
VáÏení obãané,
i kdyÏ jsme jiÏ na zaãátku roku 2008, je zde ãas na bi-
lancování, shrnutí v‰eho, co se stalo, co jsme dokázali
nebo naopak co mohlo b˘t lep‰í v loÀském roce 2007. 

Velmi pfiízniv˘ je po provedení „Intenzifikace âOV“
trval˘ provoz ãistiãky odpadních vod. V˘sledky hodno-
cení trvalého provozu splÀují v‰echny parametry pfiede-
psané nafiízením vlády. Men‰ím problémem jsou zÛ stat-
kové kaly, hlavnû co se t˘ãe jejich mnoÏství a následné
likvidace. Zámûrem obce je do budovat kalovou kon-
covku s pfiíslu‰enstvím pro lep‰í a spolehlivûj‰í likvidaci
kalÛ. V souãasné dobû je nutné se v provozu kanalizace
zamûfiit na opravu dvou pfie ãerpávacích stanic v obci.
Jedná se o pfieãerpávací stanici u fotbalového hfii‰tû
a pfieãerpávací stanici pode ml˘nem. 

V únoru minulého roku byla zkolaudována stavba
cyklostezky Bluãina–Mûnín. Cyklostezka je hojnû vy -
uÏívána cyklisty a vyznavaãi jízdy na koleãkov˘ch brus-
lích, ale jde i o stezku pro pû‰í. Cílem projektu bylo
vytvofiení odpovídajících podmínek pro bezpeãnou kaÏdo-
denní cyklistickou dopravu a jeho vyuÏití pro sporty a re-
kreaãní úãely. Vzhledem k nároãnosti stavby na na-
v˘‰eném bfiehu Cézavy (podmínka povodí Moravy) se
na trase projevují vady a nedostatky, hlavnû v osazení
obrubníky v urãit˘ch ãástech stezky. V záruãní dobû
5 let budeme vyÏadovat odstranûní tûchto vad u prová-
dûjící firmy InÏen˘rské a dopravní stavby Olomouc. 

Po úspû‰nû provedené rekonstrukci b˘valé s˘pky
a garáÏe v hospodáfiském dvofie se zaãal vyuÏívat
„Víceúãelov˘ sál obce“. Interiér sálu byl vybaven stylo-
v˘mi stoly a Ïidlemi. PfiestoÏe je‰tû chybí zázemí sálu
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v podobû v˘ãepu a místnosti pro pfiípravu jídel, jiÏ v nûm probûhlo nûkolik v˘znamn˘ch
kulturních a spoleãensk˘ch akcí (o nich pí‰eme na jiném místû Zpravodaje). A právû po-
fiádání spoleãensk˘ch akcí vze‰lo z popudu novû vytvofiené sociálnû-kulturní komise
a práce ãlenek Svazu zdravotnû postiÏen˘ch civilizaãními chorobami Mûnín. Sál je téÏ
vyuÏíván Základní ‰kolou Mûnín (niÏ‰ími roãníky) k hodinám tûlesné v˘chovy. 

Dále byly v roce 2007 zrealizovány tyto investiãní a neinvestiãní akce zahrnuté do roz-
poãtu roku 2007:

• Stavba inÏen˘rsk˘ch sítí pro obytnou zástavbu v lokalitû ,,u bytovek“. Provedeny byly
sítû elektrick˘ch kabelov˘ch rozvodÛ nízkého napûtí, vefiejného osvûtlení, kanalizace
spla‰kové a de‰Èové vody, plynovodu a vodovodu. Zb˘vá zrealizovat úãelovou místní
komunikaci od bytovky ã. 406 aÏ po rodinn˘ dÛm manÏelÛ Fialov˘ch. 

• Oprava chodníkÛ v obci v úseku od Radnice aÏ po parkovi‰tû u samoobsluhy Karlova
pekárna.

• Úprava krajnice silnice II/416 vãetnû odvodnûní do kanalizace v úseku od rodinného
domu ã. 8 aÏ po rodinn˘ dÛm ã.17 (Rybiãkova ulice).

• V˘stavba autobusové zastávky u OÚ Mûnín pro v˘stup cestujících linky ã. 509 z Brna.

• Pfied v˘stavbou autobusové zastávky jsme provedli úpravu prostoru pfied OÚ Mûnín
na parkovi‰tû.

• Byly provedeny opravy komunikací – jednalo se o lokální opravy v˘tlukÛ, pfiekopÛ,
propadlin a rÛzn˘ch nerovností metodou Paschmatic v ulici Ruská, v jednosmûrce
u kostela, v ulici Chaloupky a na místní komunikaci od bytovky ã. 355 aÏ po kovárnu
pana Urbánka.

• V˘mûna oken ve dvorním traktu Z· Mûnín a na budovû pohostinství ,,U Hoblíka“.

• Provedení zdravotních fiezÛ, popfi. vykácení po‰kozen˘ch stromÛ na místním hfibitovû
a u fotbalového hfii‰tû. 

Z tohoto v˘ãtu a porovnáním s tím, co jsme si naplánovali, se dá fiíci, Ïe rozsah inves-
tiãních a neinvestiãních akcí zahrnut˘ch do rozpoãtu roku 2007 jsme v podstatû splnili. 

Ke spokojenosti nás v‰ech se snaÏíme upravovat vefiejná prostranství, starat se spo-
leãnû s obãany o zeleÀ v obci a udrÏovat pofiádek pfied rodinn˘mi domky v obci.
V souãasné dobû nás nejvíce zatûÏuje v˘voz velkoobjemného odpadu ze sbûrného
místa za Radnicí, a proto prosíme obãany, aby tfiídili odpad. 

Jménem Zastupitelstva obce Vám v‰em za tuto spolupráci patfií podûkování a pfiání,
aby tomu bylo tak i nadále. Do roku 2008 Vám pfieji hodnû zdraví a spokojeného Ïivota
v obci.
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Návrh rozpoãtu na rok 2008
Rozpoãet na rok 2008 byl sestaven vedením obce spoleãnû s finanãním a kontrolním

v˘borem. Pfii jeho sestavování se vycházelo z v˘sledkÛ hospodafiení roku 2007, z roz-
poãtového urãení daní a nahodil˘ch pfiíjmÛ obce. Pfiehled investiãních a neinvestiãních
akcí pro rok 2008 byl sestaven s pfiedpokládan˘m v˘hledem na stavební a projekãní
práce a na moÏnosti získání úãelov˘ch dotací. Zastupitelstvo obce na svém zasedání
21. 12. 2007 rozpoãet na rok 2008 schválilo.

Investiãní a neinvestiãní akce zahrnuté do rozpoãtu roku 2008:

• Realizace místní úãelové komunikace pro obytnou zástavbu v lokalitû pod bytovkami
v úseku od kfiiÏovatky u bytovky ã. 406 aÏ po RD manÏelÛ Fialov˘ch.

• Oprava chodníkÛ v obci – pravdûpodobnû v centrální ãásti obce v úseku od pohos-
tinství U Bílého Beránka aÏ po kfiiÏovatku u RD manÏelÛ Kotrlov˘ch.

• Úprava krajnice silnice II/416 vãetnû odvodnûní po obou stranách silnice od samo-
obsluhy Karlova pekárna aÏ po pohostinství „U Bílého Beránka“.

• Oprava stfiechy na M· Mûnín – rovná stfiecha bude nahrazena stfiechou sedlovou –
valbovou – s moÏností v˘hledového vyuÏití podkroví pro úãely M·.

• Oprava sociálního zafiízení Z· – I. etapa a pokraãování ve v˘mûnû svûtel v uãebnách. 

• Rekonstrukce pfieãerpávací stanice u fotbalového hfii‰tû na kanalizaci

• Realizace hasiãské zbrojnice z ãásti montáÏní haly ve „Dvofie“ u kostela s v˘jezdem
pro hasiãské auto na silnici III/4169 smûr Otmarov (naproti vinárnû).

• Zakoupení hasiãského cisternového vozu pro JSDH Mûnín.

• V pfiípadû získání dotaãních titulÛ:
a) dokonãení místností sousedících s obecním sálem na prostory pro zázemí sálu

(v˘ãep a pfiípravna jídel).
b) realizace víceúãelového hfii‰tû s umûlohmotn˘m povrchem v prostorách za fot-

balov˘m hfii‰tûm (dotace pfies obãanské sdruÏení SK Mûnín z Ministerstva ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy).

• Úprava parkování pfied bytovkami ã. 401– 406 a bytovkou ã. 355 pro zlep‰ení prÛjezd-
nosti vozidel. 

• Provedení zdravotních fiezÛ, popfi. pokácení vytipovan˘ch topolÛ (ve ‰patném stavu)
na slepém rameni Cézavy.

• Dosadba zelenû u fotbalového hfii‰tû a v obci. 

• âásteãná v˘mûna oken na zdravotním stfiedisku. 

• Drobné úpravy a údrÏbáfiské práce na obecních budovách, komunikacích, vefiejném
osvûtlení, na místním rozhlasu a vefiejném prostranství.

• Oslavy 100. v˘roãí zaloÏení sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v obci Mûnín.
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Rozpoãet obce pro rok 2008 – pfiíjmy
1111 daÀ z pfiímu – závislá ãinnost 2 500 000,-

1112 daÀ z pfiíjmu – podnikatelské ãinnosti 630 500,-

1113 daÀ – kapitálové v˘nosy 159 000,-

1121 daÀ z pfiíjmu – právnické osoby 2 880 000,-

1122 daÀ z pfiíjmu – obec 0,-

1211 daÀ – DPH 4 600 000,-

1337 komunální odpad od obãanÛ 634 000,-

1341 psi – poplatky 14 000,-

1347 poplatky za hrací automaty 85 000,-

1351 v˘tûÏek z VHP 70 000,-

1361 správní poplatky 50 000,-

1511 daÀ z nemovitostí 1 400 000,-

daÀové pfiíjmy 13 022 500,-

4112 dotace ‰kolství, v˘kon SP 0,-

4213 vratka dotace ze SFÎP – ukonãení akce âOV 906 000,-

1012 3111 prodej pozemkÛ 3 000 000,-

2310 2132 pronájem – vodovod 85 000,-

2321 2111 stoãné 675 000,-

3313 2111 trÏba – kino 65 000,- 

3314 2111 ãtenáfiské pfiíspûvky 1 000,-

3612 2132 nájem – Kfiivánek ã. p. 62 18 000,-

3633 3113 z prodeje plynovodu u RD 7 pod bytovkami 150 000,-

3725 2324 pfi. Eko-kom – za tfiídûn˘ odpad 50 000,-

3639 2111 el.energie objektÛ OU, Jalovisko 200 000,-

6171 vnitfiní správa – nájmy 

2132 nájmy – DvÛr, Hoblík, zdravotní stfiedisko 446 600,-

3639 2324 za energie – DvÛr, po‰ta, zdravotní stfiedisko 200 000,-

6310 2141 úroky z bú 150 000,-

ostatní pfiíjmy 5 946 600,-

Pfiíjmy celkem 18 969 100,-
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Rozpoãet obce pro rok 2008 – v˘daje
10** Zemûdûlství a lesní hospodáfiství 410 000,-

Pozemky a podnikatelská zóna

21** PrÛmyslová a ostatní odvûtví hospodáfiství 118 100,-
Sbûr a zpracování druhotn˘ch surovin

22** ZáleÏitosti pozemních komunikací, silnice 4 224 000,-
Místní komunikace, chodníky, cyklostezka

23** Vodní hospodáfiství 1 166 000,-
âOV, kanalizace, vodovod

31** ·kolství 3 943 100,-
Matefiská ‰kola, ‰kolní jídelna, Základní ‰kola

33** Kultura 372 900,-

34** Tûlov˘chova a zájmová ãinnost 175 000,-

36** Bydlení, komunální sluÏby a územní rozvoj 577 500,-

37** Ochrana Ïivotního prostfiedí 1 233 200,-

43** Sociální sluÏby a ãinnosti v sociálním zabezpeãení 10 000,-

55** PoÏární ochrana 900 000,-

61** Státní správa, územní samospráva  2 688 000,-

64** Ostatní ãinnosti 1 859 000,-

V˘daje celkem 17 676 800,-

Financování

splátka pÛjãky SFÎP 380 000,-

splátka vodovodu 586 000,-

podíl obce – sítû u hfii‰tû E-ON 326 300,-

celkem 1 292 300,-
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Fotodokumentace k investiãním akcím uplynulého roku:

1 Cyklostezka Mûnín–Bluãina
2 Víceúãelov˘ sál za radnicí
3 V˘stavba inÏen˘rsk˘ch sítí

pro obytnou zástavbu v lokalitû ,,u bytovek“
4 Rekonstrukce chodníku 

na trase radnice–Karlova pekárna
5–6 Parkovi‰tû pfied radnicí

7 Novû vybudovan˘ záliv zastávky IDS
u radnice

1 2

3 4

5 6

7
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Chodíme po svûtû, díváme se kolem sebe, mÛ-
Ïeme vidût barvy, svûtla, krásu pfiírody…

Je to pro nás úplnû samozfiejmé. Zdrav˘ ãlo-
vûk si ani neuvûdomuje, jak˘ je to dar – vidût
a Ïe tento dar nebyl dán kaÏdému.

Pokud nemáme ve své blízkosti nevidomého
ãlovûka, vût‰inou ani nevíme (nejen dûti, ale i my
dospûlí), jak se k nevidom˘m chovat.

Pozvali jsme si do matefiské ‰koly Obãanské
sdruÏení Slepí‰i z Tasova na Vysoãinû s progra-
mem pro pfied‰kolní dûti HELE LIDI. Podnût ke
vzniku tohoto programu dala minimální informo-
vanost o Ïivotû lidí se zdravotním postiÏením
v men‰ích mûstech a obcích.

Program HELE LIDI chce pfiispût ke zmûnû
této situace a zaãíná od tûch nejmen‰ích.

První únorov˘ t˘den pfiijelo do ‰kolky ãervené
autíãko Slepí‰Û s jednou vidící paní lektorkou,
dvûma nevidícími lektory a spoustou zajímav˘ch
pomÛcek. V pfiíbûhu slepé holãiãky Barunky, vy-

právûném nevidomou lektorkou, se dûti sezná-
mily s tím, k ãemu slouÏí bílá hÛl, jak vypadá
Braillovo slepecké písmo, mohly si pohrát s hma-
tov˘mi hraãkami. Na závûr si vyzkou‰ely mode-
lování hlínou na ‰ablony pod vedením nevidících
lektorÛ.

Poãáteãní ostych z dûtí rychle spadl, zvlá‰È
kdyÏ v‰ichni lektofii sr‰eli energií a vtipem. Dûti
se s nimi rychle skamarádily a dobfie spolupra-
covaly.

Ve ‰kolce ãasto hrajeme rÛzné smyslové hry,
kdy tfieba se zavázan˘ma oãima procviãujeme
hmat ãi rozli‰ovací schopnosti sluchu. Ale to je
pfiece jenom „jako“.

Tahle zku‰enost byla opravdová a urãitû pro-
spû‰ná nejen pro dûti, ale i pro dospûlé.

Milí Slepí‰i, dûkujeme vám a ve sbliÏování svû-
tÛ nevidících a vidících pfiejeme hodnû úspûchÛ!

dûti a uãitelky z M· Mûnín
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Co se dûje v mûnínské ‰kole
Neúprosn˘ ãas odmûfiil konec prvního pololetí

leto‰ního ‰kolního roku. Dûti jsou zase o nûco
chytfiej‰í a dovednûj‰í. ·kola by je asi nebavila,
kdyby se stále jen uãily. Je potfieba obãas se
pobavit, jindy vyuÏít pfiíleÏitosti a srovnat svoji
zdatnost na poli sportu i vûdomostí. Pololetí je
vhodn˘m okamÏikem k rekapitulaci toho, jaké
akce letos uÏ ve ‰kole probûhly a jaké je‰tû jsou
pfied námi.

Koncem záfií probûhla Drakiáda, pfii níÏ dûti
z prvního stupnû pou‰tûly na poli za obcí draky.
V duchu Halloweenu se nesl Stra‰ideln˘ den. Na
stra‰idla, Ïáky 1.– 6. tfiídy, se koncem fiíjna do ví-
ce úãelového sálu za radnicí pfii‰li podívat rodiãe
a dûti z mûnínské matefiské ‰koly. 5. prosince
k nám do ‰koly zavítali Mikulá‰, ãerti a andûlé
a odmûnili dûti sladkostmi, ale i uhlím. KaÏd˘ do-
stal to, co si zaslouÏil.

Vánoãní vernisáÏ patfií jiÏ nûkolik let k tradiã-
ním adventním akcím. V leto‰ním ‰kolním roce
byla prodejní v˘stava umûleck˘ch v˘tvorÛ na‰ich
dûtí spojena se Dnem otevfien˘ch dvefií. Rodiãe

mohli nahlédnout do tfiíd, prohlédli si poãítaãovou
i jiné odborné uãebny. V uãebnû fyziky se na
dataprojektoru promítaly Ïákovské prezentace
na‰í ‰koly. Vánoãní vernisáÏ a Den otevfien˘ch
dvefií byly zahájeny divadelním pfiedstavením na-
cviãen˘m Ïáky 7. tfiídy pod vedením paní uãitelky
Sedláãkové. 

Ze sportovních akcí, kter˘ch se na‰e ‰kola
zúãastnila v prvním pololetí leto‰ního ‰kolního
roku, stojí za pov‰imnutí úãast ve Vranovské
empiádû, kterou pofiádá Mûstská policie Brno.
Jedna z na‰ich hlídek ve sloÏení Tereza Îáková,
Václav Minafiík a Tibor Mládek obsadila v˘borné
druhé místo. Fotbalové druÏstvo sice nenavázalo
na úspûchy z pfiede‰l˘ch let, ale takov˘ je sport.
Pfií‰tí sezóna bude urãitû lep‰í. Z dal‰ích spor-
tovních aktivit stojí jistû za zmínku plaveck˘
v˘cvik, jehoÏ se úãastní dûti 2., 3. a 4. tfiídy. 

Îáci na‰í ‰koly si vedou velmi dobfie v rÛzn˘ch
olympiádách a vûdomostních soutûÏích. Vedení
‰koly vyuÏilo moÏnosti testování ÏákÛ 6. tfiídy,
které probûhlo na mnoha ‰kolách v âeské re-
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publice. Testování zaji‰Èovala spoleãnost SCIO
a na‰i Ïáci dosáhli nadprÛmûrn˘ch v˘sledkÛ.
Stejná organizace pfiipravila i projekt Mapa
‰koly, jehoÏ se zúãastnili Ïáci 3. a 8. tfiídy a jejich
rodiãe. V˘sledky tohoto projektu nemáme je‰tû
k dispozici. 

V leto‰ním ‰kolním roce zaji‰Èuje na‰e ‰kola
zavedením zájmov˘ch krouÏkÛ V˘tvarná dílna,
Lidové tance, Sportovní hry a Florbal i mimo-
‰kolní aktivity. Novinkou je také umoÏnûní v˘uky
hry na klavír. ·kola uvítá spolupráci s kaÏd˘m,
kdo by chtûl vést nûjak˘ zájmov˘ krouÏek a pfii-
spût tak k roz‰ífiení zájmÛ dûtí. 

Co se chystá pro dal‰í ãást ‰kolního roku?
V lednu probûhne LyÏafisk˘ v˘cvikov˘ kurz v Hor-
ní Úpû v Krkono‰ích. Naplánovali jsme také brus-
lafisk˘ v˘cvik na mobilním kluzi‰ti u Olympie
v Brnû. Na duben pfiipravujeme akce spojené
s Dnem Zemû. Probûhne také dopravní v˘chova
ve spolupráci s mûstskou policií Brno a preven-
tivní pfiedná‰ky o kriminalitû mládeÏe, nezdravosti
koufiení a drogové problematice. Oslavy Dne dûtí
a akce s ním spojené máme v plánu pro ãerven.
Na konci ‰kolního roku se jako kaÏd˘ rok bude
konat brann˘ závod, jehoÏ cílem je nejen nauãit
dûti chovat se v krizov˘ch situacích a pfii ohroÏení
civilního obyvatelstva, ale také provûfiit jejich fy-
zickou zdatnost. Podle aktuální nabídky zafiadíme
je‰tû dal‰í kulturní a sportovní akce.

Na‰e ‰kolní druÏina

I kdyÏ se stále sniÏují poãty dûtí ve ‰kole, u nás
ve ‰kolní druÏinû je dûtí stále dost.

Máme sice jen jedno oddûlení, je v‰ak naplnû-
no jiÏ nûkolik rokÛ maximálním poãtem dûtí.

A jsou to dûti nejen z Mûnína, ale i z Otma-
rova, Îatãan i Telnice. 

V druÏinû se vÛbec nenudíme. Chodíme na
vycházky do okolí Mûnína, hrajeme hry ve tfiídû
i na ‰kolní zahradû, pofiádáme v˘lety do baÏant-
nice, do Telnice na zmrzlinu, k rybníku do Otma-
rova i ke kamarádÛm, obhlédnout, jaké má kdo
doma zvífiátko a jak se o nû stará. Minul˘ rok
jsme byli dokonce spoleãnû s dûtmi z matefiské
‰koly ve V˘honû nad Bluãinou a se‰li po stopách
rytífie Îidlocha aÏ na zámek v Îidlochovicích, kde
jsme mûli domluvenou prohlídku.

JiÏ po nûkolikáté jsme vyslali zástupkyni do
soutûÏe O putovní korunku Miss ‰kolní druÏiny
z Brna a okolí. Letos nás zastupovala Markéta

Aujezdská (v pfiede‰l˘ch letech to byla Terezka
Grolichová a Eli‰ka Wagnerová). Byli jsme jí
s dûvãaty fandit v obchodním centru Futurum,
kde soutûÏ probíhala. 

Nejvíce se v‰ak dûti tû‰í na táborák a spaní ve
‰kolní druÏinû, které uÏ tradiãnû pofiádáme tûsnû
pfied letními prázdninami.
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ v Mûnínû
Za uplynul˘ rok se ãlenové soutûÏních druÏ-

stev (Ïeny i muÏi) sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
zúãastnili nûkolika klání v poÏárním sportu. Jejich
v˘sledky byly sice uspokojivé, ale pfiesto se
v nich odrazilo urãité polevení v tréninkové pfií-
pravû.

Bûhem roku se zásahová jednotka dobro-
voln˘ch hasiãÛ zÛãastnila ha‰ení a pomoci pfii
zdolávání poÏárÛ a následného doha‰ování ãi
zaji‰Èování poÏáfii‰tû (30. 06. 07 – Mûnín, Cha-
loupky, 24. 07. 07 – sláma na poli, 27. 08. 07 –
vyfiazen˘ vagon na Vinohrádku). Dále se ãlenové
sboru úãastnili námûtového cviãení dne 24. 04.
2007 v areálu Jalovisko a jednoho cviãného v˘-
jezdu. 

Úãast ãlenÛ sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ na
‰koleních a kurzech je takfika povinností, a tak
jsme se i této zhostili vcelku dobfie.

V leto‰ím roce jsme oslovili uãitele a Ïáky zá-
kladní i matefiské ‰koly s pfiihlá‰kou do celostátní

soutûÏe ,,PoÏární ochrana oãima dûtí“. Pfii této
pfiíleÏitosti byl prezentován i místní sbor.

Momentálnû probíhají za spolupráce OÚ a sbo-
ru dobrovoln˘ch hasiãÛ pfiípravy k oslavám 100.
v˘roãí zaloÏení této organizace v na‰í obci.
V rámci oslav probûhne I. kolo okrskové soutûÏe
v poÏárním sportu, ukázka souãasné i historické
hasiãské techniky, v˘stavka historick˘ch fotografií
a písemností. Souãástí oslav bude i slavnostní
schÛze sboru. Pro tuto pfiíleÏitost se pfiipravuje
i informaãní broÏura o historii a souãasnosti
sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v na‰í obci.

Jménem hasiãÛ Vás srdeãnû zveme k prohlíd-
ce expozice, techniky, na soutûÏní klání a dal‰í
akce.

Ostatky 3. února 2008. Vpravo nahofie galsk˘
bojovník (Milo‰ Ralenovsk˘)



1 / 2008 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 1 1

Informace pro obãany ve formû SMS

– Telefonní ãíslo lze zavést i manuálnû nahlá-
‰ením na OÚ Mûnín.

– Ze systému se lze libovolnû odhlásit.
– Pokud se cel˘ text nevejde do SMS zprávy,

bliÏ‰í informace najdete na webu.
Zpráva SMS bude v úvodu obsahovat název
obce, aby obãan vûdûl, od koho SMS pfii‰la
(v telefonu pfiíjemce se zobrazuje jako odesí-
latel operátor uÏivatele). 

– Pokud je problém se star‰ími obãany, ktefií
mobilní telefon nemají, je moÏno volit variantu,
Ïe místo nich se do systému pfiihlásí osoba
jim blízká, která je schopna jim zprávu pfiedat
(syn, dcera, soused, opatrovník apod.).

– Systém lze vyuÏít nejen pro informování trva-
le Ïijících obyvatel, ale i chatafiÛ a chalupáfiÛ.

– SMS odesílá operátor! To znamená, Ïe u do‰lé
SMS se zobrazuje fiktivní ãíslo operátora, ze
kterého SMS do‰la. Na takovou SMS se nedá
odpovídat. Pokud obãan na takovou SMS od-
poví, zpráva nikam nedojde.

– SMS, která pfiijde zájemcÛm, je pro nû zdarma,
náklady nese obecní úfiad.

Bûhem roku 2007 se do systému pfiihlá-
silo 111 obãanÛ. 

Oldfiich OdráÏka, starosta obce

Chcete zdarma dostávat na mobilní telefon
dÛleÏité informace z Obecního úfiadu?

• 1. krok: napi‰te z Va‰eho mobilního telefonu SMS zprávu ve tvaru:

MENIN URAD P
– neboli: MENIN (mezera) URAD (mezera) P
– nezáleÏí na velikosti písmen

• Zprávu za‰lete na telefonní ãíslo: 736 300 736

Vlevo: poÏár chaty na Vinohrádku – 27. 8. 2007. Vpravo: Zásahová jednotka SDH Mûnín. Stojící
zleva: Miroslav Va‰ek, Oldfiich Dvofiáãek, Zdenûk Chudáãek, Franti‰ek Kopfiiva. Pfiední fiada: Jaroslav
Povoln˘, Jaroslav Florian a David Va‰ek
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Typ události poãet obãanÛ

Narození 16

Úmrtí 10

SÀatek 12

Rozvod 4

Pfiistûhování 42

Odstûhování 43

Stûhování v obci 21

Obãanské prÛkazy a cestovní pasy, v˘-
pisy z rejstfiíku trestÛ vydávají: 

– Matrika Bluãina 
– Matrika Îidlochovice 

Matrika Bluãina
má pro vefiejnost otevfieno:

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

Telefon do Bluãiny:
547 235 221
547 235 306

Mûstsk˘ úfiad Îidlochovice
má pro vefiejnost otevfieno:

– pondûlí, stfieda 8.00–17.00 hod.
po cel˘ den

Telefon do Îidlochovic:
547 428 744 – hlavní matrika
547 428 742 – evidence obyvatel
547 428 743 – obãanské prÛkazy,

cestovní pasy
547 428 731 – fiidiãské prÛkazy

V Îidlochovicích se vyfiizují první obãan-
ské prÛkazy pro patnáctileté, ostatní obãan-
ské prÛkazy, cestovní pasy, fiidiãské prÛ-
kazy.

Matrika Îidlochovice sdûlila, Ïe pfii po -
tfiebû obãanÛ vyfiídí naléhavé záleÏitosti
obãanÛ i mimo úfiední dny (napfi. vydání
ces tovního pasu s pfiíplatkem – do druhé-
ho dne, nebo kdyÏ mají obãané cestu k lé-
kafii v neúfiední den). 

V˘pis z rejstfiíku trestÛ kromû matriky
v Bluãinû a v Îidlochovicích je moÏné získat
na poãkání na Magistrátû mûsta Brna, Ma-
linovského nám. 

Doklady, které jsou potfiebné k vydání
prvního obãanského prÛkazu patnácti-
let˘m obãanÛm:
– rodn˘ list, 
– oddací list rodiãÛ,
– cestovní pas (pokud je jiÏ vydán), 
– 1 foto, 
– kopii pfiihla‰ovacího lístku

(obdrÏíte na obecním úfiadû).

• PrÛmûrn˘ vûk v obci: 38,2 rokÛ

• PrÛmûrn˘ vûk Ïen: 39,5 rokÛ

• PrÛmûrn˘ vûk muÏÛ: 37 rokÛ

• Poãet obãanÛ

k 31. 12. 2007: 1642

– Ïeny 827

– muÏi 815

ÚDAJE Z EVIDENCE OBYVATEL



Provoz sbûrného místa ve Dvofie za radnicí bude zahájen 1. 4. 2008. Na sbûrném
místû lze vÏdy v sobotu v dobû od 15 do 17 hodin ukládat:

• stavební suÈ a hlínu do pfiistaveného kontejneru – v‰e v‰ak v men‰ím mnoÏství, v˘-
voz velkého mnoÏství tohoto odpadu si zajistí obãan sám. UloÏení tohoto odpadu je za
men‰í poplatek.

• velkoobjemov˘ odpad – lze uloÏit napfi. star˘ nábytek, PVC, linolea, koberce, matrace
apod. UloÏení tohoto odpadu je bez poplatku.

• nebezpeãn˘ odpad – ten v‰ak jen 2� roãnû, neboÈ se provádí mobilním svozem. Ter-
míny budou vãas oznámeny místním rozhlasem.

Îádáme obãany, aby nebezpeãn˘ odpad uloÏili do sbûrného místa jen ve
vyhlá‰en˘ch termínech (nikoli v prÛbûhu roku).

V uveden˘ch termínech mohou obãané na sbûrném místû odevzdat tento odpad:

• televize, rádia

• ledniãky, mrazniãky

• nádoby ze Ïelez. kovÛ od ‰kodlivin

• odpadní motorové a pfievodové oleje

• olovûné akumulátory vãetnû kyseliny

• plastové nádoby od ‰kodlivin

• pneumatiky – osobní nebo motocyklové

• vyfiazené léky

• záfiivky, v˘bojky

• zbytky barev, odpadní fiedidla, rozpou‰ -
tûdla – v‰e vãetnû obalu

• zbytky prostfiedkÛ na ochranu rostlin

Sbûrné místo odpadu ve DVO¤E u kostela

V Jalovisku obãané nebezpeãn˘ odpad v uveden˘ch termínech uloÏí v blízkosti ãe-
kárny âSAD.

UloÏení nebezpeãného odpadu je bez poplatku.

Úfiední hodiny pro vefiejnost 
na Obecním úfiadû Mûnín:

po 8.00 –17.00 
st 8.00 –17.00
pá 8.00 –10.00

Po‰ta Mûnín: 

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

Knihovna Mûnín:

po 15.00 –17.00
st 15.00 –17.00

Sbûrna prádla – na radnici:

po 8.00 –11.00
14.00 –17.00
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Vyhodnocení kulturních a spoleãensk˘ch udá-
lostí pofiádan˘ch kulturnû-sociální komisí bûhem
roku 2007: 

V‰echny akce se uskuteãnily v novém sále
za radnicí.

Jako první spoleãenská akce probûhla v únoru
2007 „V˘stava vín“ spojená s ochutnávkou, kte-
rou pofiádala ZO zahrádkáfiÛ a vinafiÛ Mûnín.
V˘stava mûla neb˘valou úãast a úspûch, poprvé
se konala na jiném místû neÏ doposud. Prostor
nového sálu a hudební produkce cimbálové mu-
ziky DONAVA pfiilákaly jak místní zájemce, tak
i pfiespolní. 

Dal‰í akcí byly Markétské hody. 
Obecní úfiad Mûnín uspofiádal 13. 7. 2007 na

Markétské hody pfiedhodovou zábavu s hudeb-
ním doprovodem. Pfiíjemného spoleãenského po-
sezení a tance se zúãastnilo asi 150 obãanÛ pfie-
váÏnû stfiední generace. Akce se setkala s velmi
kladn˘m ohlasem.

Kulturnû-sociální komise (dále jen KSK)
v poãátku své ãinnosti odsouhlasila pofiá-
dání kulturních a spoleãensk˘ch akcí.

První spoleãenskou událostí byla „Oslava Ïi-
votních v˘roãí seniorÛ“ na‰í obce, která pro-
bûhla 22. 9. 2007, jak jinak neÏ v novém sále za
radnicí. Do oslav byly vybráni obãané, ktefií do-
vr‰ili 85 a více let. Celkov˘ poãet seniorÛ byl 23.

Kulturní a spoleãenské události roku 2007

1

2

3

4

56
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Samotn˘ch oslav se zúãastnilo 12 seniorÛ, 11
se ze zdravotních dÛvodÛ nezúãastnilo.

Pro seniory bylo pfiipraveno malé obãerstvení
a kytiãka. V doprovodném programu vystoupili
Ïáci Základní ‰koly Mûnín a dûti z Matefiské ‰koly
Mûnín. 

Podle ohlasu zúãastnûn˘ch se setkání senio-
rÛm líbilo, hlavnû je potû‰il zájem a pozornost
obce. Obãany, ktefií se oslav z jakéhokoli dÛvo-
du nezúãastnili, nav‰tívily v následujícím t˘dnu
osobnû ãlenky KSK, které jim pfiedaly kytiãku
a pfiání. 

Druhou v˘znamnou událostí bylo „Vítání ob-
ãánkÛ“. Probûhlo 10. 11. 2007 a do tûchto oslav
byly vybrány dûti narozené v roce 2006 a do
ãervna roku 2007. Celkem se za uvedené ob-
dobí narodilo 33 dûtí, z toho 24 dûtí v roce 2006
a 9 dûtí do ãervna roku 2007. 

Vítání obãánkÛ se zúãastnilo 26 rodin. Pro tuto
akci byl zaji‰tûn doprovodn˘ program dûtí Zá-
kladní ‰koly a Matefiské ‰koly Mûnín. Rodiãe do-
stali kytiãku, pamûtní list dítûte a malou kníÏku
o dítûti. Na závûr se rodiãe zapsali do pamûtní
knihy. I tato akce se setkala s dobr˘m ohlasem. 

Oslava v˘roãí seniorÛ i vítání obãánkÛ byly fo-
tograficky zdokumentovány.

Velk˘ dík patfií ãlenkám KSK a panu staros-
tovi, ktefií mûli s organizací obou akcí nejvíce
práce a povinností.    

Obr. 1 – paní Ludmila Pfiíhodová, pan Oldfiich
Zmrzl˘, paní Ludmila Maresová, paní Vlastimila
Michálková, paní BoÏena ·indeláfiová, paní Fran-
ti‰ka Svobodová

Obr. 2 – paní Îofie Bádrová a pan Vladimír Barták

Obr. 3 – pan Vladimír Barták, paní Arno‰tka No-
votná, pan Josef Gargula

Obr. 4 – paní Marie Baxantová, pan Vladislav
Baxant, pan Oldfiich Zmrzl˘, paní Ludmila Pfiího-
dová, paní Ludmila Maresová, paní Vlastimila
Michálková a paní BoÏena ·indeláfiová

Obr. 5 – paní Arno‰tka Novotná, pan Josef 
Gargula, paní Marie Baxantová a pan Vladislav
Baxant

Obr. 6 Dûti z matefiské ‰koly pfied vystoupením

Obr. 7 – Zábûr z vítání obãánkÛ

7
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V fiíjnu 2007 uspofiádaly ãlenky Svazu tûlesnû
postiÏen˘ch civilizaãními chorobami ZO v˘stavu
s názvem „Jak se Ïilo dfiíve“. Zde byly k vidûní
rÛzné staroÏitné a historické vûci z domácností,
pracovní náfiadí a pomÛcky, písemné doklady, ke-
ramika, o‰acení apod. V˘stava se líbila, nav‰tí-
vilo ji asi 350 lidí. 

Ve dnech 30. 11. aÏ 2. 12. 2007 byla v novém
sále uspofiádána adventní a vánoãní v˘stava
Pfiemka Hytycha, která byla zároveÀ jeho diplo-
movou prací k závûreãn˘m zkou‰kám 5. roãníku
Zahradnické fakulty v Lednici – obor zahradní
inÏen˘rství. 

Vystavené exponáty zhlédlo mnoho náv‰tûv-
níkÛ z blízkého, ale i vzdáleného okolí. Nedílnou
souãástí krásn˘ch exponátÛ bylo i samotné pro-
stfiedí sálu, které dalo vyniknout v‰em prvkÛm
v sále. Náv‰tûvnost nebyla evidována, ale podle
ohlasu a sledovanosti pfiítomn˘ch se pohybo-
vala ve stovkách obãanÛ a v˘stava mûla velk˘
úspûch. 

Po skoãení v˘stavy uspofiádaly ãlenky
STPCCH Mûnín 7. 12. 2007 „Mikulá‰ské pose-
zení“, kde si pfii hudbû mohli pfiijít posedût a za-
zpívat v‰ichni dÛchodci na‰í obce. Této akce se
zúãastnilo asi 50 lidí. 

Obrázky na této stranû dokumentují v˘stavu 
Pfiemka Hytycha 



Plesali jsme na plese
V nedûli 27. ledna 2008 pofiádala matefiská

‰kola za spolupráce rodiãÛ v mûnínské soko-
lovnû dûtsk˘ ma‰karní ples. Cel˘m plesem nás
provázeli dva ãlenové divadla KORÁB, ktefií
si fiíkali „ËuÈu“ a „≈uÀu“. Dûti si s jejich pomocí
zatanãily, zasoutûÏily a zahrály rÛzné hry.

Do malé i velké tomboly jsme mûli skoro 250
cen a víc neÏ 1000 losÛ na prodej.

Pro velkou nemocnost dûtí v t˘dnu pfied ple-
sem jsme se obávali malé náv‰tûvnosti i toho,
Ïe se nám nepodafií v‰echny losy prodat.

Na‰e obavy se na‰tûstí nesplnily. HostÛ bylo
tolik, Ïe na ty, ktefií pfii‰li pozdûji, uÏ losy ne-
zbyly. Doufáme, Ïe se nakonec dûti dobfie ba-
vily i bez v˘her v tombole a Ïe se pobavili i ro-
diãe, tetiãky a strejdové, babiãky a dûdové, ktefií
dûti doprovázeli.

Podle záfiících oãí a ‰Èastn˘ch úsmûvÛ v dût-
sk˘ch tváfiích soudíme, Ïe se dûtem ples líbil,
Ïe si ho uÏily a mûly z nûj radost. Hlavnû proto
jsme ples pofiádali.

Dûkujeme v‰em sponzorÛm i rodiãÛm, ktefií
ples finanãnû podpofiili, a také v‰em, ktefií se
podíleli na nároãné pfiípravû a pomohli nám
dûtsk˘ ma‰karní ples zorganizovat.

M· Mûnín
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Zmûna uÏívání stavby – „Dekontaminaãní plocha Mûnín“ , k. ú. Mûnín – zvefiejnûní do-
kumentu zámûru posuzovaného ve smyslu zákona ã.100/2001 Sb., o posuzování vlivÛ na
Ïivotní prostfiedí. 

Krajsk˘ úfiad JMK obdrÏel dokumentaci k zámûru „Dekontaminaãní plocha Mûnín “ –
k.ú. Mûnín – zpracovanou ve smyslu ustanovení § 8 zákona ã. 100/2001 Sb. Oznamo-
vatelem je spoleãnost ESET, spol. s. r. o., se sídlem Hybe‰ova 320, Rosice, zastoupená
spoleãností DEKONTA a. s. se sídlem Podhofií 328/28, Ústí nad Labem. Zámûr je uveden
jako zafiízení ke skladování, úpravû nebo vyuÏívání nebezpeãn˘ch odpadÛ, zafiízení
k fyzikálnû-chemické úpravû, energetickému vyuÏívání nebo odstraÀování ostatních od-
padÛ. Obec Mûnín zvefiejnila informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je moÏné do
ní nahlíÏet. 

Pfiedmûtem zámûru je zmûna uÏívání stavby nevyuÏívaného siláÏního Ïlabu situova-
ného v areálu b˘valého Velkokapacitního kravína (VKK) na zafiízení k úpravû nebez-
peãn˘ch odpadÛ. 

V rámci procesu biodegradace se zde mají za pomoci biodegradaãní technologie upra-
vovat nebezpeãné odpady, zneãi‰tûné pfieváÏnû ropn˘mi látkami. 

K tomuto zámûru – viz dokumentace – se mÛÏe kaÏd˘ vyjádfiit.

Vyjádfiení rady obce k dokumentaci zámûru „Dekontaminaãní plocha Mûnín“:

1. obec Mûnín je dle Územního plánu charakterizována jako sídelní útvar s prioritou
bydlení

2. pfii posuzování dokumentace zámûru zmûny vyuÏití stávajícího siláÏního Ïlabu na za-
fiízení k úpravû nebezpeãn˘ch odpadÛ poÏadujeme: 

– DodrÏení pásma hygienické ochrany z pohledu zhor‰ení kvality ovzdu‰í v blízkosti
roz‰ifiující se obytné zástavby. 

– Nepropustné zabezpeãení dekontaminaãní plochy proti úniku technologick˘ch
a odpadních vod, aby nemohlo dojít k jejich úniku do pÛdy a k ohroÏení povr-
chov˘ch a podzemních vod.

Îádáme odborn˘ posudek stávajícího Ïlabu z hlediska kvality a nepropustnosti
betonu (atesty), nepropustnosti sbûrn˘ch jímek, podzemního vedení rour z ka-
meniny a retenãní jímky.

– Vzhledem k jiÏ znaãnému dopravnímu zatíÏení obce Mûnín poÏadujeme, aby do-
pravní trasy vozidel naváÏejících odpad k úpravû byly voleny v˘hradnû mimo obec
Mûnín.

Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ nesouhlasíme se zmûnou nevyuÏívaného siláÏního Ïlabu na
„Dekontaminaãní plochu“ k. ú. Mûnín urãenou k úpravû nebezpeãn˘ch odpadÛ (viz se-
znam nebezpeãn˘ch odpadÛ z Dokumentace).

Kauza „Dekontaminaãní plocha“



Od sjednocení tûlov˘chovy po souãasnost II.

Stfiídání pfiedsedÛ oddílu kopané i hráãÛ (od-
chod k v˘konu vojenské prezenãní sluÏby), vedlo
k tomu, Ïe se nedafiilo hernû. A tak to trvalo aÏ
do roku 1973, neÏ muÏi oddílu kopané Sokola
Mûnín postoupili do III. tfiídy.

Ale to bychom pfiedbíhali. Nelze opomenout
rok 1968. Události tohoto roku negativnû zasáhly
v˘bor oddílu kopané, dostavila se stagnace i myl-
ná rozhodnutí, jak vyplynulo z hodnocení ãinnosti
na v˘roãní ãlenské schÛzi (2. 3. 1969), kde je do-
slova uvedeno: „Oddíl kopané – nebylo dosa-
Ïeno Ïádn˘ch úspûchÛ v tomto oddílu a pokud
jde o organizaci a fiízení témûfi neexistovalo.
Do‰lo dokonce k tomu, Ïe byla snaha vytvofiit
vlastní jednotu.“ Tolik ze zápisu Jifiího Chládka.
Za této situace bylo pfiirozené, Ïe ve funkci pfied-
sedy oddílu byla provedena zmûna a pfiedsedou
byl zvolen Ludvík Zádrapa, kter˘ mûl za úkol za-
jistit konsolidaci v oddílu, pozvednout herní úro-
veÀ a politicko-v˘chovnû pÛsobit, v prvé fiadû na
aktivní hráãe.

V oddíle kopané bylo po druÏstvu ÏákÛ, doros-
tu a muÏÛ. Sestavu ÏákÛ a dorostu se nepodafiilo
zjistit. V druÏstvu muÏÛ byla sestava následující:
Jan Pustina, Josef Aujesk˘, Oldfiich Koneãn˘,
Antonín Gargula, Franti‰ek Povoln˘, Ladislav So-
toláfi, Jan Kopfiiva, Pavel Koneãn˘, Josef Michá-
lek, Jaroslav Kopeãek, Jaroslav Hrdliãka,  a trenér
V. Bádr. Tajemníkem oddílu byl Josef Zeman,
kter˘ nekompromisnû kritizoval a odhaloval ne-
dostatky v ãinnosti hráãÛ i v˘boru, nejen po roce
1968, ale od prvopoãátku, kdy se nedostatky vy-
skytly. Ve‰kerá snaha a úsilí funkcionáfiÛ pfiichá-
zela témûfi nazmar, práce se zcela nedafiila, bylo
dosaÏeno pouze dílãích úspûchÛ.

Poté nastal obrat. DoloÏeno ze zápisu schÛze
v˘boru TJ z 31. 8.1972, kde je uvedeno: „... oddíl
kopané – po stránce sportovní je ãinnost uspo-
kojivá, ãinnost má dobr˘ v˘voj, je pfiedpoklad
znaãnû úspû‰nûj‰í ãinnosti“. Úspû‰nûj‰í ãinnost
se stala skutkem. „…oddíl kopané I. muÏstvo
zakonãilo uplynulou sezonu velmi úspû‰nû, po-
stoupilo do vy‰‰í tfiídy...“ protokol v˘borové schÛ-
ze TJ z 22. 11. 1973.
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Obãané Mûnína vyjádfiili svÛj nesouhlas se zfiízením dekontaminaãní plochy podpisovou
akcí, která probûhla v pátek 1. a v sobotu 2. února 2008. 

V pondûlí 4. února 2008 bylo na Odbor Ïivotního prostfiedí Krajského úfiadu Jihomo-
ravského kraje pfiedáno písemné vyjádfiení obãanÛ Mûnína s pfiiloÏen˘mi podpisov˘mi
archy. Pod toto vyjádfiení se podepsalo celkem 585 obãanÛ obce.

Nesouhlas s Dekontaminaãní plochou
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Druh˘ Velehrad 1

Moravské dûjiny jsou v mnoha smûrech, aÈ se
to moravsk˘m historikÛm líbí nebo ne, stále je‰tû
„terra Incognita“. Nelze nevidût, jak zápornou roli
zde sehrává ‰kolská v˘uka postavená na bázi
okázalého opomíjení moravské historie. Je to velká
‰koda, protoÏe historie Moravy coby svébytné zemû
je velmi zajímavá. PfiíkladÛ na toto téma by bylo
moÏno uvést celou fiadu, ale zde by snad postaãil
jeden ze star‰í historie Moravy.

KdyÏ se fiekne slovo Velehrad, je kaÏdému,
i historii neholdujícímu Moravanovi jasné, o jaké
místo jde a kde je poloÏeno. Velehrad nepotfiebuje
Ïádnou vysvûtlující doloÏku ve formû „nûãeho“. Je
to prostû znám˘ pojem.

Jiná je situace, jestliÏe se zaãne hovofiit o dru-
hém Velehradu neboli Veligradu. To uÏ se znaãná
ãást vefiejnosti tváfií pfiekvapenû, protoÏe o nûm
vÛbec nesly‰eli. A právû tímto druh˘m Velehra-
dem se budeme zab˘vat. První a jedinou zmínku
o nûm nalezneme v listinû olomouckého biskupa
Jindfiicha Zdíka z roku 1131.1 Listina vyjmenovává
majetek moravsk˘ch církevních institucí, pfiede-
v‰ím kostelÛ, a slouÏí jako v˘znamn˘ topografick˘
doklad o osídlení tehdej‰í Moravy. 

Pfiedev‰ím je nutno dodat, Ïe existují pochyb-
nosti o její pravosti. Pokud bychom pfiipustili tuto
moÏnost, pak i pozdûj‰í falsum (obvykle neb˘valo
ãasovû pfiíli‰ vzdáleno od data k nûmuÏ se hlásilo,
s v˘jimkou moderních padûlkÛ) je cenn˘m dokla-
dem o stavu majetkové drÏby, v pfiípadû falsa ne
k roku 1131, ale k druhé polovinû 12. století. Je
nepopirateln˘m faktem, Ïe vyjmenované dûdiny
v dobû vzniku listiny musely existovat. 

Seznam je obsáhl˘ a dûlí se na nûkolik skupin
podle jednotliv˘ch kostelÛ. Je zde majetek kostela
olomouckého, pfierovského, spytihnûvského, pro-
bo‰tství svatého Václava, majetek kromûfiíÏské
kurie, majetek pro svatého Václava,2 bfieclavsk˘,
brnûnsk˘ a znojemsk˘ kostel. 

Nás nejvíce zajímá majetek brnûnského kostela,
kde je spolu s dal‰ími majetky jmenována i dosti
záhadná a dnes uÏ naprosto neznámá dûdina Vele-
hrad, tehdy Veligrad, neboli velk˘ hrad. Vzhledem
k tomu, Ïe se jedná o dûdinu, je zde totiÏ uÏito pro
v‰echny formy majetku termínu villa, je to naprosto
podivn˘ a neadekvátní název. Jediné moÏné a také
pfiijatelné vysvûtlení je, Ïe tato patrnû kolonizaãní
osada 3 vznikla u „velkého hradu“ jako jeho pod-
hradí. Hrad bûhem doby zanikl a osada ãi dûdina
se buì se vznikem nové nepfiíznivé situace nedo-

kázala vyrovnat a postupem doby zanikla také,
anebo pfieÏila pod jin˘m jménem. Muselo to b˘t
bûhem 2. poloviny 12. století, nejpozdûji na zaãátku
13. století, protoÏe jinak bychom o ní jistû mûli
nûjaké zprávy. K urãení její polohy, coÏ je klíãová
otázka, si musíme mimo jiné vzít na pomoc ostatní
majetky jmenované jako vlastnictví brnûnského
kostela. Jsou to Modfiice, Biskupice nûkde u Modfiic,
které zanikly, Vojkovice, Korolupy, situované poblíÏ
Pozofiic, které rovnûÏ zanikly, BlaÏovice, Vele‰o-
vice, Lovãiãky, Mile‰ovce, Tû‰any, Veligrad (zanikl
nebo zmûnil název), Îatãany, Bohu‰ovice, dnes
patrnû Bo‰ovice (nelze vylouãit, Ïe také zanikly)
a Újezd u Sokolnic. PotíÏ je v tom, Ïe dûdiny ne-
jsou v listinû fiazeny alfabeticky, aby nám toto po-
fiadí pomohlo k bliÏ‰í lokalizaci, a pokud postupu-
jeme podle jejich pofiadí, tak nám rovnûÏ nevychází
Ïádn˘ systém. I pfies v‰echny uvedené faktory se
nám alespoÀ ãásteãnû vyhraÀuje jádro ãi vût‰í
koncentrace míst, která by pfiicházela v úvahu pro
bliÏ‰í upfiesnûní polohy tehdej‰ího Velehradu. Je
jím uskupení Mile‰ovic, Lovãiãek, Bo‰ovic, Tû‰an,
Îatãan a Újezda. 

Zejména osy Tû‰any–Mûnín ãi Tû‰any– Îat-
ãany nebo Mûnín–Îatãany nejvíce inspirují my‰-
lenku na moÏnou polohu tehdej‰ího Velehradu.
Ostatní místa, snad je‰tû s v˘jimkou osy Modfii-
ce–Vojkovice, jsou odlehlá a nenabízejí kladná
fie‰ení. 4 Jako nejslibnûj‰í se jeví smûr Tû‰any–
–Mûnín–Îatãany. Na tomto úseku nacházíme jedno
místo, které by snad nejvíce vyhovovalo pozici
b˘valého Velehradu. Je jím Mûnín, kter˘ byl buì
pfiejmenován z Velehradu na Mûnín, anebo jej pod
jménem Mûnín nahradil, a pak se mohl Velehrad
vyskytovat v nejbliÏ‰ím okolí Mûnína aÈ uÏ smûrem
k Tû‰anÛm, nebo ÎatãanÛm.

Vûnujme na základû tûchto zji‰tûní více po-
zornosti Mûnínu. Co nám fiíkají prameny: Mûnín
b˘val zemûpansk˘m zboÏím a první zmínka o nûm
je z roku 1240.5 Nûkdy v této dobû, moÏná uÏ od
zaãátku jeho vzniku zde byly trhy. Mûl mûstské
právo a vedly zde velmi dÛleÏité a hodnû frekven-
tované obchodní cesty do Rakouska, Uher a na
Olomouc. Rakouská cesta byla v Mûnínû aÏ do
roku 1311, a teprve pak byla pfieloÏena do Brna.

Pokud zhodnotíme tvrzení literatury a pramenÛ,
vypl˘vá nám z nich jednoznaãnû velk˘ v˘znam
Mûnína. A je‰tû jedno dÛleÏité zji‰tûní. Tento v˘-
znam sahá mnohem dále do minulosti neÏ je první
zmínka o Mûnínû v roce 1240. Na to ukazuje
i tvrzení znalce brnûnsk˘ch dûjin J. Dfiímala,6 kte-
rého zde pro lep‰í pochopení celého problému oci-
tujeme: „Je pfiirozené, Ïe do tak hustû zalidnûné
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krajiny (i kdyÏ je zde mínûno Brno, mÛÏeme toto
tvrzení vztáhnout i na jiÏní oblast pfiilehlou k Brnu)
vedlo od pradávna nûkolik cest mezinárodního
i místního v˘znamu. Tyto cesty byly star‰í neÏ
Brnûnsk˘ kraj, jejich v‰eobecn˘ smûr byl v pod-
statû stále stejn˘, ale jejich trasy se ãasem mûnily
vlivem hospodáfisk˘ch i politick˘ch pomûrÛ, úpra-
vami terénu a zastavûním dfiíve voln˘ch ploch.
Vznik hradu podtrhl a znásobil jejich v˘znam. 

Z tohoto velmi cenného postfiehu mÛÏeme vyvo-
dit následující závûr. V˘znamné obchodí cesty,
jejichÏ kfiiÏovatkou byl Mûnín, mohly b˘t star‰í neÏ
Brnûnsk˘ kraj. V tom pfiípadû byl patrnû tehdej‰í
hrad Velehrad star‰í neÏ Brnûnsk˘ hrad a z osady
stejného jména poloÏené v podhradí se vyvinul
pozdûj‰í Mûnín, kter˘ si podrÏel urãit˘ díl pravomocí
i po nástupu Brna. ZÛstal dále po urãitou dobu
v˘znamnou kfiiÏovatkou obchodních cest, mûl po
dlouhou dobu vlastní právo a o právní nauãení se
na nûj obracela fiada moravsk˘ch mûst. Teprve roku
1350 do‰lo v pfiípadû právních nálezÛ ke zmûnû
a pfiijímání práva pfie‰lo z Mûnína na Brno. JiÏ dfiíve
roku 1333 zaãali kupci z Rakouska jezdit místo
pfies Mûnín pfies Brno. Úpadek Mûnína je tu tedy
zjevn˘. Z toho, co bylo uvedeno vypl˘vá, Ïe Mûnín
musel b˘t velmi starého pÛvodu. Proã se nám v‰ak

nevyskytuje v listinû z roku 1131? Jediné moÏné vy-
svûtlení, kromû pozdûj‰ího zaloÏení, coÏ je ponû-
kud nelogické vzhledem k v˘znamu kfiiÏovatky
obchodních cest, je, Ïe v té dobû nesl jiné jméno. 

Vzhledem k tomu, Ïe celkem tfii místa proka-
zatelnû zanikla, vytipujme si, které z nich je nej-
pravdûpodobnûj‰í jako pfiedchÛdce Mûnína. Bisku-
pice jsou málo pravdûpodobné svou polohou stejnû
jako Korolupy. Zb˘vá tedy Velehrad neboli velk˘
hrad jako kfiiÏovatka obchodních cest, kter˘ zde byl
jako správní a stráÏní hrad. U nûj vznikla osada
stejného jména, která mohla po jeho zániku ãás-
teãnû pfievzít jeho funkci, zbylé pak pfievzal Brnûn-
sk˘ hrad.7 Název osady ãi dûdiny, která zÛstala,
pÛsobil sám o sobû anachronicky a do‰lo k pfie-
jmenování na Mûnín, tedy místo zmûny, mûnûní
jména. Dûdina Mûnín, jak jiÏ bylo fieãeno, podûdila
hodnû z pravomocí pfiedchozího hradu, ale proto-
Ïe byla pfiece jen mal˘m místem, nemohla v kon-
kurenci s rychle rostoucím Brnem obstát a nakonec
v‰echno ztratila v jeho prospûch. A tak na upo-
mínku b˘valého postavení uÏ existuje, a to právû
v Brnû, poslední svûdek, Mûnínská brána. 

Jifií Adámek, historik

1) Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae,
edidit Gustavus Friedrich, Tomus I, Pragae  MCMIV–
–MCMVII, pagina 123, numerus 115.

2) Kostel sv. Václava, o nûmÏ se Hosák  ve svém rozboru
v âMM, r. 66, Brno 1946, nezmiÀuje.

3) Zlámal Bohumil, Pfiíruãka ãesk˘ch církevních dûjin I,
Poãátky latinského a slovanského kfiesÈanství na Velké
Moravû a v âechách (800–1000), s. 177–178.

4) Nelze se nezmínit o velkomoravském sídli‰ti Staré
Zámky u Lí‰nû, které podle Vladimíra Nekudy, Zaniklé
osady na Moravû v období feudalismu, Brno 1961, s. 49,
ã. 266 by mûlo b˘t ztotoÏnûno právû s dûdinou Vele-
hrad. Autor si ov‰em pfiímo v textu protifieãí, kdyÏ uvádí
Velehrad v Ïidlochovickém územním okruhu. V té samé
poznámce je uveden názor Franti‰ka ·ujana, Dûjepis
Brna, 72, âMM 1916, s. 67, pozn. 1, v nûmÏ se ·ujan
domnívá, Ïe nynûj‰í ves Brnûnské Ivanovice pr˘ ne-
mûla tehdy je‰tû urãitého jména, a proto byla zapsána
pod jménem Veligrad. Ponûkud násilné fie‰ení, které
nechává nezodpovûzenou otázku vhodnosti místa pro
vznik Veligradu.

5) Hosák Ladislav, Historick˘ místopis zemû Moravsko-
slezské, Praha 1938, s. 239 nn.

6) Dûjiny mûsta Brna 1, s. 37 (kolektiv autorÛ pod vede-
ním J. Dfiímala).

7) Mûli bychom tak dvû v˘znamná centra na staré Mo-
ravû. Jedno v oblasti brnûnské, druhé v oblasti staro-
mûstské. Obû dvû stejného názvu Veligrad.

Prameny:
1. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, edi-

dit Gustavus Friedrich, Tomus I, Pragae MCMIV–
–MCMVII, pagina 123, numerus 115.

2. Wolny Gregor, Die Markgraffschaft Mähren, topo-
graphisch, statistisch und historisch geschildert, II.
Band, Brünner Kreis, II. Abteilung, Brünn 1837, Seite
447–448.

3. Hosák Ladislav, Historick˘ místopis zemû Moravsko-
slezské, Praha 1938, s. 239 nn.

Literatura:
1. Dûjiny mûsta Brna 1, redakce Jaroslav Dfiímal a Václav

Pe‰a, Brno 1969, s. 37 a 68. 
2. Hosák Ladislav, Lokalizace míst v listinû biskupa Jin-

dfiicha Zdíka, âMM, Brno 1946, s. 188 aÏ 122.
3. Kalábová Hana, Mûnín v minulosti a dnes, Mûnín.
4. Nekuda Vladimír, Zaniklé osady na Moravû v období

feudalismu, Brno 1961, s. 49.
5. ·ujan Franti‰ek, Dûjepis Brna, 72, âMM 1916, s. 67,

pozn. 1.
6. Zlámal Bohumil, Pfiíruãka ãesk˘ch církevních dûjin I,

Poãátky latinského a slovanského kfiesÈanství na Velké
Moravû a v âechách (800–1000), s. 177–178.
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Informace pro obãany – poplatky
– Poplatky za komunální odpad dle Obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 01/2007 ãiní pro

leto‰ní rok 450 Kã/osoba/rok.
Dûti do tfií let vûku jsou od poplatku osvobozeny. 

– Poplatek ze psÛ ãiní 50 Kã/rok.

Oba poplatky se zaãnou vybírat od 25. 2. 2008 hotovû do pokladny, v kanceláfii Sbûrny
prádla nebo administrativy.

Obãané mohou poplatky uhradit i bezhotovostnû na úãet obce Mûnín:

ã. úãtu: 1349490369/0800 

variabilní symbol pro komunální odpad: 081337 xxx  (xxx = ãíslo popisné)
variabilní symbol pro poplatek pes: 081341 xxx  (xxx = ãíslo popisné)

Svozová firma AVE CZ Brno trvá na tom, aby kaÏdá domácnost mûla alespoÀ jednu
popelnici (mÛÏe b˘t i více popelnic). K popelnicím mohou obãané pfiiloÏit igelitov˘ pytel,
kter˘ je dodán firmou a je zpoplatnûn (1 ks za 15 Kã). Pytle jsou k zakoupení na obecním
úfiadû. Ostatní pfiiloÏené pytle nebo naplnûné sáãky firma nesveze. 

Plastov˘ odpad – je nutné plastové lahve pfied vhozením do kontejneru zmaãkat.
Obãané tak ãasto neãiní, z tûchto dÛvodÛ jsou kontejnery stále pfieplnûny a musí se ãas-
tûji vyváÏet. âetnost tûchto svozÛ je zohlednûna v komunálním poplatku, dochází
k nav˘‰ení nákladÛ na likvidaci tohoto odpadu pro obec. V koneãné fázi se toto nav˘‰ení
odrazí ve v˘‰i roãního poplatku na osobu. 

Kontejner na papír slouÏí jen pro uloÏení papíru, kartonÛ, ãasopisÛ, nikoli pro jin˘
odpad. 

Na místním hfibitovû jsou umístûny pojízdné kontejnery, které slouÏí jen pro uloÏení
hfibitovního odpadu (z hrobÛ, vefiejného prostranství), nikoli pro odpad z domácností.

Poplatek za vypou‰tûní odpadních vod do kanalizace, tzv. STOâNÉ, si mohou zájemci
hradit i zálohovû, v dubnu nebo kvûtnu zálohu, koneãné vyúãtování v fiíjnu aÏ listopadu
pfiíslu‰ného roku. 

Záloha by mûla b˘t minimálnû polovina celkové v˘‰e. Zálohy
lze provést hotovû nebo bezhotovostnû. 

Bezhotovostní platba na úãet obce: 

ã. úãtu: 1349490369/0800
variabilní symbol: 082321 xxx (xxx = ãíslo popisné)



Hodnocení vín probûhne v sobotu 16. 2. 2008 od 13 hodin
v sále Obecního úfiadu v Mûnínû

âesk˘ zahrádkáfisk˘ svaz
ZO Mûnín

Vás srdeãnû zve na

V¯STAVU
VÍN

spojenou s ochutnáváním

V˘stava se koná v sobotu 23. 2. 2008
v sále Obecního úfiadu v Mûnínû

Zahájení v 9 hodin

Hudba – obãerstvení – tombola
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únor 2008
22. 2. Královna AlÏbûta – Zlat˘ vûk
29. 2. Kvaska

bfiezen 2008

7. 3. Hitman
14. 3. Pan Vãelka – dûtsk˘ animovan˘ film
21. 3. ChyÈte doktora
28. 3. ¤í‰e hraãek – dûtsk˘ animovan˘ film

Dále pfiipravujeme

18. 4. Svatba na bitevním poli
25. 4. 3:10 – vlak do Yumy
2. 5. Na vlastní nebezpeãí 
9. 5. O rodiãích a dûtech 

23. 5. Franti‰ek je dûvkafi
27. 6. Bobule

Královna AlÏbûta – Zlat˘ vûk
Film pfiedstavuje anglickou královnu AlÏbûtu I. v období let 1585 aÏ
1588, kdy panovnice bránila a ubránila Anglii pfied vojskem úporného
katolíka, ‰panûlského krále Filipa II., ale kdy také dala popravit svou
sestfienici, skotskou královnu Marii Stuartovnu. Snímek zachycuje
titulní postavu jako sebevûdomou a nûkdy i despotickou vládkyni, ale
také jako Ïenu, která se ãas od ãasu nedokáÏe ubránit pochyb-
nostem a zoufalství... Cate Blanchettová v hlavní roli koprodukã ního
historického filmu. âeské titulky, 115 minut. Doporuãená pfiístupnost
12 let. Kino Mûnín uvede v pátek 22. února 2008. 

Kino Mûnín hraje kaÏd˘ pátek mimo ‰kolní prázdniny.
Není-li uvedeno jinak, pfiedstavení zaãínají ve 20.00,

dûtská pfiedstavení v 18.00.

Máte-li zájem dostávat e-mailem kaÏd˘ mûsíc
program Kina Mûnín, napi‰te si o nûj na adresu 

retypo@seznam.cz.


