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PÛjdem spolu do Betléma,
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
JeÏí‰ku, panáãku!
Já tû budu kolíbati,
JeÏí‰ku, panáãku!
Já tû budu kolíbat!

Zaãni Kubo na ty dudy
dudaj, dudaj, dudaj, dá!
JeÏí‰ku, panáãku!
Já tû budu kolíbati,
JeÏí‰ku, panáãku!
Já tû budu kolíbat!

A ty Janku na pí‰talku
dudli, tudli, dudli, dá!
JeÏí‰ku panáãku!
Já tû budu kolíbati,
JeÏí‰ku panáãku!
Já tû budu kolíbat!

A ty Mik‰i na housliãky
hudli, tydli, hudli, dá!
JeÏi‰ku panáãku
Já tû budu kolíbati,
JeÏí‰ku panáãku!
Já tû budu kolíbat!

A ty Vávro, na tu basu
rumrum, rumrum, 

rumrum, dá!
JeÏí‰ku panáãku!
Já tû budu kolíbati,
JeÏí‰ku panáãku!
Já tû budu kolíbat!

Obrázek:
„Îiv˘ betlém“ v roce 2016, 
Mûnín, pfied kostelem 
sv. Markéty
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Známá ãeská koleda nás v  tento pozdní roãní ãas pfienesla do biblického
mûsta Betléma. Mûsto Betlém leÏí v centrální ãásti Západního bfiehu Jordánu,
nacházející se pfiibliÏnû 8 kilometrÛ jiÏnû od Jeruzaléma. Îije zde zhruba 30 tisíc
obyvatel, mûsto je hlavním mûstem betlémského guvernorátu Palestinské sa-
mosprávy a centrem palestinského cestovního ruchu a kultury. Tóra oznaãuje
Betlém jako mûsto Davidovo, ve kterém byl korunován králem Izraele.

Nejznámûj‰í památkou mûsta je chrám Narození Pánû, kter˘ postavila 
v letech 327 aÏ 333 byzantská císafiovna Helena. Za chrámov˘m oltáfiem se na-
chází toãité schodi‰tû, které vede do jeskynû, v níÏ podle biblické tradice Panna
Marie porodila JeÏí‰e. Jeskynû, dlouhá asi 12 m a ‰iroká 3 m, je osvûtlována
mnoÏstvím olejov˘ch lamp. Místo narození, které se nachází pod oltáfiem na mra-
morové desce, je oznaãeno ãtrnácticípou stfiíbrnou hvûzdou a latinsk˘m nápisem:
Hic de virgine Maria Jesus Christus natus est. Dal‰í oltáfi stojí na místû, kde podle
tradice stály jesle, do nichÏ Panna Marie poloÏila JeÏí‰e. Chrám spoleãnû spra-
vují tfii církve: fiímskokatolická, fiecká pravoslavná a arménská. 

Mûsto Betlém, uvádûné jako místo narození JeÏi‰e Krista, Syna BoÏího, znají
snad v‰ichni lidé po celém svûtû, pfiedev‰ím lidé slavící svátky vánoãní. Lidé,
slavící Vánoce, si touÏili pfiiblíÏit místo narození JeÏí‰ka. Jejich víra vedla k tomu,
Ïe si zaãali ve sv˘ch domovech vytváfiet své vlastní betlémy, místa narození 
Syna BoÏího. Díky jejich pfiedstavivosti vznikly betlémy z rÛzn˘ch materiálÛ, napfií-
klad papíru, dfieva, vosku, chlebového tûsta, skla, keramiky a dal‰ích materiálÛ.
V betlémech se objevuje nejen biblická krajina a figurky biblick˘ch postav, ale
i postaviãky a místa ze Ïivota obyãejn˘ch lidí. Raritami mezi betlémy jsou bet-
lémy mechanické, jako velice znám˘ betlém z Tfiebechovic.

Betlémsk˘ pfiíbûh lze ztvárnit i formou „Îivého betléma“. Îiv˘ betlém se 
stal vánoãní tradicí obyvatel Mûnína. KaÏdoroãnû v ãas vánoãní se pfied kos-
telem Svaté Markéty scházejí obãané, aby shlédli vystoupení, pfiíbûh narození
JeÏí‰e Krista, Syna BoÏího, které si pro nû pfiipravila skupina spoluobãanÛ. 
Ti, jako úãinkující se s ochotou a nad‰ením ujímají hereck˘ch rolí pfii ztvárnûní
postav biblického pfiíbûhu. 

I letos tomu nebude jinak. Dovolte nám, abychom Vás v‰echny jménem
tûch, ktefií se podílí na pfiípravû a realizaci „Îivého betléma“ v Mûnínû, po-
zvali na jejich vystoupení, které se uskuteãní ve stfiedu 27. prosince 2017 od 
15 hodin na prostranství pfied kostelem svaté Markéty.

Dalibor Gold
starosta



VáÏení a milí obãané Mûnína,

dovolte, abych jménem sv˘m i jménem v‰ech zastupitelÛ 
a pracovníkÛ obce vám v‰em popfiál pfiíjemné a krásné proÏití 

svátkÛ vánoãních, hodnû ‰tûstí, zdraví a úspûchÛ v novém roce

Dalibor Gold
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Pamûtní deska Mojmíru Povolnému
V fiíjnu roku 2011 pfiiletûl z Appletonu pan profesor Mojmír Povoln˘, aby se

sv˘mi pfiáteli v Praze, Brnû a Bratislavû oslavil své devadesáté narozeniny. Jeho
rodná obec mu pfiipravila oslavu, která byla pro nûj siln˘m i pfiíjemn˘m záÏitkem.
V budovû radnice na nûj ãekal sál pln˘ obãanÛ a zastupitelstvo. Pan starosta mu
pfiedal pamûtní list o ãestném obãanství a symbolické klíãe od Mûnína, kovan˘
kfiíÏ mu vûnoval pan Josef Urbánek. Osobními rozhovory s obãany a zejména
zpûvem lidov˘ch písní byl pan profesor dojat. Takov˘ emotivní záÏitek mu v exilu
chybûl. Tent˘Ï den se zastupitelé rozhodli, Ïe památku jeho v˘znamné politické
ãinnosti, kterou pfiispûl k obnovû svobody své vlasti, uctí pamûtní deskou, a umístí
ji na ‰kole, jejímÏ byl Ïákem.

Pamûtní deska mûla b˘t poloÏena k pûtiletému v˘roãí této události. Pro její vy-
tvofiení bylo navrÏeno dvanáct sochafiÛ, z nichÏ zastupitelstvo na základû dopo-
ruãení se rozhodlo pro akademického sochafie Nikose Armutidise, kter˘ je znám
tvorbou fiady soch, reliéfÛ a bust umístûn˘ch na v˘znamn˘ch místech v celé re-
publice. Jeho dílem je také znak obce Mûnín, umístûn˘ na budovû radnice. Byl
schválen text pamûtní desky, kter˘ vystihuje nejdÛleÏitûj‰í údaje o panu profe-
sorovi: 

Vzhledem k délce tvofiení umûleckého díla bylo rozhodnuto stanovit termín na
léto 2017, a to ve státní svátek dne 6. ãervence, kter˘ je spojen˘ s v˘roãím upá-
lení Mistra Jana Husa. Slavnostní odhalení pamûtní desky bylo pfiíleÏitostí k uctûní
osobnosti pana profesora a v˘znamu jeho odborné i politické ãinnosti. Vykonával
ji jak v exilu, tak i poté ve svobodné vlasti. Proto byli k projevÛm vyzváni hosté,
ktefií zastupovali instituce, které se touto ãinností profesionálnû zab˘vají.

Pan profesor se stal obãanem Spojen˘ch státÛ americk˘ch a tam bojoval o ob-
novu âeskoslovenska. Proto na zahájení slavnosti zaznûla hymna âeskosloven-
ské republiky a Spojen˘ch státÛ. Slavnost zahájil pfiivítáním hostÛ a obãanÛ pan
Mgr. Dalibor Gold, starosta obce a uvádûl ji pan Vladimír Krátk˘, ãlen ãinohry
Národního divadla v Brnû.

Prof. JUDr. Mojmír Povoln˘, dr. h. c., 
nositel ¤ádu Toma‰e Garrigua Masaryka, 
profesor Lawrence univerzity v Appletonu, 

pfiedseda Rady svobodného âeskoslovenska.
*25.11.1921 Mûnín   †21.8. 2012 Appleton
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Zleva: Zdenûk Hazdra, Milo‰ Trapl, Karel Koneãn˘, Michal Radvan, Jan Holzer, Zora Bútorová, Martin
Bútora, Jan Kruml



Prvním fieãníkem byl prof. PhDr. Milo‰ Trapl, CSc., fieditel Centra pro ãesko-
slovenská exilová studia na Filozofické fakultû Univerzity Palackého v Olomouci.
Druh˘m zástupcem Centra pro ãeskoslovenská exilová studia byl Doc. PhDr. Karel
Koneãn˘, CSc., kter˘ v‰ak nebyl fieãníkem. Prof. Povoln˘ byl u zaloÏení tohoto
Centra a vûnoval mu archivy Rady svobodného âeskoslovenska a âs. zahra-
niãního ústavu v exilu. 

Z Bratislavy pfiijel pan Doc. PhDr. Martin Bútora, kter˘ s panem profesorem
Povoln˘m udrÏoval dlouholeté pfiátelské styky; byl poradcem prezidenta Václava
Havla, velvyslancem Slovenské republiky v USA a v souãasné dobû je porad-
cem prezidenta SR Andreje Kisky. Je nositelem ¤ádu Ludovíta ·túra a me-
daile T.G.Masaryka, vûnované âs. obcí legionáfiskou v Brnû.

Dal‰ím hostem byl Mgr. Zdenûk Hazdra, PhD., fieditel v˘znamného Ústavu
pro studium totalitních reÏimÛ v Praze, jehoÏ náplní je téÏ i studium ãinností exi-
lov˘ch organizací.

Za Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brnû promluvil její prodûkan
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. Mojmír Povoln˘ byl jejím absolventem,
udrÏoval s ní ãilé styky a vûnoval jí svou odbornou knihovnu.

Mojmír Povoln˘ se jako profesor politologie podílel na zaloÏení Mezinárodního
politologického ústavu na Masarykovû univerzitû. Z nûho se vyvinula katedra po-
litologie Fakulty sociálních studií, za niÏ promluvil prof. PhDr. Jan Holzer, PhD. 

Závûrem promluvila paní PhDr. Zora Bútorová, socioloÏka z In‰titútu pre ve-
rejné otázky. Vzpomínala na své dlouholeté styky s profesorem Povoln˘m.
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Pamûtní desku odhalili spoleãnû paní MUDr. Olga Lerchová, netefi pana pro-
fesora, a pan starosta obce, Mgr. Dalibor Gold. Poté se paní Lerchová vyjá-
dfiila za rodinu pana profesora a pamûtní desku oznaãila jako podûkování nás
v‰ech za jeho usilovn˘ boj za obnovu demokracie a svobodu âeskoslovenska.

Slavnost obohatil zpûvem lidov˘ch písní Mûnínsk˘ chrámov˘ sbor, jehoÏ ve-
doucí je paní Markéta Krejãifiíková. âestnou stráÏ u desky drÏeli ãlenové míst-
ního hasiãského sboru a sokolka paní Kofialníková z Telnice. Závûrem zaznûla
IV. vûta z 9. symfonie Z nového svûta, kterou Antonín Dvofiák vytvofiil bûhem
svého pÛsobení v USA.

Slavnost mûla dÛstojn˘ prÛbûh a pfiitom pfiíjemnou atmosféru. Ze slavnosti
zpracoval struãn˘ videopofiad pan Daniel Bielãik. Bude o ní také sestaven pa-
mûtní tisk, kter˘ bude obsahovat slavnostní projevy a snímky. Îivotní dílo na-
‰eho rodáka bude takto uctûno. Pamûtní deska je bude pfiipomínat i dal‰ím ge-
neracím. 

Jan Kruml
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·tûstí, zdraví vin‰ujem vám!

Zaãátek roku se neúprosnû blíÏí a s ním je jiÏ tradiãnû spjata Tfiíkrálová sbírka.
V období od 1. do 14. ledna budou malí koledníãci chodit ode dvefií ke dvefiím,
zpívat o narození Pánû a v‰em dobr˘m lidem vin‰ovat ‰tûstí a zdraví.

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

LoÀsk˘ v˘tûÏek nám pomohl roz‰ífiit aktivity a ãinnosti Nízkoprahového centra
pro dûti a mládeÏ Vata v Îidlochovicích, které pomáhá fie‰it problémy mladé 
generace. Podafiilo se nám zakoupit dodávku, díky které mÛÏeme efektivnû roz-
váÏet humanitární pomoc lidem v nouzi v na‰em blízkém i vzdálenûj‰ím okolí.
V Domû léãby bolesti s hospicem sv. Josefa jsme zmodernizovali rozluãkovou
místnost, kde se pozÛstalí louãí se sv˘mi zesnul˘mi pfiíbuzn˘mi.

Leto‰ní v˘tûÏek bychom rádi vyuÏili k vybudování nov˘ch jednolÛÏkov˘ch po-
kojÛ v hospici sv. Josefa a namontovali zde venkovní Ïaluzie, které ochrání pa-
cienty pfied vysok˘mi letními teplotami. U nás peãujeme nejen o pacienty, ale 
i jejich pfiíbuzné. Úmrtím pro nás péãe o pozÛstalé nekonãí, poskytujeme jim i na-
dále potfiebnou oporu i pfiípadné rady. Pro tyto úãely plánujeme vybudovat pietní
místo, které bude slouÏit jako zázemí pro truchlící. Mobilní hospic sv. Jana zase
bude moct zakoupit potfiebné pomÛcky k poskytování lep‰í péãe pro nevyléãitelnû
nemocné v jejich domovech.

V Oblastní charitû Rajhrad pomáháme na lokální úrovni. MoÏná jsou to i va‰i
sousedi nebo známí, ktefií vyuÏívají peãovatelskou sluÏbu, humanitární balíãky
nebo na‰li oporu v hospicové péãi. Díky pfiíspûvkÛm dokáÏeme na‰i pomoc nejen
udrÏet, ale zdokonalit ji tak, aby nikdo nestrádal.

Podûkování patfií pfiedev‰ím v‰em dobr˘m lidem za to, Ïe nám pomáhají po-
skytovat pfiímou pomoc a péãi tam, kde je potfieba.

Ka‰par, Melichar a Baltazar si pomalu nasazují koruny,
Rajhradská charita pfiipravuje dal‰í Tfiíkrálovou sbírku.
K+M+B 2018 jiÏ brzy u vás

tel.: 736 529 319
e-mail: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
www.rajhrad.charita.cz

Mária Durkáãová
koordinátorka Tfiíkrálové sbírky 
za Oblastní charitu Rajhrad



Místní akãní skupina Slavkovské boji‰tû vyhla‰uje první v˘zvy na podporu
projektÛ na svém území

Místní akãní skupinû (MAS) Slavkovské boji‰tû byl schválen fiídícími orgány tfií
ministerstev strategick˘ dokument (dále „Strategie MAS Slavkovské boji‰tû“) do
roku 2023. V praxi to znamená, Ïe MAS Slavkovské boji‰tû v pfií‰tích 5 letech
pomÛÏe ministerstvÛm do území pfierozdûlit cca 117 mil. Kã z Operaãního pro-
gramu Zamûstnanost, Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního
operaãního programu. Pfierozdûlování finanãních prostfiedkÛ se bude dít pro-
stfiednictvím vyhla‰ování v˘zev na podporu konkrétních projektÛ. DÛleÏit˘mi pod-
mínkami pro Ïadatele je, aby byli z území MAS Slavkovské boji‰tû a jejich pro-
jekt odpovídal cílÛm, které si schválená Strategie MAS Slavkovské boji‰tû
vytyãila. 

JiÏ v prosinci byla vyhlá‰ena v˘zva z Operaãního programu Zamûstnanost
pro zájemce na zaloÏení a provozování dûtské skupiny, ‰kolního klubu nebo
pfiímûstsk˘ch táborÛ. ProtoÏe se jedná o operaãní program Zamûstnanost,
budou mít Ïadatelé moÏnost z této dotace zaplatit pfiedev‰ím osoby peãující
o svûfiené dûti. 

Dal‰í v˘zva na pfiedkládání projektov˘ch zámûrÛ MAS Slavkovské boji‰tû bude
vyhlá‰ena 8. 1. 2018, a to pro podnikatele v zemûdûlství, ktefií si tak mohou 
pofiídit nové zázemí nebo zafiízení pro svoji Ïivoãi‰nou nebo rostlinnou v˘robu
nebo pro zpracování sv˘ch produktÛ. První v˘zva se bude t˘kat také nezemû-
dûlcÛ na pfiestavbu, modernizaci ãi novou v˘stavbu své provozovny, kanceláfie
nebo na pofiízení strojÛ, technologií a dal‰ího vybavení, jako je nákup zafiízení,
uÏitkov˘ch vozÛ kategorie N1, pofiízení hardwaru, softwaru. ·kolení pro Ïadatele
v této v˘zvû se bude konat ve ãtvrtek 11. 1. 2018 v 16.00 hodin v Hru‰kách
u Slavkova.

Bûhem pfií‰tí roku budou vyhlá‰eny dal‰í v˘zvy, nûkteré urãené také pro obce
na území MAS Slavkovské boji‰tû. Jedná se pfiedev‰ím o podporu z Integrova-
ného regionálního operaãního programu na roz‰ífiení kapacity ‰kolek, vybavení
odborn˘ch uãeben základních ‰kol nebo na v˘stavbu a rekonstrukci místních ko-
munikací.

Finanãní prostfiedky alokované na realizaci Strategie MAS Slavkovské boji‰tû
budou vyplaceny ÏadatelÛm po úspû‰né realizaci projektu, u opatfiení z Ope-
raãního programu Zamûstnanost jsou vypláceny prÛbûÏnû. V˘hodou ãerpání do-

První v˘zvy MAS Slavkovské boji‰tû
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tací pfies místní akãní skupiny je niÏ‰í podíl spolufinancování Ïadatele, pomoc
s administrativou ze strany kanceláfie MAS. 

Celé znûní Strategie MAS Slavkovské boji‰tû a vyhla‰ovan˘ch v˘zev je k dis-
pozici na na‰ich webov˘ch stránkách www.mas-slavkovskebojiste.cz.

Mgr. Hana Tomanová
ManaÏerka MAS Slavkovské boji‰tû manazer@slavkovskebojiste.cz
tel: 511 146 766, 604 318 732 www.mas-slavkovskebojiste.cz

● Všem lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

● Vyškolený sociální pracovník provádí sociální poradenství přímo v domác-
nosti (např. pomoc při uplatňování práv, poradenství při vyřizování záležitostí
na úřadech, zprostředkování kontaktů na různé instituce, pomoc při orientaci
v nepříznivé životní situaci s nabídkou variant řešení).

● Zajišťujeme konzultace po telefonu v případě, že člověk neví, na koho se 
obrátit.

● Individuálně jednáme s lidmi (možnost návštěvy v domácnosti nebo na jiném
dohodnutém místě) – je možná dlouhodobější spolupráce.

● Služba je bezplatná.

  
       

       
         

         
     

           

        
      

  

OBLASTNÍ CHARITA
RAJHRAD

BEZPLATNÁ TERÉNNÍ SLUŽBA
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Oblastní charita Rajhrad
Jiráskova 47   664 61 Rajhrad

www.rajhrad.charita.cz

Komu a jak 
pomáháme?



SK Mûnín a obec Mûnín
vás zvou na

Sobota 24. února 2018  
od 15 hodin v sále za radnicí

Program s Divadlem Koráb
Bohatá tombola – obãerstvení zaji‰tûno     

Sobota 27. ledna 2017 od 20 hodin 
v sále za radnicí

K tanci a poslechu zahraje kapela BENNY-Q
Taneãní klub Martiny Bartuschkové – ukázky tancÛ
Bohatá tombola – srdeãnû zvou pofiadatelé

SK Mûnín pofiádá
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Polsko – Památník Osvûtim

4. fiíjna nav‰tívili Ïáci na‰í ‰koly nacistick˘ koncentraãní tábor Osvûtim. Ten je
dnes jedním z turisticky nejnav‰tûvovanûj‰ích míst v Polsku. Je to místo, kde
bûhem druhé svûtové války pfii‰lo o Ïivot více jak jeden milion lidí (pfieváÏnû
ÎidÛ).

Cel˘ komplex tvofií tfii tábory: Osvûtim I., Osvûtim II. (Bfiezinka = Birkenau),
Osvûtim III. (Monowitz).

Základní ‰kola informuje

Atletická olympiáda

24. fiíjna 2017 probûhla v areálu sokolovny atletická olympiáda. Zúãastnili se
témûfi v‰ichni Ïáci druhého stupnû. SoutûÏilo se v pûti disciplínách (sprint, bûh
na 400 m, skok do dálky z místa, hod medicimbalem a vrh koulí). Akce se nám
vydafiila, Ïáci se navzájem povzbuzovali a podávali skvûlé v˘kony. Tû‰íme se,
Ïe si pfií‰tí rok zase spoleãnû zasportujeme.

1 2
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3 4

5 6

7 8

9

1 Vítûzky kategorie mlad‰í dívky 
2 Vítûzky kategorie star‰í dívky
3 Vítûzi kategorie mlad‰í chlapci
4 Vítûzi kategorie star‰í chlapci
5 Na‰i prvÀáãci a jejich první ‰kolní tablo
6–8 ·kolní druÏina
9 Mikulá‰ ve ‰kole
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Ve ãtvrtek 30. listopadu, v den nového termínu dokonãení rekonstrukce, pfie-
dala firma DS stavby Brno obci budovu kina. Termín byl tedy dodrÏen a na fiadu
pfii‰li zamûstnanci kina. Bylo potfieba v‰e dÛkladnû uklidit, pfiestûhovat, nastû-
hovat, nainstalovat vitríny a svûtelnou reklamu, vybavit sociální zafiízení a celkovû
zútulnit tento nov˘ prostor. Nûkteré akce, které uÏ jsou na bedrech obce, se po-
stupnû dodûlávají. AÈ uÏ se jedná o legislativu nebo dodateãné drobné úpravy.
Je jasné, Ïe je‰tû nûjak˘ ãas potrvá k dokonãení celkové pfiedstavy podoby kina.
Ale mÛÏeme konstatovat, Ïe z velké vût‰iny je v‰e hotové a zb˘vá doladit jen
malé nedostatky a instalace. Budova má novou zateplenou fasádu, bezbarié-
rovou rampu, v pfiedsálí je v‰e nové od podlahy po strop, bar, nové sociální za-
fiízení vãetnû WC pro invalidy, okna, dvefie, ve‰keré rozvody. TakÏe po více jak
ãtvrtstoletí se mohou náv‰tûvníci tû‰it na novû uspofiádan˘ prostor, kter˘ bude
slouÏit dne‰ním potfiebám a standardÛm. Budova uÏ má i svou identitu v podobû
svûtelného panelu s nápisem „KINO“. TakÏe nyní urãitû trefíte do mûnínského
kina, kde se sami pfiesvûdãíte, jestli se dílo povedlo. To mÛÏete uãinit tfieba 
6. ledna, na kdy je naplánovan den otevfien˘ch dvefií zakonãen˘ koncertem jaz-
zové kapely z Pfiibyslavi s názvem Himbeere Brombeere. Více informací najdete
na webu, facebooku a programu kina.

Dokonãení rekonstrukce kina
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Jako kaÏd˘ ‰kolní rok, tak i letos máme v na‰í ‰kolce plno krásn˘ch záÏitkÛ
díky rozmanit˘m divadelním pfiedstavením. Na zaãátku ‰kolního roku nás nav‰tí-
vilo divadlo Kaãa a Kaãa s interaktivní pohádkou Draãí zpívání. Byli jsme rádi, Ïe
jsme mohli vyuÏít prostory obecního sálu a tak si uÏít zábavu. 

V fiíjnu mûly dûti moÏnost proÏít Indiánskou pohádku – interaktivní pofiad, v nûmÏ
neobvyklé etnické a lidové nástroje s pfiirozen˘m ladûním z rÛzn˘ch ãástí svûta
pfiedstavují pfiírodní Ïivly, rozliãná zvífiata a indiány. Dûti se do dûje aktivnû zapo-
jovaly tancem, rytmick˘mi pohyby a doprovodem na nástroje. Pfiíbûh dûtem hrála
a vyprávûla paní Mgr. Lenka Hradecká. Cel˘ program byl ukázkou propojení mu-
zikoterapie s divadelním pfiedstavením. Po vystoupení odcházely dûti zpût do tfiídy
spokojené a plné záÏitkÛ.

Mûsíc fiíjen se nám pomalu blíÏil ke konci, dny se zaãaly krátit a noci prodluÏovat
a pfii‰el ãas na tradiãní lampionov˘ prÛvod pofiádan˘ matefiskou ‰kolou. Jako kaÏd˘
rok byla úãast rodiãÛ a dûtí hojná. Se‰li jsme se pfied matefiskou ‰kolou a pro-
cházkou jsme obe‰li ãást obce s lampióny, aÈ uÏ vlastnoruãnû vyroben˘mi nebo
koupen˘mi. Ukonãení bylo na ‰kolní zahradû, kde se v‰ichni mohli zahfiát tepl˘m
ãajem. 

Na‰i budoucí prvÀáãci se v listopadu vydali na v˘let do Brna. V parku pod ·pil-
berkem nav‰tívili ekologické centrum Hlídka. Program se jmenoval Vzduch kolem
nás. Mohli si vyzkou‰et, Ïe vzduch není vidût, sly‰et, nejde na nûj sáhnout. I pfiesto
ho dÛkladnû prozkoumali prostfiednictvím mnoha zajímav˘ch pokusÛ. Zahráli si
na badatele a pouãili se o vlastnostech a v˘znamu vzduchu. Toto centrum nav‰tíví
je‰tû v bfieznu roku 2018 a pfiipraví se na svátky Velikonoc s programem Jaro
a tradice. Tento program jim pomÛÏe nahlédnou pod pomyslnou pokliãku tradic,
zvykÛ a obyãejÛ, znám˘ch, opomíjen˘ch ãi jiÏ dávno zapomenut˘ch, odehrávají-
cích se v jednom z nejhezãích roãních období. ProÏijí svátky od masopustu, postní
dobou a pa‰ijov˘m t˘dnem aÏ do Velikonoc. Dozví se, proã se nûkteré dny jme-
nují jinak, jaké zvyky jsou s nimi spojeny, co v této dobû lidé jedli a mnohé zvyky
si vyzkou‰í na vlastní kÛÏi. 

Koncem mûsíce listopadu k nám pfiijelo Dfievûné divadlo s pohádkou Vánoce,
aneb cesta do Betléma. Byl to loutkami hran˘ pfiíbûh o narození JeÏí‰ka tak, jak
se u nás po staletí vypráví. Nechybûly postavy past˘fie, andûla, Josefa a Marie,
Krále Heroda, Tfií KrálÛ a samotného JeÏí‰ka. 

V polovinû prosince se tû‰íme, tak jako kaÏd˘ rok, na divadelní pfiedstavení do
Îatãan.

Ped. kolektiv M· Mûnín

Rok v matefiské ‰kole
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1 Indiánská pohádka
2–5 Mikulá‰ ve ‰kolce
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Ráda bych pfiedstavila klub Mûnínsk˘ Havránek, kter˘ vznikl
v fiíjnu tohoto roku za podpory obce Mûnín. Byl zaloÏen pro dûti
a jejich maminky, které jsou na matefiské dovolené. Srdeãnû zveme
také místní babiãky a dûdeãky, ktefií mají rádi dûti a chtûjí si spo-
leãnû s nimi zazpívat, nûco pûkného vytvofiit nebo jen posedût ve spoleãnosti dûtí.
Setkáváme se kaÏdé úter˘ od 9.30 do 11.30 hod. (mimo státní svátky) v budovû b˘-
valé hasiãské zbrojnice (Floriánek).

Postaviãka ply‰ového Havránka, jako dûtská podoba havrana, kterého máme
v mûnínském znaku, dûti kaÏdé úter˘ pfiivítá pohlazením, spoleãnû se zdravíme a lou-
ãíme písniãkou. KaÏd˘ t˘den si pro dûti vybírám téma s ohledem na roãní období
a dûní kolem nás. Toto téma chci dûtem hravou formou pfiiblíÏit. Pfii prvním setkání
jsme se seznámili s postaviãkou Havránka, dále dûti nav‰tívil papírov˘ drak a pod-
zimní téma uzavfieli jeÏeãci, které jsme tvofiili ze slaného tûsta. V Havránku se uãíme
básniãky s pohybem, spoleãnû cviãíme, rádi si zazpíváme, máme pro dûti rÛzné ryt-
mické hudební nástroje, spoleãnû tancujeme, tvofiíme a poznáváme nové hraãky.
Díky spolupráci s mûnínskou matefiskou ‰kolou mÛÏeme vyuÏívat pomÛcky, jako je
padák a tunel na prolézání, které jsou u dûtí velmi oblíbené, ale pro klub Havránek
zatím finanãnû nedostupné. Dûti se také mohou zapojit do aktivity „Havránek cesto-
vatel“ a odnést si na t˘den domÛ postaviãku Havránka spolu s jeho cestovatelsk˘m
deníãkem, do kterého mohou spoleãnû s rodiãi lepit fotografie zajímav˘ch spoleãn˘ch
momentÛ.

Nyní se spoleãnû s dûtmi tû‰íme na Vánoce. Adventní doba nám pfiinese také
mnoho zajímavého. âeká nás náv‰tûva andûla, spoleãné zpívání koled, tvofiení vá-
noãních pfiáníãek, dárkÛ pro babiãku a dûdeãka a pou‰tûní lodiãek z ofiechov˘ch sko-
fiápek. Dûti si mohou ãekání na JeÏí‰ka zkrátit vyplÀováním úkolÛ v adventním ka-
lendáfii, kter˘ jsem pro nû pfiipravila.

V lednu máme v plánu jít spoleãnû do kostela sv. Markéty, podívat se na betlém
a realizovat kurz první pomoci pro dûti. Moc rádi bychom nav‰tívili místní chovatele
králíkÛ, papou‰kÛ, slepic, koz a jin˘ch druhÛ zvífiat, aby na‰e dûti mûly moÏnost vidût
Ïivá zvífiata a dozvûdût se o nich nûco zajímavého. Pokud máte nápad, jak obohatit
ná‰ program, mÛÏete se ozvat na níÏe uvedené kontakty.

Závûrem bych chtûla podûkovat vedení obce Mûnín za moÏnost klub Havránek
provozovat a pomoc pfii pfiípravách. Dále dûkuji v‰em, ktefií se podíleli na pfiípravû
a organizaci.

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

Mûnínsk˘ Havránek zahajuje
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Sloupek Moniky Dostálové
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Magick˘ svût

Vûdût tak, co chci, byl název jednoho z prvních semináfiÛ, které jsem vedla
v obãanském sdruÏení Îeny 50. Pro vût‰inu zúãastnûn˘ch Ïen to byl, jak se
záhy ukázalo, problém. Nevûdûly. A kdyÏ nevíme, co chceme, nemÛÏeme to 
dostat.

To dá rozum, fieknete. Ano, to dá rozum. Ale jak to, Ïe nemohu dosáhnout ani
toho, co chci? MÛÏe to b˘t z mnoha dÛvodÛ. MoÏná si jenom myslíme, Ïe nûco
chceme, ale ve skuteãnosti nechceme. MoÏná si nûco sice opravdu pfiejeme,
ale nevûfiíme, Ïe se nám na‰e pfiání mÛÏe vyplnit. AÈ uÏ proto, Ïe si nûco tako-
vého nezaslouÏíme nebo proto, Ïe zázraky se pfiece nedûjí. V‰echno si musíme
zaslouÏit, vybojovat, tvrdû odpracovat, nikdo nám nic nedá zadarmo, peãení ho-
lubi nelétají do huby, bez práce nejsou koláãe, nikdy nemáme ‰tûstí, jsme rození
smolafii, je to jen takov˘ sen …. Takov˘ch omezujících pfiesvûdãení v sobû no-
síme spousty.

V tomto pfiedvánoãním ãase se mi dostala do ruky útlá kníÏeãka nûmeckého
autora Pierre Franckha „Jak si správnû pfiát“, pfieãetla jsem ji a zalitovala, Ïe
jsem ji nemûla v ruce na onom zmínûném semináfii. Opût jsem si pfiipomnûla,
jak je dÛleÏité dávat bedliv˘ pozor na svá slova i my‰lenky, neboÈ kaÏdá na‰e
my‰lenka (i nevyslovená) je de facto vyslan˘m pfiáním. Pfiedpokladem úspû‰ného
pfiání je víra v to, Ïe se na‰e pfiání vyplní, vûdomí, Ïe neexistují Ïádná omezení,
ta jsou jen v na‰í hlavû a mají podobu tfieba právû tûch shora uveden˘ch pfie-
svûdãení, kter˘mi se fiídí ná‰ Ïivot. Jsme tvÛrci svého Ïivota. My‰lenky jsou velmi
silnou energií a energie vÏdy následuje to, ãemu vûnujeme svou pozornost. Na‰e
pfiání nám pfiece stojí za to, abychom se jim dostateãnû vûnovali, pfiesnû je for-
mulovali, vûnovali jim pozornost. Nebo snad ne? Asi ne a podle toho to pak v na-
‰ich Ïivotech vypadá – nemÛÏeme sehnat práci, partnera podle na‰ich pfiedstav,
nemáme peníze… A nebo prostû jenom nemÛÏeme najít místo k parkování.
BodejÈ, kdyÏ jsme pfiesvûdãeni, Ïe Ïádné nenajdeme. Îivot, vesmír, nám vyjde
vstfiíc. Nezaparkujeme, kde potfiebujeme. Jsme otrávení a vÛbec nás nenapadne,
Ïe jsme si tuto situaci vytvofiili sv˘mi my‰lenkami. PÛjdu-li na pohovor k moÏnému
zamûstnavateli s pfiesvûdãením, Ïe jsem stará, nic neumím a Ïe na mû nikdo
nikde neãeká, jak˘ asi tak bude v˘sledek pfiijímacího fiízení?

Pfied pár lety hledala kamarádka nové zamûstnání. Nabídky sice byly, ale na-
konec nic. Poslouchám, z jejích steskÛ postupnû pfiejdeme na jiná témata a Zita
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zaãne povídat o chalupû, o tom, co tam v‰echno udûlala v tûch posledních t˘-
dnech, co je doma, taky by chtûla je‰tû na t˘den na lyÏe, no a pak se oteplí
a kdyby tak je‰tû stihla dát do pofiádku zahradu, neÏ nastoupí na nové praco-
vi‰tû…

„Aha? A kdy s tím tak bude‰ se v‰ím hotová?“
„No potfiebovala bych je‰tû aspoÀ mûsíc volna, nejlíp aÏ do konce kvûtna…“
Podívaly jsme se na sebe a zasmály se. Byl zaãátek dubna. V polovinû kvût-

na mi volala – od 1. 6. nastupuje… Náhoda?
TûÏce nemocná paní v invalidním dÛchodu na otázku, jestli by se chtûla

uzdravit, okamÏitû odpoví:
„No samozfiejmû, kdo by nechtûl?“
Na poznámku, Ïe ne v‰ichni chtûjí, se zamyslí a pak fiekne:
„No, já vlastnû ani nevím, uzdravit…, já bych chtûla, aby mû nic nebolelo…

a mohla pofiádnû chodit..., ale úplnû se uzdravit? Víte, já uÏ si nedovedu pfied-
stavit, Ïe bych musela do práce, takÏe asi ne… úplnû ne.“

Neuzdraví se. Nechce. V nejlep‰ím pfiípadû poleví bolesti.
Marcela by chtûla své dítû kojit, co nejdéle, jak fiíká, urãitû cel˘ rok. Ale po-

slední dva t˘dny uÏ nemá dost mléka. Honzíkovi je ‰est mûsícÛ. Povídá, co uÏ
umí, jak je ‰ikovn˘. Najednou se odmlãí a její pohled se zatoulá k poãítaãi.
Onehdy volali z kanceláfie, mají spoustu práce, nestíhají… Sice nic konkrét-
ního nefiíkali, ale ví‰, jak to chodí, mám strach, abych o práci nepfii‰la, baví mû…
Aha, já vlastnû nevím, co chci, Ïe… No asi bych uÏ ráda ‰la do kanceláfie… Îe
je hloupost dávat do souvislosti Marcelino rozhodování a úbytek mléka? Ne-
myslím.

Karel si stûÏuje na nedostatek klientÛ. Po chvíli pronese vûtu vpravdû zásadní:
„No ale k nûãemu je to taky dobr˘. Jsem v poslední dobû dûsnû unaven˘

a taky mi Ïena pofiád vyãítá, Ïe jsem málo doma…“
Zasmûji se.
„Aha, ty myslí‰, Ïe si vlastnû pfieji mít víc ãasu?“
Myslím. Dûje se mi to samé s tím rozdílem, Ïe moje nepatrné mnoÏství klientÛ

se smrsklo témûfi na nulu. I já jsem byla unavená, i já jsem potfiebovala i chtûla
mít svÛj ãas pro sebe. Funguje to. Odpoãinula jsem si a uÏ se zase zaãínají
oz˘vat. Zfiejmû jsem vyslala pfiání – volejte, pfiicházejte, jsem pfiipravená vás pfii-
jmout. (Stejnû, jako jsem pfied pÛlrokem vysílala: dejte mi v‰ichni pokoj, nejsem
na nikoho zvûdavá, chci b˘t v klidu, doma.) Nebo tak nûjak. Jenom nefiíkat – oni
nechodí, nikdo nezavolá – proã? ProtoÏe v˘sledkem je, Ïe nikdo nevolá a ne-
chodí.
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Myslet si svá pfiání pozitivnû, jakoby se uÏ plnila. Víra je neuvûfiitelná síla. 
Tu kdyÏ do pfiání vloÏíme, úspûch je zaruãen. Stejnû jako neúspûch, kdyÏ své 
pfiání jakkoli dobfie zformulované smeteme vzápûtí pochybnostmi. Nebo pfiá-
ním úplného opaku. Mám v Ïivé pamûti komplikace se shánûním bytu jedné ze
sv˘ch dcer. Pofiád nic nevycházelo, nevyhovovalo. Obû jsme uÏ byly nervózní,
podráÏdûné. AÏ jsme si po pfiedchozí hádce v klidu ujasnily, Ïe vlastnû nechce
odejít z domu, protoÏe mû nechce nechat samotnou…. Byt byl natotata. Teì, po
pár letech, uÏ je mal˘. I hledá se nové bydlení. Dilema: domek na venkovû nebo
vût‰í byt ve mûstû? Je jasné, Ïe dokud nebudou mít jasno, vûci se do pohybu
nedají.

A kdyÏ jsem u tûch bytÛ. Povídá mi Zdena:
„Já tu kníÏku (Jak si správnû pfiát) ãetla uÏ nûkdy pfiede dvûma roky… no

a nic. Teì tfieba musím nûco udûlat s bytem. Buì ho pustit, nebo rekonstruovat.
A na to nemám peníze. A aÈ si pfieju, jak chci, pofiád nic, peníze nejsou.“

„A mÛÏe‰ mi fiíct, jak si pfieje‰?“
„No tak, Ïe pokud mám v tom bytû zÛstat, aÈ mi pfiijdou peníze na rekon-

strukci…“
Ani Zdena neví, co chce. Kdo to za ni má rozhodnout? A to je je‰tû otázka,

jestli vÛbec vûfií tomu, Ïe peníze mohou („nûjak˘m“ zpÛsobem) pfiijít. A taky 
jestli je vÛbec chce. Jestli vÛbec o rekonstrukci bytu váÏnû uvaÏuje. Jestli 

tfieba nejde jen o to mít odvahu k radikálnímu
fie‰ení – stûhování.

A na závûr jedno pfiání, které znûlo: Chtûla
bych Ïít v magickém svûtû… Co z této vûty cí-
títe? Já smutek, Ïe tomu tak není, sice touhu,
ale souãasnû pfiesvûdãení o nesplnitelnosti…

A co tfieba takhle:

Îiji v magickém svûtû. Îiji ve svûtû, kde
se dûjí zázraky. Kde se plní pfiání. Kde jsou
my‰lenky tvÛrãí. Kde kaÏd˘ z nás tvofií svÛj
Ïivot. A Ïiji v nûm spolu s vámi.

Vidíme to, ãemu vûfiíme. Îijeme to, ãemu vû-
fiíme.

Dûkuji Pierru Franckhovi, Ïe mi to opût pfii-
pomenul.Foto: Josef Lauterbach



Mal˘ chrámov˘ sbor v Mûnínû 

vás srdeãnû zve na

Vánoãní koncert
v sobotu 30. prosince 

2017 v 15 hodin

v kostele sv. Markéty 

v Mûnínû.

Potû‰í nás, pokud se r
ozhodnete 

s námi strávit pfiíjemné odpoledne 

ve vánoãní atmosféfie.

MUDr. Hana Jahorná
praktick˘ lékafi pro dospûlé tel.: 731 160 612

Ordinaãní hodiny
Pondûlí 7.00–11.00
Úter˘ 7.00–11.00 
Stfieda 16.00–18.00
âtvrtek 7.00–11.00
Pátek 12.00–14.00

Ordinaãní hodiny – objednaní
Pondûlí 6.30–7.00 11.00–13.30
Úter˘ 6.30–7.00 11.00–13.30
Stfieda 12.00–16.00
âtvrtek 6.30–7.00 11.00–13.30
Pátek 11.00–12.00

Ordinaãní hodiny – upfiesnûní
MoÏnost objednání se ODBùRY:
na prevence i o‰etfiení. dennû 7.00–9.00 hod.



Okénko do na‰í farnosti
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Táborák na farním dvofie

Doufali jsme, Ïe bude hezky a ono
to vy‰lo! Chtûli jsme se je‰tû za pûk-
ného poãasí neformálnû setkat, proto
jsme uvítali nápad pana René Misáka
uspofiádat táborák. V sobotním odpo-
ledni dne 7. fiíjna 2017 jsme se jiÏ od 
15 hodin potkali na farním dvofie. Na
své si mohli pfiijít zpûváci i muzikanti,
k mání byly ‰pekáãky i nûco dobrého
k pití. A tak se hrálo a zpívalo, povídalo,
jedlo i pilo a bylo to moc fajn. I kdyÏ se
nás nese‰lo mnoho, a tfiebaÏe se v prÛ-
bûhu odpoledne osazenstvo rÛznû mû-
nilo a stfiídalo, byl to váÏnû poveden˘
veãer! UÏ teì se tû‰íme, Ïe tuto nebo
jí podobnou akci na jafie zopakujeme.
Zavãas dáme vûdût na FB profilu a vy
si ji rozhodnû nenechejte ujít!
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Misijní nedûle

V nedûli 22. fiíjna 2017 se v na‰em
farním kostele, ale i po celé âeské re-
publice, konala sbírka na misie – finanã-
ní pomoc potfiebn˘m ve svûtû. Vybrané
peníze následnû putují do fondu Pa-
peÏsk˘ch misijních dûl a tyto prostfied-
ky jsou dále rozdûlovány tam, kde je
jich nejvíce tfieba. Napfi. v loÀském roce
se podafiilo podpofiit pastoraãní pro-
jekty, katechetickou ãinnost, v˘stavbu
‰kol atd. ãástkou pfievy‰ující 92 milio-
nÛ USD. My jsme tuto pomoc potfieb-
n˘m zahrnuli také do na‰ich pfiímluv,
spoleãn˘ch proseb a za kaÏd˘ konti-
nent pak dûti nesly v obûtním prÛvodu
knûzi symbolick˘ dar.

Podûkování za úrodu

V nedûli 24. fiíjna 2017 jsme pfii m‰i
svaté spoleãnû dûkovali Pánu Bohu 
za leto‰ní úrodu. Kostel sv. Markéty byl
vyzdoben v‰emi moÏn˘mi plodinami,
které místní farníci sklidili ze sv˘ch za-
hrad a polí. Velk˘ dík patfií Ïenám, které
tuto v˘zdobu ochotnû pfiipravily a rov-
nûÏ v‰em lidem, ktefií k této pfiíleÏitosti
vûnovali ãást ze své úrody. Ozdobou
slavnostní bohosluÏby byla téÏ krojo-
vaná mládeÏ, která v obûtním prÛvodu
nesla celebrantovi, pateru Jifiímu Cajz-
lovi, dary zemû.

Jaroslava NovotÀáková



Dvojí v˘roãí malífie Josefa Lady

Josef Lada se narodil v rodinû ‰evce v Hrusicích. Z Hrusic a okolí také ãerpal
fiadu námûtÛ sv˘ch obrazÛ. Ve 14 letech ode‰el do Prahy, aby se uãil malífiem
pokojÛ a divadelních dekorací. V kresbû byl samoukem, postupnû si vyvinul oso-
bit˘ styl s typickou silnou linkou a zaoblen˘mi tvary postav. PÛsobil jako karika-
turista, ilustrátor a také jako spisovatel. Kromû mnoha pohádek a knih pro dûti,
které sám napsal (k nejznámûj‰ím patfií Kocour Mike‰ a O chytré kmotfie li‰ce),
ilustroval pfiedev‰ím Osudy dobrého vojáka ·vejka za svûtové války (pro ·vejka
nakreslil 1339 kreseb) a dal‰í knihy od Jaroslava Ha‰ka, dále Tyrolské elegie,
Krále Lávru a Epigramy od Karla Havlíãka Borovského, Erbenovy a Drdovy po-
hádky a dal‰í. Byl rovnûÏ autorem v˘prav, scén a kost˘mÛ k divadelním hrám
i operám uvádûn˘m Národním divadlem a hlavním v˘tvarníkem úspû‰ného ães-
kého filmu reÏiséra Josefa Macha Hrátky s ãertem z roku 1956, natoãeného
podle stejnojmenné pohádkové divadelní hry Jana Drdy.

V oblasti v˘tvarného umûní Josef Lada vytvofiil asi 400 voln˘ch obrazÛ a okolo
15 tisíc ilustrací. Ladovy ilustrace inspirovaly ãeského básníka Jaroslava Seiferta
k napsání básnické sbírky Chlapec a hvûzdy (1956). Sbírka je v podstatû ma-
lebn˘m slovním doprovodem ke znám˘m malífiov˘m obrázkÛm.

Lada se stal spolu s âapkem, Nezvalem a Vanãurou jedním ze zakladatelÛ 
tzv. „moderní pohádky“ v ãeské literatufie a obdrÏel za svoje dílo roku 1947 titul
národní umûlec.

Josef Lada byl Ïenat˘. Jeho dcera Alena Ladová (29. 12. 1925 Praha – 25. 6.
1992) byla rovnûÏ ilustrátorka a malífika. O svém otci napsala knihu MÛj táta
Josef Lada, které bylo vydáno pfies 9 000 v˘tiskÛ. V knize byly také pouÏity ilus-
trace z jin˘ch Ladov˘ch dûl. 
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V souãasné dobû je moÏno nav‰tívit soubornou v˘stavu díla Josefa Lady
v praÏském Tanãícím domû. Je to nejvût‰í Ladova expozice v poslední dobû
a doslova z ní tryská radost, s jakou Jose Lada pohlíÏel na svût.

Vzpomínku na Josefa Ladu uzavfieme Romancí o Josefu Ladovi z pera bás-
níka Jifiího Îáãka:

Byl jednou jeden Jozífek,
a ten byl ãím dál vût‰í, 
ten rozumûl v‰em zvífiatÛm
a mluvil jejich fieãí.

Mûl kamaráda Mike‰e,
znal vodníky a víly,
mûl oãi, u‰i dokofián
a neznal dlouhou chvíli.

A kdyÏ pak ãasem vyrost
– v‰ak víte, Ïe ãas letí –
stal se z nûj str˘ãek pohádkáfi,
stal se z nûj pfiítel dûtí.

Maloval pro nû obrázky,
psal pro nû prima kníÏky,
i kdyÏ mu vlasy zbûlely
a pfiib˘valy kfiíÏky.

Zestárnul, ale neumfiel –
jenom se vráti zpátky.
Stal se z nûj zase Jozífek,
zabloudil do pohádky.

V‰ak ho tam sami potkáte –
prohání se tam s kluky,
dûvãatÛm zpívá písniãky
a zvûfi mu Ïere z ruky.



Jak fungovat se psem na procházce

Na pfiivolání já jsem pes. Opravdu. Po-
kud bych mûla vybrat 2 povely, do kter˘ch
se vyplatí investovat ãas a úsilí, pak je to 
pfiivolání a posazení. MoÏná budete pfiekva-
peni, jakou sílu tyto dva povely mají, jak vám
ulehãí Ïivot a pomohou vám domluvit se s va‰ím psem. 

Musím pfiiznat, Ïe se pfiíli‰ neorientuji v moderních pomÛckách pro v˘cvik psÛ.
My pouÏíváme obyãejn˘ ‰irok˘ obojek, hladké ploché vodítko na ‰roubovací ka-
rabinu a 25 m dlouhou stopovaãku. Stopovaãka. Jak já ji nesná‰ím! Je to dlouhá
‰ÀÛra, která je volnû poloÏená na zemi (to znamená, Ïe ji nedrÏím v ruce) a pes
ji za sebou tahá. Díky tomu ho mám na takové zastaralé dálkové ovládání. Ta
‰ÀÛra je dûsná. âasto zavazí, obãas se nûkam zamotá, nûkdy na ní ‰lápnete
a nechtûjte vûdût, jak to vypadá, kdyÏ jí musíte na konci procházky smotat
a venku je bláto a mokro. Paradoxnû má tato silná negace velmi pozitivní efekt.
Nutí mû se psem máknout, abych se jí co nejdfiíve zbavila. 

KaÏd˘ pes u nás na stopovaãce zaãíná. A to i ti, u kter˘ch páneãci tvrdí, Ïe
pes na pfiivolání pfiijde. Musím se pfiiznat, Ïe vût‰inou ná‰ pohled na to, zda pes
zvládá ãi nezvládá pfiivolání je diametrálnû odli‰n˘ od vût‰iny lidí. Podle nás má
pes pfiivolání zmáknuté ve chvíli, kdy se okamÏitû po zavolání povelu otoãí, nej-
krat‰í cestou sviÏn˘m krokem jde ke mnû a pfiesnû na stfied mého tûla pfied-
sedne. Cestou se nezaãuchá, neotáãí a rozhodnû neznaãkuje. V pfiedsednutí
ãeká, dokud mu nedám dal‰í povel ãi ho neuvolním. Samozfiejmû se rozumí, Ïe
pes pfiichází z jakékoli situace, od Ïraní nechutností aÏ po machrování na cizího
psa. 

Dal‰í, co pro pfiivolání psa potfiebujete, je uÏ jen jednoduch˘ povel „ke mnû“
a práce s va‰ím tûlem. Pokud vám mÛÏu radit, snaÏte se tento povel na psa ne-
kfiiãet ani na sebe nijak jinak neupozorÀovat plácáním, hopsáním, máváním a po-
dobnû. Mluvte na nûj normálním hlasem. Pes má mnohonásobnû lep‰í sluch neÏ
my a hlavnû, kdyÏ na nûj nebudete kfiiãet, bude více ve stfiehu. 

A teì pfiivolání prakticky. Ráda bych Vám pfiedstavila jednoho sympaÈáka.
Jmenuje se Buddy a byl mu necel˘ rok, kdyÏ jsme se potkali. Je to takov˘ ve-
sel˘ pes, v jádru klaìas, se kter˘m je dobrá domluva, jen si obãas zalumpaãí.

Psí etudy
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To, co jeho majitele trápilo, bylo chování venku. Z Buddyho se tam stával tak
tro‰ku sólista. Na procházkách ho ãasto vÛbec nevidûli, protoÏe vzal prostû
kramle. Pak se náhle objevil ve chvíli, kdy sám uznal za vhodné. 

V první fiadû bylo tfieba usmûrnit chování Buddyho pfied tím, neÏ jsme na pro-
cházku vyrazili. Tak se tû‰il, Ïe mûl naprosto zatemnûl˘ mozek a vÛbec nevnímal,
co se kolem nûho dûje. Proto jsme jej vrátili do reality pár povely a poté dostal
povel „volno“. Stopovaãka byla volnû poloÏená, páneãek se zastavil a dal povel
„ke mnû“. KdyÏ to bylo Buddymu fuk a páneãek tam stál jak namalovan˘, pfii‰lápl
si stopovaãku, sehnul se k nejbliÏ‰ímu konci a Buddyho si pfiitáhl. Doladil ho do
pfiedsednutí a moc ho pochválil. Pfiimûl ho, aby vydrÏel v povelu, dokud jsme ho
opût neuvolnili. 

Dnes Buddy chodí bez stopovaãky. DrÏí se páneãkÛ na dohled, protoÏe ví, Ïe
kdykoli mÛÏe zaznít pfiivolání a ono opravdu nûkolikrát za procházku zaznívá. Je
dokonce odvolateln˘, kdyÏ ucítí zajíce nebo kdyÏ si hraje se svou psí kámo‰kou.
Vypadá to snadnû? Ono to v podstatû snadné je, ale je potfieba to spoleãnû od-
makat a to hlavnû mezi tréninky, na kaÏdé procházce. Páneãci ani jednou ne-
dovolili, aby Buddy nesplnil a stopovaãku neodepli dfiív, neÏ na to byl Buddy pfii-
praven. 

NezapomeÀte, Ïe o stoprocentní reakci na pfiivolání se nebavíme jen venku,
ale i doma ãi na dvofie. Tam jen místo stopovaãky pouÏíváme tzv. couraãku, coÏ
je volnû poloÏené vodítko ãi nûjaká krat‰í ‰ÀÛra, kterou pes neustále tahá za
sebou. Je to moÏná opruz, ale pamatujte, Ïe kaÏd˘ povel, kter˘ zazní a není

psem splnûn proto, Ïe na nûj nemáme
„ovládání“, vám maÏe nûkolik t˘dnÛ jiÏ
vykonané práce a zároveÀ naru‰uje dÛ-
vûru va‰eho psa. TakÏe pokud nemáte
psa pod kontrolou, tak povel prostû ne-
dávejte, nadejte sami sobû, jak bláhoví
jste a pfií‰tû aÈ ho máte na ovladaãi. 

Jestli chcete mít pohodové procházky,
zapracujte na pfiivolání. Strpte nepohodlí
stopovaãky a pfiedstavujte si chvíli, aÏ tu
‰ÀÛru jednou odepnete a pes k vám oka-
mÏitû pobûÏí. Slibuju, Ïe vás to bude
hodnû bavit! 

K.Vaníãková
www.vanickovi.com



Témûfi po roce se do Mûnína vydá cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura.
Oznaãení spisovatel je na místû, protoÏe ve sv˘ch 25 letech právû dokonãil uÏ svou
tfietí knihu. A ãem ta poslední je? O putování po státech b˘valého sovûtského 
svazu Gruzii a Arménii. Ladislav se totiÏ tentokrát vydal do míst, kde vás ohromí
neskuteãnû nádherná pfiíroda a lidé, ktefií jsou pohostinní a nûktefií mají lecos do
ãinûní s âeskoslovenskem. Vydal se pû‰ky, ale nakonec musel vyuÏít i jiné zpÛ-
soby dopravy. Dohnaly ho k tomu jisté okolnosti, které vám osobnû sdûlí v so-
botu 20. ledna 2018. S sebou bude mít i své knihy,
které vám ochotnû podepí‰e, pokud o to budete mít
zájem. Naplánovali jsme jednu besedu na 19. ho-
dinu a jelikoÏ se bûhem necel˘ch tfií dní vypro-
dala, domluvili jsme se je‰tû na jednom pfiedsta-
vení v 16.30, které se uÏ také pomalu plní. Pokud
se nevyprodá sál pfies internet, budou vstupenky 
k dispozici na pokladnû v den pfiedstavení. 

Dostupnost míst, které jsou omezené poãtem
sedadel, si mÛÏete zjistit na pfiedprodejovém por-
tále www.smsticket.cz nebo na tel. ã. 733 737 867.
KaÏdopádnû na pfiedná‰ku v 19.00 uÏ Ïádné vstu-
penky nejsou. 

UÏ nikdy pû‰ky po Armenii a Gruzii

Spolek zdravotnû postiÏen˘ch
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V roce 2017 se nám podafiilo uskuteãnit témûfi v‰e, co jsme chtûli – vycházky,
besedy, zájezdy, divadla, koncert, jarmark, dílniãky a dal‰í. Hodnotit úspû‰nost na-
‰eho konání budeme aÏ na v˘roãní schÛzi, a to zaãátkem bfiezna.

Co chystáme v roce 2018, kromû akcí, které se kaÏd˘ rok opakují? 
– Pojedeme rychlovlakem do Prahy;
– Pfiipravíme v˘stavu z va‰ich v˘robkÛ, sbírek, fotografií, v˘pûstkÛ... (Pfiijìte ukázat,

ãím se bavíte ve volném ãase, pfiedat inspiraci a ukázat, co vám dûlá radost.
Pfiihlaste se, prosím, co nejdfiíve.); 

– Pfiipravíme burzu odûvÛ, hraãek, náfiadí a sportovních potfieb; 
– Zafiadíme do programu akce dle aktuálních nabídek.

Do roku 2018 pfiejeme ãlenÛm spolku a v‰em spoluobãanÛm hodnû, hodnû
zdraví!
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Stalo se jiÏ tradicí mûnínského kulturního programu, Ïe koncem záfií v prostorách
sálu a pfiedsálí za radnicí pofiádáme akci Babí léto. 

Leto‰ní pfiipadlo na sobotu 30. záfií. Shlédli jsme taneãní vystoupení dûtí z Matefiské
‰koly pod taktovkou uãitelek Martiny Jochmanové a Petry Dosoudilové. Následovalo
vystoupení mûnínsk˘ch maÏoretek, které velice úspû‰nû vede Michaela Drlíková. 

Poté se jiÏ do tance mohli pustit v‰ichni pfiítomní, a to za hudebního doprovodu
dua Pavel Kovaã a Zdenûk Pávi‰. 

Nechybûly atrakce pro dûti – velk˘ ská-
kací hrad se skluzavkou a mal˘ fietízko-
v˘ kolotoã. O malování na obliãej byl opût
obrovsk˘ zájem. TaktéÏ i o soutûÏe, o je-
jíchÏ prÛbûh se staraly ochotné maminky
mûnínsk˘ch a otmarovsk˘ch dûtí. 

Mûnín‰tí vinafii nabízeli burãák a také
zde bylo moÏné ochutnat zabíjaãkové
dobroty ãi maso z grilu. -pk-

Babí léto
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Bouldering za oponou úspû‰nû zahájil tfietí sezónu
lezení na sokolovnû. V záfií je‰tû stavûl a dolaìoval
cesty a v fiíjnu jiÏ byl pfiístupn˘ pro vefiejnost. ZároveÀ
opût otevfiel i krouÏek lezení, kter˘ se koná kaÏdé pon-
dûlí a stfiedu. Leto‰ní krouÏek má 12 dûtí v rozmezí
sedmi aÏ dvanácti let. Vût‰ina z nich chodí pravidelnû
2x t˘dnû, nezávaznou formou uãit se pohybovat správ-
nû na stûnû, pracovat s vlastním tûlem, zkou‰et stavût
cesty a pak se je snaÏit zdolat. Na konci sezóny se snad
podafií zorganizovat závody, které by ukázaly jejich do-
vednosti. 

V listopadu se konal jiÏ tfietí roãník závodÛ lezcÛ z ho-
rolezeckého klubu Horizontal. Z minulého roãníku zde
zÛstal jejich putovní pohár. Nûkteré cesty si postavili
sami, jiné pfiichystali jiní lezci z Boulderingu za oponou.
Za Bouldering závodil Adam Popela, ãlen Dûtského
krouÏku za oponou. Získal krásné místo mezi dospû-
l˘mi lezci. 

Otevfieno máme kaÏd˘ v‰ední den kromû pátku od
16 do 22 hodin. Mimo otevírací hodinu je moÏné po tele-
fonické domluvû. 

Na fotky a události ze stûny se lze podívat na na‰ich
stránkách http://boulderingzaoponou.cz/ nebo na face-
booku. 

Pfiijìte se za námi podívat. Romãa

Tfietí sezóna Boulderingu za oponou 



11. listopadu probûhl 2. roãník akce âas pro Ïeny. Odpoledne vûnované opût
Ïenám, kde nechybûly kadefinice a kosmetiãky, které se velice rády postaraly o vizáÏ
pfiítomn˘ch Ïen. Nabídka kosmetiky, biÏuterie a dárkového zboÏí byla opût veliká.
Novinkou tohoto roãníku byla módní pfiehlídka a také v˘Ïivová poradkynû i s ochut-
návkou zdrav˘ch jídel. Opût bylo moÏné shlédnout umûní floristy Pfiemka Hytycha,
a to v podobû vánoãních dekorací. Jak se odpoledne vyvedlo, mÛÏete posoudit na
fotografiích Ilony Vondráãkové. -pk-

âas pro Ïeny
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Rozsvícení vánoãního stromu
Vánoãní strom se v na‰í obci rozsví-

til v pátek 1. prosince. Se‰li jsme se
pfied základní ‰kolou, kde dûti pod ve-
dením pana uãitele Ondfieje Îáka za-
zpívaly nûkolik vánoãních koled. Poté
pan starosta Dalibor Gold pronesl nûko-
lik slov a popfiál v‰em pfiíjemn˘ advent-
ní ãas a pak uÏ se strom u radnice slav-
nostnû rozsvítil. 

Program pokraãoval v sále obecního
úfiadu. Pro dûti byl pfiichystán program
s divadlem Koráb a mikulá‰skou na-
dílkou. 

Pro dospûlé bylo pfiipraveno malé po-
ho‰tûní a posezení v pfiátelském kruhu
znám˘ch. -pk-
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SK Mûnín

Od 15. ledna 2018 budou kaÏdé úter˘ probíhat tréninky v mûnínské sokolovnû:
16.00–17.00 star‰í pfiípravka a 17.00–18.00 mlad‰í fotbalová pfiípravka. Velmi
rádi mezi námi uvítáme i nové tváfie.

Trenéfii: 
Fiala David, Kir‰ David 
Horní fiada zleva: 
Fiala Filip, Hort Daniel, 
Tich˘ Ondfiej, 
Hrd˘ Matyá‰, 
Stfiílek Tomá‰, 
Brabec Kry‰tof, 
Sedláfi Michal, 
Kir‰ David, Îák ·tûpán
Pfiední fiada:
·obová Nikol, 
Zeman Marek, 
Troneãek Tobiá‰ 
a gólman ·ob Marek

Trenéfii: 
Kir‰ David, Fiala David
Horní fiada zleva: 
Tich˘ Ondfiej, 
Brabec Kry‰tof, 
Kir‰ David, 
Îáãek Pavel, 
·alovsk˘ Marek, 
Hrouzek Adam, 
Grygar Jan, 
Procházka Adam, 
Cetkovsk˘ Vít
Hort Daniel, 
Sedláfi Michal 
a gólman ·ob Marek
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Mlad‰í Ïáci (Zdenûk Jochman )

● S jak˘m cílem jste vstupovali do sezony 2017–2018?
Po loÀském úspûchu mlad‰ích ÏákÛ jsme chtûli bojovat o první místa v tabulce
i letos.

● Co se vám na podzim podafiilo, s ãím jste byli spokojeni?
Podafiilo se nám ukonãit podzimní ãást sezony na prvním místû tabulky. Velmi
mne tû‰í zájem klukÛ, ktefií se pravidelnû zúãastÀují tréninkÛ a omlouvají se jen
ze zdravotních dÛvodÛ.

● A naopak, s ãím jste spokojeni nebyli, v ãem jste mûli rezervy?
Rezervy vidím je‰tû ve fyzické a kondiãní pfiípravû.

● Jarní cíl? Zmûnil se proti tomu, s kter˘m jste vstupovali do soutûÏe?
Po úspû‰né podzimní ãásti se cíl nemûní, chtûli bychom obhájit první místo ve
skupinû a pokusit se vyhrát i pfieborníka okresu s vítûzem skupiny B.

Pavel Mrkvica, trenér SK Mûnín „A“

● S jak˘m cílem jste vstupovali do sezony 2017–2018?
JelikoÏ nám po sezonû ode‰li 3 hráãi ze základní sestavy, tak jsme si dali za cíl
hrát klidn˘ stfied tabulky. Cíl jsme splnili, jsem velice spokojen.

● Co se vám na podzim podafiilo, s ãím jste byli spokojeni?
Urãitû to byla hra na venkovních hfii‰tích, kde jsme aÏ na prohru ve Stfielicích ne-
zaváhali a odnesli si osmnáct bodÛ z dvaceti jedna moÏn˘ch.

Otázky pro trenéry a jejich odpovûdi
Pfiipravil René ·indeláfi, webmaster internetov˘ch stránek www.sk.menin.cz

Mlad‰í pfiípravka, podzim 2017

DruÏstvo Zápasy V˘hry Remízy Prohry Skóre Body

1. TJ Sokol Tû‰any 8 8 0 0 202:170 24

2. SK Mûnín 8 7 0 1 104:350 21

3. SK Újezd u Brna 8 5 0 3 134:810 15

Star‰í pfiípravka, podzim 2017

DruÏstva Zápasy V˘hry Remízy Prohry Skóre Body

1. SK Mûnín 9 9 0 0 154:290 27

2. TJ Ochoz u Brna 9 6 1 2 99:56 19

3. Viniãné ·umice 9 6 1 2 70:45 19



● A naopak, s ãím jste spokojeni nebyli, v ãem jste mûli rezervy?
S pfiedvedenou hrou, kdyÏ obdrÏíme první branku a zápas uÏ nedokáÏeme obrátit
ve svÛj prospûch.

● Jak si vysvûtlujete, Ïe jste ve venkovních zápasech získali dvakrát tolik bodÛ
neÏ v tûch domácích?
Myslím si, Ïe je to zapfiíãinûné losem soutûÏe. Doma jsme podlehli Bít˘‰ce a s Îe-
le‰icemi, ktefií jsou na ‰pici tabulky a se siln˘m Ofiechovem.

● Jarní cíl? Zmûnil se proti tomu, s kter˘m jste vstupovali do soutûÏe?
UdrÏet se na ‰piãce tabulky a zkusit potrápit v boji o postup favority z Bít˘‰ky 
a Îele‰ic.

Ing. Michal Pavlát – trenér t˘mu B muÏi

● S jak˘m cílem jste vstupovali do sezony 2017–2018?
1. Ná‰ cíl byl skonãit do tfietího místa a b˘t spolehlivou rezervou pro „A“ muÏstvo.
2. Stabilizace kádru a vítûzná vlna v posledních pûti zápasech i pfiesto, Ïe jsme

hráli vût‰í ãást tûÏk˘ch zápasÛ venku.
3. Jednoznaãnû produktivita, potfiebujeme 5–7 ‰ancí na gól. Dále ztráta koncen-

trace pfied koncem prvního i druhého poloãasu. Na zaãátku sezony jsme takto
zbyteãnû pfii‰li o 4 body, brali jsme pouze 2 body za dvû remízy.

4. Cíl na jaro je zefektivnit produktivitu a díky vût‰inû domácích zápasÛ atakovat
ãelo tabulky.

Trenér: Vykoufiil Z. ml., vedoucí: Gold M. – dorost

● S jak˘m cílem jste vstupovali do sezony 2017–2018?
Na zaãátku sezony jsme si stanovili jasn˘ cíl – skonãit do 6 místa.

● Co se vám na podzim podafiilo, s ãím jste byli spokojeni?
Hernû drÏet krok i s nejlep‰ími t˘my krajského pfieboru. Zapracování hráãÛ mlad-
‰ího dorostu, ktefií zapadli do kádru a spokojenost s jejich v˘konností.
Útoãná fáze, viz vstfielené branky (35).

● A naopak, s ãím jste spokojeni nebyli, v ãem jste mûli rezervy?
Pfiístup nûkter˘ch hráãÛ ke konci podzimní ãásti. Defenzivní práce celého t˘mu.
S nûkter˘mi v˘sledky zápasÛ navzdory pfiedvedené hfie (napfi. „mûli jsme vyhrát
o 100 a prohráli jsme 2:1“).

● Jarní cíl? Zmûnil se proti tomu, s kter˘m jste vstupovali do soutûÏe?
1. Rozhodnû ménû inkasovat.
2. UdrÏet koncentraci po cel˘ch 90 min. hry (napfi. po inkasované brance ztráta víry 

v zisk 3 bodÛ „hlava ‰patná“).
3. Lépe vyhodnocovat zlomové okamÏiky v zápase.
4. Cíl se nezmûnil, chceme skonãit v horní polovinû tabulky.
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Vypou‰tûní balonkÛ v sokolovnû 8.12. 2017



Zaãátkem roku 2017 se na‰e obec zapojila do nového systému tfiídûní
a svozu odpadu. První krok musela obec uãinit jiÏ koncem roku 2014, kdy byla
pfiijata vyhlá‰ka Ministerstva Ïivotního prostfiedí ã. 321/2014 o rozsahu a zpÛ-
sobu zaji‰tûní oddûleného soustfieìování sloÏek komunálních odpadÛ s plat-
ností od 1.1.2015. Obcím stanovila povinnost vytvofiit obecnû závaznou vy-
hlá‰ku o stanovení systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Mûnín, viz Mûnínsk˘ zpravodaj, ãíslo 1/2015, str. 12 a 13. Se
znûním této vyhlá‰ky se lze nejjednodu‰‰ím zpÛsobem seznámit na webov˘ch
stránkách obce.

Alfou a omegou odstraÀování odpadÛ je jejich tfiídûní. Podstatou je sníÏení
produkce smûsného komunálního odpadu, jehoÏ svoz a likvidace budou stále
draÏ‰í. Proã? Smûsn˘ komunální odpad nebude moÏno v budoucnu ukládat na
skládky, ale bude ho nutné likvidovat spalováním ve spalovnách. Naopak vytfií-
dûn˘ odpad lze ãasto vyuÏívat jako surovinu, kterou lze zobchodovat a tímto tedy
sníÏit náklady na jeho svoz a likvidaci. Tato filozofie nakládání s odpady byla po-
psaná ve ãlánku Na‰e obec a odpad v Mûnínském zpravodaji ã. 1/2016, str. 16
a 17.

Tímto smûrem se vydala i na‰e obec. Ve spolupráci se svozovou firmou KTS
Ekologie s.r.o., ve které je na‰e obec spolupodílníkem, a nûkolika obcemi regionu
Îidlochovicko zavedla obec systém tfiídûní odpadu pfiímo v domácnostech.
VyuÏila spoleãného dotaãního projektu tûchto obcí a spolufinancovala nákup
nádob (popelnic), které umoÏÀují tfiídit samostatnû plasty a kovy (Ïluté popel-
nice), papír (modré popelnice) a biologicky rozloÏiteln˘ odpad (hnûdá popelnice).
Tento zpÛsob tfiídûní odpadu jsme na obci zapoãali dobrovoln˘m rozdûlením po-
pelnic na konci roku 2016. Svoz takto tfiídûného odpadu byl zahájen zaãátkem
roku 2017. Informace o zavedení tohoto zpÛsobu tfiídûní odpadÛ naleznete
v Mûnínském zpravodaji ã. 2/2016, str. 8 a ã. 3/2016, str. 11.

V souãasné dobû bylo na obci rozdáno 360 Ïlut˘ch nádob na plasty a kovy,
299 modr˘ch nádob na papír a 256 hnûd˘ch nádob na bioodpad. Pro jednotlivé
komodity tfiídûného odpadu bylo zaji‰tûno celkem 500 kusÛ nádob pro kaÏdou
mûnínskou domácnost. U nûkter˘ch obãanÛ obce se setkáváme s nezájmem
o zavedení tohoto zpÛsobu tfiídûní odpadÛ. Ne v‰echny domácnosti si vyzvedly
nádoby na tfiídûní odpadÛ. Sestavu ze v‰ech tfií druhÛ nádob si vyzvedlo 192 do-

Odpady v roce 2018
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mácností, 103 domácností a 6 bytov˘ch domÛ si nevyzvedlo ani jednu nádobu.
Co se zbytkem nádob? âást nádob si obec ponechá jako rezervu a zbytek na-
bídne okolním obcím, které o nádoby projeví zájem.

Jak s odpady v roce 2018? Pro tento rok dojde k úpravû harmonogramu svozu
tfiídûného odpadu a smûsného komunálního odpadu. Plasty a kovy, papír
a smûsn˘ komunální odpad budou sváÏeny v tfiít˘denním cyklu. Svozy jednotli-
v˘ch odpadÛ budou ve ãtvrtek a budou následovat po sobû postupnû tak, Ïe ve
ãtvrtek bude svoz vÏdy jen jednoho druhu odpadu. Bioodpad bude sváÏen v cyklu
dvou t˘dnÛ v mûsících duben aÏ listopad, v období od prosince do bfiezna jednou
za mûsíc, vÏdy ve ãtvrtek. Tedy tento svoz bude ve ãtvrtek doplÀovat svoz ostat-
ních druhÛ odpadu. Harmonogram svozÛ odpadÛ v roce 2018 je souãástí tohoto
zpravodaje. Lze jej nalézt i na webov˘ch stránkách obce a získat v ti‰tûné po-
dobû na obecním úfiadû.

Snahou vedení obce je naplnit jeden z cílÛ Programu rozvoje obce „Zlep‰it Ïi-
votní prostfiedí a vzhled obce Mûnín“. Právû vybudování systému tfiídûní odpadu
pfiímo v domácnostech je naplnûním jedné z aktivit, která je souãástí opatfiení
„Zlep‰ení tfiídûní odpadu“. Doplnûní kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad a bioodpad, do-
plnûní odpadkov˘ch ko‰Û a ko‰Û na psí exkrementy, rekonstrukce sbûrného
místa, osvûta a informovanost obyvatel o Ïivotním prostfiedí jsou dal‰ími aktivi-
tami, které jsou zafiazeny do v˘‰e uvedeného opatfiení. Nûkteré z tûchto aktivit
jsou plnûny prÛbûÏnû, naplnûní jin˘ch aktivit obec pfiipravuje. Pfiíkladem je re-
konstrukce sbûrného místa. Ta je ve fázi zpracování projektové dokumentace
a snahou obce bude jeho zbudování v letech 2019 aÏ 2020.

K naplnûní cíle, zlep‰ení nakládání s odpady a tím zlep‰ení Ïivotního pro-
stfiedí, nestaãí jen zlep‰ovat organizaãní a technické zabezpeãení tfiídûní a od-
straÀování odpadÛ. Pfiedev‰ím se jedná o zmûnu lidí, o zmûnu jejich my‰lení,
chování a jednání.

Proto na Vás v‰echny apeluji. Pfiem˘‰-
lejte o tom, jak s odpady nakládáme. Vím,
Ïe pfiem˘‰lení nûkdy bolí a je pfiítûÏí. Zkus-
te zahodit pohodlnost a lenost. KaÏdá
i drobná pozitivní zmûna v pfiístupu kaÏ-
dého z nás k problematice odpadÛ se
mÛÏe promítnout v zlep‰ení Ïivotního a pfií-
rodního prostfiedí kolem nás.

Dalibor Gold
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Hodnocení vín probûhne v sobotu 10. února 2018
od 9.30 hodin

v sále Obecního úfiadu v Mûnínû

Vinafisk˘ spolek v Mûnínû

42.
VÝSTAVA

VÍN
SPOJENÁ S OCHUTNÁVÁNÍM VZORKÒ

Sobota 17. února 2018
od 13 do 22 hodin, 

sál Obecního úfiadu v Mûnínû

Hudba – VARMUÎOVA cimbálová muzika
Obãerstvení – tombola
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Vydává Obec Mûnín, 664 57 Mûnín 34, IâO 282 090, evidenãní ãís. MK âR E14528. Toto ãíslo vy‰lo
v prosinci 2017 v nákladu 650 ks. Grafická úprava a pfiedtisková pfiíprava RETYPO, tisk Tiskárna 
Helbich, a.s., Brno.

Den otevfien˘ch dvefií k 70. v˘roãí první projekce 
Sobota 6. ledna, 15.00. Vstupné dobrovolné.
Slavnostní otevfiení / v˘stava / ukázka promítací techniky / kon-
cert jazzového souboru Himbeere Brombeere (zaãátek kon-
certu 19.00, cena koncertu 70 Kã)

Milada
Drama podle skuteãné události.
Pátek 12. ledna, 20.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 
130 minut. 
Na plátna kin se vÛbec poprvé� dostává dramatick˘ osud JUDr.
Milady Horákové�, kter˘ ve své� dobû otfiá�sl svûtem. âR 2017. 

Auta 3
Tfietí pokraãování úspû‰ného animovaného filmu.
Pátek 19. ledna, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 
109 minut. 
Legendární závoìák Blesk McQueen z niãeho nic zjistí, Ïe ho
nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu,
kterou nade v‰e miluje... âesk˘ dabing. USA 2017. ·Ú. 

Ladislav Zibura: UÏ nikdy pû‰ky po Arménii a Gruzii 
Sobota 20. ledna, 16.30 a 19.00 (v 19.00 jiÏ vyprodáno) 
Mlad˘ poutník se vydá pû‰ky probádat Arménii, Gruzii a Ná-
horní Karabach. Vstupenky: www.smsticket.cz.

Dokud nás svatba nerozdûlí
Komedie od tvÛrcÛ filmu Nedotknutelní.
Pátek 26. ledna, 20.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 
115 minut. 
KdyÏ organizujete dokonale promy‰lenou luxusní svatbu na
francouzském zámeãku ze 17. století, úplnû si to fiíká o nû-
jak˘ prÛ‰vih... âeské titulky. Francie 2017.

Na únor pfiipravujeme: 
3. 2. filmov˘ klub

Zmûna programu vyhrazena

připravuje


