
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovan˘,
nedáte-li malovan˘,
dejte aspoÀ bíl˘,
slepiãka Vám snese jin˘.

VáÏení spoluobãané,
velikonoãní koleda nám pfiipomnûla, Ïe si ãas ose-
dlal spla‰ené konû a rozebûhl se neúprosn˘m tem-
pem ukrajovat dny a mûsíce z roku 2017. Zimní 
období s vánoãními a tfiíkrálov˘mi koledami a ma-
sopustem je neodvratnû nahrazeno jarem s jeho
prvními svátky, Velikonocemi.

Od posledního vydání Mûnínského zpravodaje
uplynulo zhruba ãtvrt roku, bûhem nûhoÏ se událo
mnoho nového. O tûchto událostech Vás chceme
v na‰em zpravodaji informovat prostfiednictvím pfií-
spûvkÛ pracovníkÛ obce, místních obãanÛ a zá-
stupcÛ obecních spolkÛ, krouÏkÛ, sdruÏení a orga-
nizací.

Ale vraÈme se k spûchajícímu ãasu, roãním obdo-
bím, pfiírodním cyklÛm a lidov˘m tradicím.

V lednu mráz – tû‰í nás,
V lednu voda – vûãná ‰koda,
Leden studen˘ – duben zelen˘.

âást zmínûné pranostiky nám pfiipomnûla, Ïe ko-
neãnû byla zima, jaká má b˘t, jakou známe z let
dfiívûj‰ích. Vûfime v návrat pfiírody k tradiãnímu prÛ-
bûhu roãních dob, tedy krásnému jarnímu období.
Velikonoce jsou první svátky jara. Mají mnoho

âíslo 1/2017
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podob, spojen˘ch s kfiesÈanstvím a lidov˘mi tradicemi. Kofieny tûchto jarních
svátkÛ jsou na na‰em území spojeny s je‰tû star‰ími zvyky, kdy jiÏ stafií Slované
slavili svátky zasvûcené Vesnû, bohyni jara, mládí, Ïivota a lásky. Velikonoce na
rozdíl od Vánoc, které mají pevnû stanovené datum, jsou svátky pohyblivé a slaví
se vÏdy první nedûli po prvním jarním úplÀku, takÏe mohou b˘t od 22. bfiezna do
25. dubna – tedy na snûhu i pod rozkvetl˘mi stromy. Velikonoãní svátky s BoÏím
hodem patfií k nejvût‰ím kfiesÈansk˘m svátkÛm, slaví se v rÛzn˘ch podobách po
celém svûtû. U nás jsou spojeny s rÛzn˘mi lidov˘mi tradicemi, obyãeji a zvyky.
Napfiíklad na Zelen˘ ãtvrtek, kdy „letí zvony do ¤íma“, fiehtaãky, klapaãky, ml˘nky
a trakáfiky v rukou dûtské chasy, vydávající rámus, nahrazují zvony pfii svolávání
k bohosluÏbám. Ke zvykÛm patfií i v˘roba velikonoãních kraslic ãi pomlázka na
Velikonoãní pondûlí spojená se „‰leháním“ Ïen a dívek.

Velikonoãní svátky nás upozorÀují na pfiíchod jara, ãas probouzení a obnovy
pfiírody a ve‰kerého Ïivota. Na venkovû je toto období spjato s prací na polích,
zahradách, pfiedzahrádkách, úklidem prostranství a staveb v obci, o‰etfiením
a obnovou parkÛ, okrasn˘ch dfievin a rostlin. Do této bohulibé ãinnosti se zapo-
juje pfieváÏná ãást obãanÛ na‰í obce, bohuÏel se najde i ãást obyvatel, která
o zvelebení obce nemá zájem, dokonce dokáÏe i ‰kodit. Vûfime, Ïe tûchto lidí
bude co nejménû a bude jich ub˘vat, abychom mûli moÏnost se na‰í obcí jen
chlubit.

Jménem zastupitelÛ a pracovníkÛ obce vám v‰em pfieji pfiíjemné proÏití Veli-
konoc a krásné jaro.

Dalibor Gold
Nakreslila Klárka Vlasatíková
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Zastupitelstvo obce Mûnín na svém posledním zasedání v roce 2015 schválilo
rozpoãet obce na rok 2016. Do rozpoãtu obce byly zaãlenûny akce investiãního
a neinvestiãního charakteru a dále poloÏky zabezpeãující spolehliv˘ chod obce.
Pfii sestavování rozpoãtu se vycházelo z pfiípravy rozpoãtu na rok 2016, kterou
sestavila a doporuãila k zaãlenûní do rozpoãtu obce Rada obce Mûnín. Na in-
vestiãní a neinvestiãní akce vût‰ího rozsahu bylo na zasedání zastupitelstva vy-
ãlenûno 11 475 420 Kã. 

Stavební a projekãní práce v roce 2016

● âistírna odpadních vod (dále jen âOV) Mûnín a kanalizace Jalovisko

Probûhla kolaudace stavby „âOV a kanalizace Mûnín-Jalovisko“. Kolaudaci
provedl Odbor Ïivotního prostfiedí Îidlochovice (Ing. Mar‰álek), probûhla bez
závad. Bylo zahájeno projednání projektu kalové koncovky na âOV Mûnín a pfií-
prava v˘hledové studie provozu âOV. KvÛli vyhotovení projektové dokumentace
akce „âOV Mûnín – odvodnûní kalu“ byla oslovena firma DUIS, s. r. o., Srbská
1546/1, Brno. Vyhotovení zahrnuje zpracování dokumentací pro územní roz-
hodnutí, pro územní povolení a pro realizaci stavby. Celková cena vyhotovení 
je 278 000 Kã bez DPH. Následnû byla projektová dokumentace pfiedána.
Pfiedmûtem projektu je zlep‰ení ãinnosti v kalovém hospodáfiství âOV, kdy od-
vodnûní kalu bude mechanické na ‰nekovém dopravníku.

OdvodÀovací zafiízení bude umístûno v nadzemním prostoru de‰Èové ãerpací
stanice. Odvodnûn˘ kal bude dopravníkem ukládán do kontejneru a bude od-
váÏen z areálu.

Souãástí projektu jsou i stavební opravy budovy âOV Mûnín, dále budou pro-
vedeny bourací a pfiípravné práce a stavební práce na stávající ãerpací stanici
de‰Èov˘ch vod. 

Vlastní realizaãní práce stavby „âOV Mûnín – odvodnûní kalu“ budou zahá-
jeny zaãátkem roku 2017. 

● Matefiská ‰kola Mûnín – nástavba M· Mûnín a rekonstrukce kuchynû 
vã. inÏen˘rské ãinnosti

Projekt fie‰í umístûní nástavby stávajícího hospodáfiského pavilonu a krãku bu-
dovy matefiské ‰koly, kterou bude roz‰ífiena stávající kapacita z 67 dûtí na 92.
Stavba zahrnuje nástavbu hospodáfiského pavilonu a stávajícího 2. nadzemního
podlaÏí budovy matefiské ‰koly, dispoziãní úpravy hospodáfiského pavilonu nutné

Rekapitulace ãinnosti obce v roce 2016
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pro nav˘‰ení kapacity kuchynû z 220 jídel na 270 jídel. Stavba je provedena dle
schválené projektové dokumentace a byla podána Ïádost o poskytnutí podpory
z Integraãního regionálního operaãního programu (IROP).

● Z· Mûnín – rekonstrukce stfiechy II. etapa

Stavba obsahuje stavební úpravy stfiechy ve dvorní ãásti objektu Z· a nava-
zuje na I. etapu z roku 2015. Stavební úpravy spoãívají v zateplení stfiechy vãet-
nû v˘mûny krytiny, ve v˘mûnû stfie‰ních oken a ve vybudování nov˘ch vik˘fiÛ.
Prostor v uãebnách je zbaven ‰ikm˘ch stfiech a je roz‰ífien a prosvûtlen.

● Oprava úãelové komunikace Mûnín na pozemku par. ã. 1032 a 1031/1, 
k. ú. Mûnín

Zámûr obce Mûnín provést opravu ãásti úãelové komunikace vãetnû odstav-
n˘ch stání (jedná se o pfiíjezd k cyklostezce a do PrÛmyslové zóny Mûnín) se 
odkládá na zaãátek roku 2017. Posunutí provedení stavebních prací bylo za-
pfiíãinûno realizací nové pfiípojky plynu pro PrÛmyslovou zónu Mûnín a vlivem
‰patn˘ch povûtrnostních podmínek koncem roku 2016.

● ZkvalitÀování nakládání s odpadem na území Dobrovolného svazku obcí 
(dále jen DSO) Îidlochovicko

Obec Mûnín je spoluúãastníkem projektu „ZkvalitÀování nakládání s odpadem
na území DSO Îidlochovicko“. Spoleãn˘m Ïadatelem za jednotlivé obce je DSO
Region Îidlochovicko. Jedná se o systém separovaného sbûru odpadu obce, 
tj. objednávka nádob o objemu 240 litrÛ na plasty, papír a bioodpad. Podíl obce
Mûnín na celkov˘ch v˘dajích na realizaci projektu je 1800 000 Kã. Na krytí této
ãástky se podílí dotace z Operaãního programu Îivotní prostfiedí ve v˘‰i 85 %,
zb˘vající ãást bude vykr˘vat obec vlastními prostfiedky.

Dodávku nádob na sbûr separovaného odpadu (3×500 ks popelnic à 240 l)
a kontejnerÛ o objemu 1100 l (9 ks) zajistila firma Randi Group, s. r. o.; následnû
podle objednávek byly nádoby pfiidûleny obãanÛm.

● Rekultivace skládky u lesa (administrace projektu, v˘bûrové fiízení, 
zpracování projektové dokumentace, autorsk˘ dozor)

Obec Mûnín si objednala projektovou dokumentaci, kde pfiedmûtem úprav je
b˘valá skládka odpadÛ nacházející se jiÏnû od zástavby obce Mûnín a podél le-
vého bfiehu fieky Litavy. Projektová dokumentace bude slouÏit jako podklad pro
její rekultivaci a také pro jednání se Státním fondem Ïivotního prostfiedí âR.
V plánu odpadového hospodáfiství Jihomoravského kraje je skládka TKO (tj. tu-
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hého komunálního odpadu) v Mûnínû identifikována jako ekologická zátûÏ. Je 
stanoven úkol zajistit sanaci prioritních star˘ch ekologick˘ch zátûÏí s cílem plnû 
vyuÏít prostfiedkÛ Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR. V souladu s legislati-
vou je snaha provést technickou a biologickou rekultivaci. Stávající skládka pfied-
stavuje nebezpeãí ohroÏení kvality podzemní vody, a to prÛsaky dnem pfii po-
‰kození izolace skládky. Realizací projektu dojde k zapouzdfiení staré skládky
komunálních odpadÛ a k rekultivaci dotãeného zájmového území. Koneãná konfi-
gurace terénu bude plynule navazovat na okolní pÛvodní území. Realizace pro-
jektu rekultivace skládky u lesa je naplánována na zaãátek roku 2017.

● Z· Mûnín – roz‰ífiení kapacity a v˘stavba kuchynû a jídelny

Projekt pro spoleãné územní stavební povolení fie‰í novostavbu samostatnû
stojícího pavilonu základní ‰koly (v zadní ãásti zahrady Z·), kter˘ je propojen se
stávající budovou prostfiednictvím spojovací chodby. V pavilonu se bude nacházet
jídelna s kuchyní, ãtyfii uãebny a související sociální zázemí. Nov˘ pavilon bude
provoznû napojen na stávající objekt ‰koly a vût‰í ãást plochy zÛstane i nadále
zahradou. Navrhovaná kapacita pavilonu základní ‰koly je 78 dûtí. V objektu se
nachází dvû pfiírodovûdné uãebny a dvû jazykové uãebny. Navrhovaná kapacita
kuchynû je 250–300 vafien˘ch jídel dennû. 

● Mûnín, Sportovní – vefiejné osvûtlení (dále jen VO) 
na pozemcích par. ã. 143/25, 143/34, 889/1 v k. ú. Mûnín

E.ON âR realizuje v obci Mûnín stavbu „Mûnín, úprava DS z TS U Hfii‰tû“.
Ve‰keré práce spojené s touto stavbou provádí firma RGV, a. s., J. Opletala
2403, Bfieclav, a v souãinnosti s touto firmou byly provedeny pfiípravné práce na
stavbu Mûnín, Sportovní, VO. Vlastní stavbu VO a rozhlasu od transformátoru
u hfii‰tû aÏ po hostinec U Bílého beránka, tj. nataÏení nového kabelového vedení,
osazení sedmi sloupÛ VO, úpravy rozvadûãÛ apod., bude provádût firma Elek-
tromontáÏe Pavel Pecák, Revoluãní 464, Újezd u Brna. Vzhledem ke ‰patn˘m
klimatick˘m podmínkám koncem roku 2016 nebylo moÏné provést stavbu VO
a ve‰keré práce se pfiesouvají na bfiezen 2017. V uvedeném termínu bude rea-
lizována stavba VO a rozhlasu a následnû bude firmou RVG, a. s., provedena
demontáÏ venkovního vedení nízkého napûtí. 

● Opravy M· Mûnín

Provedena oprava gastrozafiízení ‰kolní kuchynû v M· Mûnín, oprava technic-
kého zafiízení kotelny M· Mûnín a oprava sociálního zafiízení v pfiízemí a v prvním
poschodí hlavní budovy M·.
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● Kino Mûnín

Provedeny opravy vnitfiních prostor Kina Mûnín spoãívající v roz‰ífiení podia.
Oprava zahrnuje opravu kovové konstrukce, zakrytí dfievûn˘mi deskami, nalepení
koberce a úpravu opony. Dále byla upravena technologie Kina Mûnín dodávkou
a montáÏí audiosestavy, která bude slouÏit k ozvuãení kinosálu bûhem rÛzn˘ch
akcí, jako jsou pfiedná‰ky, recitaãní soutûÏe, koncerty apod. Technika je vyuÏi-
telná i mimo prostory kina.

● Územní studie – pofiízení studie uloÏeno Územním plánem Mûnín

Územní studie lokalita „A3“ Vinohrádky, k. ú. Mûnín (za bytovkami 401–406) –
plocha je navrÏena se základní funkãní regulací – obytná zóna. 

Územní studie lokality X2, X3, X4 a X5 (Jalovisko) – plochy jsou urãeny se zá-
kladní funkãní regulací pro v˘robu a skladování. 

Územní studie bude plnit funkci dokumentace územnû plánovacího podkladu
pro obec a Stavební úfiad Sokolnice. 

Z v˘ãtu projektÛ naplánovan˘ch na rok 2016 je patrné, Ïe u nûkter˘ch akcí se
jejich vlastní stavební realizace uskuteãní zaãátkem roku 2017. ZdrÏení a pfieve-
dení akcí na rok 2017 je zapfiíãinûno celkem nároãnou a zdlouhavou adminis-
trativní ãinností vedoucí k vyfiízení územních a stavebních rozhodnutí vãetnû po-
dání Ïádosti k získání dotací. Do rekapitulace ãinností roku 2016 je nutné zafiadit
zaji‰tûní bezporuchového chodu âOV a kanalizace Mûnín, chod sítí technické 
infastruktury, spolehliv˘ provoz v‰ech obecních budov a udrÏení pofiádku na ve-
fiejn˘ch prostranstvích, chodnících a místní komunikaci.

Dûkujeme Vám v‰em za pomoc pfii údrÏbû obce a podpofie pfii akcích obce,
zájmov˘ch sdruÏení a spolkÛ.

Oldfiich OdráÏka
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Druhá etapa rekonstrukce stfiechy Z· ▲ ▼ Rekultivace skládky u lesa
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Obecní úfiad a samospráva obce v roce 2017
V prvním ãísle loÀského zpravodaje byli obãané v plánu ãinnosti obce na rok

2016 seznámeni se zpÛsobem, jak˘m vedení obce pfiipravuje ãinnost a aktivity
obce. Bylo zde zmínûno základní rozdûlení ãinností obecního úfiadu a samo-
správy, jak jsou tyto ãinnosti financovány a z jak˘ch pfiedpokladÛ se vychází pfii
jejím plánování.

Pfiedpokladem pfiípravy ãinnosti a aktivit je stav financí obce, stanoven˘ roz-
poãet obce na dan˘ rok, nutnost a neodkladnost nûkter˘ch ãinností obce a prio-
rita aktivit, které byly stanoveny v programu rozvoje obce.

O první skupinû ãinností, které zabezpeãují správu, provoz a chod obce, se ne-
budeme zmiÀovat. Byli popsány v prvním ãísle loÀského zpravodaje a více ménû
zÛstávají ve stejném rozsahu pfiedchozích let.

V tomto ãlánku se zamûfiíme na popis aktivit, smûfiujících k obnovû a rozvoji
obce v roce 2017. Budou zde zmínûny nejen projekty stavební a jejich realizace,
ale i pfiíprava projektÛ a aktivit obce. Nûkteré aktivity, které se nepodafiilo reali-
zovat v loÀském roce, budou realizovány v leto‰ním roce. Souãasnû budou re-
alizovány akce, které byly pfiipravovány v pfiedchozím období.

Pfiehled projektÛ, akci a aktivit obce investiãního 
i neinvestiãního charakteru pro rok 2017

– Rekultivace skládky u lesa v k. ú. Mûnín – hodnota pfiípravy a provedení pro-
jektu 12.700.000,- Kã, podíl obce 2.000.000,- Kã, zbytek ãerpán z dotace EU,
operaãního programu ÎP

– âOV Mûnín – odvodnûní kalÛ – hodnota provedení projektu 7.300.000,- Kã
– Oprava úãelové komunikace na pozemcích p. ã. 1032, 1031/1, k. ú. Mûnín –

hodnota provedení stavby 1.000.000,- Kã
– Oprava kina – hodnota pfiípravy a provedení staveních prací 1.700.000,- Kã
– Rekonstrukce dûtsk˘ch hfii‰È Mûnín – hodnota provedení 550.000,- Kã, podíl

obce 150.000,- Kã, zbytek ãerpán z dotace EU – IROP (integrovan˘ regionální
operaãní program)

– Sbûrn˘ dvÛr – hodnota pfiípravy projektu 250.000,- Kã
– Pavilon Z· Mûnín, hodnota pfiíprava projektu – 400.000,- Kã
– Zhotovení pamûtní desky prof. Mojmíra Povolného – hodnota vypracování 

a umístûní 150.000,- Kã
– Územní studie lokalita „O“ – hodnota vypracování 50.000,- Kã
– Revitalizace zelenû – dokonãení pfiípravy projektu 80.000,- Kã
– Statické posudky mostÛ (4×) – hodnota vypracování 100.000,- Kã
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– Úprava silnice III/4169 pod ml˘nem (spoleãn˘ projekt se SÚS JmK) – hodnota
podílu obce na akci 500.000,- Kã

– Roz‰ífiení hfibitova a toãny autobusÛ – hodnota dokonãení dokumentace
70.000,- Kã

– Vybavení obecního sálu – akustika, ozvuãení, pódium – hodnota provedení
500.000,- Kã

V pfiehledu jsou uvedeny akce a aktivity, které jsou jiÏ v této dobû provádûny,
napfi. Rekultivace skládky u lesa v k. ú. Mûnín, âOV Mûnín – odvodnûní kalÛ,
Oprava úãelové komunikace na pozemcích p. ã. 1032, 1031/1 v k. ú. Mûnín.
Bûhem roku budou zapoãaty a ukonãeny krátkodobé akce, Oprava Kina Mûnín,
Rekonstrukce dûtsk˘ch hfii‰È Mûnín, Vybavení obecního sálu – akustika, ozvu-
ãení, pódium. Zámûry nûkter˘ch akcí, které se uskuteãní v pfií‰tích letech, budou
v leto‰ním roce pfiipraveny do podoby provádûcích projektÛ, uveìme namátkou
pfiípravu projektÛ Sbûrn˘ dvÛr a Pavilon Z· Mûnín.

Podrobnûji Vás o nûkter˘ch projektech, akcích a aktivitách obce seznámíme
v pfií‰tích ãíslech leto‰ního Mûnínského zpravodaje. -st-
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1 Oprava úãelové komunikace
2 âOV Mûnín – odvodnûní kalÛ

3 Rekultivace skládky u lesa
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Rozpoãet na rok 2017 – pfiíjmy
DaÀ z pfiíjmu – závislá ãinnost 3 800 000 Kã
DaÀ z pfiíjmu – podnikatelské ãinnosti 150 000 Kã
DaÀ – kapitálové v˘nosy 450 000 Kã
DaÀ z pfiíjmu – právnické osoby 4 800 000 Kã
DaÀ z pfiíjmu – obec 0 Kã
DaÀ – DPH 8 700 000 Kã
Komunální odpadod obãanÛ 950 000 Kã
Pes – poplatky 16 400 Kã
Poplatky za uÏívání VP 1 000 Kã
Odvod z loterií (30 %) 80 000 Kã
Odvod z hracích automatÛ (80 %) 200 000 Kã
Správní poplatky 28 000 Kã
DaÀ z nemovitosti 2 000 000 Kã
DaÀové pfiíjmy celkem 21 175 400 Kã
Pfiíspûvek ze státního rozpoãtu na státní správu 349 800 Kã
Pfiíspûvek ze státního rozpoãtu z dotaãních fondÛ EU 11 550 000 Kã
Transfery celkem 11 899 800 Kã 
Z dob˘vacího prostoru – BáÀsk˘ úfiad 290 000 Kã
Pronájem – vodovod 532 400 Kã
Pronájem – ZeleÀák 14 500 Kã
Stoãné – obyvatelé, PâS, bytovky 1 500 000 Kã
TrÏba kina 129 600 Kã
âtenáfiské pfiíspûvky – knihovna 3 500 Kã
Nájem – spolkov˘ dÛm 2 200 Kã
Nájem – víceúãelové hfii‰tû – SK Mûnín 8 000 Kã
SluÏby – hfibitov 2 000 Kã
Nájem – hroby 1 000 Kã
Zálohy na energie objektÛ obce 70 800 Kã
Nájem objektÛ obce 72 000 Kã
Pronájem pozemkÛ obce 109 000 Kã
Provize – Po‰ta partner 195 000 Kã
Prodej pozemkÛ 1 000 000 Kã
Pfiíjmy Eko-kom – za tfiídûn˘ odpad, Remat 160 000 Kã
Nájem pro obec za umístûní kontejnerÛ na textil firmy Dimatex 3 700 Kã
Zálohy na energie – dílny, sál 181 200 Kã
Nájmy – dílny, sál 420 000 Kã
Úroky Zbú 2 000 Kã
Ostatní pfiíjmy celkem 4 696 900 Kã
CELKEM P¤ÍJMY 37 772 100 Kã
Finanãní prostfiedky z pfiedchozích let 4 230 500 Kã
Pfiíjmy vã. finanãních prostfiedkÛ z pfiedchozích let 42 002 600 Kã
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Rozpoãet na rok 2017 – v˘daje
PrÛmyslová a ostatní odvûtví hospodáfiství 20 500 Kã
Sbûr a zpracování druhotn˘ch surovin

ZáleÏitosti pozemních komunikací, silnice 1 978 400 Kã
Místní komunikace, chodníky, cyklostezka

Vodní hospodáfiství 10 943 900 Kã
âOV, kanalizace, vodovod
Revitalizace slepého ramene Litavy

·kolství 4 413 000 Kã
Matefiská ‰kola, ‰kolní jídelna
Základní ‰kola

Kultura 2 583 200 Kã

Tûlov˘chova a zájmová ãinnost 837 000 Kã

Bydlení, komunální sluÏby a územní rozvoj 814 000 Kã
Polyfunkãní objekt
Územní plánování 

Ochrana Ïivotního prostfiedí 14 831 700 Kã

Civilní pfiipravenost na krizové stavy 10 000 Kã

Sociální sluÏby a ãinnost v sociálním zabezpeãení 30 000 Kã

PoÏární ochrana 110 000 Kã

Státní správa,územní samospráva 5 034 000 Kã

Ostatní finanãní operace 310 000 Kã

Ostatní ãinnosti 86 900 Kã

V¯DAJE CELKEM 42 002 600 Kã
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Vefiejn˘ pofiádek a ãistota obce
Nastalo jaro, ãas obnovy. KaÏdé obnovû musí pfiedcházet úklid. Aby tato ob-

nova a úklid byly co nejmen‰í, je po cel˘ rok tfieba udrÏovat pofiádek. S obnovou
a úklidem nemá vût‰ina z nás problém, daleko hor‰í je to s udrÏitelností pofiádku
a ãistoty.

âerné skládky, umísÈování jakéhokoliv odpadu na vefiejná prostranství, pálení
odpadu, parkování vozidel na plochách vefiejné zelenû, mytí vozidel na vefiejn˘ch
prostranstvích, zneãi‰Èování vefiejného prostranství odpadky a exkrementy cho-
van˘ch zvífiat. To byla vyjmenována jen ãást pfiestupkÛ, kter˘mi obãané poru‰ují
standardy chování t˘kající se ãistoty, vefiejného pofiádku, ochrany Ïivotního pro-
stfiedí a vefiejné zelenû.

K vefiejnému pofiádku a ãistotû má obec vydanou a stále platnou obecnû zá-
vaznou vyhlá‰ku z roku 2002 o ãistotû, vefiejném pofiádku a ochranû Ïivotního
prostfiedí a vefiejné zelenû v k. ú. Mûnín. V ní jsou upravena práva a povinnosti
právnick˘ch a fyzick˘ch osob za úãelem zaji‰tûní ãistoty, pofiádku, ochrany Ïi-
votního prostfiedí a vefiejné zelenû v katastrálním území obce a platí pro v‰echny
osoby, které v katastru obce pob˘vají. 

Mimo jiné jsou zde definovány ãinnosti, které nejsou v souladu s touto obecnû
závaznou vyhlá‰kou. Za zneãi‰tûní ulic a jin˘ch vefiejn˘ch prostranství a za na-
ru‰ování ochrany Ïivotního prostfiedí a vefiejné zelenû se povaÏuje zejména:
1. Odhození nedopalku cigarety, smetí, papíru, obalu a jin˘ch odpadkÛ jinam

neÏ do nádob urãen˘ch na sbûr odpadu.
2. Vykonávání tûlesné potfieby. 
3. ZaloÏení nepovolené, byÈ i doãasné skládky odpadového materiálu. 
4. Provádûní opravy vozidla, vypou‰tûní nebo v˘mûna oleje, pohonn˘ch hmot ãi

jiné provozní kapaliny. 
5. Mytí vozidla a dopravního prostfiedku tak, Ïe by mohlo dojít k ohroÏení Ïivot-

ního prostfiedí. 
6. Po‰kození, olamování ãi trhání kvûtin, stromu nebo kefie. 
7. Vjezd, zastavení ãi stání s vozidlem na plo‰e vefiejné zelenû. 
8. Vylepení reklamního ãi informaãního plakátu nebo jiného oznámení mimo v˘-

lepové plochy a zafiízení k tomu urãená.

Dal‰í ustanovení obecnû závazné vyhlá‰ky fie‰í, jak˘m zpÛsobem má po-
stupovat osoba, která zneãistila vefiejné prostranství, kdo je zodpovûdn˘ za 
zneãi‰tûní zpÛsobené chovan˘m zvífietem, jaké podmínky jsou stanoveny pro
skládání a skladování materiálu na vefiejném prostranství, tedy i místních komu-
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nikacích, nebo povinnosti spojené s úklidem a údrÏbou vefiejn˘ch ploch. Popisuje
opatfiení k ãinnostem, jeÏ vedou k moÏnému naru‰ení vefiejného pofiádku. 

V neposlední mífie je tfieba si uvûdomit, Ïe poru‰ení této vyhlá‰ky mÛÏe b˘t
chápáno jako pfiestupek a osoba poru‰ující vyhlá‰ku mÛÏe b˘t stíhána dle zá-
kona o pfiestupcích.

Nûkdy b˘vá vedení obce obãany upozorÀováno na zmínûné prohfie‰ky, nû-
ktefií i pfiiloÏí ruku k dílu a pomohou pfii odstraÀování jejich následkÛ. Pfiesto pfie-
váÏná ãást obãanÛ poãítá s tím, Ïe v‰e vyfie‰í obec. Obec má ale omezené pro-
stfiedky a moÏnosti k odstranûní tûchto problémÛ nebo zabránûní jejich vzniku.
Je tfieba vzájemné podpory, spojit síly jak vedení obce, tak i obãanÛ, ktefií mají
zájem fie‰it problémy obce t˘kající se udrÏení ãistoty, vefiejného pofiádku, ochrany
Ïivotního prostfiedí a vefiejné zelenû. Vedení obce proto uvítá podporu a pomoc
pfii fie‰ení této problematiky. -st-
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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 listin (vidimace), poplatek: 30 Kã za zapoãatou stranu
– ovûfiování podpisu (legalizace), poplatek: 30 Kã za jeden podpis
– 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

Obãanské prÛkazy 
a cestovní doklady vydává
Mûstsk˘ úfiad Îidlochovice:

po, st 8.00 –17.00

tel.: 547 428 743

Knihovna Mûnín:

út 16.15–18.15
ãt 16.15–18.15

Po‰ta Mûnín:

po 8.00–11.00 13.00–18.00
út 8.00–13.00
st 8.00–11.00 13.00–18.00
ãt 13.00–18.00
pá 8.00–12.00 13.00–15.00

Tel.: 544 224 526
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Poplatky v roce 2017:

– V˘‰e poplatku ze psa je 50 Kã za psa/rok.
– V˘‰e poplatku za komunální odpad je 550 Kã na osobu/rok.

Dûti do 3 let jsou vyhlá‰kou obce Mûnín ã. 1/2016 od poplatku za komunální odpad
osvobozeny, tzn., Ïe dûti narozené v roce 2014, 2015, 2016 a 2017 poplatek ne-
platí (vyhlá‰ka je zvefiejnûna na stánkách obce). 

– Splatnost poplatku je do 31. 5. 2017.
Pfii v˘bûru poplatkÛ se obecní úfiad fiídí z. ã. 280/2009 Sb., daÀov˘ fiád. Poplatníku,
kter˘ nezaplatí poplatek do 31. 5. 2017 bude vymûfien platební v˘mûr, kter˘m
mÛÏe b˘t poplatek nav˘‰en aÏ na trojnásobek.  

– Poplatek lze uhradit:
hotovû na OÚ Mûnín – pondûlí a stfieda – od 8.00 do 17.00 hod.
pfievodem na bankovní úãet obce Mûnín – ãíslo úãtu: 1349490369/0800
Kom. odpad: VS: 881711XXXX (XXXX je ãíslo popisné)
Pes: VS: 881721XXXX (XXXX je ãíslo popisné)
Napfi.: ãíslo popisné 34 má variabilní symbol 8817110034

Sbûrné místo ve dvofie je otevfieno kaÏdou sobotu od 13.00 do 15.00 hod. 

Zde lze ukládat:
Stavební suÈ a hlínu do pfiistaveného kontejneru – uloÏení je zpoplatnûno.
Velkoobjemov˘ odpad – napfi. star˘ nábytek, PVC, linolea, matrace, koberce –
uloÏení tohoto odpadu je bez poplatku. 
Papír a Ïelezn˘ ‰rot – do pfiistaveného kontejneru. 
Nebezpeãn˘ odpad – dvakrát roãnû mobilním svozem. 

Statistika jmen v obci Mûnín
– 2016:

MuÏská jména:
1. Jifií 63
2. Jan 58
3. Petr 44
4. Pavel 39
5. Josef 38

Îenská jména:
1. Jana 46
2. Marie 41
3. Hana 29
4. Eva 27
5. Katefiina 26

Údaje z evidence obyvatel – 2016:

Poãet obyvatel k 31. 12. 2016 1871
– muÏÛ 941

(z toho nad 15 let 769 muÏÛ)
– Ïen 930

(z toho nad 15 let je 776 Ïen)

PrÛmûrn˘ vûk v na‰í obci 39 let
– muÏi 38 let
– Ïeny 40 let

Narození 29
(15 dûvãat, 14 chlapcÛ)

Úmrtí 11
Pfiistûhováni do Mûnína 64
Odstûhováni z Mûnína 44
Stûhování v rámci obce 21
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U obrázku aneb Krupobití v roce 1889
V historick˘ch záznamech o mimofiádn˘ch událostech v Mûnínû je 20. srpen 1889

spojován s velkou Ïivelní pohromou – krupobitím. Udûlalo ohromné ‰kody na polích
i pfiíbytcích. Tato událost je v Kronice vinafiství spojována s jednou z hlavních pfiíãin
zániku vinohradÛ.

„Bylo to 20. srpna 1889. Toho dne slunce pálilo a lidé odjeli, jak obyãejnû, na pole.
Brzo v odpoledních hodinách kolem tfietí hodiny objevil se na obloze ãern˘ mráãek.
De‰tû k nám pfiicházely ãasto, obyãejnû od západu, tedy ze strany rajhradské – 
fiíkalo se z ,poscaného Ïlíbku‘ – a jakmile se z té strany zamraãilo, klidili se lidé domÛ,
protoÏe pravidelnû vydatnû pr‰elo. Ale tentokráte zamraãilo se na jihozápadû tedy
od Îidlochovic a brzy zahalil se mrakem bluãinsk˘ kopec, takÏe jej nebylo ani vidût.
Odtud ‰ífiil se rychle a ‰inul se pfiímo na Mûnín. Zku‰ení lidé ihned rozpoznali, Ïe pfii-
nese kroupy a netrvalo dlouho, spustil se za burácení liják a v zápûtí kroupy, celé kusy
ledu, jak slepiãí vejce. Rozbit˘mi okny vnikaly kroupy do jizeb a lidé ucpávali okna
pefiinami, aby tomu zabránili. Naplnûni hrÛzou a strachem div si nezoufali. Kroupy
nadûlaly tehdy velké ‰kody jak na usedlostech, tak na polích, stromech i polním zví-
fiectvu. Kroupy zasáhly silnû spodní konec aÏ po most u Rybiãkov˘ch, vrchní ãást
mûsteãka byla ponûkud mírnûji postiÏena. Pamûtníci vypravují i rÛzné pfiíhody, které
se bûhem krupobití sbûhly, tak konû, které krupobití v polích pfiistihlo nebylo moÏno
udrÏet, pla‰ily se a divoce pak pádily k domovu, lidé ukryli se pod vozy, pod mosty
a kam jen mohli. K tûÏkému úrazu nebo dokonce o Ïivot nepfii‰el nikdo.

Zmíním se je‰tû o jedné vzpomínce na tuto boufii, vyprávûl mnû ji pamûtník a ne-
u‰kodí, aby byla zaznamenána: Podél silnice smûfiující z mûsteãka na jih, u hájenky
otáãející se v pravém úhlu k západu smûrem ku hospodáfiskému dvoru Albrechtovu,
byly vysázeny stromy v té dobû jistû jiÏ stoleté. Nedaleko snad asi ãtyfii sta krokÛ od
hájenky po pravé stranû silnice byly zvlá‰È vysoké a silné stromy zvané volvy. Boufie
nûkteré smetla, silné vûtvû zpfieráÏela, takÏe nakupením se vûtví, silnice se zatara-
sila. V té dobû velkostatek dováÏel ve velkém mlékafiském voze v konvích mléko na
nádraÏí v Hru‰ovanech urãené pro VídeÀ. Mléko vozil pansk˘ koãí Bubeník z Mûnína.
KdyÏ veãer pak se vracel domÛ, nebylo mu moÏno projet a byl nucen se vrátit a jen
námahou dostal se oklikou pfies Îerotín domÛ. Na místû, kde stromy zvlá‰È byly zpfie-
ráÏeny, na památku pohromy, dohodlo se nûkolik mûnínsk˘ch usedlíkÛ a umístili na
jednom stromû obrázek Pomocnice P. Marie. Od té doby fiíkalo se tu ,u obrázku‘.

Obrázek tam visel po nûkolik desítiletí a byl pozdûji umístûn na sloupku se stfií‰kou,
aby obrázek netrpûl nepohodou de‰tûm aÏ pak a to pravdûpodobnû ve válce, obrázek
zmizel. …“

Citováno z Kroniky vinafiství, zapsáno Franti‰kem Pfiíhodou. -r-
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âesko zpívá koledy 
Sto dvacet tisíc lidí si 14. prosince 2016
pfii‰lo zazpívat koledy na námûstí, návsi,
do kostelÛ i obchodních center. K akci 
regionálních DeníkÛ âesko zpívá koledy 
se pfiipojily desítky míst z celé âeské re-
publiky. Letos poprvé jsme i u nás v Mû-
nínû pfied základní ‰kolou zapálili pár
svíãek, vytáhli kytary a drobné hudební
nástoje a spoleãnû spustili Nesem vám
noviny, Pásli ovce Vala‰i, Jak jsi krásné
neviÀátko a dal‰í oblíbené vánoãní pís-
nû. K tomu jsme si dali nûco na zahfiátí 
a nasáli pfiíjemnou atmosféru adventního
ãasu. V‰em zúãastnûn˘m moc dûkujeme
a uÏ nyní se tû‰íme na pfií‰tí roãník, kter˘
se uskuteãní 13. prosince 2017. 

Text i foto Eli‰ka Proke‰ová
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Îiv˘ betlém v na‰í obci po tfiinácté
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V roli Svaté rodiny vystoupili Katefiina a Radek Vaníãkovi s dcerou Jasmínkou.
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Novoroãní koncert v kostele sv. Markéty

Mûnínské zvony

Vy Mûnínské zvony, jak krásnû zníte,
proã nemÛÏete mluvit a stále jenom sníte.
Na kolika svatbách vesele jste znûly
na kolika pohfibech smutnû jste lkaly.
Vá‰ hlas pfiibliÏuje krásnou dobu vánoãní
a volá dobré lidi na slavnostní m‰i pÛlnoãní!

Ty mûnínské zvony, zní vánoãnû do noci
myslete na dûti, rodiãe a v‰echny, co potfiebují pomoci.
VraÈte se do doby, kdy soused byl kaÏdému sousedem
a nefiíkejte, Ïe tohle jiÏ v této dobû nesvedem
Mûnínské zvony nejsou slepé, ty na‰e zvony vidí
Tak nejen v dobû vánoãní myslete na to, Ïe jsme lidi!

ZdeÀka Kir‰ová

Tyto ver‰e mimo jiné zaznûly na vánoãním koncertu mûnínského chrámového
sboru, kter˘ se konal 8. ledna 2017 v chrámu sv. Markéty v Mûnínû. Mûli jsme
moÏnost vyslechnout známé i neznámé vánoãní písnû a koledy (Noc vánoãní,
Tichá noc, Co se tak svítí v Betlémû, Purpura, Adeste fideles a jiné). Cel˘ pro-
gram byl prokládán vánoãními pfiíbûhy, ver‰i a prÛvodním slovem paní ZdeÀky
Kir‰ové.

Soubor se schází pod vedením varhanice Markéty Krejãifiíkové jiÏ 13 rokÛ a má
v prÛmûru 15 ãlenÛ. KaÏdému koncertu pfiedchází mnoho hodin nacviãování
a zkou‰ek. ProtoÏe v‰ichni ãlenové sboru, malí i velcí, zpívají rádi, není pro nû
obûtování volného ãasu zátûÏí.

JiÏ tfietí rok se koná tento koncert také v nedaleké obci Nesvaãilka. Za tfii roky
se pfii koncertech vybralo bezmála 30 tisíc korun a v˘tûÏek dobrovolného vstup-
ného byl vûnován na v˘stavbu nové kaple v Nesvaãilce. 

Hudba a zpûv nás provázejí cel˘m Ïivotem a pfiedev‰ím v dobû vánoãní pfii-
ná‰ejí do na‰ich srdcí pohodu, klid a ‰tûstí. Tuto úlohu beze zbytku plní také kon-
certy mûnínského chrámového sboru. Ten leto‰ní konãil krásn˘m pfiáním do roku
2017 pro nás pro v‰echny.
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Rychle se toãí soukolí Ïivota,
hodiny ãas odbíjí za minutou minuta.

VaÏte si proto kaÏdiãké vtefiiny,
jako by tento rok, byl pro nás jedin˘.

VaÏte si zdraví, opatrujte lásku, vítejte nové pfiátele, 
zkrátka proÏijte rok 2017 jenom ‰Èastnû a vesele. 

A pamatujte si, Ïe kdo dá ‰tûstí v roce jen jednomu ãlovûku,
jako by ‰tûstí dal celému svûtu!
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Tfiíkrálová sbírka v Mûnínû potfiinácté

V nedûli 15. ledna 2017 vyrazilo do ulic
Mûnína 7 skupinek koledníkÛ, aby pod-
pofiilo nejvût‰í dobrovolnickou akci u nás.
Tfiíkrálovou sbírku pofiádá od roku 2001
Charita âeská republika a její v˘tûÏek je
urãen na pomoc nemocn˘m, handicapo-
van˘m, lidem v tísni ãi jinak znev˘hod-
nûn˘m skupinám. Za mrazivého, pfiesto
sluneãného dne se tak k na‰im domo-
vÛm uÏ potfiinácté vydalo na dvû desítky
obûtav˘ch dûtí i dospûl˘ch, aby sv˘m
dílem pomohli dobré vûci. Velké podû-
kování patfií nejenom jim, ale také paní
RÛÏenû Aujezdské za pfiíkladnou orga-
nizaci celé akce a pfiedev‰ím vám v‰em,
ktefií jste kromû dvefií otevfieli také svá
srdce. Díky va‰í ‰tûdrosti se podafiilo vy-
brat ãástku 54 387 Kã. Dûkujeme!

Jaroslava NovotÀáková
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Novinky v mûnínské knihovnû
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Na konci bfiezna se opût uskuteãní pasování prvÀáãkÛ ze Z· Mûnín na ãtenáfie
knihovny. Akce je pofiádána s podporou obce a Z· Mûnín ve spolupráci s do-
brovolníky z fiad studentÛ Vy‰‰í a stfiední odborné knihovnické ‰koly v Brnû, 
ktefií pro dûti pfiipraví zábavn˘ program.

Díky dotaci získala knihovna finanãní prostfiedky na pofiízení nûkolika nov˘ch
regálÛ, dataprojektoru, promítacího plátna a tiskárny.

Dotace ministerstva kultury pomohla knihovnû také pokroãit v automatizaci
provozu. V dubnu bude spu‰tûno pÛjãování knih a ãasopisÛ prostfiednictvím
ãteãky ãárov˘ch kódÛ v systému REKS. Pro knihovnu i její ãtenáfie to znamená
zrychlení v˘pÛjãních sluÏeb a také neustál˘ on-line pfiístup do katalogu knihovny
a ãtenáfiského konta jednotliv˘ch uÏivatelÛ. Prostfiednictvím svého konta uvidí
ãtenáfi seznam knih, které má pÛjãené, a také si mÛÏe zarezervovat knihu, kterou
má právû pÛjãenou jin˘ ãtenáfi.

Do knihovny byla také zakoupena ãteãka elektronick˘ch knih, kterou si mohou
ãtenáfii pÛjãit na vyzkou‰ení domÛ oproti vratné kauci. âteãka zatím obsahuje
volnû pfiístupná díla (napfi. ãeskou klasiku). Podle zájmu ãtenáfiÛ pak budou ná-
slednû dokupovány i novûj‰í knihy.

Knihovna má otevfieno kaÏdé úter˘ a ãtvrtek v dobû od 16.15 do 18.15. Roãní
registraãní poplatek ãiní 50 Kã za dospûlou osobu, 25 Kã za dûti do 15 let 
a seniory.

Do knihovny se mÛÏete pfiijít podívat i bez registrace – najdete ji na adrese
Mûnín 570 (v patfie nad ordinacemi lékafiÛ).

Romana Králová

âteãka elektronick˘ch knih
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Po úspû‰né pfiedná‰ce Dana Pfiibánû jsme do na‰eho kina pozvali dal‰ího v˘-
razného ãeského cestovatele poslední doby Ladislava Ziburu. Tento excentrick˘
svûtobûÏník nepouÏívá k pfiekonání stovek kilometrÛ Ïádn˘ dopravní prostfiedek,
n˘brÏ své vlastní nohy. Ladislav Zibura podnikl nûkolik v˘znamn˘ch pû‰ích poutí.
Nejprve ‰el do Santiaga de Compostela a o rok pozdûji z rodn˘ch âesk˘ch Budû-
jovic do ¤íma. V roce 2014 se pfiesunul k bulharsko-tureck˘m hranicím s vidinou
pfiejít celé Turecko. Poté se letecky pfiemístil pfies neklidnou S˘rii do Izraele.

Cestovatel, spisovatel a novináfi se vydal do Jeruzaléma pû‰ky, bez orientaã-
ního smyslu a mapy. U‰el 1400 km, vypil nespoãet ãajÛ u pohostinn˘ch TurkÛ
a ubránil se nûkolika útokÛm toulav˘ch psÛ.

Stejnû jako Dan PfiibáÀ, tak i Ladislav Zibura preferuje velké sály. Obãas ale
rád pfiijme pozvánku do men‰ího kulturního zafiízení, kde si, jak sám fiíká, odpoãine
od tlaku velk˘ch projekcí a hlavnû se blíÏe setká s náv‰tûvníky jeho pfiedstavení.

Ladislav pfiijel do kina s dostateãn˘m pfiedstihem. Ochotnû se fotil s pfiicháze-
jícími náv‰tûvníky a podepisoval své knihy. O tom, Ïe bude vyprodáno, se vûdûlo
jiÏ nûkolik dní pfied tím. Ani to v‰ak neodradilo dal‰í, po kultufie prahnoucí diváky.
Nakonec se do sálu v‰ichni vmûstnali a mohla zaãít témûfi dvouhodinová show. 

Ladislav pojímá své pfiedná‰ky spí‰e v rovinû stand-up neÏ neÏ jako klasické
povídání o nav‰tíven˘ch památkách a místech. Vtipnû vypráví o kaÏdodenních
potfiebách a útrapách cestovatele, kter˘ se pohybuje rychlostí chÛze. Nemá co
jíst ani pít, trpí opruzeninami a puch˘fii v rozpálené krajinû. Prostû poutnické 
pojetí se v‰ím v‰udy. 

Ti, ktefií si na‰li cestu do mûnínského kina, se v˘bornû bavili. Pfii opou‰tûní
sálu bylo na nûkter˘ch vidût, Ïe by nejradûji také nûco podobného podnikli. Jen
tak jít krajinou, nevûdût, co bude za minutu, a proÏít si naprostou svobodu cesto-
vatele, poutníka. Jestli se nûkdo inspiroval a nûco podobného podnikl nebo pod-
nikne, tûÏko fiíci. KaÏdopádnû bylo vidût na divácích jakési zasnûní v oãích.

Dal‰í cestu Ladislav Zibura podnikl loni do âíny a Nepálu. U‰el 1500 km a po
vzájemné domluvû nám o ní bude povídat nûkdy na podzim. 

O dal‰ích chystan˘ch akcích Kina Mûnín se mÛÏete doãíst na jeho webov˘ch
stránkách a facebooku.

www.kinomenin.cz
facebook/Kino Mûnín Marek Chudáãek

âtyfiicet dní pû‰ky do Jeruzaléma
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Vûrn˘ sluÏebník Josef Novotn˘
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Pfied 55 lety, v roce 1962, se pan Josef Novotn˘ s manÏelkou BoÏenou pfii-
stûhoval do Mûnína. Pár let poté se jiÏ zaãal aktivnû zapojovat do Ïivota mû-
nínské farnosti a byl pfiítomen ve‰ker˘m opravám a pomocn˘m pracem, jeÏ se
t˘kaly kostela sv. Markéty a budovy blízké fary.
Od roku 1968 pak dlouhá léta pÛsobil pfii m‰i
svaté jako lektor (ãlovûk, kter˘ pfiedãítá pfii bo-
hosluÏbû liturgické texty, pfiíp. pfiímluvy – pozn.
red.). V roce 1990 se stal kostelníkem a pfie-
vzal tím v‰echny povinnosti, které s sebou tato
funkce pfiiná‰í. Za kaÏdého poãasí, v kaÏdém
roãním období vÏdy alespoÀ hodinu pfied za-
ãátkem m‰e svaté v nedûli i ve v‰ední den ode-
mykal kostel, pfiipravoval bohosluÏebné pfied-
mûty, liturgické texty, me‰ní roucha a vÏdy byl
k dispozici duchovnímu správci. Za dlouhé ob-
dobí této zásluÏné ãinnosti pro farnost potkal 
a poznal fiadu knûÏí, ktefií se v Mûnínû vystfiídali
– zmiÀme alespoÀ nûkterá jejich jména: napfi.
Franti‰ek ·rámek, Karel Fiala, Jifií Cajzl, Jifií
Landa, Jan Hodovsk˘, Franti‰ek Koukal, Lukasz
Szendzielorz, Grzegorz Zych.

V souãasné dobû je administrátorem na‰í far-
nosti pater Hynek ·merda. Ten také v roce 2013
pfiivezl z papeÏské kanceláfie ve Vatikánu a ná-
slednû panu Novotnému osobnû pfiedal zvlá‰tní
apo‰tolské poÏehnání (viz. obr.), které mu papeÏ
Franti‰ek udûlil za Ïivot proÏit˘ ve sluÏbû kato-
lické církvi. Jistû by se tomuto povolání nemohl
vûnovat naplno a v takovém rozsahu, kdyby
nemûl podporu své rodiny, zvlá‰tû pak manÏelky
BoÏeny. Josef Novotn˘ pracoval pro farní spo-
leãenství pfii kostele sv. Markéty po celá léta
ochotnû, obûtavû a hlavnû rád! Pfiib˘vající zdra-
votní problémy jej v‰ak v lednu tohoto roku pfii-
mûly uãinit zásadní krok, v nûmÏ se rozhodl za-
nechat aktivní sluÏby kostelníka a otci Hynkovi vrátil klíãe od zdej‰ího chrámu
a sakristie. Jen stûÏí mÛÏeme panu Josefu Novotnému dostateãnû vyjádfiit slova
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Projekt Obec obãanÛm
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vdûãnosti a díkÛ za tuto jeho nezi‰tnou sluÏbu, kterou více neÏ ãtvrt století 
poctivû vykonával! KéÏ jsou tedy v‰echny jeho práce a námahy jednou bohatû
odmûnûny v nebi podle biblického zaslíbení: „SluÏebníku dobr˘ a vûrn˘, vejdi
a raduj se u svého Pána!“ 

ManÏelÛm Novotn˘m za jejich milé pfiijetí a ochotu se sdílet srdeãnû dûkuje 

Jaroslava NovotÀáková

Projekt OBEC OBâANÒM umoÏní u‰etfiit obãanÛm Mûnína na energiích
v prÛmûru 5 250 Kã roãnû.

Obãané Mûnína se nyní mohou pfiipojit k více neÏ 68 000 domácnostem a 570
obcím po celé âeské republice vyuÏívajícím v˘hod úspû‰ného celorepubliko-
vého projektu s názvem Obec obãanÛm.

Projekt si klade za cíl vytváfiet obcím a domácnostem volné finanãní prostfiedky,
které umoÏní zlep‰ovat prostfiedí v obcích a mûstsk˘ch ãástech. Mezi obce, které
se jiÏ do projektu zapojily, patfií Îidlochovice, Pohofielice, Kurdûjov, Hostûrádky-
-Re‰ov a mnohé dal‰í. V první fázi se projekt soustfiedí na vytváfiení voln˘ch 
prostfiedkÛ obcím a obãanÛm prostfiednictvím sniÏování v˘dajÛ za zemní plyn
a elektfiinu.

Zapojené domácnosti v minul˘ch letech prÛmûrnû u‰etfiily na energiích
5 250 Kã roãnû. Cel˘ proces realizace úspory je navíc zcela jednoduch˘, jelikoÏ
ve‰ker˘ administrativní a klientsk˘ servis vyfiizuje partner projektu spoleãnost
Terra Group, která je zároveÀ garantem kvality projektu.

ZAPOJTE SE A ZÍSKEJTE V¯HODNùJ·Í ENERGIE

Obãané Mûnína se mohou zapojit a u‰etfiit v prÛmûru 5 250 Kã. Pfiihlá‰ku pro
domácnosti mÛÏete vyplnit na webu www.menin.obecobcanum.cz, telefonicky
s koordinátorem projektu Romanem Nebenführem na tel. ãísle 736 167 403 
nebo osobnû v zasedací místnosti obecního úfiadu ve dnech 10. 4., 19. 4., 
12. 6. a 21. 6. 2017 vÏdy od 15 do 17 hodin.
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Chudáãci malí

Obãas svou tfiíapÛlletou vnuãku vyzvedávám za ‰kolky a pak s ní strávím pár hodin.
A je to váÏnû ‰kola. Její dÛrazné „Babi, já sama!“ mé ustaviãné pokusy s nûãím jí
pomáhat bezpeãnû a bleskurychle zastaví. Vezme to pak pochopitelnû víc ãasu, ale
stojí to za to. Ona sama má ze sebe dobr˘ pocit, její sebevûdomí, sebejistota
a sebedÛvûra rostou a já mám radost. A klidnû mû po chvíli marného zápolení
s knoflíkem u riflí poÏádá o pomoc a pokraãuje dál. V koãárkárnû se automaticky
hrnu k odráÏecí motorce, abych ji vynesla ven, a uÏ sly‰ím:

„Babi, já si ji ponesu sama. I po schodech.“
V hlase zaãíná znít podráÏdûní, a kdyÏ na ni kouknu, skoro ãekám, Ïe pode mnou

nade mnou bude kroutit hlavou. Na chodníku nasedne a spokojenû jede. Jakoukoli
pfiekáÏku v podobû schodÛ, prahÛ a svahÛ bravurnû pfiekoná s motorkou v náruãí.
Stejnû mi to nedá:

„AÏ bude‰ chtít, abych ti pomohla, fiekni.“
Pfiejde to mlãením. Jak jinak. To povaÏuje za samozfiejmé, fiíct si o pomoc pfiece

samozfiejmé je. 
O ãem to je? O nerespektování druh˘ch a je jedno, jestli mal˘ch, nebo velk˘ch.

My jsme ti, kdo to umí, zvládnou, lépe, rychleji. My jsme ti „velcí“, oni ti „malí“. My
jsme ti „mocní“ a oni „bezmocní“. Chudáãi malí, co by si bez nás poãali? 

Znáte ty situace pfiece taky – manÏel nemÛÏe pfieãíst návod na postfiiku proti
m‰icím: 

„UkaÏ, já ti to pfieãtu!“
UkáÏe? Ne, odkáÏe. Do patfiiãn˘ch mezí. Pohledem. A vezme si br˘le nebo jde

k oknu. Kdybych chvilku vydrÏela, kdybych to zas nefie‰ila, kdybych se nepletla do
vûcí, po kter˘ch mi nic není, kdybych se zbyteãnû nestarala, tfieba by to probûhlo
stejnû. Nebo by fiekl:

„Prosím tû, pfieãetla bys mi to? Ty písmenka jsou rok od roku men‰í.“
Rozdíl, ne?
Kolikrát jste sly‰eli nebo dokonce fiekli (není to jen doménou Ïen, i kdyÏ urãitû

pfievaÏují):
„Ten by si beze mû neporadil, neumí se o sebe postarat, za‰el by ve ‰pínû,

umfiel hlady, v‰echno abych mu nachystala, kdybych to já neudûlala... a ukaÏ,
já to udûlám, já se na to nemÛÏu dívat...“

U nás je to o to pikantnûj‰í, Ïe manÏel jezdí ãasto na dlouhé sluÏební cesty. Je
s podivem, Ïe to vÛbec beze mû pfieÏije. Îe se uÏ dávno neztratil a neza‰el hlady
a ve ‰pínû. Není to s podivem. On se totiÏ o sebe umí perfektnû postarat. Samostatnû
se obleãe, nají, umí vafiit, um˘t nádobí, podlahu i vanu, vysát, klidnû vyÏehlí (i ko‰ile,
i kdyÏ ty já pfiece jenom o nûco líp) a klidnû i doma. Tedy – pokud ho nechám. ProtoÏe

Sloupek Moniky Dostálové

28 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 1 / 20176

2017_1_60051 Zpravodaj 1_06  04.04.17  12:47  Stránka 28



to jsou pfiece Ïenské práce, Ïe. A taky to v‰echno umím líp. Tak si to dûlej, milá
Ïeno, já si zatím pfieãtu noviny. Dovedete si pfiedstavit situaci, kdy Ïehlíte, a vá‰
partner si ãte noviny? Urãtû ano. A dovedete si pfiedstavit situaci, kdy si ãtete,
a Ïehlí vá‰ partner? To bude hor‰í. Vzpomínám si na situaci z poãátku na‰eho
manÏelství. Bydleli jsme spolu s m˘mi rodiãi a narodila se nám první dcera. Nûco jsem
tehdy dûlala v na‰em pokoji, moÏná jsem se uãila nebo uspávala Katku, to uÏ váÏnû
nevím, ale urãtû jsem se „jen tak nepoflakovala“. A pfii‰la za mnou z kuchynû moje
maminka a napomenula mû:

„Jak to, prosím tû, vypadá? Franta Ïehlí plínky!!!“
·la jsem s ní, podívat se na tu hrÛzu. Vypadalo to dobfie. Franti‰ek spokojenû

Ïehlil, poslouchal u toho Beatles, hraniãka perfektnû vyhlazen˘ch plínek utû‰enû
rostla. Ale já se najednou cítila provinile. To se pfiece nedûlá. MuÏi neÏehlí, natoÏ
plínky. Svého otce jsem nikdy Ïehlit nevidûla. Dûda házel babiãce vzornû vyÏehlené
ko‰ile s fievem na hlavu. Mûl zfiejmû neuvûfiitelnû ostr˘ zrak, nikdy jsem nepochopila,
co na nich bylo ‰patnû.

Mám ‰tûstí, mÛj muÏ je pomûrnû odoln˘. Nepodafiilo se mi ho úplnû zkazit.
Popravdû se moje v˘chovné snahy zcela míjejí úãinkem. A po létech, kdy mû to ãasto
iritovalo, jsem dnes ráda, Ïe je, jak˘ je.

1 / 2017 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 29

Jaro v pfiedstavû Klárky Vlasatíkové (8 let)
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První vinohrady byly v Mûnínû vysázeny v trati âtvrtû ãi Îerotínky a Kouty
v roce 1402. Od té doby procházely vinice rÛzn˘mi obdobími zániku a nové v˘-
sadby. (Citováno z kroniky zapsané Franti‰kem Pfiíhodou.) 

V roce 1957 byla v˘mûra vinic v Mûnínû 358 arÛ, vinafii byli organizováni ve
Vinafiské besídce Mûnín. V roce 1962 byla zaloÏena ZO âeského zahrádkáfi-
ského svazu (âZS). ZO âZS pofiádala v˘stavy vín, organizovala v˘stavy ovoce,
zeleniny, ve spolupráci s OÚ pak v˘sadbu zelenû v obci a okolí, zaloÏila a vy-
budovala zahrádky u lesa. Organizace âZS v obci existovala do roku 2011.
V témÏe roce byl zaloÏen Vinafisk˘ spolek Mûnín s poãtem 24 ãlenÛ. Nynûj‰í
ãlenská základna ãítá 26 ãlenÛ. Obû organizace pofiádaly pro své ãleny tema-
tické zájezdy spojené s posezením u dobrého vína.

Vinafisk˘ spolek spolupracuje s OÚ pfii organizování Mûnínského babího léta,
zorganizoval zájezd do Znojma, ml˘na ve Slupi, Jaroslavic a Horních Dunajovic.

První v˘stava vín se uskuteãnila v roce 1964, v leto‰ním roce to byla jiÏ 41. v˘-
stava. Tato poslední v˘stava prezentovala 378 vzorkÛ vín.

Na závûr pfiání: Rádi bychom doplnili ãlenskou základnu Vinafiského spolku
o nové ãleny, ktefií by postupnû pfievzali vedení spolku a zajistili tak jeho dal‰í 
existenci. Bylo by ‰koda, kdyby Vinafisk˘ spolek zanikl pro nedostateãnou ãlen-
skou základnu.

Oldfiich HloÏek

Vinohradnictví a vinafiství v na‰í obci
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1 Zábûr z bodování vystaven˘ch vín na mysliv-
nû, sedmdesátá léta

2 âlenové âZS pfii oslavû 70. narozenin pana
Jaroslava Vognárka v záfií 1996

Ostatní fotografie dokumentují 41. v˘stavu vín ko-
nanou 18. února 2017
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Spoleãensk˘ ples 2017
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Opût po roce se uskuteãnil velmi oblíben˘ Spo-
leãensk˘ ples v sále za radnicí. Pobavit se pfii‰lo
více neÏ 220 lidí. Sportovní klub Mûnín pro nû
tentokrát pfiipravil nejen velmi bohatou tombolu,
ale také dvû vystoupení. 

První z nich bylo jiÏ tradiãní vystoupení mû-
nínsk˘ch maÏoretek pod vedením paní Michaely
Drlíkové, druhé pak ukázka spoleãensk˘ch tan-
cÛ v podání taneãního klubu Starlet Brno. Dva-
náctiletá Aniãka ·ubová ze Îidlochovic a pat-
náctilet˘ Pavel Skalick˘ z Brna zatanãili waltz,
valãík, tango a quickstep, sambu, cha-chu, rum-
bu a paso doble. 

K tanci a poslechu hrála kapela ·arÏe 54
z Valtic. -pk-
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Dûtsk˘ ma‰karní ples 2017
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Zbrojovka ocenila fotbalové talenty

Zimní úspûch mlad‰ích ÏákÛ 

K ceremoniálu do‰lo v Kongresovém sálu brnûnského Hotelu Avanti. Veãerem
provázel jako moderátor Petr ·vancara. Îenou-juniorkou se stala mûnínská ro-
daãka Markéta Vykoufiilová. Za rok 2015 toto ocenûní získala taktéÏ mûnínská
rodaãka Terezie Îáková. Obû dûvãata zaãínala jako ãlenky pfiípravky SK Mûnín.
Hrála i za Ïáky a následnû za dorost, potom pfiestoupila do brnûnské Zbrojovky. 

Mlad‰í Ïáci SK Mûnín
se zúãastnili zimního
turnaje v Hru‰ovanech,
kde v konkurenci velmi
kvalitních t˘mÛ obsadili
první místo. 
SoutûÏe se zúãastnily
t˘my Hru‰ovan, Tû‰an,
Újezdu u Brna,
Lokomotivy Brno 
a Tatranu Bohunice.

-pk-

Stojící:
Luká‰ Musil, Matûj Jochman, 
·imon Petrá‰, Tomá‰ Javora.
Sedící:
Daniel Erida, Luká‰ Uher,
·imon OdráÏka 
a Adam Popela

Markéta Vykoufiilová, Ïena-juniorka roku 2016 Terezie Îáková, Ïena-juniorka roku 2015
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Halov˘ turnaj fotbalové pfiípravky
Mlad‰í pfiípravka sehrála zimní halov˘
turnaj v Îabãicích. Ve velmi dobré sku-
pinû fotbalov˘ch t˘mÛ ze sedmi okol-
ních obcí se nakonec kluci umístili na
krásném ãtvrtém místû. Tfietí místo jim
uniklo pouze o v˘sledek ze vzájemné-
ho zápasu. -pk-

Zadní fiada: trenér David Kir‰, ·tûpán Îák, David
Kir‰, Daniel Hort, Jakub Urban. Pfiední fiada:
Adam Hrouzek, Kry‰tof Brabec, Tobiá‰ Troneãek
a gólman Marek ·ob ▼
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Ve ãtvrtek 9. bfiezna se uskuteãnilo v sále kina finále recitaãní soutûÏe ÏákÛ
základní ‰koly v Mûnínû. Pfiedcházela tomu tfiídní kola, ve kter˘ch recitovali
v‰ichni Ïáci prvního stupnû. Z nich byli vybráni 3 nejlep‰í, ktefií postoupili do ve-
fiejného finále. V˘jimkou byla tfiída první, ze které postoupilo ÏákÛ 6.

Novinkou leto‰ního roãníku recitaãní soutûÏe byla úãast ÏákÛ druhého stupnû.
BohuÏel v‰ak pouze 3 finalisté byli ochotni vystoupit vefiejnû.

V˘kony recitátorÛ hodnotila komise ve sloÏení: paní zástupkynû Alena Kopfii-
vová, paní uãitelky Helena Baxantová, Nata‰a Nováková a pan uãitel Grigorij
Svoboda.

Recitaãní soutûÏ ÏákÛ základní ‰koly

Spoleãné foto v˘hercÛ recitaãní soutûÏe
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Vítûzové soutûÏe:
První tfiída 1. Adam Proks, 2. David Kir‰, 3. Ema Mik‰íková 
Druhá tfiída 1. Jakub Urban, 2. ·árka Filková, 3. Jakub Palán 
Tfietí tfiída 1. Vít Cetkovsk˘, 2. Hana âe‰ková, 3. Michal Otáhal
âtvrtá tfiída 1. Ondfiej Kfiivánek, 2. Tadeá‰ Bednáfi, 3. ·tûpánka Severová 
Pátá tfiída 1. Petr Ger‰l, 2. Marek Palán, 3. Ale‰ Kolaja

Vítûzové byli odmûnûni mal˘mi dárky a potleskem divákÛ z fiad rodiãÛ, pra-
rodiãÛ i zúãastnûn˘ch spoluÏákÛ. -pk-

Spolek zdravotnû postiÏen˘ch pfiipravuje
Duben turistická vycházka (krajem Pohádky máje)
13. kvûtna zájezd – Budi‰ov, Tfiebíã, Jaromûfiice nad Rokytnou
âerven turistická vycházka – Obfiany–Bílovice nad Svitavou
âervenec pfiírodní divadlo v obci Hlína – Dafibuján a Pandrhola 
29. ãervence zájezd – RoÏnov pod Radho‰tûm

Dny fiemesel, setkání kováfiÛ, skanzen, kulturní program
Záfií turistická vycházka – Lí‰eÀ, Mariánské údolí 
¤íjen posezení – Zveme vás „Na káviãku“
26. listopadu Katefiinsk˘ jarmark
2. prosince Dílniãky

Divadelní pfiedstavení dle aktuálních nabídek. Termíny vycházek a dal‰ích akcí
budou vãas zvefiejnûny. To v‰e i pro neãleny spolku zdravotnû postiÏen˘ch.
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Matefiská ‰kola je zase o nûco vût‰í

38 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 1 / 2017

Na zaãátku letních prázdnin opût probíhaly velké stavební práce. Do zahájení
‰kolního roku musela b˘t hotová rekonstrukce um˘váren a sociálního zafiízení ve
dvou stávajících tfiídách. Tyto práce byly ukonãeny vãas. Zaãátek ‰kolního roku
tedy netrpûlivû oãekávalo 69 dûtí v hlavní budovû (tfiídy KrteãkÛ, MraveneãkÛ
a âmeláãkÛ) a 15 dûtí na odlouãeném pracovi‰ti (tfiída Soviãek). Na dûti i rodiãe
ãekaly nejenom krásnû barevné a voÀavé um˘várny a sociální zafiízení, ale také
nové malby na zdi, které se moc povedly. Zaãátkem ‰kolního roku v‰ak stavební
práce úplnû neskonãily. Nad stávající ‰kolní kuchyní pfies prázdniny vyrostla nová
tfiída, na jejíÏ dokonãení netrpûlivû ãekalo nejen 15 dûtí z odlouãeného pracovi‰tû,
tfiídy Soviãek, ale také dal‰ích 10 dûtí, které byly pfiijaty v dodateãném pfiíjímacím
fiízení. Od ledna se tedy otevfiela úplnû nová tfiída Soviãek v hlavní budovû s ka-
pacitou 25 dûtí. Na toto spojení „pod jednu stfiechu“ jsme se tû‰ili nejen z orga-
nizaãních dÛvodÛ, ale také kvÛli provozu, kter˘ byl finanãnû velice nároãn˘. Poãet
dûtí v matefiské ‰kole se tedy nav˘‰il na 94. Z tohoto poãtu se letos k zápisu do
první tfiídy chystá 34 dûtí.

Pedagogick˘ kolektiv M· Mûnín

1 2

3

1 Koupelna KrteãkÛ
2 Koupelna MraveneãkÛ
3 Sociální zafiízení jak MraveneãkÛ, 

tak KrteãkÛ vypadá podobnû, 
prezentujeme proto pouze jedenkrát

4, 5 Zateplení a fasáda budovy s pfiístavbou
6 Vstupní chodba k nové tfiídû Soviãek
7 ·atna Soviãek
8 Koupelna Soviãek 
9 Sociální zafiízení Soviãek

10–12 Nová tfiída v pfiístavbû
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Bûhem letních prázdnin probûhla rekonstrukce i ve ‰kolní kuchyni. JiÏ dlouhou
dobu se pot˘kala s malou kapacitou a spotfiebiãi star˘mi ãtyfiicet let. PÛvodní
sporák, varn˘ kotel, elektrická pánev a dvû plynové stoliãky byly nahrazeny no-
v˘mi, mnohem vût‰ími spotfiebiãi, pofiídili jsme i velkou elektrickou troubu. Tato
zafiízení nám umoÏnila nav˘‰it kapacitu ‰kolní jídelny z pÛvodních 220 strávníkÛ
na 300, coÏ odpovídá souãasnému stavu matefiské a základní ‰koly. KaÏd˘ den
pfiipravujeme i 150 svaãinek pro na‰e nejmen‰í. Od 1. 9. 2016 máme i dal‰í ku-
chafiku, takÏe pro Va‰e dûti teì vafií celkem ãtyfii. Pfiejeme si, aby v na‰í jídelnû
v‰em chutnalo, a snaÏíme se pro to udûlat maximum. 

Milena Maresová, vedoucí ‰kolní jídelny

12
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+420 725 053 509

facebook.com/kosmetika.M.L

instagram.com/kosmetikamonika

Nabídka sluÏeb:

✾ Kosmetika ✾ Manikúra ✾ P-Shine

✾ Gellak ✾ ModeláÏ nehtÛ ✾ ProdluÏování fias
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Portál RegionZidlochovicko.cz uÏ 6 let informuje o aktuálním dûní v regionu.

Hledáte práci v místû va‰eho bydli‰tû? Chcete si pfieãíst aktuální zprávy
anebo naplánovat akci na víkend? 

Na webovém portálu www.RegionZidlochovicko.cz najdete v‰e, co o dûní
v regionu chcete vûdût.

Portál RegionÎidlochovicko.cz je v provozu od roku 2011 a postupnû se z nûj
stal nejvût‰í informaãní web v regionu. Dennû pfiiná‰í informace o v‰em, co se
v regionu dûje. Portál není zamûfien˘ na specifické téma, a proto si na nûm kaÏd˘
najde nûco zajímavého.

Nejvût‰í sekcí portálu jsou dennû aktualizované nabídky zamûstnání a brigád
na Îidlochovicku. Firmy a personální agentury zde zadávají volné pracovní
nabídky. Nejnovûj‰í nabídku míst ve va‰em okolí najdete na:

www.regionzidlochovicko.cz/prace

Pofiádáte kulturní akci? VyuÏijte smûle kalendáfie regionálních akcí. Pozvánku
mÛÏete publikovat v pfiehledném seznamu událostí z celého regionu na adrese:

www.regionzidlochovicko.cz/kalendarakci

Nejzajímavûj‰í a nejãtenûj‰í akce se automaticky zvefiejní na regionální face-
bookové stránce, kde ji uvidí stovky fanou‰kÛ.

Portál RegionZidlochovicko.cz podporuje regionální dûní a spolupracuje s fiadou
institucí v regionu, napfi. s Knihovnou Rajhrad ãi s Infocentrem Îidlochovice.

Pí‰eme o Îidlochovicku pro Îidlochovicko.

Portál RegionZidlochovicko.cz je tu pro nás
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David Kir‰ +420 606 754 633

❖ vrata 
❖ branky 
❖ pojízdné brány 
❖ ploty
❖ zábradlí
❖ schodi‰tû

mujweb.cz/okirs/

Mûnín 480

Petr Kir‰ +420 725 796 020

❖ obrábûní na CNC strojích
❖ zakázková v˘roba ze Ïeleza
❖ zahradní Ïidle
❖ sklopce
❖ kamna na dfievo
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V sobotu 18. 3. 2017 probûhl v místní sokolovnû nult˘ roãník závodÛ v boul-
deringu. Akce se zúãastnilo asi dvacet dospûl˘ch lezcÛ a ãtyfii dûti. Pro soutû-
Ïící bylo pfiipraveno 32 cest rÛzn˘ch obtíÏností. Za dûtskou kategorii vyhrál místní
lezec Adam Popela, kter˘ chodí do krouÏku lezení Boulderingu za oponou. Lezci
byli z Brna, okolních vesnic, i jin˘ch rÛzn˘ch koutÛ svûta. Na tfietím místû se
umístila Krist˘na Eichmeierova, sestra Adama Ondry, momentálnû asi nejzná-
mûj‰ího lezce u nás. Druhé místo obsadil muÏ slovenské národnosti pfiezdívan˘
Banán. A první místo si odnesl Ales Eichmeier. Veãer byl zakonãen zpûvem za
doprovodu kytar a jin˘ch hudebních nástrojÛ. Podûkování patfií TJ Sokol Mûnín
za pronájem prostor a podporu Boulderingu za oponou. Romãa 

Závody v boulderingu v sokolovnû

2017_1_60051 Zpravodaj 1_06  04.04.17  12:47  Stránka 44



TJ Sokol Mûnín

Dovolujeme si pozvat v‰echny dûti, 
maminky, tatínky, babiãky, dûdeãky, tety, str˘ce, 

kamarádky a kamarády, známé i neznámé 

na sportovnû-zábavní odpoledne,
aneb „Pojìte s námi do dûtské fií‰e snÛ a pohádek 

spolu s nejznámûj‰ími svûtov˘mi animovan˘mi postavami“,

které se koná v sobotu 27. 5. 2017 od 14 hodin 
v areálu sokolovny Mûnín a kolem Zlatého potoka.

Pro dûti je pfiipravena pohádková cesta kolem „Zlatého potoka“ 
se soutûÏními úkoly. Za kaÏd˘ splnûn˘ úkol odmûna.

Akce se pofiádá za kaÏdého poãasí. Náhradní obuv a obleãení s sebou.

Po celou dobu konání akce bude pro dûti 
k dispozici skákací hrad, nav‰tíví nás 

a pomohou nám na‰i kamarádi 
mûnín‰tí dobrovolní hasiãi i se svojí technikou.

A mají pro nás pfiipraveno velikánské pfiekvapení.

Bohaté obãerstvení zaji‰tûno. 
V podveãer bude táborák, hudba a dûtská diskotéka.

Vstupné 30 Kã dûti, 20 Kã dospûlí. 
V˘tûÏek bude pouÏit ve prospûch dûtí a mládeÏe 

sdruÏen˘ch v TJ Sokol Mûnín.

Tû‰íme se na Vás, tû‰íme se na Va‰i úãast.
âlenové TJ Sokol Mûnín

www.hazenamenin.cz
www.sokolmenin.cz
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V sobotu 25. 3. 2017 v sále za rad-
nicí pfiivítal pan starosta Dalibor Gold
spolu s kulturní referentkou paní Kate-
fiinou Hrdliãkovou  novû narozené mû-
nínské obãánky. O kulturní program
této slavnostní chvíle se postarala paní
uãitelka Alena Lauterbachová s dûtmi
tfiídy âmeláãkÛ a Iva Stravová s dûtmi
ze základní ‰koly v Mûnínû. KaÏdá ma-
minka malého obãánka dostala kytiãku
a upomínkov˘ list. 

V‰em dûtem pfiejeme do Ïivota mno-
ho ‰tûstí, lásky a zdraví. RodiãÛm pak
mnoho chvil proÏit˘ch spolu s dûtmi, 
trpûlivost a dostatek ãasu na své rato-
lesti. -pk-

Vítání obãánkÛ
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Draví ptáci na fotbalovém hfii‰ti v Mûnínû
V pátek 31. bfiezna 2017 mûli Ïáci matefi-

ské ‰koly a nûkter˘ch tfiíd ‰koly základní
moÏnost zhlédnout ukázku dravcÛ spoleã-
nosti Zayferus. V‰e se odehrálo na fotba-
lovém hfii‰ti, kde je ideální prostor pro tuto
akci. 

Nejprve byli dûtem pfiedstaveni v‰ichni
dravci. Byli mezi nimi orli, káÀata, sovy a do-
konce i Sup krahujov˘, kter˘ má rozpûtí kfií-
del 3 metry a váÏí 10 kg. Mohly si je pûknû
zblízka prohlédnout. V programu, kter˘ ná-
sledoval, byla hlavním bodem ukázka lovu. 

ZAYFERUS je obecnû prospû‰ná spo-
leãnost na ochranu drav˘ch ptákÛ. Ve‰keré
finance na svÛj provoz získávají svojí vlast-
ní ãinností, a to pfiedná‰kami na ‰kolách 
a ukázkami dravcÛ pro ‰irokou vefiejnost
napfi. v Lednickém parku. Do ochrany a pro-
pagace dravcÛ investují nûkolik milionÛ
korun roãnû.

Pro v‰echny zúãastnûné to byl bezpochy-
by v˘jimeãn˘ záÏitek.
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Fotografie Alena Lauterbachová -pk-
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Vydává Obec Mûnín, 664 57 Mûnín 34, IâO 282 090, evidenãní ãís. MK âR E14528. Toto ãíslo vy‰lo
v dubnu 2017 v nákladu 650 ks. Grafická úprava a pfiedtisková pfiíprava RETYPO, tisk Tiskárna
Helbich, a.s., Brno.

PROGRAM NA DUBEN:

7. dubna Andûl Pánû 2
14. dubna ManÏel na hodinu
21. dubna The Beatles: Eight Days a Week 
29. dubna LichoÏrouti

NA KVùTEN P¤IPRAVUJEME:

13. kvûtna „Kde byl PeÈa? JiÏní Korea“
benefiãní cestovatelská pfiedná‰ka

20. kvûtna Na mléãné dráze (reÏie Emir Kusturica)
projekce filmového klubu

Pokraãování diváckého hitu Hodinov˘ manÏel

Pfiíbûh sleduje dal‰í osudy ãtvefiice hráãÛ vodního póla
z Nymburka, ktefií zaãali pracovat jako hodinoví manÏelé
– Milana (Bolek Polívka), Honzy (David Novotn˘), Jakuba
(David Matásek) a Kry‰tofa (Luká‰ Latinák). MilanÛv vztah
k doktorce Eli‰ce se slibnû vyvíjí a vypadá to, Ïe svatbû
nic nestojí v cestû. Ov‰em kromû jedné „drobnosti“ –
Milan je stále Ïenat˘ se Slovenkou Jankou. A je tu je‰tû
dal‰í problém – návrat ãtvefiice k hraní vodního póla
se kvÛli Jakubov˘m depresím nedafií. A tak se Kry‰tof
rozhodne pfiivést do bazénu akvabely... Komedie reÏi-
séra Tomá‰e Svobody. 

Uvedeme 14. dubna ve 20 hodin. 

Více informací 
na webu kina, facebooku a v˘vûskách v obci.

www.kinomenin.cz
www.facebook.com/kinomenin
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