
VáÏení spoluobãané, 
dal‰í rok nám skonãil a jsme na zaãátku nového roku
2014. Zb˘vá jen jeden necel˘ rok do konce volebního
období 2010–2014. A právû v tomto roce se zaãnou
porovnávat úspû‰nû realizované akce s tûmi, které
jsme mohli provést lépe, ãi dokonce s tûmi nepove-
den˘mi. V návaznosti na toto hodnocení se budou 
pomûfiovat sliby z volebních programÛ s realitou. 
V prvních mûsících nového roku hodnotíme rok mi-

nul˘, provádíme vyhodnocení hospodafiení obce, chys-
táme podklady pro ekonomické pfiezkoumání hospo-
dafiení obce a zároveÀ zaãínáme pfiipravovat nové
investiãní a neinvestiãní akce v návaznosti na jiÏ novû
schválen˘ rozpoãet obce na rok 2014. 
I kdyÏ souãasné zastupitelstvo obce schválilo a stihlo

zrealizovat mnoho úspû‰n˘ch akcí, je stále pfied námi
mnoho nov˘ch témat a projektÛ, které je nutné zreali-
zovat nebo vytvofiit patfiiãné studie pro jejich dal‰í rea-
lizaci. âeká nás tedy spousta práce a jsou urãeny 
priority, které bychom chtûli v leto‰ním roce splnit. Je
nezodpovûdné dávat pfiednost jednomu tématu pfied
druh˘m, neboÈ na v‰e nejsou finanãní prostfiedky. Toto
rozhodování zaÏíváme i ve svém soukromém Ïivotû
a není lehké se vÏdy rozhodnout správnû, abychom
sv˘m poãínáním nezatíÏili citelnû rozpoãet domácnosti.
Tímto chci upozornit na skuteãnost, Ïe se snaÏíme vy-
tváfiet vyrovnan˘ rozpoãet obce a hledáme cesty k roz-
voji a vylep‰ení Ïivota v obci. 
Rok 2014 bude opût rokem volebním, kdy se budou

konat volby do Evropského parlamentu, volby senátní
a komunální. Obãané tak dostanou pfiíleÏitost opût pro-
mluvit do vûcí vefiejn˘ch.
Pro nás v‰echny je dÛleÏit˘m momentem, jak jsem 

jiÏ nûkolikrát zdÛrazÀoval, dobfie fungující rodina, vzá-
jemná tolerance a vztah k blízk˘m, coÏ se opûtovnû
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1 Polyfunkãní objekt po rekonstrukci
2 Oprava místní komunikace na ulici Ruská
3 Úpravy na zahradû matefiské ‰koly
4 Revitalizace slepého ramene
5 Úprava plochy u samoobsluhy urãené

pro stánkov˘ prodej 

projevuje ve fungování a ãinnosti obce. Spoléháme i v leto‰ním roce na ochotu obãanÛ
spolupracovat s obcí, a tak vytváfiet podmínky pro lep‰í realitu na‰eho Ïivota. 
Podûkování za práci pro obec patfií vám v‰em, ktefií sv˘m pfiístupem a svûdomitostí

pomáháte pfii údrÏbû obce. Úspû‰nost obce spoãívá téÏ v práci jednotliv˘ch spolkÛ,
sdruÏení a zájmov˘ch organizací. Jedná se o ãinnosti dobrovolníkÛ ve svém volném
ãase, ktefií touto ãinností vytváfiejí podmínky pro spoleãensko-kulturní a sportovní Ïivot
v obci. Za jejich práci téÏ moc dûkujeme. 
Do roku 2014 pfieji v‰em spoluobãanÛm pevné zdraví, osobní spokojenost a dobfie

fungující rodinn˘ Ïivot. NechÈ se nám v‰em rok 2014 vydafií.

1
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Hodnocení roku 2013
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Z rozpoãtu obce na rok 2013 se podafiilo zrealizovat a zafinancovat v podstatû
v‰echny naplánované stavební a projekãní práce, splatit poslední splátky na in-
tenzifikaci âOV a udrÏet spolehliv˘ chod obce. Problémov˘m bodem v rozpoãtu
zÛstává oddálení realizace âOV a kanalizace v osadû Jalovisko. Po podpisu
Smûnné smlouvy mezi Lesy âeské republiky, s. p., a obcí Mûnín na získání vhod-
ného pozemku pro stavbu âOV se pfii lustraci pozemkÛ pfii‰lo na chyby v zápisu
vlastnictví obecního pozemku na Krajském pozemkovém úfiadû pro JMK. Obec
Mûnín podala rozpor k urãení vlastnického práva k pozemku parcel. ã. 1620/1,
av‰ak Smûnná smlouva musela b˘t zru‰ena a zaãalo nové vyjednávání s Lesy âR
o moÏnosti odkoupení ãásti pozemku na stavbu âOV a kanalizace v osadû Jalo-
visko. A tak se realizace stavby kanalizace v Jalovisku odsunula na rok 2014 a roz-
poãtované finanãní prostfiedky na ni byly vyuÏity na dal‰í neinvestiãní akce obce
Mûnín. 

Stavební a projekãní práce v roce 2013:

• Oprava budovy na pozemku parcel. ã. 621 u radnice, tzv. Polyfunkãního objektu.
Po dokonãení prací zamûfien˘ch na zabezpeãení statiky budovy, odizolování bu-
dovy, v˘mûny krovÛ a stfie‰ní krytiny zaãaly stavební práce uvnitfi budovy a na fa-
sádû a zateplení budovy. Ve‰keré stavební práce budou dokonãeny v roce 2014.

• Digitalizace kina ve standardu E-Cinema – zvuková a obrazová ãást. Po ukonãení
distribuce klasick˘ch 35mm filmov˘ch pásÛ skonãila v na‰em kinû moÏnost pro-
mítání filmÛ analogovou technologií. Jedinou finanãnû dostupnou moÏností mo-
dernizace kina Mûnín je hrát na platformû E-Cinema. Filmy této platformy jsou 
distribuovány na Blue-Ray discích ve vysokém rozli‰ení, pfiípadnû na DVD. Po 
seznámení se s podmínkami a technick˘mi parametry byla zakázka na digitalizaci
kina Mûnín rozdûlena na dvû samostatné ãásti, a to na zvukovou a obrazovou.
V˘hodou tohoto systému jsou podstatnû niÏ‰í pofiizovací a provozní náklady a také
multifunkãnost systému E-Cinema. Sami mÛÏete pfii náv‰tûvû kina Mûnín posoudit,
v jaké kvalitû se proces digitalizace podafiilo zrealizovat.

• Oprava chodníku v úseku okolo plotu M· Mûnín aÏ po chodník na ulici pfied hos-
tincem Bíl˘ Beránek.

• Oprava místní komunikace na ulici Ruská – II. ãást v úseku od RD ã. p. 219 man-
ÏelÛ Kleinov˘ch aÏ po RD p. Hejnala a manÏelÛ Kotrlov˘ch (u hlavní silnice II /416).
Oprava zahrnovala úpravu obrubníkÛ v trase, odvodnûní komunikace, odfrézo-
vání ãásti povrchu pro nataÏení nového asfalto-betonového povrchu. Souãástí
tûchto úprav bylo i vybudování odstavn˘ch ploch pro osobní automobily. 
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• Revitalizace slepého ramene Litavy – nejvût‰í neinvestiãní akce v roce 2013. Po
získání dotace z Operaãního programu ÎP a z prostfiedkÛ Státního fondu Ïivotního
prostfiedí âR v rámci revitalizace byly realizovány práce spojené s kácením bfie-
hov˘ch porostÛ, do‰lo k odstranûní sedimentu ze dna ramene v délce 920 m, vy-
tvofiení litorárních zón v prostoru fotbalového hfii‰tû a k úpravû hrází. Sediment ze
dna toku byl vyvezen na pole, potom z nûho byly odstranûny zbytky pfiebyteã-
n˘ch odpadÛ a následnû byl sediment aplikován do pÛdy. Akce byla zakonãena
v˘sadbou dfievin v úseku ul. Rybiãkova aÏ pod RD J. Richtera. Dal‰í úsek v˘-
sadby dfievin je naplánován na jaro 2014. 

• Pofiízení úpravy Územního plánu Mûnín dle §188, odst. 1, zákona ã.183/2006 Sb.
(stavební zákon). Tato úprava územního plánu znamená, Ïe obec nebude vyme-
zovat Ïádné nové zastavitelné plochy, nebude zmen‰ovat poãet zastaviteln˘ch
ploch, které jsou stanoveny platn˘m ÚPO, a nebude mûnit hlavní zpÛsob jejich 
vyuÏití ani ploch v zastavûném území. Upraven˘ územní plán pfiepracuje textovou
a grafickou ãást ÚPD, urãí vymezení zastavûného území v souladu s § 58 sta-
vebního zákona, zapracuje do ÚPO prvky prostorové regulace, které umoÏÀuje
souãasná legislativa, dohodne podmínky ochrany krajinného rázu, zváÏí vyme-
zení územních rezerv a moÏnost provûfiení nûkter˘ch ploch územní studií ãi re-
gulaãním plánem. Zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 26. 7. 2013 vy-
dalo dle §6, odst. 5, písm. c) zákona ã. 183/2006 (stavební zákon) Územní plán
Mûnín. 

• Oprava chodníkÛ a terénu v zahradû M· a postavení bezbariérového vstupu do
budovy M· Mûnín. 

• Zpracování projektové dokumentace na opravu stfiechy v Z· Mûnín. Byla zpra-
cována PD, jejímÏ obsahem je v˘mûna stfie‰ních oken, vybudování vik˘fiÛ do ulice
a do zahrady, v˘mûna stfie‰ní krytiny vãetnû izolací. Jedná se o finanãnû ná-
kladnou akci, jejíÏ realizace bude pravdûpodobnû v roce 2015–2016. 

• Vybudování prodejní plochy pro stánkov˘ prodej, vãetnû chodníku a pfiístupu do
prodejny Karlova pekárna. 

Vzhledem k tomu, Ïe v roce 2013 se nezaãalo s realizací kanalizace a âOV
v osadû Jalovisko, bylo moÏné pfierozdûlit rozpoãtovanou ãástku na tuto stavbu na
jiné stavební akce, které jsme chtûli mimofiádnû realizovat v roce 2013, a na akce
zam˘‰lené k realizaci z rozpoãtu 2014. 

Mimofiádné akce:

• Oprava chodníku u bytovek ã. p. 401–406. Zde obec Mûnín provedla opravu pá-
tefiního chodníku, pfiístupu z místní komunikace na hlavní chodník a stanovi‰tû pro
popelnice. Pfiístup z hlavního chodníku k jednotliv˘m vchodÛm fie‰ilo SBD CÍL. 



1 / 2014 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 5

• Sociální zafiízení, ‰atna – pfiístavba Sokolovny Mûnín – pfiíspûvek obce Mûnín.
V návaznosti na hygienickou kontrolu je nutné zvût‰it prostory ‰aten vãetnû um˘-
várny a WC pro sportovce, tj. cviãící Ïáky ze Z· Mûnín. Souãasné prostory jiÏ 
nevyhovují. Z· Mûnín provádí hodiny tûlesné v˘chovy pfieváÏnû v Sokolovnû
Mûnín. Sokolovna je v majetku TJ Sokol Mûnín, av‰ak tato organizace nemá fi-
nanãní prostfiedky na financování této akce. Povinností zfiizovatele ‰koly je zajistit
prostorové a materiální zabezpeãení v˘uky v souladu s právními pfiedpisy. Pfií-
stavbu lze realizovat za finanãního pfiíspûvku obce Mûnín v rozsahu kompletní
stavby obsahující novou ‰atnu, um˘várnu, chodbu, pfiedsíÀ a dvû kabiny WC. 

• Oprava protipoÏární nádrÏe „Rybníãek“. Oprava nádrÏe „Rybníãek“ nebyla zafia-
zena do dotaãní podélné revitalizace slepého ramene vodního toku. Celková
oprava vodní nádrÏe obsahovala odstranûní pfiebyteãného sedimentu ze dna ná-
drÏe, vysvahování bfiehÛ nádrÏe, opravu opevnûní svahÛ, v˘pustních a nápustn˘ch
objektÛ. JiÏní strana nádrÏe byla v délce 90 m opevnûna kamenn˘m záhozem
(80–200 kg/ks), západní strana bfiehÛ byla v délce 50 m opevnûna dlaÏbou na be-
tonov˘ podklad, dále byly provedeny rekonstrukce nápustního objektu, rekon-
strukce pfiepadového objektu do slepého ramene a v˘pustního objektu do Zla-
tého potoka. 

• Projekãní a inÏen˘rské ãinnosti pro akci „Novostavba hygienického zázemí
u sportovního hfii‰tû v obci Mûnín na par. ã. 889/1, k. ú. Mûnín“. Zámûrem 
SK Mûnín a obce Mûnín je v˘stavba nov˘ch kabin na pozemku par. ã. 889/1.
Staré kabiny pro sportovce jsou ve velmi ‰patném stavu. Dlouhodobû se proje-
vuje ‰patná statika stavby, vzlínání vlhkosti, odpadávání omítek apod. SK Mûnín
podal prostfiednictvím Regionální poradenské agentury Brno Ïádost o dotaci
k projektu „Modernizace sportovní infrastruktury“ na Ministerstvo ‰kolství, mlá-
deÏe a tûlov˘chovy. DÛleÏit˘m podkladem pro vyfiízení Ïádosti o dotaci je po-
vinná spoluúãast k zaji‰tûní dofinancování projektu do úrovnû rozpoãtu. Projekt
bude realizován na obecním pozemku a 50% dokrytí dotace uvolní z rozpoãtu
obec Mûnín.

Z tohoto hodnocení je patrné, Ïe rozsah investiãních a neinvestiãních akcí za-
hrnut˘ch do rozpoãtu obce roku 2013 jsme vzhledem k neuskuteãnûné realizaci
kanalizace a âOV v osadû Jalovisko pfiekroãili. Tímto jsme si vytvofiili lep‰í pod-
mínky pro sestavení rozpoãtu na rok 2014. Bûhem roku 2013 se nám téÏ dafiilo
udrÏet bezporuchov˘ provoz âOV a kanalizace Mûnín, zajistit správn˘ chod ve-
fiejného osvûtlení vãetnû místního rozhlasu a udrÏovat vefiejná prostranství, obecní
budovy apod. Citliv˘m bodem je udrÏení stálého pofiádku v obci vzhledem k ne-
rozumnosti v chování nûkter˘ch obãanÛ a lhostejnosti k hodnotám vefiejného ma-
jetku. Za zastupitelstvo obce Vám v‰em dûkujeme za spolupráci ve prospûch obce
v roce 2013. 



Zastupitelstvo obce Mûnín na svém zasedání dne 20. 12. 2013 schválilo rozpoãet obce
na rok 2014. Návrh rozpoãtu byl v pfiíjmech sestaven podle skuteãnosti rozpoãtu 2013,
a to s men‰ími úpravami vzhledem k daÀové v˘tûÏnosti. Následnû byly do v˘dajÛ zafia-
zeny ve‰keré poloÏky umoÏÀující spolehliv˘ chod obce i pfiíspûvkov˘ch organizací a potom
byly do v˘dajov˘ch poloÏek zapracovány investiãní a neinvestiãní akce hlavnû stavebního
charakteru. Po konsolidaci se jedná o vyrovnan˘ rozpoãet bez rozpoãtové rezervy. V pfií-
padû potfieby budou nepfiedvídané v˘daje opatfieny z bûÏného úãtu obce. 

Rozpoãet na rok 2014 
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Revitalizace slepého ramene



V˘ãet investiãních a neinvestiãních akcí zahrnut˘ch do rozpoãtu obce na rok 2014:

• âOV a kanalizace v osadû Jalovisko – prioritní akce v roce 2014. Jedná se o spla‰kovou
kanalizaci v místní ãásti obce Mûnín – osadû Jalovisko, která bude zakonãena ãistiã-
kou odpadních vod pro 60–80 ekvivalentních obyvatel. Tato akce je jiÏ dlouhodobû 
rozpracovaná, av‰ak problémy se smûnou a odkoupením pozemkÛ v osadû celou akci
zpozdily. V souãasné dobû uzavíráme smluvní vztahy na pozemky dotãené stavbou za
úãelem získání pfiíslu‰ného stavebního rozhodnutí. 

• Oprava místní komunikace ul. „Ruská“ – III. ãást od RD ã. p. 112 manÏ. âern˘ch aÏ po
RD ã. p. 97 manÏ. Palánov˘ch (u hlavní silnice II/416). Oprava bude zahrnovat, tak jak
jiÏ bylo uvedeno v pfiedcházejících ãástech, úpravu obrubníkÛ v trase, odvodnûní ko-
munikace, odfrézování ãásti povrchu a nataÏení nového asfalto-betonového povrchu.
Souãástí tûchto oprav bude i vybudování odstavn˘ch ploch pro osobní automobily. 

• Rekonstrukce budovy na pozemku par. ã. 621 – Polyfunkãní objekt. V leto‰ním roce
práce na rekonstrukci budovy budou dokonãeny. Stavební práce na rekonstrukci budovy
a vybudování nov˘ch parkovacích stání vãetnû chodníkÛ byly rozloÏeny do rokÛ 2013
a 2014 (dle finanãních moÏností obce). V rekonstruované budovû bude v pfiízemí 
ordinace praktické lékafiky, ordinace dûtského lékafie, po‰ta a v podkroví bude umístûna
knihovna a sluÏby (kadefinictví, masáÏe). Nejistá je v‰ak situace s pfiestûhováním po‰ty
Mûnín v obavû z krokÛ Vlády âR vedoucích k ru‰ení po‰tovních poboãek. Zru‰ení pro-
vozoven âeské po‰ty povede k prohloubení úpadku Ïivota na venkovû a k dal‰í dis-
kriminaci zde Ïijících obãanÛ. Zásadnû jsme proti ru‰ení provozoven âeské po‰ty.
Pfiestûhování lékafiÛ a ostatních subjektÛ do novû zrekonstruované budovy probûhne
v záfií 2014. 

• V˘stavba hygienického zázemí u sportovního hfii‰tû Mûnín. Jedná se o v˘stavbu nov˘ch
kabin pro sportovce na fotbalovém hfii‰ti SK Mûnín. Staré kabiny sportovcÛ s hygie-
nick˘m zázemím jsou ve velmi nevyhovujícím stavu. SK Mûnín podal Ïádost o dotaci
na Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy k projektu „Modernizace sportovní 
infrastruktury“. Pro vyfie‰ení Ïádosti je dÛleÏit˘m podkladem 50% dokrytí dotace z roz-
poãtu obce Mûnín. V˘stavba kabin bude uskuteãnûna na obecním pozemku par.
ã. 889/1, k. ú. Mûnín. 

• Pfiírodní hfii‰tû M· Mûnín. Navrhované pfiírodní hfii‰tû leÏí v zahradû M· na pozemku
parcel. ã. 140. Zámûrem je provést úpravy stávajícího dûtského hfii‰tû u matefiské ‰koly,
tj. v˘mûna a doplnûní herních prvkÛ, vãetnû v˘sadby nov˘ch stromÛ a kefiÛ. Byla po-
dána Ïádost o dotaci z Operaãního programu ÎP, prioritní osa 7. 

• Dosadba dfievin a úprava plánû na hrázi slepého ramene – VKP Mûnínská tÛÀ. Bûhem
jara 2014 dosadíme stromy na návodní stranû vrcholu hráze v úseku od zahrady RD
J. Richtera aÏ po zahradu RD Fr. Kopeãka. Po celém úseku rekultivace budou probíhat
rekultivaãní práce a zatravnûní terénu. 

• Do rozpoãtu obce 2014 jsou zaãlenûny ve‰keré v˘daje na práce spojené s údrÏbou
obce, provozuschopností JSDH, opravou a údrÏbou vefiejného osvûtlení, zelenû, âOV,
kanalizace apod. Dále pak v˘daje zabezpeãující provoz Z· a M· Mûnín, ale také pod-
porující sportovní, kulturní a spoleãensk˘ Ïivot v na‰í obci. 
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Rozpoãet na rok 2014 – pfiíjmy
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DaÀ z pfiíjmu – závislá ãinnost 3 500 000 Kã

DaÀ z pfiíjmu – podnikatelská ãinnost 100 000 Kã

DaÀ – kapitálové v˘nosy 350 000 Kã

DaÀ z pfiíjmu – právnické osoby 3 500 000 Kã

DaÀ – DPH 7 800 000 Kã

Komunální odpad od obãanÛ 920 000 Kã

Poplatky za psy 16 000 Kã 

Poplatek za uÏívání VP 1 000 Kã

Odvod z loterií (30 %) 80 000 Kã

Odvod z hracích automatÛ (80 %) 350 000 Kã

Správní poplatky 20 000 Kã

DaÀ z nemovitosti 2 000 000 Kã

DaÀové pfiíjmy celkem 18 637 000 Kã

Neinvestiãní dotace ze státního rozpoãtu 317 000 Kã

Neinvestiãní dotace obce Otmarov na JSDH (hasiãe) 8 300 Kã

Dotace celkem 325 300 Kã

Z dob˘vacího prostoru – BáÀsk˘ úfiad 233 000 Kã

Pronájem – vodovod 399 300 Kã

Pronájem – ZeleÀák 14 400 Kã

Stoãné 1 250 000 Kã

TrÏba kino 55 000 Kã

âtenáfiské pfiíspûvky 1 200 Kã

Nájem – Spolkov˘ dÛm 2 200 Kã

Pfiíjem od Eko-kom – za tfiídûn˘ odpad 150 000 Kã

Zálohy na energie – OÚ, po‰ta, zdravotní stfiedisko, DvÛr 150 000 Kã

Pronájem pozemkÛ – Solar syst., SUS Brno 111 200 Kã

Pfiijaté nekapitálové pfiíspûvky – DvÛr, zdravotní stfiedisko 150 000 Kã

Za prodej zboÏí 2 000 Kã

Vnitfiní správa – nájmy – DvÛr, Hoblík, po‰ta, RD ã. 62, zdrav. stfiedisko 555 300 Kã

Úroky ze základního bûÏného úãtu 70 000 Kã

Ostatní pfiíjmy celkem 3 143 600 Kã

P¤ÍJMY CELKEM 22 105 900 Kã

Finanãní prostfiedky z pfiedchozích let 858 100 Kã

P¤ÍJMY vã. finanãních prost  fiedkÛ z pfiedchozích let 22 964 000 Kã



Rozpoãet na rok 2014 – v˘daje

PrÛmyslová a ostatní odvûtví hospodáfiství 199 700 Kã
Sbûr a zpracování druhotn˘ch surovin

ZáleÏitosti pozemních komunikací, silnice 2 186 200 Kã
Místní komunikace, chodníky, cyklostezka 

Vodní hospodáfiství 5 978 500 Kã
âOV, kanalizace, vodovod
Revitalizace slepého ramene Litavy

·kolství 2 521 000 Kã
Matefiská ‰kola, ‰kolní jídelna
Základní ‰kola

Kultura 405 200 Kã

Tûlov˘chova a zájmová ãinnost 3 323 000 Kã

Bydlení, komunální sluÏby a územní rozvoj 2 643 700 Kã
Polyfunkãní objekt
Územní plánování

Ochrana Ïivotního prostfiedí 1 784 000 Kã

Sociální sluÏby a ãinnost v sociálním zabezpeãení 25 000 Kã

Bezpeãnost a vefiejn˘ pofiádek 425 700 Kã

PoÏární ochrana 80 000 Kã

Státní správa, územní samospráva 2 817 000 Kã

Ostatní finanãní operace 500 000 Kã

Ostatní ãinnosti 75 000 Kã

V¯DAJE CELKEM 22 964 000 Kã
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Rekonstrukce rybníãku



Informace pro obãany

OÚ Mûnín – 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 Ïivnostenského rejstfiíku
správní poplatek: 100,- Kã za 1. stranu + 50,- Kã za kaÏdou dal‰í stranu

– v˘pisy z rejstfiíku trestÛ
správní poplatek: 100,- Kã za v˘pis

– 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
– v˘bûr poplatkÛ

Úfiední hodiny OÚ Mûnín

po 8.00–17.00
st 8.00–17.00

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 doklady vydává:

Mûstsk˘ úfiad Îidlochovice
po, st 8.00–17.00 

Tel.: 547 428 743

Poplatky v roce 2014

Od 24. 2. 2014 do 31. 3. 2014 se bude
vybírat poplatek za komunální odpad
a poplatek za psy na rok 2014.

Poplatek za komunální odpad

– V˘‰e poplatku ãiní 550,-Kã /osobu/rok.
– Dûti do 3 let vûku jsou od poplatku

osvobozeny (dûti narozené v roce
2011, 2012, 2013).

– Poplatek hradí v‰ichni obãané pfiihlá-
‰ení k trvalému pobytu.

– Obãané mohou poplatek uhradit ho-
tovû v kanceláfiích OÚ Mûnín nebo
bezhotovostním pfievodem na úãet
obce.

– ãíslo úãtu: 1349490369 /0800
– variabilní symbol: 141340XXX

(XXX = ãíslo popisné)
VZOR: 141340144

Poplatek za psa
– v˘‰e poplatku: 50,- Kã /1 pes
– variabilní symbol: 141341XXX

Sbûrné místo ve dvofie

je otevfieno kaÏdou sobotu od 13.00 do
15.00 hod. Lze zde ukládat:

Stavební suÈ a hlínu do pfiistaveného
kontejneru – uloÏení je zpoplatnûno.
Velkoobjemov˘ odpad – napfi. star˘
nábytek, PVC, linolea, matrace, ko-
berce – uloÏení tohoto odpadu je bez
poplatku. 
Papír a Ïelezn˘ ‰rot do pfiistaveného
kontejneru. 
Nebezpeãn˘ odpad – dvakrát roãnû
mobilním svozem. 
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Poãet obyvatel k 31. 12. 2013: 1822

– muÏÛ 910
– Ïen 912

PrÛmûrn˘ vûk v na‰í obci: 38 let
– muÏi 37 let
– Ïeny 39 let

Poãet obyvatel dle vûku:
do 20 let 403
20–40 let 634
40–60 let 483
60–80 let 257
80 a více let 45

Údaje z evidence obyvatel za rok 2013

Narozeno dûtí: 20
– chlapcÛ 10
– dûvãat 10
Úmrtí: 11 
SÀatek: 8
Rozvod: 4

Pfiistûhovaní do Mûnína: 72
Odstûhovaní z Mûnína: 33 
Stûhování v rámci obce: 23
Poãet rodinn˘ch domÛ dle ã.p.: 568
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MuÏská jména: 

1. Jifií 66
2. Jan 54
3. Petr 43
4. Pavel, Martin 39
5. Josef 38
6. Tomá‰ 34
7. Jaroslav 31
8. Franti‰ek 29
9. David 26

10. Marek, Michal 23

Îenská jména:

1. Jana 49
2. Marie 45
3. Hana 29
4. Eva 27
5. Katefiina 24
6. Alena 23
7. Petra 21
8. Anna, Veronika 20
9. Dana, Jitka 18

10. Ivana 17

Statistika jmen v obci Mûnín

Do kanalizaãní sítû je odvádûna odpadní
voda z  jednotliv˘ch domácností a firem, tj.
voda mírnû zneãi‰tûná bûhem bûÏné denní
hygieny, uÏívání toalety, úklidu, praní, mytí ná-
dobí. 

Co do kanalizace nepatfií a je zákonem
zakázáno do ní vypou‰tût:

– biologick˘ odpad – zbytky jídel, odpad
z kuchyÀsk˘ch drtiãÛ

– tuky – fritovací oleje, motorové oleje
– ve‰keré hygienické potfieby
– chemikálie a dal‰í nebezpeãné látky
– léky
– tekut˘ odpad od hospodáfisk˘ch zvífiat

(moãÛvka)

Tím, Ïe nûco vyhodíte nebo vylijete do zá-
chodu nebo dfiezu, problém s odpadem ne-
zmizí, ale zaãíná. Do kanalizace nepatfií
zbytky potravin ani po jejich rozmûlnûní v ku-
chyÀsk˘ch drtiãích odpadÛ. Drtiãi upraven˘
odpad zpÛsobuje zaná‰ení kanalizace usaze-
n˘mi pevn˘mi látkami, na které se váÏí ze-
jména tuky, coÏ mÛÏe mít za následek sní-
Ïení prÛchodnosti kanalizaãních pfiípojek aÏ
do jejich úplné neprÛchodnosti.

Do kanalizace nepatfií ani Ïádné hygie-
nické potfieby – dûtské pleny, vlhãené ubrous-

ky, dámské hygienické potfieby, vatové ty-
ãinky, textilní materiály, igelity a jiné. Plastové
a textilní materiály dokáÏí zanést, pfiípadnû
zcela zniãit ãerpadla v ãerpacích stanicích od-
padních vod. Následná nefunkãnost tûchto
ãerpadel pak vede k zatopení kanalizace i su-
terénÛ napojen˘ch nemovitostí. Kanalizaãní
síÈ v na‰í obci je vybavena ãtyfimi pfieãerpá-
vacími stanicemi, ve kter˘ch dochází k v˘‰e
popsanému problému – zaná‰ení nebo úplné-
mu odstavení ãerpací stanice vlivem textilních
materiálÛ nebo plastÛ.

Provoz ãistírny odpadních vod mÛÏe v˘-
raznû zkomplikovat fiada chemick˘ch a ne-
bezpeãn˘ch látek. Jedná se o ropné látky,
louhy, kyseliny, fiedidla, tuky a oleje. Tyto látky
mají v˘raznû negativní vliv na biologické pro-
cesy ãi‰tûní odpadních vod. Stejnû negativní
vliv na biologick˘ proces ãi‰tûní má také mo-
ãÛvka od hodpodáfik˘ch zvífiat.

Apelujeme na obãany na‰í obce, aby do-
drÏovali v˘‰e uvedené zásady pfii vypou‰tûní
sv˘ch odpadních vod do kanalizace. Pomo-
hou tak k zaji‰tûní bezproblémového reÏimu
ãistírny odpadních vod v na‰í obci a následnû
pak k ochranû Ïivotního prostfiedí. A to by mûl
b˘t zájem nás v‰ech, ktefií v na‰í obci Ïijeme.

-r-

V‰echno má svÛj fiád, i kanalizace
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Kulturní akce roku 2013 v sále za radnicí 
9. února uspofiádal Vinafisk˘ spolek Mûnín bodování vín

16. února se následnû konala V˘stava vín

23. února uspofiádal SK Mûnín Sportovní ples

24. února se konal Dûtsk˘ ma‰karní ples

28. února probûhla v˘roãní schÛze SPCCH

15. ãervna se uskuteãnilo Vítání obãánkÛ

29. ãervna si zde dûti uÏily Dûtsk˘ rej

13.–14. ãervence probûhly v Mûnínû Markétské hody a následnû se konalo 

27. ãervence v areálu SK Mûnín Kácení máje

28. záfií probûhla burza o‰acení

26.– 27. fiíjna jsme mûli moÏnost zhlédnout v˘stavu „Ten umí to, ten zas tohle“

9. listopadu probûhla Razítkovací dílna ã. 1

15. listopadu se konaly Oslavy seniorÛ

23. listopadu pofiádal SPCCH tradiãní Dílniãky

24. listopadu jsme mûli moÏnost nav‰tívit Katefiinsk˘ jarmark

6. prosince se konalo Mikulá‰ské posezení ãlenÛ SPCCH Mûnín

7. prosince probûhla Razítkovací dílna ã. 2

31. prosince byl uspofiádán Silvestr pro dûti
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Ze Ïivota ‰koly
Po rozsáhl˘ch stavebních úpravách z pfiedloÀsk˘ch prázdnin byla bûhem

loÀsk˘ch prázdnin vybudována na ‰kolní zahradû zahradní uãebna. Na tuto
uãebnu nám byl poskytnut sponzorsk˘ dar od LesÛ âR ve v˘‰i 45 000 Kã. V sou-
ãasné dobû se pfiipravuje velká rekonstrukce stfiechy. Projektová dokumentace
je jiÏ zhotovena a stavební práce budou zahájeny v roce 2015.

Tak jako v minul˘ch letech i v leto‰ním ‰kolním roce se Ïáci na‰í ‰koly úãastní
rÛzn˘ch soutûÏí. Na‰e smí‰ená druÏstva reprezentovala na Vranovské empiádû,
ve ‰kole probûhla soutûÏ v fie‰ení sudoku. Na‰i Ïáci se zapojili do Olympiády
v ãeském jazyce a v matematice. Pfiipravuje se je‰tû recitaãní soutûÏ a na‰e
druÏstva se zúãastní sportovních soutûÏí, napfi. v halovém fotbalu, miniházené
a ve fotbalu v turnaji McDonald’s Cup.

Vûdomosti ÏákÛ byly otestovány v prÛbûhu ledna spoleãností Kalibro. Tûmito
testy z ãeského jazyka, matematiky, angliãtiny, pfiírodovûdného i humanitního 
základu a ekonomick˘ch dovedností pro‰li Ïáci 9. tfiídy. V dal‰ím pololetí budou
takto provûfieny vûdomosti ÏákÛ 3., 5. a 7. tfiídy. Îáci 2. stupnû fie‰ili úkoly mezi-
národní soutûÏe Pfiírodovûdn˘ klokan, do soutûÏe Matematick˘ klokan se zapojí
2.– 9. roãník. 

Bûhem prvního pololetí probûhla fiada kulturnû spoleãensk˘ch akcí, napfi. Pod-
zimní tvofiení nebo divadelní pfiedstavení v Îatãanech. V pfiedvánoãní dobû jiÏ
tradiãnû ‰kolu nav‰tívil Mikulá‰ a konaly se také vánoãní besídky v jednotliv˘ch
tfiídách. Novinkou byl vánoãní koncert v kostele, pfii nûmÏ si dûti za doprovodu
varhan zazpívaly koledy.

V druhém pololetí nás v únoru ãeká koncert hudebního uskupení Musica 
animae zamûfien˘ na hudbu 20. století. Zaãátkem bfiezna pojedou Ïáci na 
lyÏafisk˘ v˘cvikov˘ kurz do Jánsk˘ch Lázní a koncem bfiezna pfiedvedou na 
fotbalovém hfii‰ti práci s drav˘mi ptáky ãlenové spoleãnosti na ochranu dra-
v˘ch ptákÛ Zayferus. V dubnu se na‰i Ïáci setkají s reÏisérem Cyrilem
Podolsk˘ch, tvÛrcem filmu Krysáci. V˘chovnû vzdûlávací program o lidech se
zdravotním postiÏením Hele lidi povedou v dubnu nevidomí lektofii. Na‰e ‰kola
tento program zafiazuje do svého v˘chovného plánu pravidelnû, aby si Ïáci
uvûdomili, jak tûÏce se Ïije lidem se zdravotním postiÏením. Na konci ‰kolního
roku se Ïáci rozjedou na ‰kolní v˘lety a ‰kolní rok zakonãíme Zahradní slav-
ností, která by se mûla stát tradicí.

Zdenûk Jochman
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ v obrazech

1

3

5

2

4



1 / 2014 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 19

6

7

8

-r- 9

Aktivity SDH Mûnín v roce 2013

V˘jezdy sboru k ohni:
– PoÏár trávy na rozcestí, ãervenec.
– PoÏár osobního automobilu ·koda Felica

u lesa, listopad.
– PoÏár komína rodinného domu v Mûnínû,

listopad (obr. 1).

Pomoc obci, pomoc pfii záplavách:
– ¤ezání a profiezávání stromÛ v obci, leden

a bfiezen.
– âi‰tûní kanalizace v ulici Na Zahrádkách,

bfiezen a prosinec (obr. 2).
– Odãerpávání vody ze zatopeného prostoru

firmy LEGA v Otmarovû a ze zatopené sil-
nice Jalovisko–Moutnice, ãerven (obr. 3, 4).

– Odãerpávání vody z rybníka v Mûnínû, ãer-
venec (obr. 6).

Sportovní ãinnost:
– DruÏstvo dûvãat se zúãastnilo dvou soutû-

Ïí v poÏárním sportu. V obou pfiípadech se
umístily na 4. místû (obr. 5).

Spoleãenská ãinnost:
– Ostatková pochÛzka, únor.
– Úãast na oslavách 70 let SDH v Otmaro-

vû, srpen (obr. 7).
– Ukonãení prázdnin na hfii‰ti v Mûnínû, srpen

(obr. 8).
– Babí léto v Mûnínû, fiíjen (obr. 9).
– Úãast na v˘roãní schÛzi v Otmarovû, fiíjen

(obr. 10, 11).
– Mikulá‰ská besídka pro dûti ãlenÛ sboru,

prosinec (obr. 12).

Brigádnická ãinnost a jiné:
– Sbûr Ïelezného ‰rotu – 4x v roce.
– V uplynulém roce odpracovali ãlenové sbo-

ru 735 brigádnick˘ch hodin.

SDH v Mûnínû se rozrostl o dva nové ãleny –
Milana Stfiílka a Milana Mandince. Oba zastá-
vají funkci strojník- fiidiã.

V prosinci 2013 neãekanû zemfiel dlouho-
let˘ ãlen sboru pan Miroslav Va‰ek. âest
jeho památce.
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ZaslouÏil˘ ãlen SDH v Mûnínû 
pan Josef Novotn˘ 

oslavil v˘znamné Ïivotní v˘roãí.
Blahopfiejeme.

1110

12



VODA • TOPENÍ • PLYN

Jifií Povoln˘
Mûnín 353

www.inmont-povolny.cz / inmont@inmont-povolny.cz
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Spolek zdravotnû postiÏen˘ch Brnûnska

Plánované akce Spolku na rok 2014

únor Beseda s cestovatelem
    bfiezen V˘stava kamelií – zámek Rájec-Jestfiebí (z Brna vlakem)
kvûten Hvûzdárna a planetárium v Brnû (IDS)
ãerven Zájezd – Uhersk˘ Brod, Modrá, Velehrad (15. 6.)
ãervenec Divadelní pfiedstavení v lesním divadle v Hlínû
záfií Turistická vycházka – Ti‰nov (z Brna vlakem)
listopad Jarmark (23. 11.)

Dílniãky
prosinec Pfiedvánoãní posezení (12. 12.)

Divadelní pfiedstavení dle nabídek divadel.

Spolek zdravotnû postiÏen˘ch Brnûnska – poboãn˘ spolek Mûnín – tak to je ná‰
nov˘ název. Po del‰ích neschodách se SPCCH v Praze jsme vstoupili do nástup-
nického spolku s tímto názvem. V Mûnínû máme trvale 70 aÏ 80 ãlenÛ. 

Hodnotit ãinnost spolku za uplynul˘ rok lze jen kladnû. Pro v‰echny zájemce, nejen
pro na‰e ãleny, jsme uspofiádali mnoho akcí. Vydafiené byly dva zájezdy, a to do
Olomouce na Flóru a do Boskovic na Husí slavnosti. Vydali jsem se také podívat do
brnûnského podzemí, nav‰tívili jsme v˘stavu Moravská vesniãka, která je u KapucínÛ,
a vy‰li si na Petrov. Vyhlídka z Men‰íkovy rozhledny a náv‰tûva lesního divadla
v Hlínû (obr. na str. 24), to byl nezapomenuteln˘ záÏitek. 

V fiíjnu jsme uspofiádali v˘stavu „Ten umí to, ten zas tohle“. Dûkujeme v‰em, ktefií
pro tuto v˘stavu zapÛjãili své v˘robky. V˘stava ukázala, kolik ‰ikovn˘ch lidí máme
mezi sebou. Na ná‰ uÏ tradiãní jarmark se hlásí prodejci sami – velmi se jim u nás
líbí. Získal si oblibu nejen u lidí z Mûnína, ale také z okolí. 

Dal‰í pfiedvánoãní akcí byly dílniãky s tématikou Adventní v˘zdoba. MoÏnost zú-
ãastnit se dílniãek dostaly tentokrát také dûti. V‰ichni zájemci si vytvofiili opravdu
pûknou v˘zdobu podle svého vkusu. 

Obec Mûnín nám dala moÏnost zdarma zhlédnout film Vrásky z lásky. ·koda, Ïe
toho vyuÏilo jen málo lidí. 

Poslední akcí byla mimofiádná ãlenská schÛze spojená s pfiedvánoãním posezením.
I pro leto‰ní rok jsme pfiipravili pestrou nabídku pro vyuÏití volného ãasu, pouãení

i zábavu. Budeme rádi, kdyÏ si z ní vyberete a svou úãastí na‰e akce podpofiíte.

Za SZP Hana Heinrichová
Poznámka redakce:
Filmové pfiedstavení v mûnínském kinû bylo podûkováním organizaci (tehdy je‰tû SPCCH) za její
aktivní ãinnost v Ïivotû na‰í obce.
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Hodnocení vín probûhne v sobotu 15. února 2014
od 13 hodin

v sále Obecního úfiadu v Mûnínû

Vinafisk˘ spolek v Mûnínû

38.
V¯STAVA
VÍN

SPOJENÁ S OCHUTNÁVÁNÍM VZORKÒ

Sobota 22. února 2014
od 13 do 22 hodin, 

sál Obecního úfiadu v Mûnínû

Hudba Malá Rozmar˘nka z moravského Slovácka
Obãerstvení – tombola
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Îivot je zázrak
KaÏd˘ rok ve ‰kolce nabízíme dûtem rÛz-

né kulturní akce. Jedná se napfiíklad o ná-
v‰tûvy divadelních spolkÛ ve ‰kolce, jezdíme
také na pfiedstavení do divadla Radost v Brnû
a do Îidlochovic. Pravidelnû se také úãast-
níme ekologick˘ch programÛ sdruÏení Lipka,
které se zab˘vá environmentálním vzdûlává-
ním dûtí. Hned na zaãátku ‰kolního roku jsme
se vydali do Kohoutovické obory, kde se dûti
seznámily se zvífiaty, která Ïijí v lese. 

V bfieznu se tû‰íme na program Dfievûn˘
svût, kde larva brouka tesafiíka provede dûti
od kofiene aÏ po korunu stromu a seznámí je
se Ïivotem stromÛ a jejich vyuÏitím. V rámci
programu si dûti na kachlov˘ch kamnech
upeãou bramborové placky. 

V kvûtnu nav‰tívíme RÛÏenin lom. Pro-
gram, kter˘ nás zavede do b˘valého vápen-
cového lomu, je zamûfien na botanické a zoo-
logické zajímavosti. Dûti si zaloví v tÛÀkách,
urãí fiadu ÏivoãichÛ i rostlin a pochopí v˘znam
rekultivací. 

Ekologické programy dûti vÏdy velmi za-
ujmou, dozví se plno nov˘ch vûcí. Proto jsme
se rozhodli nabídku ekologicky zamûfien˘ch
programÛ roz‰ífiit. VyuÏili jsme nabídky ob-
ãanského sdruÏení Lidé Zemû. Jejich celo-
roãní projekt nás velice zaujal. Hlavní posta-
vou celého projektu je mal˘ âlovíãek, kter˘ se
narodil v lese a jeho maminkou je planeta
Zemû a tatínkem Slunce, které dává Ïivot.
âlovíãek povídá dûtem o pfiírodû, o planetû
Zemi, jako prÛvodce s nimi prochází jednot-
livá roãní období a seznamuje je s pfiirozen˘mi
dûji v pfiírodû. Uãí je poznávat sami sebe jako
souãást planety, souãást pfiírody. ProÏití pla-
nety Zemû jako maminky dává dûtem pocit
bezpeãí a lásky. KaÏdé dítû je mal˘ ãlovíãek,
kter˘ se narodil na planetû Zemi. A ta nám
dává v‰e, co potfiebujeme k Ïivotu, a je dÛle-
Ïité, abychom se stali její pfiirozenou souãástí.

Projekt, kter˘ je zamûfien na dûti z matefisk˘ch
‰kolek, má 6 ãástí:

âlovíãek a planeta Zemû
âlovíãek a noví kamarádi
âlovíãek a kapiãka vody
âlovíãek poznává rodinu
âlovíãek a jarní kouzlení
Planeta Zemû – mÛj domov

Tento celoroãní plán je zamûfien na rozvoj
a upevnûní vnímání dûtí sebe sam˘ch ve své
individualitû, jedineãnosti a svobodû a také ve
vnímání sebe sam˘ch jako souãásti Ïivotního
prostfiedí, pfiírody – planety Zemû. Dûti na
sebe mohou pohlédnout jako na jedineãnou,
nepostradatelnou souãást jednoho velkého 
organismu, planety Zemû. Pak se stávají zod-
povûdn˘mi a milujícími obyvateli planety
Zemû, ktefií jsou si vûdomi následkÛ svého
chování.

Zatím probûhlé ãásti projektu byly dûtmi
velice kladnû pfiijaty. V˘uka je interaktivní. Dûti
jsou její nedílnou souãástí. Nauãí se také plno
nov˘ch písniãek a básniãek. Jsme rádi, Ïe i ve
vesnické ‰kolce mají dûti moÏnost rozvíjet svÛj
pfiirozen˘ zájem o pfiírodu takov˘m zpÛsobem,
jak˘m nám to nabízí o. s. Lidé Zemû.

Martina Jochmanová
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Po úspû‰né jarní ãásti soutûÏe postoupil A t˘m muÏÛ do 1.B tfiídy. 

Druh˘m velk˘m úspûchem byl postup ÏákÛ do krajské soutûÏe. Bylo tak moÏné
roz‰ífiení na dvû druÏstva, aby mohli hrát mlad‰í a star‰í Ïáci zvlá‰È. Je to velk˘
krok v práci s mládeÏí, zvlá‰tû kdyÏ v jin˘ch obcích se druÏstva ÏákÛ ru‰í a zájem
dûtí o sport zaniká.

Îákovské finále, které bylo postupov˘m vyvrcholením, sledovala velká ná-
v‰tûva z fiad rodiãÛ, kamarádÛ a pfiíznivcÛ. Ceny pfiedávali starosta obce Oldfiich
OdráÏka a legenda brnûnského fotbalu Karel JarÛ‰ek. 

V letní pfiestávce pravideln˘ch soutûÏí probûhl v˘born˘ turnaj v nohejbalu na
hfii‰ti s umûl˘m povrchem. 

Tradiãním a velmi dÛleÏit˘m úkolem pro v‰echny ãleny a pfiíznivce SK je orga-
nizace hodÛ.

V podzimní ãásti se jiÏ projevila kvalitní práce Dalibora Golda s nejmlad‰í 
skupinou dûtí v pfiípravkách. Pravidelnou soutûÏ hrají dvû druÏstva a trénuje jiÏ
i pfiedpfiípravka. Na práci s nejmen‰ími fotbalisty se podílí Radim Hrouzek a Jan
Aujesk˘ st.

DruÏstvo star‰ích ÏákÛ trénuje Zdenûk Vykoufiil ml. a Tomá‰ Michálek s po-
mocí Jaroslava Mátla z Bluãiny. 

Spoleãné druÏstvo dorostu Mûnín-Bluãina trénuje Jifií Janovsk˘ spoleãnû s Da-
nielem Wagnerem. V této vûkové kategorii je v dne‰ní dobû nejtûÏ‰í pfiesvûdãit
mládeÏ, Ïe pravideln˘ sport, a s tím spojená disciplína, se v Ïivotû vyplatí. 

V‰echna druÏstva mají jiÏ trenéry s patfiiãnou kvalifikací a na dobré úrovni pfií-
pravy je to vidût, ale bez pomoci nad‰encÛ z fiad rodiãÛ a dal‰ích dobrovolníkÛ
by se tento sport nedal dûlat. U sportování mládeÏe nejde v‰ak jen o nejvy‰‰í
sportovní cíle, ale daleko dÛleÏitûj‰í je pfiátelství, respekt, disciplína, a to jsou
v‰echno vlastnosti, které dne‰ní spoleãnosti chybí.

Poslední akcí byl Velk˘ zimní turnaj mistrÛ v malé kopané, kter˘ se odehrával
od listopadu 2013 do ledna 2014. Byl to turnaj nejen pro ãleny klubu od dorostu
aÏ po star‰í pány, ale také pro ‰ir‰í vefiejnost, a tak jsme mohli vidût zajímavé
souboje generací. Nejvût‰í vûkov˘ rozdíl byl 46 let a zku‰enost v tomto pfiípadû
zvítûzila. Tento turnaj by se mohl stát tradiãním zimním turnajem pro vefiejnost.

Zdenûk Jochman

Sportovní klub Mûnín v roce 2013
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A muÏstvo

B muÏstvo
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DruÏstvo dorostu

Stará garda



Finále, Ïáci

AC Koníci
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Finále, Ïáci

Mlad‰í pfiípravka
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Mimofiádn˘ rok mûnínsk˘ch rybáfiÛ
Rybáfisk˘ spolek Mûnín má 45 ãlenÛ a hospodafií na vodní plo‰e cca 0,3 ha.
Nûkdo by si fiekl, co se tak mÛÏe dít na takové tÛÀce, ale pozor! O co men‰í voda,

tím vût‰í dobrodruÏství.
A toho si na‰i rybáfii v roce 2013 opravdu uÏili. To i pfiesto, Ïe se chytalo pouze do

pÛlky ãervence, kdy je rybafiení v plném proudu.
Zaãalo to 18. kvûtna, kdy od ‰esti hodin ráno probíhaly dûtské závody. Mladí rybáfii

z místní základní ‰koly za doprovodu sv˘ch rodiãÛ a kamarádÛ tento den pfiedvedli
svoje rybáfiské umûní.

Je‰tû téhoÏ dne se uskuteãnily závody pro ãleny spolku, které se samozfiejmû pro-
táhly do pozdních noãních hodin. K tomu pfiispûla nejen v˘borná zábava a obãerstvení,
ale i skuteãnost hrdinského ãinu pana Pavla Zmrzlého, kter˘ se v dopoledních hodinách
po hlavû vrhnul pro mladého rybáfie, kter˘ si to namífiil s kolem pfiímo do vody. Zachrá-
nûni byli nakonec v‰ichni i s kolem, bohuÏel PavlÛv mobil uÏ nezachránil nikdo.

14. ãervence se rybáfii naposledy se‰li s udicemi na pfiedhodovém chytání a pfied-
ãasném ukonãení sezóny.

T̆ den nato byla vypu‰tûna voda a zaãal velk˘ v˘lov na malém rybníãku. Za pfiispûní
v‰ech rybáfiÛ se podafiily slovit a odprodat v‰echny u‰lechtilé ryby.

Od srpna do fiíjna probûhla rozsáhlá rekonstrukce bfiehového opevnûní a odtûÏení
bahna, kterou provedla firma Ekostavby Brno, a. s. V‰echny stavební práce byly finan-
covány z obecního rozpoãtu. Do koneãné podoby se rybníãek dostal po terénních úpra-
vách, na kter˘ch se podíleli snad úplnû v‰ichni.

V tomto roce se opût tû‰íme na bohaté úlovky a va‰i úãast na rybáfisk˘ch akcích
nejen na rybníãku, ale i v celé obci Mûnín.

Podûkování: Obecnímu úfiadu Mûnín, realizaãní firmû Ekostavby Brno, a.s., a v‰em,
ktefií se podíleli a podílejí na opravû a údrÏbû rybníãku.

Petru zdar! Jifií Richter
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Colette
Pátek 21. února, 20.00. Vstup. 60 / 50 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
Milostn˘ pfiíbûh vûznÛ Viliho a krásné belgické Ïidovky Colette
vypráví o osudu tajné lásky v prostfiedí hrÛzy a smrti kon-
centraãního tábora v Osvûtimi. – Colette pfiijíÏdí do Osvûtimi
transportem z Belgie a pfieÏívá díky zvrácené pfiízni mladého
nacistického dÛstojníka Weissackera. Ona i Vili pracují v ko-
mandu Kanada, zaji‰Èujícím hladk˘ chod nacistické továrny na
smrt. Navzdory hrÛzn˘m okolnostem se postupnû sbliÏují.
V zoufalém boji o pfieÏití pak spoleãnû naplánují riskantní útûk...
Historick˘ milostn˘ pfiíbûh podle pfiedlohy Arno‰ta Lustiga.
Snímek reÏiséra Milana Cieslara v ãesko-slovenské koprodukci.
126 minut. ·Ú.

Já, padouch 2
Pátek 28. února, 18.00. Vstup. 60 / 50 Kã. MládeÏi pfiístupn˘.
Setkáváme se s hrdinou z pfiedchozího dílu – padouchem Gru
i jeho pfiisluhovaãi, kter˘mi jsou Ïlutí MimoÀové. Napraven˘
padouch se stará o trojici osifiel˘ch dívek a Ïije spofiádan˘m ro-
dinn˘m Ïivotem. Ten skonãí ve chvíli, kdy jej nav‰tíví Lucy –
agentka Antipadou‰ské ligy. Gru má pomoci zniãit svého sta-
rého známého, zlosyna El Macha, kter˘ plánuje zmocnit se
svûta... Animovan˘ snímek USA. âeské znûní. 99 minut. 

Líbánky
Pátek 7. bfiezna, 20.00. Vstup. 60 / 50 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 
Pfiíbûh se odehrává bûhem dvou dnÛ svatební oslavy. Ne-
vûsta a Ïenich tvofií pÛvabn˘ pár, navzdory tomu, Ïe oba jiÏ
pro‰li manÏelskou zku‰eností a odnesli si z ní své ‰rámy. A zdá
se, Ïe svatební oslavy, které probíhají v proslunûném dni a na
krásném romantickém místû, budou skuteãnû nejkrásnûj‰ím
zaãátkem spoleãného Ïivota. Ov‰em kdyby se na svatební
hostinû náhle neobjevil nezvan˘ host, s nímÏ se otevírá tem-
ná minulost... âeské psychologické drama autorské dvojice
Jarchovsk˘-Hfiebejk. 98 minut. ·Ú.

Pozvánka do kina




