
VáÏení obãané Mûnína, 
neúprosn˘m tempem se rozbûhl dal‰í nov˘ rok.
Opût po roce k vám pfiicházíme s vydáním Mû-
nínského zpravodaje. Zaãátek nového roku je ob-
dobím, kdy dochází k hodnocení dûní roku uply-
nulého, jeho úspûchÛ i neúspûchÛ. Souãasnû je
i obdobím pfiíprav plánÛ roku nadcházejícího. 

Vedení obce a její pracovníci jako kaÏdoroãnû
v prvním ãísle zpravodaje zhodnotí práci a ãinnost
místní samosprávy a obecního úfiadu v loÀském
roce. Podají v˘hled plánÛ a úkolÛ na rok leto‰ní.
ObãanÛm pfiipomenou dÛleÏité informace o fungo-
vání obce a obecního úfiadu, které jim pomohou pfii
orientaci v bûÏném Ïivotû obce. Budou uvedeny zá-
kladní statistické údaje o obci. Mimo to se ve zpra-
vodaji objeví ãlánky, které budou obãany informo-
vat o dûní z okolí na‰í obce. Do na‰eho zpravodaje
sv˘mi ãlánky pfiispûjí i místní obãané, zástupci míst-
ních ‰kol, obecních spolkÛ, sdruÏení a organizací.
Ve sv˘ch pfiíspûvcích informují o své ãinnosti a v˘-
sledcích v uplynulém roce a nov˘ch plánech na rok
souãasn˘. 

V loÀském roce bylo vydáno jen jedno ãíslo na-
‰eho zpravodaje. Vûfiíme, Ïe toto první leto‰ní ãíslo
nebude jedinou zpravodajskou vla‰tovkou. Byli 
bychom rádi, kdyby se nám podafiilo vydat více ãísel
Mûnínského zpravodaje. Abychom tohoto cíle do-
sáhli, je tfieba pfiipravit více pfiíspûvkÛ, ãlánkÛ a fo-
tografického materiálu pro dal‰í vydání zpravo-
daje. Proto opût pfiicházíme s v˘zvou ke spolupráci
na pfiípravû, tvorbû a realizaci na‰eho Mûnínského
zpravodaje.

âíslo 1/2016
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Závûrem pfiejeme v‰em obãanÛm Mûnína do leto‰ního roku pevné zdraví, 
Ïivotní elán, hodnû radosti, spokojenosti a co nejménû starostí v osobním Ïivotû.

Jménem v‰ech pfiispívajících Mgr. Dalibor Gold Oldfiich OdráÏka
starosta obce místostarosta obce

V˘zva – nabídka ke spolupráci 

Vedení obce vyz˘vá obãany a zástupce místních organizací a spolkÛ
ke spolupráci v redakãní radû obce. Náplní ãinnosti redakãní rady
bude pfiíprava, tvorba a realizace Mûnínského zpravodaje. Více infor-
mací poskytne starosta obce.

Zastupitelstvo obce Mûnín na svém posledním zasedání v roce 2014 schvá-
lilo rozpoãet obce na rok 2015. Pfii sestavování rozpoãtu se vycházelo z poloÏek
zabezpeãujících spolehliv˘ chod obce. Dále byly do rozpoãtu urãeny akce inves-
tiãního a neinvestiãního charakteru. Jednalo se pfiedev‰ím o realizaci stavby
„âOV a kanalizace v osadû Jalovisko“, která byla pozdrÏena z dÛvodu prÛtahu
s odkoupením pozemku na stavbu ãistiãky odpadních vod a s umístûním kana-
lizace na dal‰ích pozemcích. 

Na investiãní a neinvestiãní akce vût‰ího charakteru bylo na zasedání za-
stupitelstva obce rozdûleno 14 480 000 Kã s tím, Ïe finanãní ãástka ve v˘‰i
3 700 000 Kã na âOV a kanalizaci v osadû Jalovisko, která se nevyãerpala v roce
2014, se pfievádí na rok 2015. 

Stavební a projekãní práce v roce 2015

– âOV a kanalizace Jalovisko – k provedení stavby vodního díla „âOV a kana-
lizace Jalovisko“ bylo vydáno MûÚ Îidlochovice, odborem Ïivotního prostfiedí
dne 2. 2. 2015 pravomocné stavební povolení. Úãelem zámûru je odvedení
a následná likvidace spla‰kov˘ch vod z nemovitostí v Jalovisku do nové âOV.
Stavba obsahovala trasu kanalizace z plastov˘ch trub o celkové délce 336 m,
dále pak ãerpací stanici odpadních vod a ãistírnu odpadních vod. Stavební
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práce provádûla firma Sekanina - SEVUD. Ukonãeny byly koncem roku 2015.
Nyní bude následovat závûreãná kolaudace stavby. 

– Úprava krajnice silnice III/41611 v osadû Jalovisko po kanalizaci vãetnû od-
vodnûní. Stavba „âOV a kanalizace Mûnín-Jalovisko“ se zpozdila z dÛvodu 
vedení trasy kanalizace podél silnice III/41611. Po vytyãení ve‰ker˘ch sítí 
technické infrastruktury Správa a údrÏba silnic JmK poÏadovala v dÛsledku 
pfiiblíÏení se trasy kanalizace ke krajnici silnice opravu ãásti krajnice vãetnû 
jejího odvodnûní. Krajnice silnice v délce 110 m (pruh 60 cm) byla osazena 
obrubníky, odvodnûna pomocí dvou kanalizaãních de‰Èov˘ch vpustí, zaloÏena
podkladními vrstvami a zakonãena asfaltobetonem. 

– Hygienické zázemí u sportovního hfii‰tû par. ã. 889/1, k. ú. Mûnín. Novostavba
bude slouÏit jako obãanská vybavenost – zázemí pro sportovce a uÏivatele
hfii‰tû. Jedná se o samostatnû stojící, nepodsklepen˘ jednopodlaÏní objekt 
na obecním pozemku, kter˘ i nadále zÛstává v majetku obce Mûnín. Stavební
práce byly ukonãeny koncem ãervna 2015. Provádûla je firma DS Stavby
Brno. Staré kabiny pro sportovce na pozemku par. ã. 888 byly odstranûny 
demolicí. 

– Oprava stfiechy na budovû Z· Mûnín. Stavba obsahuje stavební úpravy
stfiechy stávající základní ‰koly spoãívající v zateplení stfiechy, ve v˘mûnû
stfie‰ních oken a ve vybudování nov˘ch vik˘fiÛ v uliãní a dvorní ãásti stfiechy
tak, aby prostor v uãebnách byl zbaven ‰ikmin stfiech. Vik˘fie jsou pultového
tvaru, vybíhají pfiímo z hfiebenu stfiechy a jsou provedeny témûfi pfies celou
‰ífiku budovy. Stavení úpravy budou dále spoãívat ve vybudování nadkrokevní
izolace stfiechy a ve v˘mûnû stfie‰ní krytiny. V roce 2015 byla provedena
první etapa opravy stfiechy na budovû Z· Mûnín, a to smûrem do ulice. 

– âOV Mûnín – kalová koncovka, nová uskladÀovací nádrÏ kalÛ a stavební
úpravy na budovû. Oslovená firma VHZ-DIS z kapacitních dÛvodÛ prozatím ne-
zpracovala projektovou dokumentaci na zkvalitnûní kalového hospodáfiství na
âOV Mûnín. Ve‰keré projekãní práce a vlastní realizace nového kalového hos-
podáfiství se v návaznosti na v˘hled provozu âOV pfiesouvá na rok 2016. 

– Komunikace a chodníky – oprava místní komunikace na par. ã. 1032 a 1031/3
vãetnû odstavn˘ch stání (pfiíjezd k cyklostezce a do PrÛmyslové zóny Mûnín).
Zámûrem obce Mûnín je provést opravu místní komunikace, která slouÏí 
k pfiíjezdu k cyklostezce. Souãástí oprav bude i úprava na stávajícím mostû
a zbudování pfiilehl˘ch parkovacích stání. Na základû v˘zvy k podání nabídky
na vefiejnou zakázku na stavební práce podaly svoji nabídku tfii stavební firmy.
K realizaci zakázky byla v˘bûrovou komisí vybrána firma H. K. U. spol., s. r. o.,
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Podûbradova 113, Brno. Vlastní realizace opravy místní komunikace na par.
ã. 1032 a 1031/3 se pfiesouvá aÏ na rok 2016, a to z dÛvodu realizace nové
pfiípojky plynu pro PrÛmyslovou zónu Mûnín. Novou plynovodní pfiípojku bude
realizovat spol. RWE – Distribuce. 

– Pfiírodní hfii‰tû M· Mûnín. Na stavbu Pfiírodního hfii‰tû M· Mûnín získala obec
koncem roku 2014 dotaci z Operaãního programu Îivotní prostfiedí. Vzhle-
dem ke klimatick˘m podmínkám se realizace díla pfiesunula do 30. 4. 2015.
V prostorách zahrady byla provedena v˘mûna a doplnûní herních prvkÛ stá-
vajícího hfii‰tû, byl postaven v˘ukov˘ altán, tunel z vrbového proutí, smyslov˘
chodník a zahradní záhon. Následovaly v˘sadby nov˘ch stromÛ a kefiÛ vãetnû
ozelenûní ploch. 

– Lávka pro pû‰í pfies revitalizované rameno „Mûnínská tÛÀ“. Bylo provedeno 
zahloubení pfiístupové pû‰iny – pfiístup k lávce z ulice Krakov. Pfies vodní tok
byla na betonové patky uloÏena pozinkovaná lávka pro pû‰í. 

Projekãní a inÏen˘rská ãinnost

– Projektová dokumentace k opravû místní komunikace a nové odstavné plochy
na pozemku par ã. 1032 a 1031/3.

– Projektová dokumentace pro územní a stavební fiízení na akci Matefiská ‰kola
Mûnín – Nástavba hospodáfiského pavilonu (následuje inÏen˘rská ãinnost 
spojená se zaji‰tûním stavebního povolení a projektová dokumentace pro
v˘bûr dodavatele stavby).

– Zpracován projekt k územnímu rozhodnutí na akci „Rekultivace skládky Mûnín
– DUR“ k Ïádosti o dotaci v rámci Operaãního programu Îivotního prostfiedí
od spol. EKO-BIO.

– Vypracován projekt na zpracování geologick˘ch prací a v˘sledné anal˘zy rizik
skládky odpadÛ u lesa od zpracovatele RNDr. Danu‰e Novákové.

– Projekt rekultivace skládky u lesa v k. ú. Mûnín je pfiipraven k podání Ïádosti
k územnímu rozhodnutí o zmûnû vyuÏití území formou vefiejnoprávní smlouvy.
Po podepsání vefiejnoprávní smlouvy byl projekt s pfiíslu‰n˘mi dokumenty
podán k Ïádosti o poskytnutí finanãní podpory z OPÎP. 

– Projekt „Revitalizace zelenû na vybran˘ch vefiejn˘ch prostranstvích obce
Mûnín“ v rámci prÛzkumn˘ch a pfiípravn˘ch prací – inventarizace zelenû
v poãtu 950 kusÛ poloÏek (stromy, kefie) od Atregia s. r. o., Jugoslávská 124b,
613 00 Brno. 
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– Projekt „Stavební úpravy hfibitova v obci Mûnín“ – terénní prÛzkum, prÛzkum
technick˘ch prvkÛ – Atregia s. r. o., Ing. ·ustrová. 

– Projekt „Opravy zpevnûn˘ch ploch a komunikací v obci Mûnín“ – zpracování
geodetického zamûfiení okolí nákupního centra, toãny autobusÛ a okolí kos-
tela a hfibitova – Atregia s. r. o., Ing. ·ustrová.

– Zadání územní studie – pofiízení studie uloÏeno Územním plánem Mûnín. 
T̆ ká se lokality „F“ v prostoru za fotbalov˘m hfii‰tûm – urãeno pro obytnou zá-
stavbu, dále lokality X2, X3, X4 v Jalovisku – plochy jsou urãeny se základní
funkãní regulací pro v˘robu a skladování a lokality A3 – Vinohrádky k. ú. Mûnín
(za bytovkami 401 a 406) – plocha je navrÏena se základní funkãní regulací
obytná zóna.

– Návrh zmûny ã. I Územního plánu Mûnín – zmûny ÚP Mûnín pfiiná‰í:
� návrhové plochy, u kter˘ch je podmínka územní studie – lokality E1, N1, Y2,

P2, P3, Z3 a jejich pfievod do rezerv,
� moÏnost zmûny na pozemku par. ã. 595, beze zmûny urbanistické koncepce,

která provûfií umístûní RD na tomto pozemku,
� úprava vymezení ÚSES v dokumentaci ÚP Mûnín podle návrhu KPÚ v k. ú.

Mûnín.

– Doplnûk pasportu dopravního znaãení – obsahuje umístûní zpomalovacího re-
tardéru MP-59 komplet u v˘jezdu na ul. Hájek, vãetnû umístûní dopravního 
zrcadla a dále umístûní dopravního zrcadla pro v˘jezd od bytového domu ã. 336.
DoplÀkem pasportu byla fie‰ena situace dopravního znaãení v osadû Jalovisko
v prostoru par. ã. 1513/2 pfied RD paní Buchtové aÏ po RD pana I. ·andora. 

Závûrem lze konstatovat, Ïe naplánované akce jsme v podstatû splnili. Nepo-
dafiilo se v‰ak uskuteãnit akci zkvalitnûní kalového hospodáfiství na âOV Mûnín
a opravu místní komunikace vãetnû odstavn˘ch ploch na par. ã. 1032 a 1031/3.
Obec plánuje tyto akce zrealizovat v tomto roce. 

Úspû‰n˘ rozvoj obce závisí na spolupráci obãanÛ, ãlenÛ obãansk˘ch sdru-
Ïení a spolkÛ a vedení obce. Rezervy ve fungování obce lze i nadále spatfiovat
v udrÏování stálého pofiádku v obci vzhledem ke lhostejnosti nûkter˘ch obãanÛ
k hodnotám vefiejného majetku. Doufejme, Ïe i tyto nedostatky se podafií v roce
2016 odstranit. 

Cílem vedení obce bude i nadále udrÏet ãi je‰tû posílit spolupráci mezi obãany
a vedením obce. Jménem zastupitelstva obce Vám dûkuji za spolupráci. 

Oldfiich OdráÏka
místostarosta obce
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1 âistiãka odpadních vod v Jalovisku
2 Záhonky k získání „pûstitelsk˘ch“ znalostí a do-

vedností v matefiské ‰kole
3 Pocitov˘ chodníãek pro rozvíjení smyslového

vnímání v matefiské ‰kole
4 Budova nov˘ch kabin na fotbalovém hfii‰ti
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Plán ãinnosti obce na rok 2016
Plán ãinnosti obce – obecní samosprávy a obecního úfiadu – na rok 2016 

byl sestaven na základû stavu financí obce z pfiedchozích období, kter˘ vytváfií
pfiedpoklady pro tvorbu rozpoãtu obce. V plánování ãinnosti obce se dále promí-
tají vybrané priority ze strategického dokumentu obce „Program rozvoje obce
Mûnín v období 2015–2020“, kter˘ obsahuje opatfiení a aktivity vedoucí k na-
plnûní jednotliv˘ch cílÛ rozvoje obce. Dal‰í podíl na sestavení ãinnosti obce 
mají nesplnûné akce a aktivity z pfiedchozího roku a moÏnosti vyuÏití dotaã-
ních titulÛ EU a státu.

Z pohledu rozpoãtu lze ãinnost obce rozdûlit do dvou skupin: 

V první skupinû jsou ãinnosti, které zabezpeãují správu a chod obce, napfi.
provoz místních ‰kol, údrÏba místních komunikací a chodníkÛ, sbûr a tfiídûní od-
padÛ, provoz kanalizace, ãistírny odpadních vod obce a místního vodovodu,
údrÏba vefiejn˘ch prostranství, zelenû a vodních ploch, chod místního kina, 
knihovny, polyfunkãního domu, spolkového domu, obecního sálu a dûtsk˘ch 
hfii‰È, podpora ãinnosti obecních spolkÛ, provoz vefiejné státní správy a samo-
správy. 

Druhá ãást ãinností je zamûfiena na obnovu a rozvoj obce. Patfií sem pfiede-
v‰ím projekãní a stavební ãinnosti obce, investiãního i neinvestiãního charakteru.
Napfiíklad projekce a v˘stavba kalové koncovky a uskladÀovací nádrÏe ãistírny
odpadních vod, nástavba M· a rekonstrukce kuchynû M· (dotaãní titul), druhá
etapa rekonstrukce stfiechy Z·, oprava ãásti místní komunikace navazující na
cyklostezku, zkvalitnûní nakládání s komunálním odpadem (spoleãn˘ dotaãní 
titul DSO Îidlochovicko). Pfiíprava projektÛ pro podání Ïádosti o dotaci: roz‰í-
fiení kapacity Z· a v˘stavba kuchynû a jídelny Z·, rekultivace skládky u lesa, re-
vitalizace zelenû a vybran˘ch vefiejn˘ch ploch obce, pfiestavba sbûrného dvoru
obce.

Nûkteré projekãní a stavební akce se v roce 2015 neuskuteãnily, tudíÏ jejich
realizace byla pfiesunuta na rok 2016. Souãasnû se zv˘‰il poãet prací na pro-
jektech, které budou podávány k Ïádosti o dotaci. Do‰lo ke zv˘‰ení rozdílu mezi
v˘daji a pfiíjmy v rozpoãtu obce na rok 2016. Tento rozdíl bude konsolidován 
z finanãních rezerv obce.
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DaÀ z pfiíjmu – závislá ãinnost 3 600 000 Kã
DaÀ z pfiíjmu – podnikatelská ãinnost 80 000 Kã
DaÀ z pfiíjmu – kapitálové v˘nosy 450 000 Kã
DaÀ z pfiíjmu – právnické osoby 3 800 000 Kã
DaÀ z pfiíjmu – obec 0 Kã
DaÀ – DPH 8 300 000 Kã
Komunální odpad od obãanÛ 950 000 Kã
Poplatky za psa 16 400 Kã
Poplatky za uÏívání VP 1 000 Kã
Odvod z loterií (30 %) 80 000 Kã
Odvod z hracích automatÛ (80 %) 200 000 Kã
Správní poplatky 25 000 Kã
DaÀ z nemovitostí 2 000 000 Kã
DaÀové pfiíjmy celkem 19 502 400 Kã
Neinvestiãní dotace ze státního rozpoãtu 1 873 000 Kã
Z dob˘vacího prostoru – BáÀsk˘ úfiad 260 000 Kã
Pronájem vodovodu 508 000 Kã
Pronájem ZeleÀáku 14 500 Kã
Stoãné – obyvatelé, PâS, bytovky 1 400 000 Kã
TrÏba kino 80 000 Kã
âtenáfiské pfiíspûvky – knihovna 1 000 Kã
Nájem – SK Mûnín 8 000 Kã
SluÏby – hfibitov 800 Kã
Nájem – hroby 200 Kã
Zálohy na energie objektÛ – OÚ, po‰ta, polyfunkãní objekt, DvÛr 150 000 Kã
Vûcná bfiemena 0 000 Kã
Pronájem pozemkÛ – Solar system, SUS Brno 111 200 Kã
Pfiijaté nekapitálové pfiíspûvky – DvÛr, polyfunkãní objekt – energie 155 000 Kã
Prodej pozemkÛ 10 000 Kã
Pfiíjmy – Eko-kom – za tfiídûn˘ odpad, Remat 130 000 Kã
Nájem textilních kontejnerÛ Dimatex 3 700 Kã
Vnitfiní správa – nájmy
Nájmy – DvÛr, Hoblík, po‰ta, RD 62, polyfunkãní objekt 550 000 Kã
Úroky Zbú 20 000 Kã
Ostatní pfiíjmy celkem 3 412 400 Kã

CELKEM P¤ÍJMY 24 787 800 Kã
Finanãní prostfiedky z pfiedchozích let 8 489 500 Kã
Pfiíjmy vã. finanãních prostfiedkÛ z pfiedchozích let 33 277 300 Kã



Rozpoãet na rok 2016 – v˘daje
PrÛmyslová a ostatní odvûtví hospodáfiství 20 500 Kã
Sbûr a zpracování druhotn˘ch surovin 

ZáleÏitosti pozemních komunikací, silnice 1 913 300 Kã
Místní komunikace, chodníky, cyklostezka

Vodní hospodáfiství 7 242 700 Kã
âOV, kanalizace, vodovod
Revitalizace slepého ramene Litavy 

·kolství 13 050 000 Kã
Matefiská ‰kola, ‰kolní jídelna
Základní ‰kola 

Kultura 637 300 Kã

Tûlov˘chova a zájmová ãinnost 559 000 Kã

Bydlení, komunální sluÏby a územní rozvoj 903 600 Kã
Polyfunkãní objekt
Územní plánování 

Ochrana Ïivotního prostfiedí 4 967 000 Kã

Sociální sluÏby a ãinnost v sociálním zabezpeãení 30 000 Kã

PoÏární ochrana 90 000 Kã

Státní správa, územní samospráva 3 477 000 Kã

Ostatní finanãní operace 300 000 Kã

Ostatní ãinnosti 86 900 Kã

V¯DAJE CELKEM 33 277 300 Kã
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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 místních poplatkÛ

Úfiední hodiny OÚ Mûnín

po 8.00–12.00 13.00–17.00
st 8.00–12.00 13.00–17.00
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

út 16.15–18.15
ãt 16.15–18.15

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

tel.: 731 160 612,  www.jahorna.cz

Obãanské prÛkazy a cestovní doklady

vydává Mûstsk˘ úfiad Îidlochovice po, st 8.00 –17.00 tel.: 547 428 743
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Poplatky v roce 2016

Od 29. 2. 2016 do 31. 3. 2016 probûhne
v˘bûr poplatkÛ za komunální odpad 
a poplatek za psa na rok 2016.

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
2013, 2014, 2015).

– Poplatek hradí v‰ichni obãané pfiihlá-
‰eni k trvalému pobytu v obci Mûnín.

– Obãané mohou poplatek uhradit ho-
tovû v  kanceláfiích OÚ Mûnín vÏdy
v pondûlí a ve stfiedu od 8 do 17 hodin.

– ãíslo úãtu: 1349490369/0800
variabilní symbol: 161340XXX
(XXX = ãíslo popisné)

Poplatek za psa

– v˘‰e poplatku: 50,- Kã /1 pes
– variabilní symbol: 161341XXX

(XXX = ãíslo popisné)

Sbûrné místo ve dvofie

je otevfieno kaÏdou sobotu od 13.00
do 15.00 hod. 

Zde lze ukládat:

Stavební suÈ a hlínu
do pfiistaveného kontejneru 
– uloÏení je zpoplatnûno.

Velkoobjemov˘ odpad
– napfi. star˘ nábytek, PVC, linolea,
matrace, koberce – uloÏení tohoto
odpadu je bez poplatku. 

Papír a Ïelezn˘ ‰rot
do pfiistaveného kontejneru. 

Nebezpeãn˘ odpad
– dvakrát roãnû mobilním svozem. 

Statistika jmen v obci Mûnín
za rok 2015

MuÏská jména:
1. Jifií 62
2. Jan 55
3. Petr 43
4. Pavel 40
5. Josef 39

Îenská jména:
1. Jana 46
2. Marie 41
3. Katefiina 29
4. Hana 28
5. Eva 27

Údaje z evidence obyvatel 
za rok 2015

Poãet obyvatel k 31. 12. 2015 1842
– muÏÛ 920
– Ïen 922

PrÛmûrn˘ vûk v na‰í obci 39 let
– muÏi 38 let
– Ïeny 40 let

Narození 28 (20 chlapcÛ, 8 dûvãat)
Úmrtí 22
SÀatek 8
Rozvod 2
Pfiistûhováni do Mûnína 43
Odstûhováni z Mûnína 44
Stûhování v rámci obce 35

Poãet rodinn˘ch domÛ 
v obci Mûnín dle ã.p. 576
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Kulturní akce v sále za radnicí v roce 2015
� 21. února – Bodování vín – Vinafisk˘ spolek Mûnín

� 21. února – Ples SK Mûnín

� 28. února – V˘stava vín – Vinafisk˘ spolek Mûnín

� 14. bfiezna – Dûtsk˘ ma‰karní ples – SK Mûnín

� 21. bfiezna – Vítání obãánkÛ – Obec Mûnín

� 25. dubna – Setkání seniorÛ (80 let a v˘‰e) – Obec Mûnín

� 3. fiíjna – Babí léto – zabijaãka – Obec Mûnín + rybáfii + SK Mûnín

� 21. listopadu – Dílniãky – Spolek zdravotnû postiÏen˘ch v Mûnínû

� 22. listopadu – Katefiinsk˘ jarmark – Spolek zdravotnû postiÏen˘ch v Mûnínû

� 4. prosince – Mikulá‰ské posezení Spolku zdravotnû postiÏen˘ch v Mûnínû



� 93. narozeniny
paní Kopfiivová Anna

� 91. narozeniny
paní Kfiivánková Marie

� 85. narozeniny
paní Aujeská Marie
pan Aujesk˘ Jan
paní Bedfiichová Emília
pan Pustina Jan

� 80. narozeniny
paní Dvofiáãková Marie
paní Horáková AneÏka
paní Hytychová Bedfii‰ka
pan ·Èastn˘ Rudolf
pan Tukaã Franti‰ek
paní ëásková Anna

V roce 2015 oslavili na‰i obãané svá v˘znamná Ïivotní v˘roãí. 

V‰em oslavencÛm pfiejeme pevné zdraví, Ïivotní elán a spokojenost 

do dal‰ích let.

� 75. narozeniny
paní DoleÏalová Eva
pan Galia Zdenûk
pan Heinrich Jaroslav
pan Ma‰a Jaroslav
paní Mrkvicová Emilie
pan Návedla Jan
paní Návedlová Marie
pan Pavlíãek Vladimír
paní Pavlíãková Eva
paní Randulová Jaromíra
paní Sojáková Jaroslava
paní ·Èastná Franti‰ka
paní Tejralová Marta
paní Tukaãová Anna
pan Urban Josef

� 70. narozeniny
paní Fidlerová Ludmila
paní Janáãková Eva
pan Janál Bohuslav
paní Lauterbachová Marie
paní Louãková Libu‰e
paní PeÀasová Ludmila
pan Prchal Jaroslav
paní Prchalová BoÏena
pan ·andor Ivan
paní Urbánková Ida
paní Urbanová Ludmila
pan Wagner Oldfiich
paní Wagnerová Pavla

Blahopřejeme
1 / 2016 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 13



14 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 1 / 2016

Od 1. dubna 2016 budou sluÏby âeské po‰ty poskytovány v nov˘ch pro-
storách. SluÏebna po‰ty bude pfiestûhována do nov˘ch prostor pfiízemí poly-
funkãního objektu obce. CoÏ je objekt, ve kterém jiÏ provozují své sluÏby prak-
tiãtí lékafii, místní knihovna a dal‰í provozovatelé.

Kromû zmûny prostor dojde i ke zmûnû poskytovatele po‰tovních sluÏeb.
Tímto provozovatelem bude obecní úfiad. Obec Mûnín na základû Smlouvy o za-
ji‰Èování sluÏeb pro âeskou po‰tu, s. p. (âP) bude zástupcem po‰ty, kter˘ za-
jistí poskytování sluÏeb âP a bude jednat jménem âP ve vztahu k tfietím osobám,
tj. zákazníkÛm po‰ty. SluÏby po‰ty budou zachovány v plném rozsahu. Ty bude
obecní úfiad zabezpeãovat vlastním pracovníkem. 

Provoz po‰ty se bude t˘kat následujících ãinností: 
– pfiíjem a v˘dej obyãejn˘ch psaní, zásilek do i ze zahraniãí, pfiíjem a v˘dej oby-

ãejn˘ch slepeck˘ch zásilek vnitrostátních a do i ze zahraniãí, pfiíjem a v˘dej
tiskovinov˘ch pytlÛ obyãejn˘ch do i ze zahraniãí; 

– pfiíjem a v˘dej doporuãen˘ch psaní, zásilek do i ze zahraniãí, pfiíjem a v˘dej
doporuãen˘ch slepeck˘ch zásilek vnitrostátních a do i ze zahraniãí, pfiíjem
a v˘dej tiskovinov˘ch pytlÛ doporuãen˘ch do i ze zahraniãí; 

– pfiíjem a v˘dej cenn˘ch psaní vnitrostátních a do i ze zahraniãí; 
– pfiíjem a v˘dej obyãejn˘ch balíkÛ vnitrostátních a do i ze zahraniãí, pfiíjem stan-

dardních balíkÛ; 
– pfiíjem a v˘dej cenn˘ch balíkÛ vnitrostátních a do i ze zahraniãí; 
– pfiíjem a v˘dej balíkÛ Do ruky, Na po‰tu, pfiíjem a v˘dej zásilek EMS vnitro-

státních a do i ze zahraniãí; 
– pfiíjem po‰tovních poukázek A, B, C, D, Z/A, Z/C a platebních dokladÛ SIPO;
– v˘plata hotovostí zasílan˘ch prostfiednictvím po‰tovních poukázek B, C, D

a vrácen˘ch po‰tovních poukázek A, Z/A a Z/C;
– v˘plata dávek dÛchodÛ prostfiednictvím uloÏen˘ch a odnosn˘ch v˘platních do-

kladÛ – DÛchody;
– vklad v hotovosti na úãet, v˘bûr hotovosti z úãtu a pfiíkaz k úhradû z úãtu pro-

stfiednictvím platební karty, bezhotovostní platba Maxkartou/platební kartou 
za poskytnuté sluÏby a zboÏí (pro transakce Po‰tovní spofiitelny i âSOB), ho-
tovostní pfiíjem sloÏenek, placení dobírkov˘ch sloÏenek, bezhotovostní úhrada
sloÏenek a po‰tovní poukázek A; 

Po‰ta Partner
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– pfiíjem v˘platních ‰ekÛ, vklady a v˘platy na i z vkladní kníÏky, pfiíjem pfiíkazÛ
k úhradû, pfiíjem vkladov˘ch a úrokov˘ch poukázek, v˘dej pfiíjmov˘ch dokladÛ
a v˘plata ‰ekov˘ch poukázek; 

– tipování produktÛ osobního úãtu a spotfiebitelského úvûru Po‰tovní spofii-
telny, âSOB penzijního spofiení, nav˘‰ení smlouvy o penzijním spofiení âSOB
penzijní spoleãnosti; 

– uzavírání osobního úãtu a spotfiebitelského úvûru Po‰tovní spofiitelny, âSOB
penzijního spofiení, nav˘‰ení smlouvy o penzijním spofiení âSOB penzijní spo-
leãnosti, prodej po‰tovních cenin a zboÏí; 

– pfiíjem reklamací a Ïádostí adresátÛ v souvislosti s dodáním zásilek. 

Je pfiedpoklad, Ïe postupnû bude provoz po‰ty roz‰ifiován o dal‰í sluÏby, napfi.
o prodej novin a ãasopisÛ, loterijní sluÏby, sluÏby pro sázkové spoleãnosti atd.
Po‰ta bude moci poskytovat sluÏby pfii ovûfiování pravosti listin a podpisÛ, po-
skytování v˘pisÛ z rejstfiíkÛ státní správy pomocí Czech POINTu a jiné. 

Mûnínské maÏoretky
Zájmov˘ krouÏek Mûnínsk˘ch maÏoretek vznikl v roce 2012 pfii M· v Mû-

nínû. Tréninky krouÏku probíhaly ve ‰kolce a nav‰tûvovalo jej kolem dvaceti dûtí
ve vûku od 3 do 6 let.

Od leto‰ního ‰kolního roku nácviky probíhají v sále za radnicí. V souãasné
dobû krouÏek nav‰tûvuje 17 maÏoretek ve vûku 4 aÏ 8 let. Vystoupení Mûnín-
sk˘ch maÏoretek mÛÏete vidût pfii rÛzn˘ch spoleãensk˘ch událostech v obci.

Na hodinách tréninku se snaÏí
pilovat rytmus písniãek, dovednosti
s hÛlkou a tfiásnûmi. Pro tak malé
maÏoretky není lehké v‰e zkoor-
dinovat. Pfiesto jejich píle, nad‰ení
a radost z pohybu jsou velkou od-
mûnou pro mû i rodiãe.

Michaela Drlíková

Rodiãe Mûnínsk˘ch maÏoretek dûkují paní Mí‰e Drlíkové za její srdeãn˘
pfiístup k holãiãkám.
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Na‰e obec a odpad
VáÏení obãané, rádi bychom vás informovali o chystan˘ch zmûnách v odpa-

dovém hospodáfiství obce. 
âeská republika patfií v evropském srovnání mezi zemû, kde se stále sklád-

kuje obrovské mnoÏství odpadu, zatímco jeho vyuÏití pokulhává. Stávající legis-
lativa smûfiuje v 21. století k recyklaãní spoleãnosti. Tedy takovému uspofiá-
dání, kdy nebudeme muset následujícím generacím nechávat hory jedovatého
odpadu, ale budeme umût, tak jako pfied tisíci lety, své odpady vyuÏívat.

Myslím, Ïe nelze nesouhlasit s tvrzením, Ïe nahrnout odpad do jámy a zasy-
pat ho není zrovna vhodn˘m fie‰ením a Ïe tím na‰im budoucím generacím za-
necháváme zase o starost víc. Jedním z omezení, o kterém jiÏ fiada z vás sly-
‰ela a které bude realitou od roku 2024, je zákaz skládkování neupraveného
smûsného komunálního odpadu. 

JiÏ pfied tímto termínem se ale ãe‰tí zákonodárci budou snaÏit omezit mnoÏ-
ství odpadÛ ukládan˘ch na skládky. Nejsnadnûj‰ím zpÛsobem, jak toho dosáh-
nout, je zv˘‰it poplatek za jejich uloÏení. TudíÏ v prÛbûhu let se naprosto jistû
budou zvy‰ovat náklady na likvidaci smûsného komunálního odpadu. Ty pak
bude muset obec promítnout i do v˘‰e místních poplatkÛ za odpad, které kaÏd˘
rok hradíte na obecním úfiadû.

Abychom nemuseli zvy‰ovat v prÛbûhu následujících let v˘‰i poplatku, roz-
hodli jsme se zmûnit obecní systém nakládání s odpady. Na‰ím cílem je co nej-
více sníÏit mnoÏství smûsného komunálního odpadu, kter˘ bude v budoucnu
obec stát nemalé náklady. Jak toho dosáhnout?

Odpovûì je jednoduchá. Co nejvíce tfiídit! Pokud se nám podafií z odpadu, kter˘
nyní konãí v ãern˘ch popelnicích, vytfiídit co nejvíce druhotn˘ch surovin, za které
obec dostane zaplaceno, nebude pak nutné zvy‰ovat místní poplatek a tfieba se
nám jej podafií i sníÏit. Papír, plast i bioodpad jsou surovinami, ze kter˘ch lze vy-
robit je‰tû spoustu nov˘ch vûcí. Je tedy ‰koda je bez uÏitku zahrnout do zemû.

Aby byl nov˘ systém co nejvíce pohodln˘, dostane kaÏdá domácnost, která
projeví zájem, zdarma do zápÛjãky popelnici na plast, papír a bioodpad. V‰echny
nádoby pak budou pravidelnû sváÏeny pfiímo od domu. Nebude tedy nutné s tfií-
dûn˘m odpadem chodit desítky metrÛ k nejbliÏ‰ímu sbûrnému místu. MoÏná se
ptáte, kdo zaplatí nákup stovek popelnic? 

Obec v rámci svazku obcí „REGION ÎIDLOCHOVICKO“ podala Ïádost o do-
taci na Státní fond Ïivotního prostfiedí, a pokud se nám podafií dotaci získat, bu-
deme mít finanãní prostfiedky na nákup popelnic pro kaÏdého, kdo si o nû po-
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Ïádá. Pokud v‰e pÛjde bez problémÛ,
pfiepokládáme, Ïe v záfií leto‰ního roku 
bychom nádoby rozváÏeli mezi obãany. 

Proto se v‰ichni zapojme do nové-
ho systému. Nejen proto, Ïe takov˘ sy-
stém svozu odpadÛ u‰etfií Mûnínu nû-
kolik set tisíc korun roãnû, které mÛÏe
investovat do dal‰ího rozvoje obce, ale
hlavnû sníÏí zátûÏ Ïivotního prostfiedí
tak, aby ohromná skládka, která roste
kousek za Îabãicemi, nemusela rÛst
tak rychle a abychom se k Zemi necho-
vali jako ke zdroji, ale jako ke svému
druhovi. Nové kontejnery na tfiídûn˘ odpad

Na‰e sluÏby:
� servis a údrÏba osobních 

a dodávkov˘ch vozidel 
v‰ech znaãek

� pneuservis
� prodej pneumatik a diskÛ
� servis a prodej autobaterií 

zn. Varta
� diagnostika elektronick˘ch

systémÛ
� pfiíprava a zprostfiedkování

mûfiení emisí a STK
� montáÏ taÏn˘ch zafiízení
� v˘mûna autoskel

Petr Kopeãek
664 57 Mûnín 34, dílny v areálu za radnicí, tel. 723 376 607

kopecekpeter@seznam.cz

AUTO-PNEU-SERVIS Petr Kopeček

Nov� 
otev�eno 
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Kino Mûnín 
V roce 2015 bylo Kino Mûnín velmi ãinné – pfiineslo divákÛm spoustu zajímav˘ch

nejen filmov˘ch záÏitkÛ. Kromû tradiãních páteãních filmov˘ch veãerÛ nabídlo kino 
náv‰tûvníkÛm nûkolik mimofiádn˘ch projekcí a pfiedná‰ek. Bylo promítnuto celkem 
30 snímkÛ pro dospûlé, 13 pro dûti vãetnû jednoho dûtského pásma, 5 projekcí
v rámci Filmového klubu a jedno speciální promítání s pfiedná‰kou k v˘roãí ukon-
ãení druhé svûtové války.

Sál kina byl zaplnûn do posledního místa hned ãtyfiikrát. Celková náv‰tûva ãinila
1453 divákÛ. 

Ve v˘bûru filmÛ byl kladen dÛraz na ‰iroké Ïánrové rozpûtí, mimo jiné i na snímky
nominované na rÛzné filmové ceny a ocenûná kinematografická díla. 

Za zmínku stojí i uvedení digitálnû remasterované a reÏisérské verze filmÛ Vetfie-
lec (1979) a Vetfielci (1986), které bylo moÏné zhlédnout v ãesk˘ch kinech jen jeden
mûsíc. Kino Mûnín bylo jedno z kin, které tyto snímky v obnovené premiéfie uvedlo.
V bfieznu pfiipravilo kino pro ty nejmen‰í a vûrné diváky mimofiádné nedûlní promí-
tání dûtského pásma s názvem Animáãky 2014. Jde o projekt studentÛ BaÈovy uni-
verzity ve Zlínû. Nejen dûti mohly v hodinové projekci posoudit a ocenit práci studentÛ
s rÛzn˘mi animaãními technikami. Letos kino naváÏe na tuto akci dal‰ím pásmem
s názvem Animáãky 2. 

V dubnu si obec Mûnín pfiipomnûla 70. v˘roãí ukonãení druhé svûtové války pfied-
ná‰kou pana Vlastimila Schildbergra, spolupracovníka Moravského zemského mu-
zea, v sále kina. Po velmi Ïivé a zajímavé diskuzi byl promítnut váleãn˘ film oscaro-
vého reÏisérského dua Kadár a Klos Smrt si fiíká Engelchen.

Po ukonãení provozu cukrárny Vanilka se povedlo zajistit pro náv‰tûvníky kina
moÏnost obãerstvení. Diváci mohou této nabídky vyuÏít hodinu pfied pfiedstave-
ním, v pfiípadû zájmu i po pfiedstavení. Zejména v dobû konání filmového klubu je 
„bufet“ plnû vyuÏíván.

Pfiedná‰ka Vlastimila Schildbergra k 70. v˘roãí ukonãení druhé svûtové války
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Na rok 2016 je plánováno nûkolik zajímav˘ch akcí a projekcí, o kter˘ch se mÛÏete
postupnû dozvídat sledováním webov˘ch stránek Kina Mûnín (www.kinomenin.cz),
na Facebooku (www.facebook.com/Kino-Mûnín), nebo ve v˘vûskách kina, které 
jsou umístûny u autobusov˘ch zastávek. Ve‰keré podnûty a pfiipomínky lze zaslat 
na e-mail info@kinomenin.cz.

Filmov˘ klub Mûnín, ãlen Asociace ãesk˘ch filmov˘ch
klubÛ, nabídl divákÛm v roce 2015 hned pût pfiedstavení.
Zaãátkem roku si mohli náv‰tûvníci uÏít vítûzn˘ gruzín-
sk˘ snímek z 49. MFF v Karlov˘ch Varech Kukufiiãn˘
ostrov. V dubnu byl k vidûní film reÏiséra Michaela Ha-
nekeho Bílá stuha. Po projekci zahrál nadûjn˘ muzikant
a vítûz mezinárodní pûvecké soutûÏe v Trutnovû Pavel
·pirka. Filmov˘ klub pfied prázdninami byl ve znamení
francouzské kinematografie. Po skvûlé ãerné komedii
Attila Marcel zahrál jiÏ podruhé v klubu Pan Doucha &
Do ucha Band. Pobavil úãastníky hrav˘mi texty a spe-
cifick˘m hudebním projevem. Na podzim si mohli di-
váci uÏít digitálnû restaurovanou klasiku Karla Zemana
Vynález zkázy. K doplnûní kulturního veãera pfiispûla
‰ansoniérka a harmonikáfika Klára Veselá. Pfiedvánoãní
filmov˘ klub nabídl snímek Mládí, kter˘ se stal nejlep‰ím
evropsk˘m filmov˘m poãinem roku 2015. Poté zahrála
velmi nadûjná mladiãká písniãkáfika a kytaristka Klára
Kastnerová. 

Filmov˘ klub Mûnín, kter˘ se specializuje na „netuc-
tové filmy“, nav‰tívilo 154 divákÛ v‰ech vûkov˘ch skupin
od dûtí po nejstar‰ího pûtaosmdesátiletého úãastníka.
Tato skuteãnost svûdãí o tom, Ïe klub je otevfien v‰em
nad‰encÛm artov˘ch snímkÛ. Neváhejte ho také nav‰tí-
vit. Zaruãenû zaÏijete pfiíjemnou kulturní sobotu v ko-
morní atmosféfie. 

Ve‰keré informace o konání dal‰ích akcí mÛÏete sle-
dovat na: 

www.kinomenin.cz/rubrika/filmovy-klub 
www.facebook.com/filmovyklubmenin

nebo získat podrobnûj‰í informace na 
tel.: 733 737 867 
email: info@kinomenin.cz 

� Pan Doucha & Do ucha Band ve filmovém klubu 
� Klára Veselá zahrála ve filmovém klubu na svÛj akordeon
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Obrazem ze Ïivota mûnínské farnosti

1 2

3 4

5 6

JiÏ tradiãní akcí mûnínské farnosti se stalo „Podûkování za úrodu“. To poslední, loÀské,
se uskuteãnilo 20. záfií 2015 (obr. 1–4).

Pfiedev‰ím dûtmi byl oãekáván pfiíchod Mikulá‰e do mûnínského kostela. Doãkaly se
v nedûli 6. prosince 2015. Je‰tû pfied jeho pfiíchodem si v‰ak spoleãnû zahrály divadlo.
Dlouholetého pfiedstavitele sv. Mikulá‰e pana Vrzala vystfiídal pan Petr Soudek (obr. 5–8).

V nedûli 27. prosince 2015 jsme se se‰li pfied kostelem na Îivém Betlému. Ten leto‰ní
s názvem Sen sv. Josefa odehrály dûti. Pfiedstaviteli sv. rodiny byli Kristián Kocáb jako
Josef, Simona Îáková v roli Marie, JeÏí‰ka pfiedstavoval Tadeá‰ Bednáfi (obr. 9–14).
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Spolek zdravotnû postiÏen˘ch Brnûnska
VáÏení spoluobãané, rok 2015 uÏ je za námi. âas ukrajuje ze Ïivota v‰em 

stejnomûrnû, ale nám seniorÛm se zdá, Ïe krájí velmi, velmi rychle. Dopfiejte si,
na co jste dfiíve nemûli ãas. Pfiijìte mezi nás posedût, jeìte s námi do divadla,
na koncert, v˘stavu, zájezd a na dal‰í akce, které pro vás pfiipravujeme. 

Co se nám v roce 2015 podafiilo?

– Vycházka za památkami Brna – Letohrádek Mitrovsk˘ch (repliky korunovaã-
ních klenotÛ) 

– V˘stava „Dálky s vÛní sakury“ – ·lapanice
– Divadlo „Divá Bára“ – Boleradice
– Zájezd – Flora KromûfiíÏ
– Divadlo „Tfii bratfii“ – Hlína
– Slovácké folklorní slavnosti – Kyjov
– V˘let vlakem do Jihlavy
– Dílniãky – adventní v˘zdoba
– Jarmark
– Vánoãní koncert – Boleradice
– Mikulá‰ská zábava
– Úãast na rekondicích – Sezimovo Ústí, Tfii Studnû

V leto‰ním roce chceme vûnovat více ãasu v‰em, ktefií mají zdravotní omezení
a nemohou se úãastnit zájezdÛ, vycházek a pohybovû nároãn˘ch programÛ.
V únoru bude první posezení – téma „KdyÏ jsme byli mladí“. Pfiineseme si foto-
grafie a snad se dobfie pobavíme. Na dal‰ích posezeních se dohodneme, a pokud
bude zájem, stanou se pravidelností. 

Pfied Letohrádkem Mitrovsk˘ch v Brnû Zájezd do Jihlavy
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únor
– stfieda 10. 2. – posezení,

téma „KdyÏ jsme byli mladí“
– beseda s cestovatelem

bfiezen
– pátek 18. 3. – v˘roãní schÛze
– stfieda 23. 3. – posezení

duben
– stfieda 13. 4. – posezení

kvûten
– nedûle 24. 5. 

zájezd na Floru Olomouc

ãerven
– v˘let do Brna – pfiehrada 

MHD

ãervenec
– divadlo – Hlína

záfií
– zájezd

listopad
– nedûle 20. 11. – jarmark
– sobota 26. 11. – dílniãky

prosinec
– pátek 2. 12. 

Mikulá‰ská zábava

Plán na rok 2016, pfiipravované rekondiãní pobyty a aktuální zprávy jsou vÏdy
vãas zvefiejnûny v informaãní skfiíÀce u samoobsluhy. 

Pfiejeme 80 ãlenÛm na‰eho spolku a v‰em obãanÛm na‰í krásné obce úspû‰n˘
rok 2016. 

Za SZP Hana Heinrichová

Plán ãinnosti na rok 2016

Divadelní pfiedstavení a v˘stavy dle aktuální nabídky. Termíny akcí mohou b˘t
zmûnûny. Program je urãen nejen pro ãleny SZP, ale také pro v‰echny zájemce
z Mûnína a okolí.

Dílniãky v sále za radnicí

Flora KromûfiíÏ
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MAS Slavkovské boji‰tû, stejnû jako ostatní místní akãní skupiny v âR (180
MAS v âR), pracovala v uplynul˘ch dvou letech na své „Strategii komunitnû ve-
deného místního rozvoje“. Princip MAS a tvorby jejich strategií je vázan˘ nafií-
zeními fiídících orgánÛ jednotliv˘ch operaãních programÛ, ale nemûla by se vy-
tratit podstata: místní akãní skupiny znají své území a vûdí, kde je potfiebnost
a potenciál, a podle toho svoji strategii koncipují. 

Celou strategii MAS teì posoudí odborní hodnotitelé Ministerstva pro místní
rozvoj, a pokud bude strategie schválena, MAS Slavkovské boji‰tû bude moci 
finanãnû podpofiit (formou v˘zvy k pfiedkládání Ïádostí) Ïadatele v tûchto ob-
lastech:
– Zemûdûlství – investice, marketing pro zemûdûlce.
– V˘roba a sluÏby – investice, marketing, spolupráce pro Ïivnostníky, fiemesl-

níky a podnikatele dle klasifikace ekonomick˘ch ãinností, u ãinnosti R 93
(Sportovní, zábavní a rekreaãní ãinnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství)
mohou b˘t podpofieny projekty pouze ve vazbû na venkovskou turistiku a uby-
tovací kapacitu.

– Sociální oblast – pro poskytovatele dle zákona o soc. sluÏbách, ale i mimo
zákon; zaloÏení a chod sociálního podniku, v˘stavba nebo rekonstrukce so-
ciálního bydlení.

– Vzdûlávání – pro zfiizovatele M·, Z·, dûtsk˘ch skupin, dûtsk˘ch klubÛ, orga-
nizace zab˘vající se zájmov˘m nebo celoÏivotním vzdûláváním – investice do
budov, vybavení, mzdové náklady.

– Dopravní bezpeãnost – budování cyklostezek, pfiechodÛ, semaforÛ, chodníkÛ.
– Krajina – realizace plánÛ spoleãn˘ch zafiízení po pozemkov˘ch úpravách.
– Kultura – oprava národních kulturních památek.

Celková alokace na realizaci projektÛ v MAS Slavkovské boji‰tû je 117 mil. Kã.
Tyto peníze jsou rezervovány a budou vyplaceny ÏadatelÛm po úspû‰né reali-
zaci projektu. V˘hodou ãerpání dotací pfies místní akãní skupiny je niÏ‰í podíl
spolufinancování Ïadatele, pomoc s administrativou ze strany MAS. První v˘zvy

Místní akãní skupina Slavkovské boji‰tû 
je pfiipravena na podporu projektÛ na svém území

Akãní skupina Slavkovské boji‰tû



VODA • TOPENÍ • PLYN

Jifií Povoln˘
Mûnín 353

www.inmont-povolny.cz / inmont@inmont-povolny.cz
tel.: 605 442 482

MAS chystá jiÏ koncem tohoto roku, pfiedev‰ím smûrem k prvním tfiem uvede-
n˘m skupinám ÏadatelÛ, ktefií chtûjí své projekty realizovat co nejdfiíve. 

Oblast pÛsobení místní akãní skupiny se rozkládá na území ãtyfi mikroregionÛ
– DSO Îdánick˘ les a Politaví, MR Rokytnice a MR Mohyla míru, MR Cezava.
V souãasné dobû je tedy území, na kterém pÛsobí MAS Slavkovské boji‰tû, 
tvofieno 45 obcemi, celé území se rozprostírá v˘chodnû aÏ jihov˘chodnû od
mûsta Brna. 

Celé znûní „Strategie komunitnû vedeného místního rozvoje MAS Slavkovské
boji‰tû“ vãetnû finanãního plánu naleznete na www.mas-slavkovskebojiste.cz,
kde je i dotazník pro sbûr projektÛ, kter˘ slouÏí MAS k lep‰í orientaci pfiiprave-
nosti projektÛ v území. Pokud uvaÏujete o projektu s podporou dotace, pro-
síme o jeho vyplnûní. Dûkujeme.

Mgr. Hana Tomanová
ManaÏerka MAS Slavkovské boji‰tû
tel: 511 146 766, 604 318 732
manazer@mas-slavkovskebojiste.cz www.mas-slavkovskebojiste.cz
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Region Cezava je vá‰ region
Region Cezava je dobrovoln˘ svazek obcí (DSO), kter˘ vznikl v roce 2003.

Zakládajícími ãleny bylo tehdy 15 obcí, hlavním cílem regionální rozvoj obecnû.
V roce 2008 vystoupil ze svazku Újezd u Brna a bûhem roku 2015 se rozhodly
vystoupit dal‰í 4 obce: Kobylnice, Rajhradice, Sokolnice a Îidlochovice. Pfied
zb˘vajícími deseti ãleny svazku vyvstala otázka, zda DSO zachovat, za jak˘ch
podmínek a za jak˘m úãelem.

Zástupci obcí Bluãina, Mûnín, Moutnice, Nesvaãilka, Nikolãice, Otmarov,
Otnice, Telnice, Tû‰any a Îatãany rozhodli o dal‰ím pokraãování za pfiedpokladu,
Ïe svazku bude dána jasná a jednotná vize dal‰ího smûfiování. Do zastupitelstev
ãlensk˘ch obcí se dostala anketa, která mûla pomocí jednoduch˘ch otázek na
základní tematické okruhy rozvoje vytvofiit rámec pro dal‰í fungování. Otázky
smûfiovaly na podporu turismu v regionu, ochranu Ïivotního prostfiedí, spolupráci
‰kol, zaji‰Èování sociálních sluÏeb, podporu hudební a folklorní v˘chovy, podporu
kultury a sportu a spoleãné zaji‰tûní technick˘ch a komunálních sluÏeb. Od za-
stupitelÛ ãlensk˘ch obcí vze‰ly návrhy napfi. na spoleãné fie‰ení dopravy v re-
gionu, spoleãn˘ postup v oblasti nákupu komodit, ochrany Ïivotního prostfiedí
nebo propagace turistického potenciálu regionu.

O vytvofiení hlavní a smysluplné náplnû pro DSO se v souãasnosti – kromû 
starostÛ, jakoÏto obãany zvolen˘ch zástupcÛ – má postarat manaÏer svazku.
DÛraz pfii dal‰ím pÛsobení svazku bude kladen pfiedev‰ím na regionálnost, úzkou
meziobecní spolupráci a vyhledávání dotaãních pfiíleÏitostí. Odrazov˘m mÛstkem
by se v tomto smûru mûla stát realizace projektu Jsme region Cezava, kter˘ byl
podán na Ministerstvo pro místní rozvoj âR. Jeho hlavním cílem bude právû 
spolupráce mezi obcemi, pfiedávání zku‰eností v rámci obecní samosprávy a ‰ko-
lení zástupcÛ a zamûstnancÛ obcí. Hmatateln˘m v˘stupem by potom byly pro-
pagaãní materiály, pfiíprava dokumentu o meziobecní spolupráci a ideálnû reali-
zace spoleãné akce pro obãany v‰ech ãlensk˘ch obcí. 

DSO Region Cezava chce spoleãn˘mi silami pomoci k lep‰ímu rozvoji ãlen-
sk˘ch obcí. Úsilí v‰ech ãlenÛ svazku je namífieno pfiedev‰ím na perfektní spolu-
práci, vzájemnou v˘pomoc a bezproblémovou komunikaci mezi zástupci samo-
správy. 

Mgr. Radka Raflová
manaÏerka svazku



Finpoint je poradenské místo a nová sluÏba pro obãany obce
Mûnín. Je to nezávislé seskupení finanãních poradcÛ.

Finpoint vznikl ve va‰í obci v zastoupení panem Ing. Luká‰em
Krajíãkem. Je to místo, kde na‰im klientÛm zdarma poradíme
a vyfie‰íme v‰e, co se t˘ká jejich financí a bankovních produktÛ.
Pomáháme hledat správná fie‰ení.

Finpoint pfiiná‰í klientÛm: 
Finance Informace Novinky Poradenství Objektivitu Inovaci Nezávislost Tradici

Zakládáme si na dÛvûfie, diskrétnosti a dlouhodobé spolupráci. DÛvûra
na‰ich klientÛ nás kaÏd˘ den motivuje pfiiná‰et lep‰í sluÏby.

Pokud potfiebujete rychlou pomoc nebo dlouhodob˘ finanãní plán, zavolejte
nám nebo napi‰te email.

CO DùLÁME PRO NA·E KLIENTY?

– Zastupujeme pfied finanãními domy.
– Vyjednáváme lep‰í produkty a podmínky.
– ·etfiíme ãas a peníze.
– Zaji‰Èujeme doÏivotní servis.
– Zaji‰Èujeme pravidelné preventivní prohlídky financí.
– Nabízíme ‰irokou nabídku partnerÛ a produktÛ.
– Máme v‰echny bankovní instituce 

na jednom místû.
– Podporujeme rozvoj finanãní gramotnosti.

NAJDETE NÁS

– na adrese Mûnín 25 (vedle hospody 
Bíl˘ Beránek) – otevírací doba je individuální 
po telefonické domluvû

– na telefonním ãísle +420 776 393 776
– na e-mailové adrese krajicek@muhlhandl.cz
– na www.muhlhandl.cz

nebo na www.facebook.com/muhlhandl.cz

FINPOINT – energie va‰ich financí



Ivûna je internetov˘ obchod s v˘hradnû ãesk˘mi produkty.

Specializujeme se pfiedev‰ím na hmyzí hotely, abychom pomohli
„sterilním“ zahradám k pfiilákání uÏiteãného hmyzu a divok˘ch vãel. 
Na‰e nabídka zahrnuje také budky a krmítka pro ptáky – od s˘-
korky po sovu, a budky pro drobné savce. Na objednání zhoto-
víme králíkárny, vãelí úly, holubníky, udírny, atypické hmyzí hotely,
hmatové chodníãky atd.

Dále v na‰í nabídce naleznete drobné textilní zboÏí, zejména pro
dûti, ‰ijeme vybavení pro prvÀáãky (podsedáky, kapsáfie, textilní
ubrousky, ruãníãky, pytlíky na pfiezÛvky i tûlocvik).

Nabízíme také:
– Luxusní pleÈovou a tûlovou BIO kosmetiku Nobilis Tilia, která

se zamûfiuje na úãinky luxusních silic a olejÛ, které vyuÏívá
v dámské, pánské a dûtské fiadû.

– Ekodrogerii znaãky Tierra Verde, která pokryje úklid a praní
a kterou si mnozí z vás jiÏ oblíbili.

– Novû letos zavedeme produkty znaãky BIONE, jeÏ pokr˘vají
pfiírodní pleÈovou a tûlovou kosmetiku. TaktéÏ neobsahují
ropné uhlovodíky, silikony, parabeny, tenzidy SLS a SLES, fta-
láty, lanolín, emulgátory a dal‰í neÏádoucí látky, které zbyteãnû
zatûÏují na‰e tûlo i Ïivotní prostfiedí a které obsahuje vût‰ina
produktÛ, které jsou masovû prodávány. Produkty BIONE vás
pfiekvapí svou pfiíjemnou cenou a ‰irok˘m sortimentem.

Místnû pÛsobíme i v kamenné prodejnû, která bude od 1. 4. 2016
pfiestûhována do nov˘ch prostor po b˘valé knihovnû – Mûnín 39.
V nové prodejnû vám nabídneme komfortnûj‰í otevírací dobu, pfií-
jemnûj‰í prostfiedí a pfiedstavíme sortiment znaãky BIONE.

Souãástí prodejny je i bazar, kde nabízíme dûtsk˘, dámsk˘ a pán-
sk˘ textil, obuv, potfieby pro kojence a hraãky. Tû‰íme se na va‰i
náv‰tûvu.

Pfiedpokládaná otevírací doba 
v nové prodejnû:
pondûlí: 8.30–11.30 13.00–15.00
stfieda: 8.30–11.30 13.00–17.00
ãtvrtek: 8.30–11.30 13.00–15.00

www.ivena.cz � facebook.com/bazarmenin � facebook.com/ivûna

Vûra Doãkalová 
Mûnín 550
664 57 Mûnín 
tel.: 734 508 006 
e-mail: info@ivena.cz



Hodnocení vín probûhne v sobotu 20. února 2016
od 13 hodin

v sále Obecního úfiadu v Mûnínû

Vinafisk˘ spolek v Mûnínû

40.
V¯STAVA
VÍN

SPOJENÁ S OCHUTNÁVÁNÍM VZORKÒ

Sobota 27. února 2016
od 13 do 22 hodin, 

sál Obecního úfiadu v Mûnínû

Hudba – VARMUÎOVA cimbálová muzika
Obãerstvení – tombola
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V mûnínské knihovnû si jich mÛÏete pÛjãit pfies tfii tisíce!

„Chcete zmoudfiet? MÛj ty svûte – otevfiete kníÏku – ãtûte!“ Jifií Îáãek

Obecní knihovna v Mûnínû je otevfiena kaÏd˘ t˘den v úter˘ a ve ãtvrtek
v dobû od 16.15 do 18.15. Otevírací doba byla novû uzpÛsobena tak, aby si
knihy mohli pÛjãit i pracující ãtenáfii. Dospûlí se mohou do knihovny zaregistro-
vat za 50 Kã, dûti, mládeÏ do 15 let a seniofii nad 60 let zaplatí 25 Kã. Registrace
je platná jeden kalendáfiní rok.

Knihovna má ve svém fondu témûfi 3 500 knih, ze kter˘ch si vybere opravdu
kaÏd˘. âtenáfii v knihovnû najdou beletrii (Ïenské romány, detektivky, pohádky,
knihy pro dûti a mládeÏ) i nauãnou literaturu (encyklopedie, kuchafiky, návody,
biografie slavn˘ch osobností). PÛjãit si lze také 5 rÛzn˘ch titulÛ ãasopisÛ, které
do knihovny pravidelnû docházejí (Domov, Zahrádkáfi, Recepty prima nápadÛ,
Receptáfi, Praktická Ïena Kreativ). Témûfi kaÏd˘ mûsíc jsou nakupovány nové
knihy a ãtenáfiÛm je k dispozici také tzv. v˘mûnn˘ fond, kter˘ mûnínské knihovnû
nûkolikrát roãnû zapÛjãuje Mûstská knihovna Kufiim.

Knihovnû jiÏ kapacitnû nestaãilo pÛvodní místo, proto byla na pfielomu srpna
a záfií roku 2015 pfiestûhována. Staré a dlouhou dobu nepÛjãované knihy byly
vyfiazeny, ostatní byly peãlivû naskládány do beden a za pomoci pracovníkÛ
obecního úfiadu pfievezeny na novou adresu.

Knihovna se nyní nachází v nov˘ch prostorách v patfie polyfunkãního objektu
vedle radnice. Po dobu stûhování byla pro vefiejnost uzavfiena.

Na ãtenáfie, ktefií si pfii‰li novou knihovnu na zaãátku záfií prohlédnout, ãekalo
pfiekvapení v podobû malého obãerstvení.

V souãasné dobû probíhá postupná automatizace provozu knihovny – knihy
jsou vkládány do knihovního systému, aby byly vyhledatelné v online katalogu.
Plánovaná je také automatizace v˘pÛjãních sluÏeb, aby bylo moÏné knihy rych-
leji pÛjãovat pfies ãárov˘ kód.

Aktuální informace o knihovnû mÛÏete najít na webov˘ch stránkách obce nebo
knihovny (www.knihovnamenin.wz.cz).

NEBOJTE SE A P¤IJëTE SE DO NOVÉ KNIHOVNY PODÍVAT I VY!

Romana Králová, knihovnice

Za padesát korun si knihu nekoupíte
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Stûhování a zafiizování v nov˘ch prostorách ��

Pfii slavnostním otevfiení nové knihovny ãekalo
na ãtenáfie malé obãerstvení � �
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Sportovní klub Mûnín
Rok 2015 byl velmi úspû‰n˘ pro fotbalov˘ t˘m mlad‰í pfiípravky. V okresním

pfieboru Brno-venkov skonãili na 2. místû. 
V prosinci se zúãastnili turnaje v Dambofiicích, kde taktéÏ získali 2. místo.
Trenéfii: David Kir‰a a Radim Hrouzek

Marek ·alovsk˘, Adam Hrouzek, Kry‰tof Brabec, Ondra Tich˘, Daniel Hort, David Kir‰ a brankafi
Jakub Urban

V roce 2015 uspofiádal SK Mûnín opût Dûtsk˘ ma‰karní ples. Tentokrát byl
program v reÏii Atrakce pohoda. Velice povedené odpoledne vedené Klaunem,
kter˘ neustále dûti zapojoval do rÛzn˘ch her. Nechybûla ani diskotéka. Asi 80
dûtí, které se zúãastnily a pfiedvedly krásné masky, se s nad‰ením zapojovalo
do zábavného programu. Ten byl zakonãen bohatou tombolou, kterou jsme díky
sponzorÛm mohli rozdûlit mezi v‰echny malé náv‰tûvníky akce. 

Zaãátek celého odpoledne uvedly Mûnínské maÏoretky pod vedením paní
Michaely Drlíkové. Toto vystoupení bylo rovnûÏ velmi pûkné. A letos se na nû
tû‰íme opûtovnû, a to jiÏ 6. 3. 2016 od 15 hodin.
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SK Mûnín pofiádá v nedûli 6. 3. 2016 
od 15 hodin v sále za radnicí

Maškarní ples pro děti
âeká na vás program s klauny 
a diskotékou, bohatá tombola,

a vystoupení mûnínsk˘ch maÏoretek

Srdeãnû se na v‰echny dûti tû‰í
pofiadatelé

Dûtsk˘ ma‰karní ples 2015

Pfiijmûte pozvání na Dûtsk˘ ma‰karní ples 2016



V roce 2015 probûhla v areálu SK
Mûnín v˘stavba nov˘ch kabin. Násled-
nû byly zbofieny kabiny staré. V‰e se
stihlo v urãeném termínu, a to do Mar-
kétsk˘ch hodÛ.

34 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 1 / 2016



1 / 2016 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 35



36 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 1 / 2016

Bouldering za oponou „Ze snu do reality“

Z jednoduché my‰lenky dvou nad‰en˘ch lezcÛ postavit si malou soukromou
stûnu na tréninkové lezení pro svoji potûchu postupnû vznikal odváÏn˘ plán.
Tento plán, rozvíjející se pfiedev‰ím u piva, nakonec vyústil v projekt men‰í boul-
deringové stûny pro ‰ir‰í vefiejnost. 

Pfii hledání vhodného místa se naskytla nabídka místního Sokola, kter˘ jiÏ léta
nevyuÏíval jevi‰tní prostor. Tak ze „skladi‰tû Ïidlí“ vznikl Bouldering za opo-
nou. Za tímto poãinem stojí dvû jména místních „naplavenin“ Martina Pelí‰ka
známého spí‰ jako Pelda a Mirka Hradila. Oba tito pánové mají bohaté zku-
‰enosti s lezením jak na umûl˘ch, tak i skalních stûnách. Neváhali a své zku‰e-
nosti si nechali ocejchovat, aby mohli regulérnû vést krouÏky a kurzy pro jakoukoli
generaci. Lezení po ‰utrech je prostû zábava, coÏ zná kaÏdé malé dítû a dospûl˘
si moÏná taky rád zavzpomíná, pokud uÏ to nezná. Je to tro‰ku ‰koda. ProtoÏe
co nás bavilo jako dûti? Lozit! Lozit po stromech, po skalkách, ‰utrech, stfiechách,
prostû lozit.

MoÏná právû proto má Bouldering za oponou od otevfiení tolik dûtsk˘ch ná-
v‰tûvníkÛ. Je to zábava, je to forma hry, která nás neustále uãí, jak pracovat se
sv˘m tûlem a myslí. Pfiirozená koordinace tûla daná mnohalet˘m v˘vojem se
ztrácí v pfiemífie sedavého zpÛsobu Ïivota. Lezení je ãinnost, která obnovuje na‰i
pÛvodní pfiirozenost. Vidíme to právû na jiÏ zmiÀovan˘ch dûtech, kaÏd˘m dnem
jsou schopnûj‰í, pfiirozenûji synchronizují pohyby svého tûla, uãí se rovnováze,
soustfiedûní. Pfii zadávání boulderÛ se uãí vyuÏívat nejen své síly, ale také in-
teligence a hybnosti. Ale Bouldering za oponou nemá jen dûtské lezce. Jen dva
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mûsíce po otevfiení pofiádal amatérské závody, kter˘ch se zúãastnilo deset nad-
‰en˘ch závodníkÛ z okolních vesnic, mûsteãek a mûst. Nav‰tûvují ho lezci
z rÛzn˘ch ãástí kraje. A na‰i aktéfii se snaÏí, aby pro v‰echny, tedy zaãínající
lezce, nelezce i dlouholeté lezce byl jejich Bouldering za oponou zajímav˘. CoÏ
se jim, musím pfiiznat, zatím dafií. 

Rádi by nûco ze svého nad‰ení a zku‰eností pfiedali dál. Stejnû tak mají rádi
v˘zvy a neváhají stavût cesty, které ani oni nejsou schopni pfielézt. 

Podûkování za tuto aktivitu patfií i nûkter˘m místním ãlenÛm Sokola, ktefií po-
mohli pfii stavbû a nápadech. 

Pfiijìte si i vy vyzkou‰et, o ãem je lezení! 

Otevírací doba:
pondûlí – pátek 16.00–22.00
sobota, nedûle ZAV¤ENO

Lezení mimo otevírací dobu
je moÏné po telefonické domluvû. http://boulderingzaoponou.cz/
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TJ Sokol Mûnín
Dovolte, abychom se s Vámi podûlili o pár záÏitkÛ z akcí, které se

odehrály v minulém roce v na‰í sokolovnû.
Zaãali jsme pálením ãarodûjnic s velk˘m veãerním táborákem s opékáním bufitÛ

a posezením ve venkovním areálu sokolovny. Poãasí se vydafiilo a úãast byla celkem
hojná. Na první vût‰í akci dobré ☺.

¤ekli jsme si tedy, Ïe budeme pokraãovat dál, a tak jsme se rozhodli zorganizovat
v sokolovnû DùTSK¯ DEN s názvem POHÁDKOV¯ POTÒâEK.

Pfievlékli jsme se za pohádkové bytosti, kolem potoka a v areálu sokolovny roz-
místili stanovi‰tû s úkoly, za které dûti dostávaly odmûny, a hurá na to ☺.

Samozfiejmû to nebylo tak jednouché. Celou tuto akci doprovázely dlouhodobé
pfiípravy. Bûhem celého dne byl k dispozici skákací hrad a nafukovací mûfiidlo, kde
si dûti mohly zkusit, jakou rychlostí dokáÏou hodit míã.

Také se k nám pfiipojil Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Mûnín, kterému touto cestou
velice dûkujeme. Pfiedvedli nám ukázky z ha‰ení poÏáru a nakonec na‰e házen-
káfiské hfii‰tû zaplavila bílá pûna, ve které se vyfiádili nejen dûti, ale i dospûlí.

Velk˘ dík také patfií ZdeÀku Sedlákovi (DJ ZDENDA), kter˘ se postaral o celo-
denní hudbu a zábavu nejen pro dûti, ale i jejich doprovod.

V‰e ‰lo podle plánu aÏ na nemilé pfiekvapení v podobû náhlé prÛtrÏe mraãen,
která se pfiehnala pfies Mûnín. Byla to bezmoc a v‰ichni jsme poãítali s tím nejhor‰ím,
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a to Ïe celou akci budeme muset zru‰it. Nakonec se na nás pfiece jen usmálo ‰tûstí
a zanedlouho zaãalo opût svítit sluníãko. Náv‰tûvníky to neodradilo, a proto jsme
mohli pokraãovat dál.

Rádi bychom tuto akci v roce 2016 zopakovali, proto doufáme, Ïe se nám i letos
takto krásn˘ DùTSK¯ DEN podafií.

Dal‰í akcí byla v˘stavba posezení, úklid a malování kabin házenkáfiského hfii‰tû.
Dobrovolníci nejen z fiad Sokola odvedli v˘teãnou práci. V‰em patfií velk˘ dík, jeli-

koÏ na vybudování posezení strávili hodnû svého volného ãasu a také spoustu 
energie. Pracovali nejen ve v‰ední dny po práci, ale i o víkendech. V˘sledek stojí
za to. Novû vybudovan˘ prostor k venkovnímu posezení s udírnou jiÏ slouÏil na
rÛzn˘ch akcích, které se v sokolovnû v minulém roce odehrály.

Dal‰í takovou akcí je tradiãní UKONâENÍ HÁZENKÁ¤SKÉ SEZONY, které 
se v sokolovnû pofiádá jiÏ nûkolik let. Tentokrát jsme spojili tento den s turnajem
na‰ich nejmen‰ích házenkáfiÛ a zápasy mlad‰ích Ïaãek.

Cel˘ den bylo zaji‰tûno obãerstvení. Na jednotliv˘ch stanovi‰tích ãekaly na dûti
úkoly, jejich splnûním získaly rÛzné odmûny.

K dispozici jsme mûli i obrovskou skákací matraci, na které dûti mohly fiádit po cel˘
den.

A jak je jiÏ zvykem, odpoledne se konaly zápasy na‰ich dûtí proti t˘mÛm tatínkÛ
a následnû i maminek. 

Léto jsme zakonãili Oldies Party, která se konala ve venkovním areálu sokolovny.
JelikoÏ to byla po velice dlouhé dobû takováto akce, pfiijeli se podívat pfiedev‰ím lidé,
ktefií na‰i sokolovnu v minulosti nav‰tûvovali. Veãer doprovázela nostalgická ná-
lada, pfii níÏ se vzpomínalo na doby, kdy se pfii tûchto akcích lidé vÏdy scházeli a bavili.
K tûmto lidem, ktefií se sem vraceli za pfiíjemn˘mi vzpomínkami, samozfiejmû pfiibyli
i noví lidé, za coÏ jsme rádi. Tû‰íme se na jejich náv‰tûvu i v tomto roce.



40 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 1 / 2016

Je‰tû bychom rádi zmínili ná‰ oddíl házené.
Máme dvû kategorie druÏstev. Jedna jsou na‰i nejmen‰í házenkáfii, druÏstvo MINI,

které hraje zápasy v podobû turnajÛ a trénuje tfiikrát t˘dnû.
Druhá kategorie je druÏstvo mlad‰ích ÏákyÀ, které má pravidelnû tfiikrát t˘dnû

trénink a kaÏd˘ víkend v sezonû zápas.
V roce 2015 jsme se s mlad‰ími Ïaãkami a Ïáky zúãastnili na‰eho prvního za-

hraniãního turnaje. Uvítali nás na‰i sousedé na Slovensku, a to pfiímo v Ivance pri
Dunaji, která leÏí nedaleko Bratislavy. Pro dûti to byl úÏasn˘ záÏitek. I kdyÏ jsme
neodjíÏdûli s ocenûním, rozhodnû jsme odjíÏdûli spokojení, plní krásn˘ch záÏitkÛ,
nov˘ch zku‰eností a pfiátel. V roce 2016 bychom Ivanka Cup chtûli znovu nav‰tívit.

MÛÏete nás sledovat na na‰ich stránkách www.hazenamenin.cz.

Rok 2015 jsme zakonãili vypou‰tûním balonkÛ s pfiáním JeÏí‰kovi.
TJ Sokol také provozuje lezeckou stûnu (Bouldering), cviãení rodiãÛ s dûtmi,

zdravotní cviãení a jógu.

Tolik ohlednutí za rokem minul˘m.
Snad bude rok 2016 stejnû poveden˘,

ne-li lep‰í.
Tû‰íme se na vidûnou.

Krásn˘ a pohodov˘ rok 2016 pfieje 
TJ Sokol Mûnín.
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KdyÏ si hrají, nezlobí
Se‰el se rok s rokem a my v matefiské ‰kole opût bilancujeme.
LoÀsk˘ rok byl pro na‰e dûti mimofiádn˘ pfiedev‰ím v tom, Ïe se jim roz‰ífiily

prostory pro hry a zábavu na ãerstvém vzduchu.
ZaslouÏila se o to rekonstrukce zahrady, kde bylo vytvofieno moderní dûtské

hfii‰tû. 
Dûti zde mohou najít vyÏití jak sportovní, tak smyslové. Kromû houpaãky, sklu-

zavky, lezecké stûny ãi pfiírodního tunelu si mohou vyzkou‰et i smyslové vní-
mání na pocitovém chodníku, na nûmÏ trénují chÛzi po rÛzn˘ch typech povrchÛ
(obr. 10–13).

Uãí se zde formou her základÛm ekologie – tfiídit bioodpad do kompostérÛ, 
získávat znalosti v oblasti pûstitelství díky zhotoven˘m záhonkÛm, kde si mohou
vypûstovat nejen bylinky, ale tfieba i kvûtiny, které jim esteticky zpfiíjemní pobyt
ve tfiídû, nebo peãovat o ptáãky v zimû díky modernímu krmítku.

Vybudován byl i altánek pro venkovní vzdûlávací aktivity dûtí, jeÏ je vyuÏíván
za horkého ãi mírnû de‰tivého poãasí. 

K ohlédnutí za uplynul˘m rokem, kter˘ pfiinesl dûtem jistû nejen vzdûlání, ale
i radostné záÏitky, se dají zmínit nejrÛznûj‰í kulturní programy a spoleãenské
akce. Z tûch nejzajímavûj‰ích jsou to napfiíklad:

– Pfied‰koláci si spoleãnû s „prvÀáãky“ uÏili t˘denní pobyt na ‰kole v pfiírodû
(obr. 1).

– Nav‰tívili jsme a pro‰mejdili mûnínskou hasiãku (obr. 2).
– U KrteãkÛ se pofiádala svatba (obr. 3).
– Mraveneãci se pfiedvedli na módní pfiehlídce (obr. 4).
– Uskuteãnil se v˘let do stfiedovûku na hrad Vevefií (obr. 5).
– Zjistili jsme, jaké existují druhy loutek (obr. 6). 
– U Soviãek pekli perníãky (obr. 7).
– Vcítili jsme se do Ïivota nevidom˘ch (obr. 8).
– Ze âmeláãkÛ se stali Tfii Králové (obr. 9).

Samozfiejmû je to velmi úzk˘ v˘bûr z uskuteãnûn˘ch moÏností. Za zmínku 
je‰tû urãitû stojí dûtmi oblíbená pfiedstavení napfi. souboru DOMINO, Dfievûného
divadla pana Hrubce, dûtská pfiedstavení ze Îatãan, Divadla Koráb, dvojice Kaãa
a Káãa ãi kouzelnická show pana Katonase. 

âeká nás toho je‰tû spousta, a pokud máte zájem nahlédnout do akcí na‰í
‰kolky, mÛÏete se podívat na webov˘ch stránkách skolka.menin.cz.
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Rybáfisk˘ rok 2015
Ahoj rybáfii a pfiátelé ‰upinatého sportu!
Opût zdravíme od mûnínského rybníã-

ku, kde v loÀském roce bylo akcemi oprav-
du nabito.

Rybáfiská sezona zaãala v polovinû dub-
na, v kvûtnu odstartovaly první závody s ve-
ãerní veselicí.

V ãervnu probûhly v rámci Dne dûtí dût-
ské rybáfiské závody se slavnostním vy-
hlá‰ením vítûzÛ a losováním tomboly, v níÏ
jako kaÏd˘ rok b˘vá jako hlavní cena Ïivé
kÛzle ãi kapfiíci.

T̆ den poté probûhly dal‰í rybáfiské zá-
vody pro ãleny RS Mûnín.

Pfied mûnínsk˘mi hody se tu konalo jiÏ 
tradiãní pfiedhodové posezení s Ïivou ka-
pelou, kdy se pilo a jásalo aÏ do ranních
hodin. Nebudeme pfiehánût, kdyÏ oceníme
tuto akci jako opravdu zdafiilou.

V podzimním období pfiispûli mûnín‰tí
rybáfii nemalou mûrou k obecní zabijaãce,
kdy pfiipravovali a prodávali zabijaãkové
v˘robky a speciality.

Ukonãení rybáfiské sezony probûhlo jak
jinak neÏ v rybáfiském duchu, pûknû v kli-
du u vody.

Moc dûkujeme v‰em aktivním rybáfiÛm,
ktefií svou pílí pfiispívají jak k obohacení 
rybáfiského sdruÏení, tak i k chodu celé
obce.

Dûkujeme za podporu Obecnímu úfiadu
Mûnín a v‰em obyvatelÛm, ktefií svou úãas-
tí na akcích u rybníãku vytváfiejí mnohdy
neopakovatelné záÏitky.

Petru zdar!

Vzpomínáme na kamarády, 
ktefií nás v roce 2015 navÏdy opustili:

Lubo‰ Kysel
Jifií Strouhal
Jan Spûvák
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Základní ‰kola v roce 2015 v obrazech

Zrekonstruovaná tfiída v podkroví

·kolní budova po opravû stfiechy
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76

1 Na‰i prvÀáci
2 Nov˘ nábytek v první tfiídû
3 Plaveck˘ v˘cvik
4 Náv‰tûva Lipky
5 Pfied rajhradsk˘m klá‰terem

6, 7 Vánoãní vernisáÏ
8–11 Vánoãní zpívání v kostele sv. Markéty
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Sedm stateãn˘ch
Kino Mûnín uvede 4. 3. 2016 v rámci Projektu 100 jeden
z nejlep‰ích westernÛ v‰ech dob v digitální remastero-
vané verzi. Jste srdeãnû zváni.

Animáãky 2
Pásmo krátk˘ch animovan˘ch filmÛ pocházejících z dílny
studentÛ Univerzity Tomá‰e Bati ve Zlínû, studentÛ praÏ-
ské FAMU a UMPRUM uvede Kino Mûnín 13. bfiezna.

Pozvánka do kina

☺


