
Milí spoluobãané,
váÏení ãtenáfii Zpravodaje, opût se setkáváme po del‰í
dobû nad stránkami Zpravodaje na‰í obce. âas neúpros-
nû bûÏí, zima uÏ koneãnû pfiedává Ïezlo jaru a s ním pfii-
chází ãas plánování a fie‰ení stavebních akcí dan˘ch roz-
poãtem obce pro rok 2009.

V leto‰ním roce jsme se prioritnû zamûfiili na opravu ãi
rekonstrukci vefiejn˘ch prostranství a komunikací.
Zaãala se realizovat oprava chodníkÛ v zastavûné

ãásti od RD ãp. 105 p. Franti‰ka Vozdeckého aÏ po RD
ã. 87 p. Dalibora Golda, popfi. oprava bude pokraãovat
dle finanãních moÏností aÏ po autobusovou zastávku na
,,toãnû autobusÛ.“ S opravou chodníku se provádí i ãás-
teãná úprava terénu vefiejného prostranství. Zde bych
chtûl podûkovat obãanÛm z pfiilehl˘ch rodinn˘ch domkÛ
za jejich pomoc pfii úpravû terénu vefiejného prostran-
ství. Souãasnû s opravou chodníku se plánuje i zfiízení
pfiechodu pro chodce pfied RD ã. 105 pfies silnici II/416,
jehoÏ realizace v‰ak podléhá schvalovacímu fiízení pfies
DI Policie âR.
Na podzim minulého roku jsme provedli úpravu vjezdu

do novû zrekonstruované hasiãské zbrojnice (z haly ve
Dvofie) a nyní na tyto úpravy navazujeme a dle projektové
dokumentace schválené dopravním inspektorátem Poli-
cie âR realizujeme spoleãnû se Správou a údrÏbou silnic
JmK úpravu krajnice silnice III/4169 v úseku od kfiiÏovatky
u kostela aÏ po myslivnu. Souãástí této úpravy bude i pro-
vedení nového povrchu silnice (Ïiviãn˘m asfaltobetonem).

V rámci tûchto úprav ihned pfiejdeme na rozsáhlej‰í
stavební akci, tj. na úpravu krajnice silnice II/416 vãetnû
odvodnûní v úseku od pohostinství ,,U Bílého Beránka“ aÏ
Z· Mûnín a v úseku od RD p. Josefa Kopfiivy aÏ po OÚ
Mûnín. Na této akci se bude finanãnû podílet téÏ SÚS
JmK. Oprava krajnice bude provedena v asfaltobetonu,
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v obou úsecích budou osazeny obrubníky a provedeno odvodnûní silnice do de‰Èov˘ch
vpustí. S úpravou souvisí téÏ napojení vjezdÛ k rodinn˘m domkÛm a úprava vefiejného
prostranství.
Do v˘ãtu musíme samozfiejmû zafiadit i investiãní akce – první z nich bude vybudování

parkovacích míst a odstavn˘ch ploch u bytovek 355 a 401–406. Vzhledem ke znaãné
frekvenci dopravy v této ãásti obce a znaãnému poãtu parkujících osobních automobilÛ
je nutné uvolnit pfiíjezdovou komunikaci a zlep‰it prÛjezdnost po místní komunikaci. Tato
investiãní akce obsahuje zfiízení 52 stání pro osobní vozy, a to v prostoru travnaté plochy
za bytovkou 355 a podél komunikace pfied bytovkami 401– 406. âást travnaté plochy
bude ponechána v pÛvodním stavu jako malé hfii‰tû a spodní ãást, kde je nyní umístûno
dûtské hfii‰tû, bude oplocena a upravena.
Dal‰í investiãní akcí bude v˘stavba dûtského hfii‰tû v prostranství za fotbalov˘m

hfii‰tûm. Pozemek v této ãásti bude rozdûlen a v˘‰kovû upraven. âást pozemku pfiímo
za fotbalov˘m hfii‰tûm bude nachystána a pfiipravena pro realizaci víceúãelového hfii‰tû
s umûlohmotn˘m povrchem a na druhé ãásti probûhne v leto‰ním roce v˘stavba dûtského
hfii‰tû. Plánovaná stavba víceúãelového hfii‰tû je závislá na získání dotace z Minister-
stva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy.
Svoji pozornost musíme zamûfiit na zlep‰ení vybavenosti Z· Mûnín. V prÛbûhu mûsíce

ãervence a srpna bude realizována II. etapa opravy sociálního zafiízení a modernizace
fyzikálnû-chemické uãebny vãetnû nûkter˘ch drobnûj‰ích oprav v prostorách ‰koly.

S postupnou v˘mûnou a modernizací technologie pfieãerpávacích stanic kanalizace
obce Mûnín bude rekonstruována stanice pod ml˘nem.
Poãítáme s tím, Ïe v prÛbûhu roku 2009 se podafií upravit i propojení ul. Chaloupky se

silnicí III/4169, postavit chodník pfied rodinn˘mi domky v místní ãásti Jalovisko a vûnovat
zv˘‰enou pozornost bezporuchovému chodu âOV Mûnín (do âOV Mûnín je napojena
i kanalizace obce Îatãany).
V pfiípadû ‰patné prÛjezdnosti ulice Ruské necháme zpracovat studii proveditelnosti

úpravy místní komunikace vãetnû umístûní odstavn˘ch stání. Na základû této studie a po
vefiejném projednání s obãany naplánujeme dal‰í postup oprav v této ãásti obce. V pro-
jekãní ãinnosti zamûfiujeme svoji pozornost na zpracování studie odkanalizování osady
Jalovisko. Dal‰í moÏná proveditelnost odkanalizování v Jalovisku je závislá na dofie‰ení
majetkoprávních vztahÛ.
V lednu 2009 na základû vyjádfiení Odboru Ïivotního prostfiedí Îidlochovice bylo pro-

vedeno odbornou firmou vykácení star˘ch zdravotnû znaãnû po‰kozen˘ch 25 topolÛ
v prostorách Mûnínské tÛnû u fotbalového hfii‰tû. V˘sadba zde bude nahrazena nov˘mi
stromy (jasany).
Ve v˘hledu plánování na leto‰ní rok je i zpracování Ïádosti o dotaci na zfiízení sbûr-

ného dvora a na rekultivaci skládky u lesa. Jde o dotace z evropsk˘ch fondÛ. V‰e pod-
statné k dal‰ím v˘dajÛm obce lze vyãíst z údajÛ Rozpoãtu obce na rok 2009 (pí‰eme na
jiném místû Zpravodaje).
Naplánovány jsou i kulturní a spoleãenské akce, sportovní soutûÏe a ukázky hasiãské

dovednosti.
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Stavební a projekãní práce

Z rozpoãtu obce na rok 2008 se podafiilo zafinancovat stavební a projekãní práce, zabez-
peãit spolehliv˘ chod obce a splácet pÛjãky na vodovod a modernizaci âOV.

V roce 2008 byly zrealizovány tyto 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 406 aÏ po RD manÏelÛ Fialov˘ch,
– oprava chodníkÛ v obci, a to od pohostinství ,,U Bílého Beránka“ aÏ po kfiiÏovatku u RD man-

ÏelÛ Kotrlov˘ch,
– úprava krajnice silnice II/416 vãetnû odvodnûní po obou stranách silnice od samoobsluhy

Karlova pekárna aÏ po pohostinství ,,U Bílého Beránka“,
– rekonstrukce stfiechy na M· Mûnín – rovná stfiecha byla nahrazena stfiechou sedlovou-

-valbovou s moÏností v˘hledového vyuÏití podkroví pro úãely M· Mûnín,
– oprava sociálního zafiízení v M· Mûnín – I. etapa, pokraãování ve v˘mûnû svûtel a vybavení

v uãebnách,
– rekonstrukce pfieãerpávací stanice u fotbalového hfii‰tû pro kanalizaci obce,
– realizace rekonstrukce hasiãské zbrojnice z ãásti montáÏní haly ve ,,Dvofie“ za radnicí

s v˘jezdem hasiãského auta na silnici III/4169 smûr Otmarov (naproti vinárnû),
– zakoupení hasiãského cisternového vozu pro JSDH Mûnín,
– dokonãení místností sousedících s obecním sálem na prostory pro zázemí sálu (v˘ãep, pfií-

prava jídel) – získána dotace z Krajského úfiadu JmK,
– nebyla splnûna realizace víceúãelového hfii‰tû s umûlohmotn˘m povrchem v prostorách za

fotbalov˘m hfii‰tûm – nebyla získána dotace pro Obãanské sdruÏení SK Mûnín z Ministerstva
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR,

– vyhotovena projektová dokumentace pro úpravu parkování pfied bytovkami 401– 406 a za
bytovkou 355 – zlep‰ení prÛjezdnosti vozidel,

– z dotaãního titulu z JmK zpracována studie proveditelnosti ohroÏení obce – protipovodÀová
opatfiení Mûnín,

Krátké zhodnocení roku 2008
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Právû za tyto ãinnosti chci podûkovat Svazu postiÏen˘ch civilizaãními chorobami, spor-
tovním oddílÛm, vinafiÛm a zahrádkáfiÛm, Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Mûnín a rybáfiskému
krouÏku.
Vám v‰em spoluobãanÛm za va‰i spolupráci, hlavnû co se t˘ãe údrÏby zelenû, pofiádku

a dobré povûsti obce. Doufáme, Ïe i kdyÏ leto‰ní rok bude finanãnû nároãn˘, podafií se
nám v˘ãet plánovan˘ch akcí splnit.

Pfieji vám spokojen˘
a niãím neru‰en˘ Ïivot v obci. STAROSTA OBCE



– provedeno opatfiení t˘kající se vykácení topolÛ ve velmi ‰patném zdravotním stavu na slepém
rameni Cézavy za fotbalov˘m hfii‰tûm,

– neuskuteãnûna dosadba zelenû u fotbalového hfii‰tû – pfiesunuje se na rok 2009,

– ãásteãná v˘mûna oken na zdravotním stfiedisku,

– provedeny úpravy a údrÏbáfiské práce na obecních budovách, komunikacích (vysprávky
strojem Paschmatic), vefiejném osvûtlení, místním rozhlase a vefiejném prostranství,

– v kvûtnu probûhly oslavy 100. v˘roãí zaloÏení Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v obci Mûnín.

Z tohoto krátkého zhodnocení a porovnáním s tím, co jsme si dfiíve naplánovali, mÛÏeme
konstatovat, Ïe rozsah investiãních a neinvestiãních akcí zahrnut˘ch do rozpoãtu roku 2008
jsme v podstatû splnili.

V˘sledek hospodafiení obce Mûnín na rok 2008 byl zkontrolován a vyhodnocen auditorskou
firmou Bohemia Audit, pfiiãemÏ hodnotící zpráva konstatuje, Ïe nebyly zji‰tûny Ïádné chyby
a nedostatky.

Oldfiich OdráÏka
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– 9. února uspofiádal SK Mûnín Sportovní ples.

– 16. února âesk˘ svaz zahrádkáfiÛ Mûnín jako kaÏdoroãnû uspofiádal bodování vín a ná-
slednû t˘den poté 23. února v˘stavu vín. V˘stava vín se v prostorách sálu zviditelnila a stala
hojnû nav‰tûvovanou spoleãenskou událostí.

– V dubnu uspofiádal Country bál sportovní klub SK Mûnín.

– V kvûtnu probûhla oslava 100. v˘roãí zaloÏení Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v Mûnínû.

– 11. ãervence uspofiádala obec Mûnín Pfiedhodové posezení s obãany s dechovou hudbou
ZlaÈulka. Této akce se zúãastnilo asi 80 obãanÛ. Byl to pfiíjemn˘ spoleãensk˘ veãer s kva-
litní hudbou.

– 27. 9. 2009 kulturní komise OÚ Mûnín jiÏ po druhé uspofiádala setkání seniorÛ. Pozváni
byli obãané, ktefií dovr‰ili 80 a více let. V souãasné dobû Ïije na‰í obci 43 obãanÛ uvede-
ného vûku.
Samotného setkání se zúãastnilo 22 seniorÛ. Pfiipravili jsme pro nû malé obãerstvení a ky-
tiãky. V doprovodném programu vystoupili Ïáci Základní ‰koly Mûnín a dûti z Matefiské ‰koly
Mûnín. Seniofii byli potû‰eni zájmem a pozorností obce. Akce se líbila.

– Dal‰í spoleãenskou akcí bylo „Vítání obãánkÛ“, které probûhlo 22. listopadu 2008. Do
tûchto oslav byly zafiazeny dûti narozené od ãervence 2007 aÏ do ãervna 2008. Bylo po-
zváno 13 rodin s dûtmi. Vítání obãánkÛ se zúãastnili v‰echni pozvaní. Pro tuto akci byl za-
ji‰tûn doprovodn˘ program dûtí Základní ‰koly a Matefiské ‰koly Mûnín. Maminky obdrÏely
kytiãku, pamûtní list dítûte a malou kníÏku o dítûti. Nakonec se rodiãe zapsali do pamûtní
knihy.

Velk˘ dík patfií ãlenkám KSK a panu starostovi, ktefií mûli se zaji‰tûním obou akcí nejvíce
práce a povinností. - o -

Kulturní akce v novém sále v roce 2008
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Návrh rozpoãtu na rok 2009

Schválen˘ rozpoãet – pfiíjmová ãást

DaÀ z pfiíjmu – závislá ãinnost 2 500 000 Kã
DaÀ z pfiíjmu – podnikatelská ãinnost 450 000 Kã
DaÀ – kapitálové v˘nosy 170 000 Kã
DaÀ z pfiíjmu – právnické osoby 3 700 000 Kã
DaÀ z pfiíjmu – obec 0 Kã
DaÀ – DPH 4 900 000 Kã
Komunální odpad od obãanÛ 690 000 Kã
Poplatky za psy 14 000 Kã
Poplatky za hrací automaty 85 000 Kã
V˘tûÏek z VHP 70 000 Kã
Správní poplatky 50 000 Kã
DaÀ z nemovitostí 1 400 000 Kã

DaÀové pfiíjmy
Dotace – ‰kolství, v˘kon SP 0 Kã
Vratka – dotace ze SFÎP – ukonãení akce âOV 0 Kã
Prodej pozemkÛ 2 000 000 Kã
Pronájem vodovodu 100 000 Kã
Stoãné 700 000 Kã
TrÏba z kina 65 000 Kã
âtenáfiské pfiíspûvky 1 000 Kã
Nájem – Kfiivánek, RD 62 18 000 Kã
Pfiíplatek Eko-kom – za tfiídûn˘ odpad 50 000 Kã
Elektrická energie objektÛ – OÚ, Jalovisko 200 000 Kã
Vnitfiní správa – nájmy
Nájmy – DvÛr, Hoblík, zdravotní stfiedisko 452 500 Kã
Za energie – DvÛr, po‰ta, zdravotní stfiedisko 200 000 Kã

Pfiíjmy celkem 18 015 500 Kã

Návrh rozpoãtu na rok 2009 byl sestaven vedením obce a zpracován na jednání finanã-
ního a kontrolního v˘boru spoleãnû se ãleny Rady obce. Návrh rozpoãtu byl sestaven dle
skuteãnosti rozpoãtu roku 2008, a to s men‰ími úpravami. Sestaveny byly pfiíjmy dle da-
Àov˘ch poloÏek a k tomu pfiidûleny ostatní pfiíjmy. Následnû byly zapracovány neinves-
tiãní v˘daje vãetnû financování a poté byly zafiazeny investiãní akce.
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Financování

Splátka pÛjãky SFÎP 380 000 Kã

Splátka vodovodu 586 000 Kã

Podíl obce – sítû u hfii‰tû – E-ON 326 300 Kã

Celkem 1 292 300 Kã

Vykrytí ruzpoãtu vlastními prostfiedky z b.ú. 740 800 Kã

Schválen˘ rozpoãet – v˘dajová ãást

Zemûdûlství a lesní hospodáfiství 625 500 Kã

Pozemky – podnikatelská zóna

PrÛmyslová a ostatní odvûtví hospodáfiství 253 300 Kã

Sbûr a zpracování druhotn˘ch surovin

ZáleÏitosti pozem. komunikací, silnice 6 187 200 Kã

Místní komunikace, chodníky, cyklostezka

Vodní hospodáfiství 1 354 500 Kã

âOV, kanalizace, vodovod

·kolství 2 989 000 Kã

Matefiská ‰kola, ‰kolní jídelna

Základní ‰kola

Kultura 374 700 Kã

Tûlov˘chova a zájmová ãinnost 470 000 Kã

Bydlení, komunální sluÏby a územní rozvoj 637 500 Kã

Ochrana Ïivotního prostfiedí 1 469 300 Kã

Sociální sluÏby a ãinnosti v sociálním zabezpeãení 15 000 Kã

PoÏární ochrana 350 000 Kã

Státní správa, územní samospráva 2 678 000 Kã

Ostatní ãinnosti 60 000 Kã

V˘daje celkem 17 464 000 Kã
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Leto‰ní ‰kolní rok zaãal v na‰í mûnínské
‰kole ve znamení mnoha inovací a vylep‰ení.
Byla zprovoznûna uãebna, v níÏ je umístûna
interaktivní tabule, která umoÏÀuje zpestfiení
v˘uky. Do uãebny v˘poãetní techniky pfiibyla
klimatizace a díky ní je i v letních mûsících
v˘uka snesitelná. Probíhá prÛbûÏná inovace
v˘poãetní techniky, bylo zakoupeno nûkolik
nov˘ch poãítaãÛ a monitorÛ. V posledních
letech byl postupnû nábytek ve tfiídách na-
hrazován nov˘m, na v˘mûnu nábytku ãeká
je‰tû nûkolik tfiíd. Dojde k ní v nejbliÏ‰í dobû.

Bûhem letních prázdnin do‰lo k opravû
ãásti sociálního zafiízení, druhá etapa oprav
probûhne letos opût v dobû letních prázdnin.
Plánujeme také opravu stropÛ ve staré bu-
dovû ‰koly. Ve dvou tfiídách bude poloÏeno
nové linoleum. K ãasovû nároãnûj‰ím zmû-
nám patfií i vybudování odborné uãebny che-
mie a fyziky. V‰echny tyto opravy a úpravy
plánujeme na letní prázdniny, aby jejich reali-
zace nenaru‰ovala prÛbûh a klid vyuãování.

V leto‰ním ‰kolním roce se v záfií zúãast-
nili Ïáci 6. roãníku adaptaãního pobytu v jiÏ-
ních âechách. Cílem tohoto pobytu bylo vzá-
jemné seznámení dûtí, protoÏe v tomto ‰kol-
ním roce pfiibyli k mûnínsk˘m a otmarovsk˘m
dûtem je‰tû Ïáci z Bluãiny. Podobná akce
probûhne i pfií‰tí ‰kolní rok, protoÏe z Bluãiny
opût oãekáváme posily.

Na‰e dûti uÏ nav‰tívily nûkolik divadelních
pfiedstavení, uspofiádali jsme pro nû recitaãní
soutûÏ, Drakiádu a byli jsme bruslit u Olympie.

V˘tvarná díla vznikající ve v˘tvarné v˘-
chovû a v˘robky z hodin pracovních ãinností
pfiedstavily na‰e dûti na dubnové Velikonoãní
vernisáÏi, která byla spojena se Dnem ote-
vfien˘ch dvefií. Náv‰tûvníci si mohli prohléd-
nout ‰kolní budovu a jednotlivé tfiídy.

Z dal‰ích soutûÏí, které probíhaly nebo
dosud ve ‰kole probíhají, mûla velkou popula-
ritu soutûÏ v sudoku, kterou si oblíbily v‰echny
vûkové kategorie ÏákÛ. Na‰i Ïáci se zúãastnili

mnoha vûdomostních soutûÏí, jako jsou na-
pfiíklad matematick˘ Klokan a pfiírodovûdn˘
Klokan.

Zmûfiili své síly v rÛzn˘ch olympiádách –
matematické, fyzikální a dûjepisné. V mate-
matické soutûÏi s názvem Pythagoriáda se
Pavel Masár ze 7. tfiídy umístil v okresním
kole na 3. místû.

Ani sportovní akce nezÛstávají bez na‰í
úãasti. Dívky z druhého stupnû (6.– 9. tfiída)
získaly na krajském turnaji v házené 2. místo.
Turnaje v halovém fotbalu se zúãastnilo druÏ-
stvo chlapcÛ také z druhého stupnû, ale ne-
postoupili do okresního kola. V tomto ‰kolním
roce je‰tû na‰e barvy budou hájit chlapci
i dûvãata z prvního stupnû ve fotbalovém
MC Donalds Cupu. Ho‰i z druhého stupnû
se zúãastní tradiãního fotbalového Coca-Cola
Cupu, v nûmÏ v minul˘ch letech jejich star‰í
spoluÏáci v˘znamnû zabodovali.

V na‰í ‰kole probíhá pod zá‰titou Jihomo-
ravského kraje projekt s názvem „Byl jednou
jeden Ïivot“. Je zamûfien na prevenci sociálnû
patologick˘ch jevÛ, mezi nûÏ patfií drogová
závislost, ‰ikana, rasismus, poruchy pfiíjmu
potravy, gambling aj.

Jaké akce jsou je‰tû pfied námi pro leto‰ní
‰kolní rok? Pro dûti z prvního stupnû plánu-
jeme ‰kolu v pfiírodû… V dubnu jako tradiã-
nû oslavíme Den Zemû rÛzn˘mi formami
a urãitû nezapomeneme na úklid okolí ‰koly.
Brann˘ závod provûfií orientaãní, sportovní
i zdravovûdné znalosti a nauãí dûti, jak se
zachovat v krizov˘ch situacích, nebo pfii ohro-
Ïení civilního obyvatelstva. Oslava Dne dûtí
bude mít sportovní charakter.

Chcete-li vûdût, co je u nás ve ‰kole nové-
ho, mÛÏete sledovat aktuální dûní na nov˘ch
webov˘ch stránkách.

Najdete nás na: www.zs.menin.indos.cz

Fota na protûj‰í stranû jsou z adaptaãního po-
bytu ÏákÛ 6. roãníku

Den otevfien˘ch dvefií na základní ‰kole
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Informace pro obãany

Údaje z evidence obyvatel za rok 2008

Narození 16 obãanÛ
Úmrtí 13
SÀatek 13
Rozvod 3

Pfiistûhovaní
do Mûnína: 47 obãanÛ
Odhlá‰eni z Mûnína: 18
Pfiestûhování
v rámci obce: 13

PrÛmûrn˘ vûk
v na‰í obci: 38,1 let
MuÏi 37,1 let
Îeny 39,0 let

Hodiny pro vefiejnost na OÚ Mûnín:
po 8.00 –17.00
st 8.00 –17.00
pá 8.00 –10.00

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

Úfiední hodiny po‰ty 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
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Dal‰í informace

SMS pro obãany

Obãanské prÛkazy a cestovní pasy, v˘pisy
z rejstfiíku trestÛ vydávají:
– Matrika Bluãina
– Matrika Îidlochovice

Matrika Bluãina
pondûlí, stfieda 8.00–12.00 hod.

13.00–17.00 hod.
Tel. do Bluãiny: 547 235 221

547 235 306

Mûstsk˘ úfiad Îidlochovice
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 obãanské
prÛkazy pro patnáctileté, ostatní obãanské prÛ-
kazy, cestovní pasy a fiidiãské prÛkazy.
Matrika Îidlochovice sdûlila, Ïe pfii potfiebû

obãanÛ vyfiídí naléhavé záleÏitosti obãanÛ i mi-
mo úfiední dny (napfi. vydání cestovního pasu
s pfiíplatkem – do druhého dne, nebo kdyÏ mají
obãané cestu k lékafii v neúfiední den).

V˘pis z rejstfiíku trestÛ kromû matriky v Blu-
ãinû a v Îidlochovicích je moÏné získat na po-
ãkání na Magistrátû mûsta Brna, Malinovské-
ho nám.

Doklady, které jsou potfiebné k vydání prvního
obãanského prÛkazu patnáctilet˘m obãanÛm:
– rodn˘ list,
– oddací list rodiãÛ,
– cestovní pas (pokud je jiÏ vydán),
– 1 foto,
– kopii pfiihla‰ovacího lístku (obdrÏíte na obec-
ním úfiadû).

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

I. 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

– 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 va-
riantu, Ïe místo nich se do systému pfiihlásí
osoba jim blízká, která je schopna jim zprá-
vu pfiedat (syn, dcera, soused, opatrovník
apod.).

– Systém lze vyuÏít nejen pro informování
trvale Ïijících obyvatel, ale i chatafiÛ a cha-
lupáfiÛ.

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

– SMS, která pfiijde zájemcÛm, je pro nû zdar-
ma, náklady nese obecní úfiad, roãní náklady
ãiní cca 14 000 Kã (1 sms obãanovi 2 Kã).

Do systému je v souãasné dobû pfiihlá-
‰eno 140 obãanÛ.
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Na‰e matefiská ‰kola je uÏ nûkolik let ãlenem
sítû MRKVIâKA. Je to síÈ matefisk˘ch ‰kol, za-
mûfiujících se na v˘chovu dûtí ke vztahu a pozná-
vání Ïivotního prostfiedí.

PfiestoÏe jsme vesnická ‰kolka, mnoho dûtí,
které k nám nastupují, zná pfiírodu spí‰ z televize
neÏ ze skuteãného kontaktu. Mnohé rodiny dnes
nemají zahrádku, o pûstování drobného domá-
cího zvífiectva ani nemluvû.

Îivot na venkovû se zmûnil, dne‰ní dûti s údi-
vem zji‰Èují, Ïe mrkev se pûstuje na záhonû,
s úÏasem hledí na malá housátka.

SnaÏíme se vyuÏívat, co nám na‰e prostfiedí
nabízí – vycházky do pfiírody, exkurze do domác-
ností, kde je‰tû dnes chovají drobná domácí
a hospodáfiská zvífiata. Samozfiejmû máme k dis-
pozici i ‰kolní zahradu.

V loÀském roce jsme se rozhodli zahradu
zmûnit tak, aby kromû prostoru pro hry dûtí více
slouÏila pro vzdûlávání. Díky projektu s názvem
„Nauãná stezka v na‰í zahradû“ jsme získali
z rozvojového programu Ministerstva ‰kolství,

mládeÏe a tûlov˘chovy finanãní dotaci ve v˘‰i
76 000 Kã.

Díky poskytnuté dotaci se nám podafiilo vybu-
dovat a osadit skalku, na které dûti mohou pozo-
rovat známé i ménû známé druhy bylin a rostlin,
uãit se o nû peãovat a chránit je.

Dále jsme vybudovali dvû stanovi‰tû pro envi-
ronmentální vzdûlávání. Stanovi‰tû jsou vybave-
na v˘ukov˘mi tabulemi a zahradním nábytkem.
Na jedné tabuli se dûti seznamují s nejznámûj-
‰ími ptáky a drobn˘mi savci, které mohou v okolí
vidût. Druhá je seznamuje s nejznámûj‰ími stro-
my a rostlinami z na‰eho okolí.

Z poskytnuté dotace jsme je‰tû pofiídili dfie-
vûn˘ dvojdomek a vybavili jej pro ukládání na-
sbíraného pfiírodního materiálu, jeho pozorování
a dal‰í práci s ním.

A teì uÏ se jenom tû‰íme, aÏ pfiijde jaro
a zaãneme novou zahradu naplno vyuÏívat.

Uãitelky M· Mûnín

Nauãná stezka v zahradû matefiské ‰koly



SPCCH – Svaz postiÏen˘ch civilizaãními cho-
robami – v Mûnínû pracuje od roku 1995.

V souãasné dobû má 78 ãlenÛ, vûkov˘ prÛ-
mûr je 67 let.

SPCCH nabízí sv˘m ãlenÛm rekondiãní, re-
habilitaãní a víkendové pobyty a v‰em, ktefií mají
zájem, zájezdy, v˘lety, ‰kolení, besedy a rÛzné
jiné akce.

V loÀském roce jsme zhlédli tfii divadelní
pfiedstavení – v Janáãkovû divadle „Cikánsk˘
baron“, v Boleradicích „Noc past˘fiÛ“ a v divadle
Radost „Malované na skle“.

Pofiádali jsme besedy s cestovateli „Na kole
po Zakarpatské Rusi a Rumunsku“ a besedu
s panem Janem Vlasákem „O Sibifii a Bajkalu“.
Besedy byly doplnûny diapozitivy a úãastníci si
mohli zakoupit knihu, kterou pan Vlasák napsal.
Tûchto besed se zúãastÀuje asi 30 posluchaãÛ.
V lednu jsme mûli pfiedná‰ku o zdravé v˘Ïivû
a rostlinn˘ch doplÀcích stravy, pfiedná‰ela paní
Humpolcová z âeského ãerveného kfiíÏe.

Dal‰í akcí bylo divadelní pfiedstavení pro dûti
z matefiské ‰koly a 1.– 3. tfiídy základní ‰koly.
Divadelní spolek z Bluãiny pod vedením paní
Kratochvílové zahrál dûtem pohádku „Jak si
pejsek ‰lapal na jazyk“ a pohádku o „·ípkové
RÛÏence“.

Vy‰li jsme si spoleãnû se ãleny SPCCH ·la-
panice a Kufiim na jarní vycházku do Marián-
ského údolí, Horákova a Ochoze. Úãast z Mû-
nína byla 8 ãlenÛ.

V ãervnu jsme pofiádali zájezd na folklorní
slavnosti do Tvrdonic – úãast 39 ãlenÛ.

Zájezd do Znojma na vinobraní se nekonal
– nebyl zájem.

V prosinci jsme pfiipravili jiÏ tfietí v˘stavu. Po
zdafiil˘ch v˘stavách s názvy „·ikovné ruce“
a „Jak se Ïilo dfiíve“ jsme pfiipravili v krásném
sále za radnicí v˘stavu „Vánoce“. Své práce
nám ukázali keramici, fiezbáfi, skláfii, podívali
jsme se na drátkování a na navlékání korálkÛ.
V˘robky fiemeslníkÛ, kvûtinové vazby a kvûtiny si
mohli náv‰tûvníci zakoupit. Na v˘stavu se pfii‰lo
podívat 498 obãanÛ z na‰í obce a okolí.

Pfiedvánoãní posezení pfii hudbû a malém
obãerstvení bylo poslední akcí SPCCH r. 2008.

Pro tento rok jsme si naplánovali:
� 7. dubna – „Tradice Velikonoc“ – v budovû

Z· budeme spoleãnû s dûtmi plést pomláz-
ky a zdobit kraslice

� 19. dubna – náv‰tûva divadelního pfiedsta-
vení „Dalskabáty, hfií‰ná ves“ v divadle v Bo-
leradicích

� 26. dubna – zájezd na Floru Olomouc, Bys-
trovany

� kvûten – turistická vycházka „Antropos“
� ãerven – náv‰tûva divadla v Boleradicích,

pfiedstavení „Láska brány otevírá“
� záfií – náv‰tûva divadla v Boleradicích
� fiíjen – v˘stava „Krásy podzimu“ se zamûfie-

ním na ovoce, zeleninu a kvûtiny
� prosinec – v˘stava „Vánoce, fiemesla“

V‰echny na‰e akce nejsou urãeny pouze
ãlenÛm SPCCH, vítáme také zájemce z fiad ‰i-
roké vefiejnosti. Pfiijìte se pobavit, pouãit a udû-
lat nûco pro své zdraví! Hana Heinrichová
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SPCCH – nejaktivnûj‰í organizace v obci

Autor fotografií:
Josef Lauterbach
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ v roce 2008
Uplynul˘ rok byl pro nás velice v˘znamn˘ pfie-

dev‰ím 100. v˘roãím zaloÏení sboru.
Zaãátkem bfiezna nav‰tívili zástupci na‰eho

sboru základní a matefiskou ‰kolu v na‰í obci ve
snaze získat dûti pro v˘tvarnou soutûÏ „PoÏární
bezpeãnost oãima dûtí“. Dûti se soutûÏe zhos-
tily velice úspû‰nû. V˘sledkem jejich snaÏení
bylo hned nûkolik ocenûní:
– V základní ‰kole byla ocenûna Iveta ·Èastná,
která obsadila tfietí místo v okrskovém kole.

– V matefiské ‰kole byla radost dvojnásobná.
Barbofie ·amánkové se podafiilo v okrsko-
vém kole obsadit první místo a v krajském
kole místo druhé.
Ocenûní a drobné dárky pfiedali dûtem zástup-

ci SdruÏení âech, Moravy a Slezska 18. ãervna
2008.
Tato v˘tvarná soutûÏ bude probíhat i v leto‰-

ním roce.

Jak jiÏ bylo uvedeno v zaãátku, v kvûtnu mi-
nulého roku jsme oslavili 100. v˘roãí zaloÏení
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v Mûnínû.
Oslavy tohoto v˘roãí probíhaly cel˘ t˘den tû-

mito akcemi:
– V˘stavkou v sále na radnici mapující historii
na‰eho sboru.

– 7. kvûtna Námûtov˘m cviãením v základní
‰kole ve spolupráci s Hasiãsk˘m záchrann˘m
sborem Jihomoravského kraje, stanicí Îidlo-
chovice. Po skonãení námûtového cviãení byla
na hfii‰ti pfiedvedena ukázka vypro‰Èování
osob z havarovaného vozidla a poskytnutí
první pomoci. Obû ukázky byly urãeny pro
Ïáky základní ‰koly.

– 8. kvûtna Setkáním zaslouÏil˘ch hasiãÛ, za-
konãen˘m slavnostní schÛzí sboru a ocenû-
ním jednotliv˘ch ãlenÛ. Po zbytek veãera v‰em
pfiítomn˘m k poslechu i tanci hrála cimbálová
muzika VarmuÏané.

– 10. kvûtna 1. kolem v poÏárním sportu muÏÛ
a Ïen. V tomto sportovním klání se na‰e druÏ-
stvo Ïen probojovalo do 2. kola, které se ná-
slednû konalo v Brnû. Zde v silné konkurenci
vybojovala na‰e dûvãata krásné 2. místo. Ví-
tûzství jim uniklo o pouhou jednu vtefiinu.

V druhé polovinû roku zaãala realizace pfie-
stavby garáÏe. Koncem prosince Obecní úfiad
v Mûnínû zakoupil star‰í hasiãské auto. âlenové
sboru pak provedli nátûr nádrÏe a drobné opravy
tohoto auta.
Poslední lednov˘ den roku 2009 bylo auto za-

fiazeno do v˘jezdu a pfiipraveno k zásahu. První
jeho nasazení probûhlo hned 3. 2. 2009 pfii po-
Ïáru sazí v komínû rodinného domu v Mûnínû.

Z ãinnosti zásahové jednotky:
âlenové v˘jezdové jednotky se bûhem roku

zúãastnili nûkolika ‰kolení:
– ‰kolení nositelÛ d˘chací techniky v Sokolnicích,
– ‰kolení strojníkÛ v ¤íãanech u Brna.
Pût ãlenÛ jednotky se zúãastnilo 24hodinové

stáÏe v poÏární stanici Îidlochovice. Absolvovali
zde ‰kolení, jak postupovat pfii dopravní nehodû.
Takto získané znalosti mûli následnû moÏnost
uplatnit pfii dopravní nehodû dvou osobních auto-
mobilÛ v Modfiicích.
Bûhem roku jednotka provedla na dvû desítky

technické pomoci pro obec.

1 2



V roce 2008 zásahová jednotka sboru zasa-
hovala na katastru obce pfii deseti poÏárech,
jednom planém poplachu, jedné dopravní ne-
hodû a jednom námûtovém cviãení.

Chronologick˘ soupis zásahÛ jednotky:

– 11. 2. 2008 – poÏár trávy u cyklostezky mezi
obcemi Bluãina a Mûnín

– 16. 2. 2008 – Mûnín, sídelní ãást Jalovisko –
koufi z lesa, plan˘ poplach

– 17. 4. 2008 – Mûnín, kfiiÏovatka – dopravní ne-
hoda dvou osobních automobilÛ

– 7. 5. 2008, 09:06 – poÏár Z· Mûnín – námû-
tové cviãení

– 17. 5. 2008, 23:30 – poÏár unimobuÀky na b˘-
valé skládce v Mûnínû

– 27. 7. 2008, 10:03 – poÏár chlévské mrvy na
plo‰e 2�2 m – likvidace lafetovou proudnicí

– 30. 7. 2008, 10:51 – poÏár slámy a strni‰tû
a následkem tûÏkého popálení

– 5. 8. 2008, 20:47 – poÏár hnoji‰tû 2�2 m, pro-
vedeno prolití hnoji‰tû

– 19. 8. 2008, 17:29 – poÏár hnoji‰tû, provedeno
prolití hnoji‰tû

– 26. 8. 2008, 21:23 – Mûnín – poÏár trávy
a strni‰tû u kraje silnice smûrem na Otmarov

– 1. 9. 2008, 16:12 – Mûnín – samovznícení
hnoji‰tû, likvidace lafetou

– 18. 10. 2008 – stáÏ na PS Îidlochovice – úãast
na dopravní nehodû dvou osobních automobilÛ

– 5. 11. 2008, 14:43 – Mûnín – poÏár stohu – ha-
‰ení proudy C, rozebírání

– 30. 11. 2008 – Mûnín – poÏár garáÏe

Jednotka v prÛmûrném poãtu 5 ãlenÛ pravi-
delnû vyjíÏdûla na Ïádost operaãního stfiediska.

http://sdhmenin.tym.cz
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1, 2 Zástupci hasiãÛ pfiedávají dárky ocenûn˘m
dûtem základní a matefiské ‰koly

3, 4 Vypro‰Èování osob z havarovaného vozidla
– ukázka urãená dûtem Z· Mûnín

5 1. kolo soutûÏe v poÏárním sportu
– druÏstvo Ïen z Mûnína

6 MuÏi SDH Mûnín
7 V˘stavka z historie mûnínského

hasi‰ského sboru v sále na radnici
8 Setkání zaslouÏil˘ch hasiãÛ z Mûnína

a okolí
9 Star‰í, av‰ak pro nás nové, hasiãské auto 6

5

4

3
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Informace pro obãany:

Nahla‰ení plánovaného pálení lze provést na
telefonním ãísle 150, pfiípadnû na tûchto interne-
tov˘ch stránkách:

www.firebrno.cz/paleni-klesti

Odesláním formuláfie Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
Jihomoravského kraje nepovoluje pálení. Odeslá-
ním vyplnûného formuláfie je Va‰e pálení evido-
váno operaãním a informaãním stfiediskem ha-
siãského záchranného sboru Jihomoravského
kraje. Evidence slouÏí jen pro moÏnost ovûfiení
místa pálení s moÏn˘m nahlá‰ením poÏáru.
UpozorÀujeme na zákon ã. 133/1985 Sb. ve

znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, kter˘ v § 5 odst. 2 za-

kazuje právnick˘m a podnikajícím fyzick˘m oso-
bám vypalování porostu. Pfii spalování hofilav˘ch
látek na volném prostranství jsou právnické
a podnikající fyzické osoby povinny, se zfietelem
na rozsah této ãinnosti, stanovit opatfiení proti
vzniku a ‰ífiení poÏáru. Spalování hofilav˘ch látek
na volném prostranství vãetnû navrhovan˘ch
opatfiení jsou povinny pfiedem oznámit územnû
pfiíslu‰nému hasiãskému záchrannému sboru
kraje, kter˘ mÛÏe stanovit dal‰í podmínky pro tuto
ãinnost, popfiípadû takovou ãinnost zakázat.

Na závûr bych chtûl podûkovat v‰em spon-
zorÛm a v‰em, ktefií nás v uplynulém roce pod-
pofiily.

David Va‰ek

7 8

9
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Vydafien˘ svátek milovníkÛ vína
JiÏ 33. v˘stavu vín uspofiádali ãlenové âes-

kého zahrádkáfiského svazu v na‰í obci. Po-
tfietí ve své historii se tato akce uskuteãnila
v sále na radnici. Hodnocení vystaven˘ch vzorkÛ
probûhlo v sobotu 21. února. 46 vinafiÛ hodno-
tilo 338 vzorkÛ poslední úrody tohoto u‰lechti-
lého moku. Odborn˘mi garanty celé této hodno-
titelské akce byli uÏ tradiãnû pánové MVDr.
Bohumil Hunkes z Chrlic a Alois Dohnálek
z Moutnic. Jak se podafiilo ohodnotit dodané
vzorky vín se mohla ‰iroká vefiejnost pfiesvûdãit
o t˘den pozdûji v sobotu 28. února na jiÏ zmí-
nûné v˘stavû. Z vystaven˘ch 338 vzorkÛ bylo
207 vzorkÛ bílého vína a 131 vzorek vína ãer-
veného.

Vystavovali vinafii z 24 obcí, nejvíce samo-
zfiejmû z na‰í obce (32 vystavovatelÛ se 79
vzorky), druhou nejãetnûji zastoupenou obcí byla
Bluãina (14 vinafiÛ s 41 vzorky), dále pak Telnice
(10 vystavovatelÛ s 25 vorky), Brno (13 vysta-
vovatelÛ rovnûÏ s 25 vzorky)... Jako nejlep‰í
víno – ‰ampion v˘stavy – bylo ohodnoceno bílé
víno Veltlínské zelené v pozdním sbûru vinafie
p. Lubomíra Bûlehrádka z Rebe‰ovic a ãervené
víno Frankovka p. Michala Valy z Nosislavi.

K dobré pohodû a zábavû v odpoledních ho-
dinách pfiispûla cimbálová muzika VarmuÏané.
Îe se hudba líbila a cel˘ tento vinafisk˘ svátek
vydafiil, svûdãí mj. i to, Ïe si náv‰tûvníci vynutili
prodlouÏení hudební produkce, a tím i vlastní
v˘stavy.

O neru‰en˘ prÛbûh celé akce se kromû po-
fiadatelÛ starali také na‰i mladí spoluobãané
v roli somelierÛ. Jim patfií dík za ãas, kter˘ v˘-
stavû vûnovali, a nezb˘vá neÏ doufat, Ïe z nû-
kterého z nich vyroste budoucí mûnínsk˘ vinafi.
Dík patfií sponzorÛm a samozfiejmû ãlenÛm âes-
kého zahrádkáfiského svazu za uspofiádání to-
hoto „vinafiského svátku“.

Je‰tû snad srovnání leto‰ní roãníku s roãní-
kem loÀsk˘m:

V loÀském roce vystavovali vinafii z 25 obcí
celkem 331 vzorek vína, letos vinafii z 29 obcí
celkem 338 vzorkÛ vín. LoÀská náv‰tûvnost byla
156 platících hostÛ, leto‰ní pak 204.

Leto‰ní v˘stava skonãila a my se mÛÏeme
tû‰it na v˘stavu pfií‰tí, jiÏ 34. v historii místního
zahrádkáfiského svazu. - r -

� Ilustraãní fota jsou z v˘stavy vín v roce 2008
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TJ Sokol Mûnín v roce 2008
VyuÏívám pfiíleÏitosti, abychom na stránkách

Mûnínského zpravodaje dal nahlédnout do dûní
v Tûlocviãné jednotû Sokol Mûnín. Ta má v sou-
ãasné dobû 115 ãlenÛ. Hlavní náplní její ãinnosti
je dobrovolná práce funkcionáfiÛ a cviãitelÛ na
úseku tûlov˘chovy a sportu, v oblasti kulturnû
spoleãenské a také hospodáfiské. Celková hod-
nota majetku Sokola je podle posledního pas-
portu 3 631 300 Kã.

Ve sportovní ãásti je nejvût‰í aktivita sou-
stfiedûna do oddílu házené. I kdyÏ do‰lo k ome-
zení muÏsk˘ch sloÏek na základû chybûjícího
kádru muÏÛ, zÛstává stále oddíl hlavní základ-
nou sportovní ãinnosti. V soutûÏi hrají dorosten-
ky, mlad‰í Ïákynû, mlad‰í Ïáci a miniÏáci. Oddíl
trénuje 3� t˘dnû v tûlocviãnû a vyuÏívá turnajÛ
v blízk˘ch i vzdálenûj‰ích sportovních halách.
Oddíl má 2 vy‰kolené trenéry.

MuÏské sloÏky jsou zastoupeny 9ãlen˘m
muÏstvem hrajícím florbal, které hraje v soutûÏi
Amatérské florbalové ligy, a 10ãlen˘m druÏ-
stvem sálové kopané (futsal), hrajícím ve skupi-
nû II.B okrsku Brno-mûsto, do které v roce 2008
postoupilo.

V oddíle v‰estrannosti, kter˘ je doménou Ïen-
sk˘ch sloÏek, cviãí Rodiãe a dûti, Ïeny ve cviãení
Aerobiku a Ïeny cviãící prvky zdravotní tûlov˘-
chovy a jógy.

Tûlocviãna je v zimních mûsících vyuÏívána
pro kondiãní pfiípravu ÏákÛ i hráãÛ kopané a dal-

‰ími zájemci o sálov˘ sport z fiad mûnínsk˘ch
obãanÛ i pfiespolních. RovnûÏ je vyuÏívána pro
badminton.

Dal‰í ãinností v na‰í práci je kulturnû spole-
ãenská ãinnost – organizování spoleãensk˘ch
akcí. Z dfiívûj‰í tradice pofiádání taneãních dis-
koték bylo upu‰tûno. Nyní organizujeme jednou
roãnû spoleãensk˘ ples a v letních mûsících
akce na venkovním parketu. Ples, kter˘ se usku-
teãnil 31. ledna 2009, byl pfiipravován zástupci
v‰ech na‰ich sloÏek. Zásluhu na zdárné prÛ-
bûhu mûli nejen organizátofii, ale také sponzofii,
ktefií pfiispûli sv˘mi dary do tomboly.

Velkou starostí je péãe o objekt a areál so-
kolovny. KaÏdoroãnû se dafií ãást majetku opravit
a modernizovat. V roce 2008 jsme opravili stá-
vající podlahu tûlocviãny. Úpravou pÛvodních
parket z roku 1930 byla docílena bezpra‰ná pro-
tiskluzová podlaha, která pfii správné údrÏbû
a pouÏívání Ïádoucí cviãební obuvi odpovídá
standardu pro tûlocviãny. Aby Ïivotnost podlahy
byla co nejdel‰í, podlepili jsme cviãební náfiadí,
stoly a v‰echny Ïidle filcov˘mi v˘lisky zamezují-
cími po‰krábání podlahy.

Av‰ak ne v‰echno se dafií. Nejvût‰ím problé-
mem zÛstává i nadále vztah mládeÏe k hodno-
tám. Pfietrvává po‰kozování fasády nápisy, niãení
nového oplocení, nedodrÏování ãistoty v celém
areálu.

Jan Pustina
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duben 2009
17. 4. V˘mûna – americké drama
24. 4. Peklo s princeznou – ãeská filmová

pohádka reÏiséra ZdeÀka Tro‰ky

kvûten 2009
1. 5. Kronika rodu SpiderwickÛ

– dobrodruÏn˘ film USA
8. 5. Líbá‰ jako bÛh – ãeská komedie

reÏisérky Marie PoledÀákové
15. 5. Muzikál ze stfiední – americká rodinná

komedie
22. 5. Pfiíbûh o Zoufálkovi – pohádka
29. 5. 96 hodin – francouzsk˘ akãní film

ãerven 2009
5. 6. Pochyby – americk˘ film s Meryl Streep
12. 6. Valk˘ra – drama líãící pokus o atentát

na Adolfa Hitlera
12. 6. Horton – film pro dûti
19. 6. Vévodkynû – historické drama
26. 6. Austrálie – western

Austrálie
Nicole Kidmanová v roli britské aristokratky Sarah Ashleyo-
vé pfiijíÏdí pfiesvûdãit svého muÏe, aby prodal ranã Daleké
pastviny v Severním teritoriu Austrálie. ManÏela v‰ak najde
zavraÏdûného a ranã zruinovan˘. Jedinou ‰ancí na zá-
chranu farmy je pfiehnat stádo krav do Darwinu a prodat
je tam...

Anglick˘ western s ãesk˘mi titulky. Tento milostn˘ a dobro-
druÏn˘ pfiíbûh se stal nejdraÏ‰ím australsk˘m filmem v‰ech
dob.

Ná
‰t
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