VáÏení a milí spoluobãané,

âíslo 1/ 2010

rád bych Vás pozdravil a popfiál Vám klidn˘ a úspû‰n˘
nov˘ rok.
V prvních t˘dnech ãi mûsících obvykle hodnotíme rok
minul˘, dûláme rÛzné anal˘zy v hospodafiení obce,
chystáme podklady pro ekonomick˘ audit a zároveÀ se
díváme dopfiedu v návaznosti na novû vytvofien˘ rozpoãet
obce.
LoÀsk˘ rok v hospodafiení státu nelze povaÏovat za
pfiíli‰ zdafiil˘, coÏ se projevilo i v nûkter˘ch pfiíjmov˘ch
daÀov˘ch poloÏkách do rozpoãtu obce. Ekonomika na‰eho státu se nachází v krizi (podobnû i ekonomiky dal‰ích zemí svûta jsou v urãité krizi), dosti firem a ÏivnostníkÛ zaniká, obãané ztrácí práci a pfiib˘vá nezamûstnan˘ch.
Je nezodpovûdné, jestliÏe se politické skupiny osoãují
z neãinnosti a dûlají, jako by se jich tento problém net˘kal. V Ïivotû lidí se v‰ak odehrávají rÛznorodé lidské pfiíbûhy, kdy nejde vÏdy jen o politiku a ekonomiku, a pro
mnohé z nás byl loÀsk˘ rok úspû‰n˘m.
DÛleÏit˘m momentem je dobfie fungující rodina, vzájemná tolerance a vztah k blízk˘m. Podobnû je tomu i ve
fungování a ãinnosti obce, a proto na nû nezapomínejme.
Budeme se muset vyrovnat s hospodafiením státu, s moÏn˘m zvy‰ováním daní a s protikladn˘m omezováním dávek od státu.
Rok 2010 bude rokem volebním, kdy se sejdou volby
snûmovní, senátní a komunální. Obãané tak dostanou
pfiíleÏitost promluvit do vûcí vefiejn˘ch.
Nyní potfiebujeme rozumnost v chování obãanÛ a dûlejme kaÏd˘ z nás to, co umíme a co mÛÏeme nabídnout
ostatním. Spoléháme i v leto‰ním roce na dobrou vzájemnou spolupráci obce s obãany a dûlejme jen to, co
se shoduje s na‰ím vûdomím. Pomáhejme si navzájem
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a rozhlíÏejme se kolem sebe, abychom zachytili realitu na‰eho skuteãného Ïivota. Urãitû
nechceme nesmyslnû zadluÏovat obec, ale spí‰e realizovat investiãní akce, které pokryjeme z vlastního rozpoãtu a z moÏn˘ch získan˘ch dotací.
Pfieji nám v‰em, aby se nám rok 2010 vydafiil a byl pro nás v‰echny velmi úspû‰n˘.
Také Vám v‰em pfieji pevné zdraví, osobní spokojenost a dobfie fungující rodinn˘ Ïivot.

STAROSTA OBCE

Krátké hodnocení roku 2009
Z rozpoãtu obce na rok 2009 se podafiilo zrealizovat a zafinancovat naplánované stavební a projekãní práce, splácet pÛjãky na vodovod a intenzifikaci âOV a udrÏet spolehliv˘ chod obce.
Stavební a projekãní práce:
– Úprava krajnice silnice III/4169 vãetnû odvodnûní po obou stranách v úseku od kfiiÏovatky u kostela po myslivnu, souãástí této úpravy bylo i odfrézování Ïiviãného povrchu
silnice a poloÏení asfalto-betonového povrchu.
– Oprava chodníku v úseku od RD Franti‰ka Vozdeckého ã. p. 105 aÏ po autobusovou
zastávku ,,Toãna autobusÛ“.
– Úprava krajnice silnice II/416 po obou stranách od základní ‰koly po hostinec ,,U Bílého
beránka“.
– Parkovi‰tû a odstavné plochy u bytovek vãetnû ãásteãn˘ch oprav místních komunikací
v dané lokalitû.
– Úprava terénu a zhotovení oplocení dûtského hfii‰tû u bytovek.
– Oprava chodníkÛ v osadû Jalovisko (vyuÏitím materiálÛ z chodníkÛ z obce Mûnín).
– Vybudování dûtského hfii‰tû u fotbalového hfii‰tû vãetnû terénních úprav pro víceúãelové hfii‰tû (dûtské hfii‰tû se otevfie na jafie r. 2010 po kvalitním zatravnûní).
– Rekonstrukce sociálního zafiízení v Z· Mûnín – II. etapa.
– Oprava stropu v uãebnû fyzikálnû-chemické Z· Mûnín vãetnû nov˘ch rozvodÛ a vybavení.
– Stavební úprava místnosti na fafie Mûnín pro úãely Z· Mûnín.
– Realizace pfiechodu pro chodce pfied RD ãp. 105 vãetnû osvûtlení pfiechodu.
– Oprava chodníku na b˘valém ml˘nském náhonû v úseku od ulice Chaloupky aÏ po RD
manÏelÛ Ralenovsk˘ch ãp. 411.
– Vybavení provozní místnosti v obecním sále nábytkem a elektrick˘mi spotfiebiãi.
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– Vybavení kanceláfie administrativy (v b˘valé sbûrnû prádla) nábytkem a informaãní
technikou.
– Byla zpracována studie ,,komunikaãních úprav“ ulice Ruské vãetnû geodetického zamûfiení.
– Projektová dokumentace pro stavbu komunikace pro pû‰í od autobusové zastávky
,,U ml˘na“ aÏ po uliãku ,,Chaloupky“.
– Energetick˘ audit a projektová dokumentace pro zateplení Z· a M· Mûnín (podklady
pro získání dotace).
Z tohoto struãného v˘ãtu akcí naplánovan˘ch a realizovan˘ch v roce 2009 je patrné,
Ïe rozsah stavebních a projekãních prací byl znaãnû nároãn˘. V‰echny tyto akce se nám
podafiilo pracovnû i finanãnû zvládnout. Hospodafiení obce v roce 2009 bylo opût zkontrolováno a vyhodnoceno auditorskou firmou Bohemia Audit. Úspû‰né hospodafiení obce
je v‰ak i pfiímo závislé na pomoci Vás v‰ech obãanÛ, ktefií se spoleãnû s námi staráte
o zeleÀ v obci a udrÏování pofiádku pfied sv˘mi rodinn˘mi domy. Za tuto spolupráci Vám
patfií podûkování s pfiáním, aby tomu bylo tak i nadále. Podûkování patfií téÏ v‰em ãlenÛm
obãansk˘ch sdruÏení a spolkÛ, ktefií svou ãinností vytváfií nezanedbatelné spoleãenskokulturní a sportovní dûní v obci.
-st-
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1 Úprava vjezdu do hasiãské zbrojnice
2 Oboustranná úprava krajnice v úseku od Z·
po hostinec U Bílého beránka
3 Pfiechod pro chodce u sokolovny
4 Nov˘ chodník v úseku od RD pana Golda
smûrem k sokolovnû
5 Dûtské hfii‰tû u Mûnínské tÛnû
– poãátek v˘stavby
6 Parkovi‰tû u bytovek
7, 8 Dûtské hfii‰tû u bytovek
9 Rekonstrukce sociálního zafiízení v Z·
10, 11 Rekonstrukce stropu v chemicko-fyzikální tfiídû
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Rozpoãet na rok 2010
Pfii sestavování rozpoãtu obce na rok 2010 jsme vycházeli ze skuteãnosti naplnûní rozpoãtu r. 2009. Byly sestaveny pfiedpokládané pfiíjmy jak daÀové, tak i ostatní pfiíjmy nedaÀové. Následnû byly do v˘dajÛ zapracovány neinvestiãní v˘daje vãetnû financování a posléze zafiazeny investiãní akce.
Prioritnû se v investiãních akcích zamûfiíme na pÛdní vestavbu v Matefiské ‰kole Mûnín.
Její realizací získáme uãebnu vãetnû jejího zázemí pro vytvofiení dal‰í tfiídy M· Mûnín. Na
základû zpracování studie energetického auditu a projektové dokumentace ke sníÏení
energetické nároãnosti budov Z· a M· Mûnín jsme z osy: Operaãního programu Îivotního prostfiedí, prioritní osa 3, v˘zvy ã. 16 podali Ïádost o dotaci na ãerpání prostfiedkÛ
z fondÛ EU na realizaci projektu s názvem ,,Zateplení budov M· a Z· Mûnín“. Pokud obec
získá dotaci, potom vlastní realizace akce by následovala koncem roku 2010 a pfiecházela
by do roku 2011.
I v leto‰ním roce budeme pokraãovat v opravû chodníkÛ, a to v ulici Rybiãkova a ãásti
chodníkÛ naproti sokolovny od RD ãp. 120 aÏ po RD ãp. 194.
Novû bude realizován chodník pro pû‰í na b˘valém ml˘nském náhonû od autobusové
zastávky ,,U ml˘na“ aÏ po ulici Chaloupky. Nov˘ chodník tak naváÏe na opraven˘ chodník
od ul. Chaloupky aÏ po RD ãp. 411 manÏelÛ Ralenovsk˘ch, ãímÏ se zprÛchodní novû zastavûné ãásti obce.
Nadále budeme pokraãovat spoleãnû se Správou a údrÏbou silnic Jihomoravského
kraje s úpravou krajnice silnice II/416 vãetnû odvodnûní v úseku od bytového domu
ãp. 336 (Na Klínku) po obou stranách aÏ na konec obce (smûr Telnice). Souãástí této
úpravy bude i vymezení prostoru pro parkování osobních automobilÛ u hlavní silnice.
Po postavení dûtského hfii‰tû u ,,Mûnínské tÛnû“ budeme pokraãovat v dal‰í etapû realizace víceúãelového hfii‰tû s umûlohmotn˘m povrchem.
V návaznosti na projektovou dokumentaci ke komunikaãním úpravám v ulici Ruská a postavení parkovi‰tû u bytovek 355, 401– 406 musí b˘t zpracován nov˘ pasport dopravního
znaãení místních komunikací v obci Mûnín. Po jeho zpracování a odsouhlasení Dopravním
inspektorátem Policie âR se zamûfiíme na lep‰í zprÛjezdnûní místních komunikací.
V osadû Jalovisko se zpracovává studie proveditelnosti odkanalizování osady a po
dofie‰ení majetkoprávních vztahÛ se zamûfiíme v Jalovisku i na dal‰í opravu chodníkÛ
a úpravu vefiejného prostranství.
V plánu obce na rok 2010 je i dosadba zelenû a úpravy vefiejn˘ch prostranství. Naplánovány jsou i kulturní a spoleãenské akce, sportovní soutûÏe a jiné akce, o kter˘ch se
dozvíte na jiném místû Zpravodaje.
Nemalé v˘daje z rozpoãtu obce tvofií i v˘daje na zimní údrÏbu obce. A právû leto‰ní zima
fiádnû provûfiuje na‰e schopnosti a moÏnosti, dosti zatûÏuje v˘daje na zimní opatfiení s respektováním ,,chodníkového“ zákona. Dûkujeme Vám v‰em spoluobãanÛm za vydatnou
pomoc pfii odklízení snûhu a o‰etfiení chodníkÛ a tím i znaãnou solidaritu s obcí. Dal‰í údaje
o rozpoãtu obce na rok 2010 – viz Rozpoãet 2010.
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Rozpoãet na rok 2010 – pfiíjmy
DaÀ z pfiíjmu – závislá ãinnost
DaÀ z pfiíjmu – podnikatelská ãinnost
DaÀ – kapitálové v˘nosy
DaÀ z pfiíjmu – právnické osoby
DaÀ z pfiíjmu – obec
DaÀ – DPH
Komunální odpad od obãanÛ

2 500 000 Kã
200 000 Kã
190 000 Kã
3 200 000 Kã
0 Kã
4 900 000 Kã
780 000 Kã

Poplatky za psy

15 400 Kã

Poplatky za hrací automaty

80 000 Kã

V˘tûÏek z VHP
DaÀ z nemovitosti
DaÀové pfiíjmy
Dotace ‰kolství, v˘kon SP
Prodej pozemkÛ

77 000 Kã
2 000 000 Kã
14 014 400 Kã
0 Kã
2 000 000 Kã

Z dob˘vacího prostoru – BáÀsk˘ úfiad

140 000 Kã

Pronájem – vodovod

100 000 Kã

Pronájem – ZeleÀák – fa Oxid
Stoãné
Nájem stfiechy – p. Fryc
TrÏba – kino
âtenáfiské pfiíspûvky
Nájem – p. Kfiivánek, RD 62
pfi. Eko-kom – za tfiídûn˘ odpad

12 000 Kã
800 000 Kã
6 000 Kã
80 000 Kã
1 000 Kã
18 000 Kã
50 000 Kã

El. energie objektÛ OÚ

220 000 Kã

Za energie – DvÛr, po‰ta, zdravotní stfiedisko

100 000 Kã

Za prodej zboÏí

10 000 Kã

Vratky energií Jalovisko

50 000 Kã

Vnitfiní správa – nájmy
Nájmy – DvÛr, Hoblík, zdravotní stfiedisko
Úroky Zbú
Ostatní pfiíjmy
P¤ÍJMY CELKEM

446 500 Kã
150 000 Kã
4 183 500 Kã
18 197 900 Kã
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Rozpoãet na rok 2010 – v˘daje
Zemûdûlství a lesní hospodáfiství
Pozemky – podnikatelská zóna

646 300 Kã

PrÛmyslová a ostatní odvûtví hospodáfiství
Sbûr a zpracování druhotn˘ch surovin

128 700 Kã

ZáleÏitosti pozemních komunikací, silnice
Místní komunikace, chodníky, cyklostezka
Vodní hospodáfiství
âOV, kanalizace, vodovod
·kolství
Matefiská ‰kola, ‰kolní jídelna
Základní ‰kola

3 645 700 Kã

936 500 Kã

4 634 000 Kã

Kultura

544 700 Kã

Tûlov˘chova a zájmová ãinnost

870 000 Kã

Bydlení, komunální sluÏby a územní rozvoj

469 500 Kã

Ochrana Ïivotního prostfiedí

1 454 300 Kã

Sociální sluÏby a ãinnost v sociálním zabezpeãení

15 000 Kã

PoÏární ochrana

80 000 Kã

Státní správa, územní samospráva
Ostatní ãinnosti
V¯DAJE CELKEM

3 006 000 Kã
474 900 Kã
16 905 600 Kã

Financování
Splátka pÛjãky SFÎP

380 000 Kã

Splátka vodovodu

586 000 Kã

Podíl obce – sítû u Hfii‰tû E-ON

326 300 Kã

Celkem

1 292 300 Kã
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Nová katastrální mapa na‰í obce
Dokonãení pfievodu ãíselného vyjádfiení katastrální mapy v S-JTSK
do digitální podoby v katastrálním území Mûnín
S úãinností od 23. 10. 2009 zaãal platit nov˘ soubor popisn˘ch a geodetick˘ch informací katastru nemovitostí v katastrálním území Mûnín. Zaãala platit nová digitální mapa,
kterou zpracovalo Katastrální pracovi‰tû Brno-venkov, Úzká 471/6, 656 77 Brno, Trnitá.
Tato zmûna se t˘ká pfieváÏnû extravilánu, tj. pozemkÛ mimo zastavûné území obce. Intravilánu – zastavûn˘ch ãástí obce – se tyto zmûny nijak nedotkly, pfiiãemÏ vlastníci pozemkÛ
byli o provedení zmûn v ãíslování upozornûni dopisem z Katastrálního úfiadu Brno-venkov.
Pro vût‰inu vlastníkÛ pozemkÛ v katastru v‰ak pfieãíslování znamená to, Ïe:
1. Byly pfieãíslovány parcely – parcelám byla pfiidûlena nová parcelní ãísla, vlastník je v‰ak
stále stejn˘.
2. Zanikly parcely vedené ve zjednodu‰ené evidenci – oznaãeny ve stavu PK, EN, ZE –
a tyto byly v‰echny pfievedeny do stavu KN.
3. Vzniká povinnost vlastníka podat doplÀující daÀové pfiiznání k nemovitostem, které uÏívá
napfi. zemûdûlské druÏstvo, soukromí zemûdûlci apod. Termín daÀového pfiiznání v pfiípadû, Ïe majitel podává pfiiznání za cel˘ svÛj LV (list vlastnictví) a je jedin˘m vlastníkem
parcel, je do 30. 4. 2010. V pfiípadû, Ïe vlastní pouze ãást pozemku a je spoluvlastníkem s jin˘m dal‰ím (tzv. podílové vlastnictví napfi. podíl je 1/2, 1/3 …) a tuto ãást si
samostatnû zdaÀuje, pak podává pfiiznání k 31. 1. 2010, nyní okamÏitû.
4. Katastrální úfiad Brno-venkov rozeslal automaticky v‰em vlastníkÛm pozemkÛ, kter˘ch
se zmûna dotkla, dopis s vyrozumûním. Více informací ohlednû zmûn a evidence pozemkÛ poskytne:
Katastrální úfiad Brno-venkov, Úzká 6, Brno
tel. 542 532 211, e-mail: kp.brnovenkov@enzk.cz.
Informace ohlednû zdanûní pozemkÛ poskytne:
Finanãní úfiad Brno-venkov, Pfiíkop 834/8, tel. 545 125 111, podatelna@brv.ds.mfcr.cz

autorka:
Vendulka Kaplanová

autorka:
Klárka âechová
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Informace pro obãany
Hodiny pro vefiejnost na OÚ Mûnín:
po
8.00 –17.00
st
8.00 –17.00
pá
8.00 –10.00 Tel. 544 224 521
Sbûrna prádla byla k 30. 6. 2009 zru‰ena, v na‰í obci jiÏ nefunguje. V prostoru b˘valé sbûrny prádla byla zfiízena:
Druhá kanceláfi administrativy OÚ
Úfiední hodiny této kanceláfie:
po, st 8.00 –17.00
Zde se vyfiizuje
– pfiihla‰ování k trvalému pobytu
– ovûfiování podpisÛ a listin
(legalizace a vidimace)
– v˘bûr poplatkÛ
– pofiizování fotokopií
Od 1. 3. 2010 zde bude zfiízeno pracovi‰tû CZECH-Point (v˘pisy z Katastru
nemovitostí, z Obchodního rejstfiíku, ze
Îivnostenského rejstfiíku, z Rejstfiíku
trestÛ, z bodového hodnocení fiidiãÛ…)
Obãanské prÛkazy a cestovní pasy vydávají:
– Matrika Bluãina
– Matrika Îidlochovice
Matrika Bluãina
po, st 8.00 –12.00 13.00 –17.00
Tel. do Bluãiny:
547 235 221, 547 235 306
Mûstsk˘ úfiad Îidlochovice:
po, st 8.00 –17.00 po cel˘ den
Telefon do Îidlochovic:
547 428 744 hlavní matrika
547 428 742 evidence obyvatel
547 428 743 obãanské prÛkazy,
cestovní pasy

V Îidlochovicích se vyfiizují první obãanské prÛkazy pro patnáctileté, ostatní
OP, cestovní pasy a fiidiãské prÛkazy.
Matrika Îidlochovice sdûlila, Ïe pfii potfiebû obãanÛ vyfiídí naléhavé záleÏitosti
obãanÛ i mimo úfiední dny (napfi.vydání
cestovního pasu s pfiíplatkem – do druhého dne, nebo kdyÏ mají obãané cestu
k lékafii v neúfiední den).
Doklady, které jsou potfiebné k vydání
prvního obãanského prÛkazu patnáctilet˘m obãanÛm:
– rodn˘ list
– oddací list rodiãÛ
– cestovní pas (pokud je jiÏ vydán)
– 1 foto
– kopii pfiihla‰ovacího lístku
(obdrÏíte na Obecním úfiadû Mûnín)

Po‰ta Mûnín:
po 8.00 –10.00
út
8.00 –11.00
st
8.00 –10.00
ãt
8.00 –11.00
pá 8.00 –11.00

14.00 –17.00
13.00 –15.00
14.00 –18.00
13.00 –15.00
13.00 –15.00

Knihovna:
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
16.30 –18.00
ãt
7.00 –11.00
pá 13.00 –15.00

10

MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ

1 / 2010

Informace pro obãany
Údaje z evidence obyvatel za rok 2009

Poplatek za komunální odpad

Poãet obyvatel k 31. 12. 2009:
– muÏÛ
– Ïen

Od 22. 2. 2010 do 31. 3. 2010 se bude
vybírat poplatek za komunální odpad na
rok 2010.
V˘‰e poplatku ãiní 500,-Kã/osoba/rok.
Dûti do 3 let vûku jsou od poplatku
osvobozeny (dûti narozené v roce 2007,
2008, 2009).
Poplatek hradí v‰ichni obãané pfiihlá‰ení k trvalému pobytu.
Obãané mohou poplatek uhradit hotovû v kanceláfiích OÚ Mûnín nebo bezhotovostním pfievodem na úãet obce.

1696
836
860

Narozeno:
– chlapcÛ
– dûvãat

20 dûtí
11
9

Úmrtí:

10

SÀatek:

16

Rozvod:

4

Pfiistûhovaní do Mûnína:

77

Odhlá‰eni z Mûnína:

26

Pfiestûhování v rámci obce:

15

ãíslo úãtu:
variabilní symbol:

PrÛmûrn˘ vûk v na‰í obci:
– muÏi
– Ïeny

1349490369 / 0800
20101337XXX
(XXX = ãíslo popisné)

37 let
39 let

VZOR:

20101337144

Informace Ministerstva financí âR
Ukonãení osvobození nov˘ch staveb obytn˘ch domÛ a bytÛ v nov˘ch stavbách obytn˘ch domÛ od 1. 1. 2010
Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona
ã. 338/1992 Sb., o dani z nemovistosti, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o dani
z nemovitosti“), byly od danû ze stabev osvobozeny nové stavby obytn˘ch domÛ ve vlastnictví
fyzick˘ch osob a byty ve vlastnictví fyzick˘ch
osob v nov˘ch stavbách obytn˘ch domÛ, pokud
tyto stavby nebo byty slouÏily k trvalému bydlení
vlastníka nebo osob blízk˘ch. Toto ustanovení
bylo s úãinností od 1. 1. 2009 zru‰eno zákonem
ã. 1/2009 Sb.
Ve smyslu pfiechodného ustanovení ã. II zákona ã. 1/2009 Sb. bylo uvedené osvobození
poskytnuto naposledy v roce 2009. Na rok 2009
jiÏ pfiitom nebylo moÏno novû pfiiznat nárok na
osbobození u stavby nebo bytu, které byly dokonãeny v prÛbûhu roku 2008 nebo pozdûji.

Poãínaje zdaÀovacím obdobím roku 2010
zcela konãí platnost osvobození od danû ze
staveb podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g)
zákona o dani z nemovitosti, na které vznikl
nárok ve zdaÀovacích obdobích do roku 2008
vãetnû, pfiiãemÏ poãínaje zdaÀovacím obdobím roku 2009 jiÏ nov˘ nárok na toto osvobození nevzniká.
V souvislosti s ukonãením osvobození od
danû ze staveb podle ustanovení § 9 odst. 1
písm. g) zákona ã. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, nevzniká poplatníkÛm povinnost
podat daÀové pfiiznání k dani z nemovitosti
ani sdûlit správci danû tuto zmûnu, neboÈ
nedochází-li k jin˘m zmûnám neÏ tûm, které jsou
uvedeny v § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovistosti, vymûfií pfiíslu‰n˘ správce danû upravenou daÀ z moci úfiední a v˘sledek vymûfiení
oznámí poplatníkovi platebním v˘mûrem nebo
hromadn˘m pfiedpisn˘m seznamem.
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âesk˘ zahrádkáfisk˘ svaz,
ZO Mûnín,
Vás srdeãnû zve na

V¯STAVU
VÍN
SPOJENOU S OCHUTNÁVÁNÍM

V˘stavu pofiádá
v sobotu 20. února 2010
od 9 do 21 hodin,
v sále Obecního úfiadu v Mûnínû
V odpoledních hodinách
pfiispûje k dobré náladû
cimbálová muzika VARMUÎI
Obãerstvení – tombola
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Kulturní akce v novém sále v roce 2009













21. února uspofiádal SK Mûnín Sportovní ples.
21. února âesk˘ svaz zahrádkáfiÛ Mûnín jako kaÏd˘ rok uspofiádal bodování vín a následnû poté
28. února V˘stavu vín. V˘stava vín se stala hojnû nav‰tûvovanou spoleãenskou akcí.
10. ãervence probûhlo Pfiedhodové posezení s obãany s populární cimbálovou muzikou VarmuÏi.
19.– 20. záfií uspofiádal SPCCH Mûnín v˘stavu „Krásy podzimu“. Obãané zde vystavovali svoje v˘pûstky.
3. fiíjna kulturní komise OÚ Mûnín jiÏ potfietí uspofiádala Setkání seniorÛ. Pozváni byli
obãané, ktefií dovr‰ili 80 a více let. V souãasné dobû Ïije v na‰í obci 49 obãanÛ uvedeného vûku. Samotného setkání se zúãastnilo 20 seniorÛ. Pfiipravili jsme pro nû obãerstvení, kytiãky a dûti ze ‰kolní druÏiny vyrobily malé dárky. V doprovodném programu
vystoupili Ïáci Základní a Matefiské ‰koly Mûnín, hudební doprovod zprostfiedkoval
pan Viktor Buchta. Seniofii byli potû‰eni zájmem a pozorností obce a tato akce se jim
líbila.
Dal‰í spoleãenskou akcí bylo Vítání obãánkÛ, které se uskuteãnilo 14. listopadu. Do
tûchto oslav byly zafiazeny dûti narozené od ãervence 2008 aÏ do ãervna 2009. Bylo
pozváno 26 rodin s dûtmi. Vítání obãánkÛ se zúãastnili v‰ichni pozvaní. Pro tuto akci
byl zaji‰tûn doprovodn˘ program dûtí Základní a Matefiské ‰koly Mûnín. Maminky obdrÏely kytiãku, pamûtní list dítûte a malou kníÏku o dítûti. Nakonec se rodiãe podepsali
do pamûtní knihy a nechali si své dûti vyfotografovat.
Velk˘ dík patfií ãlenkám Kulturnû-sociální komise a panu starostovi, ktefií mûli se zaji‰tûním obou akcí nejvíce práce a povinností.
28.– 29. listopadu uspofiádal SPCCH Mûnín Pfiedvánoãní jarmark s ukázkami tradiãních fiemesel a prodejem fiemesln˘ch v˘robkÛ. Tuto v˘stavu zhlédlo více neÏ 600 náv‰tûvníkÛ.
11. prosince se konalo Mikulá‰ské posezení ãlenÛ SPCCH Mûnín.
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·kolní radosti
Bûhem letních prázdnin pro‰la budova na‰í ‰koly rozsáhl˘mi stavebními úpravami v celkové hodnotû 1 500 000 Kã. Zmíním se jen o tûch nejvût‰ích. V pfiízemí a v 1. patfie byly
zcela pfiebudovány dívãí WC za 500 000 Kã, oprava stropu v jedné z uãeben si vyÏádala
300 000 Kã a novû vybudovaná odborná uãebna fyziky a chemie byla pofiízena za
400 000 Kã. Chtûl bych touto cestou je‰tû jednou podûkovat na‰emu zfiizovateli, tedy
Obecnímu úfiadu v Mûnínû.
Na‰e ãinnost je sice pfieváÏnû zamûfiena na vzdûlávání dûtí – jak jinak – jsme pfiece
‰kola, ale i bûhem ‰kolního roku se najde ãas na zábavu a na rÛzné jiné aktivity. V záfií
se Ïáci 9. tfiídy zúãastnili preventivního programu zamûfieného na sociálnû patologické jevy
pfii pobytu v rekreaãním zafiízení Smraìavka, kter˘ byl hrazen z dotace Jihomoravského
kraje. Vranovské empiády se úãastníme pravidelnû, loni v záfií jsme do soutûÏe vyslali
21 ÏákÛ. K jiÏ tradiãním akcím, na nûÏ se zvlá‰tû Ïáci niÏ‰ích roãníkÛ kaÏd˘ rok tû‰í, patfií
Stra‰ideln˘ den, Mikulá‰ská nadílka, vánoãní besídky a dal‰í. V prÛbûhu prosince zhlédli
Ïáci niÏ‰ích tfiíd divadelní pfiedstavení v Îatãanech. Pohádka se v‰em moc líbila. Leden
a zaãátek února je vyhrazen zimním sportÛm. Bruslafisk˘ v˘cvik probûhl 25. ledna na mobilním kluzi‰ti u Olympie. LyÏafisk˘ v˘cvikov˘ kurz, jehoÏ se úãastnilo 27 ÏákÛ 2. stupnû,
se uskuteãnil v prvním únorovém t˘dnu ve Velké Úpû v Krkono‰ích. Zaãátkem února se
Ïáci 2. stupnû zúãastnili pravidelné zemûpisné exkurze, tématem té leto‰ní byla Indie. Jaro
pfiivítáme Velikonoãní vernisáÏí, na níÏ se pfiedstaví na‰e dûti sv˘mi rukodûln˘mi v˘robky
inspirovan˘mi právû tímto roãním obdobím. Souãástí této vernisáÏe bude i den otevfien˘ch
dvefií. V dubnu jiÏ tradiãnû oslavíme Den Zemû. Srdeãnû v‰echny na‰e spoluobãany
zveme na ‰kolní akademii, která se bude konat koncem ãervna.
Îáci na‰í ‰koly se bûhem uplynul˘ch mûsícÛ zúãastnili rÛzn˘ch sportovních soutûÏí.
V pfiedvánoãním období probûhlo ‰kolní kolo Olympiády z matematiky a Olympiády z ãeského jazyka, konal se turnaj v fie‰ení sudoku. Vûdomosti ÏákÛ 9. tfiídy byly ovûfieny prostfiednictvím testÛ Kalibro a budou srovnány s celorepublikov˘m prÛmûrem.
-zj-
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Pokud chcete dûní v na‰í ‰kole aktuálnû sledovat, doporuãujeme nav‰tívit

www.zs.menin.indos.cz
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Vyrábíme draky
Andûlsk˘ den
Ve ‰kolní druÏinû
Bruslíme
Helloween
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âinnost SPCCH v uplynulém roce
âinnost Svazu postiÏen˘ch civilizaãními chorobami v Mûnínû byla v minulém roce velmi
rÛznorodá. V základní ‰kole jsme s dûtmi zdobili kraslice a perníky, pletli pomlázky. V divadle v Boleradicích jsme zhlédli pfiedstavení „Dalskabáty hfií‰ná ves“ a „Láska brány otevírá“. Dal‰í akcí byl zájezd do Bystrovan a na Flóru do Olomouce. Chodíme si dvakrát
v t˘dnu zacviãit, v základní ‰kole jsme se díky trpûlivosti pana Kociána uãili základy práce
na poãítaãi.
Na rekondiãních pobytech v Krkono‰ích a na Vysoãinû nabralo nové síly 21 na‰ich
ãlenÛ.
Na podzim jsme pfiipravili v˘stavu Krásy podzimu a pfied Vánocemi Jarmark. V˘robky
kováfiÛ, skláfiÛ, pernikáfiky a dal‰ích fiemeslníkÛ, biÏuterii a kvûtiny pro advetní v˘zdobu si
mohli náv‰tûvníci zakoupit.
Pfiedvánoãní posezení se stává tradicí. Pfii muzice a svafieném víneãku jsme si zatanãili a zazpívali koledy.
Paní Kleinové se podafiilo vyhledat populární brnûnskou historiãku paní Milenu Flodrovou a poÏádat ji o pfiedná‰ku o historii Mûnína. Paní Flodrová se z ãasov˘ch dÛvodÛ omluvila, av‰ak spolu s panem Vesel˘m zafiadili do vysílání âeského rozhlasu Brno krátké vyprávûní o na‰í obci. Tento pofiad s pozdravem pro v‰echny obãany Mûnína jsme si rádi
poslechli.
I v leto‰ním roce nabízíme pouãení i zábavu. V‰echny akce, které pofiádáme, jsou pro
v‰echny obãany Mûnína a okolí.
Srdeãnû Vás zveme!
Hana Heinrichová
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Obrazová pfiíloha:
1 – Umûleck˘ kováfi pan Urbánek pfii práci pfied budovou sálu pfii Pfiedvánoãním jarmarku
2, 3, 4, 5 – Tyto obrázky dokumentují v˘stavu Krásy
podzimu, která probûhla ve dnech 19.– 20. 9. 2009
Souãasnû s v˘stavou v sále na radnici jsme si mohli
prohlédnout také slavnotnû vyzdoben˘ kostel svaté
Markéty – obr. 6, 7, 8

6

7

Obrázky na str. 18 pak ukazují fiemesla, zastoupená
na Pfiedvánoãním jarmarku ve dnech 28. a 29. listopadu 2009
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Plán ãinnosti SPCCH pro rok 2010
leden

BESEDA s pracovníkem o. s. Pomoc bez hranic
stfieda 27. 1. 2010, 15.00, budova základní ‰koly

únor

DIVADLO – ·kola Ïen
ãtvrtek 11. 2. 2010, odjezd autobusu v 18 hodin
V¯ROâNÍ SCHÒZE
ãtvrtek 25. 2. 2010, 14.00, sál za radnicí

bfiezen

P¤EDVELIKONOâNÍ POSEZENÍ
pátek 26. 3. 2010, 14.00, sál za radnicí

duben

VELIKONOCE – barvení vajíãek rÛzn˘mi technikami, pletení pomlázek atd.
budova základní ‰koly
ZÁJEZD na Flóru Olomouc
nedûle 25. 4. 2010

kvûten

TURISTICKÁ VYCHÁZKA

ãerven

ZÁJEZD – zámeãek a ZOO Le‰ná
sobota 5. 6. 2010, zámek

záfií

ZÁJEZD – Vinobraní v Mikulovû
sobota 11. 9. 2010

fiíjen

DIVADLO

listopad

JARMARK
nedûle 28. 11. 2010, 9.00 –17.00, sál za radnicí

prosinec

P¤EDVÁNOâNÍ POSEZENÍ
pátek 10. 12. 2010, 15.00, sál za radnicí
Akce SPCCH
jsou pfiístupné
v‰em obyvatelÛm Mûnína
a okolí
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Matefiská ‰kola
Do dvou tfiíd matefiské ‰koly chodí v tomto
‰kolním roce celkem 52 dûtí, po 26 do kaÏdé
tfiídy. Vyhlá‰ka o M· urãuje maximální poãet
24 dûtí ve tfiídû, to znamená, Ïe v kaÏdé
tfiídû máme pfiijaté na v˘jimku 2 dûti navíc.
Obû tfiídy jsou uÏ z velké ãásti vybaveny nov˘m nábytkem a pomÛckami. Stolky
a Ïidliãky ve tfiech velikostech odpovídají
v˘‰kov˘m potfiebám dûtí. Nové otevfiené
skfiíÀky se spoustou úloÏn˘ch boxÛ umoÏÀují dûtem mít v‰echny pomÛcky a hraãky na
oãích a volnû dostupné.
Vzdûlávací program ‰koly je zamûfien na
vytváfiení vztahu k pfiírodû, vûnuje pozornost
vzájemn˘m vztahÛm, spolupráci s rodinou,
základní ‰kolou a dal‰ími subjekty v obci.
Kromû vzdûlávací nabídky zpracované
v programu ‰koly nabízíme dûtem kaÏdoroãnû dal‰í aktivity:
– kaÏd˘ mûsíc divadelní pfiedstavení
(pfiípadnû jin˘ program)
– jednou za rok v˘let na Lesní ‰kolu Jezírko
– plavání v krytém bazénu v Bluãinû
– letos jiÏ tfietím rokem „skupinky“, tj. krouÏek pro pfied‰koláky a jejich rodiãe
– nocování v matefiské ‰kole na konci ‰kolního roku

– kaÏd˘ druh˘ rok ‰kola v pfiírodû – ve spolupráci se Základní ‰kolou Mûnín
– náv‰tûva pfied‰kolákÛ v základní ‰kole
pfied zápisem
Ve spolupráci s rodiãi:
– lampionov˘ prÛvod
– v˘tvarné dílny
– akce na zahradû ‰koly
– ma‰karní ples
Ve spolupráci s obcí:
– pfiíprava programu na vítání obãánkÛ, setkání seniorÛ

Více se o aktuálním dûní v matefiské
‰kole mÛÏete dozvûdût na na‰ich webov˘ch
stránkách:

www.skolka.menin.cz

Obrazová pfiíloha
Vlevo: náv‰tûva pfied‰kolákÛ v Z· pfied zápisem
Vpravo: dûti se uãí, jak se chovat k psovi

„Poznej svého psa“
Îiv˘ pes ve ‰kolce? Proã ne.
Urãitû jste uÏ sly‰eli o canisterapii, nûkdo
má tfieba i vlastní zku‰enost s tím, jak speciálnû vycviãení psi pomáhají handicapovan˘m dûtem i dospûl˘m.
Vûdí ale dûti vÛbec, jak se mají správnû ke psovi chovat? Nûkteré se bojí (mají
mnohdy i ‰patnou zku‰enost), jiné zase nemají Ïádné zábrany a s nad‰ením se vrhají
na kdejakého cizího psa.

A tak se na na‰e pozvání jednoho lednového dne objevila ve ‰kolce paní instruktorka s fenkou jménem Crazzy. Paní instruktorka si povídala s dûtmi, jak se mají chovat
ke svému pejskovi, jak se mají chovat venku
k cizím psÛm a názornû to s Crazzy a nebojácn˘mi dobrovolníky pfiedvádûla. Nûkteré
dûti se odváÏnû hrnuly do kaÏdé aktivity a ty
bojácné v‰e mohly sledovat v bezpeãí pod
„kfiídly“ paní uãitelky.
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Hasiãi
Rok 2009 byl pro nás velice pfielomov˘.
Cel˘ prosinec 2008 probíhaly dokonãovací práce na garáÏi (vymalování celého prostoru, nátûr konstrukcí, obklad stûny, instalace vody a umyvadla, pfiekládání pÛvodní elektroinstalace), do které jsme koncem ledna obdrÏeli zakoupen˘ automobil Liaz 101. Po seznámení a drobn˘ch opravách byl automobil zafiazen do zásahu.
První zásah nového vozu byl 3. února 2010 pfii poÏáru sazí v domû ãíslo 81.
Bûhem celého roku následovaly práce jak pfied hasiãskou zbrojnicí, tak uvnitfi – nástfiik
vrat, terénní úprava, nová fasáda, elektroinstalace, osvûtlení.
Tímto bychom chtûli podûkovat obecnímu úfiadu za podporu bûhem celého roku, dále
pak v‰em sponzorÛm – firmû Luxart – Du‰an Kubela za osvûtlení garáÏe, firmû Ma‰a za
zapÛjãení le‰ení, panu Aloisu Pavlíkovi za nastfiíkání vrat – a v‰em, ktefií nás bûhem roku
jakkoliv podpofiili.
Na‰e dûvãata se zúãastnila hasiãsk˘ch soutûÏí. Nejvût‰í úspûch zaznamenala v Îatãanech, odkud si odvezla pfiekvapivé první místo (obr. 1).
âlenové jednotky sboru se zúãastnili celé fiady ‰kolení: nositelé d˘chací techniky, strojníkÛ, na motorové pily.
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Krátk˘ pfiehled událostí roku 2009, pfii
kter˘ch na‰e jednotka zasahovala:
 3. 2. – 7:37
PoÏár sazí v domû ã. 81.
 20. 5. – 18:35
PoÏár dvou men‰ích ohnisek za Karlovou pekárnou
 20. 5. – 19:11
Asistence pfii odstraÀování nebezpeãného roje vãel pfied Z· Mûnín (obr. 2)
 26. 5. – 15:40
PoÏár hráze za rybníãkem
 24. 7. – 00:31
PoÏár pole mezi obcemi Mûnín a Otmarov
 9. 8. – 12:01
PoÏár mezi obcemi Mûnín a Otmarov.
Jednalo se o neohlá‰ené pálení
 20. 8. – 22:52
PoÏár odpadÛ za ãistiãkou odpadních
vod. Obû auta, zásah v d˘chací technice
 4. 9. – 13:52
Havárie pfievráceného kamionu na mostû u lesa. Sanace ropn˘ch látek, úklid vozovky
 4. 9. – 20:45
Stfiídání a hlídání norn˘ch stûn se sanací
ropn˘ch látek do 5.9 – 8:00 hod.
 22.10. – 17:52
Mûnín-Jalovisko – PoÏár odpadu po demolici
Dále se jednotka úãastnila zabezpeãování závodÛ do vrchu 3.– 5. dubna na Mohyle Míru a 18.–19. dubna v Násedlovicích
(obr. 3).
Prosíme zájemce o vstup do zásahové
jednotky sboru, aÈ se dostaví dne 26. února
2010 v 19 hodin do hasiãské zbrojnice.
Do následujícího roku pfieje Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ v‰em obãanÛm hodnû ‰tûstí
a pohody.
David Va‰ek
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KINO
MùNÍN
bfiezen 2010
5. 3. Zemsk˘ ráj to na pohled
âeská hofiká komedie

12. 3. Stínu neuteãe‰
âesk˘ psychologick˘ film

19. 3. Tfii sezóny v pekle
Milostná romance v ãesko-slovensko-nûmecké
koprodukci na pozadí dramatick˘ch událostí
poãátku 50. let minulého století

26. 3. Kletba mûsíãního údolí
Koprodukãní fantasy snímek – dûtské pfiedstavení

duben 2010
2. 4. Na velikosti záleÏí
Hofiká komedie v koprodukci Izraele, Nûmecka
a Francie

9. 4. Pokoj v du‰i

Ná‰ tip

Slovensk˘ psychologick˘ snímek

Zemsk˘ ráj to na pohled
Protagonistky snímku, Marta a její dvû dospívající dcery, Ïijí v nelehk˘ch 70. letech samy, zatímco otec dívek, v˘znamn˘ disident,
se svou novou Ïenou emigruje... Pfiíbûh na motivy autobiografického románu Terezy Bouãkové, ve kterém popisuje své dospívání
v normalizaãních letech a vztah s otcem, spisovatelem Pavlem
Kohoutem, kter˘ rodinu opustil. Hofiká komedie reÏisérky Ireny
Pavláskové. âesk˘ ‰irokoúhl˘ film. 114 minut. MládeÏi pfiístupn˘.

Zaãátek pfiedstavení dûtsk˘ch filmÛ je v 18 hodin, filmÛ pro dospûlé ve 20 hodin.
O pravidelné zasílání programu si mÛÏete napsat na e-mailovou
adresu: retypo@seznam.cz
A je‰tû struãná bilance uplynulého roku:
V roce 2009 odehrálo kino 43 filmÛ, které zhlédlo 1665 divákÛ.
PrÛmûrná náv‰tûvnost na tûchto pfiedstaveních byla 39 divákÛ.
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