1_2018_60051 Zpravodaj 1_06 20.03.18 11:05 Stránka 1

VáÏení spoluobãané,
dostává se Vám do rukou vydání prvního ãísla
Mûnínského zpravodaje v leto‰ním roce. Uplynulo
zhruba ãtvrt roku od vydání posledního zpravodaje.
Za tento ãas se událo mnoho nového. Zaãátek roku
je také obdobím, kdy dochází k hodnocení dûní roku
uplynulého. Souãasnû je i obdobím pﬁíprav plánÛ
roku nadcházejícího. O nûkter˘ch nov˘ch událostech Vám chceme v na‰em zpravodaji podat informace v pﬁíspûvcích pracovníkÛ obce, místních obãanÛ a zástupcÛ obecních spolkÛ, krouÏkÛ, sdruÏení
a organizací.
Tak to je únor, ãern˘, tvrd˘ mûsíc.
A se snûhem, co dávno není bíl˘.
A s vodou roztﬁí‰tûnou v nízk˘ch ﬁeãi‰tích,
kdyÏ mrazy udeﬁily.
A hroznû vychrtlí jsme touhou po jaru.
I oãi pohubly nám jako boky laní.
Ve snách se dûsíme, Ïe jestli jaro pﬁijde,
zÛstanem opodál a budem nepoznaní.

âíslo 1/ 2018

Ver‰e Jana Skácela, brnûnského básníka 20. století, které jsou tak charakteristické, v˘stiÏné a aktuální pro období, které právû uplynulo. Období dlouhé zimy, která jen pozvolna pﬁedává vládu ãekajícímu pﬁedjaﬁí. Období na venkovû plného tradic
a zvykÛ, svátku tﬁíkrálového, masopustu (ostatkÛ)
a velikonoc. Mûl jsem úmysl zmínit se o znovu
Mûnínû obnoveném zvyku ostatkÛ, prÛvodu masopustních ma‰kar.
Ale, o tradici nûkde jinde!
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Do rukou se mi dostala útlá kníÏeãka S dûlostﬁelci na Sibiﬁi a kolem svûta od
pana ZdeÀka Krejcara, pﬁíbûh legionáﬁe Franti‰ka Krejcara z Horní Dobré Vody
u Hoﬁic v Podkrkono‰í v letech 1914 –1920.
Jednoho podzimního dne kolem roku 1960 jsem u svého dûdy na pÛdû objevil
poklad – jeho deníky z I. svûtové války, blÛzu „vladivostockého“ stejnokroje, ve
které se vrátil domÛ a koÏe‰inu z medvûda pﬁehozenou tam pﬁes bidlo! KÛÏe bez
hlavy tam visela vÏdycky, ale teprve poté, co jsem zaãal listovat v denících, jsem
pochopil, Ïe je z medvûda a z Ruska. Pro desetiletého chlapce bylo ãtení deníkÛ
nûãím úÏasn˘m. Najednou se pﬁede mnou odehrával Ïivot v „tûplu‰ce“, boje za
ãtyﬁicetistupÀov˘ch mrazech na Uralu a Sibiﬁi, prÛzkumné v˘pravy, plavby na
lodích po Jeniseji, lov ryb, medvûdÛ, li‰ek a dal‰í
divoké zvûﬁe. Ale také pﬁepadení, zranûní, zmrzaãení i smrt kamarádÛ a zohavené mrtvoly zajat˘ch spolubojovníkÛ. Mûl jsem z toho hlavû velk˘
zmatek.
Úvod kníÏky mne nalákal, pustil jsem se do ãetby.
A bûhem ãetby jsem narazil na jméno Jan Fiala.
¤ekne se bûÏné jméno. JenÏe on to byl legionáﬁ
pocházející z Mûnína. A já o nûm nic nevûdûl.
BohuÏel se mi nepodaﬁila ani nic zjistit. A uvûdomil
jsem si, jak málo vím o historii zhruba 100 let staré.
Ne o historii, kterou jsme se uãili v hodinách dûjepisu, o I. svûtové válce, vzniku první âeskoslovenské republiky a v˘znamn˘ch osobnostech, politicích a hrdinech té doby. Ale o Ïivotních pﬁíbûzích „obyãejn˘ch“ lidí té doby, muÏÛ a Ïen, které
jsou pro nás ãasto neznámé. I tyto pﬁíbûhy patﬁí
do na‰í historie a náleÏí jim tam ãestné místo. Mûli
bychom je hledat a uchovávat si je ve své pamûti.
A na závûr. Ne pﬁání, ale apel. Hledejme a podûlme se o na‰i historii, aÈ se nám nenávratnû neztratí. Doba stoletého v˘roãí vzniku âeskoslovenska
nás k tomu pﬁímo nabádá.
Dalibor Gold
KníÏku pana ZdeÀka Krejcara S dûlostﬁelci na Sibiﬁi
a kolem svûta si lze vypÛjãit v místní knihovnû.
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V˘zva
Redakce Mûnínského zpravodaje by ráda spolupracovala s vámi, obãany
Mûnína, pﬁi publikování ãlánkÛ o historii a lidech z doby pﬁed sto lety, pﬁedev‰ím historii a pﬁíbûhy o Ïivotû obãanÛ Mûnína té doby.
Obec pﬁipravuje akce k oslavám stého v˘roãí vzniku âeskoslovenska. Rádi
uvítáme námûty a spolupráci pﬁi pﬁípravû tûchto akcí.

Mûnínské ostatky
Svítí-li slunce o masopustû, bude pûkná p‰enice a Ïito podzimní
Jaké je poãasí o Popeleãní stﬁedû, takové se drÏí cel˘ rok
MoÏná v tom máte taky trochu zmatek. Co se vlastnû pod masopustem, neboli fa‰ankem, ostatky skr˘vá. Kdy nastává, kdy konãí a jak se slaví?.
Masopustem oznaãujeme roãní období, které nastává následující den po dni
svátku Tﬁí králÛ a trvá do zaãátku postní doby, která zaãíná dnem Popeleãní (·karedé) stﬁedy. Popeleãní stﬁeda je od tzv. „udílení popelce“. Popelec je popel ze
star˘ch ratolestí jehnûd, posvûcen˘ na Kvûtnou nedûli pﬁede‰lého roku. Na
Moravû je masopust nûkdy oznaãen jako fa‰ank nebo ostatky. V minulosti lidé
slavili masopust ve stejn˘ ãas, masopustní slavnosti vrcholí v pondûlí a v úter˘
pﬁed Popeleãní stﬁedou, ãtyﬁicet dní pﬁed pondûlím t˘dne velikonoãních svátkÛ.
Tehdy chodí obcemi nebo mûsty prÛvody ma‰kar, které konãí masopustní zábavou s pochováním basy. Nyní se v‰elijaké masopustní obchÛzky, reje a veselice vût‰inou slaví dva víkendy po sobû pﬁed Popeleãní stﬁedou.
Letos se i v na‰í obci po nûkolika letech pﬁetrÏky obnovila tradice masopustu.
Masopustní prÛvod ma‰kar se uskuteãnil v sobotu 10. února. Zhruba dvacítka
ma‰kar, z ﬁad dobrovolníkÛ, pﬁedev‰ím ãlenÛ místních spolkÛ, hasiãÛ, sportovcÛ
a stárkÛ, vyrazila do ulic Mûnína na ostatkovou pochÛzku v maskách. Za doprovodu harmonikáﬁe oslavovala konec masopustní doby se v‰emi obãany obce.
Masopustní prÛvod byl zakonãen posezením s harmonikou v hospÛdce na hﬁi‰ti.
Úãastníci Mûnínského masopustu vûﬁí, Ïe ostatková pochÛzka v pﬁí‰tím roce
bude bohat‰í nejen na ma‰kary, ale i na program. Snad se podaﬁí pﬁipravit
i „Pochování basy“. Pﬁí‰tí masopustní sobota v roce 2019 pﬁipadá na sobotu
2. bﬁezna.
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Hodnocení ãinnosti obce v roce 2017
Zastupitelstvo obce Mûnín na posledním zasedání v roce 2016 schválilo rozpoãet obce Mûnín na rok 2017. Do rozpoãtu byly zaãlenûny akce investiãního
a neinvestiãního charakteru a dále finanãní poloÏky zabezpeãující spolehliv˘ chod
obce. Pﬁi sestavování rozpoãtu se vycházelo z návrhu rozpoãtu, kter˘ pﬁipravila
Rada obce Mûnín. Na investiãní a neinvestiãní akce vût‰ího rozsahu bylo na zasedání zastupitelstva vyãlenûno 14.200.000,00 Kã.
Stavební, projekãní a inÏen˘rské ãinnosti
âOV Mûnín – odvodnûní kalu
Po vyhotovení a schválení projektové dokumentace a získání vodoprávního
povolení pﬁevzala firma VHZ-DIS, spol. s r.o., Mírová 25, Brno dne 11. 1. 2017
staveni‰tû na âOV Mûnín a zahájila realizaãní práce. Pﬁedmûtem plnûní veﬁejné
zakázky je vybudování stavebního objektu odvodnûní kalu v areálu âOV Mûnín
vãetnû dodávky a montáÏe pﬁíslu‰ného technologického vybavení. Uskladnûn˘
kal je ãerpán odstﬁediv˘m a vﬁetenov˘m ãerpadlem z uskladÀovací nádrÏe na od-
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vodnûní. Odvodnûní kalu je mechanické na ‰nekovém odvodÀovaãi. OdvodÀovací zaﬁízení je umístûno ve stavebnû upraveném prostoru b˘valé de‰Èové ãerpací stanice. Odvodnûn˘ kal bude dopravníkem ukládán do kontejneru a bude
odváÏen z areálu do kompostárny v Chrlicích. Souãástí odvodÀovací linky je také
stanice na pﬁípravu flokulantÛ. V mûsíci ãervenci 2017 byl zahájen bûÏn˘ provoz
kalové koncovky âOV Mûnín.
Rekultivace skládky u lesa v k. ú. Mûnín
Spoleãnost Mûnín - Rovina - Pastell zastoupená vedoucím spoleãnosti Rovina, a. s., KromûﬁíÏská 134, Hulín pﬁevzala dne 24. 1. 2017 staveni‰tû na
skládce u lesa a zahájila stavební práce. V plánu odpadového hospodáﬁství
JMK byla skládka odpadÛ v Mûnínû identifikována jako ekologická zátûÏ s vysokou rizikovostí. Byl stanoven úkol zajistit sanaci prioritních ekologick˘ch zátûÏí
s pln˘m vyuÏitím prostﬁedkÛ Státního fondu Ïivotního prostﬁedí. Celková plocha
ﬁe‰eného území ãiní 1,5 ha a realizací projektu do‰lo k zapouzdﬁení staré skládky
komunálních odpadÛ a k rekultivaci dotãeného zájmového území. Na skládce
bylo provedeno odtûÏení a vytﬁídûní horní vrstvy (cca 1 m) povrchu skládky a následnû poloÏena tûsnící fólie, která je pokryta vrstvami zeminy. Koneãná konfigurace terénu plynule navazuje na
pÛvodní území a je eliminováno ohroÏení kvality podzemní vody. SráÏky odteklé z lokality jsou svedeny do pﬁíkopu
z baÏantnice a následnû shybkou pﬁevedeny na druhou stranu Litavy do kanálu „Y“. Projekt ﬁe‰í v˘sadbu stromÛ
a keﬁÛ na rekultivované skládce, problém v‰ak tvoﬁí ochranné pásmo vedení VVN 400 kV.
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Mûnín, Sportovní, VO
Jedná se o rekonstrukci a v˘stavbu nové ãásti veﬁejného osvûtlení, kdy stavba
zaji‰Èuje osvûtlení chodníku a místní komunikace od transformátoru u fotbalového hﬁi‰tû aÏ po kﬁiÏovatku u hostince „Bíl˘ beránek“. Tato stavba navazovala na akci „Úprava DS z TS U Hﬁi‰tû“ spoleãnosti E.ON âR, kdy se jedná
o úpravu stávajícího nadzemního vedení NN, které bylo v daném úseku demontováno a pﬁeloÏeno zemním kabelem do zemû.
Oprava úãelové komunikace na pozemku par. ã. 1032 a 1031/1, k. ú. Mûnín
Úãelová komunikace slouÏí k pﬁíjezdu na cyklostezku a do PrÛmyslové zóny
Mûnín-Jih. PÛvodní panelová komunikace byla roz‰íﬁena na ãtyﬁi metry a podél
komunikace vznikly odstavné parkovací plochy. Povrch komunikace je asfaltov˘
a odstavné plochy jsou vyhotoveny ze zatravÀovací dlaÏby.

Úprava stránû u lávky pro pû‰í pﬁes slepé rameno z ulice Krakov
V mûsíci dubnu bylo provedeno zpevnûní svahu u lávky pro pû‰í z ulice Krakov.
Svah byl zpevnûn geotextilií a v˘sadbou stromÛ.
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Dûtské hﬁi‰tû Mûnín
Jedná se o opravu dvou dûtsk˘ch hﬁi‰È, a to u fotbalového hﬁi‰tû a u bytovek.
Opravu provedla firma Alestra Kuﬁim, která vymûnila podstatnou ãást herních
prvkÛ za nové, nûkteré herní prvky a pﬁíslu‰enství zrekonstruovala a ãásteãnû
upravila terén na obou hﬁi‰tích.

Kino Mûnín – stavební úpravy
Stavební práce v prostorách Kina Mûnín se zamûﬁily na opravu pﬁedsálí, WC
a vstupu do kina. Oprava WC zahrnovala nové podlahy, pﬁepáÏky a nové rozvody elektrické energie, vody a kanalizace, v˘sledkem rozsáhlé opravy pﬁedsálí
byly nové podlahy, fasády stûn, v˘mûna oken a opravy bufetu, ‰atny, WC pro invalidy vãetnû v‰ech doprovodn˘ch instalatérsk˘ch a topenáﬁsk˘ch prací. Dále
byla provedena oprava vstupu s novou pokladnou a s osazením oken a vstupních dveﬁí. Budova kina po stavebních úpravách byla pﬁedána dne 30. 11. 2017
a zkolaudována dne 2. 1. 2018.
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Ozvuãení sálu za radnicí
Pro zlep‰ení akustiky v obecním sále za radnicí bylo provedeno zavû‰ení sametov˘ch závûsÛ na ãelní a boãní stûny, tj. v obloucích oken a vstupních boãních dveﬁích, vãetnû kolejnic pro ruãní ovládání. Dále bylo dodáno pódium o rozmûrech 5 x 3 m, které lze snadno rozkládat.

Deratizace obce Mûnín
Firma Deratizace 4D provedla 19. 10. 2017 celoplo‰nou deratizaci obce, pﬁi
které poloÏila nástrahy do 146 ‰achet a provedla likvidaci 4 ohnisek v˘skytu
potkaních dûr. Z hlediska koncentrace v˘skytu bude nutné na jaﬁe r. 2018 provést deratizaci v souãasném rozsahu.
Mosty Mûnín
Firma PRIS – projekãní kanceláﬁ, s.r.o., Brno provedla hlavní mostní prohlídku
tﬁí mostÛ pﬁes potok ¤íãka, tj. mostu do PrÛmyslové zóny Mûnín-Jih, mostu
u Rybníãku a mostu Pod Ml˘nem. Obci byla pﬁedána pﬁíslu‰ná dokumentace, ve
které jsou základní údaje a popis jednotliv˘ch ãástí mostÛ, jejich stav a závady,
hodnocení péãe o most, prÛbûh bûÏn˘ch prohlídek, údrÏby a oprav, evidence
závad, opatﬁení na zkvalitnûní správy mostÛ, návrh na odstranûní zji‰tûn˘ch
závad, záznam o projednání se správcem mostÛ, rozhodnutí o zmûnû zatíÏitelnosti a klasifikaãního stupnû stavu nosné konstrukce a spodní ãásti mostÛ.
Souãástí je pﬁehled doporuãen˘ch úprav a oprav mostÛ a odhad jejich nákladÛ.
Zpracování územní studie „Mûnín, lokalita F – Za hﬁi‰tûm“ a územní studie lokalita
„O“ v lokalitû Pod Vinohrádky
Územní studie plní funkci dokumentace územnû plánovacího podkladu pro
obec a SÚ Sokolnice.
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Pavilon Z· Mûnín – zpracování projektové dokumentace vãetnû administrace
projektu
Projekt ﬁe‰í provedení nepodsklepeného, dvoupodlaÏního pavilonu základní
‰koly, kter˘ bude se stávající ‰kolou propojen jednopodlaÏním krãkem. Pavilon
i spojovací krãek budou provedeny na pozemku par. ã. 108 (‰kolní zahrada),
jinak se jedná o úpravy stávající budovy ‰koly.
V prvním nadzemním podlaÏí pavilonu vznikne 4x chodba, v˘tah, schodi‰tû,
‰atna odborn˘ch uãeben, um˘várna dívky, WC dívky, um˘várna a WC chlapci,
WC bezbariérové, technická místnost, ‰atna gastro, hygienické zázemí gastro,
kuchynû a v˘dejna jídla, pﬁípravna masa a zeleniny, sklad, odpadová místnost,
kanceláﬁ, úklidová místnost, um˘várna nádobí, jídelna a terasa. Ve druhém
nadzemním podlaÏí vznikne 3x chodba, v˘tah, 2x pﬁírodovûdná uãebna, 2x jazyková uãebna, um˘várna a WC dívky, um˘várna a WC chlapci, pﬁedsíÀka
a WC pedagogové, úklidová místnost a kabinet. Kapacita pavilonu bude 78
dûtí.
Revitalizace zelenû na vybran˘ch prostranstvích obce Mûnín
Pﬁedmûtem díla je provedení revitalizace zelenû na vybran˘ch prostranstvích
obce Mûnín dle zpracované projektové dokumentace. Celkem bylo vybráno 12
lokalit, ve kter˘ch bylo provedeno dendrologické posouzení dﬁevin (stromÛ, keﬁÛ,
skupin keﬁÛ) a posouzení souãasného stavu zelenû. Na základû vyhodnocení
provozní bezpeãnosti a zdravotního stavu dﬁevin bylo navrÏeno kácení dﬁevin ve
‰patném zdravotním stavu a o‰etﬁení ponechan˘ch dﬁevin rÛzn˘m typem ﬁezu.
Dále jsou v projektu ﬁe‰eny nové v˘sadby stromÛ, keﬁÛ a skupin keﬁÛ. K v˘sadbám jsou navrÏeny pﬁeváÏnû domácí druhy stromÛ a keﬁÛ. V mûsíci prosinci
byla zahájena první fáze úprav zelenû, jejíÏ souãástí jsou ﬁezy a kácení dﬁevin.
V následujících mûsících probûhne druhá fáze revitalizace zamûﬁená na v˘sadbu
dﬁevin dle projektu.
Do rekapitulace ãinnosti roku 2017 je nutné zaﬁadit i bûÏnou údrÏbu obce,
udrÏování veﬁejn˘ch prostranství a zelenû, spolehliv˘ chod âOV Mûnín, pﬁeãerpávacích stanic vãetnû kanalizace a udrÏení poﬁádku a chodu obecních budov.
Jménem zastupitelstva obce vám v‰em dûkujeme za spolupráci bûhem uplynulého roku 2017.
Oldﬁich OdráÏka
místostarosta obc
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Hospodaﬁení obce v roce 2017
Z v˘kazu pro hodnocení plnûní rozpoãtu obce Mûnín sestaveného k 31. 12. 2017
vypl˘vá, Ïe obec mûla v roce 2017 celkové rozpoãtové pﬁíjmy 56 691 009,12 Kã
a celkové rozpoãtové v˘daje 52 814 641,26 Kã. Tedy celkové financování, coÏ je
rozdíl mezi pﬁíjmy a v˘daji, bylo 3 876 367,86 Kã.
Po konsolidaci pﬁíjmÛ a v˘dajÛ o ãástku 10 130 000 Kã, coÏ je ãástka, kterou
obec souãasnû vydala a pﬁijala pﬁi financování dotaãních projektÛ, jsou celkové
pﬁíjmy 46 561 009,12 Kã a celkové v˘daje 42 684 641,26 Kã.
Stav financí obce na bûÏném úãtu k 31.12. 2017 byl 29 083 655,45 Kã, souãasnû obec k tomuto datu nemá Ïádné pÛjãky a úvûry. V roce 2017 získala
obec 11 214 938,52 Kã na transferech k dotaãním projektÛm ze státního rozpoãtu
a fondÛ EU.
Na webové adrese https://www.informaceoobcich.cz/kalkulacka-rud/, kterou
pﬁipravuje Svaz mûst a obcí ve spolupráci s ministerstvem financí, lze získat
aktuální údaje o pﬁedpokládan˘ch daÀov˘ch v˘nosech obce v roce 2018 a informace, jakou hodnotu mají ukazatele rozpoãtové odpovûdnosti obce, monitorované ministerstvem financí.

Publikace Odûv a kroj obyvatel vesnic
v Regionu Cezava
Na základû spolupráce deseti ãlensk˘ch
obcí regionu Cezava s paní PhDr. Vûrou
KováﬁÛ byla vydána publikace s názvem
Odûv a kroj obyvatel vesnic v Regionu Cezava. Publikace se zab˘vá v˘vojem odûvu v na‰em regionu, a to jednak obecnû,
snaÏí se ale rovnûÏ zachytit kousek tradice kaÏdé z deseti vesnic regionu. Souãástí
knihy jsou historické fotografie i fotografie
souãasn˘ch podob krojÛ v jednotliv˘ch obcích. Autorka se snaÏí ãtenáﬁÛm pﬁiblíÏit,
jaké postavení slavnostní kroj v Ïivotû na‰ich pﬁedkÛ zaujímal a jak bychom si mûli
tohoto odkazu váÏit a navazovat na nûj.
-r-
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Schválen˘ rozpoãet na rok 2018 – pﬁíjmy
DaÀ z pﬁ. – závislá ãinnost
DaÀ FO z pﬁiznání
DaÀ sráÏková
DaÀ z pﬁ.- – práv. osoby
DaÀ z pﬁ. – obec
DaÀ – DPH
Komun. odp. od obãanÛ
Poplatky za psa
Poplatky za uÏív. VP
Pﬁíjmy za dob˘v. nerostÛ (b˘valá nafta)
Správní poplatky
DaÀ z hazardních her
DaÀ z nemovitosti
DaÀové pﬁíjmy
Transfery (dotace) ze státního rozpoãtu
Neinv. transfer (dotace) z SFÎP – Revitalizace zelenû
Transfery celkem
Pronájem vodovod – BVaK
Pronájem vodojem – ZeleÀák – OXID
Stoãné – obyv., PâS, bytovky
Vodní hospodáﬁství
TrÏba z kina
âten. pﬁíspûvky – knihovna
Kultura, církve, sdûlovací prostﬁedky
Nájem hﬁi‰tû – SK Mûnín
Tûlov˘chova a zájmová ãinnost
Zál. na energ. – ã. p. 39, PFO, ã. p. 62, hospoda, dílny
Nájem – ã. p. 39, PFO, hospoda, dílny, sp. dÛm
SluÏby – hﬁbitov
Nájem – hroby
Prodej zboÏí – publikace
Pronájem pozemkÛ – Solar, Agro M., Îabãice.
Nájem – Dﬁevoobchod
Bydlení, komunální sluÏby a územní rozvoj
Pﬁ. Eko-kom – za tﬁíd. odpad, Remat
Nájem kont. text. – Dimatex
Pﬁijaté náhrady – Elektrowin
Ochrana Ïivotního prostﬁedí
Provize Po‰ta Partners, hlá‰ení MR
Státní moc, státní správa, územní samospráva
Úroky Zbú
Finanãní operace

6 323
163
503
5 621
400
12 088
955
16
1
310
28
300
2 000
28 708
376
783
1 160
532
14
1 500
2 046
163
3
166
9
9
324
511
2
1
1
109
9
958
200
3
4
207
243
243
2
2

000
000
000
000
000
000
000
400
000
000
000
000
000
400
800
700
500
400
500
000
900
000
500
500
000
000
000
800
000
000
000
000
700
500
000
700
000
700
000
000
000
000

CELKEM P¤ÍJMY

33 502 500
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Schválen˘ rozpoãet na rok 2018 – v˘daje
PrÛmysl, stavebnictví, obchod a sluÏby
cestovní ruch

40 000

Doprava
místní komunikace, chodníky, parkovi‰tû, cyklostezka, IDS, zastávky

3 654 200

Vodní hospodáﬁství
vodovod, kanalizace a âOV, rybníãek, sl. rameno

4 431 300

Vzdûlávání a ‰kolské sluÏby
M· Mûnín, Z· Mûnín

3 527 000

Kultura, církve a sdûlovací prostﬁedky
kino, knihovna, spolkov˘ dÛm, místní kultura a rozhlas, zpravodaj, církev,
kulturní akce

1 808 400

Tûlov˘chova a zájmová ãinnost
fotbalové hﬁi‰tû, TJ Sokol, SK Mûnín, víceúãelové hﬁi‰tû, myslivci, rybáﬁi

248 000

Bydlení, komunální sluÏby a územní rozvoj
polyfunkãní objekt, veﬁejné osvûtlení, pohﬁebnictví, územní plán,
prÛmyslová zóna, komunální záleÏitosti

3 809 300

Ochrana Ïivotního prostﬁedí
svoz odpadu: nebezpeãn˘, komunální, velkoobjemov˘, separovan˘,
skládka u lesa, veﬁejné prostranství

5 148 200

Sociální sluÏby a spoleãné ãinnosti v sociálním zabezpeãení a politice
zamûstnanosti
Spolek zdravotnû postiÏen˘ch, pomoc osobám v nouzi
Civilní pﬁipravenost na krizové stavy
ochrana obyv., rezerva
PoÏární ochrana a IZS
JSDH Mûnín
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
zastupitelstvo obce, volby, ãinnost místní správy
Finanãní operace
bankovní poplatky, DPH, DPPO
Ostatní ãinnosti
fin. vypoﬁádání, pﬁíspûvky DSO, MûÚ, MAS
CELKEM VYDAJE

30 000

10 000

146 000

6 132 800

900 200

85 900

29 971 300
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Vybrané projekty a investice obce v roce 2018
Revitalizace zelenû na vybran˘ch veﬁejn˘ch prostranstvích obce Mûnín
V rámci tohoto dotaãního projektu zahájil v lednu tohoto roku vybran˘ zhotovitel
realizace projektu „Spoleãnost revitalizace zelenû Kula a TÛma“ úpravy zelenû
centrálních prostor obce. Úpravy zelenû budou provedeny dle projektové dokumentace, kterou zpracovala firma „Atregia s. r. o.“. Tato spoleãnost provedla kontrolu a hodnocení zdravotního stavu dﬁevin, tedy stromÛ a keﬁÛ, na 12 vybran˘ch
lokalitách v intravilánu obce. Na základû zji‰tûného zdravotního stavu navrhla následující opatﬁení. Tato opatﬁení, tedy úpravy a o‰etﬁení vybran˘ch dﬁevin, provede
v˘‰e uveden˘ zhotovitel projektu. Opatﬁení zahrnují vykácení 76 kusÛ solitérních
(samostatn˘ch) stromÛ, 28 kusÛ solitérních keﬁÛ a 24 skupin keﬁÛ. Dále bude provedeno opatﬁení, rÛzné typy zdravotních ﬁezÛ u 180 kusÛ dﬁevin, z toho u 165
kusÛ stromÛ. Následnû v jarních mûsících bude provedena navrÏená náhradní
v˘sadba dﬁevin, z toho 113 solitérních stromÛ, 9 solitérních keﬁÛ a 970 keﬁÛ v keﬁov˘ch skupinách. V koneãné fázi úprav budou zaloÏeny nové parkové trávníky
a vytvoﬁeno „broukovi‰tû“ z kmenÛ pokácen˘ch dﬁevin. S podrobn˘mi podklady
a dokumentací projektu se lze seznámit v úﬁedních hodinách na obecním úﬁadû.
Opravy a pﬁestavby zpevnûn˘ch ploch sbûrn˘ch míst odpadu
Oprava zpevnûné plochy na kontejnery na odpad u bytovek
V mûsíci leden a únor 2018 byla provedena oprava zpevnûné plochy pro kontejnery na odpad v prostoru bytovek. Jedná se o úpravu povrchu – poloÏení nové
dlaÏby na podkladní vrstvy na plo‰e 91 m2.
Dále bude provedena pﬁestavba sbûrného místa odpadu u prodejny Karlovy pekárny. Sbûrné místo bude pﬁesunuto dále od kﬁiÏovatky krajské silnice a úãelové
komunikace, která vede k rybníãku.
V místû souãasné trafostanice u fotbalového hﬁi‰tû, která bude pﬁemístûna do
sportovního areálu, bude vybudováno nové sbûrné místo odpadu.
Oprava a v˘stavba úãelov˘ch komunikací v obci
Celoplo‰ná oprava povrchu úãelové komunikace „Vinohrádky“
Jedná se o opravu povrchu úãelové komunikace, která se nachází v ãásti lokality „Vinohrádky“ na pozemku par. ã. 1841. Oprava bude provedena na ohlá‰ení
Odboru dopravy MûÚ Îidlochovice v délce 213 m a ‰íﬁce 3 m.
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V˘stavba zpevnûného povrchu úãelové komunikace „Za Vinohrádky“
V˘stavba zpevnûného povrchu bude provedena na úãelové komunikaci (polní
cesta) v lokalitû Vinohrádky, která propojí okraj obce Mûnín s úãelovou komunikací
na katastru obce Telnice. Jedná se o komunikaci na ãásti pozemku par. ã. 1847/1,
celého pozemku par. ã. 1847/2 a ãásti pozemku par. ã. 1864/1, v‰e v k. ú. Mûnín.
Pro uvedenou v˘stavbu bude provedena projektová dokumentace s následnou
Ïádostí o stavební povolení na Odboru dopravy MûÚ Îidlochovice. Komunikace
bude mít rozmûry 250 m na délku a 3 m na ‰íﬁku.
Obnova ãásti veﬁejného osvûtlení a vedení místního rozhlasu
Je pﬁipravován projekt realizace kabelového zemního vedení NN v ãásti obce
ul. Mûsteãko, Na Zahrádkách, Bluãinská a Kozí. Souãástí projektu je odstranûní
elektr. sloupÛ vzdu‰ného vedení NN, z nichÏ nûkteré jsou vyuÏívány pro veﬁejné
osvûtlení ulic a rozvodÛ místního rozhlasu. Proto bude nutné pﬁipravit obnovu veﬁejného osvûtlení a vedení místního rozhlasu v uveden˘ch ãástech obce. Veﬁejné
osvûtlení bude provedeno kabelizací, tedy pﬁipoloÏením k zemnímu vedení NN.
Projektovou dokumentaci obnovy veﬁejného osvûtlení v uveden˘ch ãástech obce
bude zpracovávat firma RGV, a.s. Bﬁeclav. Na základû posouzení rÛzn˘ch variant
realizace místního rozhlasu bude rozhodnuto mezi zemním kabelov˘m vedením
a bezdrátov˘m vedením místního rozhlasu.
Pavilon Z· Mûnín
Byly pﬁipraveny ve‰keré podklady pro zahájení územního ﬁízení pro umístûní
stavby „Mûnín, roz‰. DS, ‰kola nov˘ pavilon“ na pozemku p.ã. KN 887/1, 886/1,
889/1, 882/24, 888, 882/1, 881/1, 5/13, 5/14, 5/15, k. ú. Mûnín. Jedná se o umístûní trafostanice, kabelového vedení VN a kabelového vedení NN vãetnû pﬁíslu‰enství. K projednání návrhu probûhlo dne 22. února 2018 ústní jednání na místû
stavby.
Dále bylo zahájeno stavební ﬁízení pro vydání stavebního povolení na stavbu
„Pavilon Z· Mûnín“ na pozemku p. ã. 107 a 108, k. ú. Mûnín. Dne 1. února se
konalo ústní jednání k pﬁedloÏené Ïádosti pro vydání uvedeného stavebního povolení.
Dále byla pﬁedána obci dokumentace od firmy STAVOS Engneering pro stavební ﬁízení a stavební povolení pro projekt „Pavilon Z· Mûnín SO07 venkovní
úpravy – pﬁístupov˘ chodník a SO10 Parkovací stání. K tomuto projektu vydal MûÚ
Îidlochovice, odbor dopravy dne 5. 1. 2018 stavební povolení.
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Informace pro obãany
Úﬁední hodiny OÚ Mûnín

Knihovna Mûnín

po
st

8.00 –12.00
8.00 –12.00

út
ãt

tel.:

544
544
544
544

224
254
254
229

521
786
785
077

13.00 –17.00
13.00 –17.00

16.15 –18.15
17.00 –19.00

Po‰ta Mûnín

starosta
místostarosta
administrativa
úãetní

po
8.00 –12.00
út
8.00 –13.00
st
8.00 –12.00
ãt
8.00 –13.00
pá
8.00 –13.00
tel.: 544 224 526

Obãanské prÛkazy a cestovní
doklady vydává
Mûstsk˘ úﬁad Îidlochovice

13.00 –18.00
14.00 –16.00
13.00 –18.00
14.00 –16.00

Matrika: OÚ Bluãina
po
8.00 –12.00
st
9.00 –12.00
tel.: 547 235 221

po, st 8.00 –17.00
tel.: 547 428 743

13.00 –17.00
13.00 –18.00

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
OÚ Mûnín dále provádí:
– pﬁihla‰ování k trvalému pobytu
– ovûﬁování listin (vidimace) – poplatek 30 Kã za zapoãatou stranu
– ovûﬁování podpisu (legalizace) – poplatek 30 Kã jeden podpis
– v˘bûr místních poplatkÛ
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Sbûrné místo ve dvoﬁe

Poplatky v roce 2018

je otevﬁeno kaÏdou sobotu od 13.00
do 15.00 hod.

– V˘‰e poplatku ze psa je 50 Kã
za psa/rok.

Zde lze ukládat:

– V˘‰e poplatku za komunální odpad
je 550 Kã na osobu/rok.
Dûti do 3 let jsou vyhlá‰kou obce Mûnín
ã. 5/2017 od poplatku za komunální odpad osvobozeny, tzn., Ïe dûti narozené
v roce 2015, 2016, 2017 a 2018 poplatek
neplatí (vyhlá‰ka je zveﬁejnûna na stánkách obce).

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.

Splatnost poplatku je do 31. 5. 2018.

Nebezpeãn˘ odpad
– dvakrát roãnû mobilním svozem.

Pﬁi v˘bûru poplatkÛ se obecní úﬁad ﬁídí
z. ã. 280/2009 Sb., daÀov˘ ﬁád. Poplatníku, kter˘ nezaplatí poplatek do 31. 5.
2017 bude vymûﬁen platební v˘mûr,
kter˘m mÛÏe b˘t poplatek nav˘‰en aÏ
na trojnásobek.

Údaje z evidence obyvatel
za rok 2017
Poãet obyvatel k 31. 12. 2017 1841
– muÏÛ
926
(z toho nad 15 let 756 muÏÛ)
– Ïen
915
(z toho nad 15 let je 769 Ïen)

Poplatek lze uhradit:
– hotovû na OÚ Mûnín
pondûlí a stﬁeda v úﬁední hodiny
– pﬁevodem na bankovní úãet obce
Mûnín:
ãíslo úãtu: 1349490369/0800

PrÛmûrn˘ vûk v na‰í obci
– muÏi
– Ïeny
Narození
(5 dûvãat, 9 chlapcÛ)
Úmrtí
Pﬁistûhováno
Odstûhováno
Stûhování v rámci obce

39 let
38 let
41 let
14 obãánkÛ
18
29
61
13

obãanÛ
obyvatel
obyvatel
obyvatel

kom. odpad: VS: 881811XXXX
(XXXX je ãíslo popisné).
pes: VS: 881821XXXX
(XXXX je ãíslo popisné).
Pﬁíklad:
âíslo popisné 34 má variabilní symbol
8818110034.
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Spolek zdravotnû postiÏen˘ch
Na rok 2018 jsme pﬁipravili:
leden
spoleãná náv‰tûva kina
pﬁedná‰ka cestovatele Ladislava Zibury
únor
posezení pﬁi káviãce
bﬁezen
v˘roãní ãlenská schÛze – pá 9. 3. ve 14 hodin
duben
Technické muzeum v Brnû, autobusem ã. 509
divadlo v Boleradicích – „Jezinky a Bezinky“, ne 15. 4.
kvûten
rychlovlakem do Prahy – st 16. 5. – jednodenní v˘let
setkání dÛchodcÛ – poﬁádá OÚ Mûnín
ãerven
v˘stava – „Na‰e tvoﬁení“
ãervenec
divadlo ve Hlínû – „Lotrando a Zubejda“, ne 8. 7.
záﬁí
burza – odûvy, sportovní potﬁeby, náﬁadí, hraãky…
ﬁíjen
turistická vycházka
listopad
Jarmark – ne 25. 11.
prosinec
dílniãky – so 1. 12.
Pﬁedvánoãní VídeÀ – zájezd
Divadelní pﬁedstavení, pﬁedná‰ky, koncerty a jiné kulturní akce budou zaﬁazeny dle
aktuální nabídky. Termíny akcí mohou b˘t zmûnûny dle aktuální situace. Do plánu je
moÏné pﬁipojit dal‰í akce na va‰e pﬁání.

Îivotní jubilea v roce 2018

Ordinace MUDr. Hany Jahorné

V roce 2018 dovr‰í vûku:
18 let
17 obyvatel
60 let
20 obyvatel
65 let
26 obyvatel
70 let
20 obyvatel
75 let
8 obyvatel
80 let
4 obyvatelé
více neÏ 80 let
53 obyvatel

Ordinaãní hodiny
Pondûlí
7.00 – 11.00
Úter˘
7.00 – 11.00
Stﬁeda
âtvrtek
7.00 – 11.00
Pátek
8.00 – 10.00

Nejstar‰í obãankou obce Mûnín
je paní Anna Kopﬁivová,
která se narodila v roce 1922.

Ordinaãní hodiny – objednaní
Pondûlí
6.30 – 07.00
Úter˘
6.30 – 07.00
Stﬁeda
âtvrtek
6.30 – 07.00
Pátek

16.00 – 18.00

11.00 – 13.30
11.00 – 13.30
12.00 – 16.00
11.00 – 13.30
10.00 – 11.00

Ordinaãní hodiny – upﬁesnûní
MoÏnost objednání se na prevence i o‰etﬁení
ODBùRY
dennû 7.00 – 9.00
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¤e‰íte volbu nebo zmûnu povolání?
V Centru vzdûlávání v‰em zdarma poradí
Stejnû tak, jako se v prÛbûhu Ïivota mûní na‰e potﬁeby v jakékoli oblasti, mÛÏe se
vyvíjet také ná‰ zájem o konkrétní profesní ãi vzdûlávací smûr. Pro nûkoho je dan˘ obor
celoÏivotním posláním, pro jiného zastávkou po urãit˘ ãas.
Jak to máte aktuálnû vy? Jste v práci / ve ‰kole spokojení, nebo pﬁem˘‰líte o zmûnû?
Kde a jak se ale realizovat? Dne‰ní doba nám dává na v˘bûr z mnoha moÏností. O to
tûÏ‰í mÛÏe b˘t rozhodování. Co je pro nás v pracovním Ïivotû „to pravé“? Na nalezení
odpovûdi nemusíte b˘t sami.
Centrum vzdûlávání v‰em (CVV) se kariérov˘m poradenstvím zab˘vá dlouhodobû. Za
dosavadních pût let fungování této jedineãné sluÏby pro‰lo bezplatn˘mi osobními konzultacemi témûﬁ tisíc klientÛ pﬁi více neÏ dvou tisících konzultacích.
Co dûlá kariérov˘ poradce?
Kariérov˘ poradce je odborník, kter˘ umí pracovat s dûtmi, dospívajícími i dospûl˘mi napﬁíã profesemi ãi vzdûláním formou individuálních ãi skupinov˘ch aktivit. Kariérov˘ poradce vám podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve svém profesním Ïivotû. Bude
va‰ím prÛvodcem na cestû k lep‰ímu uplatnûní. Vût‰ina zájemcÛ o kariérové poradenství
v CVV absolvuje tﬁi aÏ ãtyﬁi konzultace. ZáleÏí ale pouze na vás a va‰em tématu, kolik
konzultací budete chtít vyuÏít. Poradce je k dispozici zdarma v‰em zájemcÛm od 14 let.
Tedy i ÏákÛm a studentÛm, kteﬁí zrovna ﬁe‰í v˘bûr vhodné ‰koly.
Individuálních konzultací mÛÏete vyuÏít pﬁímo na poboãkách v regionu. „Po pﬁedchozí
domluvû termínu jsme k dispozici na ãtyﬁech poboãkách v Jihomoravském kraji – v Brnû,
Boskovicích, Hodonínû a ve Znojmû. Stále ãastûji odpovídáme zájemcÛm o profesní rozvoj
také online. Na live chatu pﬁi databázi dal‰ího vzdûlávání pomáháme s v˘bûrem vhodného
kurzu. E-mailová poradna ﬁe‰í dotazy t˘kající se profesního uplatnûní,“ popsala dal‰í sluÏby
vedoucí centra Hana Rozpr˘mová.
Udûlejte první krok
Objednejte se na nejbliÏ‰í poboãku CVV. Poradce se vám ozve a v nejbliÏ‰ím moÏném
termínu probûhne osobní schÛzka.
Martina Milotová
Kariérová poradkynû – Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz

Radka Kuãerová
Kariérová poradkynû – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592
www.vzdelavanivsem.cz

Milu‰e Tûthalová
Kariérová poradkynû – Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
www.vzdelavanivsem.cz

Pavla FrÀková
Kariérová poradkynû – Boskovice
frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847
www.vzdelavanivsem.cz
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Volby v roce 2017 v obci Mûnín
V˘sledky voleb do PS PâR
Poãet voliãÛ v seznamu
Název politické strany, hnutí

1485
poã. hlasÛ

Ano 2011

281

Svoboda a pﬁímá demokracie – Tomio Okamura

118

Obãanská demokratická strana

105

KﬁesÈan a demokrat. Unie – Ceskoslove. Strana lidová

75

âeská pirátská strana

70

Komunistická strana âech a Moravy

68

âeská strana sociálnû demokratická

55

TOP 09

34

Starostové a nezávislí

26

Strana svobodn˘ch obãanÛ

16

Strana zelen˘ch

8

Rozumní – stop migraci a diktátu EU – peníze obãanÛm

4

¤ád Národa

3

Realisté

3

Sportovci

3

Strana práv a obãanÛ

2

Radostné âesko

1

Blok proti islamizaci – Obrana domova

1

SdruÏení pro republiku – Republ. strana âeskoslovenska M. Sládka

1

Národ sobû

1

Celkov˘ poãet hlasÛ
Voliãská úãast

875
59,53 %
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V˘sledky prezidentsk˘ch voleb 1. kolo
Poãet voliãÛ v seznamu
Jméno kandidáta

1468
poãet hlasÛ

Ing. Mirek Topolánek

44

Mgr. Michal Horáãek, Ph.D.

89

Mgr. Pavel Fischer

96

RNDr. Jiﬁí Hynek

13

Mgr. Petr Hanning

8

Ing. Vratislav Kulhánek, Dr. h. c.

4

Ing. Milo‰ Zeman
MUDr. Bc. Marek Hil‰er, Ph.D.

342
86

prof. Ing. Jiﬁí Draho‰, DrSc., dr. h.c.

244

Celkov˘ poãet odevzan˘ch platn˘ch hlasÛ

926

Voliãská úãast

63,49 %

V˘sledky prezidentsk˘ch voleb 2. kolo
Poãet voliãÛ v seznamu

1460

Jméno kandidáta

poãet hlasÛ

Ing. Milo‰ Zeman

502

prof. Ing. Jiﬁí Draho‰, DrSc., dr. h.c.

454

Celkov˘ poãet odevzdan˘ch platn˘ch hlasÛ

956

Voliãská úãast

65,82 %
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V Mûnínû mÛÏete kytiãku zakoupit od dobrovolníkÛ,
kteﬁí na va‰e dveﬁe zaklepou v uveden˘ den
v dobû od 17 do 19 hodin

www.cdpr.cz
www.lpr.cz
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Sloupek Moniky Dostálové
O pÛvodu nemocí
Bolí mû záda, mám kﬁeãové Ïíly, nadváhu, zácpu, revma a je‰tû jsem chytla
chﬁipku! Nepoznáváte se v tom taky trochu? Co myslíte, proã zrovna vy a proã
zrovna tahle nemoc? Náhoda? Osud? Geny? Viry? SmÛla? Nebo...?
A jak Ïe to bylo? Ta záda zaãala bolet z niãeho nic? A tûch deset kilo se na
vás pﬁilepilo pﬁes noc? A zácpu Ïe uÏ mûla va‰e babiãka? Kﬁeãové Ïíly jsou po
mamince a revma Ïe je o vûku? Îe s tím uÏ nic nenadûláte? Tomu skuteãnû
vûﬁíte?
A co ta chﬁipka? Neﬁíkala jste, Ïe jste ji „chytla“? Tak to se ptám, proã. Proã
jste si ji chytla. Îe se to tak jenom ﬁíká? ¤íká – neﬁíká. Nic se neﬁíká jenom tak.
V‰echno má svÛj dÛvod, jenom poslouchat... Jenom se poslouchat. A ptát
se: „PROâ?“ Proã právû já, proã právû tohle, proã právû teì.
ZÛstaÀme chvilku u té chﬁipky a podívejme se, proã jsem si ji pﬁitáhla do Ïivota. Je to pﬁece otrava, leÏet s teplotou, k˘chat, ka‰lat. Ale na druhé stranû...
Vidíte to taky?
Nemusím do práce. UÏ mû to tam poﬁádnû zmáhalo. A doma po mnû nikdo nic
nechce, mám pﬁece teplotu. A mám klid, nikdo mû neotravuje, co kdyby to náhodou dostali ode mû. A manÏel mi uvaﬁil ãaj! Tak tohle tu nebylo od svatební
cesty. A syn ‰el nakoupit! Vida, najednou to jde. Kdybych neleÏela, tu ta‰ku bych
táhla sama. A tﬁetí den uÏ je to paráda. Kdy naposledy jsem si takhle poleÏela?
To uÏ si ani nepamatuji. A ãíst si bûhem dne? Tak to akorát s tou teplotou.
A tak bychom mohli pokraãovat. Co myslíte, dostala bych tu chﬁipku, kdybych
si pﬁi prvních známkách únavy vzala dva dny volna a strávila je skuteãnû odpoãinkem a ne mytím oken, protoÏe odpoãívat pﬁece mÛÏu teprve tehdy, aÏ uÏ
nemÛÏu? Îe za to mÛÏou bacily a viry? Hleìme na nû, na potvÛrky! A Ïe sousedku minuly?! Îe bych mûla oslabenou imunitu? Proã asi.
Co mi nemoc ﬁíká? UÏ jenom vûta „Jsem nemocná.“. Sly‰íte to? Vidíte to?
Ne - mocná. Bez - mocná. UÏ tu‰íte, proã jsme nemocné? Co nám to pﬁiná‰í?
Co myslíte, nebylo by na skladû jiné ﬁe‰ení?
Chceme b˘t dál ne - mocné?
V tom pﬁípadû si mÛÏeme popﬁát hodnû ‰tûstí.
Nebo se vydáme hledat svoji „ztracenou“ moc?

OBECNÍ Ú¤AD MùNÍN
srdeãnû zve vás, v‰echny seniory dÛchodového vûku, na

SPOLEâENSKÉ SETKÁNÍ D¤ÍVE NAROZEN¯CH
Uskuteãní se v sobotu 19. kvûtna 2018 v sále za radnicí
se zaãátkem ve 14 hodin
V programu vystoupí dûti z mateﬁské a základní ‰koly v Mûnínû
a Mûnínské maÏoretky.
Pﬁijìte si popovídat a zazpívat, hudba zaji‰tûna.
Zájemci se mohou pﬁihlásit do 30. 4. 2018 v kanceláﬁi obecního úﬁadu
u paní Fuchsové nebo na telefonu 544 254 785,
abychom pro vás mohli pﬁichystat obãerstvení.
V pﬁípadû, Ïe se po pﬁihlá‰ení nebudete moci zúãastnit, prosíme o omluvu.
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POZVÁNKA NA SETKÁNÍ D¤ÍVE NAROZEN¯CH OBâANÒ

1_2018_60051 Zpravodaj 1_06 20.03.18 11:06 Stránka 25

Autorem povídky je ·tûpán Îák, Ïák 2. tﬁídy Z·
v Mûnínû
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Jak se daﬁí klubu Mûnínsk˘ Havránek
Klub Mûnínsk˘ Havránek, podporovan˘ obcí Mûnín, pokraãuje ve
své ãinnosti i v roce 2018 a daﬁí se mu dobﬁe. Ply‰ov˘ Havránek
se stal pro mnoho dûtí kamarádem, kter˘ je kaÏdé úter˘ ãeká
v 9.30 hodin v místní b˘valé hasiãce.
Máme za sebou pestr˘ program. S rodiãi a dûtmi jsme si vytvoﬁili
pﬁíjemnou vánoãní atmosféru. Dûti zdobily stromeãek, pou‰tûly oﬁechové lodiãky, zpívaly koledy a rozbalily si i dárek. Oslavili jsme Vánoce a spoleãnû
nav‰tívili kostel sv. Markéty, kde jsme JeÏí‰kovi zazpívali. Dûti mûly moÏnost prohlédnout si betlém a proÏít atmosféru v kostele.
V lednu jsme si postavili papírov˘ betlém i v hasiãce a povídali si o tﬁech králích, které
jsme si vyrobili z látkové pleny a balónku. S nimi jsme si potom hráli a tancovali. UÏ
i dûti ve vûku do tﬁí let zaujala pohádka o Ztracené rukaviãce, hraná s vyuÏitím loutek.
V únoru jsme si postavili snûhuláka z gymnastick˘ch míãÛ a z papíru, tiskali jsme
ho pomocí papírové roliãky a malovali sníh pomocí sklenûn˘ch kuliãek rozhoupan˘ch
v krabici od bot. Jednou k nám „zaletûl do hasiãky ptáãek“ a dûti se ho ptaly: „Kam
se v zimû schová‰?“ Z písniãky se dozvûdûly, Ïe si ptáãek nejradûji zaleze do javora
nebo pod mezu. S velkou radostí mu i tak umotaly kabátek, aby mu nebyla zima. Pﬁinesla jsem také dûtem ukázat rozkvetlé snûÏenky a dal‰í jsme pak tvoﬁili z papíru.
Dûti si tak procviãily kresbu rovné ãáry pﬁi dokreslování stonkÛ. Únor nám zakonãil
karneval, kter˘ jsme si poﬁádnû uÏili.
Bﬁezen jsme pﬁivítali kvûtinov˘m dárkem pro maminky k MDÎ. V Havránku uÏ rádi
pﬁivítáme jaro. Tû‰íme se na zdobení kraslic, pletení velikonoãní pomlázky a zpívání
jarních písniãek. Máme domluvenou náv‰tûvu u chovatele králíkÛ a moc rádi bychom
nav‰tívili také chovatele koz, ovcí, koní a slepic. Za hezkého poãasí budeme také trávit
více ãasu venku, poznáváním okolí pﬁi spoleãn˘ch procházkách do pﬁírody.
KaÏd˘ mûsíc nabízím v klubu jeden vzdûlávací kurz pro veﬁejnost. V lednu ‰lo o Kurz
první pomoci se zamûﬁením na dûti. Pﬁedná‰ela Bc. Barbora Hronová, DiS., zdravotnick˘ záchranáﬁ a zdravotní sestra, pracující na dûtském urgentním pﬁíjmu. Zúãastnilo
se 21 maminek. Pro velk˘ zájem bude kurz zopakován v nûkterém z jarních mûsícÛ.
V únoru se pﬁi‰lo 8 maminek podívat na moÏnosti pﬁebalování do látkov˘ch plen. Na
mûsíc bﬁezen plánuji pletení ko‰íkÛ z pedigu.
Dobrovolné pﬁíspûvky získané z uveden˘ch kurzÛ a z pravideln˘ch schÛzek, umoÏnily poﬁídit dûtem do klubu první pomÛcky pro spoleãnou hru. Zakoupila jsem psychomotorick˘ padák pro nácvik motoriky a koordinaci. Padák zároveÀ upevÀuje skupinovou spolupráci. Dále jsem poﬁídila dﬁevûn˘, masáÏní Ïebﬁík, po kterém dûti chodí
nejlépe bosou nohou. Reliéf Ïebﬁíku zajistí potﬁebnou stimulaci chodidla.
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Panu Kopeãkovi dûkujeme za v˘robu a instalaci branek a opravu zábradlí, obojí
zajistilo vût‰í bezpeãí pro dûti v hasiãce. Dûkujeme vedení obce Mûnín a v‰em, kteﬁí
klubu pﬁispívají svou pomocí.
Mûnínsk˘ Havránek vedu velmi ráda. Baví mû tvoﬁit program pro maminky a jejich
dûti, protoÏe vidím, Ïe jim pﬁipravené ãinnosti pﬁiná‰í úsmûv na tváﬁi a snad je i motivuji k dal‰ím domácím hrám. Budu ráda, kdyÏ k nám najdou cestu i dal‰í dûti se
sv˘mi rodiãi.
Mgr. Eva Kováãová
tel.: 737 649 706

Foto: Miroslav Huták

e-mail: meninskyhavranek@gmail.com
facebook: skupina Mûnínsk˘ Havránek
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Vánoãní legenda O hloupém Jankovi
V závûru uplynulého roku 2017 se na prostranství pﬁed kostelem sv. Markéty
konalo tradiãní setkání u Ïivého betléma. Tato akce jiÏ po mnoho let láká spoustu
na‰ich spoluobãanÛ, kteﬁí pﬁijdou toto pﬁedstavení shlédnout. I tentokrát si dûti
a rodiãe z Mûnína i Otmarova pﬁipravili tematick˘ pﬁíbûh, kter˘ nabídl zamy‰lení
nad betlémsk˘mi událostmi. Legenda O hloupém Jankovi ukazuje, Ïe k tomu, aby
se ãlovûk mohl setkat s Bohem, staãí jen pokorné a otevﬁené srdce. Ke sváteãní
atmosféﬁe pﬁispûlo následnû i podávání
chutn˘ch hork˘ch nápojÛ.
Podûkování patﬁí zejména paní RÛÏenû Aujezdské za organizaci a nácvik
této scénky i v‰em, kteﬁí se jak˘mkoliv
zpÛsobem podíleli na pﬁípravû tohoto
setkání a v neposlední ﬁadû také v‰em
náv‰tûvníkÛm, kteﬁí v kruhu sv˘ch pﬁátel strávili pﬁíjemné chvíle.
-JNFoto:Tereza Grolichová
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Vánoãní koncert Malého chrámového sboru
Vesele rolniãky koníãkÛ zvoní,
ze strání sly‰et je radostn˘ smích.
Vánoãní stromeãky jehliãím voní,
jak u nás je krásnû o Vánocích!
Tûmito ver‰i zaãínal v Mûnínû 30. 12. 2017 vánoãní koncert na‰eho Malého
chrámového sboru. Chtûla bych vám touto cestou jménem v‰ech úãinkujících
moc podûkovat za úãast. Máme radost, Ïe se koncert setkává s kladn˘m
ohlasem a Ïe jste si v této dne‰ní uspûchané dobû udûlali ãas a pﬁi‰li si nás poslechnout. Vûﬁím, Ïe jste spolu s námi strávili pûkné sváteãní odpoledne. Jsme
za to vdûãni, moc nás to tû‰í a povzbuzuje do dal‰í ãinnosti sboru. Dûkujeme
a pﬁejeme Vám v‰em:
AÈ rok 2018 jenom to dobré pro Vás má,
splnûní v‰ech pﬁání aÈ Vám neodmítne
a za rok aÈ se na nûj jen hezky vzpomíná!
Za chrámov˘ sbor ZdeÀka Kir‰ová
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Náv‰tûva Chránûného bydlení v Rajhradû
Ve ãtvrtek 1. února 2018 jsme se se skupinou dûtí spolu s rodiãi vypravili do
Chránûného bydlení sv. Luisy v Rajhradû, které peãuje o lidi se zdravotním postiÏením. Jim jsme pak v doznívajícím povánoãním ãase zahráli legendu O hlou-pém
Jankovi. Asi tﬁicet osob, vãetnû o‰etﬁujícího personálu, se zaujetím sledovalo toto
pﬁedstavení. Za hudebního doprovodu
Kristiny Dudové a Veroniky Juﬁíãkové si
klienti domova zazpívali nûkolik vánoãních
koled. Nakonec byli v‰ichni úãinkující odmûnûni nejen srdeãn˘m potleskem, ale
také drobn˘m dárkem v podobû levandulov˘ch pytlíãkÛ, které v‰em vûnovala pracovnice Chránûného bydlení. Vûﬁím, Ïe
tímto záÏitkem byli obohaceni v‰ichni pﬁítomní. Na závûr se nám dostalo pozvání
k opûtovné náv‰tûvû tohoto domova, tﬁeba
s nûjak˘m podobn˘m programem.
Jaroslava NovotÀáková
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Tﬁíkrálová sbírka
Leto‰ní v˘tûÏek Tﬁíkrálové sbírky, kterou tradiãnû poﬁádá Charita âR, pﬁekonal loÀsk˘ rekord,
a to nejen u nás v Mûnínû, ale i v brnûnské diecézi a rovnûÏ v celé âeské republice! Díky obûtav˘m dobrovolníkÛm, bez nichÏ by tato akce
vÛbec nebyla myslitelná, se podaﬁilo vybrat v celkovém souãtu více neÏ 112 milionÛ korun, coÏ je
o 13 milionÛ více neÏ loni. I na‰í obcí procházelo
v nedûli 14. ledna 2018 nûkolik skupin koledníkÛ,
kteﬁí svÛj voln˘ ãas vûnovali sluÏbû pro druhé
a opût se podaﬁilo získat více finanãních prostﬁedkÛ neÏ v letech minul˘ch. Díky tûmto darÛm
bude moÏno lépe a ve vût‰ím rozsahu pomáhat
potﬁebn˘m a sociálnû znev˘hodnûn˘m. Je krásné
sledovat, jak se díky ‰tûdr˘m a otevﬁen˘m srdcím
vás v‰ech daﬁí dobré vûci! Je‰tû jednou tedy
velk˘ a upﬁímn˘ dík!
Jaroslava NovotÀáková
V˘sledky Tﬁíkrálové sbírky v Mûnínû
za uplynul˘ch 14 let:
2005
24 243,50 Kã
2006
22 626,50 Kã
2007
25 295,50 Kã
2008
26 877,50 Kã
2009
29 796,00 Kã
2010
29 909,00 Kã
2011
32 980,00 Kã
2012
33 678,00 Kã
2013
40 637,00 Kã
2014
41 688,00 Kã
2015
46 453,00 Kã
2016
48 274,00 Kã
2017
54 387,00 Kã
2018
60 340,00 Kã
(Statistická data – RÛÏena Aujezdská)
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V˘roãí úmrtí herce Radovana Lukavského
Desátého bﬁezna uplynulo 10 let od úmrtí ãeského
herce, divadelního pedagoga a recitátora pana Radovana Lukavského. Ztvárnil stovky divadelních, filmov˘ch, televizních i rozhlasov˘ch rolí, jeho vytﬁíben˘
a kultivovan˘ hlas z nûj dûlal jednoho z nejlep‰ích
a nejznámûj‰ích ãesk˘ch vypravûãÛ a recitátorÛ poezie.
Kromû rozhlasov˘ch i televizních recitací namluvil
17 biblick˘ch pﬁíbûhÛ v projektu Bible pro malé i velké.
Bûhem svého dlouholetého vystupování v Národním
divadle ztvárnil desítky velk˘ch rolí, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í jsou Hamlet a Tomá‰ Becket.
Za komunistického reÏimu musel jakoÏto kﬁesÈan a nestraník ãelit omezování své
herecké a pedagogické ãinnosti – z kádrov˘ch dÛvodÛ musel pﬁestat uãit na DAMU,
a kdyÏ odmítl pﬁednést projev, ve kterém by litoval sv˘ch postojÛ v 60. letech, bylo
mu na dlouhou dobu znemoÏnûno vystupovat v televizi.
Narodil se 1. listopadu 1919 v Praze v pomûrnû chudé rodinû truhláﬁského mistra.
Maturoval v roce 1938 na reálném gymnáziu v âeském Brodû. Nastoupil ke studiu
ãe‰tiny a francouz‰tiny na Filozofické fakultû Univerzity Karlovy v Praze, po zavﬁení
vysok˘ch ‰kol pracoval u Ïeleznice jako telegrafista.
V roce 1941 zaãal studovat na praÏské konzervatoﬁi a v roce 1942 nastoupil
spolu s dal‰ím posluchaãem konzervatoﬁe Jaromírem Pleskotem krátce do divadla
Vûtrník Josefa ·mídy. JiÏ ve druhém roãníku studia v‰ak byl nucenû nasazen na
práci v Nûmecku. V roce 1944 byl vyreklamován a nastoupil angaÏmá v Divadle
Vlasty Buriana. Po uzavﬁení divadel pracoval jako dûlník v Praze. Po roce 1945 se
vrátil ke studiu na Univerzitû Karlovû i na konzervatoﬁi a v letech 1946 (konzervatoﬁ)
a 1947 (FF UK) obû ‰koly úspû‰nû absolvoval.
V roce 1946 byl angaÏován Jiﬁím Frejkou do Divadla na Vinohradech. Odtud
v roce 1950 pﬁe‰el do Mûstsk˘ch divadel praÏsk˘ch, roku 1957 se stal ãlenem souboru ãinohry Národního divadla v Praze.
Jeho pedagogická ãinnost byla spojena s praÏskou konzervatoﬁí, kde se stal jiÏ
v roce 1945 asistentem Jiﬁího Plachého na dramatickém oddûlení a kam se vrátil
znovu po roce 1975, ale pﬁedev‰ím s Akademií múzick˘ch umûní, kde od roku 1947
uãil na katedﬁe herectví Divadelní fakulty Akademie múzick˘ch umûní a od roku
1950 i na FAMU, kde se stal v roce 1995 profesorem. Napsal dvû knihy o herectví
a mnoho odborn˘ch ãlánkÛ.
-r-
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Kino Mûnín slaví 70 let !
Po nûkolikamûsíãní rekonstrukci bylo Kino Mûnín oficiálnû otevﬁeno v sobotu
6. ledna. Na tuto zprávu ãekalo mnoho náv‰tûvníkÛ.
Rok 2018 se zároveÀ zapisuje docela v˘raznû do historie kina. Právû v tomto
roce uplyne 70 let od první filmové projekce v obci. TûÏko zjistit, kter˘ mûsíc
nebo den to bylo, a proto jsme se rozhodli, Ïe budeme slavit cel˘ rok. První akce
probûhla právû 6. ledna, kdy jsme v 15 hodin otevﬁeli dveﬁe v‰em, kteﬁí se chtûli
podívat do nového prostoru pﬁedsálí a technického zázemí. Bûhem ãtyﬁ hodin se
v kinû prostﬁídalo mnoho lidí. Mohli si prohlédnout promítací stroje v akci, na
plátnû bûÏelo propagaãní video o mikroregionu Cézava. Ve v˘vûskách byla k pﬁeãtení historie kina s fotografiemi, které se zachovaly, a velká ãást náv‰tûvníkÛ se
zastavila u miniexpozice star˘ch programÛ. U nich se vedly vá‰nivé debaty o tom,
na kterém filmu ten ãi onen byl, kolik pﬁedstavení v mûsíci bylo apod. A Ïe tûch
pﬁedstavení v devadesát˘ch letech bylo. Na jednom mûsíãním programu jich bylo
s odpoledními a veãerními pﬁedstaveními aÏ 24. CoÏ se uÏ v dne‰ní dobû dohonit
nedá, a proto se na tuto éru, kdy byly filmy jen na kotouãích, mÛÏe jen s nostalgií
vzpomínat. A to se také dûlo. Bylo to opravdu vydaﬁené odpoledne. Velk˘ zájem
veﬁejnosti o to, jak kino funguje a jak se rekonstrukce vydaﬁila, potû‰il. Celé to
zavr‰il koncert jazzového souboru Himbeere Brombeere, kter˘ zaplnûn˘ sál od
první skladby absolutnû dostal. Po hodinû a pÛl hraní a neuvûﬁitelném aplausu
se dvacetiãlenn˘ soubor vydal zpût domÛ do Pﬁibyslavi. Den otevﬁen˘ch dveﬁí
skonãil.
Za více neÏ dva mûsíce obnoveného provozu filmy, pﬁedná‰ky, filmov˘ klub
a koncerty nav‰tívilo pﬁes 1 000 lidí a zatím se sál plní nadprÛmûrnû. Jde vidût,
Ïe se Kino Mûnín stalo urãit˘m pojmem a zárukou dobré zábavy.
Po témûﬁ tﬁiceti letech se v˘raznû zmûnil i pohled na kino z ulice zvané Ruská.
AÈ uÏ je to nová fasáda, bezbariérov˘
pﬁístup, tak i nová v˘sadba v rámci
celoplo‰né revitalizace zelenû v obci.
Staré stromy a keﬁe ustoupily okrasn˘m javorÛm, které jsou symetricky zasazeny po obou stranách pﬁístupové
cesty. Následovat budou tﬁi desítky
okrasn˘ch keﬁÛ, které svou skladbou
a vzhledem doplní novou tváﬁ tohoto
kulturního zaﬁízení.
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Co nás v roce 2018 ãeká? Kromû páteãních filmÛ budeme pokraãovat v poﬁádání cestovatelsk˘ch pﬁedná‰ek, filmov˘ch klubÛ, speciálních dûtsk˘ch pﬁestavení v rámci Filmového klubu junior, jehoÏ souãástí jsou tvoﬁivé dílniãky, koncertÛ, v˘stav a dal‰ích akcí.
V nejbliÏ‰í dobû (23. bﬁezna) se mÛÏete tû‰it na pﬁedná‰ku o Norsku v podání Václavy Havíﬁové, dále na Filmov˘ klub junior s dílniãkami naplánovan˘ na
25. bﬁezna, filmov˘ klub 7. dubna
a koncert skupiny Bezestopy, která
pokﬁtí své nové CD 21. dubna 2018.
Pﬁipravuje se cestovatelská pﬁedná‰ka jedné v motocyklistickém svûtû známé a odváÏné Ïeny.
Zkrátka tento rok se bude slavit
nabit˘m programem. Podrobnû sledujte program kina, kter˘ je umístûn na webu kina a obce, facebooku
a tradiãnû ve v˘vûskách.
Marek Chudáãek
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Dva písniãkáﬁi ve filmovém klubu
Mnoho náv‰tûvníkÛ se tû‰ilo na filmov˘
klub a po více jak osmi mûsících se doãkali.
V sobotu 3. února se v sále promítala italská
komedie Naprostí cizinci. Film o tom, jak se
sejdou pﬁátelé na veãeﬁi u jednoho stolu a nenapadne je nic lep‰ího neÏ si navzájem ãíst
své krátké textové zprávy a e-maily. V˘sledkem je spousta spletitostí, protoÏe snad kaÏd˘
má nûjaké tajemství ve své ãerné skﬁíÀce.
Pokud tedy nemá mobil jiné barvy...
Úãast byla velká nejen kvÛli pﬁedchozí dlouhé pauze, ale i proto, Ïe si tento projekt kina
mnoho lidí oblíbilo.
Jak se uÏ stalo zvykem, po skonãení pﬁedstavení zahrála Ïivá hudba. K provûﬁení akustiky nového prostoru byl pozván osvûdãen˘
a oblíben˘ interpret Pan Doucha se sv˘m
bandem. Asi dva dny pﬁed dlouho oãekávanou akcí v‰ak zavolal, Ïe je silnû nachlazen,
proto se narychlo shánûl druh˘, „náhradní“ písniãkáﬁ. Roli náhradníka pﬁijal Zbynûk
Dovrtûl, kter˘ v roce 2014 hrál na vÛbec
prvním filmáãi. JelikoÏ se do soboty vykur˘roval i Pan Doucha, zahráli oba. A tak si plné
foyer uÏilo dvojí vystoupení a oba muzikanti
byli náleÏitû ocenûni tleskajícími dlanûmi.
Dal‰í promítání filmového klubu se uskuteãní 7. 4. 2018 a o jeho programu vás budeme
vãas informovat.
Pokud ale chcete pﬁijít dﬁíve, mÛÏete vzít
své dûti a ukázat jim poctivou animaci v nedûli 25. 3. 2018 ve Filmovém klubu junior.
Co bude na programu, se mÛÏete doãíst kde
jinde neÏ v programu Kina Mûnín.

Pan Doucha & Do ucha band

Zbynûk Dovrtûl

Budeme se na vás tû‰it.

Marek Chudáãek
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UÏ nikdy pû‰ky po Arménii a Gruzii
Princ Ládík. Tak si ﬁíká cestovatel, spisovatel a excentrick˘ mladík Ladislav Zibura.
Loni nav‰tívil Gruzii a Arménii, a jak uÏ to u nûho b˘vá, rozjel se do v‰ech koutÛ republiky, aby povyprávûl, jaké Ïe to cestování tentokrát bylo.
Se svojí stand up show zamíﬁil i do Mûnína, protoÏe rád vystupuje i v men‰ích sálech. Termín byl domluven dlouho dopﬁedu a po spu‰tûní pﬁedprodeje byla v‰echna
místa bûhem tﬁí dnÛ pryã. Ta rychlost prodan˘ch lístkÛ svûdãila o tom, Ïe Ladislav
pﬁi minulé náv‰tûvû v Mûnínû udûlal dojem. No ale co teì? VÏdyÈ je‰tû ani nedorazily plakáty k vyvû‰ení a spousta lidí o pﬁedná‰ce ani neví. Proto jsme se ihned rozhodli, Ïe udûláme „dvoják“.
Jak Láìa ﬁíkal: „Pﬁece to tûm lidem neudûlám, Ïe by se na nû nedostalo.“
A tak se vyprodalo i druhé pﬁedstavení. Lidé pﬁijeli i z vût‰ích dálek, jako
napﬁ. z Hodonína nebo Mikulova. Láìovy
besedy zkrátka táhnou.
Bylo to trochu nároãné, ale nakonec
jsme nápor takﬁka 200 lidí, kteﬁí odcházeli z první pﬁedná‰ky a pﬁicházeli na druhou, zvládli.
Opût se sálem linul smích a princ Ládík
témûﬁ 4 hodiny mluvení ustál.
Po skonãení rozdával autogramy do sv˘ch knih s pﬁíslibem, Ïe se na podzim zastaví s pﬁedná‰kou o âínû s názvem „Pû‰ky mezi buddhisty a komunisty“.
Je tedy dÛleÏité sledovat stránky www.kinomenin.cz, facebook anebo si nechávat
posílat program v pdf na svÛj e-mail. O zasílání programu mÛÏete poÏádat na e-mailové adrese kino.menin@centrum.cz. Tak získáte informace o tom, co se chystá, nejrychleji.
Marek Chudáãek
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Mysliveck˘ spolek Mûnín
Lidová honební spoleãnost Mûnín byla zaloÏena 6. 10. 1946. U jejího zrodu
stálo 11 ãlenÛ, a to Jan Sehnal – rolník, Karel Klein – pekaﬁ, Alois Klein – obchodník, Oldﬁich Hytych – obchodník, Franti‰ek Prax – rolník, Josef Kamenick˘
– rolník, Josef Michálek – hostinsk˘, Josef Zeman – rolník, Franti‰ek Mrkvica –
Ïelezniãáﬁ, Antonín Kir‰ – ﬁídící uãitel a Alois Skyva – správce.
V ‰edesát˘ch letech do‰lo k pﬁejmenování z Lidové honební spoleãnosti na
Myslivecké sdruÏení. V roce 1972 byla zahájena v˘stavba lovecké chaty; ve‰keré práce byly provádûny svépomocí a kaÏd˘ ãlen Mysliveckého sdruÏení Mûnín
musel odpracovat roãnû 250 brigádnick˘ch hodin, aby se podaﬁilo chatu do roku
1974 úspû‰nû dokonãit. Podûkování za obûtavost a nároãnou práci patﬁí tûmto
ãlenÛm: Karlu Klementovi, Oldﬁichu Zmrzlému, Hynkovi Povolnému, Karlu Krbkovi,
Josefu Luk‰ovi, Josefu Michálkovi st., Janu ëáskovi, Franti‰ku Louãkovi, Jaroslavu Ma‰ovi st., Antonínu Boháãkovi, Rudolfu Louãkovi, Josefu Michálkovi ml.,
Franti‰ku Hlaváãovi st. a Franti‰ku Hlaváãovi ml.
Tato chata dodnes slouÏí nejen mysliveckému spolku, ale i mnoha lidem, kteﬁí
si chatu pronajímají na rÛzné akce a oslavy. Pﬁi rekonstrukci ‰koly v 80. letech
byla myslivna rovnûÏ zapÛjãena a vyuÏívána jako ‰kolní jídelna.
V roce 2015 do‰lo ke zmûnû názvu z Mysliveckého sdruÏení na Mysliveck˘
spolek, ve kterém je dnes 14 ãlenÛ a jenÏ hospodaﬁí na 582 ha honební plochy.
Mysliveck˘ spolek má ‰est lovecky upotﬁebiteln˘ch psÛ, z toho dva norníky, dva
nûmecké krátkosrsté ohaﬁe a dva ãeské fousky. Majitel Jaroslav Ma‰a ml. dovedl tyto pejsky k nejvy‰‰ím zkou‰kám, a to na mistrovství republiky, kde obsadil
4. místo, a na mezinárodních zkou‰kách Karla Podhajského obsadil 3. místo.
Mysliveck˘ spolek vysadí kaÏd˘ rok 120 – 250 ks stromkÛ. Vûﬁíme, Ïe spoleãnû
s obecním úﬁadem najdeme dal‰í vhodná místa k v˘sadbû stromkÛ, keﬁÛ a popﬁípadû remízkÛ. Mysliveck˘ spolek obdûlává malá pole, na kter˘ch pûstuje jetel

Zásyp pro baÏanty a slepice

Stromy ze staré oplocenky
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Mladá oplocenka

a kukuﬁici pro zimní pﬁikrmování zvûﬁe a také jako krytinu pro zvûﬁ, která zde
mÛÏe pﬁes den odpoãívat. Dále Mysliveck˘ spolek kupuje 20 metrákÛ obilovin na
pﬁikrmování zvûﬁe, sluneãnicov˘ odpad a proso, které láká spoustu drobného
ptactva.
V leto‰ním roce Mysliveck˘ spolek plánuje dosadit 100 ks jehliãnat˘ch stromkÛ
do oplocenek, kde po loÀském suchém létû docházelo k usychání stromkÛ. Dále
bychom chtûli vysadit ovocné stromy, které byly vykáceny podél silnic, polních
cest a kolem potokÛ, protoÏe jejich plody jsou potravou pro spoustu ptactva.
Kmenové stavy zvûﬁe – pro vysvûtlenou, co tento pojem znamená:
Mysliveck˘ spolek je obeznámen odborem Ïivotního prostﬁedí, Ïe urãitou sobotu (koncem zimy/zaãátkem jara) musí provést sãítání zvûﬁe. Konkrétnû zvûﬁe
srnãí, zajeãí a baÏanta obecného. Na honebním pozemku MS Mûnín by mûly b˘t
tyto stavy zvûﬁe: srnãí 24 ks, zajíc polní 116 ks, baÏant slepice 116 ks, baÏant
kohout 34 ks. Tento kmenov˘ stav zvûﬁe je maximální, musí b˘t dodrÏován
a nesmí b˘t vy‰‰í. Pﬁedev‰ím u zvûﬁe srnãí je peãlivû sledován odborem Ïivotního prostﬁedí. Dle tohoto stavu se plánuje odlov zvûﬁe v následující sezonû.
Mûnínská honitba se téÏ jako jedna z mála v âR mÛÏe pochlubit ohroÏen˘m
druhem, a to koroptví polní (zhruba 50 ks). Tato zvûﬁ se lovila do roku 1968, od
té doby stavy koroptví stále klesaly. Posledních dvacet let se nám daﬁí jejich stav
s velk˘m úsilím alespoÀ udrÏet. Nejvût‰ím nepﬁítelem této zvûﬁe je masivní zemûdûlství a také velké mnoÏství dravcÛ, zejména jestﬁáb, kánû, li‰ka a také kuna
lesní, která se u nás vyskytuje stále ãastûji.
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V sobotu 17. února probûhla v sále za radnicí jiÏ 42. V¯STAVA VÍN. Pﬁedcházelo jí
vlastní bodování dodan˘ch vzorkÛ. Probûhlo v sobotu 10. února a zúãastnilo se jej
38 bodovaãÛ jak z ﬁad místních vinaﬁÛ, tak také vinaﬁÛ z okolních obcí.
Vystaveno a k ochutnání nabízeno bylo 365 vzorkÛ vín. PﬁeváÏnou ãást tvoﬁily vzorky
vína bílého – 240, ãervená vína byla zastoupena 107 vzorky a vína rosé pak 18 vzorky.
·ampionem mezi bíl˘mi víny se stal Ryzlink r˘nsk˘, p. s., vinaﬁe Václava Suchyni
z Rakvic, mezi ãerven˘mi pak Dornfelder vinaﬁe Ladislava Prchala z Mûnína.
Dík patﬁí poﬁadatelÛm, kteﬁí vûnovali mnoho ãasu pﬁípravû a pro které je vlastní v˘stava vyvrcholením nûkolikat˘denního snaÏení. Za zmínku stojí úãast mladé generace
v ﬁadách poﬁadatelÛ. Vinaﬁsk˘ motiv tohoto ãlánku je dílem Nikoly Kr‰kové a je rovnûÏ
pouÏit na diplomech.
-r-
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

O
N
BR

WORKSHOP 2018
„Policistou na zkoušku“
27. 4.
19. 5.
22. 6.

areál SKP Kometa
Bauerova 5, Brno

21. 9.
2. 11.

začátek 9:00

Chceš se stát naším kolegou alespoň na jeden den? Vyzkoušíš
si pod dohledem policistů vybrané policejní činnosti a nahlédneš
do tajů jednotlivých služeb. Pokud Tě policejní práce osloví, staň
se jím napořád.
Zkus, jestli máš fyzičku pro přijetí do služebního poměru a vyhraj
exkurzi na speciální policejní útvary.

ODBOR PERSONÁLNÍ - PŘIHLÁŠKA
+420 725 687 622, +420 974 622 621 - 4
krpb.nabor@pcr.cz
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Bouldering za oponou
BlíÏí se konec zimní sezóny tréninku lezení a my pÛjdeme zjistit, jak moc se
nám trénink vyplatil. Zaãneme na v‰em známé uklouzané Stránské skále. NeÏ
k ní dojdeme, pûknû se zahﬁejeme procházkou. Pak kolem ní budeme chodit,
budeme si ji prohlíÏet, opatrnû osahávat. Pﬁijdeme k ní s bázní a respektem.
Pohladíme ji, políbíme. Bude studená a zdánlivû nevlídná. Nakonec se k ní pﬁitiskneme a zkusíme nohama první krok, rukama za‰átráme po zdánlivû neviditeln˘ch chytech a hned budeme vûdût, zda se nám zimní trénink vyplatil. A budeme ji prÛbûÏnû nav‰tûvovat, nahﬁívat se u ní na sluníãku a snaÏit se pﬁelézt
to, co se minule nepodaﬁilo. Také nav‰tívíme na‰e milované Chﬁiby (Peãínkovu
skálu, Hﬁebenáã, Osvûtimanské skály, Zikmundku a mnoho dal‰ích), kde to nebude tolik klouzat, ale moÏná o to víc bolet. I zde se pokusíme vylézt, co jsme
minule nepﬁelezli. Tak toto je na‰e pﬁedstava jara. B˘t v lese, v pﬁírodû, mezi
kameny, d˘chat vÛni lesa a dot˘kat se skal. Je‰tû neÏ nám ale opravdu zaãne
to jaro, trochu potrénujeme, moÏná nûco doÏeneme. Dûti z krouÏku, pokud budou
chtít a povolí jim to rodiãe, vyzkou‰í s námi na na‰í spﬁátelené stûnû v Kuﬁimi
lezení na lanû. Ti odolnûj‰í, se zájmem a dovolením rodiãÛ, mohou s námi i do
pﬁírody, aby si vyzkou‰eli skalní bouldering.
www.boulderingzaoponou.cz

Romãa
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Mûnínské maÏoretky
JiÏ ‰est˘m rokem funguje zájmov˘ krouÏek Mûnínsk˘ch maÏoretek, kter˘ nav‰tûvuje 14 dívek.
Dûvãata se stále zdokonalují a trénují sloÏitûj‰í sestavy. Jejich úsilí bylo odmûnûno nov˘mi krásn˘mi dresy, za které tímto dûkují sponzorÛm a Obecnímu
úﬁadu Mûnín. Na‰e vystoupení mÛÏete vidût pﬁi rÛzn˘ch spoleãensk˘ch událostech v obci. Letos jsme pﬁijaly pozvání na plesy do Bluãiny, kde na‰e vystoupení
sklidila velk˘ úspûch.
V pﬁípadû zájmu o na‰e vystoupení mû mÛÏete kontaktovat prostﬁednictvím
e-mailu mazoretky.menin@email.cz
Nábor nov˘ch maÏoretek se uskuteãní dle obsazenosti krouÏku v novém ‰kolním roce.
Michaela Drlíková

Zadní ﬁada zleva: Adélka Drlíková, Verunka OdráÏková, Barunka Vaculová, Nelinka Dvoﬁáãková,
Anetka Baráková, Terezka Pavelková, Lindiãka Hortová. Pﬁední ﬁada zleva: Laurinka ·tefíková,
Nelinka Ra‰ovská, Terezka Richterová, Deniska Hrouzková, Natálka Marková, Krist˘nka Vondráãková
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Spoleãensk˘ ples
Lednov˘ spoleãensk˘ ples poﬁádan˘
SK Mûnín byl opût velmi Ïádan˘. 230 náv‰tûvníkÛ je toho dÛkazem. K tanci a poslechu nám zahrála kapela Benny Q
a o kulturní program se postaral taneãní
klub Martiny Bartuschové. Nechybûla
opût bohatá tombola, kdy hlavní cenou
byl televizor.
-pk-

1 / 2018

27. ledna 2018
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Dûtsk˘ ma‰karní ples
Ma‰karní ples pro dûti poﬁádal SK Mûnín ve spolupráci s OÚ Mûnín. Letos se
o program postaralo brnûnské Divadlo
Koráb a podle reakcí dûtí to bylo velmi
zábavné. Nechybûly oblíbené konfety
a jako kaÏd˘ rok tombola, kdy v‰echny
dûti mûly moÏnost si vylosovat svoji v˘hru. Touto cestou bychom chtûli podûkovat sponzorÛm, kteﬁí nám do tomboly pﬁispívají. Na plese bylo pﬁes 140 dûtí, a to
uÏ se musíme hodnû snaÏit, aby se dostalo na v‰echny. ZároveÀ chceme podûkovat uãitelkám mateﬁské ‰kolky, prvního
stupnû základní ‰koly, druÏiny, Mini‰kolky
Lvíãek a Havránku za spolupráci na v˘zdobû sálu, kdy nám s dûtmi vytvoﬁily
krásné malby klaunÛ v‰eho druhu.
-pk-

45
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Fotbalové mládí nezahálí
Fotbalov˘ Sportovní klub Mûnín nezahálí ani v zimû a stalo se jiÏ tradicí, Ïe
druÏstva ÏákÛ a star‰í a mlad‰í pﬁípravky se zúãastÀují zimního halového turnaje
v Îabãicích.
Letos bylo druÏstvo ÏákÛ nejlep‰í a zaslouÏenû skonãilo na 1. místû.
Radost byla opravdu veliká.

Zadní ﬁada: trenér Zdenûk Jochman, Marek ·alovsk˘, ·imon Brabec, Luká‰ Strava, Ale‰ Kolaja,
Pavel Voráã, Tomá‰ Javora, Tomá‰ Florián. Prostﬁední ﬁada: ·imon OdráÏka, Pavel Îáãek, Adam
Popela, Tadeá‰ Bednáﬁ. Pﬁední ﬁada: Michal Otáhal a Petr Voráã

DruÏstvo mlad‰í pﬁípravky uÏ tak úspû‰né nebylo a skonãilo aÏ na 7. místû.
Ov‰em je nutné dodat, Ïe nyní se jejich t˘m skládá i z nováãkÛ a hra v hale je
mnohem rychlej‰í a dynamiãtûj‰í neÏ na travnatém hﬁi‰ti. I pﬁesto si to kluci
moc uÏili (obr. 1).
DruÏstvo star‰í pﬁípravky jsou uÏ parádnû sehraní kluci a jejich hra je opravdu podívána. Kluci bojují do posledního dechu a zde na turnaji získali krásné
2. místo. A navíc Pavel Îáãek se umístil jako nejlep‰í stﬁelec. Gratulujeme (obr. 2).
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1
Trenéﬁi: David Kir‰ a David Fiala. Kry‰tof Brabec, David Kir‰, Daniel Hort, Tobiá‰
Troneãek, Filip Fiala, Marek Zeman, Tomá‰ Stﬁílek, Matyá‰ Hrd˘, gólman Marek ·ob

2
Trenér: David Kir‰. Daniel Hort, Jan Grygar, Kry‰tof Brabec, Marek ·alovsk˘, Pavel
Îáãek, Adam Hrouzek, David Kir‰, Adam Procházka, gólman Marek ·ob
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Psí etudy
Posazení jako ﬁe‰ení problémÛ
Znám jedno veliké kouzlo. Je velice snadné a zároveÀ nekoneãnû mocné. Díky nûmu
dokáÏu spoustu vûcí se sv˘m psem. DokáÏu
ho zklidnit, kdyÏ je rozru‰en˘, zastavit jej, kdyÏ
se chce rvát, díky nûmu zajistím, Ïe mi nevkroãí do
silnice, pomáhá mi ﬁe‰it situace s nûkdy velmi vtírav˘mi
psy a umím jej odnauãit skákat na cizí lidi. A protoÏe vás
mám ráda a nebudu ‰krt, prozradím vám to tajemství. Je to prost˘ a jednoduch˘
povel „sedni“.
KdyÏ jsme u nov˘ch klientÛ a ptáme se, kter˘ povel jejich pes umí, b˘vá to právû
povel „sedni“. A je pravda, Ïe ho ãasto umí, jen ho ne pokaÏdé splní. âasto k tomu
potﬁebuje urãité podmínky – aby nebyl kolem dal‰í ãlovûk, jin˘ pes, projíÏdûjící náklaìák nebo aby se mu prostû zrovna chtûlo. Nejãastûji tento povel psi dûlají dobrovolnû, velmi ochotnû a nûkdy dokonce i bez povelu, kdyÏ za‰ustí sáãek s nûjakou
dobrotou. Jindy se v‰ak tváﬁí, Ïe nikdy v Ïivotû nesedûli. „Sezení? To já nesmím.“
Jak tedy vypadá povel „sedni“ v na‰em podání? KdyÏ ho ﬁeknu, pes okamÏitû pokládá zadek na zem, na místû, kde se nachází v okamÏiku vyﬁãení povelu. „Sedni“
musí fungovat, i kdyby mûl hlavu zaboﬁenou v hnoji a já byla od nûj na 100 metrÛ.
V povelu zÛstává, dokud k nûmu nepﬁijdu a neuvolním ho jin˘m povelem. Ale proã
zase ta buzerace? Proã chci, aby sedali okamÏitû a pﬁesnû na místû, kde se zrovna
nacházejí? ProtoÏe abych mohla tento povel pouÏívat v praktickém Ïivotû, ãasto hrají
roli i vteﬁiny. Nevûﬁíte? Mrkejte!
Jednu dobu jsme s Vinckem a Majdou bydleli v Malomûﬁicích. Je to brnûnská ãtvrÈ,
ve které je ‰tûstí Ïít. Naprosto jsem to tam milovala. Je to vlastnû taková malá vesniãka ve mûstû, kam se dostanete ‰alinou, teãe tam ﬁeka, je tam splav, kousek les,
cyklostezky, spousta rodinek s dûtmi, pejskaﬁÛ a cyklistÛ. Bydleli jsme tam jen dva
roky, ale bylo to jako dva roky prázdnin. Jsme zvyklí hodnû chodit se psy na volno,
coÏ je obãas tro‰ku problematické pro projíÏdûjící kola. KdyÏ máte psa pﬁed sebou
a nûco si tﬁeba ãuchá, nikdy nevíte, kdy ho napadne se rozejít a namíﬁit si to pﬁímo
pod kolo. Zvlá‰tû pak, pokud na kolo nemá Ïádnou reakci a jeho pﬁítomnost ignoruje. KdyÏ v tu chvíli dáte pﬁivolání, bude se vám akorát tak motat, kde nemá, a je to
pro cyklistu nepﬁíjemné, ãasto i nebezpeãné. Proto vÏdy, kdyÏ jsme vidûli ãi sly‰eli,
Ïe jede kolo, dali jsme psÛm posazení. V tu chvíli sedli, zmûnili se v solné sloupy
a cyklista si je úplnû klidnû objel. My k nim do‰li, dali jim volno a ‰lo se ãuchat dál.
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âasto si v‰ak v‰imnete projíÏdûjícího kola na poslední chvíli, obzvlá‰tû protoÏe velmi
málo cyklistÛ pouÏívá zvonek, takÏe je dÛleÏitá kaÏdá vteﬁina.
Nebo dal‰í pﬁíklad, proã tak fandím posazení. Vá‰ pes skáãe na lidi. Ano, mÛÏete
kaÏdého ãlovûka instruovat, jak se má chovat a Ïe má nebo nemá dûlat to a tamto.
Mohou se vám jeÏit chlupy na zátylku, Ïe mu vá‰ pes za‰piní obleãení, ãi se s lidmi
hádat, Ïe pﬁece má rád lidi a nikdy nikomu neublíÏil. Ale moÏná bude jednodu‰‰í
zmáknout svého psa. Co myslíte? TakÏe skáãe na lidi. Zaãnu s ním dûlat to, Ïe kdyÏ
chce na nûkoho skoãit, v klídeãku zavelím „sedni“ a povel opravdu vyÏaduji. Co tím
zpÛsobím v hlavû psa? „Jupíííí, cizí ãlovûk, toho pﬁivítám, áááá, vlastnû si rad‰i sednu,
protoÏe to stejnû páneãek bude chtít. Sice to se mnou ‰ije, ale aspoÀ budu vrtût
ocasem a tím nechám prÛchod sv˘m citÛm.“ V tu chvíli dáte velikánskou pochvalu,
ale z povelu uvolníte aÏ tehdy, kdyÏ bude klidn˘. Pak se pravdûpodobnû pﬁivítá tak,
Ïe k cizímu ãlovûku jen pﬁijde, ãuchne mu k noze, nechá se pohladit a pÛjde si ﬁe‰it
svoje. KdyÏ budete opravdu dÛslední, za ãas to bude vypadat tak, Ïe pes uvidí cizího ãlovûka, podívá se na vás, jestli chcete nebo nechcete posazení, a máte vyhráno. ProtoÏe teì uÏ ani povel dávat nemusíte, uÏ ho prostû nenapadne skákat na
lidi. A proã je dÛleÏitá ta rychlost? ProtoÏe aby vám to dobﬁe fungovalo, musíte povel
dát je‰tû pﬁed tím, neÏ pes skoãí, tedy jít do prevence a trefit se do my‰lenky, je‰tû
neÏ k ãinu dojde.
A teì tro‰ku pﬁitvrdíme. Na tréninku se mû teì jedna klientka ptala, co má dûlat,
kdyÏ je její pes na volno a zaãíná b˘t hust‰í atmosféra mezi psy. Je‰tû se neperou,
ale zaãíná se k tomu pomalu schylovat. Ideální je jít do prevence. A co myslíte, jak˘
povel je ideální? No jo, fakt. Posadit svého psa. âeho tím docílíte? Pes, kter˘ má perfektnû zmáknuté posazení, najednou prostû sedne, aÈ uÏ byl pﬁedtím v jakékoli emoci.
Pﬁestává se soustﬁedit na protivníka, ale zamûstnává svÛj mozek vámi a va‰imi poÏadavky. No jo, ale teì je v nev˘hodné pozici, Ïe? Sedí a druh˘ pes ho pﬁece napadne. Víte, co se v‰ak obyãejnû stane? Vá‰ pes se najednou chová nestandardnû,
jakoby proti pﬁírodû. Neeskaluje konflikt, ani se nepodﬁizuje, prostû sedá. A to druhého psa obyãejnû zmate a zarazí. V tu chvíli pﬁiskoãíte vy a situaci za svého psa
vyﬁe‰íte tﬁeba tím, Ïe druhého psa vyblokujete tûlem. Nevûﬁíte? Tak pﬁijìte k nám na
trénink, tam se tomu hojnû vûnujeme. A proã trváme na superperfektním zmáknutí
povelu? ProtoÏe tahle situace uÏ je hodnû vy‰‰í dívãí, ale pejskaﬁi se do ní dostávají velmi ãasto. Ustojí to jen psi, kteﬁí mají v mozku opravdu silnû vytvoﬁen˘ spoj na
sednutí.
Tak co, máte chuÈ stát se také kouzelníkem? Paráda, tak v tom pﬁípadû uÏ víte,
kter˘m trikem zaãít. A vûﬁte, budete ho pﬁedvádût velice ãasto a rádi.
K.Vaníãková
www.vanickovi.com
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Pozvánka
TJ Sokol Měnín
Dovolujeme si pozvat všechny děti,
maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, strýce,
kamarádky a kamarády, známé i neznámé
na sportovně zábavní odpoledne,
aneb „Pojďte s námi cestovat v čase“,
které se koná v sobotu 26. 5. 2018 od 14 hodin,
v areálu sokolovny Měnín a kolem Zlatého potoka.

Pro děti je připravena pohádková cesta časem
kolem „Zlatého potoka“ se soutěžními úkoly.
Za každý splněný úkol odměna.
Akce se pořádá za každého počasí.
Náhradní obuv a oblečení s sebou :-)
Po celou dobu konání akce bude pro děti k dispozici
skákací hrad, navštíví nás a pomohou nám naši
kamarádi Měnínští dobrovolní hasiči i se svojí
technikou.
Jako obvykle pro Vás máme velké
překvapení, které vám už teď prozradíme:-)
Ukázku práce celní správy se služebním
psem!
Bohaté občerstvení zajištěno.
V podvečer bude táborák, hudba a dětská diskotéka.
Vstupné: 40 Kč děti, 30 Kč dospělí.
Výtěžek bude použit ve prospěch dětí a mládeže
sdružených v TJ Sokol Měnín.
Těšíme se na vás,
těšíme se na vaši účast.
Členové TJ Sokol Měnín
www.hazenamenin.cz
www.sokolmenin.cz
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Tip na v˘let
Sochy Michala Ol‰iaka
Prvním leto‰ním tipem na v˘let je Îìár nad Sázavou
a jeho okolí. Najdete zde pohádkové bytosti vytvoﬁené
z betonu, písku nebo kamene sochaﬁem Michalem
Ol‰iakem. Narodil se v roce 1978 ve Îìáﬁe nad Sázavou, kde také vystudoval gymnázium. Po jeho absolvování se vûnoval malíﬁství a sochaﬁství a také ãasto
cestoval. Je autorem desítek soch z betonu a písku
nebo kamene, které se nacházejí zejména v jeho rodném kraji, ale i jinde v âeské republice, Nûmecku ãi
Itálii. Úãastnil se ﬁady mistrovství ve tvorbû soch z písku, kde se umisÈoval na pﬁedních místech. V souãasné
dobû se zamûﬁuje na monumenty zaãlenûné do krajiny. Jako malíﬁ dosud uskuteãnil více jak desítku v˘stav, pﬁiãemÏ se zamûﬁuje na malbu olejem ãi kombinovanou technikou. Od roku 2006 se Ïiví jako sochaﬁ
na volné noze a od dubna 2013 vede vlastní galerii ve
Veselské ulici ve Îìáru nad Sázavou.
Sochy, které najdete ve Îìáru nad Sázavou a okolí,
nejsou-li pﬁedmûtem obrazové pﬁílohy:
– Buddha u areálu stavebnin v Mar‰ovicích
– HamroÀ u HamrÛ nad Sázavou
– Hejkal Pepino ve Tﬁech Studních u penzionu Záti‰í
– Houby u penzionu Fry‰ava ve Fry‰avû
– Hro‰i ve ·krdlovicích u hotelu U Hrocha
– Charlie Chaplin ve Îìáru nad Sázavou
– Jelen u Slavûtína
– Kánû u hotelu Horník v lyÏaﬁském areálu Tﬁi Studnû
– Kavka u dûtského hﬁi‰tû v Sazomínû
– Krbov˘ muÏíãek v osadû Yukon
– KÛÀ v Hamrech n. Sázavou u jezd. klubu Na Ranãi
– Mamlas u Ïìárského Starého Dvora
– Pohádkov˘ koník na ranãi v Dobronínû
– Slon v Sázavû
– V˘r v osadû Yukon u Sykovce
– Zubr v Bystﬁici nad Pern‰tejnem
– Îába – pítko na nábﬁeÏí ¤íãky ve ·lapanicích
www.zdarns.estranky.cz/clanky/sochy-michala-olsiaka.html

âertÛv stolek v Chotûboﬁi

Drak v Ronovû nad Sázavou

Strom ãi Brokolice v Podû‰ínû
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Symbolika hranice mezi âechami a Moravou – to je souso‰í Hraniãní kámen, lev
a orlice. Je umístûno na bﬁehu Pilské
nádrÏe na levé stranû silnice ve smûru
Îìár–Polniãka, i kdyÏ se pﬁímo na historické zemské hranici nenachází. Socha
orlice stﬁeÏí moravské území, socha lva
území ãeské. Mezi nimi je umístûn hraniãní kámen. ►

Mamut mezi Hamry nad Sázavou a Roz‰típenou skálou
Autoﬁi fotografií:
âertÛv stolek – Petr Kadlec, https://commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=50604462
Drak – Aktron / Wikimedia Commons
Podû‰ínská Brokolice – Jana Lánová, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29351291
Rozcestník Daﬁbucha – Petr1888, https://commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=50371184
Rak – BíláVrána, https://commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=39706114
Hraniãní kámen – Kirk, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29659774
Mamut – Kirk, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29198318
Îelva – Kirk, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30265097

-r-

Rozcestník Daﬁbucha na Velkém Dáﬁku

Rak v Raãínû

Îelva u kostela Nav‰tívení Panny Marie v Obyãtovû
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Tip na v˘let
·lakhamr v Hamrech nad Sázavou
Jen nûkolik stovek metrÛ od sochy mamuta (viz str. 53) najdete velice zajímavou kulturní památku vûnovanou hamernictví, dﬁevaﬁství a bydlení za posledních
majitelÛ, vhodnou také pro dûti. Jádrem
expozice je plnû funkãní hamerské zaﬁízení, získané z náﬁaìového hamru v PodhÛﬁí u Nepomuku, na kterém pﬁi speciálních akcích pracují kováﬁi. Pﬁi bûÏn˘ch
prohlídkách je náv‰tûvníkÛm pﬁedvádûna ãinnost vodního kola, potﬁebného pro
provoz hamerského kladiva.
Krátce z historie: Osídlení zdej‰í oblasti
je spojeno s ﬁádem cisterciákÛ ze Ïìárského klá‰tera, kteﬁí zde zakládali hospodáﬁské provozy. PÛvodnû stﬁedovûk˘
hamr – mechanická kovárna mûl za úkol
zpracovávat Ïeleznou rudu tûÏenou
v okolí. Zanikl v 17. století. Ml˘nsk˘ náhon byl poté vyuÏit pro obilní ml˘n, kter˘
pracoval aÏ do období druhé svûtové
války. Posledními majiteli byla mlynáﬁská
rodina BrdíãkÛ. Expozici spravuje Technické muzeum Brno.
Otevﬁeno:
kvûten – záﬁí
úter˘ – nedûle, svátky*
9.00 –12.00 / 13.00 –17.00
(poslední vstup v 16.00)
* Pﬁipadne-li svátek na pondûlí, zavíracím
dnem bude úter˘ následující po tomto
svátku.
ﬁíjen
soboty, nedûle a svátky
9.00 –12.00 / 13.00 –17.00
(poslední vstup v 16.00)
Prohlídka v jiné termíny (min. 10 osob)
je moÏná po pﬁedchozí domluvû.

Kontakt:
telefon: 602 225 243
e-mail: slakhamr@tmbrno.cz
Hamry nad Sázavou
591 01 Îìár nad Sázavou
GPS: 49.5661408N, 15.8785378E

-r-
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Informaãní „kanály“ Obce Mûnín
Zajímá vás, co se dûlo v na‰í obci, co se pﬁipravuje? V‰e najdete
na tﬁech informaãních kanálech obce:

WEBOVÉ STRÁNKY
www.menin.cz
Web obce nabízí tyto záloÏky:
– Úvodní strana – aktuální informace z obce
– Obecní úﬁad – ve‰keré kontaktní údaje obecního úﬁadu a úﬁední
zprávy
– Obec, kultura, sport a voln˘ ãas
– SluÏby a firmy
– Fotogalerie
– Napi‰te nám své dotazy, námûty a pﬁípomínky
– Diskuzní fóra

FACEBOOK
https://www.facebook.com/menin.brnovenkov/?ref=aymt_
homepage_panel

MOBILNÍ ROZHLAS
K vyuÏívání této sluÏby je tﬁeba se zaregistrovat a vlastnit chytr˘ telefon. Pﬁi
registraci vyplníte va‰e telefonní ãíslo a e-mail. Následnû budete ZDARMA
dostávat:
•
•
•
•

SMS zprávy
hlasové zprávy
e-maily
zprávy do aplikace

Registrujte se na menin.mobilnirozhlas.cz nebo odevzdáním registraãního
ústﬁiÏku na obecním úﬁadû.
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ﬁlmový klub
Sobota 7. dubna 2018
od 19 hodin

Pozvánka do kina

NEMILOVANÍ
Filmové drama režiséra
Andreje Zvjaginceva
Rusko / Francie / Německo / Belgie
2017, 127 min.
Film v ruském znění s titulky
Vstupné 70 Kč
Žeňa a Boris procházejí bolestným rozvodem. Pohromadě je drží už jen poslední starost, prodej bytu, jinak si oba
zařídili nový život po svém. Žeňa si
našla staršího bohatého muže, Boris čeká dítě s kolegyní z práce. Jejich dvanáctiletý syn Aljoša je spíš přítěží. Nestojí o něj ani jeden, jako by jim připomínal vlastní selhání. Neprojevují mu náklonnost, zdá se, že toho nejsou ani
schopni. Všechno se změní ve chvíli, kdy Aljoša zmizí. Náhlý pocit prázdnoty
dožene oba rodiče k pátrání nejen po vlastním synovi, ale i po kořenech vlastního emocionálního chladu.

KONCERT – Tereza Škrháková
Po skončení projekce zahraje brněnská harmonikářka a zpěvačka. V jejím repertoáru
najdete převážně lidové písně sahající od
Ruska po Moravu, ale také instrumentální
skladby s nádechem Francie, Irska a Bretaně, cover verze populární muziky i autorské písně vycházející z lidové tvorby.
Vstupné dobrovolné
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