
âíslo 1/2019

1. 3. 2019

„Dnes jsem z hromady klestí u Zlatého potoka
poblíÏ rybníãku odklidila plastové ‰uplíky a polici
z nalakovaného dfieva. Tyto vûci tam nûkdo odloÏil,
aby byly pozdûji spáleny. Nechápu, proã si do-
tyãn˘/á místo procházky za obec neudûlal/a pro-
cházku do sbûrného dvora, kde se za vyhození vûcí
také nic neplatí. Mrzí mû, Ïe mezi námi Ïijí tací, ktefií
neváhají niãit snahy OÚ a ostatních obãanÛ dbají-
cích o ãistotu obce. Mohly by b˘t, prosím, fotky uve-
fiejnûny v pfií‰tím zpravodaji s upozornûním, Ïe ta-
kové jednání je postiÏitelné? Sdílením na facebooku
se tento pfiíspûvek totiÏ bohuÏel nedostane ke v‰em.
Dûkuji.“ Anna Králová 
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8. 3. 2019

Dnes to vypadalo na krásné sluneãné dopoledne, pfiímo idylka. A k tomu
„krásn˘“ pozdrav od nûkterého ze spoluobyvatel. Proã nezkrá‰lit kousek na‰í
Mûnínské baÏantnice. KdyÏ jsem „to“ uvidûl, okamÏitû mû pfie‰la nálada na
krásn˘ páteãní den. Zas nûjak˘ dareba, kter˘ spoléhá na beztrestnost a nezájem.
V‰ak on to za mne nûkdo poklidí, co bych si hlavu lámal se sv˘m odpadem. Jen
se ho co nejrychleji zbavit. BohuÏel takto myslící ãlovûk není jedin˘. Takov˘ch da-
rebáãkÛ je více (a není jich málo). Co s nimi?! Nebojme se na nû ukázat. Ne-
buìme lhostejní, zkusme se pfiidat k lidem takov˘m, jako je právû Aniãka Králová.
Já se k ní rád pfiipojím. Dalibor Gold

Umístûní jakéhokoliv odpadu mimo místa k tomu urãeného je poru‰ením zá-
konn˘ch pfiedpisÛ a norem. A jako takové je lze postihovat. Jednou z právních
norem, která fie‰í nezákonné nakládání s odpady, je mimo jiné i zákon ã. 128/
2000 Sb. o obcích (obecní zfiízení). 

Pfiestupky
§ 66d

1. Fyzická osoba se dopustí pfiestupku tím, Ïe
a) úmyslnû po‰kodí, odstraní nebo zakryje tabulku s oznaãením ulice nebo 

jiného vefiejného prostranství,
b) neudrÏuje ãistotu a pofiádek na pozemku, kter˘ uÏívá nebo vlastní, a tím naru‰í

vzhled obce, nebo
c) naru‰í Ïivotní prostfiedí v obci nebo odloÏí vûc mimo vyhrazené místo.

2 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 1/2019
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2. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí pfiestupku tím, Ïe
a) po‰kodí, odstraní nebo zakryje tabulku s oznaãením ulice nebo jiného vefiejného

prostranství,
b) neudrÏuje ãistotu a pofiádek na pozemku, kter˘ uÏívá nebo vlastní, a tím naru‰í

vzhled obce, nebo
c) naru‰í Ïivotní prostfiedí v obci nebo odloÏí vûc mimo vyhrazené místo.

3. Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti dopustí
pfiestupku tím, Ïe
a) neoznaãí budovu ãísly stanoven˘mi obecním úfiadem nebo je neudrÏuje v fiádném

stavu, nebo
b) odmítne strpût bezúplatné pfiipevnûní tabulky s oznaãením ulice nebo jiného vefiejného

prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s oznaãením umístí jin˘
nápis.

4. Za pfiestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) nebo odstavce 2 písm. b) nebo c) lze
uloÏit pokutu do 500 000 Kã a za pfiestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm.
a) nebo odstavce 3 pokutu do 200 000 Kã.

5. Pfiestupky podle odstavcÛ 1 aÏ 3 projednává obecní úfiad.

Tam, kde nepomÛÏe dobré slovo, musí nastoupit nûco ostfiej‰ího. VyuÏijme
pravomocí, které má Policie âeské republiky, vÏdyÈ nám má pomáhat a chránit.
Ta mÛÏe napomoci pfii fie‰ení problémÛ s nezákonn˘m ukládáním odpadÛ a nejen
s ním.

Na zaãátku leto‰ního jara tro‰ku skepticky, ale doufám i s nadûjí, Vám v‰em
spoluobãanÛm pfieji krásn˘  zaãátek jara.

Mgr. Dalibor Gold, starosta obce

2019

Sobota 6. dubna 2019 
Sraz v 9 hodin u sálu radnice v Mûnínû
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Zastupitelstvo obce Mûnín na svém posledním zasedání v roce 2017 schvá-
lilo rozpoãet obce Mûnín na rok 2018 a zaãlenilo do rozpoãtu vybrané projekty
a investice obce na rok 2018.

Realizované akce ve stavební, projekãní a inÏen˘rské ãinnosti:
– Revitalizace zelenû na vybran˘ch vefiejn˘ch prostranstvích obce Mûnín

V lednu 2018 zahájil vybran˘ zhotovitel dotaãního projektu „Spoleãnost revi-
talizace zelenû Kula a TÛma“ úpravy zelenû na 12-ti lokalitách v intravilánu
obce. Tato spoleãnost provedla dle projektové dokumentace kontrolu a hod-
nocení zdravotního stavu stromÛ a kefiÛ. Na základû zji‰tûného stavu navrhla
opatfiení, která zahrnují vykácení stromÛ a kefiÛ. Jedná se o cca 80 ks samo-
statn˘ch stromÛ a 54 ks kefiÛ. Dále bylo provedeno opatfiení spoãívající v pro-
vedení zdravotních fiezÛ dfievin. Následnû v jarních mûsících byla provedena
náhradní v˘sadba dfievin a v koneãné fázi úprav byly zaloÏeny parkové tráv-
níky a u dûtského hfii‰tû vedle slepého ramene bylo vytvofieno tzv. „brouko-
vi‰tû“ z kmenÛ pokácen˘ch dfievin. 
Dne 28. 6. 2018 bylo obci Mûnín pfiedáno v˘‰e uvedené dílo závûreãn˘m pfie-
dávacím protokolem o pfiedání a pfievzetí díla. Po dobu tfií let bude probíhat 
následná údrÏba v˘sadby. 

Hodnocení ãinnosti obce v roce 2018
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– Kino Mûnín – stavební úpravy
Kolaudace stavebních úprav Kina Mûnín probûhla 2. 1. 2018. Pfied budovou
kina byly odstranûny pÛvodní dfieviny, které byly nahrazeny novou v˘sadbou
v rámci projektu „Revitalizace zelenû na vybran˘ch vefiejn˘ch prostranstvích
obce Mûnín“. 

– Opravy a pfiestavby zpevnûn˘ch ploch sbûrn˘ch míst odpadu
● Oprava zpevnûné plochy pro kontejnery na odpad u bytovek. Jedná se o úpra-

vu povrchu – poloÏení nové dlaÏby na podkladové vrstvy na plo‰e 91 m2. 
● Pfiestavba sbûrného místa odpadu u prodejny Karlova pekárna. Sbûrné

místo bylo pfiesunuto dále od kfiiÏovatky krajské silnice II/416 a úãelové 
komunikace, která vede k rybníãku.

● Oprava zpevnûné plochy pro kontejnery na odpad v osadû Jalovisko.
Jednalo se o úpravu povrchu tj. poloÏení nové dlaÏby a roz‰ífiení stávající
plochy pro kontejnery. 

– Celoplo‰ná oprava povrchu úãelové komunikace „Vinohrádky“.
Jedná se o opravu povrchu úãelové komunikace, která se nachází v ãásti 
lokality „Vinohrádky“ za zahradami RD ul. Klínek na pozemku par. ã. 1841.
Oprava byla provedena na ohlá‰ení Odboru dopravy MûÚ Îidlochovice v délce
213 m a ‰ífice 3 m. 

– Obnova ãásti vefiejného osvûtlení a vedení místního rozhlasu
Souãástí projektu realizace kabelového zemního vedení NN v ãásti obce ulic
Mûsteãko, Na Zahrádkách, Bluãinská a Kozí je odstranûní elekt. sloupÛ vzdu‰-
ného vedení NN, z nichÏ nûkteré jsou vyuÏívány pro vefiejné osvûtlení ulic
a rozvodÛ místního rozhlasu. Proto bude nutné pfiipravit obnovu vefiejného
osvûtlení a moÏného vedení místního rozhlasu v uveden˘ch ãástech obce.
Vefiejné osvûtlení bude provedeno kabelizací, tedy pfiiloÏením k zemnímu ve-
dení NN. Projektovou dokumentaci obnovy vefiejného osvûtlení v uveden˘ch
ãástech obce zpracovala firma RGV, a. s. Bfieclav. Na základû posouzení 
rÛzn˘ch variant realizace místního rozhlasu bylo rozhodnuto o bezdrátovém
vedení místního rozhlasu. 

– Projekt protipovodÀová opatfiení
● Digitální povodÀov˘ plán – firma ENVIPARTNER, s.r.o., VídeÀská 55, Brno

zaãala shromaÏìovat podklady pro zpracování digitálního povodÀového
plánu. V podkladech jsou údaje o ohroÏen˘ch objektech obce povodní
a údaje o PovodÀové komisi, hlásné a hlídkové sluÏbû, technick˘ch pro-
stfiedcích, evakuaci a nouzovém zásobování potravinami a vodou. 
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● Lokální v˘straÏn˘ a varovn˘ systém – bezdrátov˘ místní informaãní systém
se skládá z nûkolika samostatn˘ch ãástí. Komunikace mezi bezdrátov˘mi
hlásiãi a fiídícím pracovi‰tûm bude obousmûrná a cel˘ systém bude umoÏ-
Àovat napojení na Jednotn˘ systém varování a vyrozumûní provozovan˘
HZS âR a to s nejvût‰í prioritou. 

– Oprava stfiechy na budovû obce 
Mûnín ã.p. 93
Oprava stfiechy spoãívala ve v˘mû-
nû stfie‰ní krytiny, dále byly vymû-
nûny stfie‰ní latû a po‰kozené krovy.
Souãástí opravy byly také klempífi-
ské práce, pfii kter˘ch bylo provede-
no nové oplechování stfiechy. Opra-
vu stfiechy provedla firma TPKV,
s.r.o., p. Vladimír Kelbl, Bratãice.

– Deratizace obce
Deratizace byla provedena 23. 3. 2018, kdy do kanalizaãních ‰achet byly 
umístûny zavû‰ením nástrahy. Celkem bylo poloÏeno 147 nástrah a byla pro-
vedena likvidace 6-ti ohnisek v˘skytu potkaních dûr. Následná kontrola byla
provedena 20. 4. 2018. V˘sledek kontroly oproti podzimu r. 2017 vykazuje
zlep‰ení, stále se vyskytuje velké mnoÏství dûr na podobn˘ch místech, coÏ
znamená, Ïe v tûchto lokalitách je silné lákadlo pro potkany. Nejproblematiãtûj‰í
oblastí je ulice Lidická, Na Sídli‰ti a ul. Bluãinská. Problém likvidace potkanÛ
je dlouhodobûj‰ího rázu a bude vyÏadovat nûkolik deratizací za sebou. 

– Regenerace umûlého povrchu víceúãelového hfii‰tû
Uvedenou regeneraci provedla firma Umûlky Brno. Pfii této regeneraci do‰lo 
k odstranûní hrub˘ch neãistot a mechÛ, následnû bylo provedeno hloubkové
ãi‰tûní odsátin zneãi‰tûného písku a zhutnûn˘ch vrstev, potom byly vlasce
umûlého trávníku vyãi‰tûny strojov˘m propráním. Dále byl proveden plo‰n˘
postfiik proti mechÛm a dodán nov˘ kfiemiãit˘ písek, kter˘ byl zapraven kartá-
ãováním do povrchu hfii‰tû. 

– Roz‰ífiení komunální techniky obce
Komunální technika pro údrÏbu zelenû a vefiejn˘ch prostranství byla roz‰ífiena
o malotraktor kategorie T2 s kabinou a návûs tfiístrannû sklápûn˘ ANS-1900
a navíc byly zakoupeny Ïací stroj Viking MBG 2 RH a kfiovinofiez STIHL 
FR460 TCE. 
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– Oprava elektroinstalace kotelny a skladÛ M· Mûnín
Do‰lo k v˘mûnû staré elektroinstalace v uveden˘ch prostorách, tj. kompletní
demontáÏ a montáÏ zásuvkov˘ch a svûteln˘ch rozvodÛ, rozvadûãÛ v chodbû
a svítidel. 

– V˘stavba venkovní knihovny
V záfií bylo zahájeno zhotovení altá-
nu (pergoly) – venkovní knihovny
u Polyfunkãního objektu Mûnín ã.p.
570. Bylo provedeno zpevnûní po-
vrchu, poloÏení dlaÏby na plo‰e o v˘-
mûfie 20 m2 a následnû bylo prove-
deno zhotovení dfievûné konstrukce
altánku. 

– Pavilon Z· Mûnín
Byly pfiipraveny ve‰keré podklady pro zahájení územního fiízení pro umístûní
stavby „Mûnín, roz‰. DS, ·kola nov˘ pavilon. Jedná se o umístûní kioskové
trafostanice, kabelového vedení VN a kabelového vedení NN vãetnû pfiíslu-
‰enství. 
Dále bylo zahájeno stavební fiízení pro vydání stavebního povolení pro stavbu
„Pavilon Z· Mûnín“. Toto stavební povolení bylo v plném rozsahu Stavebním
úfiadem Sokolnice vydáno. Obci byla pfiedána dokumentace od firmy STAVOS
Engineering pro stavební fiízení a stavení povolení pro projekt „Pavilon Z·
Mûnín S007 venkovní úpravy – pfiístupov˘ chodník a S010 Parkovací stání.
K tomuto projektu vydal MûÚ Îidlochovice Odbor dopravy stavební povolení.

Do v˘ãtu ãinnosti obce je nutné za-
fiadit i starost o bûÏnou údrÏbu obce,
udrÏování vefiejn˘ch prostranství a ze-
lenû, spolehliv˘ chod âOV Mûnín a Ja-
lovisko, pfieãerpávacích stanic vãet-
nû kanalizace a udrÏování pofiádku
a chodu obecních budov. Podûkování
patfií vám v‰em za spolupráci bûhem
uplynulého roku 2018.

Oldfiich OdráÏka
pracovník OÚ Mûnín
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Schválen˘ rozpoãet na rok 2019 – pfiíjmy
DaÀ z pfi. – závislá ãinnost 6 500 000
DaÀ FO z pfiiznání 170 000
DaÀ sráÏková 600 000
DaÀ z pfi. – práv.osoby 5 800 000
DaÀ z pfi. – obec 500 000
DaÀ – DPH 13 300 000
Komun. odp. od obãanÛ 1 000 000
Pes – poplatky 16 400
Pfiíjmy úhr. za dob˘v. nerostÛ 330 000
Správní popl. 28 000
DaÀ z hazardních her 250 000
DaÀ z nemovitosti 2 000 000
DaÀové pfiíjmy 30 494 400
NI. pfi. transf. SR souhrnn˘ dotaãní vztah 376 800
Neinv. pfiij. Transfer – SFÎP(EU) – Revitalizace zelenû 783 700
Inv. pfiij. Transfer – Protipov. opatfi. 1 664 000
Transfery celkem 2 824 500
Pronájem vodovod – BVaK 532 400
Pronájem vodojem ZeleÀák – OXID 14 500
Stoãné – obyv., PâS, bytovky 1 500 000
Vodní hospodáfiství 2 046 900
TrÏba kino 180 000
âten. pfiíspûvky – knihovna 3 500
Inzerce – Zpravodaj 700
Kultura, církve, sdûlovací prostfiedky 184 200
Nájem hfii‰tû – SK Mûnín 9 000
Tûlov˘chova a zájmová ãinnost 9 000
Zál. na energ. – ã.p. 39, PFO, ã.p 93, hospoda, dílny 324 000
Nájem – ã.p. 39, PFO, ã.p. 93, hospoda, dílny, sp.dÛm 511 800
SluÏby – hfibitov 2 000
Nájem – hroby 1 000
Prodej zboÏí – publikace 500
Pronájem pozemkÛ – Solar, Agro M., Îabãice. 110 000
Nájem – dfievoobchod 9 700
Bydlení, komunální sluÏby a územní rozvoj 959 000
Pfi.Eko-kom – za tfiíd. odpad, Remat 270 000
Nájem kont. text.– Dimatex 3 700
Pfiijaté náhrady – Elektrowin 6 800
Ochrana Ïivotního prostfiedí 280 500
Provize Po‰ta Partners, hlá‰ení MR 280 000
Státní moc, státní správa, územní samospráva 280 000
Úroky Zbú 3 200
Finanãní operace 3 200
CELKEM P¤ÍJMY 37 081 700
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Schválen˘ rozpoãet na rok 2019 – v˘daje
Zemûdûlství, lesní hospod. a rybáfiství 16 300
deratizace obce

PrÛmysl, stavebnictví, obchod a sluÏby 89 700
cestovní ruch

Doprava 2 496 700
MK, chodníky, parkovi‰tû, cyklostezka, IDS, zast.

Vodní hospodáfiství 9 897 300
vodovod, kanalizace a âOV, rybníãek, sl. rameno

Vzdûlávání a ‰kolské sluÏby 52 293 000
M· Mûnín, Z· Mûnín

Kultura, církve, a sdûlovací prostfiedky 2 154 500
kino, knihovna, spolkov˘ dÛm, místní kult., místní rozhlas, 
zpravodaj, církev, kulturní akce

Tûlov˘chova a zájmová ãinnost 1 158 000
fotbalové hfii‰tû, TJ Sokol, SK Mûnín, víceúãelové hfii‰tû, 
myslivci, rybáfii

Zdravotnictví 10 000
pomoc zdr. post.

Bydlení, komunální sluÏby a územní rozvoj 3 758 500
polyfunkãní objekt, vefiejné osvûtlení, pohfiebnictví, 
územní plán, prÛmyslová zóna, komunál. zál.

Ochrana Ïivotního prostfiedí 5 153 900
svoz odpadu: nebezpeãn˘, komunální, velkoobjemov˘, 
separovan˘, skládka u lesa, vefiejné prostranství

Sociální sluÏby a spol. ãinnosti v sociálním zabezpeãení 
a politice zamûstnanosti 30 000
SZP, pomoc osobám v nouzi

Civilní pfiipravenost na krizové stavy 10 000
ochrana obyv. rezerva

PoÏární ochrana a IZS 195 100
JSDH Mûnín

Státní moc, státní správa, územní samospráva 
a politické strany 6 438 500
Zastupitelstvo obce, volby, ãinnost místní správy

Finanãní operace 1 000 200
bankovní poplatky, DPH, DPPO

Ostatní ãinnosti 2 144 900
fin. vypofiádání, pfiísp. DSO, MûÚ, MAS

CELKEM VYDAJE 86 846 600

Financování

vlastní prostfiedky Zbú 24 764 900 Kã

ãerpání úvûru – Pavilon Z· 25 000 000 Kã

Celkem konsolidace 49 764 900 Kã
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Informace pro obãany

Obecní úfiad Mûnín vyhotovuje v systému Czech POINT níÏe uvedené v˘pisy:

• v˘pisy z Katastru nemovitostí 100 Kã za 1. stranu + 50 Kã za kaÏdou dal‰í stranu

• v˘pisy z Obchodního rejstfiíku 100 Kã za 1. stranu + 50 Kã za kaÏdou dal‰í stranu

• v˘pisy ze Îivnostenského rejstfiíku 100 Kã za 1. stranu + 50 Kã za kaÏdou dal‰í
stranu

• v˘pisy z Rejstfiíku trestÛ 100 Kã za v˘pis 

• v˘pisy z bodového hodnocení fiidiãÛ 100 Kã za 1. stranu + 50 Kã za kaÏdou dal‰í
stranu

• datové schránky, napfi. zfiízení datové schránky, vydání nov˘ch pfiístupov˘ch údajÛ
atd.

Agendy CzechPOINT jsou novû dostupné na Portálu vefiejné správy; zde lze z do-
mova prostfiednictvím internetu získat vybrané v˘pisy. Podrobnûj‰í informace 
jsou uvedeny na webové stránce www.czechpoint.cz a na Portálu vefiejné správy
www.gov.cz.

OÚ Mûnín dále provádí:

• ovûfiování listin (vidimace); poplatek 30 Kã za zapoãatou stranu

• ovûfiování podpisu (legalizace); poplatek 30 Kã jeden podpis

Obecní úfiad Mûnín

Úfiední hodiny: 
po 8.00–12.00 13.00–17.00
st 8.00–12.00 13.00–17.00

Tel.: 544 224 521 starosta 
544 254 786 místostarosta 
544 254 785 administrativa
544 229 077 úãetní  

Matrika – agendu matriky vykonává
pro obec Mûnín OÚ Bluãina

Úfiední hodiny:

po 8.00–12.00 13.00–17.00
st 9.00–12.00 13.00–18.00

Tel.: 547 235 221

Obãanské prÛkazy a cestovní pasy
vydává Mûstsk˘ úfiad Îidlochovice

Úfiední hodiny:
po, st 8.00 –17.00

Tel.: 547 428 743

Obãané s omezenou pohyblivostí mohou pfii
Ïádosti o vydání obãanského prÛkazu kon-
taktovat Mûstsk˘ úfiad Îidlochovice, odbor
vnitfiní správy. Pracovnice odboru dohodnou
osobní náv‰tûvu pfiímo u obãana v jeho by-
dli‰ti, kde zajistí fotografování a naskenová-
ní podpisu na Ïádosti. Pfiedání obãanského
prÛkazu probûhne stejn˘m zpÛsobem.

V‰echny potfiebné informace k vydávání ob-
ãansk˘ch prÛkazÛ a cestovních pasÛ jsou
zvefiejnûny na stránkách Mûstského úfiadu
Îidlochovice.

12 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 1/2019
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Poplatky v roce 2019

– V˘‰e poplatku ze psa je 50 Kã 
za psa/rok.

– V˘‰e poplatku za komunální odpad 
je 650 Kã na osobu/rok.

Dûti do 3 let jsou vyhlá‰kou obce Mûnín 
ã. 1/2018 od poplatku osvobozeny, tzn., Ïe
dûti narozené v roce 2016, 2017, 2018 a 2019
poplatek neplatí.

Dále je poskytnuta úleva 100,- Kã poplat-
níkÛm domácností, které se pfied 1. lednem
2019 zapojily do projektu „Zkvalitnûní na-
kládání s odpadem“ a vyzvedli si na OÚ
Mûnín nádoby na tfiídûní alespoÀ dvou slo-
Ïek odpadu (papír, plast nebo bioodpad). Tito
poplatníci platí za rok 2019 ãástku 550,- Kã/
osobu (místní vyhlá‰ka je zvefiejnûna na strán-
kách obce – pod odkazem „Vyhlá‰ky“).

Splatnost poplatku je do 31. 5. 2019.

Poplatek lze uhradit:
– hotovû v kanceláfii OÚ Mûnín: 

pondûlí a stfieda 8.00–12.00 hod. 
13.00–17.00 hod. 

nebo
– pfievodem na bankovní úãet obce Mûnín:   

ãíslo úãtu: 1349490369/0800
Variabilní symbol: 
komunální odpad 881911XXXX 
(XXXX je ãíslo popisné)
pes 881921XXXX 
(XXXX je ãíslo popisné)

Pfiíklad: 
âíslo popisné 34 má variabilní symbol
8819110034.

Pfii v˘bûru poplatkÛ se obecní úfiad fiídí zá-
konem ãíslo 280/2009 Sb., daÀov˘ fiád. Po-
platníku, kter˘ nezaplatí poplatek do 31. 5.
2019, bude vymûfien platební v˘mûr, kte-
r˘m mÛÏe b˘t poplatek nav˘‰en aÏ na troj-
násobek.

Knihovna Mûnín
PÛjãovní doba:
út 16.30–18.30
ãt 16.30–18.30

Po‰ta Partner Mûnín
Provozní doba:
po 8.00–12.00 13.00–18.00
út 8.00–13.00 14.00–16.00
st 8.00–12.00 13.00–18.00
ãt 8.00–13.00 14.00–16.00
pá 8.00–13.00

Tel.: 544 224 526

Sbûrné místo ve dvofie 
je otevfieno kaÏdou sobotu 13.00–15.00

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. 

Údaje z evidence obyvatel za rok 2018

Poãet obyvatel k 31. 12. 2018 1848
– muÏÛ 928

(z toho nad 15 let 751 muÏÛ)
– Ïen 920

(z toho nad 15 let je 777 Ïen)

PrÛmûrn˘ vûk v na‰í obci 39,5 roku
– muÏi 39 let
– Ïeny 42 let

Narození 19 obãánkÛ
(9 dûvãat, 10 chlapcÛ)

Úmrtí 8 obãanÛ
Pfiistûhováno 26 obyvatel
Odstûhováno 40 obyvatel
Stûhování v rámci obce 19 obyvatel

1/2019 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 13
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Na‰e ‰kola je nám uÏ malá. V souãasné dobû nav‰tûvuje na‰i ‰kolu 215 ÏákÛ
a kaÏd˘m rokem máme v 1. roãníku velké poãty ÏákÛ, také druÏinu máme v prona-
jat˘ch prostorách. Rozhodnutím ministerstva se vyuãují dva cizí jazyky, které se musí
dûlit na dvû skupiny, a tak máme málo tfiíd, do kter˘ch se mÛÏou Ïáci pfiesunovat.
Zastupitelstvo obce proto rozhodlo, Ïe pfiistavíme dal‰í budovu, která bude spojovací
chodbou propojena s budovou stávající.

Náklady na v˘stavbu jsou velké a obec nedokáÏe financovat celou v˘stavbu ze
sv˘ch zdrojÛ, a tak zhruba polovinu penûz si bude muset pÛjãit od banky. S v˘stavbou
by se mûlo zaãít jiÏ v leto‰ním roce. Na fotkách vidíte zpracovanou studii nového pa-
vilonu Z· Mûnín. V pfiízemí bude kuchynû a jídelna a v prvním patfie budou 4 tfiídy,
dvû vût‰í a dvû men‰í.

Nov˘ Pavilon Z· Mûnín

Pohled 
z ulice

Pohled 
ze zahrady
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Kostel

Hfibitov

Nov˘ 
pavilon Z·

Farní 
zahrada

Stávající
budova Z·

Fara

Zahrada
Z·
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PÛdorys – 1. patro
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PÛdorys – pfiízemí
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Dne 6. bfiezna probûhl v místním kinû jiÏ 13. roãník ‰kolního kola recitaãní sou-
tûÏe ÏákÛ prvního stupnû. Vyhlá‰eny byly tfii kategorie, v nichÏ vystoupilo celkem
12 recitátorÛ, jejichÏ zdafiilé v˘kony publikum ocenilo náleÏit˘m potleskem. Vybrat
vítûze tak nebyl pro porotu jednoduch˘ úkol.

Pfiipraven byl také bohat˘ doprovodn˘ program, jejÏ zahájili sv˘m vystoupením
Ïáci 3. tfiídy, ktefií si pod vedením pana uãitele Îáka pfiipravili pûknou písniãku.
Následnû v prÛbûhu soutûÏe vystoupila Adéla Drlíková (4. tfiída) s písní
A Thousand Years od Christiny Perri, Adéla Doãkalová (4. tfiída) zazpívala píseÀ
Mariky Gombitové Koloseum a Veronika Minafiíková (6. tfiída) zahrála na kytaru
skladbu Andûl od Karla Kryla. Nakonec vystoupili také nûktefií z vítûzÛ ‰kolního
kola recitaãní soutûÏe ÏákÛ druhého stupnû, a to Bára Marie Kir‰ová a Ondfiej
Kfiivánek (6. tfiída), David Vrána (7. tfiída), Jan Koláãek (8. tfiída) a Tereza
Absolonová (9. tfiída).

V závûru programu, kter˘ moderovaly Daniela Bednáfiová a Linda
Grolichová (9. tfiída), byly vyhlá‰eny v˘sledky soutûÏe. Stupnû vítûzÛ obsadili
tito Ïáci:

Kategorie 1. tfiída:
1. místo: Matûj Vognárek
2. místo: Jifií Malík
3. místo: Ema Doãkalová

Kategorie 2. a 3. tfiída:
1. místo: ·tûpán Îák (3. tfiída)
2. místo: Marek Zeman (2. tfiída)
3. místo: Dominika Suchánková (2. tfiída)

Kategorie 4. a 5. tfiída:
1. místo: Jakub Urban (4. tfiída)
2. místo: ·árka Filková (4. tfiída)
3. místo: Lucie Winklerová (5. tfiída)

Pfiedáním diplomÛ a odmûn skonãilo odpoledne, 
které si v‰ichni zúãastnûní jistû pfiíjemnû uÏili. 
A tak za rok zase na shledanou.

Mgr. Grigorij Svoboda

Recitaãní soutûÏ ÏákÛ prvního stupnû Z·

1

2
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3

5

4

6

87

1 Adéla Drlíková
2 Veronika Minafiíková
3 Finalisté soutûÏe Kategorie 1. tfiída
4 Kategorie 2. a 3. tfiída

5 Finalisté Kategorie 4. a 5. tfiída
6 Moderátorky Linda Grolichová

a Daniela Bednáfiová 
7 Hudební vystoupení ÏákÛ 3. tfiídy
8 Sportovní vystoupení druÏiny
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V˘tvarná v˘chova na 1. stupni je souãástí vzdûlávací oblasti Umûní a kultura. 
âasová dotace je jedna hodina v kaÏdém roãníku. Je spjata pfiedev‰ím s literaturou,
prvoukou, pfiírodovûdou, vlastivûdou, hudební a dramatickou v˘chovou.

Cílem v˘tvarné v˘chovy na 1. stupni je umoÏnit poznávat dûtem svût nejen racio-
nální cestou, ale také si uvûdomit, Ïe existuje vnûj‰í i vnitfiní svût, kter˘ lze poznávat
a pocity o nûm sdûlovat umûleckou cestou.

Rozvíjí estetické cítûní, kreativitu, vnímavost jak k umûleckému dílu, tak i ke kaÏ-
dodenním bûÏnostem. V tvofiiv˘ch ãinnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbál-
ního vyjadfiování (barvy, linie, tvary…) za vyuÏití vhodn˘ch v˘tvarn˘ch technik.

Îáci pfii vlastní tvorbû uplatÀují své pocity a proÏitky. DÛleÏit˘ je pro nû pocit uspo-
kojení z vlastní práce. Proto je na na‰í ‰kole kaÏdé dítû úÏasn˘m malífiem.

Po domluvû s panem starostou je kaÏd˘ mûsíc vybráno nûkolik v˘tvarn˘ch prací
z kaÏdého roãníku. Nejlep‰í díla (dají-li se vÛbec vybrat, protoÏe v‰echna jsou úÏasná)
budou oti‰tûna v nástûnném kalendáfii pro rok 2020, kter˘ Obecní úfiad Mûnín vydá.

Vybraná a oti‰tûná práce vás mÛÏe pfiesvûdãit, Ïe Ïáci na na‰í mûnínské ‰kole
jsou opravdov˘mi v˘tvarníky.

Mgr. Nata‰a Nováková

Z· Mûnín – V‰ichni jsme malífii

20 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 1/2019

ZasnûÏená vesniãka, Nikol, 3. tfiída
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Zmûny v mûnínské knihovnû
VáÏení ãtenáfii, mnozí z vás jste jiÏ zaznamenali, Ïe v místní knihovnû do‰lo

k personální zmûnû. Od 1. února 2019 nastoupila na místo knihovnice paní Alena
Ger‰lová, která po pûti letech na této pozici vystfiídala Romanu Královou. TfiebaÏe
se jistû bude snaÏit o to, aby knihovna v první fiadû slouÏila vám, na‰im mil˘m
ãtenáfiÛm, budou muset nastat drobné zmûny t˘kající se pfiedev‰ím otevírací
doby. Od 1. dubna 2019 bude knihovna novû otevfiena kaÏdé úter˘ a ãtvrtek
v dobû od 16.30 do 18.30 hodin. V období letních prázdnin (ãervenec – srpen)
pak bude v provozu pouze jeden den v t˘dnu, a sice vÏdy v úter˘ od 16.00 do
20.00 hodin. Co naopak zÛstane beze zmûny, to jsou roãní poplatky (50 Kã do-
spûl˘ / 25 Kã dûti, mládeÏ, seniofii). Novinkou pak je facebookov˘ profil Knihovna
Mûnín, kter˘ jsme vytvofiili a rádi bychom vás zde informovali o kniÏních novin-
kách, plánovan˘ch akcích atd. Vûfiíme, Ïe právû díky vám, ãtenáfiÛm v‰ech vû-
kov˘ch kategorií, se mÛÏe knihovna stát místem vzájemného setkávání, pfiátel-
ského posezení a sdílení informací o právû pfieãteném, o novinkách na trhu apod.
Upfiímnû se na to tû‰íme a zveme vás k náv‰tûvû!

Závûrem bychom chtûli podûkovat Romanû Králové za její obûtavou práci pro
knihovnu, kterou po léta svûdomitû vykonávala. Na její ãinnost se budeme snaÏit
navázat. Pfiejeme jí srdeãnû jen v‰e dobré v osobním i pracovním Ïivotû a dou-
fáme, Ïe zÛstane na‰í vûrnou ãtenáfikou.

Koutek pro nejmen‰í

Interiér knihovny v Mûnínû ▶ 

Za mûnínskou knihovnu
Alena Ger‰lová
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Spolehlivé internetové pfiipojení a interaktivní televize – to jsou sluÏby,
které díky optické síti jiÏ vyuÏívá mnoho obcí v âeské republice. Mûnín roz-
hodnû nechce zÛstat pozadu. Proto rozjíÏdíme spolupráci s ãeskou spo-
leãností itself s.r.o., která v na‰í obci vybuduje optickou datovou síÈ.

Optická síÈ = moderní obec

Pfiíjem a sledování televize prochází v poslední dobû zásadními zmûnami
a ub˘vá lidí, ktefií se je‰tû spokojí s omezen˘mi moÏnostmi klasického pozem-
ního vysílání. Oproti tomu kabelové televize diváky rozmazlují ‰irokou nabídkou
programÛ, kvalitním signálem s vysok˘m rozli‰ením a interaktivními funkcemi,
díky nimÏ si mohou uÏívat pofiady podle svého gusta a v dobû, kdy se jim to
hodí. Dal‰í digitální sluÏba – internetová konektivita – rychle nab˘vá na v˘znamu
a má klíãov˘ v˘znam pro rozvoj obcí a mûst. V dne‰ní dobû se dá spousta vûcí
fie‰it elektronicky, aniÏ by bylo nutné nav‰tívit úfiad, banku nebo po‰tu. V˘znam
i vyuÏití elektronick˘ch sluÏeb raketovû narÛstá a tento trend si uvûdomujeme
i u nás v Mûnínû. Proto jsme po dlouhém období pfiíprav v lednu tohoto roku 
oficiálnû zahájili projekt v˘stavby optické datové sítû, která obãanÛm zajistí 
interaktivní kabelovou televizi, stabilní vysokorychlostní internetové pfiipojení,
a dal‰í datové sluÏby.

A proã zrovna po optické síti? V souãasné dobû je to totiÏ nejlep‰í fie‰ení da-
tového pfiipojení domácností, coÏ je podstatou internetu i nynûj‰í digitalizované
televize. Jedná se o nejspolehlivûj‰í a nejv˘konnûj‰í typ pfiipojení, kter˘ není
ovlivnûn poãasím ani dal‰ími ru‰iv˘mi vlivy. Navíc má dostateãné kapacitní re-
zervy pro dal‰í oãekávan˘ nárÛst datov˘ch komunikací.

Budování sítû v reÏii ãeské firmy

Optickou síÈ v Mûnínû postaví spoleãnost itself s.r.o. – ãeská telekomunikaãní
firma stfiední velikosti, která má za sebou 27 let zku‰eností, pfiedev‰ím s v˘-
stavbou internetov˘ch sítí a poskytováním kabelové televize. Spoleãnost za-
mûstnává kolem 160 zamûstnancÛ pracujících v sídle spoleãnosti v Brnû,
v Ivanãicích a na servisních poboãkách v Bfieclavi a v Kyjovû.

Pod obchodní znaãkou Selfnet nyní poskytuje internetové a televizní sluÏby
pro cca 40 000 domácností ve 47 mûstech a obcích jiÏní Moravy. Kvalita tûchto
sluÏeb je podpofiena Dohledov˘m a Zákaznick˘m centrem, které zaji‰Èuje bez-
problémov˘ chod firemních systémÛ a je také schopno fie‰it nejrÛznûj‰í poÏa-
davky klientÛ v nepfietrÏitém reÏimu 24 hodin dennû.

22 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 1/2019

Mûnín zaãíná s budováním optické sítû
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Co nás letos ãeká…
Budování optické sítû v Mûnínû bude probíhat po etapách. V 1. etapû, která

se rozbûhne uÏ letos, je na programu:
• Vybudování pfiívodní trasy optické sítû ze smûru od Telnice aÏ na ulici

Vinohrádky.
• ZasíÈování jiÏní ãásti obce, a to spoleãnû se zakopáním rozvodÛ el. energie

spoleãnosti E.ON. Smyslem je slouãit a minimalizovat rozsah zemních prací
obou projektÛ.

• Následné propojení pfiívodní trasy a jiÏní ãásti obce pro zprovoznûní 1. etapy.

Ve 2. etapû, která zatím nemá pevn˘ ãasov˘ rámec, probûhne zasíÈování zb˘-
vajících ãástí obce tak, aby optická síÈ byla dostupná pro v‰echny obãany. O prÛ-
bûhu realizace obou etap vás budeme dále prÛbûÏnû informovat a v pfiedstihu
oznámíme termín spu‰tûní sluÏeb pro obãany se zhotoven˘mi pfiípojkami.

Nyní probíhají potfiebné projekãní práce a fie‰ení optimální trasy pro uloÏení
optick˘ch kabelÛ v ulicích Mûnína. Velká vût‰ina jich povede po pozemcích obce,
ale v nûkolika pfiípadech je/bude jednáno i s majiteli pozemkÛ z fiad obãanÛ. 
Vybudování jednotliv˘ch optick˘ch pfiípojek vãetnû pfiivedení a zaústûní aÏ do
domu bude s kaÏd˘m majitelem nemovitosti projednáno a provedeno aÏ s jeho
písemn˘m souhlasem a podle jeho upfiesnûní. Celé zfiízení a zaústûní optick˘ch
pfiípojek bude nyní hrazeno v rámci projektu a obãané nic neplatí. Proto dopo-
ruãujeme vyuÏít této pfiíleÏitosti a nechat si pfiípojky zfiídit i v pfiípadech, Ïe o in-
ternet a kabelovou televizi zatím nemáte zájem. Nyní to k niãemu nezavazuje
a pfiípadná pozdûj‰í dostavba se mÛÏe prodraÏit.

Samotná v˘stavba optické sítû se provádí uloÏením soustavy plastov˘ch tru-
biãek do bezpeãné hloubky pod zem. Do nich se pak instalují (zafukováním) ka-
bely s optick˘mi vlákny. Ta se nakonec svafií a napojí na zdroj datového signálu
v hlavní tzv. pátefiní síti. Ve v˘sledku povede do kaÏdé nemovitosti samostatné
optické vlákno (systém FTTH), které dokáÏe zajistit komfortní datové sluÏby 
i s jejich oãekávan˘m nárÛstem na desítky let dopfiedu. Celá síÈ neobsahuje
Ïádné kovové ãásti, nezatûÏuje Ïivotní prostfiedí a nepotfiebuje ani elektrické na-
pájení, protoÏe datov˘ signál se v ní ‰ífií pouze svûteln˘m paprskem. 

Nikoho z nás sice netû‰í v˘hled na pár t˘dnÛ nepohodlí spojeného s rozko-
pan˘mi ulicemi, ale vûfiíme, Ïe v˘sledek bude stát za to – Mûnín bude mít k dis-
pozici nejmodernûj‰í technologii pro poskytování datov˘ch sluÏeb, díky níÏ bude
dostupn˘ rychl˘ a spolehliv˘ internet i nová kabelová televize s opravdu ‰irokou
nabídkou programÛ, skvûlou kvalitou signálu a interaktivními funkcemi, jako je
stop/pauza, sledování ze záznamu aÏ 7 dní zpûtnû, nahrávání a dal‰í. 
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Optická přístupová síť Měnín

Pokud se chcete uÏ teì 
informovat o internetov˘ch 
a televizních sluÏbách Selfnet,
mÛÏete nav‰tívit webové
stránky www.selfnet.cz 
nebo zavolat (kdykoliv) na
Zákaznické centrum Selfnet,
tel. 533 383 335.

přívodní trasa extravilán 
1400 m
průtah obcí 
1500 m
souběh s E.ON 
3000 m
zbytek obce 
7000 m     
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V Měníně můžete kytičku koupit od dobrovolníků,
kteří navštíví vaše domácnosti v uvedený den

v době od 17 do 20 hodin

www.cdpr.cz www.lpr.cz
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Chcete

Kontakty:
Terapeutické centrum v JMK
Společnost Podané ruce o.p.s., 
Hilleho 5, Brno
1. a 3. patro 
(zvonky Podané ruce – terapeuti)
M: 778486355 I T: 541227704
E: terapie.jmk@podaneruce.cz
W: podaneruce.cz

terapiejmk.podaneruce.cz

Nabízíme terapii a poradenství
lidem, kteří se potýkají s různými
druhy závislostí:
● nealkoholové drogy 

(pervitin, léky atd.),
● alkohol,
● hazardní hraní a sázení,
● další nelátkové závislosti.
Podporu a poradensví poskytujeme
také jejich rodinám a blízkým.

 

 

 

 

Co nabízíme:
● Individuální terapeutické konzultace,

párové a rodinné konzultace.
● Terapeutické skupiny:

– Skupina pro uživatele návykových
látek.

– Skupina pro hráče a sázkaře
● Skupina pro rodiče, partnery a blízké
● Pro-Dialog (prostor pro nezávazný

kontakt s našimi službami, 
bez objednání)

● Dluhové a sociální poradenství 
pro hráče a sázkaře

Nevíte, co 
se závislostí 

Vašich 
blízkých?
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Jaro v Brnû
Jezdíte do Brna na nákupy nebo k lékafii?

Co takhle dopfiát si i trochu zábavy, kultury
a poznání? TIC BRNO pfiipravuje nabídku
pro turisty z daleka i blízka, která ãasto za-
ujme i samotné BrÀany. Pofiádají akce jako
Tmavomodr˘ festival pro dûti se zrakov˘m
postiÏením, soutûÏ pro mládeÏ To je talent,
popularizaãní festival Mendel je..., nebo pro-
jekt Open House, kter˘ zpfiístupÀuje vefiej-
nosti architekturu, do níÏ se bûÏnû ãlovûk
nemá ‰anci dostat. Spravují památky od
Staré radnice, pfies podzemí aÏ po káznici na Cejlu. Nabízí podporu cestovatelÛm a v˘let-
níkÛm ve sv˘ch infocentrech a s turistickou kartou BRNOPAS u‰etfiíte na vstupech snad
v‰ude po mûstû.

Jarní tematické procházky

6. dubna zaãínají Jarní tematické procházky, které vás provedou po meziváleãném
Brnû, po kavárnách zmizel˘ch a souãasn˘ch, pfiiblíÏí vám povûsti, uliãní názvy dne‰ní
i historické, slavné souboje, podíváte se na nejstar‰í vily, vybrané ãtvrti, pozdravíte veli-
kány na Ústfiedním hfibitovû a mnohem víc. Program komentovan˘ch procházek vychází
nejãastûji na víkendy a trvá aÏ do 16. ãervna. 

Open House Brno

Hned následující víkend 13. aÏ 14. dubna probûhne 2. roãník projektu Open House,
kter˘ zvûdav˘m otevírá budovy soukrom˘ch firem, mûstsk˘ch organizací ale i nepfiístup-
n˘ch památek. Vloni akce pfiitáhla zhruba 8000 náv‰tûvníkÛ a letos budí opût enormní
zájem. KvÛli omezené kapacitû je potfieba 8. dubna rezervovat místa na www.openhou-
sebrno.cz.

Vyhlídkové jízdy

Od kvûtna opût rozjíÏdí dal‰í sezonu turistick˘ minibus, kter˘ letos pfiedstaví hned nû-
kolik zbrusu nov˘ch tras. Pokud se Vám nechce trmácet po památkách a chcete si udûlat
ucelen˘ obrázek s komentáfiem profesionálních prÛvodcÛ, vyuÏijte jeho pohodlí a nechte
se svézt. Vozidlo je vybavené klimatizací a dostanete vodu k obãerstvení, takÏe se ne-
musíte bát ani horkého poãasí.

To je talent

Máte-li doma malou zpûvaãku nebo hráãe na hudební nástroj, moÏná byste je mûli
pfiihlásit do soutûÏe To je talent. UmoÏní jim vystoupení pfied publikem, tûm úspû‰nûj‰ím

Turistické informaãní centrum (TIC) na Radnické
ulici v Brnû
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pak i na námûstí Svobody v rámci Brnûnsk˘ch Vánoc a moÏná jim tak odstartuje slibnou
umûleckou kariéru.

Destinaãní nabídka

Byli jste uÏ v brnûnském podzemí? Vidûli jste druhou nejrozsáhlej‰í kostnici v Evropû?
ZaÏili jste mrazivou atmosféru káznice na Cejlu, kde umírali politiãtí vûzni dvou reÏimÛ?
Pokud je‰tû ne, je nejvy‰‰í ãas seznámit se sluÏbami TIC BRNO na jejich webu
www.TICBRNO.cz, kde se mÛÏete i pfiihlásit k odbûru newsletteru, kter˘ vás bude pravi-
delnû zásobit ãerstv˘mi informacemi. Nebo si naplánujte konkrétní trasu na turistickém
portálu www.GOtoBRNO.cz, kde najdete i Ïebfiíãek nejlep‰ích gastro podnikÛ GOURMET
BRNO. Brno je blízko a nabízí víc, neÏ jste ãekali. 

První akcí spolku v leto‰ním roce bylo posezení pfii káviãce. Pfiinesli jsme si
zákusky, buchtiãky a jiné dobroty, uvafiili kávu a ãaj. Povídali jsme si o vafiení,
o zahradniãení, o sv˘ch koníãcích, o dûtech, zkrátka o Ïivotû. Bylo to pûkné od-
poledne.

Dostali jsme nabídku ze spolku MAMA HELP na pfiedná‰ku o prevenci ra-
koviny prsu. Rádi jsme jí vyuÏili. Spoleãnû s Mûnínsk˘m Havránkem se nám po-
dafiilo pozvat Ïeny v‰ech vûkov˘ch kategorií. Od zku‰en˘ch edukátorek a vy-
léãen˘ch pacientek jsme se dozvûdûli to nejdÛleÏitûj‰í. Pouze onemocnûní za-
chycené vãas dává Ïenám velkou ‰anci na uzdravení.

8. bfiezna jsme mûli v˘roãní ãlenskou schÛzi. Zhodnotili jsme ãinnost spolku
v roce minulém a seznámili ãleny s plánem na rok leto‰ní. Po dobrém pozdním
obûdû následovala zábava. Pfiijely nám zazpívat krojované Rozmar˘ny z Újezda.
Spoleãnû jsme si zazpívali a tímto krásn˘m vystoupením zakonãili na‰í v˘roãní
schÛzi.

V mûsíci bfieznu byly na ozdravném pobytu
v Bystrém u Poliãky 2 ãlenky spolku a v dubnu
odjíÏdí do Pie‰Èan 8 na‰ich ãlenÛ. Celkem
jsme v leto‰ním roce podali pfiihlá‰ky na 28
ozdravn˘ch pobytÛ.

Od dubna odstoupí z funkce pfiedsedkynû
spolku po dlouh˘ch 12 letech Hana Heinricho-
vá. Novou pfiedsedkyní bude Jifiina Dolinová.

Hana Heinrichová

Spolek zdravotnû postiÏen˘ch
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Nejsmutnûj‰í den ãeskoslovensk˘ch dûjin
15. bfiezen 1939

Toho dne definitivnû zhasly poslední nadûje na záchranu republiky. V‰e, co ná-
sledovalo, bylo nejtemnûj‰í kapitolou ãeskoslovensk˘ch dûjin. I po 80 letech jsou
následky patrny na ztrátách tisícÛ ãesk˘ch, slovensk˘ch a Ïidovsk˘ch rodin. Byly
také patrny na desítkách zniãen˘ch a vypálen˘ch mûst a obcí.

Nikdy pfiedtím ani potom nedosáhlo barbarství takového pokraãování, jaké vy-
tvofiila politika hitlerismu.

Tisíce obûtí okupace, domácího a zahraniãního odboje, tisíce vyhnan˘ch ãecho-
slovákÛ z pohraniãí, tisíce zavleãen˘ch na otrocké práce do „reichu“.

Tato krutá doba postihla i na‰e spoluobãany. Z Mûnína byli ve vûznicích a kon-
centraãních táborech 4 na‰i spoluobãané. Z nich byl Antonín Tich˘ 22. 6. 1943
v Breslau popraven.

Nûmeck˘mi Ïaláfii pro‰li také Jaroslav Kopeãek, Franti‰ek Povoln˘ a Franti‰ek
Pustina.

Na nucené práce do ¤í‰e bylo z Mûnína posláno 16 chlapcÛ a 3 dûvãata z roã-
níku 1921. Dva chlapci, Josef a Ladislav Kameniãtí, na‰li smrt pfii náletech
v Nûmecku. Nebyly to v‰ak poslední ztráty na Ïivotech na‰ich obãanÛ.

Pfii náletu 17. dubna 1945, kdy byl Mûnín bombardován, zahynul Rudolf Ra-
lenovsk˘ se synem Drahomírem, bratfii Jaroslav a Vladimír Radvanovi a Jan
Bedfiich. Od tohoto dne aÏ do osvobození se obyvatelé Mûnína zdrÏovali jen ve
sklepích.

·kody na majetku mûnínsk˘ch obãanÛ byly odhadnuty na 21 milionÛ tehdej-
‰ích korun.

Toto v‰e zahájil 15. bfiezen 1939 a ukonãil aÏ 9. kvûten 1945.

Váleãné události v na‰í obci
16. dubna 1945 zaãaly váleãné operace i na katastrálním území Mûnín, v pro-

storu dvorÛ Jalovisko, Karlov, Nov˘ dvÛr a Rumunská baÏantnice. Teprve 
20. dubna rozdrtila Rudá armáda nûmecké oddíly u Karlova a Nového dvora.

K ránu 24. dubna nastoupila armáda v úseku Moutnice – Tû‰any k útoku.
Vzhledem ke zniãení mostÛ pfies Cézavu a s ohledem na zfiízené protitankové
bariéry na hrázi Cézavy musela pfii útoku hlavní roli pfievzít pûchota. Rudá 
armáda mezi 5. a 10. hodinou ovládla Mûnín a za postupu k Otmarovu snadno
zlikvidovala nûmeck˘ odpor na pozemcích Donava a Niva. Pfiitom ztratila v boji
na návsi v Mûnínû 2 muÏe, ktefií pak byli pohfibeni na zdej‰ím hfibitovû jako 
bezejmenní. Pfiipravil Jan Pustina
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Váleãná vzpomínka z rodného Mûnína
V kvûtnu tohoto roku uplyne 74 rokÛ od skonãení druhé svûtové války. Jednu

z mnoha vzpomínek na tuto váleãnou dobu nám poslal mûnínsk˘ rodák Doc.
MUDr. Bohuslav Sklensk˘, CSc. Rádi ji zvefiejÀujeme.

„PfiiblíÏil se tepl˘ a vlah˘ mûsíc duben roku 1945. V pfiírodû v‰echno oÏívalo
a pfiipravovalo se na jaro. Doba byla pfieplnûna nov˘mi váleãn˘mi událostmi –
ve vesnici bylo soustfiedûno nûmecké vojsko.

V polovinû mûsíce dubna nûmeãtí dûlostfielci pálili z postavení pod âtvrtûmi
a ze zahrad na pfiibliÏující se frontu. Objevovala se stále ãastûji sovûtská letadla,
která napadala vojenské i civilní objekty. ¤ada domÛ byla po‰kozena a také 
shofiela.

Frontové boje se blíÏily z jihov˘chodní strany obce. Zde stával krásn˘ Ïelezo-
betonov˘ most pfies Cézavu. Chlouba obce, kter˘ také zaplatil váleãnou daÀ. Byl
vyhozen v poslední chvíli pfied pfiíchodem Rudé armády.

Svûdkem tohoto váleãného dûní byl mÛj otec Franti‰ek Sklensk˘, kter˘ se
veãer 23. dubna vracel pû‰ky z Albrechtova. Pfii‰el k mostu a uvidûl vojáky, ktefií
nûco pfiipravovali. Poznal, Ïe se jedná o pfiípravu na podminování a odstfiel. Pfii
fieãi s vojáky poznal, Ïe se jedná o Raku‰any. Slíbil jim spojení do Îidlochovic,
kde jim zaruãil pomoc u znám˘ch lidí, odkud by mûli blízko do Rakouska. Byli
ochotni od vyhození mostu upustit. Pfii‰el v‰ak nadfiízen˘ nûmeck˘ dÛstojník
a dílo zkázy dokonãili.

Stejnou daÀ zaplatil most do Rybníka, most na silnici u Îatãan a ãásteãnû
i most u Albrechtova.“

Poznámka: Franti‰ek Sklensk˘,
otec autora ãlánku, byl správ-
cem na hospodáfiství Státního
statku Mûnín od roku 1925. Po
válce byl na ãas jmenován fiedi-
telem celého Státního statku Îi-
dlochovice.

Pfiipravil Jan Pustina

Podobnû vypadal most u lesa, zni-
ãen˘ ustupující nûmeckou armádou.
Na fotografii je most u Albrechtova. 
Foto: -r-
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Co se událo v na‰em kinû od nového roku vám zkusíme ve struãnosti popsat
v následujících fiádcích.

V lednu k nám zavítal jiÏ tradiãnû Ladislav Zibura. Cestovatel a spisovatel
z âesk˘ch Budûjovic pfiivezl novou show s názvem Prázdniny v Evropû. Tato pre-
zentace byla druhá v celé republice. Ladislav si v zaãátcích testuje rÛzné slovní
obraty, a proto b˘vá pfiedná‰ka vÏdy del‰í a neochuzena o bezprostfiední dojmy
z cesty. To myslím ocenili i na‰i diváci. Láìa Zibura byl také spokojen, a to na-
tolik, Ïe pfiislíbil uvádût své nové prezentace v celorepublikové premiéfie právû
v na‰em kinû. A to nás opravdu tû‰í!

V prvním mûsíci roku 2019 jsme také uspofiádali akci pro dûti. V rámci Fil-
mového klubu junior jsme uvedli film Mimi a Líza: Záhada vánoãního svûtla. Po
skonãení následoval jiÏ tradiãnû doplÀkov˘ program.

V únoru jsme pozvali Michaelu Vaníãkovou. Pfiijela k nám popovídat o tom,
jaké je to cestovat Transsibifiskou magistrálou pfies velkou ãást Ruska k Bajkal-
skému jezeru aÏ do Mongolska.

Bfiezen nabídl bohat˘ program. Poprvé jsme se pfiidali k ãesk˘m a sloven-
sk˘m mûstÛm v pofiádání mezinárodního filmového festivalu cestovatelsk˘ch
filmÛ s názvem Expediãní kamera 2019. Probûhla i tradiãní kaÏdoroãní recitaãní
soutûÏ základní ‰koly

Bfiezen byl také ve znamení Queenmanie. Do programu jsme totiÏ zafiadili film
Bohemian Rhapsody, kter˘ pojednává o Ïivotû Freddieho Mercuryho a jeho sku-
pinû Queen. Dá se fiíci, Ïe se tento trhák stal jak˘msi magnetem, kter˘ pfiilákal
do kin napfiíã celou republikou masu lidí a to dokonce i sváteãní náv‰tûvníky,
ktefií normálnû do kina nechodí. Tento snímek se stal spoleãenskou událostí,
a ten, kdo film nevidûl, jako by nebyl. Momentálnû má rekordní náv‰tûvnost témûfi

Kino – pofiád se nûco dûje
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1,6 mil. divákÛ v âR s trÏbou 244 640 555 Kã (k 13. 3. 2019). Proto jsme objed-
nali práva hned na dvû pfiedstavení. Poptávka byla ale je‰tû vût‰í, a tak jsme 
vyprodali hned 3 pfiedstavení. Film Bohemian Rhapsody se dá vidût i dvakrát,
tfiikrát. Pokud nebude pÛjãovné pro letní kina je‰tû drastiãtûj‰í neÏ je teì, uve-
deme ho i v letÀáku, kter˘ plánujeme na zaãátek srpna.

Koncem bfiezna byl na programu také koncert studentÛ brnûnské konzerva-
tofie pod taktovkou dirigentky Kamily Zenklové. Program s názvem Jarní swing
mlad˘ch zahrnoval skladby J. JeÏka, I. Berlina, E. Presleyho, R. Rogerse a dal-
‰ích.

A co se chystá? Koncem dubna uvedeme ve filmovém klubu koprodukãní
snímek Îena na váleãné stezce. Po skonãení projekce bude program pokraãovat
hudebním vystoupením, jak uÏ je zvykem. 

V fiíjnu v sále kina vystoupí cimbálová muzika Ka‰ava s primá‰em Petrem
Králem. V témÏe mûsíci pfiijede cestovatel Tomá‰ Vejmola s cestovatelskou 
stand up projekcí pod názvem Tuktukem z Thajska aÏ na Moravu. To jen tak v˘-
hledovû. 

Nejvût‰í novinkou ale bude zavedení rezervaãního, potaÏmo prodejního sy-
stému, kdy si budete moci koupit lístek na urãité místo a pfiedstavení z pohodlí
svého domova. Prodej vstupenek bude moÏn˘ samozfiejmû i na pokladnû kina.
ZáleÏet bude jen na vás, jakou formu si zvolíte.

Rezervování a zamlouvání bylo poslední dobou neudrÏitelné. Vznikaly zmatky
a chaos. Navíc si nûktefií náv‰tûvníci vyzvedávali rezervace po dobû pro to urãené
a nûktefií si nevyzvedli lístky vÛbec. Nedostalo se pak na ostatní, které jsme mu-
seli dfiíve odfieknout.

Proto vûfiíme, Ïe to bude velk˘ krok dopfiedu, kter˘ oceníme jak my pracov-
níci kina, tak i vy na‰i mílí diváci. 

Expediãní kamera 2019

Kino Mûnín letos poprvé v historii pofiádalo filmov˘ festival. S nápadem usku-
teãnit tuto akci pfii‰li cestovatelé a v˘borní fotografové z blízkého okolí Michaela
Vaníãková a Tomá‰ Valnoha. Spojili síly s mûnínsk˘m kinem a byl z toho pove-
den˘ víkend.

Mezinárodní filmov˘ festival cestovatelsk˘ch filmÛ s názvem Expediãní ka-
mera nabídl celkem 6 stfiedometráÏních filmÛ, z toho 3 v hlavní soutûÏi. Pfiehlídka
filmÛ probíhá kaÏd˘ rok ve více neÏ 200 mûstech v âechách a na Slovensku,
Mûnín se pfiidal v jubilejním 10. roãníku. 
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KaÏd˘ den, tedy v sobotu a nedûli, byly uvedeny tfii filmy z domácí i zahra-
niãní produkce. Aby to nebylo jen o filmech, pozvali jsme i tfii cestovatele, ktefií
obohatili program vyprávûním ze sv˘ch cest. 

V sobotu to byl Pavel ·pirka, hudebník, kterého mÛÏete znát i z filmového
klubu. Cestoval z Nového Zélandu pfies Vietnam, Mongolsko, âínu, Rusko aÏ na
Moravu. Byl z toho 1,5 hodinov˘ blok, ve kterém vyprávûl, jak se dá Ïivit na
druhé stranû zemûkoule a jak se dá a kudy dostat domÛ.

V nedûli bylo povídání o Velikonoãním ostrovû. Prezentaci si pfiipravili Petr
Minafiík a Michaela Horáãková. Pojetí této prezentace bylo trochu odli‰né od pre-
zentace sobotní. Dozvûdûli jsme se nûco málo o historii a turistickém ruchu to-
hoto mystického místa. O pfiestávce si pfiedná‰ející pro náv‰tûvníky pfiipravili i
ochutnávku místních specialit.

Diváci mohli hlasovat pomocí vyplnûn˘ch programÛ o nejlep‰í film v daném
bloku a vylosovaní byli ohodnoceni vûcn˘mi cenami.

Festival hodnotíme jako vydafien˘, protoÏe si do kina na‰lo cestu bûhem obou
dnÛ pfies 100 zájemcÛ o cestování. V pfií‰tím roce bychom chtûli navázat na tuto
zku‰enost a znovu uspofiádat mezinárodní festival Expediãní kamera 2020.

Pfiipravil Marek Chudáãek
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A MÉ SPLNùNÉ SNY

Mûnínsk˘ Havránek je matefisk˘ klub, kter˘ jsem zaloÏila na
podzim roku 2017. Schází se v nûm maminky s dûtmi na matefiské
dovolené, babiãky, tety, pfiizvaní hosté a kamarádi, chovatelé zvífiat se sv˘mi
mazlíãky, realizují se v nûm rÛzné pfiedná‰ky a tvofiivé dílny. Mûnínsk˘ Havránek
je mÛj splnûn˘ sen! S narozením syna jsem mûla chuÈ zaloÏit v obci klub, kter˘
by spojil maminky a dûti, abychom se jen anonymnû nemíjeli na ulici s koãárkem,
ale poznali se osobnû pfii spoleãn˘ch aktivitách. Jsem speciální pedagog a za
dobu studia i po nûm jsem naãerpala spoustu inspirace k rÛzn˘m ãinnostem
s dûtmi a toto jsem snila nûkomu pfiedávat dál. A ono se to opravdu stalo! Dalo
to spoustu práce a mnoho dobr˘ch lidí mnû se zaloÏením a fungováním klubu
pomohlo a za to moc dûkuji! Havránek na‰el dûti, které se za ním vracejí a nejen
to, nabízí moÏnost setkat se, dozvûdût se nûco nového, nebo nûco nového vy-
tvofiit.

Moje pfiání se promítají do spousty aktivit v klubu. Jedno z tûch hlavních je,
abych nabízela dûtem pfiedev‰ím pfiírodní materiály ke tvofiení a hraní. Toho jsem
se snaÏila drÏet i pfii akci Vánoãní dílniãky, kdy jsem pfiizvala v‰echny, ktefií rádi
tvofií a spoleãnû jsme vyrábûli. Ten, kdo za námi do hasiãky pfii‰el si mohl vy-
robit voÀavé m˘dlo, náu‰nice z krásn˘ch kamenÛ, vy‰ívané vánoãní pfiáníãko, 
andûla z dfievûného ‰palku nebo si na prstech uplést ‰álu a tiskáním pÛlek jablí-
ãek, hru‰ek a pomeranãe ozdobit látkovou ta‰ku. 

V adventu jsme v hasiãce vykrajovali a ochutnávali perníãky, které nám pak
ochotnû upekla kamarádka Jana Kubíãková, která bydlí kousek od hasiãky. Je
moje pomocná ruka pro cokoliv, co potfiebuji a za to jí moc dûkuji! Havránek
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s dûtmi slavil uÏ druhé Vánoce, opût byl v hasiãce stromeãek, koledy, dárky
a dûtská radost.

S pfiíchodem nového roku jsme se ‰li podívat na betlém do kostela a taky na
faru, kde bylo velmi útulno, dûti si tu pohrály, tvofiily jsme betlém z papíru a byla
pohoda. V novém roce jsem také ukázala maminkám pár m˘ch nápadÛ na v˘-
robu levn˘ch hraãek pro dûti, které za málo penûz udûlají velkou sluÏbu. Jde
o krmení veverky z krabice od bot, nebo vhazování brãek do plechovky od oves-
n˘ch vloãek. Do klubu jsem ale pofiídila i hodnotné pomÛcky, jako napfiíklad hu-
dební nástroje, a to v takovém poãtu, aby se dostalo kaÏdému dítûti od jednoho
druhu ozvuãn˘ch dfiívek, vajíãek a rolniãek. Ráda tyto nástroje vyuÏívám pfii rÛzné
rytmizaci, jako doplnûní pfii spoleãném pozdravu, nebo jako zábavu pfii spoleã-
n˘ch hrách. 

V hasiãce jsem mûli také ma‰karní bál, dramatizaci pohádky O ztracené ru-
kaviãce, tvofiili jsme snûhové mraky, lední medvûdy a hráli si se snûhem. Nû-
kolikrát jsem poÏádala o zastoupení maminku Martinu âepovou, která mi ochotnû
v Havránku pomáhá a za to jí dûkuji. Pfiipravila si pro dûti téma Ptáãci v zimû
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a oslavila spoleãnû se Ïenami MDÎ, kdy Havránek uÏ tradiãnû daruje Ïenám ky-
tiãku hyacintu.

Jsem moc ráda, Ïe mû pro spolupráci oslovila paní Heinrichová a spoleãnû se
sdruÏením MAMMA HELP jsme v hasiãce uspofiádali pfiedná‰ku zamûfienou na
prevenci rakoviny prsu. Na pfiedná‰ku pfii‰lo dohromady 24 Ïen rÛzného vûku. UÏ
od zaloÏení klubu jsem mûla sen spojit místní seniory a místní dûti do spoleãn˘ch
aktivit. První krÛãek k takové spolupráci by mohla b˘t tato pfiedná‰ka. V bfieznu
probûhl v hasiãce také pfiedporodní kurz, kter˘ vedla porodní asistentka Katefiina
Neãasová. Tento kurz byl koncipován pro páry. Partnefii se uãili, jak˘m zpÛsobem
mohou b˘t aktivním pomocníkem a ochráncem své Ïeny pfii porodu. 

Moje sny a pfiání v tomto roce nekonãí, mám v plánu spoleãnû pfiivítat jaro
a oslavit Velikonoce, nav‰tívit kozí farmu v Opatovicích, pozvat za Havrán-
kem maminky ze Ïidlochovického klubu Semínka, jít se spoleãnû podívat na 
housátka, králíky a hlavnû ven do kvetoucího
sadu. 

Havránek také bude moci pfiivítat nové mi-
minko, které je v na‰í rodinû velk˘m splnû-
n˘m snem a pfiíjde na svût zaãátkem ãervna.
Nûjak˘ ãas se tedy budu starat o syna a na‰e
novorozené miminko. Po domluvû s mamin-
kami ãinnost klubu nekonãí, moji práci pfievez-
mou Ïeny po spoleãné domluvû. Stále je moÏ-
nost pro ostatní Ïeny i muÏe, aby se prostfied-
nictvím klubu realizovali a splnili si tak také svoje
pfiedstavy a sny. Neváhejte se mnû ozvat a jistû
se domluvíme na spolupráci. 

Závûrem dûkuji za podporu obci Mûnín a
srdeãnû zvu v‰echny dûti i dospûlé ke spo-
leãn˘m aktivitám, aÈ uÏ je to úterní setkání
v 9.30, nebo akce pro dospûlé podle aktuální-
ho programu. 

Za klub Mûnínsk˘ Havránek
Mgr. Eva Kováãová

telefon: 737 649 706
e-mail: meninskyhavranek@gmail.com
facebook: skupina Mûnínsk˘ Havránek
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Ze Ïivota farnosti
Setkání u Ïivého betléma

V krátkosti bych se ráda vrátila k závûru uplynulého roku. Stalo se tradicí, Ïe
jiÏ po nûkolik let ve stejn˘ den i ãas se spoleãnû potkáváme na prostranství pfied
kostelem, abychom si pfiipomnûli narození BoÏího syna, JeÏí‰e Krista. V nûm
kfiesÈané spatfiují slíbeného zachránce, kterého BÛh lidstvu slíbil. Nejinak tomu
bylo i 27. prosince 2018. Poãetn˘ zástup tûch, ktefií malému dítûti symbolicky pfii-
nesli své dary, se vydal k betlémské stáji. Nechybûli mezi nimi past˘fii, rybáfi,
cukráfika, kominík, hudebníci a mnozí dal‰í, vãetnû tfií mudrcÛ. Nejmen‰í koled-
níci pak ke sv˘m dárkÛm pfiidali i ver‰ovánku. Nad tím v‰ím u „Svaté rodiny“ ve
chlévû bdûli andûlé. Celé pásmo bylo navíc doprovázeno zpûvem koled, které
se linuly z reproduktoru. Upfiímné podûkování patfií tûm, ktefií se ochotnû podí-
leli na pfiípravû celého programu – úãinkujícím, tetû RÛÏence za organizaci, tûm,
kdo se starají o horké nápoje pro zahfiátí, o ozvuãení a v‰e ostatní, co mnohdy
není vidût, a pfiesto je velmi dÛleÏité. V neposlední fiadû dûkujeme také v‰em,
ktefií hojnou úãastí podpofiili toto setkání ve vánoãním ãase. Za rok se s vámi opût
tû‰íme na vidûnou! Foto: Ilona Vondráãková 
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Tfiíkrálová sbírka

V tomto roce probûhl v na‰í diecézi jiÏ 19. roãník Tfiíkrálové sbírky. V nedûli 
13. ledna 2019 v mûnínsk˘ch ulicích zpívalo a „‰tûstí, zdraví“ u va‰ich domovÛ
vin‰ovalo celkem 9 skupin koledníkÛ. I leto‰ní roãník se nesl ve znamení ‰tûdrosti.
V˘tûÏek sbírky u nás totiÏ dosáhl ãástky 64 869 Kã (o 4 529 Kã více neÏ loni), 
v brnûnské diecézi to bylo pfies 26 milionÛ korun a na území âeské republiky pak
více neÏ 114 milionÛ korun. Prostfiedky vybrané v na‰í obci putují do diecézní 
charity v Rajhradû, kde jsou dále rozdûleny potfiebn˘m a lidem v nouzi. V‰em,
ktefií se do tfiíkrálového koledování aktivnû zapojili, patfií velké podûkování, RÛÏence
Aujezdské pak za organizaci této akce a v ne-
poslední fiadû upfiímné díky také tûm, ktefií vel-
koryse pfiispûli sv˘mi dary a mnohdy i nûãím
navíc. Svoji vdûãnost v‰em dobrovolníkÛm
i spolupracovníkÛm vyjádfiil rovnûÏ brnûnsk˘
biskup Vojtûch Cikrle a v písemném sdûlení
v‰echny ujistil, Ïe je provází svou modlitbou.
Aktuální stav sbírky je moÏno sledovat na
webu www.trikralovasbirka.cz. Foto: JN
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Ministrantsk˘ florbalov˘ turnaj 2019

V nedûli 20. ledna 2019 pofiádalo Modfiické dûkanství ministrantsk˘ turnaj ve
florbalu. Konal se v sousední Telnici a zúãastnilo se ho asi dvû stû ministrantÛ,
ktefií ve tfiech vûkov˘ch kategoriích odehráli v sále místní sokolovny a sportovní
haly celkem 59 utkání. Toto odpoledne nechybûli ani ho‰i z Mûnína a Otmarova,
ktefií se ctí reprezentovali na‰i farnost. V˘kony hráãÛ rozhodnû nenechávaly
klidn˘m nad‰ené obecenstvo, sloÏené z fanou‰kÛ a fanynek, rodiãÛ, knûÏí a far-
níkÛ, ktefií bujafie povzbuzovali v‰echny sportovce z celkem 25 t˘mÛ. O hladové
a Ïíznivé davy se postarala restaurace U SeÀora, o zpestfiení programu se pak
zasadila dûvãata z Po·uKova sv˘m taneãním vystoupením. Duchovní podporu
celé akce, spojenou s modlitbou a poÏehnáním, zajistili pfiítomní knûÏí, ktefií pfii-
jeli podpofiit sportovce ze sv˘ch farností. Tû‰í nás, Ïe mezi nû zavítal i ná‰ du-
chovní správce, otec Hynek ·merda.
Velk˘ dík zaslouÏí také rodiãe, ktefií se 
se sv˘mi dûtmi tohoto sportovního zápo-
lení zúãastnili a téÏ v‰ichni spoluorga-
nizátofii. A samozfiejmû upfiímná gratu-
lace na‰im borcÛm! Jejich v˘sledky jsou
zde: nejmlad‰í kategorie, I. stupeÀ Z· –
vynikající 4. místo, Mûnín A; star‰í ka-
tegorie, II. stupeÀ Z· – úctyhodné 10.
místo, Mûnín B.

Setkání hudebníkÛ s Jifiím Plhonûm  

V úter˘ 19. února 2019 se na fafie v Telnici uskuteãnila pfiedná‰ka a workshop
R.D. Mgr. Jifiího Plhonû. V rámci setkání hudebníkÛ ve farnosti se jí na pozvání
duchovních správcÛ Vladimíra Langera a Hynka ·merdy zúãastnili varhaníci
z Telnice, Sokolnic a jako hosté téÏ z Mûnína a Bluãiny (z mûnínské farnosti kon-
krétnû paní Markéta Krejãifiíková a pan Jaroslav ·Èastn˘). Se v‰emi pfiítomn˘mi
se otec Jifií vtipn˘m zpÛsobem a pfiíjemn˘m vystupováním podûlil o letité zku‰e-
nosti, které on jako knûz, varhaník a hudební skladatel zároveÀ bûhem své praxe
posbíral. V˘bornou znalostí hudební teorie v kombinaci s praktick˘mi ukázkami
vysvûtlil nûkterá úskalí varhanního doprovodu pfii bohosluÏbû. Vûfiíme, Ïe toto se-
tkání bylo pro v‰echny zúãastnûné nesporn˘m obohacením, které se následnû
pozitivnû projeví také pfii slavení liturgie.

Pfiíspûvky farnosti pfiipravila Jaroslava NovotÀáková
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Co nadûlá‰

Zaskoãila jsem k tetû Bûtû. Loupla po mû oãima od loupání brambor, cosi 
zamrmlala, moÏná to byla odpovûì na pozdrav.

„Pfii‰la jsem se na vás podívat…,“ pronesla jsem neutrálnû.
„Je na dvofie. Obdivuje rozkvetlou tfie‰eÀ,“ pfiecedila skrz zuby a trhla hlavou

smûrem ke dvefiím.

Str˘c Bofiek, pochopila jsem.
„On mnû tím jde tak na nervy!“ spustila, aniÏ jsem se na cokoli ptala. „Tím

sv˘m klidem! Tím jeho úsmûvem! Mám pr˘ se jít podívat, jak to krásnû kvete. Já
se budu chodit dívat, jak to kvete! Copak na to mám náladu? V noci jsem ne-
spala. Jak mÛÏu spát? Byl tady vãera Mirek. Ty jeho fieãi! Vykládá sam˘ ne-
smysly. V‰echno pfievrací. NemÛÏu to poslouchat.“

Tak to neposlouchej, pomyslela jsem si. Ale uÏ moudfie mlãím, neptám se, ne-
komentuji, nepfiesvûdãuji. JenomÏe – to potom vlastnû není o ãem mluvit.

„A on se sebere a jde koukat na kytky. A já tu sedím a musím to poslouchat.“
„No jo, no.“
Pfied pár dny si stûÏovala, Ïe se Mirek ani neukáÏe. Asi to bylo lep‰í.
Bofiek sedûl pod tfie‰ní, popíjel desítku Starobrno a okouzlenû hledûl do roz-

kvetlé koruny.
„To je nádhera, co?“
„Je.“
Pfiisedla jsem si a pÛl hodiny jsme mlãeli.
„Tak já uÏ pÛjdu, Bûtka bude mít hotov˘ obûd, aby se nezlobila.“
ZtûÏka vstal, nohy ho uÏ moc neposlouchají a co je hor‰í, bolí. NestûÏuje si.

Ráno se vypraví do obchodu, tûch pár metrÛ mu trvá pÛl hodiny, koupí peãivo,
dobrou klobásu nebo s˘r, pivo, tetû Fidorku, pár pomeranãÛ. Vyndá nákup na stÛl
a teta se rozãílí: klobása je moc drahá, s˘r jakbysmet, a zas bude pít pivo, to je
mu tak akorát potfieba… V‰echno zase ‰patnû. Str˘c se zazubí, povzdechne,
fiekne „co nadûlá‰“, vezme pivo a jde pod tfie‰eÀ. A teta mÛÏe vylítnout z kÛÏe.
A náladu jí nespraví ani ta Fidorka.

Jistû, nejsem tam pofiád, moÏná jsou i svûtlé chvilky. MoÏná.
Druh˘ den se zastaví Mirek u nás. Uvafiím kávu, ukrojím bábovku a mlãím. Vím,

co pfiijde.
„Vãera jsem byl u na‰ich.“

Sloupek Moniky Dostálové
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„Já vím.“
„Táta na tom moc dobfie není, ty nohy, ví‰, ale jinak mnû pfiijde v pohodû…“
„Hm.“
„Ale máma… Byl jsem tam dvû hodiny. Ona ti Ïije v nûjakém alternativním

svûtû. Jako nûkde úplnû jinde, ví‰?“
„?“
„No ona vykládá vûci, kter˘ se sice staly, ale úplnû jinak! Já nefiíkám, nûco si

nemusím pamatovat, nûco tfieba jinak vidím, ale to jsou i vûci úplnû jasn˘…
JakoÏe jsou to jasn˘ nesmysly. Ona si vym˘‰lí! Tfieba tvrdí, Ïe já opustil Kláru.
VÏdyÈ to bylo pfiece naopak! Kolik let jí nemohla pfiijít na jméno a teì to úplnû
pfiekroutí. Chápe‰ to?“

„No asi opravdu Ïije v jin˘m svûtû…“
„No dobfie, ale takov˘ vûci, to pfiece není normální… V‰echno vidí ãernû, nûjak

‰patnû, pfiekroucenû… A je to ãím dál hor‰í. Ona snad neumí mít radost… Je v ní
tolik trpkosti… Napadlo mû, Ïe pfied tím utíkám, pfied ní utíkám, Ïe jsem vÏdycky
utíkal…. Nechce se mi k nim chodit... Mûl jsem na ni stra‰n˘ vztek. A pak se cosi
stalo… Mnû ti jí zaãalo b˘t najednou líto. To musí b˘t stra‰n˘ Ïít v takov˘m
svûtû…“

„To jo.“
„A nemÛÏu s tím nic dûlat. NemÛÏu to zmûnit. Nebo jo? MÛÏu jí nûjak pomoct?

Co tfieba nûjak˘ antidepresiva? Ale to asi není fie‰ení, akorát by byla utlumená
a je‰tû víc popletená, Ïe jo.““

„Obávám se, Ïe nemÛÏe‰. Îe to vidí‰
tak, jak to je.“

„Je to tak smutné.“
Je. Mirek se náhle zasmál:
„Vãera k nám na zahradu vlezl jeÏek.

Ten ti byl roztomil˘! Cupital po záhonech
a pak si udûlal z listí pelí‰ek v Ïivém
plotû. Nahrnul ho kolem sebe do kruhu,
vprostfiedku se uvelebil a usnul. A bylo
vidût, jak d˘chá. Asi bych ho mûl odvézt
nûkam do volné pfiírody …“

Nevím, co je lep‰í pro jeÏka, jestli za-
hrada nebo volná pfiíroda, ale jsem si
jistá, Ïe pro Mirka je lep‰í, Ïe je víc po
svém tátovi neÏ po mámû.
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Tyto ver‰e zaznûly na úvod na‰eho vánoãního koncertu, kter˘ se konal 29. pro-
since 2018 v kostele sv. Markéty v Mûnínû. Jménem úãinkujících ãlenÛ Mûnín-
ského chrámového sboru bych vám chtûla moc podûkovat za va‰i úãast a pod-
poru. Máme z toho upfiímnou radost a zároveÀ i povzbuzení a závazek do na‰í
dal‰í ãinnosti. Hudba a zpûv nás provázejí cel˘m Ïivotem a spoleãnû s ver‰i
a vánoãními pfiíbûhy pfiedev‰ím v dobû svátkÛ vánoãních pfiiná‰ejí do na‰ich
srdcí lásku, pohodu, klid a ‰tûstí. A toto je hlavní úloha koncertÛ na‰eho chrá-
mového sboru. Je‰tû jednou vám v‰em moc dûkujeme a pfiejeme:

·tûstí tomu, kdo je nemá,
lásku tomu, kdo je sám.
Zdraví v‰em, co nemocní jsou,
radost tûm, co za krásou jdou.
Opu‰tûn˘m srdce, 

která pro nû budou bít.
A v‰em pocit, Ïe je krásné Ïít!

Za chrámov˘ sbor 
ZdeÀka Kir‰ová

Koncert Na kfiídlech Vánoc

44 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 1/2019

Uteklo to jako voda, která teãe v potoce
a my jsme zas tak jako vloni pfii‰li slavit Vánoce.

Dûti kousek povyrostly za ten krátk˘ ãas
a v‰em star‰ím ze‰edivûl moÏná trochu vlas.

Starostmi jsme mnozí pro‰li, nûktefií i Ïalem snad,
ale hlavní pfii tom bylo, Ïe nás mûl nûkdo vÏdycky rád!

Proto v‰ichni radujme se, slavnû slavme Vánoce
a spoleãnû prosme, 

aÈ je nám dána stejná radost zase po roce!
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Mysliveck˘ spolek Mûnín uspofiádal
po dlouh˘ch 30 letech Mysliveck˘ ples,
a to 19. ledna 2019 v sále obecního
úfiadu Mûnín. K tanci a poslechu hrála
kapela F.K. MUSIC, která nenechala
jen tak nûkoho sedût. K veãefii se po-
dávaly kanãí v˘peãky a kanãí gulá‰.
Rádi bychom vám touto cestou srdeã-
nû podûkovali za úãast na plese, dále
dûkujeme v‰em sponzorÛm, ktefií nám
pfiispûli a vûnovali vûcné ceny, kde byli
mimo jiné i dva divoãáci, srna, muflon-
ãe a laÀ. Po plese bylo pfiíjemné sly-
‰et od úãastníkÛ chválu na podafienou
akci. JiÏ teì spoleãnû se starostou obce
domlouváme termín na uspofiádání
mysliveckého plesu v pfií‰tím roce –
pfiedbûÏn˘ termín je stanoven na so-
botu 18. ledna 2020.

Libor Ma‰a

Mysliveck˘ ples

1_2019_60051 Zpravodaj 1_06  21.03.19  20:57  Stránka 45



Bouldering za oponou
V lednu, jak jsme slíbili, bylo pro dûti z krouÏku uspofiádáno setkání na stûnû.

Pfiijít se mohli podívat jejich rodiãe, prarodiãe ãi jiní pfiíznivci boulderingu. Dûti
mohly pozvat svoje sourozence ãi kamarády, aby vyzkou‰eli své dovednosti na
stûnû. Po krátkém úvodu, seznámení se stûnou, dûti pfielezly pár boulderÛ, které
jsme tam pro nû pfiichystali. Ukázaly tak své schopnosti pfii lezení, vytrvalost
a odhodlanost zdolat i ty tûÏ‰í cesty. Poté byla víceménû volná zábava, kdy si
lezení mohly vyzkou‰et i jiné dûti. Pfii‰ly se podívat i holky házenkáfiky a nû-
kter˘m to opravdu ‰lo moc dobfie. Na závûr získali odvahu nûktefií rodiãe, aby
se pfiesvûdãili, Ïe udûlat na stûnû byÈ pár krokÛ není aÏ tak jednoduché a Ïe je
k tomu v prvé fiadû zapotfiebí umût pouÏít správnû hlavu. Poté je potfieba od-
hodlanost, vytrvalost, pevná noha a nakonec síla. Vyzkou‰eli si, Ïe lezením se
zapojuje v pohyb celé tûlo. Akce se nám líbila a byli jsme moc rádi za úãast dûtí,
jejich rodiãÛ, prarodiãÛ, kamarádÛ a pfiíznivcÛ.

Co se t˘ãe stûny, pravidelné krouÏky budou probíhat do konce dubna. Pak uÏ
stûna bude otevfiena jen sporadicky podle poãasí a zájmu. VÏdyÈ jiÏ tento mûsíc
nás teplé poãasí vylákalo ven a mûli jsme trénink s dûtmi v areálu sokolovny.
Trochu jsme je potrápili bûháním, skákáním a poté snahou udûlat alespoÀ pár
krokÛ na kamenné podezdívce sokolovny. V kvûtnu vezmeme váÏné zájemce na
Stránskou skálu, kde si budou moct vyzkou‰et, jak se boulderuje venku na opra-
vdové skále.

Od kvûtna bude tedy stûna otevfiena jen pfii nepfiízni poãasí ãi po objednání
a telefonické domluvû s námi. Pfiejeme krásné jaro a hlavnû plné pohybu.

www.boulderingzaoponou.cz Romãa
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Základní ‰kola Mûnín zve na

Velikonoãní dílniãky
stfieda 17. dubna 2019
od 15 do 17 hodin – sál obce

MÛÏete se tû‰it na:
– pletení pomlázek
– proutûné dekorace
– barvení vajíãek
– zdobení perníãkÛ
– papírová kufiátka, zajíãky, kohoutky 
a dal‰í 
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V sobotu 25. kvûtna 2019 probûhne v nedalek˘ch Tû‰anech ve spolupráci
s DSO Cezava sportovnû-spoleãenská charitativní akce, jejímÏ cílem je podpofiit
zapsan˘ ústav Spoleãnou cestou. 

Program CHARITY DAY – Pomáháme spoleãnou cestou bude urãen˘ pro
celou rodinu. Náv‰tûvníci uvidí fotbalové zápasy Ïákovsk˘ch kategorií, ale také
exhibiãní zápas v˘bûru starostÛ proti Mercedes t˘mu sloÏeného Petrem ·van-
carou, kter˘ se, stejnû jako dal‰í známé osobnosti charitativního dne zúãastní.
Kromû fotbalov˘ch utkání budou pro dospûlé i dûti k dispozici rÛzné dráhy, kde
si lidé bez postiÏení mohou vyzkou‰et jízdu na invalidním vozíku, chÛzi se sle-
peckou holí, bude k vidûní v˘cvik asistenãního psa a dal‰í. Dále budou pro dûti
pfiichystané skákací hrady, skluzavky, jízda na koni atd. Atraktivním prvkem v pro-
gramu by mûla b˘t autogramiáda znám˘ch osobností ze svûta sportu ãi show-
businessu. Pfiedpokládan˘ zaãátek je ve 14.00 hod a charitativní den by konãil
ve veãerních hodinách na hudební scénû. V˘tûÏek z akce (dobrovolné vstupné,
prodej obãerstvení, sponzorské pfiíspûvky, draÏba pfiedmûtÛ...) pÛjde v plné v˘‰i
na uveden˘ zapsan˘ ústav. 

Pfiipravovan˘ program od 14 do 22 hodin

Pfied Tûlocviãnou od 14 hodin: 
• Skákací hrady, trasy na vozíku, zkou‰ka chÛze se slepeckou holí
• Ukázka v˘cviku asistenãního psa
• Ukázka práce záchranné zdravotní sluÏby
• Ukázka práce graffiti
• Autogramiáda znám˘ch osobností 
• Hudební produkce
• PrÛbûÏnû od cca 16 do 22. hodin s v˘jimkou ãasu, kdy bude probíhat Exhi-

biãní fotbalov˘ zápas
• Veãerní program od 19 hodin
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Fotbalové hfii‰tû: 
• Od 14 hodin – zápasy ÏákÛ a pfiípravek
• Od 17 hodin – Exhibiãní fotbalov˘ zápas v˘bûru starostÛ proti Mercedes

t˘mu Petra ·vancary
• Zápasy pfiípravek a mlad‰ích ÏákÛ

Areál za ‰kolou od 14 do 18 hodin:
• Jízda na koni – dûti od 3 let
• Îivá zvífiata

V˘tûÏek akce bude vûnovan˘ mimo jiné také trojãatÛm Koláãkov˘m 

Pfiijìte se zúãastnit a pfiidejte ruku k dobrému
dílu. Akci podporují starostové a obce Brna-
-venkova a okolí (Bluãina, Mûnín, Moutnice,
Nesvaãilka, Nikolãice, Otmarov, Otnice, Tel-
nice, Tû‰any, Îatãany, Velatice, Újezd u Brna,
Hru‰ky...)

Srdeãnû zve Miroslav Zborovsk˘, starosta obce Tû‰any

https://www.facebook.com/events/1051711488349681/ http://www.trojcata-kolackovi.cz/ 
www.spolecnoucestou.cz http://www.region-cezava.cz/

CHARITY DAY – Pomáháme spoleãnou cestou

SK Mûnín a HospÛdka na hfii‰ti
pofiádají

Pálení čarodějnic
Úter˘ 30. dubna 2019
od 17 hodin na hfii‰ti

Program pro dûti
Opékání ‰pekáãkÛ

Pálení čarodějnic
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DruÏstvo miniházené

Po krátké vánoãní pfiestávce pokraãujeme jarní ãástí sezóny
novû ve slu‰iv˘ch fialovo-bíl˘ch dresech. Máme za sebou tur-
naje v Ivanãicích, Telnici a Kufiimi. S kaÏd˘m dal‰ím turnajem je vidût stoupající
herní úroveÀ v‰ech hráãÛ a i pfiesto, Ïe se v této soutûÏi skóre oficiálnû nezobra-
zuje, není nouze o napûtí a bojovnost do poslední chvíle. Miniházená se hraje
na polovinû bûÏného hfii‰tû pro házenou a i proto je to velmi rychl˘ a energick˘
sport. âasto není v˘jimkou i více neÏ 30 branek za zápas. Hraje se ve dvou ka-
tegoriích: pfiípravka (6–8 let) a mini (9–10 let). Mûnín jiÏ del‰í dobu z nedostatku
dûtí hraje pouze v kategorii mini, pokud by se na‰lo více dûtí, rádi pfiihlásíme
i druÏstvo pfiípravky. Pokud Vás tento sport zajímá, neváhejte a pfiijìte se podívat
mezi nás. Trénujeme kaÏdé pondûlí, stfiedu a pátek od 17 do 18 hodin v Soko-
lovnû. Pro dal‰í informace nav‰tivte stránky: www.hazenamenin.cz nebo face-
book: Házená - Sokol Mûnín. Jifií Dolina

Sokol Mûnín
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25. 5. Pohádkov˘ potÛãek
08. 6. Slavnostní ukonãení házenkáfiské sezony
12. 8. – 16. 8. Pfiímûstsk˘ tábor 1 + letní kino
14. 8. Letní kino
17. 8. – 18. 8. Letní kino
19. 8. – 23. 8. Pfiímûstsk˘ tábor 2 + letní kino (zatím nepotvrzeno)
14. 9. – 15. 9. Oslavy 80. let házené

Plán akcí pro rok 2019

Turnaj v Ivanãicích Turnaj v Telnici

Turnaj v Ivanãicích

1_2019_60051 Zpravodaj 1_06  21.03.19  20:57  Stránka 53



Netrénujeme pouze v Mûnínû, 
ale spolupracujeme s okolními
kluby, a proto jezdíme na tréninky 
do hal a do házenkáfiského 
regionálního centra v Brnû!

Trenéfii licence C:

Jitka Hradilová
tel.: +420 604 431 076

Du‰an Kubela ml.
tel.: +420 605 061 344

Hledáme dûvãata
roãníku 2004, 2005, 2006, 2007

Neváhej a pfiijì se podívat na trénink, a to vÏdy v pondûlí,
stfiedu a pátek od 18 hodin v sokolovnû v Mûnínû

TJ Sokol Mûnín – oddíl HÁZENÉ

pofiádá kaÏdé pondûlí, stfiedu a pátek v sokolovnû v Mûnínû

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

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

V první polovinû podzimní sezóny jsme se jiÏ tradiãnû úãastnili se star‰ími 
Ïaãkami ‰kolní ligy v Ivanãicích. Holky si z turnaje odvezly krásné 2. místo.

Dal‰í akcí byla úãast na kempech RHC (regionální házenkáfiské centrum)
v Brnû-Bohunicích.

Pravidelnû se tûchto akcí úãastníme a dûvãata tak získávají nové zku‰enosti.
První z kempÛ byl zamûfien˘ na brankáfie a vedla ho b˘valá reprezentantka

a skvûlá brankáfika Lenka âerná. Za ná‰ t˘m se akce úãastnila Barbora Bláhová.
Dal‰í kemp byl pro roãníky 2004 a 2005. Jeho náplní byl v‰estrann˘ pohybov˘

rozvoj, nábûhy do mezer a rozhodovací schopnosti.
Vybraná dûvãata se pak úãastnila turnaje RHC v Olomouci. 
Vybrána byla: Klára âechová, Monika ·alovská, Sabina Ry‰ánková a Barbora

Bláhová.
V prosinci jsme uspofiádali víkendové soustfiedûní. V pátek jsme poctivû tré-

novali a veãer se ‰li podívat na rozsvícení Vánoãního stromu a zároveÀ podpofiit
projekt s názvem – Krabice od bot.

V sobotu jsme celé odpoledne strávili v nafukovací hale v Telnici a vyuÏívali
prostor k nácviku hry a herních situací.

Soustfiedûní jsme v nedûli zakonãili funkãním kruhov˘m tréninkem.
Hned v lednu nás spoleãnû s t˘mem SK Kufiim ãekal pfiípravn˘ turnaj v Pfií-

brami. Holky bojovaly jako jeden t˘m a z turnaje si odvezly krásné 5. místo z cel-
kov˘ch 8 úãastníkÛ. O to vût‰í na‰e radost byla, kdyÏ na‰e hráãka Sandra
Závi‰ková byla vyhlá‰ena nejlep‰í hráãkou!!

V nejbliÏ‰í dobû nás ãeká velká premiéra. V dubnu totiÏ jedeme na nejvût‰í
evropsk˘ házenkáfisk˘ turnaj mládeÏe – Prague handball cup. Pro tento rok je
zatím pfiihlá‰eno 650 druÏstev z 31 zemí a mezi nimi jsme letos i my!! DrÏte 
nám palce.

A s na‰í sezónou se opût rozlouãíme jiÏ tradiãním slavnostním ukonãením há-
zenkáfiské sezóny, a to 8. 6. 2019 v sokolovnû. 

Ná‰ rozpis zápasÛ mÛÏete najít na na‰ich stránkách www.hazenamenin.cz, 
na facebooku – házená Sokol Mûnín a na nástûnce u nákupního stfiediska a so-
kolovny.

Na závûr bych touto cestou chtûla poprosit nejen rodiãe, ale také ostatní ob-
ãany a obec Mûnín o podporu dûtí a na‰í tûlocviãné jednoty.

ProtoÏe to, co dûláme, dûláme pro dûti a dûláme to rádi!!
Dûkuji. Jitka Hradilová
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V leto‰ním ‰kolním roce vznikla mlad-
‰í skupina maÏoretek s názvem MINI
MELODY MAÎORETKY. KrouÏek na-
v‰tûvuje celkem 19 holãiãek. Trénu-
jeme jednou t˘dnû a díky ‰ikovnosti
mal˘ch maÏoretek jsme po pûti mûsí-
cích zvládly své první vystoupení. Bylo
to v Mûnínû na ma‰karním plese, kde
holky sklidily velk˘ potlesk a dostaly za-
slouÏenou odmûnu. I nadále se bude-
me zdokonalovat a tû‰it se na dal‰í
na‰e vystoupení. Pro mû je nejvût‰í od-
mûnou vidût radost z pohybu v oãích
holek. Mí‰a Drlíková

Zleva: Maru‰ka ·ilerová, Emily Kotlárová, Nas-
tûnka Yefimova, Natálka Zatloukalová, Nadûnka
Ziãenková, Barunka Cupalová, Leniãka Palá-
nová, Lilianka Dvofiáková, Adélka Kleãková,
Nikolka Solniãková, Anetka Ra‰ovská, Helenka
Drlíková, Kaãenka Haltmanová, Emiãka Palko-
viãová, Agátka Vognárková, Emiãka Aujeská

Mini Melody maÏoretky

Den dětíSK Mûnín a HospÛdka na hfii‰ti
pofiádají

Sobota 1. ãervna 2019 
od 16 hodin
SoutûÏe a diskotéka pro dûti 

Den dětí
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Mûnínsk˘ rodák Pfiemek Hytych, absol-
vent Zahradnické fakulty Mendelovy uni-
verzity v Brnû, se 2. bfiezna leto‰ního
roku probojoval mezi nejlep‰í desítku
svûtov˘ch floristÛ.

Ve finále, které probíhalo v americké
Pensylvánii, se umístil na 5. místû této
prestiÏní svûtové soutûÏe.

Gratulujeme. 

Finále svûtové floristické soutûÏe
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Pfiíbûh na‰í smeãky
– Jak jsem potkala Vincka

Docela nedávno jsem se koukala, jak
na‰i psi veãefieli u sv˘ch misek, a pfiepadl
mû velik˘ údiv nad tím, jak se to v‰e stalo, Ïe
zrovna já, která aÏ do své dospûlosti nemûla ani
jedno jediné zvífie a psÛm se spí‰ vyh˘bala, mám teì
doma hned tfii.

Ideální ‰tûnû
V‰echno to pfied deseti lety zaãal Vincek. Byla jsem na v˘‰ce, bydlela v bytû

s dal‰ími ‰esti spoluÏáky, nemûla ani korunu. Najednou, z niãeho nic, jsem za-
touÏila mít psa. Racionálnû to nebyla ideální doba, ale zaãala se mi objevovat
vtíravá pfiedstava, jak jdu na zastávku trolejbusu a vedle mé nohy jde pes bez
vodítka. Zaãala jsem tedy hledat, které plemeno by se mi líbilo, a zamilovala
jsem se do Staford‰írského bulteriéra. Mal˘, ale ne kabelkov˘ typ, prostû ideál.
PfiekáÏkou v‰ak byly peníze. Proto jsem sníÏila nároky a zaãala hledat kfiíÏence.
Vybrala jsem si pejska, jehoÏ maminka vypadala jako stafbulíãek. Vybrala jsem
si Vincentka.

Je libo peklíãko?
KdyÏ jsem si ho pfiivezla domÛ, první pfiekvapení bylo, Ïe jak rostl, noÏky se

mu protahovaly, ãumáãek taky… No, do stafbula mûl opravdu hodnû daleko. Ale
co, hlavnû, Ïe si budeme rozumût. Já naivka! Netrvalo dlouho a na‰e souÏití se
promûnilo v takové malé soukromé peklíãko. KdyÏ byl Vinca sám, zniãil, na co
pfii‰el. Je‰tû mám nûkde fotky rozkousan˘ch bot, kabelek, kabelÛ, totálnû nám
roz‰kubal sedaãku a ohryzal kfieslo. KdyÏ chtûl jídlo, zaãal na mû vy‰tûkávat,
kdyÏ jsem ho chtûla sundat ze sedaãky, v˘hruÏnû na mû vrãel. A co teprve venku,
to bylo ÏÛÏo! O chÛzi vedle nohy jsem si mohla leda tak nechat zdát. Pravidelnû
jsem ho nahánûla po celém sídli‰ti v hrÛze, Ïe ho nûco pfiejede nebo Ïe se mi
zabûhne. Neustále nûkde nûco Ïral, a Ïe to byly vybrané lahÛdky. KdyÏ se mu
nechtûlo domÛ, nebyla jsem schopná ho chytit. Nechápala jsem, jak to ostatní
dûlají. Pro mû byl najednou kaÏd˘ den vyãerpávající. A co hÛfi, kaÏd˘ t˘den se
to zhor‰ovalo a to mu byly teprve nûjaké 4 mûsíce.

Psí etudy
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Teorie, pûkná vûc. Teoreticky
I pfiesto, Ïe jsem mûla naãtenou spoustu kníÏek, protoÏe jsem typ ãlovûka,

kter˘ si nejprve zjistí informace, neÏ se do nûãeho pustí, vÛbec jsem nevûdûla
jak na nûj. Mûla jsem informace a také jsem mûla b˘t pfiipravená. JenÏe nûjak
mi ty rady nefungovaly a cviãáky v okolí, které jsem na‰la, braly psy aÏ od 6 mû-
sícÛ. To byla pro mû setsakramentsky dlouhá doba. Zaãala jsem s Vinckem
chodit do psí ‰kolky, ale jeho chování k ostatním psÛm nebylo úplnû v pohodû.
Obãas ho nûkter˘ ze star‰ích psÛ musel usmûrnit, coÏ já jsem tenkrát samo-
zfiejmû povaÏovala za velikou kfiivdu a ublíÏení. KdyÏ jsem se ptala cviãitelÛ, co
s ním, krãili rameny. Zaãala jsem mít pocit, Ïe to nezvládnu. Chtûla jsem psa,
kter˘ bude se mnou v‰ude chodit, bude to kavárensk˘ povaleã, stejnû jako já,
budeme parÈáci… A spí‰ jsem mûla pocit, Ïe ho moÏná budu muset dát pryã.

Kaãa na báni
V tomto momentu ãirého zoufalství jsem úplnou náhodou pfies jednoho kama-

ráda dostala kontakt na cviãitele, kter˘ vedl cviãák pro psy s problémov˘m cho-
váním. OkamÏitû jsem se pfiihlásila a zaãala na‰e promûna. Zaãátky byly velice
kru‰né. Nejen, Ïe nejnovûj‰í psi cviãili aÏ v noci (zaãínali jsme ve 23:30), ale 
zjistila jsem, Ïe jsem hrozné kopyto. Motala jsem se tam jak kaãa na báni, vodítko
se mi pletlo. Mûla jsem problémy koordinovat svoje tûlo, natoÏ je‰tû si hlídat, co
dûlá pes. Nebyla jsem zvyklá nikam pravidelnû docházet. Musela jsem pfieko-
návat nepohodlí – stát hodinu a pÛl venku, za kaÏdého poãasí, soustfiedit se.
Musela jsme se nauãit mít jasno v tom, co po Vinckovi chci. Musela jsem si sta-
novit hranice a ty drÏet. Z ãlovûka, kter˘ byl zvykl˘ se pfiizpÛsobovat, jsem se
uãila fiíkat „ne“. Musela jsme b˘t dÛsledná a nenechat sebou mávat. Musela jsem
se nauãit nevzdávat se, i kdyÏ to vypadá beznadûjnû. Musela jsem pfiekonávat
svoje frustrace, kdy na‰e cviãení s Vinculou byl spí‰ boj neÏ spolupráce. âelit
momentÛm, kdy pfiestaly (a nûkdy ani nezaãaly) platit v‰echny moje naãtené vûci,
ale nové jsem je‰tû neumûla. Smífiit se s chvílemi, kdy jsem byla upozorÀována
na chyby, které dûlám. VydrÏet, kdyÏ v‰ichni kolem mû postupovali do lep‰ích
skupin, jen já stále zÛstávala v zaãáteãnících, uÏ nûkolikát˘ch. Nejednou jsem
ze cviãáku odjíÏdûla s pláãem. Nejednou jsem mûla chuÈ to zabalit.

Vstfiíc záfiivé budoucnosti
Ale vydrÏela jsem. Nebyla jiná moÏnost. Vidûla jsem v tom jedinou ‰anci, jak

zaãít s Vinckem Ïít v pohodû a nemuset ho dát pryã. Byla by to pro mû totální
prohra. âasem se mi to usadilo, na nepohodlí jsem si zvykla, koordinaci sebe
i psa jsem se nauãila. Nejdéle mi trvalo nauãit se stanovení a dodrÏování hranic,
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ale pak se mi to hodilo i v dal‰ím mém Ïivotû. PfiibliÏnû po roce jsme byli sehran˘
t˘m a já zaãala b˘t na Vincka i na sebe py‰ná. Zaãali jsme spolu dûlat i prak-
tickou obranu a to bylo nûco, co naprosto pfievrátilo a posílilo ná‰ vztah. Zaãali
jsme si vûfiit, zaãali jsme b˘t naladûni jeden na druhého. Zaãali jsme spolupra-
covat. Trávili jsme spolu ve‰ker˘ voln˘ ãas, mûla jsem dojem, Ïe fungujeme na
my‰lenku. Tak moc dobfie jsme se v té dobû znali a vnímali se. Pfiipadalo mi to
jako zázrak.

Konkurz na Ïenicha
âasem jsme si na‰li mého manÏela. Nebudu zastírat, Ïe jedním z dÛleÏit˘ch

kritérií v˘bûru bylo, jak si bude rozumût s Vinckem. A jemu to ‰lo naprosto skvûle,
naprosto pfiirozenû. Navíc respektoval mÛj pfiístup a snaÏil se jej nauãit. Nemûla
jsem vÛbec strach nechat ho s Vincou. MÛj pes uÏ byl ve fázi, Ïe kdyÏ mu nûkdo
naslouchal, uãil jej. A manÏel naslouchal.

V‰echno bylo témûfi ideální a já zase zaãala mít roupy. S Vincou nám to krásnû
klapalo, splnil se mi mÛj sen. Mít psa, kter˘ bude chodit u mé nohy bez vodítka.
A co víc – cestou k jeho naplnûní jsem získala milionkrát víc. Získala jsem ká-
mo‰e, se kter˘m jsem osobnostnû vyrostla a na kterého jsem byla hrdá, kter˘
byl jednu dobu tou nejdÛleÏitûj‰í bytostí v mém Ïivotû. JenÏe co dál? Jeden pes
mi pfiestal staãit, mûla jsem pocit, Ïe si potfiebuji ovûfiit, jak na tom vlastnû jsem,
jak˘ kus cesty jsem vlastnû u‰la, co jsem se uÏ nauãila. S Vinckem uÏ jsem do-
sáhla toho, co jsem si vysnila, uÏ jsem nemûla motivaci jít s ním nûkam dál. A tak
pfii‰la Majda.

K. Vaníãková
www.vanickovi.com, facebook.com/vanickovi

V listopadu a v únoru probûhly s podporou Základní ‰koly Mûnín v budovû ‰koly dûtské
turnaje v ãeské strategické karetní hfie Scratch Wars.

Skupiny vedl brnûnsk˘ ligov˘ leader Vojta Ferdinand. Princip hry je pomocí unikátních
sbûratelsk˘ch stíracích karet hrdinÛ a zbraní porazit soupefie. V˘hodou jsou jednoduchá
pravidla i prvek náhody, a proto se hry mÛÏou úspû‰nû úãastnit i mlad‰í dûti. Poãet 
aktivních hráãÛ z Mûnína na turnajích se pohybuje mezi 8–13 dûtmi. KaÏd˘ hráã obdrÏel
ocenûní ve formû karet dle umístûní. Kromû radosti hráãÛ z v˘her je potû‰ující i pro nás
dospûlé, Ïe se podafiilo odtrhnout dûti od poãítaãÛ.

Ale‰ Sná‰el

Dûtsk˘ turnaj v karetní hfie Scratch Wars
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V pátek 21. prosince se uskuteãnila poslední akce roku 2018 pofiádaná
Obecním úfiadem Mûnín. 

Vánoãní koncert dechové kapely Hovorané se uskuteãnil v sále radnice. Pan
starosta se zaslouÏil o v˘zdobu, která jiÏ navodila vánoãní atmosféru. Kapela
zahrála a zazpívala nûkolik znám˘ch koled. Mûli pfiipraven krásn˘ program, kter˘
byl doplnûn i o vyprávûní, jak a kdy jednotlivé skladby vznikly. Petra Kir‰ová

Vánoãní koncert kapely Hovorané
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Dûtsk˘ ma‰karní ples jsme uspofiádali v sobotu 2. bfiezna 2019. O program
se postarali herci z Divadla Koráb a tentokrát jsme byli s v˘bûrem velmi spoko-
jeni. Pan Radim mûl v‰e perfektnû pfiipravené a nenechal snad jediné dítû, aby
se nezapojilo do programu. 

Nechybûlo i vystoupení nejmen‰ích maÏoretek, které se zde pro mûnínské
publikum pfiedstavily poprvé. 

Na kaÏdé dítû ãekala okamÏitá tombola, kdy vyhrál kaÏd˘, kdo si los koupil.
Následnû díky velmi vstfiícn˘m sponzorÛm jsme mohli je‰tû udûlat slosovatelnou
tombolu o krásné ceny, kde hlavní v˘hrou byly dorty, hry a tou nejvût‰í dfievûné
pískovi‰tû. 

Opût nechybûly konfety, které jiÏ tradiãnû pro dûti
máme nakoupené a ty nezahálí s jejich rozhazováním po
celém sále. 

Nakonec mi nezb˘vá neÏ podûkovat maminkám, které
mi pomohly s tombolou, chystáním a v˘zdobou, o kterou
se zaslouÏily dûti z M·, Havránku a Lvíãka. TatínkÛm,
ktefií obsluhovali a s láskou pfiipravovali párky v rohlíku.
SponzorÛm, ktefií byli opravdu ‰tûdfií. A v‰em dûtem, které
pfii‰ly, bavily se a potvrdily nám, Ïe tato akce je jedna
z nejoblíbenûj‰ích.  -pk-                  Foto: Daniel Bielãik

Dûtsk˘ ma‰karní ples
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V sobotu 2. bfiezna 2019 uspofiádala obec Mûnín s místními spolky druh˘ po-
chod Ma‰karád dûdinou. PrÛvod 13 ma‰kar na harmoniku doprovodil pan Josef
Bártl. Pro‰li celou dûdinou. Jejich veselí bylo ukonãeno v HospÛdce na hfii‰ti. 

Petra Kir‰ová, foto Daniel Bielãik

Masopustní veselí

V sobou 26. ledna se konal jiÏ tra-
diãní Sportovní ples, o kter˘ je vÏdy
velk˘ zájem. Plesu se zúãastnilo 210
náv‰tûvníkÛ. K tanci a poslechu hrála
kapela Na2fáze. 

Jako kaÏd˘ rok nechybûla bohatá
tombola, za kterou dûkujeme v‰em
sponzorÛm. 

Petra Kir‰ová
Foto Jarmila Vykoufiilová

Sportovní ples
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Sportovní klub Mûnín
Mlad‰í Ïáci SK Mûnín – halové turnaje v Îabãicích

Sobota 17. 11. 2018 – 4. místo (7 úãastníkÛ – systém kaÏd˘ s kaÏd˘m)
Zbrojovaãky – Mûnín 1 : 0
Mûnín – Tufiany 2 : 2 branky Procházka, Hrouzek
Bluãina – Mûnín 2 : 2 branky Strava, Procházka
Mûnín – Tû‰any  2 : 0 branky Strava, Florian
Îabãice – Mûnín 2 : 0
Mûnín – D. Kounice 2 : 1 branky Florian 2x

Sobota 22.12. 2018 – 2. místo (8 úãastníkÛ – 2 skupiny po 4 a utkání o umístûní)
Tû‰any – Mûnín  0 : 0
Mûnín – Novosedly 0 : 3 
Mûnín – Tufiany  1 : 0 branka ·alovsk˘
Mûnín – Zbrojovaãky  1 : 0 branka Îáãek

Tomá‰ Florián, Adam Procházka, Adam Hrouzek, Pavel Îáãek, Marek, ·alovsk˘,
Luká‰ Strava, David Kir‰, Tadeá‰ Bednáfi, trenér Dalibor Gold a gólman Michal Otáhal
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Zimní turnaj Penalta Cup

Kluci z pfiípravek se zúãastnili zimního turnaje Penalty Cup v brnûnském
Komárovû. Z 22 t˘mÛ se nakonec probojovali mezi 4 nejlep‰í. Finále se konalo
17. 3. a bohuÏel i pfies ve‰kerou snahu se kluci umístili na 4 místû.

Bedna to tentokrát nebyla. Ale i pfiesto je to úspûch a kluci si tento turnaj velmi
uÏili a získali opût nové zku‰enosti se hrou v uzavfieném prostoru, kde se hraje
i s balóny odraÏen˘mi od mantinelÛ. Petra Kir‰ová

SK Mûnín pofiádá od 2. 4. 2019 

NÁBOR NOVÁâKÒ

KaÏdé úter˘ a pátek od 17.00 
v prostorách sportovního areálu hfii‰tû.

Dûti star‰í 6 let – mlad‰í pfiípravka, 
dûti star‰í 8 let – star‰í pfiípravka.

Novû i Mini pfiípravka (4- a 5letí) 
pod vedením trenérek Markéty a Terezy.

Pfiípadné bliÏ‰í informace na 606754633 
nebo fotbalmenin@seznam.cz

Tû‰í se na vás zku‰ení trenéfii!

Trenéfii David Fiala a David Kir‰, Marek ·ob, ·tûpán Îák, Michal Sedláfi, Daniel Hort, Ondfiej Tich˘,
Adam Hrouzek, Kry‰tof Brabec, Tomá‰ Stfiílek a gólman Daniel Vyklick˘
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Zimní pfiíprava A-muÏstva SK Mûnín

Zimní pfiíprava na jarní soutûÏ A-muÏstva SK Mûnín zaãala v prÛbûhu ledna
2019. Ve vût‰inû pfiípadÛ byl trénink uskuteãnûn na víceúãelovém hfii‰ti vedle
travnatého fotbalového hfii‰tû SK Mûnín. MuÏstvo trénovalo vÏdy 3x v t˘dnu (pon-
dûlí, stfieda, pátek). Trénink byl zamûfien nejen na zvy‰ování fyzické kondice (bûh
na krat‰í i del‰í tratû), ale i na techniku práce s balonem (pfiihrávky, naráÏení,
slalom) a také na hernû-kondiãní kruhov˘ trénink (zamûfiení na obratnost, pohyb
bez míãe, koordinaci). V prÛbûhu února a bfiezna byla sehrána pfiátelská (pfií-
pravná) utkání na hfii‰tích s umûl˘m povrchem v Dambofiicích a v Lednici. První
únorov˘ pfiípravn˘ zápas byl sehrán na UT v Lednici s muÏstvem TJ Pfiibice,
kter˘ je momentálnû na 3. místû Krajské soutûÏe – 1.B tfiída – skupina B. Zápas
pro nás skonãil vítûznû, a to v˘sledkem 6:2, kdyÏ za muÏstvo SK Mûnín skóroval
5x Adam Sliva a 1x Zdenûk Vykoufiil. 

Dal‰í pfiípravné zápasy se odehrály na UT v Dambofiicích, a to s muÏstvy 
TJ Sokol Kobefiice (Krajská soutûÏ – 1.B tfiída – skupina C), SK Újezd u Brna
(Krajská soutûÏ – 1.B tfiída – skupina B) a TJ Sokol Kfiepice (Okresní pfiebor
Bfieclav).

V˘sledky tûchto zápasÛ: 
SK Mûnín – TJ Sokol Kobefiice 4:2 branky Adam Sliva, Luká‰ Zeman,

Franti‰ek Horák, Radek Dohnálek
SK Mûnín – SK Újezd u Brna 3:1 branky 2x Adam Sliva, 

1x Luká‰ Kuãera
SK Mûnín – TJ Sokol Kfiepice 4:4 branky 2x Enrique OndrÛj, 

1x Luká‰ Zeman, 1x Radek Dohnálek

V kádru pro jarní ãást do‰lo k nûkolika zmûnám. V prÛbûhu podzimu ode‰el
Petr Slováãek (SK Újezd u Brna), z hostování (SK Kfioví) se vrátil a do jarní pfií-
pravy se zapojil Alan Banongo, z B-muÏstva se do A-muÏstva vrátil Franti‰ek
Horák, do pfiípravy se naopak nezapojil David Pospí‰il a také Jakub Kuãera
(ode‰el do Horních Her‰pic) . 

SloÏení A muÏstva pro jarní ãást:
Brankáfi – Daniel Fruhvirt, obránci – Franti‰ek Horák, Jan Aujesk˘, Patrik
Farmaãka, Martin Gold, záloÏníci – Tomá‰ Vykoufiil, Luká‰ Zeman, Radim
Lacko, Luká‰ Kuãera, Alan Banongo, Vojtûch Îáãek, útoãníci – Adam Sliva,
Luká‰ Absolon, Enrique OndrÛj, Radek Dohnálek
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Dobrá spolupráce je i s B muÏstvem SK Mûnín. V pfiípadû zranûní hráãÛ nebo
nemoci a pokud se zápasy A muÏstva s B muÏstvem nekryjí, nastupují i nûktefií
hráãi muÏstva B za A. Na podzim to byl Dalibor Fiala, Roman âern˘, Marek
Aujezdsk˘, Tibor Mládek, Richard Srnec, Ondfiej Absolon a Zdenûk Vykoufiil ml.

Pfiipravil: Zdenûk Vykoufiil ml.

Z V R P Skóre B +/-

1. TJ Sokol Troubsko 13 12 0 1 51:14 36 18

2. TJ Sokol Stfielice 13 10 1 2 33:15 31 10

3. SK Mûnín 13 9 1 3 42:20 28 10

4. Mûstsk˘ FK Modfiice 13 8 0 5 30:24 24 3

5. FK Ofiechov 13 7 1 5 34:25 22 1

6. SK ¤íãany 13 6 1 6 18:17 19 -2

7. SK Bluãina 13 6 0 7 32:32 18 -3

8. TJ Baník Zb˘‰ov 13 6 0 7 27:45 18 0

9. SK Vojkovice B 13 5 0 8 33:40 15 -3

10. FC Ivanãice B 13 4 1 8 28:35 13 -8

11. TJ Pojihlavan ZD Kupafiovice 13 4 1 8 26:40 13 -5

12. TJ Sokol PopÛvky 13 4 0 9 23:41 12 -6

13. SK BlaÏovice 13 3 1 9 20:33 10 -8

14. AFK Ti‰nov B 13 3 1 9 16:32 10 -11

Tabulka Okresního pfieboru Brno-venkov pfied jarní ãástí
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Informaãní „kanály“ Obce Mûnín
Zajímá vás, co se dûlo v na‰í obci, co se pfiipravuje? V‰e najdete
na tfiech informaãních kanálech obce: 

www.menin.cz

WEBOVÉ STRÁNKY

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

FACEBOOK

MOBILNÍ ROZHLAS

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

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

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

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

zprávy
– Obec, kultura, sport a voln˘ ãas
– SluÏby a firmy
– Fotogalerie
– Napi‰te nám své dotazy, námûty a pfiípomínky
– Diskuzní fóra
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roãnû. Toto ãíslo vy‰lo v bfieznu 2019 v nákladu 650 kusÛ. Grafická úprava a pfiedtisková pfiíprava 
Jifií Sedláãek - RETYPO, tisk Tiskárna Helbich, a.s., Brno.

Padesátnice Halla je zdánlivû spofiádaná uãitelka a sbor-
mistrynû, ale pod klidn˘m zevnûj‰kem dfiíme víc, neÏ se
na první pohled zdá. Tvrdá a nekompromisní Ïena má
je‰tû druh˘ Ïivot – vede totiÏ soukromou válku s prÛ-
myslov˘mi giganty, ktefií niãí islandskou krajinu. Nejhle-
danûj‰í Ïena ostrova fie‰í s lukem v ruce dilema mno-
h˘ch z nás: jak sv˘m dílem pfiispût k tomu, aby nedo‰lo
k ekologické a sociální katastrofû?

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

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

Filmov˘ klub 27. 4. 2019 v 19.00

1_2019_60051 Zpravodaj 1_06  21.03.19  20:57  Stránka 72


	Bez názvu

