
VáÏení spoluobãané,
jsme na prahu nového roku a po uplynutí dvanácti
mûsícÛ v roce 2011 zaãínáme dal‰í roãní období
práce v zastupitelstvu obce a vzájemné spolu-
práce s Vámi, obãany obce.

V prvních mûsících nového roku obvykle hod-
notíme rok minul˘. Dovolím si fiíci, Ïe rok 2011 lze
hodnotit jako úspû‰n˘. Úspû‰nost spoãívá ne-
jenom v práci obce, ale také v práci spolkÛ, sdru-
Ïení a samozfiejmû i jednotliv˘ch obãanÛ. A právû
takovou vzájemnou spoluprací a rozumn˘m cho-
váním obãanÛ dûlejme jen to, co je pro obec pro-
spû‰né.

PfiestoÏe ekonomické v˘hledy, aÈ jiÏ pro stát, ãi
obec nebo jednotlivce, nejsou nijak rÛÏové, mám
za to, Ïe v na‰í obci se Ïije dobfie. Je to zásluha
dobrého ekonomického vedení obce, poctivé práce
pfii získávání evropsk˘ch dotací a rozumného hos-
podafiení s majetkem obce. Správnost a vûcnost
v‰ech anal˘z a zámûrÛ posuzuje auditorská firma
v rámci pfiezkoumání hospodafiení obce dle zá-
kona ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech.
ZároveÀ v‰ak jiÏ dnes se musíme dívat dopfiedu
v návaznosti na novû vytvofien˘ rozpoãet obce.
A právû v nûm jsou obsaÏeny investiãní a ne-
investiãní akce, které chceme realizovat, aniÏ by-
chom zadluÏovali obec. V obecné rovinû se bu-
deme muset hlavnû zamûfiit na zlep‰ení bezpeã-
nosti a pofiádku v obci Mûnín.

Pfieji nám v‰em, aby se rok 2012 vydafiil a byl
rokem vzájemné tolerance a vztahu k blízk˘m.

âíslo 1/2012



Slova díkÛ proto patfií Vám v‰em za to, jak sv˘m pfiístupem a ochotou pfii-
stupujete k práci pro svoji obec. KaÏdá práce, byÈ by se mohla zdát samo-
zfiejmá ãi nepodstatná, nám ulehãuje na‰e pracovní vytíÏení a ‰etfií finanãní
prostfiedky obce.

Do roku 2012 pfieji v‰em spoluobãanÛm
pevné zdraví a spokojen˘ Ïivot v obci.

Bilancování ãinnosti obce v roce 2011
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STAROSTA OBCE

NezadrÏitelnû skonãil rok 2011 a nyní nám zb˘vá hodnotit pfiedcházející rok z pohledu
obce, z pohledu zasedání patnáctiãlenného zastupitelstva obce a jednání pûtiãlenné rady
obce.

Z pohledu úãasti jednotliv˘ch ãlenÛ Rady obce Mûnín na jednáních je úãast 100%
a úãast ãlenÛ zastupitelstva obce na zasedáních je 90%. Vût‰inou jsou neúãasti fiádnû
omluveny. Celkem v roce 2011 bylo uskuteãnûno sedm zasedání zastupitelstva obce
a rada obce se svolává úmûrnû stejnému poãtu zasedání zastupitelstva. Z hlasování ze
zápisÛ zastupitelstva obce se mÛÏe jevit patrná shoda u vût‰iny projednávan˘ch bodÛ.
To je umocnûno tím, Ïe problematice jednotliv˘ch témat pfiedchází projednání v radû obce
a posléze fiádné rozebrání a prodiskutování na jednáních zastupitelstva obce.

A nyní hodnocení roku 2011, tj. co se podafiilo zrealizovat v oblasti naplánovan˘ch sta-
vebních a projekãních prací, finanãnû zabezpeãit nebo zaji‰Èovat v obci.

Stavební a projekãní práce:
– Opravy chodníkÛ v ãásti obce od RD ã. p. 78 (p. Hejnal Jifií) aÏ po RD ã. p. 97 (p. Palán
Jaroslav).

– Realizace nové místní komunikace za fotbalov˘m hfii‰tûm v úseku od RD ã. p. 423
(manÏ. Kotlárov˘ch) aÏ po RD ã. p. 479 (manÏ. Demkov˘ch).

– Oprava místní komunikace od kovárny p. Josefa Urbánka aÏ po bytovku ã. p. 355.
– Úprava krajnice silnice smûr Otmarov vãetnû odvodnûní v ãásti úseku od mostu pfies
¤íãku aÏ po RD ã. p. 392 p. Franti‰ka Plachty. Souãástí tûchto úprav byla úprava Ïi-
viãného povrchu silnice v daném úseku, kterou provádûla SÚS JMK.

– Stavba povrchu umûlohmotného víceúãelového hfii‰tû vãetnû dodání ve‰kerého po-
tfiebného sportovního vybavení pro jednotlivé sporty. Následnû bylo realizováno umûlé
osvûtlení víceúãelového hfii‰tû.

– Nejv˘znamnûj‰í akcí v roce 2011 bylo zateplení budov M· Mûnín. Zateplení se t˘kalo
plá‰tû obvodov˘ch zdí budov, v˘mûny oken a dvefií a úpravy topení v M· vãetnû dal-
‰ích doprovodn˘ch prací.
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1 Umûlohmotné víceúãelové hfii‰tû
2 Místní komunikace za fotbalov˘m hfii‰tûm
3 Zateplení M· Mûnín
4 Oprava chodníku od RD 78 aÏ po RD 97
5 Úprava krajnice silnice smûr Otmarov
6 Oprava místní komunikace od kovárny J.Urbánka
aÏ po bytovku ã. p. 355

7 Stavba plochy pfied obecním sálem
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Rozpoãet na rok 2012
Pro leto‰ní rok 2012 byl sestaven na vedení obce vyrovnan˘ rozpoãet. Pfii sestavování

se vycházelo ze skuteãnosti roku 2011 s ohledem na v˘tûÏnost daní. Pfiíjmy byly sesta-
veny z daÀov˘ch poloÏek a ostatních nedaÀov˘ch pfiíjmÛ. Do v˘dajÛ byly zafiazeny
v‰echny poloÏky na spolehliv˘ chod obce i pfiíspûvkov˘ch organizací a poté zapracovány
investiãní a neinvestiãní v˘daje pfiedev‰ím na stavební práce. K v˘dajÛm je tfieba zaãlenit
i financování, tj. splátku pÛjãky SFÎP. Rozpoãet na rok 2012 byl schválen na zasedání za-
stupitelstva obce dne 23. 12. 2011.

V˘ãet investiãních a neinvestiãních akcí zahrnut˘ch do rozpoãtu roku 2012:

– Oprava chodníku v úseku od obecního sálu aÏ po RD ã. p. 459 Davida Kir‰e.

– Zateplení budovy Z· Mûnín. Zateplení se t˘ká plá‰tû obvodov˘ch zdí budovy, v˘mûny
ãásti oken a dvefií a rozsáhlej‰í úpravy ústfiedního topení. Práce na zateplení budovy
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– V Z· Mûnín probûhla oprava stropÛ ve dvou tfiídách ve staré budovû ‰koly vãetnû v˘-
mûny podlahov˘ch krytin v jedné tfiídû a ve sborovnû. Ve ‰kolní zahradû byla opravena
zadní valová zeì i s pfiístavkem vãetnû osazení vstupu novou branou. Souãástí tûchto
úprav byla i oprava ‰títové zdi márnice.

– Zaãali jsme s rozsáhlou rekonstrukcí Dvora za radnicí zamûfienou na lep‰í vyuÏití
a oddûlení v‰ech prostorÛ. Vjezd do prostoru hospodáfiského dvora byl oddûlen dvûmi
valov˘mi zdmi na ãást patfiící plnû k sálu a na ãást slouÏící pro potfieby dílen. Pfied
obecním sálem byl povrch navezen a v okruhu nového oplocení vydláÏdûn. Oplocení
bylo provedeno drátûn˘m oplocením, které bylo v zeleném pásu opatfieno rostlinami pta-
ãího zobu (vznikne pfiírodní plot). Sbûrné místo na velkoobjemové odpady bylo umís-
tûno k prostorám dílen do samostatného oplocení opatfieného bránou. V‰em tûmto
pracím pfiedcházely terénní a bourací práce v prostoru dílen a budovy na par. ã. 621 (b˘-
val˘ byt správce statku). Venkovní prostory pfied dílnami byly odkanalizovány a zapoãaly
práce s vyklízením budovy na parcele ã. 621.

– Projekãnû se fie‰ila kanalizace v osadû Jalovisko. Je zpracována projektová doku-
mentace a fie‰í se moÏná dotace z Jihomoravského kraje.

– Byly podány Ïádosti na Státní fond Ïivotního prostfiedí o dotaci z Operaãního programu Ïi-
votního prostfiedí na vybavení obce kompostéry a v oblasti ãinnosti ochrany a údrÏby pfií-
rody byla podána Ïádost na „Revitalizaci slepého ramene Mûnín“. Obûma akcím byla pfii-
dûlena akceptaãní ãísla, pfiiãemÏ nyní do‰lo k Rozhodnutí o pfiidûlení dotace na kompostéry.

V podstatû se dá fiíci, Ïe rozsah naplánovan˘ch investiãních a neinvestiãních prací jsme
splnili. V‰e ãiníme ke spokojenosti obãanÛ s údrÏbou obce a zde se spoléháme na pomoc
obãanÛ pfii úpravû prostranství pfied sv˘mi rodinn˘mi domy. Dûkujeme v‰em obãanÛm za
spolupráci a vûfiíme, Ïe tomu bude tak i nadále.
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Z· jsou financovány z finanãních prostfiedkÛ fondÛ EU a z vlastních finanãních zdrojÛ
obce. V roce 2011 byly zatepleny budovy M· Mûnín a nyní nás tedy ãeká v II. etapû
zateplení budovy Z·.

– Oprava místní komunikace na ulici Ruská, a to od RD ã. p. 321 pana Vladimíra Bielãíka
aÏ po RD ã. p. 219 pana Ivana Kleina. Oprava bude zahrnovat úpravu obrubníkÛ na
trase, ãásteãné vybudování odstavn˘ch stání pro osobní automobily, odvodnûní komu-
nikace a nataÏení nového Ïiviãného povrchu. Dal‰í opravy úsekÛ komunikace na ulici
Ruská budou realizovány postupnû v dal‰ích letech.

– Oprava budovy u radnice na pozemku par. ã. 621, tzv. „Polyfunkãní objekt“. V leto‰ním
roce se zamûfiíme na odizolování budovy, budou provedeny ãásteãné bourací práce,
zpevnûny stropy, provedena nadezdívka obvodov˘ch zdí a zhotovení nové vazby s po-
loÏením krytiny stfiechy. Pfiedpokládáme, Ïe práce na rekonstrukci budovy budou roz-
loÏeny do roku 2012 aÏ 2013 a dle finanãních moÏností obce zprovozníme budovu
„Polyfunkãního objektu“ v roce 2014. V této rekonstruované budovû bude v pfiízemí ordi-
nace praktické lékafiky, ordinace dûtského lékafie a po‰ta a v podkroví bude umístûna
knihovna a místnosti pro sluÏby (masáÏe, kadefinictví).

– V mûsíci srpnu 2012 chystáme realizaci spla‰kové kanalizace v osadû Jalovisko. Po
dokonãení projektové dokumentace provedeme v˘bûrové fiízení na zhotovitele stavby
kanalizace, pfiipravíme stavební povolení a po získání souhlasÛ majitelÛ pozemkÛ zaã-
neme s v˘kopov˘mi pracemi. Spla‰ková kanalizace v osadû Jalovisko bude zakonãena
samostatnou ãistiãkou odpadních vod pro 60–80 ekvivalentních obyvatel.

– Obec Mûnín poãátkem roku 2012 získala v rámci dotace z Operaãního programu ÎP
Rozhodnutí k pofiízení 420 kusÛ kompostérÛ o objemu 900 litrÛ na biologicky rozloÏi-
teln˘ odpad vãetnû ‰tûpkovaãe pro obec. Kompostéry mohou získat domácnosti k likvi-
daci zelenû z údrÏby zahrad a potravin z domácností. O moÏnosti získání kompostérÛ
budete ihned po dokonãení v˘bûrového fiízení na dodavatele kompostérÛ a ‰tûpkovaãe
uvûdomûni samostatn˘m letáãkem.

– Velkou akcí místního charakteru, kterou chystáme na leto‰ní rok, je „Revitalizace sle-
pého ramene, k. ú. Mûnín“. Jedná se o odbahnûní vodního ramene VKP „Mûnínská tÛÀ“
v délce 920 metrÛ, tj. od nátoku za silnicí v Rybiãkové ulici aÏ pod RD ã. p. 349 pana
Franti‰ka Kopeãka. Akce zahrnuje odstranûní sedimentu ze dna ramene, vytvofiení li-
torálních zón v prostoru fotbalového hfii‰tû a v˘sadbu nové zelenû. Na tuto akci jiÏ bylo
provedeno v˘bûrové fiízení na zhotovitele díla, pfiiãemÏ vítûznou firmou byly vyhodno-
ceny EKOSTAVBY BRNO. Nyní se ãeká, zda nám bude potvrzena dotace z Operaãního
programu ÎP s tím, Ïe k zahájení prací musí dojít, aÏ obdrÏíme Rozhodnutí k ãerpání
finanãních prostfiedkÛ z fondÛ EU. V pfiípadû, Ïe bychom dotaci neobdrÏeli, musíme
prozatím celou akci zru‰it.

– Samozfiejmû jako kaÏd˘m rokem nás ãeká ãásteãná úprava vefiejného prostranství, v˘-
sadba zelenû, men‰í úpravy a údrÏbáfiské práce na obecních budovách, komunikacích,
vefiejném osvûtlení, místním rozhlase apod.



Rozpoãet na rok 2012 – pfiíjmy
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DaÀ z pfiíjmu – závislá ãinnost 2 500 000 Kã

DaÀ z pfiíjmu – podnikatelská ãinnost 490 000 Kã

DaÀ – kapitálové v˘nosy 210 000 Kã

DaÀ z pfiíjmu – právnické osoby 2 800 000 Kã

DaÀ z pfiíjmu – obec 0 Kã

DaÀ – DPH 5 500 000 Kã

Komunální odpad od obãanÛ 810 000 Kã

Poplatky za psy 15 000 Kã

Poplatek za uÏívání VP 800 Kã

Poplatky za hrací automaty 80 000 Kã

V˘tûÏek z VHP 48 000 Kã

Správní poplatky 70 000 Kã

DaÀ z nemovitosti 2 000 000 Kã

DaÀové pfiíjmy 14 523 800 Kã

Dotace ‰kolství, v˘kon SP 749 200 Kã

Dotace na zateplení Z· – SFÎP 52 000 Kã

Dotace na zeplení Z· – SF 877 800 Kã

Dotace z JMK na ÚPO 141 000 Kã

Z dob˘vacího prostoru – BáÀsk˘ úfiad 191 000 Kã

Pronájem – vodovod 140 000 Kã

Pronájem – ZeleÀák 14 400 Kã

Stoãné 1 000 000 Kã

TrÏba kino 60 000 Kã

âtenáfiské pfiíspûvky 1 200 Kã

Nájem – Spolkov˘ dÛm 200 Kã

Pfiíjem od Eko-kom – za tfiídûn˘ odpad 88 000 Kã

Zálohy na energie objektÛ – OÚ, po‰ta, zdravotní stfiedisko, DvÛr 170 000 Kã

Pronájem pozemkÛ – Solar syst., SUS Brno 102 000 Kã

Zálohy na topení – zdravotní stfiedisko 30 000 Kã

Za prodej zboÏí 5 000 Kã

Vnitfiní správa – nájmy:

Nájmy – DvÛr, Hoblík, po‰ta, Kfiivánek 558 200 Kã

Nájmy – zdravotní stfiedisko 9 000 Kã

Pfiijaté zálohy na energie – DvÛr 110 000 Kã

Úroky z bú 100 000 Kã

Ostatní pfiíjmy 4 399 000 Kã

P¤ÍJMY CELKEM 18 922 800 Kã



Rozpoãet na rok 2012 – v˘daje

Zemûdûlství a lesní hospodáfiství 21 300 Kã
Pozemky – podnikatelská zóna

PrÛmyslová a ostatní odvûtví hospodáfiství 175 000 Kã
Sbûr a zpracování druhotn˘ch surovin

ZáleÏitosti pozemních komunikací, silnice 1 770 300 Kã
Místní komunikace, chodníky, cyklostezka

Vodní hospodáfiství 3 948 500 Kã
âOV, kanalizace, vodovod
Revitalizace slepého ramene Litavy

·kolství 3 791 000 Kã
Matefiská ‰kola, ‰kolní jídelna
Základní ‰kola

Kultura 396 300 Kã

Tûlov˘chova a zájmová ãinnost 330 000 Kã

Bydlení, komunální sluÏby a územní rozvoj 2 222 200 Kã
Polyfunkãní objekt
Územní plánování

Ochrana Ïivotního prostfiedí 1 999 300 Kã

Sociální sluÏby a ãinnost v sociálním zabezpeãení 25 000 Kã

PoÏární ochrana 80 000 Kã

Státní správa, územní samospráva 3 060 000 Kã

Ostatní ãinnosti 723 900 Kã

V¯DAJE CELKEM 18 542 800 Kã

Financování

Splátka pÛjãky SFÎP 380 000 Kã

Celkem 380 000 Kã
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Informace pro obãany

Pracovi‰tû CZECH-POINT

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

Zde se vydávají:

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

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

– v˘pisy z 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 (legalizace a vidimace)
– 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 pasy vydávají:

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

547 235 306

Mûstsk˘ úfiad Îidlochovice
po, st 8.00–17.00
Tel.: 547 428 743

obãanské prÛkazy
cestovní doklady

Poplatky v roce 2012

Od 27. 2. 2012 do 31. 3. 2012 se bude
vybírat poplatek za komunální odpad
a poplatek za psy na rok 2012.

Poplatek za komunální odpad

– V˘‰e poplatku ãiní 500,-Kã /osoba/rok.

– Dûti do 3 let vûku jsou od poplatku
osvobozeny (dûti narozené v roce
2009, 2010, 2011).

– 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: 121339XXX

(XXX = ãíslo popisné)
VZOR: 121339144

Poplatek za psa
– v˘‰e poplatku: 50,-Kã /1 pes
– variabilní symbol: 121341XXX

Sbûrné místo ve dvofie

je otevfieno kaÏdou sobotu od 15 do 17
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.

Zmûna svozu komunálního
odpadu

Z dÛvodÛ reorganizace a optimalizace
v˘vozu komunálních odpadÛ bude svoz
komunálního odpadu (popelnice) v na‰í
obci provádûn od 1. 2. 2012 vÏdy ve
ãtvrtek v liché t˘dny.

Ordinace praktického
zubního lékafie v Tû‰anech

Spoleãnost DENTALIS Bohemia, s. r.o.,
pokraãuje v provozování ordinace praktic-
kého zubního lékafie v Tû‰anech po MUDr.
Janu Pl‰kovi, odcházejícím do zaslouÏe-
ného dÛchodu.
Nov˘ personál zubní ordinace se tû‰í na
souãasné pacienty vedené u MUDr. Jana
Pl‰ka i nové zájemce o zafiazení do karto-
téky od bfiezna 2012 na stále stejné adrese,
Tû‰any 139.
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Rekonstrukce mûnínského kroje
REPREZENTATIVNÍ KROJ PRO SVOBODN¯ PÁR

Od my‰lenky zrekonstruovat pÛvodní mûnínsk˘ kroj do jeho pfiedvedení vefiejnosti uply-
nuly dva roky. Problém byl v tom, Ïe pÛvodní kroj a ani jeho souãásti se nezachovaly,
stejnû tak se nena‰li Ïádní pamûtníci, takÏe bylo nutné vyjít ze studia písemn˘ch pra-
menÛ. Velmi nám pomohl zápis v mûnínské kronice a studie dr. Ludvíkové o krojích na
Îidlochovicku v âasopise Moravského muzea, náv‰tûva v˘stavy o lidov˘ch krojích na
Brnûnsku atd.
Obrátili jsme se na paní PhDr. Vûru KováfiÛ a dámskou krejãovou z Brna paní Hanu

Vy‰inskou, které mají velkou zásluhu na dokonãení podoby kroje. Nemal˘m problémem
v dne‰ní dobû bylo sehnat pfiírodní materiály, z kter˘ch byly u‰ity jednotlivé ãásti kroje.
U‰ití kroje provedla paní Hana Vy‰inská. Snad nejsloÏitûj‰í byla v˘roba muÏského klo-
bouku. Pomohli nám v jiãínském Tonaku a studenti uãili‰tû Mesit v Uherském Hradi‰ti,
ktefií ho vyrobili pfiesnû podle zaslané fotografie.
Podle písemn˘ch záznamÛ se kroj dá datovat pravdûpodobnû do první poloviny 19. sto-

letí s tím, Ïe nûkteré souãasti pocházejí z období o nûco pozdûj‰ího, protoÏe kroj se v de-
tailech promûÀoval.
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Dívãí sváteãní kroj (citace z kroniky):

„Dûvãata: Suknû veselé barvy do pÛl l˘tek, bílé punãochy, na nohou malé, nízké botky
= ‰riflata, kordulku s jelity na knoflíãky, rukávce baÀaté, u krku ‰átek pÛlku, na hlavû ‰átek
na rÛÏky, ka‰mírov˘.“

MuÏsk˘ sváteãní kroj pro svobodné (citace z kroniky):

„Îluté koÏenice, vysoké boty holínkové, ãervená kordula s mnoha knoflíky a ‰osky
vzadu. Ko‰ile tenká, perkálová, na párky zapnutá (dva knoflíãky) u ruky i u krku s mod-
r˘mi pásky. Klobouk s velice ‰irokou stfiechou, chlupat˘ – ‰irák – s velikou kytkou pfiiro-
zen˘ch kvûtin nebo umûl˘ch.“
Tento kroj byl poprvé prezentován vefiejnosti mûnínsk˘mi stárky na tradiãních Markét-

sk˘ch hodech 10. 7. 2011. Posvûcen byl 25. 9. 2011 pfii slavnostní m‰i svaté, která byla
podûkováním za roãní úrodu. V pátek 30. 9. 2011 pfii posezení mûnínsk˘ch obãanÛ u cim-
bálu s panem JoÏkou ·mukafiem byl kroj pfiedstaven a popsán PhDr. Vûrou KováfiÛ. Na
této akci kroje pfiedvedli Katefiina Goldová a Michal Îák.

ZdeÀka Hrabcová, RÛÏena Aujezdská
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Ve ãtvrtek 9. února 2012 oslavila
paní Îofie Bádrová
v˘znamné Ïivotní jubileum – 100 let Ïivota.

Na‰í milé oslavenkyni pfiejeme pevné zdraví,
‰tûstí, osobní spokojenost a pohodové dny.

Za obec Mûnín Oldfiich OdráÏka, starosta

Blaho
pfiání
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Kulturní akce v sále za radnicí roku 2011
• 26. února uspofiádal SK Mûnín Sportovní ples.
• Následující den probûhl Dûtsk˘ ma‰karní ples.
• 12. února uspofiádal âesk˘ svaz zahrádkáfiÛ Mûnín bodování vín.
• 19. února se konala V˘stava vín.
• 8. ãervence probûhlo Pfiedhodové posezení s cimbálovou muzikou.
• 9.–11. ãervence pofiádal SK Mûnín ve svém areálu tradiãní Markétské hody.
• 30. ãervence se konalo v areálu Sk Mûnín Kácení máje.
• 30. záfií zahrála Cimbálová muzika s JoÏkou ·mukafiem. Akce byla spojená s ochut-
návkou vín.

• 8. fiíjna kulturní komise pfii OÚ Mûnín jiÏ popáté uspofiádala Setkání seniorÛ. Pozváni byli
obãané, ktefií dovr‰ili 80 a více let. Setkání se zúãastnilo 19 seniorÛ.

• 29.–30. fiíjna se uskuteãnila V˘stava amatérsk˘ch fotografií.
• 5. listopadu probûhlo Vítání obãánkÛ. Do této oslavy byly zafiazeny dûti z druhého po-
loletí roku 2010 a dûti z prvního pololetí roku 2011 – celkem 23 dûtí.

• 26.–27. listopadu uspofiádal SPCCH Mûnín Vánoãní jarmark s ukázkami tradiãních fie-
mesel a prodejem fiemesln˘ch v˘robkÛ.

• 3. prosince uspofiádal SK Mûnín Mikulá‰skou zábavu.
• 9. prosince probûhlo Mikulá‰ské posezení ãlenÛ SPCCH Mûnín.
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Zprávy z na‰í ‰koly
Úvodem nûkolik informací o technick˘ch a stavebních úpravách na‰eho vzdûlávacího zafií-

zení. Bûhem vánoãních prázdnin probûhla oprava stropÛ ve staré budovû ‰koly. Tento pro-
blém nás trápil jiÏ del‰í dobu, proto jsme rádi, Ïe oprava je jiÏ skonãena. V leto‰ním roce nás
je‰tû ãeká zateplení budovy ‰koly, nová fasáda a rekonstrukce topení, které se uskuteãní v dobû
letních prázdnin.
Zapojení v projektu Evropské unie Peníze ‰kolám, kterého se na‰e ‰kola a její pedago-

gové úãastní, je pro ‰kolu velk˘m pfiínosem. Z penûz EU a ze státního rozpoãtu získala ‰kola
1017 791 Kã. Tyto finance byly pouÏity pfieváÏnû na modernizaci informaãních technologií, ale
také na nákup nov˘ch knih do ‰kolní knihovny
nebo jin˘ch pomÛcek, jako napfi. kostry lid-
ského tûla. Na jafie chceme umoÏnit rodiãÛm
náv‰tûvu a prohlídku ‰koly. Se sv˘mi dûtmi si
budou moci vyzkou‰et v‰echny moderní me-
tody vyuãování.
Îáci na‰í ‰koly se pod vedením sv˘ch uãi-

telÛ kaÏdoroãnû zapojují do mnoha sportov-
ních a vûdomostních soutûÏí. ·kola také orga-
nizuje rÛzné akce, z nichÏ bych zmínil jen ty
vût‰í a zajímavé.
Ve dnech 20.– 27. kvûtna 2011 probûhla

‰kola v pfiírodû, které se zúãastnili Ïáci 2. a 3.
tfiídy na‰í ‰koly a nûkolik pfied‰kolákÛ z ma-
tefiské ‰koly. Îáci i pedagogick˘ doprovod byli
ubytováni v penzionu Kukla v obci Kuklík
v malebné pfiírodû Îìársk˘ch vrchÛ. Dûti se
nejenom uãí v jiném prostfiedí, ale chodí na
vycházky do pfiírody, pofiádají rÛzné hry a sou-
tûÏe. Jeden den absolvují také del‰í v˘let do
blízké obce SnûÏné. V‰ichni úãastníci se vÏdy
vracejí se spoustou pûkn˘ch záÏitkÛ.
Loni na podzim uspofiádaly paní uãitelky

z I. stupnû podzimní tvofiení rodiãÛ s dûtmi na
‰kolní zahradû. Úãast rodiãÛ i dûtí byla velká.
Spoleãnû vytvofiili mnoho krásn˘ch v˘robkÛ,
na které pouÏili podzimní plody i jin˘ pfiírodní
materiál. Potû‰it pohledem na krásné v˘robky
se mÛÏete ve fotogalerii.
V leto‰ním roce nás ãeká je‰tû lyÏafisk˘ v˘-

cvikov˘ kurz, kter˘ se jiÏ tradiãnû uskuteãní
v Krkono‰ích ve Velké Úpû. V‰ichni se jiÏ tû‰í,
i snûhové podmínky budou letos velmi dobré.
Podívejte se na na‰e internetové stránky

www.zsmenin.cz, na nichÏ je spousta foto-
grafií, které se neobjeví v tomto Zpravodaji.
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Svaz postiÏen˘ch civilizaãními chorobami
Pro loÀsk˘ rok jsme pfiipravili program tak,

aby si mohl vybrat kaÏd˘ podle svého zájmu.
Zajímavá byla beseda o Mexiku s promítá-

ním diapozitivÛ. Dal‰í akcí bylo pletení z pe-
diku. Zájezd do Kun‰tátu spojen˘ s náv‰tû-
vou zámku a trhÛ s keramikou se nám také
vydafiil.
Ke dni dûtí jsme dûtem z matefiské ‰koly

a dvou roãníkÛ základní ‰koly darovali diva-
delní pfiedstavení Divadelního spoku z Bluãiny.
Do divadla v Boleradicích jsme zajeli na dvû

pfiedstavení – „Babiãka“ a „Mary‰a“. „Rychlé
‰ípy z Oltecu“ jsme vidûli v Ofiechovû.
Posedûli jsme si a popovídali si „Jen tak

pfii kávû“.
Na vycházku do Mariánského údolí si nás

vy‰láplo jen deset. Krásná pfiíroda a sluneãné
poãasí nám byly balzámem na du‰i.
Podafiilo se pfiipravit v˘stavu fotografií, na

které byly zajímavé mj. staré fotografie oby-
vatel na‰í obce i fotografie Mûnína.

V pfiedvánoãní dobû se jiÏ stává tradicí po-
fiádání Jarmarku. Velmi zdafiilé bylo pfiedvá-
noãní posezení s obãerstvením a programem.
Dobfie jsme se pobavili a zazpívali si spoleãnû
s krojovan˘mi muzikanty ze Îatãan. Mrzí nás
v‰ak malá úãast na‰ich spoluobãanÛ.
Na rekondiãních pobytech nabralo nové síly

patnáct ãlenÛ a na víkendovém pobytu na
Vysoãinû dvû na‰e ãlenky.

U obchodu Karlovy pekárny má ná‰ svaz
skfiíÀku, ve které je vyvû‰en program a aktu-
ální informace. Také nás najdete na interne-
tov˘ch stránkách obce pod adresáfiem:
obecní úfiad Mûnín – voln˘ ãas – SPCCH

Jako kaÏd˘ rok pfiipomínáme, Ïe na na‰e
akce zveme vás, v‰echny obãany Mûnína
a okolí, a tû‰íme se na va‰i hojnou úãast.

Za SPCCH Hana Heinrichová
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Plán ãinnosti SPCCH pro rok 2012
únor BESEDA S CESTOVATELEM – PERU

1. 2. 2012
V¯ROâNÍ SCHÒZE
29. 2. 2012

bfiezen BURZA OBLEâENÍ, SPORTOVNÍCH POT¤EB...
31. 3. 2012
DIVADELNÍ P¤EDSTAVENÍ

duben VYCHÁZKA – památky Brna, brnûnské podzemí...

kvûten ZÁJEZD

ãerven POSEZENÍ P¤I PÍSNIâCE

záfií ZÁJED do Uherského Hradi‰tû na folklorní slavnosti

fiíjen DIVADELNÍ P¤EDSTAVENÍ

listopad DÍLNIâKY – v˘roba adventních vûncÛ, JARMARK

prosinec P¤EDVÁNOâNÍ POSEZENÍ

Dal‰í akce budeme zafiazovat dle zájmu, programÛ divadel a jin˘ch kulturních zafiízení.
Jste srdeãnû zváni.
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Dne 12. 10. 2011 bylo udûleno ãestné obãanství obce Mûnín panu prof. JUDr. Mojmíru
Povolnému, Dr.h.c. na slavnostním zasedání zastupitelstva obce.
Udûlení ãestného obãanství je velkou poctou, proto dovolte v krátkosti shrnout Ïivot a zá-

sluhy mûnínského rodáka pana Mojmíra Povolného.
Narodil se 25. 11. 1921 v domû ã. 37. Do obecné ‰koly chodil v Mûnínû, na podzim roku 1932

zaãal studovat na Prvním státním ãeskoslovenském reálném gymnáziu v Brnû. Po druhé svû-
tové válce vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity.
V noci ze dne 15. na 16. dubna v roce 1948 ode‰el do exilu bojovat proti komunistickému

reÏimu. Pfies PafiíÏ se dostal aÏ do USA, kde vystudoval politologii na univerzitû v Chicagu. Od
roku 1958 zaãal pfiedná‰et mezinárodní politiku na Lawrence University v Appletonu ve státû
Wisconsin, která se stala jeho Ïivotním pracovi‰tûm. Zde pÛsobil aÏ do roku 1987. Po jeho od-
chodu mu univerzita udûlila ãestn˘ titul „Master of arts ad eundem“.

Od roku 1949 byl ãlenem Rady svobod-
ného âeskoslovenska, od konce padesát˘ch
let ãlenem jejího v˘konného v˘boru a od roku
1974 aÏ do roku 1994, kdy se Rada pfiemû-
nila v Radu vzájemnosti âechÛ a SlovákÛ,
jeho pfiedsedou.
Po pfievratu v roce 1989 se stal ãlenem

poradního sboru prezidenta Václava Havla.
Profesor Povoln˘ se angaÏoval ve prospûch
restitucí zabaveného majetku, pfii obnovû vy-
sokého ‰kolství a v mnoha jin˘ch oblastech
Ïivota na‰eho státu.
Zastupitelstvo obce na svém slavnostním

zasedání ocenilo celoÏivotní zásluhy a dílo
tohoto na‰eho v˘znamného rodáka udûle-
ním ãestného obãanství obce Mûnín. Je‰tû
pfied samotn˘m slavnostním zasedáním za-
stupitelstva obce si pan Mojmír Povoln˘ pro-
hlédl na‰i obec, nav‰tívil základní ‰kolu,
sokolovnu, prohlédl si novû zbudované více-
úãelové hfii‰tû a v neposlední fiadû budovy
obecního úfiadu a opravené nádvofií.
Zastupitelstvo obce Mûnín dûkuje v‰em

obãanÛm na‰í obce, ktefií se zúãastnili slav-
nostního zasedání a svou pfiítomností a ote-
vfieností pfiipravili dÛstojné a pfiátelské pro-
stfiedí pro tuto v˘znamnou událost.
Závûrem dovolte, abychom panu Mojmíru

Povolnému popfiáli mnoho zdraví a vitality.
Tû‰íme se na dal‰í pfiíjemné setkání s tímto
v˘znamn˘m rodákem na‰í obce.

âestné obãanství prof. Mojmíru Povolnému
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V˘buch na ‰kolkové zahradû
Sly‰eli jste tu ránu? Na ‰kolkové zahradû

vybuchla sopka! Ale nebojte se, nikomu se
nic nestalo…
V‰e probûhlo v rámci projektu „Zelen˘

ostrov“, kter˘ má nyní v programu tfiída Mra-
veneãkÛ. Motivací projektu je skuteãná udá-
lost, pfiíbûh ostrova Krakatau. Projekt je roz-
dûlen do osmi ãástí, které symbolizují fáze
postupného návratu Ïivota na ostrov.
V úvodu zaãínáme v˘buchem sopky, dále

se budeme zab˘vat neÏivou pfiírodou, pozdûji
Ïivoãichy na ostrovû – vûnovat se budeme
pavoukÛm a dal‰ím tvorÛm, ktefií se na ostrov
vrátili. Nezapomeneme ani na rostliny. Na-
konec na Krakatau vstoupí ãlovûk a budeme
hledat odpovûì na otázku, jaká bude bu-
doucnost ostrova…

Ve tfiídû KrteãkÛ zrovna probíhal program
„Fík jde do ‰koly“. Zafiadili jsme ho zámûrnû
pfied zápisem dûtí do 1. tfiídy základní ‰koly
a jeho cílem bylo seznámit dûti hravou formou
se ‰kolním prostfiedím, zbavit je obav z ne-
známého a pûstovat v nich chuÈ uãit se no-
v˘m vûcem. Jeho souãástí byla i náv‰tûva zá-
kladní ‰koly.
V˘chodiskem programu se staly známé

pfiíbûhy o Maxipsu Fíkovi. Nejvíc se dûtem
líbily hry „Fík se pfiezouvá“ (najdi svoje baã-
kory), „Písmenkové domeãky“ (dûti hledaly
zaãáteãní písmeno svého jména), „Fíkova
matematika“ (Fík poãítal svoje nohy), „Ho-
dina tûlocviku s Fíkem“. Z nabídky ãinností
si mohly vybrat i mlad‰í dûti, které do ‰koly
je‰tû nepÛjdou.

Fotografie: 1–3 – projekt „Zelen˘ ostrov“, tfiída MraveneãkÛ; 4 – program „Fík jde do ‰koly“, tfiída
KrteãkÛ; 5 – tfiída âmeláãkÛ

1 2

3 4
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A je‰tû s námi nahlédnûte do tfiídy âmeláãkÛ:

„Nebojte se nás, nepfiijdem na Vás, hrajeme si ve ‰kolce, od zaãátku do konce,
aÈ v maskách ãi bez masek, hraãek máme dostatek. Rádi se i uãíme, hodnû toho umíme.“

Toto jsou krátké ukázky z práce na‰ich tfií tfiíd. Podrobné informace mÛÏete najít na na‰ich
webov˘ch stránkách skolka.menin.cz.

Uãíme se tfiídit odpad

UÏ nûkolik let se snaÏíme vychovávat dûti k ‰etrnûj‰ímu vztahu k Ïivotnímu prostfiedí. Ve
tfiídách tfiídíme papír a plasty. V rámci „SoutûÏe s panem Popelou“, kterou vyhla‰uje kaÏdo-
roãnû firma ASA, sbíráme a odevzdáváme za pomoci rodiãÛ sbûrov˘ papír. Nejdfiíve jej rodiãe
ve stanoven˘ch termínech vozili ke ‰kolce, v posledních dvou letech si necháváme na par-
kovi‰tû pfied ‰kolku pfiistavit kontejner. AÏ se naplní, ASA jej odveze. Je to jednodu‰‰í. Ale…
Rodiãe na‰ich dûtí uÏ ví, co do sbûru patfií, co ne a jak mají papír pfiipravit. Do kontejneru

v‰ak mohou vozit papír i ostatní obãané. V‰em, ktefií nám chtûjí pfiispût, dûkujeme, ale dodr-
Ïujte prosím tyto zásady: papír vozte svázan˘ v balících nebo papírov˘ch ta‰kách ãi pytlech
– ne v igelitu! Prázdné krabice se‰lapejte. Nedávejte do sbûru papírové obaly od vajec –
nedají se uÏ znovu recyklovat. A uÏ vÛbec nám nedávejte vûci, které do sbûru papíru nepatfií.
Napfiíklad tûch 8 párÛ star˘ch bot, které jsme na‰li v posledním sbûru a které jsme museli
pracnû vytahovat, nám moc radosti ani uÏitku nenadûlalo!

uãitelky z M·
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Za úãelem zaji‰tûní ãistoty, pofiádku, ochrany Ïivotního prostfiedí a vefiejné zelenû v katas-
trálním území obce Mûnín byly po obci umístûny odpadkové ko‰e na psí exkrementy. Prozatím
byly tyto ko‰e i se sety na sáãky umístûny u cyklostezky Mûnín–Bluãina, u zahrádek v ulici
Kozí, pod obchodem Karlova pekárna, u autobusové zastávky „U Ml˘na“ (ko‰ bude pfiemístûn
z místa od ãerpací stanice pod ml˘nem), u bytovek 401–406, a zb˘vá umístit ko‰ k ãerpací sta-
nici u „Mûnínské tÛnû“.
Dle obecnû závazné vyhlá‰ky o ãistotû, vefiejném pofiádku a ochranû Ïivotního prostfiedí

a vefiejné zelenû v k.ú. Mûnín je kaÏd˘ povinen se chovat tak, aby nezpÛsobil zneãi‰tûní ulic
a jin˘ch vefiejn˘ch prostranství a dbát o ochranu Ïivotního prostfiedí a vefiejné zelenû v obci.
V pfiípadû zneãi‰tûní vefiejného prostranství chovan˘mi zvífiaty má povinnost neprodlenû hygie-
nicky odstranit zneãi‰tûní vlastník zvífiete nebo osoba, která má v té chvíli zvífie ve své péãi.
A právû za tímto úãelem jsou v obci umístûny ko‰e na psí exkrementy.
Obãané se Ïádají o dodrÏování vyhlá‰ky a vyuÏívání moÏnosti odstraÀování exkrementÛ do

rozmístûn˘ch ko‰Û.
Dále bychom v návaznosti na obecnû závaznou vyhlá‰ku chtûli upozornit na ãinnosti, které

by mohly naru‰it vefiejn˘ pofiádek. Mimo jiné se tím rozumí zejména ponechání k volnému po-
bíhání psa ãi jiné zvífie, vstup se zvífietem na dûtské hfii‰tû, vefiejnou zeleÀ, pískovi‰tû, na ve-
fiejné hfii‰tû. V zájmu zachování pofiádku v obci, zdraví a bezpeãnosti obãanÛ a náv‰tûvníkÛ
obce je kaÏdá fyzická ãi právnická osoba povinna sv˘m jednáním nevyvolávat obavy z ohro-
Ïení, neohroÏovat a nevyvolávat stav ohroÏující zdraví, Ïivot, majetek nebo obãanské souÏití.
Takto je povinen chovat se i ten, kdo má ve své moci zvífie a za tím úãelem je povinen zvífie
zabezpeãit. Poru‰ení jednotliv˘ch ustanovení vyhlá‰ky bude postihováno podle obecnû zá-
vazn˘ch právních pfiedpisÛ.

Ko‰e na psí exkrementy

Nové víceúãelové hfii‰tû v Hliníkách
Zaãátkem bfiezna 2012 bude oficiálnû

otevfieno víceúãelové umûlohmotné hfii‰tû
pro vefiejnost. Hfii‰tû je umístûno za fotba-
lov˘m hfii‰tûm v lokalitû „Hliníky“. Budovalo
se postupnû od r. 2010 a v souãasné dobû
probíhají dokonãovací práce. Hfii‰tû bude
moÏno vyuÏívat k rÛzn˘m sportovním aktivi-
tám jako je tenis, volejbal, nohejbal, basket-
bal, mini fotbal apod. Provozem víceúãelo-
vého hfii‰tû bude povûfien sportovní fotbalov˘
klub S.K. Mûnín. Na internetov˘ch stránkách
obce Mûnín a sportovního klubu bude uvefiej-
nûn provozní fiád vyuÏití víceúãelového hfii‰tû,
kde bude fie‰en i zpÛsob objednávání a za-
pÛjãení hfii‰tû.
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Sbírku vyhla‰uje obec Mûnín ve spolupráci s obãansk˘m sdruÏením Diakonie Broumov,
která je neziskovou organizací a poskytuje sociální sluÏby pro obãany z okraje spoleãnosti
– materiální pomoc sociálnû potfiebn˘m, azylové ubytování i pracovní pfiíleÏitost.

MÒÎETE P¤INÉST:
– Letní a zimní obleãení (dámské, pánské, dûtské)
– LÛÏkoviny, prostûradla, ruãníky, utûrky, záclony
– Látky (minimálnû 1m2, prosíme, nedávejte nám odfiezky a zbytky látek)
– Domácí potfieby – nádobí bílé i ãerné, skleniãky – v‰e nepo‰kozené
– Vatované a péfiové pfiikr˘vky, pol‰táfie a deky
– Obuv – ve‰kerou nepo‰kozenou
– Hraãky – nepo‰kozené a kompletní

VùCI, KTERÉ VZÍT NEMÒÎEME:
– ledniãky, televize, poãítaãe a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologick˘ch dÛ-
vodÛ

– nábytek, jízdní kola a dûtské koãárky – ty se transportem znehodnotí
– zneãi‰tûn˘ a vlhk˘ textil

Sbírka se uskuteãní v obci Mûnín ve Dvofie za radnicí:
– v pátek 20. 4. 2012, 17.00–19.00 hod.
– v sobotu 21. 4. 2012, 15.00–17.00 hod.

Vûci prosíme zabalené do igelitov˘ch pytlÛ ãi krabic, aby se nepo‰kodily transportem.
Dûkujeme za Va‰i pomoc.

Sbírka pouÏitého o‰acení

Poãet rodinn˘ch domÛ v obci
dle ã.p.: 555

PrÛmûrn˘ vûk v na‰í obci: 38,5 r.
– muÏi 37 let
– Ïeny 40 let

Poãet obyvatel k 31. 12. 2011: 1731
– muÏÛ 853
– Ïen 878

Narozeno dûtí: 21
– chlapcÛ 11
– dûvãat 10

Úmrtí: 8

SÀatek: 14

Rozvod: 3

Pfiistûhovaní do Mûnína: 61

Odstûhovaní z Mûnína: 33

Stûhování v rámci obce: 23

Údaje z evidence obyvatel za rok 2011
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Obecní policie pro Telnici, Mûnín a Îatãany
Obec Telnice zfiizuje obecní policii, a to

s úãinností od 1. 4. 2012. Tímto termínem
prakticky vznikne vlastní policie v Telnici se
dvûma stráÏníky a sluÏebnou v Telnici. Po
oslovení na‰í obce a obce Îatãany k moÏné
spolupráci s policií Telnice jsme se rozhodli
v této vûci s Telnicí spolupracovat. Stejné roz-
hodnutí padlo i v Îatãanech. Obû obce, tj.
Mûnín a Îatãany, se stanou zákazníky Obecní
policie Telnice. StráÏníci budou tedy pÛsobit
v katastru obce Telnice, Mûnín a Îatãany.

Jak˘ je dÛvod na‰í spolupráce s Obecní
policií Telnice?
Myslíme si, Ïe v tomto seskupení obcí lze

úãinnû vyuÏívat moÏností ãinnosti obecní po-
licie. I kdyÏ máme fie‰enu oblast bezpeã-
nosti a kriminality v obci se státní policií, zdá
se nám, Ïe tato spolupráce bude úãinnûj‰í.

O roãní provozní náklady se budou dûlit
v‰echny tfii obce v pomûru sv˘ch obyvatel,
pfiiãemÏ vybrané pokuty v obci budou pfií-
nosem dané obce. Nicménû klíãov˘m dÛ-
vodem je zv˘‰ení dopravní bezpeãnosti a za-
ji‰tûní pofiádku v obci.

ROZSAH âINNOSTI
OBECNÍ POLICIE TELNICE

Hlavní úkoly:

• pfiispívá k ochranû a bezpeãnosti osob
a majetku,

• dohlíÏí na dodrÏování pravidel obãanského
souÏití,

• dohlíÏí na dodrÏování obecnû závazn˘ch
vyhlá‰ek a nafiízení obce,

• podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo
zvlá‰tním zákonem na dohledu na bezpeã-
nost a plynulost provozu na pozemních ko-
munikacích,

• podílí se na dodrÏování právních pfiedpisÛ
o ochranû vefiejného pofiádku a v rozsahu
sv˘ch povinností a oprávnûní stanoven˘ch

tímto nebo zvlá‰tním zákonem ãiní opatfiení
k jeho obnovení,

• podílí se na prevenci kriminality v obci,
• provádí dohled nad dodrÏováním ãistoty
na vefiejn˘ch prostranstvích v obci,

• odhaluje pfiestupky a jiné správní delikty,
jejichÏ projednávání je v pÛsobnosti obce.

Pfiispívá k ochranû a bezpeãnosti osob
a majetku

– fyzickou pfiítomností v obci bûhem dne ãi
v noãních hodinách,

– místní znalostí,
– v pfiímém a ãastém kontaktu s obãany.

DohlíÏí na dodrÏování pravidel obãanské-
ho souÏití

– fyzickou pfiítomností v obci bûhem dne ãi
v noãních hodinách – prevence pfied do-
mácím násilím,

– na pfiímé poÏádání obãanÛ fie‰í konfliktní
situace mezi obãany,

– pomáhá starostovi ãi jinému zástupci obce
pfii konkrétním fie‰ení sporÛ mezi obãany
pfiedev‰ím dÛkladnou znalostí pfiestupko-
vého zákona a obãanského zákoníku.

DohlíÏí na dodrÏování obecnû závazn˘ch
vyhlá‰ek a nafiízení obce

– kontrola prodejcÛ a úhrady poplatkÛ,
– fie‰ení záborÛ vefiejného prostranství a kon-
trola úhrady poplatkÛ,

– dohled nad dodrÏováním vyhlá‰ek t˘kají-
cích se pohybu psÛ v obci,

– pálení nepovolen˘ch ãi ‰kodliv˘ch mate-
riálÛ nebo v nepovolenou dobu apod.

Podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo
zvlá‰tním zákonem na dohledu na bezpeã-
nost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích

– parkování vozidel v obci (dle dohody s obcí),
– mûfiení rychlosti,
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Zápis nov˘ch dûtí na ‰kolní rok 2012/2013 probûhne
v mûsíci dubnu.

� 10. dubna 2012 se uskuteãní schÛzka, na které
budou rodiãe seznámeni s kriterii pro pfiijetí dûtí
a dostanou formuláfi Ïádosti o pfiijetí dítûte k pfied-
‰kolnímu vzdûlávání.

� 24. dubna 2012 se potom s dítûtem a s vyplnûnou
Ïádostí dostaví k vlastnímu zápisu. BliÏ‰í informace
budou vãas zvefiejnûny obvykl˘m zpÛsobem: na na-
‰ich webov˘ch stránkách, na v˘vûskách v místních
obchodech, hlá‰ením místního rozhlasu.

– kontrola dodrÏování pravidel silniãního pro-
vozu,

– kontrola zákazÛ a pfiíkazÛ vypl˘vající z místní
úpravy (napfi. zákaz vjezdu, parkování ãi
vjezd na povolení obce apod.).

Podílí se na dodrÏování právních pfiedpisÛ
o ochranû vefiejného pofiádku a v rozsahu
sv˘ch povinností a oprávnûní stanove-
n˘ch tímto nebo zvlá‰tním zákonem ãiní
opatfiení k jeho obnovení

– ochrana vefiejného pofiádku, bezpeãnosti
a plynulosti dopravního provozu pfii pofiá-
dání kulturních, spoleãensk˘ch ãi sportov-
ních akcí pofiádan˘ch v obci.

Podílí se na prevenci kriminality v obci

– fyzickou pfiítomností v obci bûhem dne ãi
v noãních hodinách,

– místní znalostí,
– v pfiímém a ãastém kontaktu s obãany vãetnû
prÛbûÏné osvûty,

– osvûta ve ‰kolách, ‰kolkách, besedy s ob-
ãany, speciální informaãní programy pro
seniory

Provádí dohled nad dodrÏováním ãistoty
na vefiejn˘ch prostranstvích v obci

– kontrola ãern˘ch skládek v katastru obce,

– dohlíÏení nad úklidem po stavebních úpra-
vách na vefiejn˘ch prostranstvích,

– preventivní dohlíÏení na dûti a mládeÏ z po-
hledu odhazování odpadkÛ po obci.

Odhaluje pfiestupky a jiné správní delikty,
jejichÏ projednávání je v pÛsobnosti obce.

– kontrola dodrÏování Ïivnostenského zákona,
zákona o Ïivotním prostfiedí atd.

– kontrola v˘herních automatÛ.

StráÏník obecní policie má ze zákona vy-
mezeny ‰ir‰í kompetence neÏ starosta obce
ãi jin˘ zastupitel. Je pouze na vedení obce,
do jaké míry tyto kompetence bude chtít vy-
uÏít k zabezpeãení bezpeãnosti a ochrany
vefiejného pofiádku a práva ve své obci.

StráÏník obecní policie ze zákona smí uklá-
dat a vybírat pokuty, mÛÏe také fie‰it pfie-
stupky do urãité míry domluvou.
DÛleÏitá je fyzická pfiítomnost stráÏníka

v obci nebo moÏnost jeho rychlého dojezdu
na místo ãinu, samozfiejmû i úfiední hodiny
sluÏebny obecní policie pro vefiejnost.

Vûfiíme, Ïe zavedení obecní policie pfiinese
na‰í obci v‰e co potfiebujeme, a pfiedev‰ím
to, co nám nabízí v rozsahu ãinností Obecní
policie Telnice.

Zápis dûtí do M· na ‰kolní rok 2012/2013



Hodnocení vín probûhne v sobotu 18. 2. 2012
od 13 hodin

v sále Obecního úfiadu v Mûnínû

Vinafisk˘ spolek v Mûnínû

36.
V¯STAVA
VÍN

SPOJENÁ S OCHUTNÁVÁNÍM VZORKÒ

Sobota 25. února 2012
od 13 do 22 hodin,

sál Obecního úfiadu v Mûnínû

Cimbálová muzika VARMUÎI
Obãerstvení – tombola
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Ohlédnutí za uplynul˘m rokem hasiãÛ
Na zaãátku roku jsme uspofiádali pro dûti z M· náv‰tûvu v hasiãce jako inspiraci pro

soutûÏ PoÏární ochrana oãima dûtí. Dvû nejlep‰í práce se dostaly aÏ do krajského kola.
Za jejich velké snaÏení pfii kreslení jsme ocenili kaÏdou tfiídu hasiãsk˘m autem a ha-

siãskou helmou plnou bonbonÛ.
Uspofiádali jsme ostatkov˘ prÛvod masek obcí.
Probûhla i malá pfiestavba vybavení garáÏe.
V prÛbûhu roku probíhalo jednání s firmou ALERION Brno o zakoupení slavnostního pra-

poru pro ná‰ sbor. Prapor byl financován z penûz na‰eho sdruÏení, které jsme získali
z brigád a sbûru Ïelezného ‰rotu. Cena praporu byla 60 000 Kã. Byly pfiedloÏeny tfii ná-
vrhy. Vítûzn˘ návrh byl realizován a prapor byl na‰í jednotce dodán zaãátkem listopadu.
Slavnostní svûcení se m‰í svatou za Ïijící a zemfielé se konalo 20. 11. 2011. Poté byl
prapor pfiedán na obecní úfiad, aby si jej mohli prohlédnout i ostatní obãané.

Probûhl prodej druhého auta RTHO ·koda 706 (tranbus) do soukromé sbírky do mûsta
Hranice u A‰e. Celou cestu absolvoval tranbus po vlastní ose. Zde bude postupnû re-
staurován do pÛvodního stavu.
V rámci úspory za topení probûhla v prosinci v˘mûna dvou oken na garáÏi a dvefií u klu-

bovny. PouÏita byla demontovaná plastová okna a dvefie, které dodal obecní úfiad.



30 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 1 / 2012

8. únor 2011 – 17:11 – Mûnín
HZS Îidlochovice, SDH Mûnín, SDH Bluãina,
SDH Îatãany. Plan˘ poplach. Jednotky vyjely
k nahlá‰enému poÏáru skládky. Po pfiíjezdu
na místo události bylo zji‰tûno, Ïe se jedná
o neohlá‰ené pálení.

28. bfiezen 2011 – 16:22
– mezi obcemi Mûnín a Bluãina
HZS Îidlochovice, SDH Mûnín. Jednotky vy-
jíÏdûjí k poÏáru trávy. Jedná se o poÏár do-
movního odpadu, nasazen vysokotlak.

7. duben 2011 – 19:02
– mezi obcemi Mûnín a Otmarov
HZS Lidická, HZS Slatina, HZS Îidlochovice,
SDH Bluãina, SDH Mûnín, SDH Moutnice,
SDH Sokolnice, SDH Újezd u Brna, SDH Îat-
ãany, SDH Îidlochovice. Jednotky vyjely k na-
hlá‰enému hustému ãernému d˘mu v obci.
Jednalo se o poÏár skládky, kter˘ ohroÏoval
nákladní automobily parkující poblíÏ, vyhlá‰en
II. stupeÀ PP. Nasazeny 3 C proudy na tûÏkou
pûnu. Rozebíráme poÏáfii‰tû pomocí bagru
a doha‰ujeme lokální ohniska.

8. ãerven 2011 – 00:21– Mûnín
HZS Îidlochovice, SDH Mûnín. Jednotky vy-
jíÏdí k poÏáru trávy. Nic nenalezeno.

28. ãerven 2011 – 14:33 – Mûnín
HZS Îidlochovice, SDH Mûnín, SDH Îatãany
Jednotky vyjely k poÏáru trávy. PoÏár suché
trávy cca 60 x 20 m.

29. ãerven 2011 – 16:57 – Mûnín
HZS Slatina, HZS Îidlochovice, SDH Mûnín,
SDH Îatãany. Jednotky vyjíÏdí k poÏáru chaty.
PrÛzkumem zji‰tûno, Ïe se jedná o poÏár
trávy a dfievûn˘ch desek. PouÏíváme VTP,
poÏár zasáhl plochu 4 x 5 m, dále budeme
provádût rozhrabání poÏáfii‰tû. PoÏár je beze
‰kody.

4. ãervenec 2011 – 20:52 – Mûnín-Jalovisko
HZS Îidlochovice, SDH Bluãina, SDH Mûnín,
SDH Moutnice. Jednotky vyjely k poÏáru trávy.
PrÛzkumem bylo zji‰tûno, Ïe se jedná o poÏár
ãerné skládky bioodpadu a hnoji‰tû, hasiãi na-
sadili dva C proudy. Místo zásahu Moutnice.

5. záfií 2011 – 09:37 – Telnice
SDH Mûnín, SDH Sokolnice, SDH Îatãany
Odstranûní nebezpeãn˘ch stavÛ. Jednotky vy-
jely provzdu‰nit potok.

28. záfií 2011 – 07:06 – Otmarov
HZS Slatina, HZS Îidlochovice, SDH Mûnín,
SDH Sokolnice. Jednotky vyslány k poÏáru
stohu. Bûhem jízdy k zásahu zji‰tûno, Ïe se
jedná o nenahlá‰ené pálení, jednotky odvo-
lány zpût na základnu.

17. fiíjen 2011 – 18:38 – Mûnín
SDH Mûnín. Odstranûní nebezpeãn˘ch stavÛ.
Jednotka vyjela na Ïádost starosty obce za-
stavit prasklou vodu do bytového domu. Místo
pfiedáno vodárnám.

V˘ãet zásahÛ JSDH Mûnín a dal‰ích jednotek v roce 2011
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V˘jezdová jednotka má 13 ãlenÛ:
Velitel: David Va‰ek
Zastupce velitele: Petr Florián
Strojníci: David Va‰ek, Miroslav Va‰ek, Jaroslav Povoln˘, Petr Florián,

Jifií Dvofiák
Nositelé d˘chací techniky: David Va‰ek, Jaroslav Povoln˘, Petr Florián, Jifií Dvofiák,

Jan Va‰ek
Strojníci motorov˘ch pil: David Va‰ek, Miroslav Va‰ek, Jaroslav Povoln˘, Petr Florián,

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

Martin Kleãka, Jaroslav Rek‰ák

PLÁN âINNOSTI NA ROK 2012

– ostatková pochÛzka – 18. 2. 2012
– den otevfien˘ch dvefií v hasiãce – kvûten
– zahájení prázdnin na hfii‰ti

âesk˘ ovocnáfisk˘ a zahrádkáfisk˘ svaz v Mûnínû (âOZS) v ãervenci minulého roku ofi-
ciálnû ukonãil svoji ãinnost. Jeho nástupnickou organizací se stal „Vinafisk˘ spolek Mûnín“.
Toto nové spoleãenství obãanÛ má v souãasnosti 25 ãlenÛ a chce i nadále pokraãovat
v pofiádání v˘stav vín a jin˘ch kulturních akcí. Ohlédnûme se v krátkosti za ãinností ukon-
ãeného âeského ovocnáfiského a zahrádkáfiského svazu v Mûnínû.
âOZS byl v na‰í obci zaloÏen 10. dubna 1962. JiÏ v roce 1963 uspofiádala organizace

svoji první v˘stavu vín. Poãáteãní zamûfiení na vinafiství se postupnû roz‰ifiovalo o pûsto-
vání jádrovin a dal‰ích druhÛ drobného ovoce se zamûfiením na zákrsky a tvarované
stromy. Své v˘pûstky organizace prezentovala na v˘stavû ovoce v roce 1988.
âinnost svazu spoãívala v osvûtové práci mezi obãany obce pofiádáním pfiedná‰ek a te-

maticky zamûfien˘ch zájezdÛ. V˘znamná byla brigádnická pomoc ãlenÛ svazu pfii úpravû
obce. Dá se fiíci, Ïe jedin˘m zamûfiením svazu v posledních letech jeho ãinnosti bylo po-
fiádání v˘stav vín. Za dobu své existence uspofiádal 35 místních v˘stav vín. Bûhem let se
mûnilo místo v˘stavy – byla to Sokolovna, Hostinec U Bílého beránka, Myslivna, poslední
roky pak nov˘ sál na radnici.
Poãet vystaven˘ch vzorkÛ se postupnû zvy‰oval aÏ na 370 vzorkÛ v roce 2010. Nejvíce

vzorkÛ v‰ak mûla v˘stava v roce 1973 – 477 vzorkÛ. Pfii poslední v˘stavû v roce 2011
bylo vystaveno 333 vzorkÛ vín.
Jaká bude leto‰ní v˘stava, jak budou chutnat mladá vína z poslední velice kvalitní úrody,

pfiijìte ochutnat v sobotu 25. února 2012. Na va‰i hojnou úãast se tû‰í mûnín‰tí vinafii.

Vinafisk˘ spolek Mûnín

Jednotka se úãastnila pravidelného ‰kolení v obsluze motorov˘ch pil v PS Lí‰eÀ. Jeden nov˘
ãlen se ‰kolí.
Také probûhlo spoleãné ‰kolení nositelÛ d˘chací techniky se sborem Bluãina na b˘valém pan-

ském domû.
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únor 2012
17. 2. Tintinova dobrodruÏství – dûtské pfiedstavení
24. 2. DÛm

bfiezen 2012
2. 3. Dream House
9. 3. Johnny English se vrací
16. 3. Mistrovsk˘ plán
23. 3. Sherlock Holmes – Hra stínÛ
30. 3. Na vlásku – dûtské pfiedstavení

duben 2012
6. 4. Velká vánoãní jízda – dûtské pfiedstavení
13. 4. Ocelová pûst
27. 4. Máma mezi MarÈany – dûtské pfiedstavení

kvûten 2012
4. 5. Perfect Days – I Ïeny mají své dny
11. 5. Rodina je základ státu

ãesk˘ film reÏiséra Roberta Sedláãka
18. 5. Strom Ïivota
25. 5. Modr˘ tygr – dûtské pfiedstavení

ãerven 2012
8. 6. Anonym
15. 6. Kocour v botách – dûtské pfiedstavení
22. 6. Probudím se vãera
29. 6. âtyfii slunce

nov˘ ãesk˘ film Bohdana Slámy

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

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