
VáÏení spoluobãané,
vstoupili jsme do dal‰ího volebního období pro roky 2010
aÏ 2014. Z podzimních komunálních voleb vze‰lo nové Za-
stupitelstvo obce Mûnín. I kdyÏ do‰lo k urãit˘m zmûnám
ve vedení obce, budeme i nadále pokraãovat v nastolené
koncepci práce a naváÏeme tak na celkem úspû‰né pfied-
cházející volební období. Dá se fiíci, Ïe prÛbûh tohoto voleb-
ního období jsme nastínili ve volebním programu a právû
on bude takov˘m na‰ím vodítkem. Spoléháme pfii tom na
t˘movou práci, a to jak od v‰ech zastupitelÛ obce, tak
i od v‰ech pracovníkÛ Obecního úfiadu Mûnín.

Vzhledem k tomu, Ïe v souãasné dobû daÀové pfiíjmy
od státu budou niÏ‰í, musíme soustfiedit pozornost jen na
ty nejpotfiebnûj‰í akce a usilovat o moÏnost získání do-
taãních titulÛ vypsan˘ch JmK.

Co nás tedy v následujících ãtyfiech letech ãeká?
Prvofiad˘m a dá se fiíci úkolem na celé období je pro-

vést v katastrálním území obce Mûnín komplexní pozem-
kové úpravy. Zde jiÏ máme potfiebné administrativní úkoly
zpracované a byla podána Ïádost na Pozemkov˘ úfiad
Brno-venkov k zahájení jiÏ dfiíve pfieru‰en˘ch komplex-
ních pozemkov˘ch úprav v k. ú. Mûnín.

Soustfiedíme pozornost na získání dotací z EU.
V souãasné dobû má obec Mûnín alokovány jiÏ dvû do-
tace z Operaãního programu ÎP na sníÏení energetické
nároã-nosti budov M· a Z· Mûnín. Na základû roz-
hodnutí ministerstva Ïivotního prostfiedí o poskytnutí pod-
pory na spolufinancování projektÛ provedeme zateplení
budov M· a Z·, vãetnû v˘mûny oken a dvefií. V rámci
tûchto úprav budeme pokraãovat v modernizaci obou
‰kol a v‰e by mûlo b˘t provedeno v letech 2011 a 2012.

I nadále budeme pokraãovat v komunikaãních úpra-
vách po obci. T̆ ká se to pfiedev‰ím oprav a úprav míst-
ních komunikací a chodníkÛ. Pozornost zamûfiíme i na
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údrÏbu vefiejn˘ch prostranství a budeme klást dÛraz na provozuschopnost pozemních ko-
munikací II. a III. tfiídy, jejichÏ správu provádí SÚS JMK.

V oblasti ãi‰tûní odpadních vod se soustfiedíme na odkanalizování osady Jalovisko.
Zde se jiÏ zaãaly provádût geodetické práce, následovat bude zpracování projektové do-
kumentace pro kanalizaci a âOV. Tento úkol pfii získání dotace bychom chtûli splnit v roce
2013. V oblasti ãi‰tûní odpadních vod se zamûfiíme na âOV Mûnín na dobudování kon-
cového stupnû zpracování ãistírensk˘ch kalÛ a udrÏení âOV v bezporuchovém a bezpeãném
provozu.

Stále více problémÛ vyvstává s likvidací biologicky rozloÏitelného komunálního odpadu,
kter˘ tvofií odpady z údrÏby zahrad, vefiejného prostranství, popfi. potraviny z domácností.
V souãasné dobû se zpracovává Ïádost o dotaci z Operaãního programu ÎP na vyba-
vení obce kompostéry. Jednalo by se o vybavení domácností a obce asi 420 kompostéry
o objemu 900 l vãetnû ‰tûpkovaãe pro obec. Lep‰ím nakládáním s bioodpady docílíme
minimalizování nákladÛ obce spojen˘ch se zaji‰tûním následné likvidace bioodpadÛ. V prÛ-
bûhu volebního období necháme zpracovat studii Odpadového sbûrného dvora s návrhem
technického a technologického fie‰ení odpadového centra. Studie bude slouÏit jako dal‰í
podklad pro získání dotace a vyhodnocení realizace zámûru.

Chceme i nadále pokraãovat v návrhu rekonstrukce Dvora za radnicí, a to k lep‰ímu
vyuÏití v‰ech prostorÛ. Necháme zpracovat PD pro vyuÏití budovy na parcele ã. 621 (b˘-
val˘ byt správce), pfiiãemÏ vjezd do prostoru opravárensk˘ch dílen bude situován aÏ za
tuto budovu a prostor pfied kulturním obecním sálem bude oddûlen od prostoru opravá-
rensk˘ch dílen. V této oblasti musíme postupovat velmi citlivû a v pfiípadû uspokojiv˘ch
finanãních moÏností mÛÏeme zrealizovat naplánované ordinace lékafiÛ, po‰tovní úfiad,
místnosti pro sluÏby a knihovnu.

V oblasti ãinnosti ochrany a údrÏby pfiírody se zamûfiíme na „Revitalizaci slepého ra-
mene“ – VKP Mûnínská tÛÀ. Jedná se o vyãi‰tûní a odbahnûní vodního ramene od ná-
drÏe „Rybníãek“ aÏ na konec úseku pod RD Franti‰ka Kopeãka, vãetnû údrÏby a obnovy
zelenû. Tento nesnadn˘ projekt lze realizovat jedinû pfii získání dotace.

Pro podporu sportu a vyuÏití volného ãasu mládeÏe dokonãujeme víceúãelové hfii‰tû,
budeme podporovat, pfiípadnû roz‰ífiíme spolupráci se v‰emi dobrovoln˘mi spolky v obci
a i nadále budeme podporovat a udrÏovat v˘znamné spoleãenské tradice a v˘znamné
události v obci.

Urãitû v tomto krátkém nástinu není obsaÏen v‰echen ekonomick˘, kulturní a spole-
ãensk˘ rozvoj obce. Na‰ím úkolem je snaÏit se o trvale udrÏiteln˘ rozvoj obce, komuni-
kovat s obãany a zapojovat je do rozhodování o vefiejn˘ch záleÏitostech.

Dal‰ím na‰ím úkolem je také starat se o potfieby obãanÛ a mûli bychom práci v úfiadu
vykonávat tak, aby se lidem v obci dobfie Ïilo, a tak si nás i váÏili.

Spoléháme i v tomto volebním období na dobrou spolupráci se v‰emi obãany obce,
neboÈ úspû‰né hospodafiení obce je pfiímo závislé
na pomoci v‰ech obãanÛ.

Dûkuji za Va‰i pomoc a pfieji v‰em hodnû zdraví
a osobní spokojenosti.
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Krátké hodnocení roku 2010
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Z rozpoãtu obce na rok 2010 se podafiilo zrealizovat a finanãnû zabezpeãit naplánované
stavební a projekãní práce, splácet pÛjãky na vodovod a intenzifikaci âOV a zaji‰Èovat
spolehliv˘ chod obce.

Stavební a projekãní práce:
– Úprava krajnice silnice II/416 smûr Telnice vãetnû odvodnûní. Práce probíhaly v úseku
od bytovky ã. 336 po obou stranách silnice aÏ na okraj obce. Souãástí tûchto úprav bylo
poloÏení potrubí pro odvod de‰Èov˘ch vod ze silnice a ze stfiech RD a vybudování od-
stavn˘ch ploch mezi silnicí a pfiedzahrádkami RD. Novû byla zfiízena odstavná plocha
pro osobní automobily pfied bytovkou ã. p. 336.

– Oprava chodníkÛ v ul. Rybiãkova a ãást chodníkÛ naproti sokolovny od RD ã. 120 aÏ
po RD ã. 194.

– PÛdní vestavba tfiídy M· Mûnín vãetnû ve‰kerého pfiíslu‰enství a únikového poÏárního
schodi‰tû. Touto pÛdní vestavbou byla zfiízena 3. tfiída M·, pfiiãemÏ kapacita M· je nyní
69 dûtí. Souãástí zfiízení 3. tfiídy matefiské ‰kolky byla i stavební úprava vstupu do bu-
dovy M· pro roz‰ífiení ‰aten a stavební úprava kanceláfie fieditelky.

– Postavení nové hfibitovní zdi u ‰kolní zahrady.
– Realizace stavby komunikace pro pû‰í na b˘valém Ml˘nském náhonû s moÏn˘m v˘-
jezdem osobních vozidel z ulice Chaloupky a pfiilehl˘ch garáÏí.

– Úprava terénu a vybavení odpoãinkového posezení u cyklostezky. Zde zb˘vá dofie‰it
lep‰í ozelenûní odpoãívadla.

– Terénní úpravy, poloÏení podkladov˘ch vrstev a montáÏ oplocení pro víceúãelové hfii‰tû
vãetnû terénních úprav okolí.

– Pro bezpeãnost chodcÛ bylo provedeno roz‰ífiení chodníku u pfiechodu pro chodce pfied
prodejnou Karlova pekárna.

– Zabudování zpûtné klapky do odlehãovacího potrubí kanalizace u potoka „¤íãka“ vãetnû
úprav protipovodÀov˘ch nádrÏí na âOV Mûnín.

– Opravy ‰achet na kanalizaci v prostoru prodejny Karlova pekárna, Ml˘nsk˘ náhon a by-
tovky ã. p. 406.

– Obnovení polní cesty pod hrází potoka ,,¤íãka“ v PrÛmyslové zónû Mûnín – Jih.
– Zpracování pasportu dopravního znaãení místních komunikací v obci Mûnín. Na jafie
2011 na základû odsouhlasení pasportu DI Policie âR a odborem dopravy Îidlocho-
vice provedeme dopravní znaãení v ulicích pro lep‰í zprÛjezdnûní místních komunikací.

– Mimofiádnou událostí byl v mûsíci ãervnu povodÀov˘ stav na fiece Cézavû (Litavû) a po-
toce ¤íãka. Dne 2. 6. 2010 po vydatn˘ch pfiívalov˘ch de‰tích do‰lo k úplnému naplnûní
koryt fieky Cézavy a potoka ¤íãka. V prÛlehu hráze na Cézavû u b˘valého hospodáfi-
ského mostu pfietekla voda pfies hráz a odvodÀovacími prÛkopy natékala smûrem do
obce. K utûsnûní hráze byla povolána JSDH z âerné Hory, která spoleãnû s JSDH



1 Odpoãivadlo na cyklostezce
2 Opraven˘ chodník naproti sokolovny
3 Nov˘ chodník spojující bytovou v˘stavbu se silnicí

smûr Otmarov
4 Úprava krajnice silnice na Klínku
5 Nov˘ chodník s oplocením oddûlujícím kanál

od chodníku v Rybiãkovû uliãce
6 V˘stavba nové hfiibitovní zdi
7 Dal‰í etapa stavby dûtského a víceúãelového

hfii‰tû v Hlinikách
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Mûnín zatûsnila prÛleh hráze. Dne 3. 6.
2010 po kontrolách hrází hrozilo – vzhle-
dem k provlhãení hráze – celkové protrÏe-
ní hráze v místû natûsnûní prÛlehu. Oka-
mÏitû bylo povoláno 12 JSDH na celkové
zaji‰tûní hráze z návûtrné strany. Na za-
ji‰tûní hráze pomáhali i dobrovolníci z fiad
místních obãanÛ. Za tuto nezi‰tnou pomoc
patfií v‰em obûtav˘m spoluobãanÛm podû-
kování.

Z tohoto hodnocení a porovnáním s tím, co
jsme si na rok 2010 naplánovali, se dá fiíci,
Ïe rozsah investiãních a neinvestiãních akcí
zahrnut˘ch do rozpoãtu r. 2010 jsme v pod-
statû splnili. Ke spokojenosti nás v‰ech se
snaÏíme udrÏovat pofiádek v obci, upravovat
vefiejná prostranství a starat se spoleãnû
s obãany o zeleÀ a pofiádek pfied rodinn˘mi
domy. Za zastupitelstvo obce Vám v‰em dû-
kuji za spolupráci a vûfiím, Ïe tomu tak bude
i nadále. -st-

1
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Rozpoãet na rok 2011
Návrh rozpoãtu na rok 2011 byl sestaven vedením obce a zpracován na jednání rady

obce. Návrh rozpoãtu byl sestaven dle skuteãnosti rozpoãtu roku 2010, a to s men‰ími
úpravami vzhledem k daÀové v˘tûÏnosti. Sestaveny byly pfiíjmy podle daÀov˘ch poloÏek
a k tomu pfiidûleny ostatní pfiíjmy. Následnû byly zpracovány neinvestiãní v˘daje a k tomu
zafiazeny investiãní akce. Tím byl vytvofien vyrovnan˘ rozpoãet na rok 2011.

Investiãní a neinvestiãní akce zahrnuté do rozpoãtu roku 2011:
– Realizace místní komunikace pro 7 rodinn˘ch domÛ u fotbalového hfii‰tû.
– Zateplení a modernizace M· – v˘bûrové fiízení na zhotovitele díla bude vypsáno na
provedení zateplení budov M· a Z· Mûnín, pfiiãemÏ vlastní provedení zateplení budov
bude rozdûleno na roky 2011 a 2012. Na obû akce budou kromû vlastních finanãních
prostfiedkÛ ãerpány finanãní prostfiedky z fondÛ EU.

– Oprava chodníkÛ v ãásti obce od RD ã. p. 78 p. Jifiího Hejnala aÏ po RD ã. p. 97 p. Jaro-
slava Palána a men‰í ãást chodníkÛ od kfiiÏovatky pfied RD ã. p. 261 p. L. Klimka aÏ po
RD ã. p. 364 p. Josefa Urbánka, vãetnû odvodnûní místní komunikace a RD.

– Dokonãení stavby víceúãelového hfii‰tû s umûlohmotn˘m povrchem vãetnû jeho osvût-
lení.

– Oprava stropÛ v Z· Mûnín, a to ve dvou tfiídách ve staré budovû.
– Zfiízení nového vjezdu do Dvora za radnicí kolem budovy na parcelním ãísle 621 (b˘-
val˘ byt správce) a stavební úpravy k rozdûlení prostoru v hospodáfiském dvofie.

– Oprava místní komunikace v úseku od kovárny p. J. Urbánka aÏ po kfiiÏovatku u bytovky
ã. p. 355.

– Projekãní a geodetické práce pro kanalizaci v osadû Jalovisko.
– Zhotovení projekãních prací a inÏen˘rské ãinnosti pro Revitalizaci slepého ramene –
„Mûnínská tÛÀ“.

– âásteãná v˘sadba zelenû v obci.
– Men‰í úpravy a údrÏbáfiské práce na obecních budovách, komunikacích, vefiejném osvût-
lení, místním rozhlasu a vefiejném prostranství.
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Rozpoãet na rok 2011 – pfiíjmy
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DaÀ z pfiíjmu – závislá ãinnost 2 500 000 Kã
DaÀ z pfiíjmu – podnikatelská ãinnost 200 000 Kã
DaÀ – kapitálové v˘nosy 190 000 Kã
DaÀ z pfiíjmu – právnické osoby 2 800 000 Kã
DaÀ z pfiíjmu – obec 0 Kã
DaÀ – DPH 5 500 000 Kã
Komunální odpad od obãanÛ 790 000 Kã
Poplatky za psy 15 000 Kã
Poplatek za uÏívání VP 800 Kã
Poplatky za hrací automaty 80 000 Kã
V˘tûÏek z VHP 73 000 Kã
Správní poplatky 72 000 Kã
DaÀ z nemovitosti 2 000 000 Kã
DaÀové pfiíjmy 14 220 800 Kã
Dotace na zateplení M· 106 500 Kã
Prodej pozemkÛ 1 800 000 Kã
Pronájem pozemkÛ Solar systém, SUS Brno 104 500 Kã
Z dob˘vacího prostoru – BáÀsk˘ úfiad 169 000 Kã
Pronájem – vodovod 120 000 Kã
Pronájem – ZeleÀák 14 400 Kã
Stoãné 840 000 Kã
TrÏba – kino 80 000 Kã
âtenáfiské pfiíspûvky 1 000 Kã
Nájem – Spolkov˘ dÛm 200 Kã
Nájem – p. Kfiivánek, RD 62 21 600 Kã
pfi. Eko-kom – za tfiídûn˘ odpad 88 000 Kã
El. energie objektÛ OÚ 150 000 Kã
Za energie – DvÛr, po‰ta, zdravotní stfiedisko 170 000 Kã
Za prodej zboÏí 5 000 Kã
Vnitfiní správa – nájmy
Nájmy – DvÛr, Hoblík, po‰ta 527 600 Kã
Nájmy – zdravotní stfiedisko 9 000 Kã
Pfiijaté náhrady za energie 144 000 Kã
Úroky Z bú 120 000 Kã
Ostatní pfiíjmy 4 470 800 Kã

P¤ÍJMY CELKEM 18 691 600 Kã



Rozpoãet na rok 2011 – v˘daje

Zemûdûlství a lesní hospodáfiství 86 300 Kã
Pozemky – podnikatelská zóna

PrÛmyslová a ostatní odvûtví hospodáfiství 110 000 Kã
Sbûr a zpracování druhotn˘ch surovin

ZáleÏitosti pozemních komunikací, silnice 3 715 200 Kã
Místní komunikace, chodníky, cyklostezka

Vodní hospodáfiství 1 098 500 Kã
âOV, kanalizace, vodovod
Podélná úprava vodního toku

·kolství 4 581 500 Kã
Matefiská ‰kola, ‰kolní jídelna
Základní ‰kola

Kultura 386 700 Kã

Tûlov˘chova a zájmová ãinnost 1 770 000 Kã

Bydlení, komunální sluÏby a územní rozvoj 429 500 Kã

Ochrana Ïivotního prostfiedí 1 474 300 Kã

Sociální sluÏby a ãinnost v sociálním zabezpeãení 25 000 Kã

PoÏární ochrana 80 000 Kã

Státní správa, územní samospráva 2 868 000 Kã

Ostatní ãinnosti 1 100 600 Kã

V¯DAJE CELKEM 17 725 600 Kã

Financování

Splátka pÛjãky SFÎP 380 000 Kã

Splátka vodovodu 586 000 Kã

Celkem konsolidace 966 000 Kã
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Informace pro obãany

Pracovi‰tû CZECH-POINT

úfiední hodiny: po, st 8.00–12.00 13.00–17.00

Zde se vydávají:

– v˘pisy z Katastru nemovitostí
správní poplatek: 100,- Kã za 1. stranu + 50,- Kã za kaÏdou dal‰í stranu

– v˘pisy z Obchodního rejstfiíku
správní poplatek: 100,- Kã za 1. stranu + 50,- Kã za kaÏdou dal‰í stranu

– v˘pisy z Îivnostenského rejstfiíku
správní poplatek: 100,- Kã za 1. stranu + 50,- Kã za kaÏdou dal‰í stranu

– v˘pisy z Rejstfiíku trestÛ
správní poplatek: 50,- Kã za v˘pis bez ohledu na poãet stran

– v˘pisy z bodového hodnocení fiidiãÛ
správní poplatek: 100,- Kã za 1. stranu + 50,- Kã za kaÏdou dal‰í stranu

Dále provádíme:

– pfiihla‰ování k trvalému pobytu
– ovûfiování podpisÛ a listin (legalizace a vidimace)
– v˘bûr poplatkÛ

Úfiední hodiny OÚ Mûnín

po 8.00–17.00
st 8.00–17.00
pá 8.00–10.00
Tel. 544 224 521

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
Tel.: 544 224 526

Knihovna Mûnín

po 15.00–17.00
st 15.00–17.00

Ordinace MUDr. Hany Jahorné

po 7.00–11.00
út 7.00–11.00
st 15.30–18.00
ãt 7.00–11.00
pá 12.00–14.00
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Obãanské prÛkazy
a cestovní pasy vydávají:

Matrika Bluãina
po, st 8.00–12.00 13.00–17.00
Tel.: 547 235 221

547 235 306

Mûstsk˘ úfiad Îidlochovice
po, st 8.00–17.00
Telefony:
547 428 744 hlavní matrika
547 428 742 evidence obyvatel
547 428 743 obãanské prÛkazy

cestovní pasy

V Îidlochovicích se vyfiizují první ob-
ãanské prÛkazy pro patnáctileté, ostatní
OP, cestovní pasy a fiidiãské prÛkazy.

Matrika Îidlochovice sdûlila, Ïe pfii po-
tfiebû obãanÛ vyfiídí naléhavé záleÏitosti
obãanÛ i mimo úfiední dny (napfi. vydání
cestovního pasu s pfiíplatkem – do dru-
hého dne nebo kdyÏ mají obãané cestu
k lékafii v neúfiední den).

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

(obdrÏíte na Obecním úfiadû Mûnín)

Poplatky v roce 2011

Od 28. 2. 2011 do 31. 3. 2011 se bude
vybírat poplatek za komunální odpad
a poplatek za psy na rok 2011.

Poplatek za komunální odpad
V˘‰e poplatku ãiní 500,-Kã /osoba/rok.
Dûti do 3 let vûku jsou od poplatku osvo-
bozeny (dûti narozené v roce 2008,
2009, 2010).
Poplatek hradí v‰ichni obãané pfiihlá‰ení
k trvalému pobytu.
Obãané mohou poplatek uhradit hotovû
v kanceláfiích OÚ Mûnín nebo bezhoto-
vostním pfievodem na úãet obce.
ãíslo úãtu: 1349490369 / 0800
variabilní symbol: 111337XXX

(XXX = ãíslo popisné)
VZOR: 111337144

Poplatek za psa
v˘‰e poplatku: 50,-Kã /1 pes
variabilní symbol: 111341XXX

Inzerce v Mûnínském zpravodaji

Obec Mûnín nabízí ÏivnostníkÛm a podnika-
telÛm moÏnost inzerce na stránkách Mûnín-
ského zpravodaje.
Inzerce urãená ke komerãním úãelÛm je pla-
cená. Pro subjekty z oblasti sociální sféry
a neziskové organizace je inzerce poskyto-
vána zdarma.

CENY ZA INZERCI:

Osoby, které bydlí nebo podnikají v obci Mûnín:
1/2 strany 300 Kã
celá strana 600 Kã

Osoby, které nebydlí ani nepodnikají v obci
Mûnín:
1/2 strany 500 Kã
celá strana 1000 Kã

Uvedené ceny jsou koneãné.
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V˘sledky voleb do zastupitelstva obce
KDU-âSL a Nezávislí kandidáti poãet hlasÛ

1. Oldfiich OdráÏka 473 85,84 %
2. Dalibor Gold 341 61,89 %
3. Jan Aujesk˘ 333 60,44 %
4. Jifií Michálek 321 58,26 %
5. Miroslav Sekanina 318 57,71 %
6. Antonín Kment 304 55,17 %
7. Miroslav ·indeláfi 288 52,27 %
8. Daniel Wagner 285 51,72 %
9. Pavel Kovaã 266 48,28 %

10. Jaroslav Povoln˘ 258 46,82 %
11. Katefiina Hrdliãková 256 46,46 %
12. David Kir‰ 222 40,29 %
13. Jaroslav Florian 214 38,84 %
14. Viktor Buchta 162 29,40 %
15. Josef Novotn˘ 150 27,22 %

Obãanská demokratická strana poãet hlasÛ

1. Zdenûk Jochman 347 62,98 %
2. Jifií Richter 298 54,08 %
3. Milo‰ Musil 269 48,82 %
4. Marek Aujezdsk˘ 233 42,29 %
5. Vít Musil 226 41,02 %
6. Pavel Wagner 199 36,12 %
7. Jifií Musil 191 34,66 %
8. Lubomír Michálek 173 31,40 %

Do zastupitelstva obce byli zvoleni tito kandidáti:

Starosta obce: Oldfiich OdráÏka
Místostarosta: Dalibor Gold
Radní: Zdenûk Jochman

Jifií Richter
Miroslav ·indeláfi

Zastupitelé: Jan Aujesk˘
Viktor Buchta
David Kir‰
Pavel Kovaã
Antonín Kment
Lubomír Michálek
Jifií Musil
Milo‰ Musil
Jaroslav Povoln˘
Miroslav Sekanina

Poãet oprávnûn˘ch voliãÛ 1376 – Volební úãast 551 obãanÛ, tj. 40,00 %



Nemusíte jezdit do Brna.
U nás dostanete stejn! servis k pojistn!m smlouvám,

penzijnímu fondu, "P Investu i hypotékám "P.

Otevírací doba:
po–pá 9.00–12.30, 13.00–18.00
P!ípadn" individuáln" po domluv".

Obchodní kancelá# "P
Nám. Míru 22, 667 01 $idlochovice

Tel.: 547 210 940, 603 272 041, 608 941824
dvecorkova@servis.cpoj.cz ; tpelc@servis.cpoj. cz

âesk˘ zahrádkáfisk˘ svaz, ZO Mûnín,
Vás srdeãnû zve na

V¯STAVU VÍN
SPOJENOU S OCHUTNÁVÁNÍM VZORKÒ

V˘stava se koná
v sobotu 19. února 2011 od 13 do 22 hodin

v sále Obecního úfiadu Mûnín

K dobré náladû pfiispûje cimbálová muzika VARMUÎI
Pfiipraveno je obãerstvení a tombola
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! 30. ledna uspofiádal SK Mûnín Sportovní ples.

! 13. února âesk˘ zahrádkáfisk˘ svaz Mûnín jako kaÏd˘ rok uspofiádal bodování vín a ná-
slednû poté se konala

! 20. února V˘stava vín, která se stala hojnû nav‰tûvovanou spoleãenskou akcí.

! 26. bfiezna probûhlo Posezení s obãany pfied velikonocemi, které uspofiádal SPCCH
Mûnín.

! 25. záfií kulturní komise OÚ Mûnín jiÏ poãtvrté uspofiádala Setkání seniorÛ. Pozváni
byli obãané, ktefií dovr‰ili 80 a více let. Setkání se zúãastnilo 17 seniorÛ. Kulturní ko-
mise pro nû pfiipravila obãerstvení, kytiãky a dûti ze ‰kolní druÏiny vyrobily malé dárky.
V doprovodném programu vystoupili Ïáci Základní a Matefiské ‰koly Mûnín.

! 30. fiíjna se uskuteãnila dal‰í spoleãenská akce, Vítání obãánkÛ. Do této oslavy byly
zafiazeny dûti z II. pololetí roku 2009 a dûti z I. pololetí roku 2010 – celkem 13 dûtí.
Vítání obãánkÛ se zúãastnili v‰ichni pozvaní. Pro tuto akci byl také zaji‰tûn doprovodn˘
program dûtí Základní a Matefiské ‰koly Mûnín. Maminky obdrÏely kytiãku, pamûtní list
dítûte a malou kníÏku o dítûti. Na závûr se rodiãe podepsali do pamûtní knihy a nechali
si své dûti vyfotografovat.

! 14. listopadu se konala V˘stava obrazÛ pana Romana Jahody.

! 20. listopadu uspofiádal spolek Ïen Krojované posezení u cimbálu.

! 28. listopadu uspofiádal SPCCH Mûnín Vánoãní jarmark s ukázkami tradiãních fiemesel
a prodejem fiemesln˘ch v˘robkÛ.

! 4. prosince se konala Mikulá‰ská zábava – pofiádal SK Mûnín.

! 10. prosince probûhlo Mikulá‰ské posezení ãlenÛ SPCCH Mûnín.

Kulturní akce minulého roku
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Zprávy z na‰í ‰koly
Podobnû jako v minul˘ch letech i v leto‰ním ‰kolním roce probûhla na na‰í ‰kole fiada

akcí, dal‰í nás je‰tû ãekají. V záfií se Ïáci 9. tfiídy zúãastnili jiÏ tradiãní akce konané v rámci
prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ v rekreaãním zafiízení Smraìavka. Akce trvala dva
dny, její souãástí byly diskuze s odborníky na rÛzná témata. Zpestfiením celé akce je
paintball, na kter˘ se Ïáci vÏdy tû‰í. Dal‰í tradiãní akcí, která se také konala v záfií, byla
Vranovská empiáda. Zúãastnilo se jí 24 ÏákÛ z na‰í ‰koly. V kaÏdé kategorii soutûÏí kolem
ãtyfiiceti hlídek, takÏe 6. místo jedné z hlídek je jistû pûkn˘m úspûchem.
V prosinci probûhlo hned nûkolik akcí. První z nich byla mikulá‰ská nadílka, kterou

pfiipravili Ïáci 9. tfiídy pro dûti z niÏ‰ích roãníkÛ. Îáci niÏ‰ích tfiíd nav‰tívili divadlo v Îat-
ãanech a zhlédli âertovskou pohádku. Po dvou vernisáÏích s velikonoãní tématikou pro-
bûhla Vánoãní vernisáÏ. Na‰i Ïáci pod vedením sv˘ch pedagogÛ se na ní pfiedstavili
velmi pûkn˘mi v˘tvarn˘mi pracemi a rukodûln˘mi v˘robky.
Turnaj ve fotbale pro 2. stupeÀ se konal ve ·lapanicích a na‰e druÏstvo postoupilo

do okresního kola. Îáci 1. i 2. stupnû mohli 19. ledna vyuÏít moÏnosti zabruslit si na
umûlém kluzi‰ti u Olympie. Na‰i mladí házenkáfii se v leto‰ním ‰kolním roce zúãastnili
‰kolní miniházené. V mûsíci kvûtnu se turnaj miniházené uskuteãní u nás, v‰ichni jste
zváni.
KaÏd˘m rokem se na‰i Ïáci zúãastÀují vûdomostních soutûÏí a olympiád. Do okres-

ních kol olympiád ze ‰kolního kola postupují Pavel Masár a Marek Grolich z 9. tfiídy v ma-
tematice, SoÀa Melová z 9. tfiídy v ãeském jazyce a Pavel Masár a SoÀa Melová v dûje-
pisu. Probûhlo také ‰kolní kolo matematické soutûÏe Pythagoriáda. Z 5. tfiídy postupují
do okresního kola Patrik ·kubica a Martin Neãas. V následujících mûsících probûhnou
‰kolní kola dal‰ích soutûÏí a vûfiíme v postup a dobré umístûní na‰ich ÏákÛ v okresních
kolech.
V souãasné dobû procházejí Ïáci 9. tfiídy testy Kalibro, kter˘mi je‰tû projdou Ïáci

3. a 5. tfiíd. Tyto testy nám napoví, jak si vedou na‰i Ïáci ve srovnání s Ïáky jin˘ch ‰kol
v celé âeské republice.
V dubnu probûhne oslava Dne Zemû akcemi zamûfien˘mi na ochranu Ïivotního pro-

stfiedí. V leto‰ním ‰kolním roce se Ïáci 2. a 3. tfiídy zúãastní v kvûtnu spoleãnû s dûtmi
z M· ‰koly v pfiírodû. V ãervnu se uskuteãní brann˘ závod. Reprezentanti na‰í ‰koly
se zúãastní halového turnaje ve fotbale a dal‰í fotbalové soutûÏe McDonald’s cupu.
Plánujeme také opravu stropÛ ve staré ‰kolní budovû a opravu zdi v zadní ãásti ‰kolní

zahrady.
Na závûr nûkolik slov k projektu, kterého se na‰e ‰kola úãastní. Jde o projekt „EU pe-

níze do ‰kol“. Na‰e ‰kola získá z tohoto projektu ãástku 1018 000 Kã, které lze pouÏít
na vybavení ‰koly ICT technologiemi i jin˘mi pomÛckami, které potfiebujeme pro kva-
litní v˘uku.
Pokud chcete dûní v na‰í ‰kole aktuálnû sledovat, doporuãujeme nav‰tívit
www.menin.indos.cz -zj-
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SPCCH v Mûnínû
V roce 1996 bylo v Mûnínû zaloÏeno SdruÏení zdravotnû postiÏen˘ch, které se v roce

2002 rozdûlilo na Svaz tûlesnû postiÏen˘ch a Svaz postiÏen˘ch civilizaãními chorobami.
Okres Brno-venkov má osm organizací a ãtyfii kluby, celkem asi 1600 ãlenÛ. SdruÏuje

obãany, ktefií jsou postiÏeni následkem civilizace. Jsou to kardiaci, astmatici, diabetici, aler-
gici a patfií mezi nás i lidé s chorobami pohybového ústrojí, které vznikly úrazem. V Mûnínû
je nás trvale 70 aÏ 80 ãlenÛ, vût‰inou seniorského vûku.
Co je na‰í náplní? To se dá vyjádfiit mottem „Dostat lidi mezi lidi“.

V loÀském roce byla ãinnost SPCCH opût velmi rozmanitá:
– dvakrát divadelní pfiedstavení
– pfiedvelikonoãní posezení
– tradice Velikonoc – v základní ‰kole
– zájezd na Flóru Olomouc
– zájezd do zámeãku a ZOO Le‰ná
– zájezd na vinobraní do Mikulova
– koncert Hradi‰Èanu v Rajhradicích
– zájezd do termálních lázní
– jarmark
– pfiedvánoãní posezení

Na rekondiãních pobytech v Jeseníkách a na Vysoãinû nabralo nové síly 20 na‰ich
ãlenÛ.
Co je na‰ím cílem? SnaÏíme se, aby lidé seniorského vûku i s rÛzn˘m onemocnûním

mûli moÏnost kulturního vyÏití, pouãení a pfiíjemné pohody mezi sv˘mi pfiáteli.

Hana Heinrichová
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Plán ãinnosti SPCCH pro rok 2011
leden BESEDA S PROMÍTÁNÍM s fotoreportérem Lidov˘ch novin

únor V¯ROâNÍ SCHÒZE
ãtvrtek 24. 2. 2011, 14.00, sál za radnicí

DIVADELNÍ P¤EDSTAVENÍ – Rychlé ‰ípy z Oltecu
pátek 25. 2. 2011, divadlo v Ofiechovû

bfiezen DIVADELNÍ P¤EDSTAVENÍ

duben POSEZENÍ – „Jen tak pfii kávû nebo ãaji“

kvûten TURISTICKÁ VYCHÁZKA
pondûlí 16. 5. 2011

ãerven PLETEME KO·ÍKY Z PAPÍRU A Z PEDIGU

záfií ZÁJEZD – zámek Kun‰tát, trhy, keramika

fiíjen DIVADELNÍ P¤EDSTAVENÍ
POSEZENÍ P¤I PÍSNIâCE
pátek 14. 10. 2011, sál za radnicí

listopad V¯STAVA nebo JARMARK
sobota a nedûle 27. a 28. 11. 2011, sál za radnicí

prosinec P¤EDVÁNOâNÍ POSEZENÍ
pátek 9. 12. 2011, sál za radnicí

Dal‰í akce budeme zafiazovat dle zájmu, programÛ divadel a jin˘ch kulturních zafiízení.
Na‰e akce jsou vÏdy pfiístupné v‰em obyvatelÛm Mûnína a okolí. Jste srdeãnû zváni!
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Den 29. leden 1991 je v˘znamn˘ mezník
v Ïivotû fotbalu v Mûnínû. âím? K tomuto datu
byly zaregistrovány stanovy znovu obnove-
ného sportovního klubu SK Mûnín. Co pfied-
cházelo?
Na‰i fotbaloví pfiedchÛdci se kopané v Mû-

nínû vûnovali od roku 1920. Na zaãátku jako
míã poslouÏila „hadrová pucka“. Kopalo se
bos˘ma nohama. Za hfii‰tû poslouÏil kdejak˘
plácek. Kopanou hrála pfiedev‰ím mládeÏ
a kopaná se stala velmi oblíben˘m sportem.
Neexistoval Ïádn˘ fotbalov˘ oddíl. Dûlení na
„horní“ a „dolní“ konec obce se uplatÀovalo
i pfii fotbalové hfie. Hrávalo se na orelském
hfii‰ti v „Hlinikách“ a „Na Stání“ – prostranství
pfied sokolovnou. Zájem o kopanou projevo-
vala mládeÏ sokolská i orelská.

âas uzrál k registraci oddílu kopané. Stalo
se tak v roce 1930 zaloÏením sportovního
klubu SK Mûnín, jehoÏ hlavní náplní bylo pro-
vozování kopané. Co pfiedcházelo zaloÏení
klubu? Zákaz kopané v rámci ãinnosti Sokola
urychlil odchod nad‰encÛ kopané do „Hliník“
do prostor orelského hfii‰tû. A dal‰ím pod-
nûtem byl zákaz hry s neregistrovan˘mi oddíly
od západomoravské fotbalové Ïupy „Bradovy“.
Orelské hfii‰tû, nevyhovující soutûÏním utká-
ním, bylo roz‰ífieno o pronajatou obecní plo-
chu. Problém s pfievlékáním po blízk˘ch sto-
dolách byl vyfie‰en stavbou kabin, svépomocí,
nákladem 10000 korun. Zlep‰ené podmínky
se promítly i do sportovních úspûchÛ, muÏstvo

muÏÛ hrálo soutûÏ II. tfiídy, dokonce v sezonû
1941/42 I.B tfiídu „Bradovy“ Ïupy. Bûhem války
docházelo k postupnému útlumu ãinnosti klu-
bu. V létû 1945 do‰lo k opûtnému oÏivení spor-
tovní ãinnosti klubu.
Po svûtové válce v rámci politick˘ch zmûn

ve státû dochází ke zmûnám i v organizaci
sportu. Tyto zmûny se dot˘kají i ãinnosti spor-
tovního klubu. Na konci 40. let dochází k sjed-
nocování tûlov˘chovy a sportovní klub se stá-
vá souãástí tûlov˘chovné jednoty Sokol Mûnín,
jako oddíl kopané. Padesátá a ‰edesátá léta
lze charakterizovat poklesem sportovních v˘-
konÛ a velk˘mi organizaãními problémy oddílu
kopané, projevujícími se ãast˘m stfiídáním ve-
dení oddílu.

Postup do III. tfiídy v roce 1973 odstartoval
zlep‰ení v ãinnosti oddílu. Projevilo se nejen ve
sportovní aktivitû. V roce 1974 byla zahájena
generální oprava kabin s následn˘mi úpra-
vami v osmdesát˘ch letech, napfi. plynofikací
v roce 1986. V tomto období do‰lo i k jednomu
negativnímu rozhodnutí: v polovinû sedmde-
sát˘ch let do‰lo ke strÏení travnaté plochy
hfii‰tû. Paradoxnû v této dobû mûl oddíl ko-
pané jedno z nejlep‰ích sportovních období,
pfiíkladem mohou b˘t dva postupy A druÏstva
muÏÛ z okresního pfieboru do soutûÏe I.B tfiídy
v sezonách 1984/85 a 1986/87. âas dospûl
do roku 1990, do období spoleãensk˘ch zmûn,
které se dotkly i ãlenÛ oddílu kopané.

Sportovní fotbalov˘ klub SK Mûnín

1 2
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1 I. v˘bor oddílu kopané:
V. Koufiílek, J. HaÀka, F. Horák, J. Bádr,
J. Matula, B. Musil, F. Rychlík, J. Chytil,
J. Rosprym, J. Binek, J. Studen˘

2 V˘bor oddílu kopané 1990:
J. Palán, L. Klime‰, J. Celina, J. Hrdliãka,
O. OdráÏka, H. Povoln˘, A. Mifek,
V. Aujesk˘, A. Kfiivánek

3 I.A muÏstvo 1930:
Vincenc Koufiílek, Arno‰t Fi‰er,
Bart. Kvasniãka, Václav Knecht,
Jaroslav Povoln˘, Ferdinand Radvan,
Václav Povoln˘, Franti‰ek Eherman,
Josef Hytych, Josef Aujesk˘, Jakub Povoln˘

4 B muÏstvo 1930:
Franti‰ek Tich˘, Jan Kopeãek,
Josef Kratochvíl, Rudolf Palán,
Franti‰ek Kraus, Vojtûch ·Èastn˘,
Bohumil Musil, Boh. Aujesk˘, R. ·indeláfi,
Josef Kfiivánek, Vladislav Baxant,
Antonín Povoln˘

5 I.A muÏstvo 1942:
F. Michálek, L. Zádrapa, F. Klíma,
E. Odehnal, M. Povoln˘, J. Aujesk˘,
R. Palán, F. Mifek, J. Pekárek,
J. Ralenovsk˘, J. Povoln˘
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Sk Mûnín Vás zve na:

Fotbalov!
ples

sobota 26. 2. 2011 od 20 hodin
obecní sál v Mûnínû
hraje skupina Modul

D"tsk!
ma#karní ples
nedûle 27. 2. 2011 v 15 hodin
obecní sál v Mûnínû

Sbûrné místo ve dvofie

je otevfieno kaÏdou sobotu od 15 do 17 hod.
Lze zde ukládat:

! Stavební suÈ a hlínu do pfiistaveného kon-
tejneru – uloÏení je zpoplatnûno.

! Velkoobjemov˘ odpad – napfi. star˘ náby-
tek, PVC, linolea, matrace, koberce – ulo-
Ïení tohoto odpadu je bez poplatku.

! Papír a Ïelezn˘ ‰rot do pfiistaveného kon-
tejneru.

! Nebezpeãn˘ odpad – dvakrát roãnû mo-
bilním svozem.

Informace pro obãany

Evidence obyvatel za rok 2010

Poãet obyvatel k 31. 12. 2010: 1692
– muÏÛ 834
– Ïen 858
Narozeno: 13 dûtí
– chlapcÛ 6
– dûvãat 7
Úmrtí: 11
SÀatek: 17
Rozvod: 1
Pfiistûhovaní do Mûnína: 56
Odhlá‰eni z Mûnína: 46
Pfiestûhování v rámci obce: 17
PrÛmûrn˘ vûk v na‰í obci: 38 let
– muÏi 37 let
– Ïeny 39 let

SK Mûnín Vás zve na
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Markétské hody 2011
! Hodová zábava

sobota 9. 7. 2011 ve 20 hodin

! Krojovan˘ prÛvod stárkÛ a hodové posezení
Nedûle 10. 7. 2011 ve 14 hodin

! Krojovan˘ prÛvod ÏenáãÛ
Pondûlí 11. 7. 2011 v 16 hodin

! Pohodová zábava
Pondûlí 11. 7. 2011 ve 20 hodin

! Kácení máje – taneãní zábava
sobota 30. 7. 2011 ve 20 hodin

Alena !perlová

Kancelá" 1: Kancelá" 2:
Smetanova 8, 602 00 Brno Za Sokolovnou 364,
mobil: 731 615 933 664 59 Telnice
e-mail: alena.sperlova@cmss-oz.cz

NEKU!ÁCKÁ
hosp#dka na h"i$ti v M%nín%

M%nín 447, tel: 602 836 965

otev"eno: po–pá 11–22 hodin; so,ne 10–22 hodin

Marek Aujezdsk&

fina!ní poradce obchodní zástupce
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Máme „dûtí jako smetí“
Tak tohle rãení v Mûnínû urãitû platí.
VÏdyÈ i v dobû, kdy dûtí spí‰ ub˘valo, mnohde se ru‰ily tfiídy nebo i celé ‰kolky, ta na‰e byla

pofiád plná. Ale vcelku staãila. AÏ v posledních dvou letech nestaãila uspokojit fiady zájemcÛ.
Najednou jsme museli dûti odmítat. Proto se obec rozhodla vyjít vstfiíc rodinám s mal˘mi dûtmi,
kter˘ch v Mûnínû rozhodnû pfiib˘vá, a v nové sedlové stfie‰e (postavené v roce 2008) vybu-
dovat vestavbu dal‰í tfiídy.

Urãitû to bylo správné rozhodnutí.
Projektová pfiíprava zaãala na jafie 2010. V ãervnu zaãala firma Stavos s pfiípravn˘mi pra-

cemi. Pracovalo se naplno celé prázdniny nejen pod stfiechou, ale i ve stávající budovû.
Do 2. patra se muselo protáhnout schodi‰tû a také nov˘ jídelní v˘tah. Dal‰í schodi‰tû –

únikové – vyrostlo venku vedle budovy. Zvût‰ila se vstupní hala a tak pfiibyl prostor pro pfie-
zouvání dal‰í tfiídy. Dokonãovací práce trvaly aÏ do podzimu.

V˘sledkem je krásná, prostorná tfiída s kompletním zázemím – ‰atnou, um˘várnou s toale-
tami, v˘dejnou jídla a kabinetem pro uãitelky. Od 7. února 2011 si do ní chodí hrát a uãit se
s kamarády 18 nov˘ch dûtí.

A tak ke tfiídû KrteãkÛ, která je v pfiízemí, a MraveneãkÛ v 1. patfie pfiibyla dal‰í tfiída – âme-
láãci. AÈ se jim tu s námi líbí.
A jestli se chcete ãastûji dozvûdût, jak se nám dafií, mÛÏete se podívat na na‰e webové

stránky skolka.menin.cz
Hana Sedláãková



1 / 2011 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 23



24 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 1 / 2011

Ru‰n˘ rok mûnínsk˘ch hasiãÛ
V roce 2010 probûhly tfii v˘znamné akce, kter˘ch se mohla zúãastnit také vefiejnost na‰í obce:
– slavnostní otevfiení hasiãské zbrojnice,
– svûcení hasiãského vozidla Liaz,
– ocenûní a podûkování zaslouÏil˘m ãlenÛm sboru.
Od poloviny roku 2010 jednotka SDH Mûnín zaji‰Èuje také katastr obce Otmarov.
Mûsíc ãerven byl pro na‰i obec a JSDH velice nároãn˘. Po vydatn˘ch de‰tích ohroÏovala

na‰i obec voda Zlatého potoka a Cézavy.
Rozboufiená fieka naru‰ila povrch hráze v délce témûfi deseti metrÛ. Úplné protrÏení hráze

a rozlití fieky by pfiitom váÏnû ohrozilo obec Mûnín. K opravû naru‰ené hráze v podveãer 3. ãervna
vyjelo osm jednotek profesionálních a dobrovoln˘ch hasiãÛ z Brna a okresu Brno-venkov.

V areálu firmy pana Sekaniny hasiãi spoleãnû z dobrovolníky z fiad obãanÛ naplnili nûkolik set
pytlÛ pískem a v silnû rozbahnûném terénu je dopravili k fiece. PrÛrvu vyztuÏili plastovou fólií a po-
stupnû vyplÀovali stovkami pytlÛ s pískem. Pfiístup k místu zásahu si hasiãi uvolnili profiezáním
okolních dfievin. Provizorní oprava protipovodÀové hráze pokraãovala aÏ do noãních hodin. Ná-
slednû místní jednotka nepfietrÏitû monitorovala situaci aÏ do sobotního rána, kdy byla vystfiídána.

Po odpoãinku ãlenové jednotky opût v monitorování hráze pokraãovali.
Chtûl bych podûkovat panu Sekaninovi za zapÛjãení prostor a techniky, Obecnímu úfiadu

Mûnín a obãanÛm-dobrovolníkÛm za pomoc pfii odvrácení ohroÏení na‰í obce vodou.
David Va‰ek

1 Masopustní obchÛzka 2010
2, 3 Svûcení hasiãského auta
4 Pytlování písku na Carré
5 ProtrÏená hráz byla ucpána pytly s pískem
6 UtûsÀování dûr v hrázi Cézavy
7 Ucpan˘ most pfies Zlat˘ potok

1 2

3
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V roce 2010 jednotka SDH Mûnín zasahovala
v katastru obce Mûnín celkem 12krát:
– pfii neohlá‰eném pálení 3krát
– pfii technické pomoci 5krát
– pfii odstranûní nebezpeãn˘ch stavÛ 4krát

6. únor 2010 – 07.32 – Mûnín – Vinohrádek
SDH Mûnín, HZS Îidlochovice, SDH Bluãina,
SDH Îatãany
Jednalo se o neohlá‰ené pálení odpadu (zbytky
rámÛ) na plo‰e 22 m, beze ‰kod.

13. bfiezen 2010 – 08.29 – Mûnín
SDH Mûnín
Jednotka vyjela na Ïádost starosty obce k od-
stranûní vûtví nad chodníkem. PouÏita byla mo-
torová pila.

8. duben 2010 – 17.12 – Mûnín
SDH Mûnín
Jednotka vyjela k proãi‰tûní kanalizace na Ïádost
starosty obce.

22. duben 2010 – 14.45 – Mûnín – âOV
SDH Mûnín
Jednotka vyjela na Ïádost starosty k technické
pomoci k doplnování vody do studny âOV. DÛ-
vodem byl nedostatek vody ve studni, ze které
firma odebírala vodu k ãi‰tûní nádrÏí.

2. ãerven 2010 – 14.20 – Mûnín
SDH Mûnín
Technická pomoc Brno-venkov. Jednotka vyjela
k odstranûní naplavenin na potoce.

2. ãerven 2010 – 18.01 – Mûnín
HZS Îidlochovice, SDH Moutnice,
SDH Sokolnice, SDH Îidlochovice, SDH Mûnín,
HZS Lidická
JPO byly vyslány k zaji‰tûní hráze hrozící pro-
trÏením. Hráz byla zaji‰tûna a únik vody zastaven
následn˘ den. Na místo se dostavila JSDH
âerná Hora (jako posilová jednotka zvlá‰tního
stupnû PS Blansko). Jednotka byla podfiízena ve-
liteli JSDH Mûnín.

V˘ãet zásahÛ SDH Mûnín a dal‰ích jednotek v na‰í lokalitû

4 5

6 7
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Na místo povolán vrtulník k monitoringu situace,
na palubû byli leteãtí záchranáfii HZS JmK, velitel
PS Îidlochovice a ãlenové povodÀové komise.

3. ãerven 2010 – 16.32 – Mûnín
Vyhlá‰en mimofiádn˘ stav
SDH Mûnín, HZS BVV, SDH Brno-Husovice,
SDH Brno-Obfiany, SDH Brno-Sobû‰ice,
SDH Brno-Îidenice, SDH Brno-Chrlice,
HZS Pfiehrada, HZS Lidická
JPO byly vyslány do obce Mûnín v rámci zvlá‰t-
ního stupnû ze sefiadi‰tû PS BVV na stavûní
ochranné hráze z pytlÛ s pískem.

4. ãerven 2010 – 01.00 – Mûnín
SDH Mûnín
Jednotka SDH Mûnín jela na monitoring zapytlo-
vané hráze Litavy.

5. ãerven 2010 – 18.39 – Technická pomoc –
Mûnín
SDH Mûnín

Jednotka vyjela na Ïádost starosty obce k ãer-
pání vody ze sklepa RD, nasazena PS-12.

13. ãerven 2010 – 08.24 – Mûnín
SDH Mûnín
Jednotka vyjela na Ïádost starosty obce Mûnín
k ãerpání vody, po dojezdu na místo bylo zji‰tûno,
Ïe se jedná o rybník, ve kterém hynou ryby. Na-
sazena PS-12, pomocí které se zajistilo prokys-
liãení vody. Po hodinû ãerpání ãást jednotky po-
slána na odstranûní spadlého stromu v obci.
âerpání a okysliãování vody v rybníce trvalo aÏ
do 14 hodin.

9. srpen 2010 – 18.34 – Mûnín
SDH Mûnín, HZS Îidlochovice
Jednalo se o pálení slámy na poli pod kontrolou
majitele.

2. záfií 2010 – 19.55 – Mûnín
SDH Mûnín, HZS Îidlochovice, SDH Bluãina
Pálení odpadu za domem.

Jednotka SDH Mûnín vyjíÏdûla v prÛmûrném poãtu 6 ãlenÛ.

SloÏení a funkce jednotky sboru hasiãÛ Mûnín

Velitel: David Va‰ek
Zastupce velitele: Petr Florián
Strojníci: David Va‰ek, Miroslav Va‰ek, Jaroslav Povoln˘, Petr Florián, Jifií Dvofiák
Nositelé d˘chací techniky: David Va‰ek, Jaroslav Povoln˘, Petr Florián, Jifií Dvofiák, Jan Va‰ek
Strojníci motorov˘ch pil: David Va‰ek, Miroslav Va‰ek, Jaroslav Povoln˘, Petr Florián,

Jifií Dvofiák, Franti‰ek Kopfiiva, Jan Va‰ek
Hasiãi: Zdenûk Chudáãek, Jaroslav Florián, Josef Urban

OTMAROV

V obci Otmarov JSDH Mûnín zasahovala celkem
3krát:
– neohlá‰ené pálení 2krát
– odstranûní nebezpeãn˘ch stavÛ 1krát

2. záfií 2010 – 16.37 – Otmarov
SDH Mûnín, HZS Îidlochovice
Jednotky vyjely na základû hlá‰ení podezfielé-
ho koufie. Na místû nalezeno neohlá‰ené pálení
bez dozoru.

21. záfií 2010 – 19.30 – Otmarov
HZS Îidlochovice, SDH Mûnín
Jednotky vyjely s CAS 25 L 101 a CAS 25 ·koda
706 na základû hlá‰ení podezfielého koufie z ro-
diného domu. Jednalo se o neohlá‰ené pálení.

1. prosinec 2010 – 20.58 – Otmarov
SDH Mûnín, SDH Sokolnice
Odstranûní nebezpeãn˘ch stavÛ. Jednalo se o tfii
zapadlá dodávková auta. Vozidla vytaÏena za
pomoci CAS.
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Krajina na plátnech Romana Jahody
V listopadu minulého roku se v sále za radnicí ukuteãnila v˘stava obrazÛ mûnínského

obãana pana Romana Jahody. Setkala se s velk˘m ohlasem jak mûnínsk˘ch obãanÛ, tak
i pfiespolních.
Roman Jahoda se malování vûnuje od dûtsk˘ch let. Talent a vlohy podûdil po svém dû-

deãkovi. Nepro‰el Ïádnou odbornou prÛpravou – v˘tvarn˘m krouÏkem ani odborn˘m stu-
diem. Zaãínal malovat vodov˘mi barvami a tuÏkou, pozdûji temperou. Olejové barvy na
plátno zaãal pouÏívat bûhem vojenské sluÏby. Touto technickou maluje dodnes.
Malífiství se po myslivosti stalo jeho druh˘m nejvût‰ím koníãkem. Námûty hledá vût‰inou

v pfiírodû. Nachází je v luÏních lesích jiÏní Moravy, na Vysoãinû, ale také v Itálii, Rakousku,
Bavorsku, ve ‰v˘carsk˘ch Alpách. Maluje záti‰í a jako myslivec také zvûfi v jejím pfiiro-
zeném prostfiedí.
Své obrazy poprvé vystavil v Telnici v roce 2007. Mûnínská v˘stava byla jeho druhou

v˘stavou. -r-
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bfiezen 2011
4. 3. TRON: Legacy

americk˘ sci-fi thriller
11. 3. Fotfii jsou lotfii

Robert de Niro a Ben Stiller v komedii USA
18. 3. Tacho

Daniel Landa ve snímku z prostfiedí automobilov˘ch
závodÛ

25. 3. Tfii dny ke svobodû
Russel Crowe v hlavní roli krimi dramatu USA

duben 2011
1. 4. Já, padouch

rodinn˘ animovan˘ film USA
8. 4. Hon na ãarodûjnice

stfiedovûká fantasy, v hlavní roli Nicolas Cage
22. 4. Fimfárum – Do tfietice v‰eho dobrého

animovan˘ film na motivy knihy Jana Wericha

Nevinnost
Cesta z vrcholu na absolutní dno mÛÏe b˘t velmi rychlá. Nûkdy
staãí jediná vûta a v‰echno, co jste dosud budovali, se zhroutí
jako domeãek z karet. – Uznávan˘ lékafi, milovan˘ otec a manÏel
ãelí obvinûní ze zloãinu. Ze dne na den vymûní dobrou adresu za
celu ve vazební vûznici, odkud se nevina prokazuje hodnû tûÏko,
zvlá‰È kdyÏ protistranû pomáhá ãlovûk, kter˘ mÛÏe b˘t motivo-
ván osobní pomstou... V dramatu reÏiséra Jana Hfiebejka uvidíte
Ondfieje Vetchého, AÀu Geislerovou, Luìka Munzara a dal‰í.
Kino Mûnín uvede 6. kvûtna 2011 ve 20 hodin.Ná

‰t
ip

KINO
MùNÍN

Zaãátek pfiedstavení filmÛ pro dospûlé je ve 20 hodin, dûtské filmy
zaãínají v 18 hodin.

O pravidelné zasílání programu si mÛÏete napsat na e-mailovou
adresu retypo@seznam.cz

A je‰tû struãná bilance uplynulého roku: v roce 2010 nav‰tívilo kino
Mûnín 1312 divákÛ, ktefií zhlédli 43 filmÛ, z toho 10 dûtsk˘ch. PrÛ-
mûrná náv‰tûvnost na tûchto pfiedstaveních byla 30 divákÛ.


