kalové koncovky âOV.
– Studie na roz‰ífiení kuchynû a umístûní tfiídy nad kuchyní M· Mûnín.
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S v˘sledky hodnocení ãinnosti obce za rok 2014 mÛÏeme b˘t spokojeni, ale stále
nás tíÏí neuskuteãnûná realizace kanalizace a âOV v osadû Jalovisko. Do rekapi-
tulace ãinnosti je také nutné zafiadit zaji‰tûní spolehlivého chodu v‰ech obecních
budov, sítí, technické infrastruktury, bezporuchov˘ provoz âOV a kanalizace. 

Dûkujeme vám v‰em za pomoc pfii údrÏbû obce a podpofie pfii akcích obce, zá-
jmov˘ch sdruÏení a spolkÛ. -ms-

Rozpoãet na rok 2015 
Na zasedání Rady obce Mûnín byly urãeny investiãní a neinvestiãní akce pro návrh

rozpoãtu na rok 2015.

Urãeny byly tyto akce:
• Kanalizace a âOV Jalovisko.
• Úprava krajnice silnice III /41611 v osadû Jalovisko po kanalizaci a odvodnûní.
• Hygienické zázemí u sportovního hfii‰tû par. ã. 889/1.
• Oprava stfiechy na budovû Z· Mûnín – I. etapa.
• âOV Mûnín – stavební úpravy na budovû âOV vã. pfiístfie‰ku pro kontejner (u bu-

dovy – slouÏí k akumulaci kalÛ).
• âOV Mûnín – nová uskladÀovací nádrÏ kalÛ – 150 m3. 
• Komunikace a chodníky – oprava místní komunikace par. ã. 1032 vãetnû odstav-

n˘ch stání (pfiíjezd k cyklostezce a k PrÛmyslové zónû Mûnín).
• Pfiírodní hfii‰tû – Matefiská ‰kola Mûnín – 10%podíl obce.
• Komunální technika (nov˘ vyÏínaã, motorové nÛÏky, vysavaã listí apod.).
• Úprava terénu a v˘sadba dfievin u polyfunkãního objektu ã. p. 570.
• Projekãní ãinnost – úprava vefiejn˘ch prostranství v obci (parky a parkovû upravené

plochy), plány ÚSES pro komplexní pozemkové úpravy, projekty v˘sadeb (bio-
koridory, doprovodná zeleÀ komunikací a vodoteãí).
– Na investiãní a neinvestiãní akce vût‰ího charakteru bude rozdûlena suma

14 480 000 Kã s tím, Ïe finanãní ãástka na âOV a kanalizaci v osadû Jalovisko
se nevyãerpala v roce 2014 a pfievádí se na rok 2015.

– V‰echny v˘‰e uvedené akce byly zafiazeny do v˘dajÛ návrhu rozpoãtu obce na
rok 2015. Následnû byly do v˘dajÛ zafiazeny ve‰keré poloÏky zabezpeãující spo-
lehliv˘ chod obce, pfiíspûvkov˘ch organizací Z· a M· Mûnín, provozuschopnost
JSDH a podporující sportovní, kulturní a zájmovou ãinnost v obci. V pfiíjmech se
pfii sestavování rozpoãtu vycházelo podle skuteãnosti rozpoãtu roku 2014 s men-
‰ími úpravami vzhledem k daÀové v˘tûÏnosti.

– Rozpoãet obce na rok 2015 s drobn˘mi úpravami ve v˘dajích v oddílech 61 a 36
byl schválen na Zastupitelstvu obce Mûnín dne 18. 12. 2014.



Rozpoãet na rok 2015 – pfiíjmy

6 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ  /  OBEC 1 / 2015

DaÀ z pfiíjmu – závislá ãinnost 3 500 000 Kã

DaÀ z pfiíjmu – podnikatelská ãinnost 80 000 Kã

DaÀ z pfiíjmu – kapitálové v˘nosy 420 00 Kã

DaÀ z pfiíjmu – právnické osoby 3 800 000 Kã

DaÀ z pfiidané hodnoty 8 300 000 Kã

Komunální odpad od obãanÛ 940 000 Kã

Poplatky za psy 16 700 Kã

Poplatky za uÏití vefiejného prostranství 1 000 Kã

Pfiíjem odvodu z loterií (30 %) 80 000 Kã

Pfiíjem odvodu z hracích automatÛ (80 %) 300 000 Kã

Správní poplatky 28 000 Kã

DaÀ z nemovitosti 2 000 000 Kã

DaÀové pfiíjmy celkem 19 465 700 Kã

Neinvestiãní dotace ze státního rozpoãtu 317 000 Kã

Dotace celkem 317 000 Kã

Z dob˘vacího prostoru – BáÀsk˘ úfiad 254 000 Kã

Pronájem – vodovod 484 000 Kã

Pronájem – ZeleÀák 14 500 Kã

Stoãné 1 250 000 Kã

TrÏba kino 55 000 Kã

âtenáfiské pfiíspûvky 1 200 Kã

Pfiíjem od Eko-kom – za tfiídûn˘ odpad 130 000 Kã

Zálohy na energie – OÚ, po‰ta, polyfunkãní objekt, DvÛr 155 000 Kã

Pronájem pozemkÛ – Solar syst., SUS Brno 111 200 Kã

Pfiijaté nekapitálové pfiíspûvky – polyfunkãní objekt, DvÛr 155 000 Kã

Za prodej zboÏí 2 000 Kã

Vnitfiní správa – nájmy – DvÛr, Hoblík, po‰ta, RD ã. 62, polyf.objekt 555 000 Kã

Úroky ze základního bûÏného úãtu 42 000 Kã

Ostatní pfiíjmy celkem 3 208 900 Kã

P¤ÍJMY CELKEM 22 991 600 Kã

Finanãní prostfiedky z pfiedchozích let 3 669 300 Kã

P¤ÍJMY vã. finanãních prost  fiedkÛ z pfiedchozích let 26 660 900 Kã
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Rozpoãet na rok 2015 – v˘daje

PrÛmyslová a ostatní odvûtví hospodáfiství 20 200 Kã
Sbûr a zpracování druhotn˘ch surovin

ZáleÏitosti pozemních komunikací, silnice 1 788 100 Kã
Místní komunikace, chodníky, cyklostezka 

Vodní hospodáfiství 10 224 200 Kã
âOV, kanalizace, vodovod
Revitalizace slepého ramene Litavy

·kolství 5 480 500 Kã
Matefiská ‰kola, ‰kolní jídelna
Základní ‰kola

Kultura 496 700 Kã

Tûlov˘chova a zájmová ãinnost 1 834 000 Kã

Bydlení, komunální sluÏby a územní rozvoj 686 200 Kã
Polyfunkãní objekt
Územní plánování

Ochrana Ïivotního prostfiedí 2 108 700 Kã

Sociální sluÏby a ãinnost v sociálním zabezpeãení 25 000 Kã

Bezpeãnost a vefiejn˘ pofiádek 426 000 Kã

PoÏární ochrana 90 000 Kã

Státní správa, územní samospráva 3 095 000 Kã

Ostatní finanãní operace 300 000 Kã

Ostatní ãinnosti 86 300 Kã

V¯DAJE CELKEM 26 660 900 Kã
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Informace pro obãany

OÚ Mûnín – pracovi‰tû CZECH-POINT

úfiední hodiny: po, st 8.00–12.00 13.00–17.00

Zde se vydávají:

– v˘pisy z katastru nemovitostí 
správní poplatek: 100,- Kã za 1. stranu + 50,- Kã za kaÏdou dal‰í stranu

– v˘pisy z obchodního rejstfiíku
správní poplatek: 100,- Kã za 1. stranu + 50,- Kã za kaÏdou dal‰í stranu

– v˘pisy z Ïivnostenského rejstfiíku
správní poplatek: 100,- Kã za 1. stranu + 50,- Kã za kaÏdou dal‰í stranu

– v˘pisy z rejstfiíku trestÛ
správní poplatek: 100,- Kã za v˘pis

– v˘pisy z bodového hodnocení fiidiãÛ
správní poplatek: 100,- Kã za 1. stranu + 50,- Kã za kaÏdou dal‰í stranu

Dále provádíme:

– pfiihla‰ování k trvalému pobytu
– ovûfiování podpisÛ a listin
– v˘bûr místních poplatkÛ

Úfiední hodiny OÚ Mûnín

po 8.00–12.00 13.00–17.00
st 8.00–12.00 13.00–17.00

Tel.: 544 224 521

Po‰ta Mûnín

po 8.00–10.00 14.00–17.00
út 8.00–11.00 13.00–15.00
st 8.00–10.00 14.00–18.00
ãt 8.00–11.00 13.00–15.00
pá 8.00–11.00 13.00–15.00

Tel.: 544 224 526 
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Knihovna Mûnín

po 15.00–17.00
st 15.00–17.00



Obãanské prÛkazy 
a cestovní doklady vydává:

Mûstsk˘ úfiad Îidlochovice
po 8.00–17.00
st 8.00–17.00

Tel.: 547 428 743

Poplatky v roce 2015

Od 23. 2. 2015 do 31. 3. 2015 se bude
vybírat poplatek za komunální odpad
a poplatek za psy na rok 2015.

Poplatek za komunální odpad

– V˘‰e poplatku je 550,-Kã /osobu/ rok.
– Dûti do 3 let vûku jsou od poplatku

osvobozeny (dûti narozené v roce
2012, 2013, 2014).

– Poplatek hradí v‰ichni obãané pfiihlá-
‰ení k trvalému pobytu.

– Obãané mohou poplatek uhradit ho-
tovû v kanceláfiích OÚ Mûnín nebo
bezhotovostním pfievodem na úãet
obce.

– ãíslo úãtu: 1349490369 / 0800
– variabilní symbol: 151340XXX

(XXX = ãíslo popisné)
VZOR: 151340123

Poplatek za psa
– v˘‰e poplatku: 50,- Kã /1 pes
– variabilní symbol: 151341XXX

Sbûrné místo ve dvofie

je otevfieno kaÏdou sobotu od 13.00 do
15.00 hod. Lze zde ukládat:

� Stavební suÈ a hlínu do pfiistaveného
kontejneru – uloÏení je zpoplatnûno.

� Velkoobjemov˘ odpad – napfi. star˘
nábytek, PVC, linolea, matrace, ko-
berce – uloÏení tohoto odpadu je bez
poplatku. 

� Papír a Ïelezn˘ ‰rot do pfiistaveného
kontejneru. 

� Nebezpeãn˘ odpad – dvakrát roãnû
mobilním svozem. 
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MUDr. Hana Jahorná – praktick˘ lékafi pro dospûlé
MUDr. Jahorná s. r.o., Iâ 03646726, Mûnín 570 66457 / Tû‰any 425, 66454

Ordinaãní hodiny Tû‰any

Pondûlí 12.00–14.00
Úter˘ 12.00–14.00
Stfieda 7.00–11.00
âtvrtek 12.00–14.00

jen objednaní
Pátek 7.00–11.00

tel.: 731 160 612  www.jahorna.cz

Je moÏné objednat se dennû na 6.30–7.00

Ordinaãní hodiny Mûnín

Pondûlí 7.00–11.00
Úter˘ 7.00–11.00
Stfieda 15.00–18.00

15.00–16.00 – jen objednaní
16.00–18.00 – pro pracující

âtvrtek 7.00–11.00
Pátek 12.00–14.00
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Tyto ver‰e zaznûly na úvod vánoãního koncertu mûnínského chrámového sboru, kter˘
jsme mûli moÏnost vyslechnout 28. prosince 2014 v chrámu sv. Markéty v Mûnínû. V prvé
ãásti koncertu, po úvodním hudebním vystoupení dûtí, zaznûly vánoãní koledy (Tichá noc,
Veselé vánoãní hody, Padla rosa studená...), ve druhé pak tfii ãásti Rybovy âeské m‰e
vánoãní. Koncert uzavíraly opût koledy. Cel˘ program byl prokládán kultivovan˘m prÛ-
vodním slovem paní ZdeÀky Kir‰ové.

Soubor pod vedením varhanice Markéty Krejãifiíkové se schází a nacviãuje od roku
2003. Má v prÛmûru 15 ãlenÛ. Za kaÏd˘m koncertem se skr˘vá mnoho hodin nacvião-
vání. Zkou‰et zaãíná jiÏ koncem fiíjna, vypilováno je aÏ po 24 dvouhodinov˘ch zkou‰-
kách. ProtoÏe v‰ak v‰ichni zpívají rádi, není pro nû tato ãasová nároãnost zátûÏí. 

Letos poprvé zpíval sbor svÛj vánoãní koncert dvakrát. Druh˘ koncert zaznûl 3. ledna
2015 v Nesvaãilce. V˘tûÏek dobrovolného vstupného z tohoto koncertu byl urãen na v˘-
stavbu kaple v Nesvaãilce.

Hudba a zpûv nás provázejí cel˘m Ïivotem. Pfiedev‰ím v dobû Vánoc pfiiná‰ejí do
na‰ich srdcí klid, ‰tûstí a pohodu. Tuto úlohu beze zbytku splnil také koncert mûnín-
ského chrámového sboru. Díky vám za to, pfiátelé. -r-

Na kfiídlech Vánoc
Je ‰tûdr˘ veãer, je radosti ãas,
‰tûstí a lásku aÈ probouzí v nás.
Jestli jste mladí a nebo stafií,
aÈ va‰e oãi radostí záfií! 

Rolniãky zvoní, jehliãí voní,
dûti uÏ ãekají na zázrak.
V‰ude je klid, co více si pfiát,
‰tûstí a lásku si mÛÏeme dát.

âlenové sboru
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Program rozvoje obce na léta 2015–2020
Ze zákona o obcích vypl˘vá pro obec povinnost peãovat o rozvoj svého území, o po-

tfieby sv˘ch obãanÛ a chránit vefiejné zájmy obce. K tomu, aby se mohla obec plnû roz-
víjet a fungovat, je tfieba mít vytvofien˘ optimální systém plánování a fiízení obce. Jedním
ze základÛ tohoto systému je dobfie fungující program rozvoje obce, coÏ je plánovací do-
kument, kter˘ má fie‰it stfiednûdobé zámûry obce na období 4–7 let. K ãemu mÛÏe tako-
v˘to program poslouÏit? Napfi. bude dÛleÏitou souãástí kritérií pfii posuzování Ïádostí obcí
o pfiidûlení dotací na realizaci zámûrÛ a plánÛ obce.

Na‰e obec pfii tvorbû tohoto plánovacího dokumentu vyuÏije nabídnutou pomoc pra-
covníkÛ místní akãní skupiny MAS Za humnama. MAS sehraje koordinaãní a metodickou
roli. Pfiipraví a zpracuje analytické podklady. PomÛÏe pfii vytvofiení pracovní skupiny obce.
Zorganizuje vefiejné projednání programu a bude spolupracovat na zpracování dokumentu
se v‰emi zámûry, cíli, opatfieními a zpÛsoby realizace. 

Plánovací dokument bude zahrnovat rozvoj obce ve v‰ech jeho oblastech, v infra-
struktufie a vybavenosti obce, v hospodáfiství, v Ïivotní úrovni obyvatelstva, v Ïivotním
prostfiedí obce a ve správû obce. Bude se zab˘vat napfi. rozvojem ‰kolství v obci, rekon-
strukcí budovy základní ‰koly, roz‰ífiením kapacity matefiské ‰koly a modernizací vybavení
obou ‰kol. Vytvofiením systému odpadového hospodáfiství, tfiídûním a likvidací v‰ech druhÛ
odpadÛ, vybudováním sbûrného dvora. Dokonãením systému likvidace odpadních vod,
v˘stavbou koncovky likvidace odpadních kalÛ v místní ãistiãce odpadních vod, údrÏbou
a rekonstrukcí kanalizaãní sítû. Stanoví vhodn˘ rozvoj hospodáfisk˘ch aktivit v jednotliv˘ch
ãástech katastru na‰í obce. PouÏije v˘sledky komplexních pozemkov˘ch úprav pfii reali-
zaci vhodného vyuÏití krajiny a Ïivotního prostfiedí obce, k vytvofiení systému polních cest,
ekologické kostry krajiny s biocentry a biokoridory. Plánovací dokument bude fie‰it spo-
lupráci s místními spolky, obãansk˘mi sdruÏeními a organizacemi. VyuÏití jejich poten-
ciálu pfii organizování spoleãenského, kulturního a sportovního Ïivota obce. Bude se za-
b˘vat efektivním vyuÏitím správy a majetku obce, napfi. vyuÏitím uvolnûn˘ch obecních
prostor v areálu souãasné po‰ty a b˘valého zdravotního stfiediska. ¤e‰ením revitalizace
zelenû a zkulturnûním vnitfiní ãásti obce. 

NámûtÛ a nápadÛ, které se mohou stát souãástí programu rozvoje obce, je urãitû da-
leko více. Bude záleÏet na zájmu kaÏdého z nás, obãanÛ obce, jak kvalitní dokument si
obec pfiipraví. -s-

V¯ZVA – NABÍDKA KE SPOLUPRÁCI

Vedení obce nabízí obãanÛm a zástupcÛm místních organizací a spolkÛ
spolupráci v redakãní radû obce. Náplní ãinnosti redakãní rady bude 
pfiíprava a tvorba Mûnínského zpravodaje, obecních webov˘ch stránek 
a dal‰ích informaãních materiálÛ obce. Podrobnûj‰í informace poskytne 

starosta obce, kter˘ bude ãinnost redakãní rady koordinovat.
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Novû s odpady
V‰echny obce musí zajistit svoz bioodpadu a oddûlenû sbírat kovy, tak se dají

shrnout novinky nové vyhlá‰ky Ministerstva Ïivotního prostfiedí ã. 321/2014, o roz-
sahu a zpÛsobu zaji‰tûní oddûleného soustfieìování sloÏek komunálních odpadÛ,
která zaãala platit od 1. ledna 2015. To je nepochybnû dobrá zpráva pro v‰echny,
kter˘m záleÏí na na‰em spoleãném prostfiedí. VÏdyÈ bioodpad tvofií podle nûkter˘ch
odhadÛ aÏ padesát váhov˘ch procent ve‰kerého komunálního odpadu, kovy tvofií
odhadem v prÛmûru 10–30 kilogramÛ na osobu a rok. Teì uÏ jen bude záleÏet na
jednotliv˘ch obcích, jak se k tomu postaví. Zda to pojmou jako pfiíleÏitost pro v˘-
znamné zlep‰ení, nebo jen jako povinné naplnûní, jelikoÏ, jak je známo, ãert je vÏdy
schován v detailu.

Podle vyhlá‰ky musí obec zajistit sbûr biologick˘ch odpadÛ rostlinného pÛvodu
minimálnû vÏdy od 1. dubna do konce fiíjna. Toho lze dosáhnout rÛzn˘mi zpÛsoby.
Nejsnadnûj‰í a nejlevnûj‰í jsou domácí a komunitní kompostéry pro kaÏdého; vy-
hlá‰ka umoÏÀuje a pfiedpokládá, Ïe se v obcích vyuÏijí dále sbûrné nádoby (spe-
ciální popelnice), pytlov˘ sbûr, ale i sbûrné dvory. Postaãí vÏdy libovolná jedna
moÏnost nebo kombinace. Napfi. na Vy‰kovsku se uÏ dnes bioodpad sbírá v 62
obcích, kdy skoro 72 tisíc obyvatel za rok vytfiídí 2,6 mil. kg bioodpadu, to je na 
jednoho obãana 36 kg (ãísla z roku 2013), dal‰í v˘znamné mnoÏství pfiedstavují 
domácí kompostéry, kde se produkce neeviduje. Tohoto úspûchu nepohybnû do-
sáhli velk˘m poãtem samostatn˘ch speciálních popelnic, podobnû jako i dÛkladnou
a dlouhodobou osvûtou.

Brno povinnost dnes mÛÏe splnit jen tím, Ïe do kontejnerÛ na bioodpad ve sbûrn˘ch
dvorech dovolí dávat i rostlinn˘ bioodpad (odfiezky zeleniny, zbytky potravin) z domác-
ností, a ne pouze ze zahrad. Vyhlá‰ku by sice splnilo, ale velkého úspûchu by ne-
dosáhlo. Nikdo nebude v létû dvakrát t˘dnû vozit bioodpad do sbûrn˘ch dvorÛ, pokud
nebydlí hned vedle. Proto doufáme, Ïe i Brno brzy zavede tam, kde není vhodné 
mít komunitní ãi domácí kompostéry, speciální popelnice na bioodpad, které bude
sváÏet buì na kompostárnu, nebo lépe do komunální bioplynové stanice, kterou si 
vybuduje a která bude navíc pro obãany vyrábût teplo a elektfiinu.

Vyhlá‰ka nafiizuje povinn˘ celoroãní sbûr papíru, plastu, skla a kovÛ. Sbûr prvních
tfií komodit po obcích je celkem bûÏn˘, kovy se sbírají ãasto jen ve sbûrn˘ch dvorech.
Tak jak je Brno velmi pozadu ve sbûru bioodpadu, tak je pokrokové ve sbûru hliníku,
jednoho z kovÛ. Ten se dá dnes dávat do v‰ech sbûrn˘ch dvorÛ (obãané jin˘ch obcí
jen závidí) a plechovky navíc i do „Ïlut˘ch" kontejnerÛ. Snad ostatní obce vyhlá‰ka
namotivuje, Ïe sortiment kovÛ roz‰ífií nebo Ïe zavedou jeho sbûr na rÛzn˘ch místech
po obcích, napfi. na sídli‰tích mezi odpadová hnízda by mohla pfiib˘t popelnice na
drobn˘ kovov˘ odpad.
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I na‰i obec ãeká úkol vytvofiit obecnû závaznou vyhlá‰ku o stanovení systému
shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ a nakládání se stavebním odpadem na území obce. Tato obecnû závazná
vyhlá‰ka bude fie‰it, jak˘m zpÛsobem se bude odpad v obci tfiídit a shromaÏìovat.
Jak bude organizován sbûr a svoz odpadu. Zajistí, které sloÏky odpadu budou shro-
maÏìovány obcí ve sbûrném dvofie. Odpad, jehoÏ v˘voz bude zaji‰tûn svozovou
firmou. Stanoví, kdy a jak ãasto budou jednotlivé sloÏky odpadu vyváÏeny. Urãí po-
vinnosti, kter˘mi se pfii tfiídûní a sbûru budou muset fiídit místní obãané. 

KdyÏ to shrneme, zájem obce a obãanÛ rozhodne o úspûchu. Vyhlá‰ka k tomu 
jen napomÛÏe, sama hned nic nezlep‰í! -s-

Doporuãení:
� ve sv˘ch vozidlech nevystavujte Ïádné vûci, ani prázdnou igelitovou ta‰ku (zava-

zadla ve vozidle nenechávejte kolemjdoucím na oãích);
� nenechávejte ve vozidle Ïádné cenné vûci (ani kdyÏ od vozu odcházíte na malou

chvíli);
� pfii manipulaci s nákupem dbejte na bezpeãnost;
� sledujte  své okolí a zavazadla v prostoru odemãeného vozidla;
� nepokládejte volnû penûÏenku nebo klíãe na stfiechu vozidla;
� vûnujte pozornost svému okolí pfii vykládání nebo nakládání zakoupeného zboÏí;
� nenechávejte nic cenného ve vozidle (kde nic není, ani zlodûj neuspûje);
� zabezpeãením vozidla ztíÏíte pachateli krádeÏ;
� vyuÏívejte hlídaná parkovi‰tû;
� neparkujete v místech, kde dochází ãasto ke krádeÏím;
� zajímejte se o bezpeãnûj‰í systém ochrany vozidla; 
� pfii odchodu od vozidla zkontrolujte uzavfiení oken, dvefií, stfie‰ního okénka;
� zamykejte vozidlo (i kdyÏ se vzdalujete od vozidla jen na chvíli);
� doklady osobní ani k vozidlu neukládejte do palubní pfiihrádky;
� nenechávejte svá auta na opu‰tûn˘ch místech. 

Vem si mû

Pachatelé kromû cel˘ch vozidel zcizují také vûci z vozi-
del. Zamûfiují se buì na vûci odnímatelné, coÏ jsou zpûtná 
zrcátka, stfie‰ní nosiãe, pneumatiky, autoantény a náhradní
díly uloÏené v zavazadlovém prostoru, pfiípadnû odãerpávají
pohonné hmoty z nádrÏí aut. Pachatelovu pozornost mohou
upoutat instalované autorádio, navigace, viditelnû uloÏené
vûci ve vozidle, napfiíklad rÛzné obleãení, ta‰ky, kabelky, pe-
nûÏenky, videokamery, kufry, jízdní kola. Není v˘jimkou, Ïe
v zimû z vozidel mizí lyÏe, zimní obleãení nebo jakékoli zimní
vybavení.
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Komunální volby v na‰í obci
Volby do Zastupitelstva obce Mûnín se konaly 10. a 11. fiíjna 2014. Tabulka uka-

zuje v˘sledky tûchto voleb podle poãtu získan˘ch hlasÛ.

poãet získan˘ch hlasÛ

1. Oldfiich OdráÏka 481 86,98 %

2. Dalibor Gold 395 71,43 %

3. Jan Aujesk˘ 352 63,65 %

4. Daniel Wagner 342 61,84 %

5. Jifií Richter 339 61,30 %

6. Zdenûk Jochman 327 59,13 %

7. Iva Stravová 297 53,71 %

8. Jifií Michálek 295 53,35 %

9. Miroslav Sekanina 287 51,90 %

10. Miroslav ·indeláfi 286 51,72 %

11. Jaroslav Povoln˘ 278 50,27 %

12. David Kir‰ 261 47,20 %

13. Katefiina Hrdliãková 260 47,02 %

14. Pavel Kovaã 252 45,57 %

15. Milo‰ Musil 226 40,87 %

16. Andrei Ianosteac 210 37,97 %

17. Viktor Buchta 202 36,53 %

18. Jaroslav Florian 196 35,44 %

19. Petr Vondráãek 147 26,58 %

20. Jifií Musil 127 22,97 %

platn˘ch hlasÛ 553

poãet oprávnûn˘ch voliãÛ 1486
volební úãast 560 37,70 %
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Obãané zvolení 
do Zastupitelstva obce Mûnín

Volební strana ã.1
KfiesÈanská a demokratická unie 
– âeskoslovenská strana lidová 
a nestraníci

1. Oldfiich OdráÏka
2. Mgr. Dalibor Gold
3. Jan Aujesk˘
4. Daniel Wagner
5. Pavel Kovaã
6. David Kir‰
7. Miroslav ·indeláfi
8. Jaroslav Povoln˘
9. Jifií Michálek

10. Miroslav Sekanina
11. Viktor Buchta
12. Katefiina Hrdliãková

Volební strana ã. 2
Obãanská demokratická strana

1. Jifií Richter
2. Mgr. Zdenûk Jochman
3. Milo‰ Musil

Zasedání 
novû zvoleného zastupitelstva 

Vefiejné ustavující zasedání Zastu-
pitelstva obce Mûnín se konalo dne 
7. 11. 2014. Na tomto zasedání pro-
bûhla volba starosty obce Mûnín,
místostarostu a ãlenÛ rady násle-
dovnû:

Starostou obce Mûnín byl zvolen
Mgr. Dalibor Gold

Místostarostou byl zvolen
Oldfiich OdráÏka

âleny rady obce byli zvoleni
Mgr. Zdenûk Jochman
Jifií Richter
Miroslav ·indeláfi

Zastupitelstvo obce Mûnín

Jan Aujesk˘
Viktor Buchta
Mgr. Dalibor Gold
Katefiina Hrdliãková
Mgr. Zdenûk Jochman
David Kir‰
Pavel Kovaã
Jifií Michálek
Milo‰ Musil
Oldfiich OdráÏka
Jaroslav Povoln˘
Jifií Richter
Miroslav Sekanina
Miroslav ·indeláfi
Daniel Wagner

Rada obce Mûnín

Mgr. Dalibor Gold
Oldfiich OdráÏka
Mgr. Zdenûk Jochman
Jifií Richter
Miroslav ·indeláfi

Komise obce Mûnín

Komise v˘stavby:
Jifií Richter, Miroslav Sekanina,
Oldfiich OdráÏka, David Kir‰, 
Miroslav ·indeláfi 

Pofiádková a Ïivotního prostfiedí:
Jan Aujesk˘, Jaroslav Povoln˘, 
Milo‰ Musil, Jifií Michálek, 
Mgr. Dalibor Gold 

Sociální, kulturní a ‰kolská:
Katefiina Hrdliãková, Viktor Buchta,
Daniel Wagner, Pavel Kovaã,
Mgr. Zdenûk Jochman 

Zamûstnanci 
Obecního úfiadu Mûnín

Dana Jevická – úãetní
Jana Povolná – admin. pracovnice
Jifií Dvofiák – údrÏba obce
Jifií Gargula – obsluha âOV Mûnín
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Dal‰í volby uplynulého volebního roku
Ve dnech 23. a 24. kvûtna 2014 probûhly v na‰í republice volby do Evropského par-

lamentu. V˘sledky tûchto voleb v na‰í obci ukazuje následující tabulka.
1. ANO 2011 36 19,05 %
2. TOP 09 26 13,76 %
3. KDU-âSL 25 13,23 %
4. âeská strana sociálnû demokratická 22 11,65 %
5. Komunistická strana âech a Moravy 21 11,11 %
6. Obãanská demokratická strana 13 6,88 %
7. Strana svobodn˘ch obãanÛ 13 6,88 %
8. âeská pirátská strana 8 4,23 %
9. Str. zdravého rozumu – NECHEME EURO – za Evropu sv. st. 5 2,65 %

10. Moravané 4 2,12 %
11. Liberálnû ekologická strana 3 1,59 %
12. LEV 21 – Národní socialisté 2 1,06 %
13. Obãanská konzervativní strana 2 1,06 %
14. Strana zelen˘ch 2 1,06 %
15. Volte Prav˘ Blok www.cibulka.net 2 1,06 %
16. Vûci vefiejné 2 1,06 %
17. Úsvit pfiímé demokracie Tomia Okamury 1 0,53 %
18. âeská strana regionÛ 1 0,53 %
19. Evrop‰tí demokraté 1 0,53 %

poãet platn˘ch hlasÛ 189
poãet oprávnûn˘ch voliãÛ / volební úãast 1469 /189 12,86 %

Souãasnû s volbami do obecních zastupitelstev se konaly také volby do Senátu Par-
lamentu âeské republiky. Jak volili obãané na‰í obce viz níÏe.

I. kolo konané 10. – 11. 10. 2014
1. TOP 09 PhDr. Mgr. Zdenûk ·igut, Ph.D., MPH 84 27,72 %
2. ANO 2011 Ing. Pavel ZÛna, MSS., Ph.D. 70 23,10 %
3. âSSD Ing. Ivo Bárek 59 19,47 %
4. KDÚ-âSL Bc. Roman Cel˘, DiS. 58 19,14 %
5. KSâM Ing. arch. Zdenûk Koudelka 32 10,56 %

poãet platn˘ch hlasÛ 303
poãet oprávnûn˘ch voliãÛ / volební úãast 1486 / 325 21,87 %

II. kolo konané ve dnech 17. – 18. 10. 2014
1. KDÚ-âSL Bc. Roman Cel˘, DiS. 59 59,00 %
2. âSSD Ing. Ivo Bárek 41 41,00 %

poãet platn˘ch hlasÛ 100
poãet oprávnûn˘ch voliãÛ / volební úãast 1486 /100 6,73 %



39.
V¯STAVA

VÍN
SPOJENÁ S OCHUTNÁVÁNÍM VZORKÒ

Vinafisk˘ spolek v Mûnínû

Hodnocení vín probûhne v sobotu 21. 2. 2015
od 13 hodin

v sále Obecního úfiadu v Mûnínû

Sobota 28. února 2015
od 13 do 22 hodin, 

sál Obecního úfiadu v Mûnínû

Hudba cimbálová muzika VarmuÏovi
Obãerstvení – tombola
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Rok ubûhl jako voda a jsou tu dal‰í informace z na‰í ‰koly. V leto‰ních Zprávách
bych vás chtûl informovat hlavnû o projektech, ve kter˘ch je na‰e ‰kola zapojena.
Je jich hned nûkolik. NejdÛleÏitûj‰ím je projekt mûsta Îidlochovice, ve kterém je za-
pojeno 15 základních ‰kol. Zde jsou informace o projektu:

Název projektu: Zvy‰ování kvality ve vzdûlávání ORP Îidlochovice
Pfiíjemce dotace: Mûsto Îidlochovice
Zapojené subjekty: 15 základních ‰kol v ORP Îidlochovice

Cílem projektu je vytvofiení preventivnû intervenãního systému podpory ÏákÛ ohro-
Ïen˘ch ‰kolních neprospûchem. Zámûrem je zmírnit zji‰tûné obtíÏe a jejich dopad 
na dal‰í vzdûlávání cílové skupiny ÏákÛ. V rámci projektu vznikne síÈ odborn˘ch a po-
radensk˘ch sluÏeb pfiímo ve ‰kolách zapojen˘ch do projektu. Budou zvy‰ovány kom-
petence pedagogÛ pro práci s tûmito Ïáky a souãasnû bude poskytována metodická
podpora v této ãinnosti. Projekt dále umoÏní pofiízení potfiebn˘ch kompenzaãních po-
mÛcek pro Ïáky. Inovativnost projektu spoãívá v systematickém posílení poradenství
a roz‰ífiení nabídky speciálnû pedagogick˘ch a psychologick˘ch sluÏeb jiÏ od 1. roã-
níku, zavr‰ené kariérov˘m poradenstvím v 8. a 9. roãníku.

Základní ‰kola Mûnín je do projektu zapojena a bude vyuÏívat tyto klíãové aktivity
projektu:

1. Psychologická intervence – na na‰í ‰kole bude pÛsobit ‰kolní psycholog.
2. Speciálnû pedagogická intervence – na na‰í ‰kole bude pracovat speciální 

pedagog.
3. Skupinová podpora rozvoje ãtenáfiské gramotnosti – na ‰kole budou fun-

govat dva krouÏky na rozvoj ãtenáfiské gramotnosti, jeden na prvním stupni,
dal‰í na druhém stupni.

4. Douãování ÏákÛ – na prvním i druhém stupni budou dohromady ãtyfii pedago-
gové vést douãování.

5. Zaji‰tûní kariérového poradenství – pro Ïáky 8. a 9. roãníku.

V projektu Krajského úfiadu a IS· Sokolnice s názvem „Podpora pfiírodovûdného
a technického vzdûlávání na stfiedních ‰kolách v Jihomoravském kraji“ jsme
taktéÏ zapojeni jako partnerská ‰kola. V rámci tohoto projektu získala na‰e ‰kola 24
sad náfiadí na kov i na dfievo a 12 elektrotechnick˘ch stavebnic do fyziky. Na‰i Ïáci
nav‰tûvují v IS· Sokolnice tzv. projektové dny, na kter˘ch se seznamují s kamero-

Zprávy z na‰í ‰koly
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v˘mi systémy, zabezpeãovacími systémy a robotikou. Odborníci z této ‰koly také do-
jíÏdûjí na na‰i ‰kolu a s Ïáky vedou programování robotÛ, pracují s nimi v dílnách
a s elektrotechnick˘mi stavebnicemi.

Se ‰kolou v Sokolnicích jsme zapojeni je‰tû do jednoho projektu, kter˘ se jmenuje
„Najdi si cestu k technice“. Tento projekt by mûl Ïáky motivovat pfii v˘bûru dal‰ích
‰kol, na které se budou hlásit. V rámci klíãov˘ch aktivit nav‰tûvují na‰i Ïáci rÛzné pod-
niky a provozy a zji‰Èují, jak to vlastnû funguje v bûÏn˘ch firmách.

Jako partnefii jsme zapojeni v projektu, kter˘ realizuje Vysoká ‰kola strategického
fiízení B.I.B.S. Zde se aktivity jiÏ nezamûfiují na Ïáky, ale na na‰e uãitele. Po absol-
vování nûkolika ‰kolení a dodání potfiebného vybavení by mûli umût obsluhovat
a hlavnû pouÏívat ve v˘uce moderní technologie dotykov˘ch zafiízení (tablety).

Posledním, ne v‰ak v dÛleÏitosti, je projekt, kter˘ na‰e ‰kola realizuje jiÏ tfietím
rokem. V rámci tohoto projektu dostávají na‰i Ïáci na I. stupni jednou za ãtrnáct dnÛ
balíãek s ovocem nebo zeleninou. Tyto dodávky zaji‰Èuje spoleãnost MK Fruit a pro-
jekt se jmenuje „Ovoce do ‰kol“.

Na‰i prvÀáãci



� Zajímavá fyzika

� Práce s roboty

� Práce s poãítaãi
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Kulturní akce roku 2014 v sále za radnicí 
• 25. ledna probûhl Farní ples

• 26. ledna se konal oblíben˘ Dûtsk˘ ma‰karní ples

• 8. února uspofiádal Sk Mûnín Sportovní ples

• 15. února Vinafisk˘ spolek Mûnín uspofiádal Bodování vín

• 22. února následnû probûhla tradiãní V˘stava vín

• 26. dubna obec Mûnín uspofiádala Vítání obãánkÛ

• 15. kvûtna M· a obec Mûnín spoleãnû pfiipravily Dûtsk˘ den

• 23. srpna probûhlo Setkání dûtí

• 4. fiíjna obec Mûnín, SK Mûnín a rybáfii spoleãnû uspofiádali Babí léto se zabíjaãkou

• 24. fiíjna – 2. listopadu probûhla V˘stava fotografií pofiádaná Spolkem zdravotnû po-
stiÏen˘ch Mûnín

• 22. listopadu jsme mûli moÏnost nav‰tívit Dílniãky pofiádané SZP Mûnín

• 23. listopadu SZP Mûnín uspofiádal Katefiinsk˘ jarmark

• 12. prosince probûhlo Mikulá‰ské posezení ãlenÛ SPZ Mûnín

• 13. a 14. prosince se konala Razítkovací dílna 

• 31. prosince byl poslední akcí roku Silvestr pro dûti

1 / 2015 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 21
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Poãet obyvatel k 31. 12. 2014 1850
– muÏÛ 918
– Ïen 932

PrÛmûrn˘ vûk v na‰í obci: 38,5 roku
– muÏi 38 let
– Ïeny 39 let

Údaje z evidence obyvatel za rok 2014

Narozeno dûtí 24
– chlapcÛ 5
– dûvãat 19

Úmrtí 14
SÀatek 5
Rozvod 1

Pfiistûhovaní do Mûnína 57
Odstûhovaní z Mûnína 37
Stûhování v rámci obce 5
Poãet rodinn˘ch domÛ dle ã.p. 571

Îenská jména:
1. Jana 48
2. Marie 44
3. Hana 30
4. Eva 26
5. Katefiina 25

MuÏská jména:
1. Jifií 64
2. Jan 54
3. Petr 42
4. Josef 41
5. Pavel, Martin 40
6. Tomá‰ 34
7. Jaroslav 31
8. David 29
9. Franti‰ek 28

10. Marek 23

6. Alena 24 
7. Veronika 23
8. Petra 22
9. Anna, Lucie 19

10. Jitka 18

Statistika jmen v obci Mûnín za rok 2014

Nakreslil Kubík Urban

Nakreslil
Alex Sná‰el
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� 94. narozeniny
paní Svobodová Franti‰ka

� 92. narozeniny
paní Kopfiivová Anna
paní Pfiíhodová Ludmila († 2014)

� 91. narozeniny
paní Fischerová Milada
paní Ralenovská Andûla

� 90. narozeniny
paní Kozlová BoÏena
paní Kfiivánková Marie

� 85. narozeniny
paní Ivánková Vlasta
pan Buchta Josef
paní Hytychová Vûra
paní Nedomová Jaroslava
paní Jelínková Jifiina
paní Melová Jindfii‰ka
paní Krausová Marie

� 80. narozeniny
pan ëásek Jan
paní Baxantová Marie
pan âech Jan
paní Zmrzlá Ludmila
paní Palánová Marie
pan Mrkvica Jan
paní Králová Vûra
pan Strouhal Jifií

V loÀském roce oslavili na‰i obãané svá
v˘znamná Ïivotní v˘roãí. 
V‰em oslavencÛm pfiejeme pevné zdraví,
Ïivotní elán a spokojenost do dal‰ích let.

� 75. narozeniny
pan Novotn˘ Josef
pan Randula Franti‰ek
pan Lörinz Alexander
paní Vojtová Jana
pan Kopfiiva Josef
paní Smetanová Helena
pan Boháãek Antonín

� 70. narozeniny
paní Bielãíková Margita
pan Klein Ivan
paní Kordíková Marie
pan Povoln˘ Jaroslav
pan Hrdliãka Jaroslav
pan Bednárik Josef
pan Kalvoda Franti‰ek
pan Ralenovsk˘ Milan
pan âont Ján
paní âerná Anna
paní Kuklíková Lydia
pan Vozdeck˘ Franti‰ek
paní Mazánková Magdalena
pan Urbánek Josef
paní Kleinová Vladimíra
pan Formánek Jifií
paní Novotná Ludmila
paní Stravová Marie
pan Svoboda Milan

Blahopfiejeme
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Tak jak se rozrÛstá obec Mûnín, rozrÛstají se i tfiídy matefiské ‰koly.  
1. 10. 2014 byla na b˘valém zdravotním stfiedisku uvedena do provozu tfiída Soviãek.

Je novû zrekonstruovaná a krásnû vyzdobená obrázky jedné z na‰ich ‰ikovn˘ch maminek.
Umístûno je zde 15 dûtí, a tak spoleãnû s tfiídami KrteãkÛ, MraveneãkÛ a âmeláãkÛ má
nyní ‰kolka kapacitu 84 dûtí.

Jak uÏ to tak ve ‰kolkách b˘vá, neodmyslitelnou souãástí správného v˘voje dítûte je
pfiedev‰ím hra. Pfiipravit program, kter˘ by byl pro dûti zábavn˘ a pfiitom pouãn˘, nám
pomáhají rÛzná sdruÏení a soubory.

V fiíjnu nás nav‰tívilo Dfievûné divadlo pana Hrubce s pohádkou Honza a drak. V lis-
topadu nám ãertovskou pohádku pfiedvedlo Divadlo Domino. V prosinci jsme s Divadlem
Koráb ãekali na mikulá‰skou nadílku. V Îatãanech jsme nav‰tívili dûtské divadelní pfied-
stavení O princeznách, které sná‰ely zlatá vejce.

V leto‰ním roce nás ãekají dal‰í zajímavé akce a setkání, napfi. sdruÏení SLEPÍ·I,
jehoÏ ãlenové jsou nevidomí, pfiiblíÏí dûtem Ïivot ve tmû. ÎesÈové kvinteto Musica Animae
pfiedstaví dûtem základy váÏné hudby. Babiããinu zahrádku si dûti prohlédnou pfii náv‰tûvû
v˘ukového centra Rozmar˘nek.

Je toho je‰tû spousta, co nás ãeká a snad pfiinese radost, vzdûlání a krásné záÏitky. 

Pokud máte zájem dozvûdût se o na‰í ‰kolce víc, mÛÏete se podívat na na‰e webové
stránky skolka.menin.cz.

·kolka plná dûtí a zábavy

1
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1 Pohádka Honza a drak, Dfievûné divadlo
pana Hrubce

2 Nová tfiída Soviãek 
3 Mikulá‰ská nadílka s Divadlem Koráb
4 Divadelní pfiedstavení O princeznách, které

sná‰ely zlatá vejce

2

3

4
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Spolek zdravotnû postiÏen˘ch Brnûnska
Spolek zdravotnû postiÏen˘ch pracuje v Mûnínû od roku 1995. V leto‰ním roce to

tedy bude neuvûfiiteln˘ch 20 let. I kdyÏ název se nûkolikrát zmûnil, úãel tohoto spolku
zÛstává stále stejn˘. Na‰í snahou je, aby seniofii nezÛstali osamoceni, uzavfieni ve
sv˘ch domovech, ale aby Ïili aktivnû, roz‰ifiovali si své vûdomosti, mûli moÏnost na-
v‰tívit divadla, pfiedná‰ky, zájezdy, setkávali se. Chystáme program na cel˘ rok tak,
aby si mohli vybrat i lidé s rÛzn˘m zdravotním postiÏením.

Z loÀského roku pfiipomenu jen nûkteré akce. Besedy s cestovatelem se jiÏ staly
tradicí – na promítacím plátnû jsme uÏ nav‰tívili pûkn˘ kus svûta. Vyjeli jsme do
Rájce-Jestfiebí na v˘stavu kamélií. V Kloboukách u Brna jsme nav‰tívili muzeum
a vûtrn˘ ml˘n. Dozvûdûli jsme se hodnû zajímavostí. Turistickou vycházku jsme si
naplánovali na barevn˘ podzim. Jeli jsme na Klajdovku a procházkou ‰li do Bílovic
nad Svitavou. Kousek od Brna, a tak nádherná pfiíroda! Divadelní pfiedstavení
v Boleradicích a na Hlínû jsou velmi oblíbená. Dal‰í akcí byl zájezd do Uherského
Brodu, Modré a na Velehrad. Zaãátkem listopadu jsme zorganizovali v˘stavu foto-
grafií. Tu si v Mûnínû uspofiádali absolventi univerzity tfietího vûku pfii VUT v Brnû.
Snad se tûm, ktefií ji vidûli, líbila. Katefiinsk˘ jarmark a dílniãky zamûfiené na adventní
a vánoãní v˘zdobu jsou jiÏ tradicí. Poslední na‰í akcí bylo pfiedvánoãní posezení se
svafiákem, obãerstvením a dobrou náladou.

Pro leto‰ní rok nabízíme kromû bohatého programu také rekondiãní, víkendové
a lázeÀské pobyty. Zveme vás na v‰echny na‰e akce. Jsou urãeny nejen pro ãleny
SZP, ale v‰echny zájemce z Mûnína i okolí. U obchodu Karlova pekárna má ná‰ svaz
skfiíÀku, ve které budou vyvû‰eny aktuální informace. Najdete nás také na interne-
tov˘ch stránkách obce pod adresáfiem: Obec, kultura, sport a voln˘ ãas – SZP.

Zveme vás na v‰echny na‰e akce! Pfiipomínám, Ïe jsou urãeny nejen pro ãleny
SZP, ale také pro v‰echny zájemce z Mûnína a okolí.

Za SZP Heinrichová Hana

1 2
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Plánované akce na rok 2015

leden Vycházka za památkami Brna 
(Letohrádek Mitrovsk˘ch – v˘stava replik korunovaãních klenotÛ)

únor Beseda s cestovatelem
bfiezen V˘roãní schÛze (20. 3.)
duben Turistická vycházka – okolí Brna
kvûten Zájezd Floria KromûfiíÏ (3. 5.)
ãervenec Divadelní pfiedstavení – lesní divadlo Hlína
srpen Zájezd – Slovácké folklorní slavnosti Kyjov (15. 8.)
záfií V˘let (vlakem – Jihlava)
listopad Dílniãky – adventní v˘zdoba (21. 11.)

Jarmark (22. 11.)
prosinec Mikulá‰ské posezení (4. 12.)

Divadelní pfiedstavení – dle aktuální nabídky divadel. Termíny akcí mohou b˘t
zmûnûny.

Obrazové ohlédnutí za ãinností spolku v roce 2014:
1 V˘let do Bílovic, 2 V˘let do Klobouk u Brna, 3 Dílniãky, 4 Jarmark, 5 Vystoupení dûtí na
pfiedvánoãním posezení, 6 V˘stava fotografií

3 4

5 6
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Psí exkrementy ohroÏují lidi i zvífiata
Jedním z mûfiítek kulturnosti národa je dodrÏování hygienick˘ch a estetick˘ch pravi-

del. Pfii pohledu na vefiejnosti pfiístupná místa na‰ich mûst a obcí je jasné, Ïe není v‰e
v pofiádku. Na zneãi‰Èování tûchto prostranství se z velké ãásti podílejí také nezodpo-
vûdní pejskafii, ktefií po svém psu nedokáÏí uklidit v˘kaly.

Riziko, Ïe se va‰e podráÏka setká se psím v˘kalem, je docela velké. Botu si nikdy
neoãistíte dokonale, a tak se mÛÏe lehce stát, Ïe si domÛ nevûdomky pfiinesete cho-
roboplodné zárodky. Psí exkrementy vadí nejen chodcÛm, ale i lidem, ktefií se starají
o mûstskou zeleÀ.

Pozitivní nálezy hygienické sluÏby pfii pravidelném vy‰etfiování dûtsk˘ch hfii‰È a pís-
kovi‰È na pfiítomnost vajíãek ‰krkavek Toxocara canis (pozitivita do 21%) jsou varující.

Pfii vy‰etfiování obyvatelstva ELISA testem bylo na toxokarózu pozitivních 20 %.
Promofiení ‰krkavkami fiádu Toxocara napfiíklad v Praze dosahuje 8 % u psÛ a 16 %
u koãek. ÚroveÀ záchytÛ salmonel u psÛ je v hlavním mûstû kolem 2 %, u koãek pod 
4 %. V souãasné dobû se revidují názory na v˘znamnost v˘skytu rodu Campylobacter
u domácích masoÏravcÛ. Ve svûtové literatufie se totiÏ konstatuje úroveÀ nosiãství
u dospûl˘ch psÛ kolem 50 % populace a podíl psa na infekci ãlovûka 5 %.

Z uveden˘ch údajÛ vypl˘vá znaãné zdravotní a epizootologické riziko Ïivotního pro-
stfiedí zneãi‰tûného psími v˘kaly. RovnûÏ prach such˘ch v˘kalÛ vífien˘ napfiíklad pfii 
sekání zelen˘ch ploch, zneãi‰tûné travnaté plochy parkÛ, vody a podobnû mohou b˘t
rizikov˘m faktorem jak pro lidi, tak pro samotné psy. Zvlá‰tû kdyÏ fiada pÛvodcÛ onemoc-
nûní ãlovûka nebo psÛ pfieÏívá v tûchto prostfiedích i nûkolik mûsícÛ.

Pro úklid psích v˘kalÛ je v na‰í obci instalováno 6 sbûrn˘ch ko‰Û. Ty jsou vybaveny igeli-
tov˘mi sáãky, které jsou urãeny ke sbûru tûchto v˘kalÛ. Tyto speciální ko‰e najdete
v tûchto místech:

– za bytov˘m domem ãp. 401 (smûr Vinohrádky)
– pod bytov˘m domem ãp. 406 (smûr k Hájku)
– v ulici Pod Ml˘nem (u autobusové zastávky)
– u parkovi‰tû prodejny Karlova pekárna (smûr Rybníãek)
– na kfiiÏovatce ulic Kozí a Ruská (smûr k Cézavû)
– u odpoãívadla cyklostezky Mûnín–Bluãina

Ko‰e jsou vyprazdÀovány 1x za mûsíc nebo dle potfieby.
Jejich obsah se likviduje do kontejneru shrabkÛ na âOV
Mûnín.

Jak vidno z pfiedchozího textu, i obec Mûnín vytvofiila podmínky pro tuto specifickou 
sféru Ïivotního prostfiedí na‰í obce. Je na nás „pejskafiích“, jak se budeme k této pro-
blematice stavût, jak odpovûdnû se budeme ke svému Ïivotnímu prostfiedí chovat. 

Pfieji nám „pejskafiÛm“ hodnû odvahy. -r-
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Nejvût‰í spotfiebitelská organizace 
v âeské republice dTest, o.p.s.

Obãané obcí se dennû ocitají v  roli spotfiebitelÛ a mnohdy se setkávají
s nejrÛznûj‰ími úskalími. Velké riziko na nû ãíhá napfiíklad na pfiedvádûcích
akcích a pfii podomním ãi pouliãním prodeji. Mnozí obãané kvÛli nim ãasto
pfii‰li o Ïivotní úspory, zadluÏili se na dlouhá léta. V takov˘ch, ale i v mnoha
ménû kritick˘ch situacích je dÛleÏité znát svá práva i povinnosti a vûdût, na
koho se obrátit pro radu.

Nabídka pro obãany:
� poradenství v oblasti spotfiebitelského práva na telefonní lince 299 149 009 (pracovní dny

9 –17 hodin, bûÏn˘ telefonní tarif),
� prÛbûÏné informování o nejaktuálnûj‰ích spotfiebitelsk˘ch problémech a tématech v po-

dobû tiskov˘ch zpráv,
� moÏnost fie‰ení sporÛ mezi spotfiebiteli a podnikateli prostfiednictvím sluÏby Va‰e StíÏ-

nosti na webové adrese www.vasestiznosti.cz,
� broÏuru „Jak nespadnout do pasti“ zamûfienou na pfiedvádûcí akce a podomní prodej 

a mnoho dal‰ích publikací pojednávajících o dÛleÏit˘ch spotfiebitelsk˘ch tématech (triky 
obchodníkÛ, koupû ojetého vozu a dal‰í), samolepky „Nevhazujte reklamu“ a „Prodejci, ne-
zvoÀte“ atd.

Kontakt: dTest, o.p.s., âernomofiská 419/10, 101 00 Praha 10 
tel.: +420 241 404 922, e-mail: dtest@dtest.cz, www.dtest.cz

KINO MùNÍN
vás zve na mimofiádné dûtské pfiedstavení

SOBOTA 7. B¤EZNA v 16 hodin 

Pásmo krátk˘ch animovan˘ch filmÛ
z dílny studentÛ Univerzity Tomá‰e Bati ve Zlínû.
Pfiíbûhy jsou Ïánrovû a stylovû rÛznorodé. 
Mezi filmy najdete i abstraktní snímky, 
které umoÏní dûtem zapojit vlastní fantazii.
Malí diváci se mohou seznámit s rÛzn˘mi 
animaãními technikami, kter˘mi jsou filmy
vyrobeny.

animacky.utb.cz
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70 let od konce druhé svûtové války
Jaro 1945, období, které se zapsalo do mo-

derních dûjin Evropy. V  tento ãas, na konci 
II. svûtové války, vrcholí na evropském území
boj s  fa‰istick˘m Nûmeckem. Nûmci jsou na
obou váleãn˘ch frontách, západní i v˘chodní,
na ústupu. Je jen otázkou ãasu, kdy Nûmecko
a jeho spojenci kapitulují.

Boj o Mûnín

Osvobození Mûnína bylo úzce spjato s akce-
mi Rudé armády pfii osvobozování Brna. Rudá
armáda vstoupila do na‰í obce 24. dubna.
Z  pamûtní knihy Kronika obce Mûnína 1926
aÏ 1976 citujeme:

„…V noci z pondûlí na úter˘ (z 23. na 24. dub-
na 1945) bylo bojováno pfiímo o Mûnín. Ve dne
bombardování, dûlostfielba z obou stran, tan-
kové boje v  polích, v  noci pûchotní souboj
NûmcÛ a Rudé armády. … První pfiedvoj RA pfii‰el 24. IV. 1945 kolem 5. hodiny od
Îatãan ze smûru na humna a spodní konec. Zatímco spodní konec na‰í obce 
byl svobodn˘, na horním se urputnû bojovalo. Sovûtské vojsko i tento odpor brzy 
zlikvidovalo…“

Boj o Mûnín je v dubnu 1945 souãástí velké vojenské operace Rudé armády, pfii
které je osvobozováno Brno. Kvûten se blíÏí a s ním i vítûzn˘ konec války. Na dosah
je svoboda obyvatel celého na‰eho státu a v‰ech národÛ Evropy. Radostné oka-
mÏiky v‰ak kalí smutek z obrovsk˘ch ztrát lidsk˘ch ÏivotÛ, vojákÛ a civilistÛ, které
zhasly na váleãn˘ch boji‰tích, v koncentraãních táborech i v  t˘lech front. Tyto v˘-
znamné události zasáhly i obãany na‰í obce. Radost z touÏebnû oãekávaného míru
se mísí s velk˘m smutkem ze ztracen˘ch lidsk˘ch ÏivotÛ.

Z publikace profesora Mojmíra Povolného Jeden Ïivot ve dvacátém století:

„…Rusové osvobodili Mûnín 24. dubna 1945, kdyÏ sady a tfie‰Àové aleje byly
v kvûtu. KdyÏ dva dny pfiedtím z  letadel ostfielovali ustupující Nûmce, zabili str˘ce
Rudolfa Ralenovského a bratrance Drahomíra. Radost z  osvobození, slzy nad
hrobem. U nás se Rusové chovali dobfie jako vítaní osvoboditelé, z okolních vesnic
pfii‰ly otfiesné zprávy o násilí a smrti…“

Pfiíslu‰níci Rudé armády, úãastníci
bojÛ pfii osvobozování na‰í obce
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Mezi námi Ïijí pamûtníci tûchto v˘znamn˘ch událostí. Velká ãást z nás, obãanÛ
Mûnína, ale ví o této dobû velice málo a zná tuto dobu jen z hodin dûjepisu, pfiípadnû
z vyprávûní star‰ích. Sedmdesát let, doba krátká, doba dlouhá? To je otázka, na
kterou kaÏd˘ z nás odpoví jinak. Pfiesto je povinností nás v‰ech pfiipomenout si 
tuto v˘znamnou událost v Ïivotû na‰í obce a uctít ji pietní vzpomínkou. U této pfií-
leÏitosti pfiipravuje obec nûkolik vzpomínkov˘ch akcí, které by mûly toto v˘znamné
v˘roãí pfiipomenout.

K podrobnûj‰ím informacím o této dobû se dostanete v pamûtní knize Mûnína, 
uloÏené v okresním archivu Brno-venkov, kter˘ je umístûn v areálu benediktinského
klá‰tera v Rajhradû, a v publikaci Mgr. Hany Kalábové MùNÍN v minulosti a dnes,
vydané v roce 2000.

Bitva u Ofiechova

Ve stejné dobû jako boje o Mûnín se odehrávala bitva u Ofiechova, rozhodující
bitva, kterou byl zlomen odpor nûmecké armády a zapoãalo osvobozování mûsta
Brna. Cel˘ t˘den probíhaly tûÏké boje mezi vojsky 2. ukrajinského frontu a nûmeckou
armádou, bûhem kter˘ch obec nûkolikrát pfie‰la z nûmeck˘ch do sovûtsk˘ch rukou
a naopak. V tûchto bojích padlo 960 so-
vûtsk˘ch a rumunsk˘ch a 275 nûmec-
k˘ch vojákÛ. Zniãeno bylo 35 sovût-
sk˘ch tankÛ a samohybn˘ch dûl. Stfielba
obec z 80 procent zniãila. Zahynulo dva-
cet místních obãanÛ, zbofieno bylo 176
domÛ. Tato vítûzná bitva, která je ozna-
ãována za nejvût‰í tankovou bitvu na
Moravû, umoÏnila spojeneck˘m vojskÛm
Rudé armády a Rumunské královské 
armády pod vedením mar‰ála Malinov-
ského zahájit osvobozování Brna.

Boj o Brno byl vskutku velkou bitvou
mimofiádného vojenského a politické-
ho v˘znamu. Od Brna zaãal pfiekotn˘
a zmaten˘ ústup NûmcÛ, kter˘ uÏ nû-
mecké vrchní velení nemohlo zvládnout
a jenÏ skonãil aÏ nûmeckou kapitulací 
v kvûtnu 1945.

Sovûtská vojska v ulicích osvobozeného
Brna
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Sportovní klub Mûnín
Rok je pryã. Co se v nûm v‰e událo.
V loÀské sezónû jsme mûli ‰est druÏstev v oficiálních soutûÏích (mlad‰í pfiípravka,

star‰í pfiípravka, star‰í Ïáci, dorost, muÏi A, muÏi B), dále máme je‰tû druÏstvo, kte-
rému fiíkáme pfiedpfiípravka, a na druhém pólu velmi kvalitní druÏstvo star‰ích pánÛ.

Na poãtu mládeÏnick˘ch druÏstev je patrné, Ïe v poslední dobû se nám dafií velmi
dobfie pracovat s mládeÏí. Od mlad‰í pfiípravky po dorost máme kvalitní druÏstva, která
si vedou v soutûÏích velmi dobfie. V této oblasti jsme navázali fungující spolupráci 
s SK Bluãina. S tímto klubem máme tfii spoleãná druÏstva (mlad‰í Ïáci, star‰í Ïáci
a dorost) a doufáme, Ïe budeme ve spoleãné práci pokraãovat i nadále.

Dafiilo se nám i v materiálním zabezpeãení. Provedlo se vydláÏdûní dal‰í ãásti
areálu se zastfie‰ením, které slouÏí jak divákÛm fotbalov˘ch utkání, tak i pfii posezení
na rÛzn˘ch kulturních akcích. Budujeme náhradní travnatou plochu, která bude slouÏit
pfiedev‰ím k tréninkov˘m úãelÛm, postavili jsme betonov˘ Ïlab pro posekanou trávu,
ãásteãnû jsme odvodnili hlavní hfii‰tû, upravilo se oplocení u víceúãelového hfii‰tû
a po revitalizaci se znovu natáhla síÈ okolo slepého ramene. NejdÛleÏitûj‰í je v‰ak
v˘stavba nov˘ch kabin, které by mûly b˘t dokonãeny do ãervna leto‰ního roku.

Jako kaÏd˘m rokem jsme uspofiádali nûkolik kulturních akcí. Tradiãní Markétské
hody a následnû kácení máje jsou akce, které probíhají v areálu SK Mûnín. V sále
za radnicí jsme uspofiádali sportovní ples a pro dûti ples ma‰karní. Spolupracovali
jsme na spoleãné akci „Mûnínské babí léto“, kterou pofiádá obec Mûnín.

1
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Tímto bychom vás chtûli pozvat na kulturní akce, které budou probíhat v roce 
2015. Pfiedev‰ím na Markétské hody, které letos pfiipadají na víkend 11.–13. 7. 2015
a na kácení máje 25. 7. 2015. Dále uspofiádáme na pfielomu kvûtna a ãervna spor-
tovní fotbalov˘ den pro dûti. Na tuto akci zveme v‰echny fotbalisty i ostatní, ktefií 
mají zájem sportovat.

Závûrem dovolte, abychom podûkovali obci Mûnín, v‰em sponzorÛm a v‰em lidem,
ktefií se aktivnû podílejí na fungování na‰eho fotbalového klubu. -j-

1 Star‰í pfiípravka 
2 Vítûzn˘ pokfiik 
3 Hrrr na nû 
4 Mlad‰í pfiípravka

4

2

3



klaun s tvarovacími balónky
diskoték

a

bohatá tombola

SK Měnín a obec Měnín pořádají

sobota
14. března 2015

od 15.00
obecní sál za radnicí

Sportovní klub Měnín pořádá

SpolečenskýSpolečenský plesples
Sobota 21. února 2015 od 20.00
Obecní sál za radnicí

K tanci a poslechu zahraje skupina MODUL   

Srdečně zvou pořadatelé



PEDIKÚRA KLASIK - CENA 220KČ
- RELAXAČNÍ KOUPEL NOHOU S PŘÍSADOU ESENCIÁLNÍCH SOLÍ
- DEZINGEKCE CHODIDEL
- ODSTRANĚNÍ ZROHOVATĚLÉ KŮŽE, KUŘÍCH OK A OTLAKŮ
- ÚPRAVA NEHTŮ A JEJICH OKOLÍ
- JEMNÉ PROMASÍROVÁNÍ CHODIDLA S PĚNOU CALLUSAN, GEHWOLL

SPA PEDIKÚRA CUCCIO (výr.Itálie) - CENA  330KČ
Tento typ komplexní péče o nohy se provádí přípravky fi rmy CUCCIO, vyrobených 
z léčivých bylin, organicky pěstovaného ovoce a mořských produktů. 
O Vaše nohy je pečováno přírodními voňavými ingrediencemi. Tato metoda pedikúry 
napomáhá kvalitnímu růstu nehtů, jeho vyživení a následnému zjemnění pokožky nohou. 
Tento proces zahrnuje úpravu nehtů a nehtového lůžka, peeling nohou, výživnou maskou 
na nohy, aplikaci revitalizačníh oleje.

Používám značky Gehwol a Callusan na problemové nohy a značku Cuccio Naturale SPA

MANIKÚRA KLASIK - CENA 180KČ
- DEZINFEKCE RUKOU
- VMASÍROVNÍ KRÉMU DO KOŘENE NEHTU
- ZATLAČENÍ KŮŽIČKY, ÚPRAVA NEHTŮ
- PROMASÍROVÁNÍ RUKOU HYDRATAČNÍM KRÉMEM

SPA MANIKÚRA CUCCIO - CENA 250Kč
Tato metoda manikúry je velice příjemná. Napomáhá kvalitnímu růstu nehtů, jeho 
vyživení a následné zjemnění pokožky na rukou. Tento proces zahrnuje úpravu nehtů 
a nehtového lůžka, peeling rukou, výživnou masku na ruce, masáž rukou hydratační 
emulzí, aplikace revitalizačního oleje, aplikace nehtového oleje a lakování výživným 
lakem.

P-SHINE - CENA 220KČ
GELLAK - CENA 280KČ
- odstranění gellaku  +  lakování s výživou  120Kč 
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DruÏstvo dorostu

VáÏení spoluobãané, dûti, rodiãe. Chtûli bychom Vás touto cestou krátce seznámit
s aktuální ãinností Tûlocviãné jednoty Sokol Mûnín a jejích jednotliv˘ch oddílÛ a krouÏkÛ.

Oddíl / krouÏek házené

V souãasné dobû je aktivní oddíl MINI házené, a to ve tfiech kategoriích:

� Pfiípravka – smí‰ené druÏstvo dívek a chlapcÛ narozen˘ch po roce 2006;
� Mini Ïaãky a mini Ïáci – smí‰ené druÏstvo dívek a chlapcÛ narozen˘ch v letech

2004 a 2005;
� Mini Ïaãky – dívãí druÏstvo.

V‰echna druÏstva jsou pravideln˘mi úãastníky soutûÏí organizovan˘ch âesk˘m
svazem házené a Jihomoravsk˘m svazem házené. Tûchto soutûÏí se úãastní: Bohu-

nice, Hodonín, Hustopeãe, Ivanãice, Juliánov, KP Brno, Kufiim, Malomûfiice, Mûnín,
Nové Bránice, Sokolnice, StráÏnice, Telnice, Újezd u Brna, Velká nad Veliãkou.

Dívãí druÏstvo mini Ïaãek pak navíc hraje speciální soutûÏ, která je urãena v˘hradnû
dívkám. Cílem této soutûÏe je pfiivést k tomuto sportu nové hráãky a umoÏnit jim,
v rámci v˘hradnû dívãích kategorií, rozvoj v tomto sportu s perspektivou dal‰ího rÛstu.
SoutûÏ byla za tímto úãelem zaloÏena oddíly házené Ivanãic, Kufiimi, Újezdu u Brna,
Bohunic a Mûnína. O tom, Ïe je tato soutûÏ obrovsk˘m pfiínosem, svûdãí i fakt, Ïe
dívky Ivanãic se staly v roce 2014 Mistrynûmi republiky!

DruÏstva trénují tfiikrát t˘dnû, a to v pondûlí, stfiedu a pátek vÏdy od 17 do 18 hodin
v areálu sokolovny. V zimním období v tûlocviãnû, v letním období na venkovním 
hfii‰ti.

� Trenéry jsou Jitka Kubelová, Katefiina Zmrzlá, Jifií Dolina.

� Více info na www.sokolmenin.cz a na schoolnet.chf.cz.

� KaÏdou stfiedu nábor nov˘ch hráãek a hráãÛ.

Tûlocviãná jednota Sokol Mûnín

Turnaj dívãí „MINI superligy“, Ivanãice 18.10. 2014



Ukonãení sezóny – léto 2014 – házenkáfisk˘ „superden“

Vypu‰tûní balónkÛ s pfiáním JeÏí‰kovi 13.12. 2014
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KrouÏek cviãení rodiãÛ s dûtmi, mlad‰ího a star‰ího Ïactva

KrouÏek cviãení rodiãÛ s dûtmi spolu s oddílem cviãení mlad‰ího a star‰ího Ïactva
je tradiãním pfiedstavitelem v‰eobecn˘ch pohybov˘ch a sportovních aktivit.

Cviãení probíhá kaÏd˘ ãtvrtek.
� Rodiãe s dûtmi od 16.30 do 17.30 hodin.
� Mlad‰í a star‰í Ïactvo od 17.30 do 18.30 hodin.
� V leto‰ním roce navíc nácvik na Sokolské Brno ve dnech 5. – 6. ãervna.

Nácvik momentálnû probíhá v rámci ãtvrteãního cviãení rodiãÛ s dûtmi.
� Tento krouÏek vede paní Iva Stravová.

Jednotlivé krouÏky pofiádají nûkolikrát do roka sportovní a zábavné akce pro dûti –
v˘lety, táboráky, soutûÏe apod. V leto‰ním roce napfi. pfiipravujeme nové programy 
– Pohádkov˘ les, Vypou‰tûní balonkÛ s pfiáníãky JeÏí‰kovi aj.

KrouÏek zdravotního cviãení Ïen

Îe je na‰e jednota otevfiená v‰em zájmÛm a generacím, potvrzuje krouÏek zdra-
votního cviãení Ïen.

� Bez omezení vûku.
� KaÏdé úter˘ od 18.00 do 19.00 hodin.
� KaÏd˘ ãtvrtek od 18.30 do 19.30 hodin.
� Vedoucím krouÏku je paní Pavla Wagnerová a paní Vladimíra Kleinová.

Sledujte prosím aktuální dûní na www.hazenamenin.cz,
nebo na www.sokolmenin.cz

Nena‰li jste to, co jste hledali, co vás zajímá a baví? 
Chtûli byste se úãastnit jin˘ch sportovních aktivit? 

Zajímal by Vás jin˘ krouÏek, chtûli byste vést nûjak˘ krouÏek 
– neváhejte nás kontaktovat!

Byli bychom rádi, pokud byste si k nám na‰li cestu a roz‰ífiili tak na‰e fiady. 
V pfiípadû jak˘chkoliv dotazÛ ãi námûtÛ nám prosím napi‰te na e-mailovou 

adresu

hazenamenin.info@email.cz

nebo nav‰tivte na‰e stránky

www.sokolmenin.cz.

âlenové TJ Sokol Mûnín
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1 – Sokolské Brno 2010, 2 – Sokolsk˘ slet 2012, 3 – Olympijsk˘ park Letná 2014, 
4 – Memoriál Otmara Grolicha 2013

1

2

4

3
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Jaroslav Koneãn˘ sedmdesátilet˘
V lednu tohoto roku oslavil v˘znamné Ïivotní jubileum mûnínsk˘ rodák pan Jaroslav

Koneãn˘. Házenkáfi, jehoÏ sportovní zaãátky jsou spjaty se Sokolem Mûnín, docílil sv˘mi
v˘kony met nejvy‰‰ích – od titulu Mistr svûta aÏ k olympijské medaili. PfiipomeÀme nej-
v˘znamnûj‰í mezníky jeho sportovní kariéry.

Po absolvování Základní ‰koly v Mûnínû studoval na Stfiední prÛmyslové ‰kole strojí-
renské v Kotláfiské ulici v Brnû. Zde také v roce 1963 maturoval.

Od roku 1959 byl ãlenem druÏstva mlad‰ího dorostu Sokola Mûnín, oddílu ãeské há-
zené. Na pfieboru mlad‰ího dorostu v Turnovû v roce 1959 obsadilo toto druÏstvo 2. místo.
O rok pozdûji skonãilo druÏstvo Sokola Mûnín opût druhé na pfieboru republiky v Náchodû.
Na tomto pfieboru byl Jaroslav Koneãn˘ vyhlá‰en nejlep‰ím hráãem a nejlep‰ím stfielcem 
finálové skupiny. V roce 1961 bojovalo druÏstvo Sokola Mûnín opût ve finále pfieboru 
dorostu ve Studénce. „... mûli jsme ambice vyhrát titul pfieborníka âSSR, ale pro mou 
diskvalifikaci ... hrál jsem naãerno II. ligu za muÏe a byl poznán rozhodãím ... skonãilo 
druÏstvo ãtvrté,“ vzpomínal Jaroslav.

V letech 1962–1964 byl ãlenem prvoligového druÏstva Sokola Telnice. Zde se vypra-
coval na v˘jimeãného hráãe. A tak se nebylo ãemu divit, Ïe si jej jako devatenáctiletého
vybral trenér Bedfiich König do praÏské Dukly.

Od roku 1964 byl ãlenem národního t˘mu. V národní reprezentaci pÛsobil do roku 1974, 
tedy cel˘ch 10 let. V roce 1967 získalo na‰e reprezentaãní druÏstvo titul Mistra svûta. 
Za tento úspûch byl Jaroslavovi udûlen titul Mistr sportu.

V roce 1968 se stal ãlenem t˘mu Baníku 1. máj Karviná. V tomto muÏstvu hrál 4 roky.
V roce 1971 byl za nákladû vynikajících v˘konÛ v lize a v reprezentaci, zejména na MS
ve Francii, vyhlá‰en nejlep‰ím házenkáfiem âSSR.

V roce 1972 reprezentoval na‰i zemi na XX. olym-
pijsk˘ch hrách v Mnichovû, kde se spolupodílel na 
vybojování druhého místa a zisku stfiíbrn˘ch olym-
pijsk˘ch medailí. Za tuto reprezentaci mu byl udûlen
titul ZaslouÏil˘ mistr sportu.

V roce 1972 pfiestoupil z Karviné do druholigové-
ho druÏsta KPS Brno. Po skonãení aktivní ãinnosti
v KPS Brno aÏ do sv˘ch 42 let hrával aktivnû kraj-
sk˘ pfiebor za druÏstvo Újezdu u Brna, kde souãasnû
trénoval druÏstvo muÏÛ.

K velikánÛm házené, jako byl Franti‰ek Vykoufiil 
ze Sokola Telnice a Rudolf Havlík z Dukly Praha, pa-
tfiil, stále patfií a bude patfiit i mnohonásobn˘ Mistr
âSSR, ZaslouÏil˘ mistr sportu, Mistr svûta, drÏitel
stfiíbrné olympijské medaile z XX. letních olympij-
sk˘ch her v Mnichovû, mûnínsk˘ rodák a odchova-
nec oddílu házené Sokola Mûnín – pan Jaroslav
Koneãn˘. Blahopfiejeme. - r-

Jaroslav Koneãn˘ s olympijskou me-
dailí z roku 1972
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Hasiãi Mûnín v roce 2014
VáÏení spoluobãané, dovolte nám malé ohlédnutí za uplynul˘m rokem 2014.

Trendem posledních let je úbytek zásahÛ na‰í jednotky u poÏárÛ a naopak nárÛst
zásahÛ technick˘ch. Mezi tyto technické zásahy patfií ãerpání vody, odstraÀování 
polomÛ stromÛ a také ãi‰tûní kanalizace.

Zásahy SDH Mûnín v roce 2014:
– 13. dubna, Otmarov – poÏár dvou osobních automobilÛ v zatáãce pfied firmou

Lega.
– 6. ãervna, Otmarov – poÏár kotle rodinného domu.
– 27. ãervence, Mûnín – poÏár stromu pfied domem ãíslo 76. 
– 3. listopadu, Otmarov – poÏár odpadu, jeho prolévání a rozebírání.
– 1. prosince, Otmarov–Mûnín – nahlá‰en hofiící strom spadl˘ na rozvod elektrické

energie – místo neupfiesnûno. Jeho vyhledání a odstranûní – spolupráce s firmou
E-ON.

Dal‰í aktivity na‰eho sboru:
– ObãanÛm na‰í obce nabízíme moÏnost odevzdat vyslouÏilé elektrospotfiebiãe

v hasiãské zbrojnici, a to kaÏdou nedûli od 10 do 11 hodin, nebo kaÏdou první
stfiedu v mûsíci od 19 do 20 hodin (v dobû konání pravidelné ãlenské schÛze
sboru). Po domluvû je také moÏn˘ jin˘ termín.

– Pofiádáme kulturní akce, pfiedev‰ím pro dûti (dûtské dny), novû pfiipravujeme
„Drakiádu s hasiãi“ a dal‰í akce. KaÏd˘m rokem pak masopustní obchÛzku.

– KaÏdoroãní v˘tvarná soutûÏ „PoÏární ochrana oãima dûtí“. Budeme rádi, kdyÏ se
této soutûÏe zúãastní také dûti Z· a M· v na‰í obci.

Novinky a podûkování:
– Ve spolupráci s Obecním úfiadem Mûnín se nám podafiilo získat dotaci od

Jihomoravského kraje na zakoupení nové nádrÏe do hasiãského auta.
– Jednotka získala nového ãlena, perspektivnû máme je‰tû dal‰í zájemce.
– Dûkujeme Obecnímu úfiadu Mûnín za spolupráci, dále Petru Ondráãkovi a v‰em

ãlenÛm za jejich obûtavou ãinnost ve sboru.

Závûrem nám dovolte, abychom vám v‰em do nového roku 2015 popfiáli hodnû
zdraví, ‰tûstí a radosti ze Ïivota.

Mûnín‰tí hasiãi 

Dûkujeme firmû LUXART za sponzorsk˘ dar – halogenová svûtla pro na‰i
cisternu.
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1 – Dûtsk˘ den, 2 – Dopravní nehoda v Otmarovû, 3 – Nová nádrÏ cisterny, 4 – PoÏár ro-
dinného domu v Otmarovû, 5 – Den otevfien˘ch dvefií na hasiãce
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Rybafiení v roce 2014
Po roce zdravím v‰echny pfiíznivce pfiírody a rybafiení od Mûnínského rybníãku.
Tento rok jsme zaãali jiÏ ãasnû z jara, kdy se na bfiehy instalovalo osm kusÛ lavi-

ãek a v‰ichni se tû‰ili na rybafiení v novû opraveném rybníce s malebn˘m okolím,
novû opevnûn˘mi bfiehy a vysetou trávou kolem dokola.

Pfied prvními závody, které se konaly 5. dubna, bylo do vody nasazeno 800 kg
kapra. Ryba se po 3 – 5 dnech pûknû aklimatizuje a rozpluje se po celé vodní plo‰e,
takÏe kaÏd˘ závodník má stejnou ‰anci na ‰upinat˘ úspûch.

Závody se opût nesly v dobrém rybáfiském duchu, kdy se vesele lovilo s dosta-
teãn˘m dodrÏováním pitného reÏimu. To v‰e vyvrcholilo vyhlá‰ením vítûze, pfiedáním
cen a bohatou tombolou.

K pfiíleÏitosti dne dûtí se 7. ãervna konaly jiÏ tradiãní závody pro mládeÏ nav‰tû-
vující Z· v Mûnínû. Úãast byla bohatá jiÏ od samého zaãátku, kdy v ‰est hodin ob-
sadilo nejlep‰í místa u vody zhruba dvacet mlad˘ch rybáfiÛ a rybáfiek v doprovodu
rozespal˘ch tatínkÛ.

Rybníãek byl opût o 200 kg kapra a 60 kg lína bohat‰í, a tak se bylo na co tû‰it.
Slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ o nejvût‰í rybu a o nejvíce naloven˘ch ryb ukonãila 

bohatá tombola, která byla vyvrcholením závodÛ také díky tomu, Ïe hlavní cenou
bylo Ïivé kÛzle.

Rybáfisk˘ spolek pak dále uspofiádal pfiedhodové posezení u rybníãka, kdy se 
opût vesele chytalo a obãerstvovalo.

Po cel˘ rok se pak rybáfisk˘ krouÏek peãlivû staral o cel˘ areál kolem vody, napfií-
klad seãením trávy, úpravou a regulací vodní hladiny a novou fasádou na pfieãerpá-
vací stanici. Byl také nápomocen pfii obecních akcích a pfii sbûru starého Ïeleza,
kter˘ sám pofiádá.

Vûfiím, Ïe i tento rok 2015 probûhne v dobrém, klidném rybáfiském duchu. Po-
fiadatelé jiÏ teì peãlivû plánují dal‰í kulturní akce a slibují, Ïe se bude opravdu na 

co tû‰it.

Petru zdar 
a díky za podporu rybáfiského sdruÏení
Mûnín

Podûkování:
Obecnímu úfiadu Mûnín
a v‰em ochotn˘m a aktivním ãlenÛm
RS Mûnín
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VODA • TOPENÍ • PLYN

Jifií Povoln˘
Mûnín 353

www.inmont-povolny.cz / inmont@inmont-povolny.cz
tel.: 605 442 482
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Filmové lahÛdky v mûnínském kinû
Kino Mûnín v roce 2014 pfiineslo sv˘m

náv‰tûvníkÛm mnoho filmov˘ch záÏitkÛ.
O nutné digitalizaci se Zpravodaj zmiÀoval
jiÏ dfiíve. Digitalizací pfie‰lo kino na plat-
formu E-Cinema, která – na rozdíl od multi-
plexÛ, jeÏ promítají filmy ve formátu DCP –
umoÏÀuje promítání pouze z DVD a Blu-
ray diskÛ, na kter˘ch jsou filmy vydávány
pozdûji. Z tohoto dÛvodu je na‰e kino
schopno nabídnout náv‰tûvníkÛm filmy aÏ
s urãit˘m ãasov˘m odstupem od premiéry,
ãímÏ je atraktivita snímkÛ lehce potlaãena.
I tak se v‰ak snaÏíme nabízet filmy v co
nejkrat‰ím ãase od jejich uvedení. 

Dal‰ím kritériem v˘bûru filmÛ je snaha
oslovit co nej‰ir‰í diváckou obec a zároveÀ
dbát na kvalitu filmového díla.

V dne‰ní dobû rÛzn˘ch technick˘ch vy-
moÏeností a domácích kin je tûÏké nalá-
kat náv‰tûvníka do kin. Není to problém jen
na‰eho kina, ale obecnû kinosálÛ v celé
âeské republice. PrÛmûrná náv‰tûvnost
jednosálov˘ch kin je 45 divákÛ. Kino Mûnín
sice nedosahuje takového ãísla, ale s prÛ-
mûrem krátkodobé statistiky 34 divákÛ na
jedno pfiedstavení to na obecní kino není
vÛbec ‰patné. Na zfietel se musí také brát
fakt, Ïe filmy jsou pou‰tûny s nûkolika-
t˘denním odstupem od premiéry. I tak si di-

váci najdou cestu do na‰eho kina a nene-
chají si ujít nenapodobiteln˘ záÏitek velkého
plátna a v˘borného prostorového zvuku. 

V roce 2014 nabídlo Kino Mûnín vefiej-
nosti 44 filmov˘ch projekcí, z toho 13 pfied-
stavení dûtsk˘ch a tfii v rámci Filmového
klubu Mûnín. 

Nejvûrnûj‰í náv‰tûvníci jsou ti nejmlad‰í,
a proto byl pfii kaÏdém dûtském pfiedstavení
obsazen témûfi cel˘ sál.

Pro dospûlé a mládeÏ kino nabídlo rÛz-
norodou ‰kálu filmov˘ch ÏánrÛ. AÈ uÏ to byly
filmové trháky (napfi. Noe, Rivalové), filmy
ocenûné na rÛzn˘ch filmov˘ch festivalech
(napfi. Ida, 12 let v fietûzech) a nebo ty, které
byly natoãeny podle kniÏních bestsellerÛ.

Za zmínku stojí napfiíklad projekce zfil-
movaného kniÏního trháku Stolet˘ stafiík,
kter˘ vylezl z okna zmizel, kdy bylo v sále
opravdu tûsno. Ale i jiné filmy dokázaly oslo-
vit náv‰tûvníky, jako tfieba Babovfiesky 2,
Fair Play, Líbánky, Collete apod. 

JelikoÏ je dnes internet skoro v kaÏdé
domácnosti, zaloÏilo Kino Mûnín koncem
roku 2014 svou vlastní webovou doménu
www.kinomenin.cz. Cílem je podávat ná-
v‰tûvníkÛm ãerstvé informace ohlednû pro-
gramu, plánovan˘ch projekcí kina a Fil-
mového klubu Mûnín. Také zde najdete
kontaktní údaje, na které se mÛÏete obrátit
s jakoukoliv otázkou ohlednû kina a zaslat
rÛzné podnûty a nápady. 

I v roce 2015 je tu Kino Mûnín pro vás,
tak ho neváhejte nav‰tívit! 

Obrázky z filmového klubu:

� Sál plnící se náv‰tûvníky
Na vedlej‰í stranû: uvedení snímku MuÏ bez
minulosti, koncert Pana Douchy a do ucha bandu
po projekci  �
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My‰lenka zaloÏit pfii Kinu Mûnín filmov˘
klub se zrodila na zaãátku loÀského roku.
UmoÏnila vût‰í vyuÏití prostor kina a pfii-
nesla zájem o kvalitní a umûlecky hod-
notné filmy svûtové kinematografie.

Filozofií filmového klubu je nabídnout di-
vákÛm umûleck˘ záÏitek v podobû vybra-
ného artového filmu vÏdy v pÛvodním znûní
s titulky, aby bylo moÏné vstfiebat originalitu
a autenticitu daného díla.

Filmov˘ klub je spoleãenská událost,
a proto je po skonãení projekce je‰tû moÏ-
nost doplnit kulturní záÏitek o koncert vy-
braného interpreta. Aãkoliv jsou projekce
filmu a následn˘ koncert brány jako celek,
není podmínkou zúãastnit se obou akcí. Je
moÏné zajít tfieba jen na koncert nebo na
film. Je to vefiejná akce, a tudíÏ otevfiená
v‰em náv‰tûvníkÛm.

První projekce filmového klubu se usku-
teãnila 21. ãervna 2014, kdy byl pfiedstaven
film Michela Gondryho Pûna dní. Po skon-
ãení zahrál nadûjn˘ hru‰ovansk˘ písniãkáfi
Zbynûk Dovrtûl a dotvofiil atmosféru ãer-
vnového dne.

Ohlas byl více neÏ pozitivní, a proto do
konce roku probûhly je‰tû dal‰í dvû akce.
V fiíjnu film MuÏ bez minulosti uznáva-
ného finského reÏiséra Aki Kaurismäkiho
s koncertem Pana Douchy a do ucha ban-
du, v prosinci pak indick˘ snímek Cizí obûd
s následnou hudební i mluvenou produkcí
Ládi Kruty.

V tomto roce plánuje filmov˘ klub v ãin-
nosti pokraãovat. Hned poslední sobota
v lednu je vyhrazena gruzínskému filmu
Kukufiiãn˘ ostrov. Film reÏiséra Georgije
Ova‰viliho získal hlavní cenu na 49. mezi-

národním filmovém festivalu v Karlov˘ch
Varech.

Filmov˘ klub Mûnín je také ãlen Aso-
ciace ãesk˘ch filmov˘ch klubÛ (AâFK).

Termíny filmov˘ch klubÛ nejsou pfiedem
dány, a proto sledujte v˘vûsky Kina Mûnín,
poslouchejte místní rozhlas a sledujte nové
internetové stránky Kina Mûnín, kde má fil-
mov˘ klub svou vlastní sekci. Dal‰í infor-
mace lze také získat na facebooku a te-
lefonicky.

Neváhejte a nav‰tivte tuto ojedinûlou
kulturní událost! 

Marek Chudáãek
Kontakt:
www.kinomenin.cz
facebook.com/Filmov˘ klub Mûnín
tel.: 733 737 867
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Pozvánka do kina

Pouze na jeden mûsíc bude v kinech v âeské republice uveden
opravdov˘ klenot Ïánru sci-fi, snímek Vetfielec Ridleyho Scotta
z roku 1979. Film bude premiérovû uveden v remasterované reÏi-
sérské verzi a Kino Mûnín bude u toho. Nenechte si tedy ujít tuto
v˘jimeãnou událost!

Hodinov˘
manÏel

Vetfielec

Kino Mûnín uvede
v pátek 6. 3. 2015

ve 20 hodin 

Uvedeme
v pátek 13. 3. 2015
ve 20 hodin

âtyfii plavci – hráãi vodního póla se po prohraném zápase octnou
na dnû. Na dnû bazénu dokonce i bydlí. Aby se zachránili, zkusí pro-
vozovat pochybnou Ïivnost „hodinov˘ manÏel“ a skuteãnû opravují
domácnosti rozliãn˘m dámám. Jaká zápletka se z toho vyklube,
sledujte v nové ãeské komedii. 

reÏisérská verze

Dále v bfieznu uvedeme:

7. 3. Animáãky – pásmo krátk˘ch animovan˘ch filmÛ
20. 3. Norman a duchové, 27. 3. Drakula: Neznámá legenda




