VáÏení spoluobãané,

âíslo 1/ 2013

ãas neúprosnû bûÏí a po proÏití klidnûj‰ího období
vánoãních svátkÛ a vítání nového roku vstupujeme
do dal‰ího roãního období na‰í práce. I kdyÏ ekonomická situace mnoh˘ch z nás není zrovna nejlep‰í a doba je stále více uspûchaná, doufám, Ïe
jste pfiedcházející vánoãní dobu proÏili v dobré pohodû v kruhu sv˘ch rodin a pfiíjemného setkávání
s pfiáteli.
Skonãil nám rok 2012, ve kterém jsme hodnû pracovali a vydali spoustu energie, pfiesto se zdá, Ïe
vzhledem k ekonomick˘m v˘hledÛm státu se budeme muset v na‰em Ïivotû ãásteãnû uskromnit.
Mnozí z nás tuto skuteãnost vnímáme, av‰ak návyky z let minul˘ch nás vedou spí‰e k opaku.
Zaãínáme dal‰í roãní období práce v zastupitelstvu
obce a vzájemné spolupráce s obãany obce. Nedílnou souãástí ãinnosti obce je vzájemná spolupráce se spolky a organizacemi, které na území
obce svoji ãinnost vykonávají. Právû na této spolupráci musíme lépe zapracovat, aby byl vytvofien
lep‰í harmonogram spoleãensko-kulturních a sportovních akcí. Nemyslím si, Ïe v‰e je podmínûno
kvantitou akcí, ale spí‰e kvalitou a správn˘m naãasováním.
Rok 2012 lze hodnotit jako úspû‰n˘, i kdyÏ se nám
nepodafiilo zrealizovat z rozpoãtu obce na rok 2012
dvû akce. První akcí bylo odsunutí realizace spla‰kové kanalizace v osadû Jalovisko, kde se cel˘ projekt pfiesouvá i s finanãními prostfiedky na rok 2013,
a to z dÛvodu odkoupení pozemkÛ pro âOV a kanalizaci od cizích vlastníkÛ. Druhou velmi v˘znamnou
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akcí, kterou jsme nemohli zrealizovat, je „Revitalizace slepého ramene, k. ú.
Mûnín“, neboÈ dotace z Operaãního programu Îivotní prostfiedí nám byla pfiidûlena aÏ 21. prosince 2012. Ostatní naplánované akce z rozpoãtu byly splnûny.
Na posledním zasedání Zastupitelstva obce Mûnín dne 21. prosince 2012 byl
schválen rozpoãet obce na rok 2013. Vzhledem k novému rozpoãtovému urãení
daní jsme do nûj mohli zafiadit v‰echny radou obce navrÏené investiãní a neinvestiãní akce (v‰e ostatní viz Rozpoãet na rok 2013).
Pfii této pfiíleÏitosti bych Vám v‰em chtûl podûkovat za velmi dobrou spolupráci
v celém roce 2012. I nadále spoléháme na ochotu obãanÛ pomoci obci. Do roku
2012 pfieji v‰em spoluobãanÛm spokojen˘ Ïivot, hodnû zdraví a osobní a rodinné
spokojenosti.
STAROSTA OBCE

Rekapitulace ãinnosti obce v roce 2012
Ukonãen˘ rok 2012 je pro nás momentem bilancování na‰í ãinnosti tak, jak jsme si
ji pfied rokem zapracovali do rozpoãtu obce.
Stavební a projektové práce:
Oprava chodníku v úseku od obecního sálu aÏ po RD ã. p. 459 Davida Kir‰e na ulici
Pod Ml˘nem. Oprava chodníku probûhla jiÏ zaãátkem roku 2012, nad rámec se podafiilo opravit chodník pfied bytov˘m domem ã. p. 355 na ulici Sídli‰tû.
Zateplení budovy Z· Mûnín. Zateplení se t˘kalo plá‰tû obvodov˘ch zdí budovy, v˘mûny ãásti oken a dvefií a rozsáhlej‰í úpravy ústfiedního topení vãetnû kotelny. Práce
na zateplení budovy Z· byly financovány z prostfiedkÛ fondu EU, ze Státního fondu
Ïivotního prostfiedí a vlastních finanãních prostfiedkÛ obce.
Oprava místní komunikace na ulici Ruská od RD ã. p. 321 Vladimíra Bielãíka aÏ po
RD ã. p. 219 Ivana Kleina. Oprava zahrnovala úpravu obrubníkÛ na trase, ãásteãné vybudování odstavn˘ch ploch pro osobní automobily, odvodnûní komunikace, ãásteãné
odfrézování stávajícího Ïiviãného povrchu a nataÏení nového asfalto-cementového povrchu.
Oprava budovy na povrchu par. ã. 621 u radnice, tzv. „Polyfunkãní objekt“ (b˘val˘
byt správce státního statku). V rámci havarijního stavu se provedlo odizolování budovy,
v˘mûna krovÛ a stfie‰ní krytiny. Dále pak práce zamûfiené na zabezpeãení statiky budovy. V rekonstrukci budovy budeme pokraãovat dle finanãních moÏností v letech 2013
a 2014.
Opravy vefiejného osvûtlení
– na ulici Sídli‰tû provedena v˘mûna svítidel vãetnû opravy stoÏárÛ,
– na ulici Pod Ml˘nem provedena v˘mûna star˘ch svítidel za svítidla repasovaná,
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– v ãásti ulice Sportovní vymûnûny star‰í
svítidla za nová vãetnû nátûrÛ stoÏárÛ,
– mûfiicí místa vefiejného osvûtlení osazena nov˘mi plastov˘mi rozvádûãi.
Kompostéry
Obec Mûnín získala v rámci dotace
z Operaãního programu ÎP a financování z vlastních prostfiedkÛ 420 ks kompostérÛ o objemu 900 l na biologicky
rozloÏiteln˘ odpad vãetnû ‰tûpkovaãe.
Kompostéry mohou získat domácnosti
k likvidaci zelenû z údrÏby zahrad a potravin z domácností. Pomocí kompostování lze z rÛzn˘ch bioodpadÛ získat kvalitní organické hnojivo – kompost. Obec
nabízí obãanÛm na‰í obce kompostéry
k vyuÏití pro jejich RD, event. byty. Kompostéry jsou zpoplatnûny za jednotnou
cenu 300 Kã a domácnosti si mohou
nyní pofiídit i více kompostérÛ.
Provedeno informaãnû orientaãní znaãení (IOZ) obce, tj. pojmenování a oznaãení ulic v obci Mûnín. Smûrové oznaãení ulic slouÏí pro snaz‰í orientaci
v obci a k lep‰ímu vyhledávání rodinn˘ch domÛ obyvateli, správci sítí, zásilkov˘mi dopravci a orgány státní správy.
Smûrové oznaãení ulic bylo provedeno
na samostatn˘ch sloupcích nebo na stoÏárech vefiejného osvûtlení, popfi. sloupech vedení NN (o IOZ obce pí‰eme i na
jiném místû zpravodaje).
Rok 2012 byl dosti pracovní a my doufáme, Ïe v˘sledky jsou patrné. Dûkujeme
v‰em obãanÛm za pomoc pfii údrÏbû obce
a podpofie pfii akcích obce, zájmov˘ch sdruÏení a spolkÛ.

1, 2 Zateplení budovy základní ‰koly
3, 4 Oprava místní komunikace na ulici Ruská
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5– 6 Informaãnû orientaãní znaãení obce
7– 9 Oprava budovy „Polyfunkãní objekt“
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Rozpoãet na rok 2013
Rozpoãet na rok 2013 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 21. 12. 2012.
Nûkteré akce nám zÛstaly v dÛsledku odsunutí z roku 2012 rozpracovány, takÏe je musíme
fie‰it a dokonãit. I tak jsme si vûdomi, Ïe na‰í snahou musí b˘t udrÏet v roce 2013 vyrovnan˘ rozpoãet. Rozpoãet roku 2013 nav˘‰í i oãekávaná zmûna rozpoãtového urãení daní.
Investiãní a neinvestiãní akce zahrnuté do rozpoãtu na rok 2013:
Oprava chodníku v úseku okolo plotu M· Mûnín aÏ po chodník na hlavní ulici pfied hostincem Bíl˘ Beránek.
StûÏejní, jiÏ rozpracovaná akce „âOV a kanalizace Mûnín“ v osadû Jalovisko. Spla‰ková
kanalizace v osadû Jalovisko bude zakonãena samostatnou ãistiãkou vod pro 60 – 80
ekvivalentních obyvatel.
Pokraãování rekonstrukce budovy na par. ã. 621 u radnice, tzv. „Polyfunkãní objekt“.
Práce na rekonstrukci budovy budou rozloÏeny dle finanãních moÏností na rok 2013
a 2014. V rekonstruované budovû bude v pfiízemí ordinace praktické lékafiky, ordinace
dûtského lékafie, po‰ta a v podkroví bude umístûna místní knihovna a sluÏby (kadefinictví, masáÏe apod.).
Oprava místní komunikace na ulici Ruská – II. ãást od RD ã. p. 219 manÏelÛ Kleinov˘ch
aÏ po RD p. Jifiího Hejnala a manÏelÛ Kotrlov˘ch (u hlavní silnice II / 416). Oprava bude
zahrnovat úpravu obrubníkÛ na trase, odvodnûní komunikace, odfrézování ãásti povrchu
a nataÏení nového asfalto-betonového povrchu. Souãástí tûchto oprav bude i ãásteãné
vybudování odstavn˘ch ploch pro osobní automobily. Poslední III. ãást oprav místní komunikace na ulici Ruská bude provedena v roce 2014.
Po obdrÏení dotace z Operaãního programu ÎP z prostfiedkÛ Státního fondu ÎP âR bude
v leto‰ním roce realizována akce „Revitalizace slepého ramene, k. ú. Mûnín“. V rámci
revitalizace dojde k odstranûní sedimentu ze dna ramene v délce 920 m, vytvofiení litorálních zón v prostoru fotbalového hfii‰tû a úpravám hrází. Dále je navrÏeno kácení a obnova bfiehov˘ch porostÛ. První práce spojené s kácením bfiehov˘ch porostÛ zaãnou
v únoru 2013 a dále budou práce pokraãovat dle naplánovaného harmonogramu prací.
Digitalizace kina – zadáním je digitalizace technologie kina na systém E-cinema.
Klasick˘ch 35mm filmov˘ch kopií je v nabídce distributorÛ stále ménû a prakticky jedin˘m fie‰ením pro kina, která nemají cca 2 miliony korun na digitalizaci dle standardu
DCI, je pfiechod na platformu E-cinema.
Úprava zahrady M· – jedná se pfieváÏnû o opravu chodníkÛ, vstupu do M· a úpravy
terénu.
Zpracování projektové dokumentace na opravu stfiechy Z· Mûnín. Obsahem dokumentace je v˘mûna stfie‰ních oken, vybudování vik˘fiÛ do ulice a zahrady, v˘mûna stfie‰ní
krytiny vãetnû izolací.
Z rozpoãtu obce je zapotfiebí nejen zabezpeãit bezproblémov˘ chod obce, provoz M·,
Z·, vefiejného osvûtlení, kanalizace, âOV apod., ale také podporovat sportovní, kulturní
a spoleãensk˘ Ïivot v na‰í obci.
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Rozpoãet na rok 2013 – pfiíjmy
DaÀ z pfiíjmu – závislá ãinnost

3 500 000 Kã

DaÀ z pfiíjmu – podnikatelská ãinnost

350 000 Kã

DaÀ – kapitálové v˘nosy

300 000 Kã

DaÀ z pfiíjmu – právnické osoby
DaÀ z pfiíjmu – obec
DaÀ – DPH
Komunální odpad od obãanÛ
Poplatky za psy
Poplatek za uÏívání VP

3 500 000 Kã
0 Kã
6 200 000 Kã
900 000 Kã
15 700 Kã
1 200 Kã

Odvod z loterií (30 %)

130 000 Kã

Odvod z hracích automatÛ (80 %)

200 000 Kã

Správní poplatky
DaÀ z nemovitosti
DaÀové pfiíjmy
Pfiíspûvek obce Otmarov na JSDH Mûnín

30 000 Kã
2 000 000 Kã
17 126 900 Kã
7 900 Kã

Dotace na realizaci projektu Územní plán Mûnín

141 000 Kã

transfery celkem

148 900 Kã

Z dob˘vacího prostoru – BáÀsk˘ úfiad

230 000 Kã

Pronájem – vodovod
Stoãné
TrÏba kino
âtenáfiské pfiíspûvky
Pfiíjem od Eko-kom – za tfiídûn˘ odpad

218 400 Kã
1 000 000 Kã
50 000 Kã
1 200 Kã
84 000 Kã

Zálohy na energie

190 000 Kã

Pronájem pozemkÛ

110 000 Kã

Pfiijaté nekapitálové pfiíspûvky

125 000 Kã

Z prodeje zboÏí
Kompostéry pro obãany

5 000 Kã
6 000 Kã

Nájmy

530 800 Kã

Úroky ze základního bûÏného úãtu

100 000 Kã

Ostatní pfiíjmy
P¤ÍJMY CELKEM
Finanãní prostfiedky z pfiedchozích let
P¤ÍJMY vã. finanãních prostfiedkÛ z pfiedchozích let

2 650 400 Kã
19 926 200 Kã
2 473 400 Kã
22 399 600 Kã
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Rozpoãet na rok 2013 – v˘daje
PrÛmyslová a ostatní odvûtví hospodáfiství
Sbûr a zpracování druhotn˘ch surovin

199 100 Kã

ZáleÏitosti pozemních komunikací, silnice
Místní komunikace, chodníky, cyklostezka

2 338 800 Kã

Vodní hospodáfiství
âOV, kanalizace, vodovod
Revitalizace slepého ramene Litavy

5 560 500 Kã

·kolství
Matefiská ‰kola, ‰kolní jídelna
Základní ‰kola

3 061 000 Kã

Kultura

632 800 Kã

Tûlov˘chova a zájmová ãinnost

323 000 Kã

Bydlení, komunální sluÏby a územní rozvoj
Polyfunkãní objekt
Územní plánování

3 710 200 Kã

Ochrana Ïivotního prostfiedí

1 696 300 Kã

Sociální sluÏby a ãinnost v sociálním zabezpeãení
Bezpeãnost a vefiejn˘ pofiádek
PoÏární ochrana
Státní správa, územní samospráva
Ostatní finanãní operace
Ostatní ãinnosti
V¯DAJE CELKEM

Financování – splátka pÛjãky SFÎP
V˘daje vãetnû pÛjãky

25 000 Kã
426 000 Kã
80 000 Kã
3 048 000 Kã
870 000 Kã
67 900 Kã
22 038 600 Kã

361 000 Kã
22 399 600 Kã
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Informace pro obãany
Úfiední hodiny OÚ Mûnín

Knihovna Mûnín

po
st

po
st

8.00 –17.00
8.00 –17.00

15.00 –17.00
15.00 –17.00

Tel. 544 224 521

Po‰ta Mûnín

Ordinace MUDr. Hany Jahorné

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
Tel.: 544 224 526

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

po
út
st
ãt
pá

7.00 –11.00
7.00 –11.00
15.30 –18.00
7.00 –11.00
12.00 –14.00

Pracovi‰tû CZECH-POINT
úfiední hodiny:

po, st

8.00–12.00

13.00–17.00

Zde se vydávají:
– v˘pisy z katastru nemovitostí
správní poplatek: 100,- Kã za 1. stranu + 50,- Kã za kaÏdou dal‰í stranu
– v˘pisy z obchodního rejstfiíku
správní poplatek: 100,- Kã za 1. stranu + 50,- Kã za kaÏdou dal‰í stranu
– v˘pisy z Ïivnostenského rejstfiíku
správní poplatek: 100,- Kã za 1. stranu + 50,- Kã za kaÏdou dal‰í stranu
– v˘pisy z rejstfiíku trestÛ
správní poplatek: 100,- Kã za v˘pis
– v˘pisy z bodového hodnocení fiidiãÛ
správní poplatek: 100,- Kã za 1. stranu + 50,- Kã za kaÏdou dal‰í stranu
Dále provádíme:
– pfiihla‰ování k trvalému pobytu
– ovûfiování podpisÛ a listin
– v˘bûr poplatkÛ
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Obãanské prÛkazy
a cestovní pasy vydává:
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Poplatky v roce 2013

Mûstsk˘ úfiad Îidlochovice
po, st 8.00 –17.00

Od 25. 2. 2013 do 31. 3. 2013 se bude
vybírat poplatek za komunální odpad
a poplatek za psy na rok 2013.

Tel.:

Poplatek za komunální odpad

547 428 743

–

V˘‰e poplatku ãiní 550,-Kã / osoba / rok.

–

Dûti do 3 let vûku jsou od poplatku
osvobozeny (dûti narozené v roce
2010, 2011, 2012).

Sbûrné místo ve dvofie

–

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

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.

–

ãíslo úãtu:
1349490369/0800
variabilní symbol: 131340XXX

Stavební suÈ a hlínu do pfiistaveného
kontejneru – uloÏení je zpoplatnûno.
Velkoobjemov˘ odpad – napfi. star˘
nábytek, PVC, linolea, matrace, koberce – uloÏení tohoto odpadu je bez
poplatku.
Papír a Ïelezn˘ ‰rot do pfiistaveného
kontejneru.
Nebezpeãn˘ odpad – dvakrát roãnû
mobilním svozem.

–

(XXX = ãíslo popisné)

VZOR:

131340144

Poplatek za psa
– v˘‰e poplatku:
50,-Kã /1 pes
– variabilní symbol: 131341XXX

Údaje z evidence obyvatel za rok 2012
Narozeno dûtí:
– chlapcÛ
– dûvãat

21
12
9

Úmrtí:
SÀatek:
Rozvod:
Pfiistûhovaní do Mûnína:
Odstûhovaní z Mûnína:
Stûhování v rámci obce:

11
16
2
83
41
20

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

38 let
37 let
39 let

Poãet rodinn˘ch domÛ dle ã. p.:

557

Poãet obyvatel k 31. 12. 2012:
– muÏÛ
– Ïen

1776
887
889
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Vzpomínka na profesora Mojmíra Povolného
„V úter˘ 21. srpna 2012 zemfiel v Appletonu, ve státû
Wisconsin, USA, profesor JUDr. Mojmír Povoln˘, Ph. D.
V listopadu tohoto roku by se doÏil 91 let.
Pan profesor byl mimofiádnou osobností v oblasti politiky a vûdy, byl vynikajícím a oblíben˘m uãitelem a hlavnû
obrovsk˘m vlastencem. PÛsobil na Lawrence University,
kde pfiedná‰el o mezinárodních vztazích a lidsk˘ch právech a kde byl také opakovanû dûkanem. Byl rovnûÏ
dlouholet˘m pfiedsedou exilové Rady svobodného âeskoslovenska, která pfiedstavovala zfiejmû nejvût‰í a nejv˘znamnûj‰í zahraniãní ãeskoslovenskou instituci, uznávanou západními politiky a vytrvale se zasazující o návrat
demokracie do komunistického âeskoslovenska (k tomu
blíÏe viz M. Povoln˘: Zápas o lidská práva – Rada svobodného âeskoslovenska a helsinsk˘ proces, Stilus,
2007). Zcela zaslouÏenû se mu dostalo prakticky v‰ech
moÏn˘ch poct. Jen namátkou, obdrÏel ãestn˘ doktorát
a Zlatou medaili Masarykovy univerzity, ¤ád Tomá‰e Garrigua Masaryka, Lawrence
University ho obdafiila ãestn˘m titulem Master of Arts ad eundem. Velmi si povaÏoval
rovnûÏ udûlení ãestného obãanství své rodné obce – Mûnína.
Nechci v‰ak psát o uznání pana profesora, kterého se mu dostalo v akademick˘ch, politick˘ch a spoleãensk˘ch kruzích. Chtûl bych pfiipomenout, Ïe se jednalo o mimofiádnû
noblesního, charismatického a dobrého ãlovûka, kter˘ mûl úÏasn˘ dar spojovat lidi rÛzného zamûfiení a zájmÛ. Velmi si váÏím na‰eho pfiátelství, které trvalo 20 let – prakticky
od jeho prvního návratu do âeskoslovenska po Listopadu.
Tehdy stál pan profesor u zrodu Mezinárodního politologického ústavu, spoleãnû
s dal‰ími exulanty (zejména Ivan Gaìourek, Jifií Nehnûvajsa, ale také velmi kontroverzní
Vlastimil Chalupa) a s b˘val˘mi politick˘mi vûzni Jaroslavem Bohanesem a Du‰anem
Novákem. Zpûtnû oceÀuji, jak mimofiádnû vstfiícnû a pfiátelsky se k nám – tehdy je‰tû
studentÛm – vÏdy choval a jak i nadále nezi‰tnû podporoval v‰echny, ktefií o to projevili
zájem.
Pro poznání profesora Povolného pfiipomenu jeho osobní krédo, které vyjádfiil ve sv˘ch
struãn˘ch pamûtech (Má cesta dvacát˘m stoletím, nakl. ·imon Ry‰av˘, 2001, str. 72):
,Vûfiím v Boha a v nesmrtelnost lidské du‰e. Narodil jsem se v katolické rodinû a do jiné
církve jsem nepfiestoupil. Nenav‰tûvuji ale kostel. Znám filozofické argumenty pro víru
v Boha i proti ní. PovaÏuji zboÏnost za svou osobní vûc. Komunitu vûfiících nepostrádám.
Nalézám ji a proÏívám v prostfiedí spfiíznûn˘ch du‰í.
Sociální spravedlnost je nejen náboÏenské pfiikázání, n˘brÏ pojivo, které drÏí sloÏité
lidské spoleãenství pohromadû, upevÀuje jeho stabilitu a znásobuje jeho potenciál
a energii.
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Jsem oddán zemi, ve které jsem se narodil. Dala mnû do vínku základy, na nichÏ stojím
dodnes. Jsem vdûãn˘ Americe za více neÏ polovinu svého Ïivota a vûfiím, Ïe jsem jí ze
svého dluhu alespoÀ ãást splatil. O vlastenectví nedovedu fiíci nic více a nic v˘stiÏnûj‰ího,
neÏ Franti‰ek Palack˘: »âas jest, aby povzbudil se znovu národ ná‰ a orientoval se
v duchu vûku nového, aby povznesl zrak svÛj nad ouzké meze své otãiny, a nepfiestávaje
b˘ti vlastencem vûrn˘m, aby spolu stal se svûtoobãanem bedliv˘m a opatrn˘m.« Neznám
pro ãesk˘ národ v éfie globalizace osvícenûj‰í návod. Mnû osobnû osud dopfiál, abych
mohl proÏít obojí – vlastenectví i svûtoobãanství – naplno, a to ve století, které je vystavilo tvrdé zkou‰ce.
Vûfiím v lásku a pfiátelství. Kdo je zná a má, není nikdy ve svûtû sám.‘
Myslím, Ïe není co dodat. Snad jen, Ïe toto krásné krédo pan profesor naplnil bezezbytku cel˘m sv˘m Ïivotem a Ïe nám tím pfiedal i obrovsk˘ závazek.
Dovolím si proto i jednu osobní poznámku. Poslední roky, kdyÏ jsme spolu mluvili, jsem
z nûj cítil urãit˘ smutek. Smutek z toho, Ïe dílo, jemuÏ obûtoval cel˘ svÛj Ïivot, je znehodnocováno malicherností politikÛ, hrubostí, korupcí, primitivismem, nevraÏivostí, sebestfiedností a parciálními zájmy, a Ïe v na‰í zemi stále chybí poctivá a zodpovûdná péãe
o vûci vefiejné a pfiiná‰ení osobních obûtí v obecn˘ prospûch, coÏ pan profesor ãinil
s absolutní samozfiejmostí cel˘ svÛj Ïivot. Tento smutek se projevoval nikoliv stíÏnostmi
(pan profesor byl vÏdy velk˘ realista), n˘brÏ jen letm˘mi poznámkami typu, Ïe jiÏ neodebírá ãesk˘ tisk, protoÏe se v nûm stejnû neobjevuje nic zásadního, drobn˘mi kritick˘mi glosami na adresu konkrétních politikÛ anebo konstatováním, Ïe nerozumí ãeské zahledûnosti na vlastní bolístky a chybûjícímu mezinárodnímu nadhledu.
VÏdy jsem se pfii podobn˘ch náznacích stydûl. A budu se, pane profesore, vÛãi vám
a va‰í generaci „frajerÛ“ stydût vÏdy, kdyÏ budu mít pocit, Ïe jsme na va‰e dílo dÛstojnû
nenavázali. A protoÏe jste vûfiil v nesmrtelnost lidské du‰e, pokud jste se nem˘lil ani
v tomto smûru, pomáhejte nám prosím i nadále,
i kdyÏ nás dnes dûlí daleko vût‰í vzdálenost, neÏ
byl oceán.“

Autorem nekrologu je
doc. JUDr. Vojtûch ·imíãek, Ph.D.,
z Katedry ústavního práva a politologie
Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Uvefiejnûno se souhlasem autora.

Jeden z posledních snímkÛ prof. Mojmíra Povolného
pofiízen˘ pfii slavnostvním udílení âestného obãanství
obce Mûnín 12. 10. 2011
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Kulturní akce roku 2012 v sále za radnicí
11. února uspofiádal SK Mûnín Sportovní ples.
18. února uspofiádal âesk˘ svaz zahrádkáfiÛ Mûnín bodování vín a následnû se konala
25. února V˘stava vín
29. února probûhla v˘roãní schÛze SPCCH
31. bfiezna se uskuteãnila burza obleãení
9. ãervna se konalo Vítání obãánkÛ
23. ãervna oslavil âesk˘ svaz zahrádkáfiÛ Mûnín 50 let od zaloÏení svazu
14. – 15. ãervence probûhly Markétské hody a následnû se konalo
4. srpna Kácení máje v areálu SK Mûnín
14. fiíjna se uskuteãnila dal‰í burza obleãení
20. fiíjna probûhlo Setkání seniorÛ
10. listopadu se konala Martinská zábava
24. listopadu SPCCH pofiádal dílniãky – pletení z pedigu, v˘roba adventních vûncÛ, na nûÏ
25. listopadu navazoval Vánoãní jarmark s ukázkami tradiãních fiemesel a prodejem fiemesln˘ch v˘robkÛ
7. prosince se konalo Mikulá‰ské posezení ãlenÛ SPCCH Mûnín
31. prosince uspofiádal pan Andrei Ianosteac Silvestr
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Pasport informaãnû orientaãního znaãení
Informaãnû orientaãní znaãení je nezbytnou
souãástí technického vybavení komunikací,
které bezprostfiednû pfiispívají k lep‰í orientaci
fiidiãÛ a tím i ke zv˘‰ení bezpeãnosti silniãního provozu. Pasport informaãnû orientaãního
znaãení je zpracován podle zákona o provozu
na pozemních komunikacích ã. 361/2000 Sb.
a vyhlá‰ky MDS ã. 30/2001 Sb.
Pasport informaãnû orientaãního znaãení
obsahuje pojmenování ulic v obci Mûnín a vy-

chází z poÏadavkÛ orgánÛ státní správy a pfiipomínek obãanÛ. Pojmenování ulic v obci bylo
schváleno zastupitelstvem obce Mûnín a vycházelo ze star˘ch, jiÏ dfiíve pouÏívan˘ch
názvÛ. Nové oznaãení ulic se urãilo podle polohy nov˘ch zástavbov˘ch ãástí, popfi. pfiíslu‰nosti k územnímu celku. Oznaãením ulic
v obci si obãané nemusí mûnit Ïádné doklady, slouÏí jim pro lep‰í orientaci v obci a pfii
vyuÏívání korespondence.

Program kina Mûnín
LORAX

– pátek 8. února, 18.00
Animovan˘ rodinn˘ snímek USA v ãeském znûní. 86 minut. Vstupné 59 a 49 Kã. MládeÏi pfiístupn˘.
Dvanáctilet˘ chlapec Ted Ïije ve mûstû V‰echnoves, kde je v‰e umûlé – vãetnû zvífiat, kytek
a stromÛ, u kter˘ch si mÛÏete dálkov˘m ovladaãem nastavit jarní, letní, podzimní, zimní
a disco variantu. Ted miluje dívku Audrey, romantickou du‰i, touÏící po opravdovém stromû.
Za pomoci svérázné babiãky Normy Ted vyhledá starého Jednoráze, kter˘ je zodpovûdn˘
za zmizení stromÛ a kter˘ pr˘ ví, jak vegetaci obnovit. Tedovy plány chce v‰ak pfiekazit obchodník s kyslíkem O’Hara, udrÏující obyvatele mûsta v iluzi o dokonalosti jejich ÏivotÛ...

NADùJNÉ VYHLÍDKY

– pátek 15. bfiezna, 20.00
Filmová adaptace slavného románu Charlese Dickense. Drama v koprodukci USA a VB.
âeské titulky, 128 minut. Vstupné 59 a 49 Kã. Pfiístupn˘ od 12 let.
Jedenáctilet˘ Pip je sirotek z chud˘ch pomûrÛ. Aby si vydûlal na Ïivobytí, zaãne pracovat
u bohaté sleãny Havishamové. Pip má za úkol dûlat spoleãníka její dvanáctileté chránûnce
Estelle. Pip se do dívky zamiluje, ta jím v‰ak kvÛli jeho pÛvodu pohrdá. O deset let pozdûji
se na Pipa usmûje ‰tûstí, kdyÏ mu neznám˘ dobrodinec odkáÏe velké mnoÏství penûz.
Odstûhuje se do Lond˘na a zaãne se znovu ucházet o svou dûtskou lásku Estellu. Velmi
snadno v‰ak mÛÏe pfiijít o v‰e, co získal a na ãem mu záleÏí…

96 HODIN: ODPLATA

– pátek 22. bfiezna, 20.00
Akãní thriller v koprodukci USA a Francie. âeské titulky. 91 minuta. ·Ú. Vstupné 59 a 49 Kã.
Pfiístupn˘ od 12 let.
Bryan Mills (Liam Neeson) je b˘val˘ agent CIA, kter˘ pfied dvûma lety v PafiíÏi nemilosrdnû
pozabíjel gang obchodníkÛ s bíl˘m masem, aby zachránil Ïivot své unesené dcery. Tentokrát
se v Istanbulu albánsk˘ gang zmocní jeho b˘valé manÏelky Lenore. Jediné, na ãem jim záleÏí, je krvavá odplata, a tak pro Bryana zaãíná neúprosn˘ závod s ãasem...
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TrÏní fiád obce
Na svém zasedání dne 21. 12. 2012 zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh
nafiízení, kter˘m se vydává trÏní fiád obce.
Úãelem vydání nafiízení je vymezení nabídky,
prodeje zboÏí a poskytování sluÏeb mimo provozovny, která je urãená k prodeji zboÏí
a sluÏeb. Nafiízení a jeho pfiílohy stanoví podmínky a pravidla, která musí splnit prodejce
pfii nabídce, prodeji zboÏí a poskytování sluÏeb mimo provozovnu, a vymezují trÏní místo
v obci, urãené k prodeji zboÏí a sluÏeb. Toto
místo prodeje zboÏí a sluÏeb bude pfiíslu‰nû
oznaãeno. Souãástí nafiízení je i zákaz podomního a pochÛzkového prodeje po obci. Text
nafiízení je následující:

Nafiízení obce Mûnín
ã. 01/2012,
kter˘m se vydává trÏní fiád obce
Zastupitelstvo obce se na svém zasedání
dne 21. 12. 2012 usneslo vydat na základû
§ 18 odst. 1 a 3 zákona ã. 455/1991 Sb. o Ïivnostenském podnikání (Ïivnostensk˘ zákon),
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a v souladu
s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona
ã. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zfiízení), ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, toto nafiízení:
âlánek 1
Vymezení základních pojmÛ
1. Prodejem se rozumí nabídka, prodej zboÏí
a poskytování sluÏeb.
2. TrÏním místem se rozumí vymezen˘ prostor
mimo provozovnu urãenou k prodeji kolaudaãním rozhodnutím podle zvlá‰tního zákona.1
3. Jednotliv˘m prodejním místem se rozumí
vymezené jednotlivé místo na trÏním místû,
na kterém se uskuteãÀuje prodej pfii pouÏití
prodejního zafiízení.

4. Pojízdn˘m prodejem se rozumí prodej mimo
provozovnu, urãenou k tomuto úãelu kolaudaãním rozhodnutím podle zvlá‰tního zákona1, z pojízdn˘ch prodejních zafiízení, zejména z automobilÛ. Pojízdn˘m prodejem
není provozování taxisluÏby a dopravy.
5. Prodejcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, zejména podnikatel, která
vlastním jménem uskuteãÀuje na jednotlivém prodejním místû pfii pouÏití prodejního zafiízení nebo bez prodejního zafiízení
a nebo pojízdn˘m prodejem.
6. Prodejním zafiízením se rozumí jakékoliv zafiízení slouÏící k prodeji, jehoÏ umístûním dochází k záboru prostranství nebo prostoru
nad ním, zejména stánek, pfienosn˘ stánek,
stÛl, pult, upraven˘ vozík, stojan, tyã apod.
7. Podomním prodejem se rozumí prodej provozovan˘ formou pochÛzky (obchÛzky), pfii
nûmÏ je potencionální uÏivatel zboÏí nebo
sluÏeb bez pfiedchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob mimo vefiejnû
pfiístupná místa, zejména obcházením jednotliv˘ch domÛ, bytÛ apod.
8. PochÛzkov˘m prodejem se rozumí prodej
provozovan˘ formou pochÛzky (obchÛzky),
pfii nûmÏ je potencionální uÏivatel zboÏí
nebo sluÏeb bez pfiedchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob na vefiejnû pfiístupn˘ch místech.
âlánek 2
Místa pro nabídku, prodej zboÏí
a poskytování sluÏeb
1. Na území obce je moÏno mimo provozovnu
k tomuto úãelu urãenou kolaudaãním rozhodnutím podle zvlá‰tního zákona1 nabízet
a prodávat a poskytovat sluÏby na jednotliv˘ch trÏních místech (dále jen místa pro nabídku, prodej zboÏí a poskytování sluÏeb),
uveden˘ch v pfiíloze ã. 1 tohoto nafiízení
a graficky znázornûn˘ch v pfiíloze ã. 2 tohoto nafiízení.

1 / 2013

MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ

2. Místa pro nabídku, prodej zboÏí a poskytování sluÏeb na území obce Mûnín se rozdûlují tak, jak je uvedeno v pfiíloze ã. 1 tohoto
nafiízení, a jsou urãena pouze jako doãasná
místa, na která si prodejci po dobu pronájmu,
umísÈují doãasná prodejní zafiízení po pfiedchozí dohodû s provozovatelem.

âlánek 3
Stanovení kapacity, doby prodeje
a pfiimûfiené vybavenosti míst pro nabídku,
prodej zboÏí a poskytování sluÏeb
1. Kapacita jednotliv˘ch míst pro nabídku,
prodej zboÏí a poskytování sluÏeb, doba
prodeje a dal‰í podrobnosti jsou stanoveny
v pfiíloze ã. 1 tohoto nafiízení.
2. Místo pro nabídku, prodej a poskytování
sluÏeb musí b˘t vybaveno:
a) prodejním pultem,
b) pfii prodeji váÏeného zboÏí odpovídající
váhou,
c) pfii prodeji mûfieného zboÏí odpovídajícími mûfiidly,
d) dostateãnou nádobou na odpad vznikající v souvislosti s prodejem na jednotlivém prodejním místû a v jeho bezprostfiedním okolí,
e) k pfiedvedení zboÏí na Ïádost spotfiebitele, umoÏÀuje-li to povaha zboÏí 2,
f) dal‰ím vybaven˘m, které je vyÏadováno
na základû zvlá‰tních pfiedpisÛ.
3. Nestanoví-li právní pfiedpis jinak, je prodejce
povinen oznaãit jednotlivé prodejní místo
tak, aby bylo oznaãení zfietelné a viditelné
z nákupního prostoru. Oznaãení musí obsahovat alespoÀ tyto údaje:
a) obchodní firmu (jméno a pfiíjmení fyzické
osoby, název právnické osoby),
b) identifikaãní ãíslo prodejce, bylo-li mu pfiidûleno,
c) údaj o sídle nebo místû podnikání prodejce, nemá-li prodejce sídlo nebo místo
podnikání, údajem o místû obdobném,
d) jméno a pfiíjmení osoby odpovûdné za
ãinnost na jednotlivém prodejním místû.
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âlánek 4
Pravidla pro udrÏování ãistoty
a bezpeãnosti míst pro nabídku,
prodej zboÏí a poskytování sluÏeb
1. Provozovatelé, prodejci zboÏí a poskytovatelé sluÏeb na místech pro nabídku, prodej
zboÏí a poskytování sluÏeb jsou povinni:
a) k nabídce zboÏí, jeho prodeji a poskytování
sluÏeb uÏívat jen místa k tomu urãená,
b) udrÏovat dostateãnou prÛchodnost mezi
jednotliv˘mi prodejními zafiízeními,
c) ‰etrnû manipulovat s prodejními stánky
a obdobn˘m prodejním zafiízením tak,
aby nedocházelo k po‰kození zpevnûné
plochy trÏního místa,
d) zabezpeãovat trval˘ a fiádn˘ úklid, udrÏovat ãistotu prodejních zafiízení a jejich
okolí po celou dobu prodeje
e) v prÛbûhu prodeje i po jeho skonãení
likvidovat vznikl˘ odpad na vlastní náklady, s odpady vznikl˘mi v souvislosti
s prodejem nakládat v souladu se zvlá‰tními právními pfiedpisy 3,
f) uposlechnout pokynÛ provozovatele míst
pro nabídku, prodej zboÏí a poskytování
sluÏeb nebo jím povûfiené osoby k zaji‰tûní pravidel pro udrÏování ãistoty a bezpeãnosti míst pro nabídku, prodej zboÏí
a poskytování sluÏeb.
2. Na prodejní místa se zakazuje vjezd (i pouze za úãelem vyloÏení a naloÏení prodávaného zboÏí) v‰ech vozidel, vyjma prodejních
míst, kde se uskuteãÀuje pojízdn˘ prodej.
3. Zakazuje se pouÏívání stánkÛ a prodejních
zafiízení, která by mohla po‰kodit plochu
trÏního místa.
âlánek 5
Pravidla k zaji‰tûní
fiádného provozu míst pro nabídku,
prodej zboÏí a poskytování sluÏeb
1. Provozovatelem míst pro nabídku, prodej
zboÏí a poskytování sluÏeb je obec Mûnín.
2. Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboÏí
a poskytování sluÏeb je povinen:
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a) zvefiejnit trÏní fiád,
b) prodejní místa provozovat v souladu
s tímto trÏním fiádem,
c) urãit prodejcÛm zboÏí a poskytovatelÛm
sluÏeb konkrétní prodejní místa.

2. Na území obce se zakazuje poskytovat
následující druhy (formy) nabídky, prodeje
zboÏí a poskytování sluÏeb:
a) podomní prodej,
b) pochÛzkov˘ prodej.

3. Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboÏí
a poskytování sluÏeb není povinen prodej
vyhla‰ovat.

âlánek 6
Druhy prodeje zboÏí
a poskytování sluÏeb,
na které se toto nafiízení nevztahuje
1. Toto nafiízení se nevztahuje na prodej zboÏí
a poskytování sluÏeb mimo provozovnu pfii
slavnostech, kulturních, sportovních akcích
nebo jin˘ch podobn˘ch akcích, na prodej
zboÏí pomocí automatÛ obsluhovan˘ch spotfiebitelem, na vánoãní prodej ryb a stromkÛ,
jmelí a chvojí, na velikonoãní prodej kraslic
a pomlázek.
2. Za vánoãní prodej ryb a stromkÛ, jmelí
a chvojí se pokládá jejich prodej od 1. do
24. prosince bûÏného roku.
3. Za velikonoãní prodej kraslic a pomlázek se
pokládá jejich prodej v období 20 dnÛ pfied
velikonoãním pondûlím.
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âlánek 8
Sankce
Poru‰ení povinností stanoven˘ch tímto nafiízením bude postihováno podle zvlá‰tních
pfiedpisÛ5.
âlánek 9
Závûreãná a zru‰ující ustanovení
1. Práva a povinnosti prodejcÛ zboÏí, poskytovatelÛ sluÏeb a provozovatelÛ stanovena
zvlá‰tními právními pfiedpisy nejsou tímto
nafiízením dotãena.
2. Toto nafiízení nab˘vá úãinností dnem 1. února 2013.

âlánek 7
Zakázané druhy prodeje zboÏí
a poskytovan˘ch sluÏeb
1

1. Na území obce se zakazuje mimo provozovnu prodávat následující druhy zboÏí:
a) zboÏí erotického a pornografického charakteru,
b) pyrotechnick˘ch pfiedmûtÛ pro zábavné
úãely tfiídy nebezpeãnosti II., III. a IV 4,
c) alkoholu a tabákov˘ch v˘robkÛ,
d) ve‰ker˘ch druhÛ potravin Ïivoãi‰ného
pÛvodu v syrovém stavu mimo potravin
pÛvodu v nepo‰kozen˘ch hygienicky nezávadn˘ch obalech, prodávan˘ch z chladícího zafiízení.

2
3

4

5

Zákon ã. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Zákon ã. 634/1992 Sb. o ochranû spotfiebitele, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Napfi. zákon ã. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ.
Vyhlá‰ka âeského báÀského úfiadu ã. 174/1992
Sb. o pyrotechnick˘ch v˘robcích a zacházení
s nimi.
Zákon ã. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zfiízení),
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Zákon ã. 200/1990 Sb. o pfiestupcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

1 / 2013

MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ

19

P¤ÍLOHA ã. 1
k Nafiízení obce Mûnín ã. 01/2012

P¤ÍLOHA ã. 2
k Nafiízení obce Mûnín ã. 01/2012

Místa pro nabídku, prodej zboÏí a poskytování sluÏeb, jejich rozdûlení podle druhu
prodávaného zboÏí a poskytovan˘ch sluÏeb,
podle doby prodeje a kapacity tûchto míst.

Místa pro nabídku, prodej zboÏí a poskytování sluÏeb, jejich rozdûlení podle druhu
prodávaného zboÏí a poskytovan˘ch sluÏeb,
podle doby prodeje a kapacity tûchto míst
(grafické znázornûní).

1. TrÏní místo na vefiejném prostranství obecní
ãásti Mûsteãko pfied prodejnou a provozovnou Karlovy pekárny.
1.1. Prodejní místo ã. 1
Vymezení sortimentu a sluÏeb: nabídka, prodej zboÏí a poskytování sluÏeb
Délka provozu, prodejní doba:
celoroãnû, od 6:00 do 18:00 hodin
Omezení: vylouãen pojízdní prodej
Kapacita: 15 x 4 metry
1.2. Prodejní místo ã. 2
Vymezení sortimentu a sluÏeb: nabídka, prodej zboÏí a poskytování sluÏeb
Délka provozu, prodejní doba:
celoroãnû, od 6:00 do 18:00 hodin
Omezení:
vylouãen jin˘ neÏ pojízdní prodej
Kapacita: 8 x 3 metry

Andûlé oãima dûtí matefiské ‰koly.
Viz ãlánek na str. 28
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Zprávy z na‰í ‰koly
Bûhem letních prázdnin pro‰la budova na‰í ‰koly rozsáhl˘mi stavebními úpravami. Celá
budova byla zateplena a také nová fasáda rozjasnila celou ‰kolu. Spolu se zateplením
budovy byla zrekonstruována kotelna a ústfiední vytápûní ‰koly. Tûmito kroky se sníÏí energetická nároãnost budovy a zv˘‰í se komfort vytápûní.
V dal‰ích letech nás ãeká velmi nákladná oprava stfiechy, pfii které se zmûní i vzhled
budovy, místo stfie‰ních oken budou vybudovány vik˘fie.
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. Vranovské empiády se úãastníme pravidelnû, loni v záfií
jsme do soutûÏe vyslali 21 ÏákÛ. Velk˘m úspûchem skonãilo „Podzimní tvofiení“, které se
uskuteãnilo na ‰kolní zahradû a Ïáci spoleãnû
s rodiãi vytvofiili mnoho krásn˘ch podzimních v˘robkÛ. 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.
A co nás je‰tû ãeká. Zaãátkem února se uskuteãní koncert klasické hudby v místním kostele.
Jaro pfiivítáme spolu s pejsky, Ïáci na‰í ‰koly
budou mít moÏnost seznámit se s v˘cvikem
a chovem psÛ, budou se uãit, jak se chovat ke
psÛm, které potkáte na ulici, i ke sv˘m vlastním.
V dubnu jiÏ tradiãnû oslavíme Den Zemû.
V kvûtnu se Ïáci 9. roãníku zúãastní preventivního programu zamûfieného na sociálnû patologické jevy pfii pobytu v rekreaãním zafiízení
Smraìavka. Na konci jara se uskuteãní jiÏ tradiãní ‰kola v pfiírodû, které se zúãastní Ïáci první
a druhé tfiídy. Závûr roku oslavíme spoleãnû
s rodiãi velkou zahradní slavností spojenou se
dnem otevfien˘ch dvefií na‰í ‰koly.
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 7. tfiídy byly ovûfieny prostfiednictvím testÛ
Kalibro a budou srovnány s celorepublikov˘m
prÛmûrem.
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Svaz postiÏen˘ch civilizaãními chorobami
SPCCH – svaz postiÏen˘ch civilizaãními
chorobami – je samostatn˘m nezávisl˘m
obãansk˘m sdruÏením s plnou právní subjektivitou, sdruÏující na základû dobrovolného
ãlenství postiÏené civilizaãními chorobami
a dal‰í osoby, které mají zájem o spolupráci.
V souãasné dobû má základní organizace
v Mûnínû 78 ãlenÛ.
Na‰e ZO se fiadí na okrese Brno-venkov
k nejaktivnûj‰ím. Co v‰echno jsme v loÀském
roce pro ãleny a ostatní zájemce pfiipravili?
– besedu o Peru s promítáním
– turistickou vycházku
– zájezd do Litomy‰le
– posezení pfii písniãce
– zájezd do Uherského Hradi‰tû na slavnosti
vína
– divadelní pfiedstavení v Ofiechovû
– pfiedvánoãní dílniãky
– jarmark
– pfiedvánoãní posezení s programem

K narozeninám a jubileím jsme pfiedali
24 dárkov˘ch balíãkÛ.
OV Brno-venkov pofiádá i v leto‰ním roce
rekondiãní a ozdravné pobyty s doprovodem
lékafie. Nabídky jsou vyvû‰eny ve skfiíÀce
SPCCH u Karlovy pekárny. Pfiihlásit se mÛÏete co nejdfiíve.
V mûsíci fiíjnu plánujeme v˘stavu s názvem
„Ten umí to a ten zas tohle“. K tomu ale potfiebujeme od vás, ‰ikovn˘ch kutilÛ a sbûratelÛ, zapÛjãit v˘robky nebo sbírky. Vûfiíme, Ïe
se nám to spolu s vámi podafií.
Pfiedkládáme vám plán pfiipravovan˘ch akcí
na tento rok. Je moÏné zmûnit nebo zafiadit
dal‰í podle va‰eho zájmu nebo aktuální nabídky.
Na na‰e akce zveme v‰echny na‰e ãleny
ale i ostatní obãany, ktefií o nû mají zájem!

Hana Heinrichová
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Plán ãinnosti SPCCH pro rok 2013
leden

DIVADLO V BOLERADICÍCH – „REVIZOR“

únor

BESEDA S CESTOVATELEM – „INDIE“
V¯ROâNÍ SCHÒZE
ãtvrtek 28. 2. 2013

bfiezen

BESEDA S LÉKA¤EM

duben

ZÁJEZD – FLÓRA OLOMOUC
nedûle 28. 4. 2013

kvûten

VYCHÁZKA ZA PAMÁTKAMI BRNA

ãervenec

DIVADELNÍ P¤EDSTAVENÍ – LESNÍ DIVADLO V HLÍNù

záfií

ZÁJEZD DO BOSKOVIC – „HUSÍ SLAVNOSTI“

fiíjen

V¯STAVA „TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE“
sobota 26. a nedûle 27. 10. 2013

listopad

„KATE¤INSK¯ JARMARK“
nedûle 24. 11. 2013

prosinec

P¤EDVÁNOâNÍ POSEZENÍ
pátek 6. 12. 2013
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Vinafisk˘ spolek v Mûnínû

37.

V¯STAVA
VÍN
SPOJENÁ S OCHUTNÁVÁNÍM VZORKÒ

Sobota 16. února 2013
od 13 do 22 hodin,
sál Obecního úfiadu v Mûnínû

Cimbálová muzika VARMUÎI
Obãerstvení – tombola

Hodnocení vín probûhne v sobotu 9. 2. 2013
od 13 hodin
v sále Obecního úfiadu v Mûnínû
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Cukrárna Vanilka
V dne‰ní uspûchané dobû plné shonu a stresu ãasto pfiijdou chvíle, kdy si chce ãlovûk
uÏít chvilku pohody u nûãeho sladkého nebo chce nûãím dobr˘m pohostit neãekanou náv‰tûvu. Právû tyto okamÏiky mû pfiivedly na my‰lenku provozovat cukrárnu. A tak v pátek
1. bfiezna bude v obci Mûnín otevfiena nová cukrárna a kavárna Vanilka. Cukrárna bude
umístûna v prostorách budovy kina Mûnín.
Na co se mÛÏete tû‰it?
 v˘borné domácí zákusky, vãetnû tûch nejoblíbenûj‰ích a rÛzné sladké speciality,
 vynikající kávu, kterou vám pfiipravím ve vámi oblíbené podobû, napfi. cappucino, caffe
latte a dal‰í,
 ‰irok˘ v˘bûr nealko nápojÛ, dûtské nápoje, ãaj a také ãaj z ãerstv˘ch surovin,
 horkou ãokoládu a mléãné koktejly z ãerstvého ovoce nebo vanilky,
 dobré rozlévané víno pfiímo od vinafie
... a dal‰í sortiment
MÛÏete objednávat dorty jak˘chkoli motivÛ a tvarÛ, fantazii se meze nekladou. Fotky nejzajímavûj‰ích dortÛ budou k nahlédnutí v cukrárnû. V létû budou zafiazeny letní speciality, rÛzné domácí limonády, koktejly, ledové kávy atd.
O dal‰ích novinkách vás budu informovat pfiímo v cukrárnû nebo na webov˘ch stránkách
www.cukrarnavanilka.cz. Va‰e námûty mÛÏete posílat na info@cukrarnavanilka.cz.
Je pro vás pfiipraveno pfiíjemné a útulné prostfiedí, dûtsk˘ koutek a za pfiíznivého poãasí
posezení venku. Tû‰ím se na va‰i brzkou náv‰tûvu.
Zuzana ¤íhová
Otvírací doba:
pondûlí
úter˘
stfieda
ãtvrtek
pátek
sobota
nedûle

zavfieno
10.00–20.00
12.00–20.00
10.00–20.00
12.00–20.00
9.00–20.00
10.00–18.00
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Do Cézavy teãe Zlat˘ potÛãek ...
Krásná, dlouholetá tradice naplnûná pfiehlídkou nádhern˘ch krojÛ
a lidov˘ch písniãek
Pfiesto, Ïe nejsem mûnínská rodaãka, mûnínské hody jsem mûla a mám moc
ráda. A protoÏe ráda pí‰i fiíkání a texty k písniãkám pro své pfiátele k rÛzn˘m pfiíleÏitostem, dostala jsem nápad sloÏit písniãku o Mûnínû. My‰lenka pfii‰la jako
blesk z ãistého nebe a písniãka „Mûnínská hodová“ byla na svûtû. Moji pfiátelé
a kamarádi si písniãku hned oblíbili, a tak jsem poÏádala o její uvefiejnûní v Mûnínském zpravodaji pro vás, pro v‰echny. Vûfiím, Ïe si ji rádi, nejen na hodech,
v‰ichni spoleãnû zazpíváme.
ZdeÀka Kir‰ová

Mûnínská (hodová)
Text ZdeÀka Kir‰ová
Nápûv (Víneãko, víneãko, vínko bílé) J. ZmoÏek – úprava Z. Kir‰ová
Do Cézavy teãe Zlat˘ potÛãek,
Podél jeho bfiehu spousta chaloupek.
/:Tak ‰irokou náves, má jen málo dûdin,
ta na‰e vesnice má jméno Mûnín:/
Patronkou kostela je svatá Markéta.
Tak slavíme hody na kraji léta.
/:Velcí i malí, kroj oblékají,
kdyÏ muzika zaãne, v‰ichni zpívají:/
Na‰e vinohrádky a polí lány,
pálavsk˘m sluníãkem jsou poÏehnány.
/:KdyÏ lípy kvetou, celá ves voní,
hodové písniãky, zní jako vloni:/
AÏ se jednou v létû k nám podíváte,
pod májí si s námi téÏ zazpíváte.
/:Kdo jednou pfiijde, rád se k nám vrací
láska k Moravûnce se nevytrácí:/!
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KaÏd˘ má svého andûla
Andûlé nám pomáhají, aÈ si to uvûdomujeme,
nebo ne. KaÏd˘ má svého andûla, kaÏd˘ v urãité
Ïivotní situaci prosí svého andûla stráÏného
o pomoc. Andûlé svou láskou mohou zpfiíjemnit
ná‰ Ïivot, vytvofiit zázrak, varovat a vést nás Ïivotem, pokud je poÏádáme.
V na‰í ‰kolce jsme se pfied Vánoci rozhodli
oslovit dûti, respektive jejich rodiãe ke spolupráci na projektu „KaÏd˘ má svého andûla“. Dûti
s rodiãi doma vytvofiili andílky. Ocenili jsme,
s jakou nápaditostí a fantazií byli andûlé vytvofieni.
Na webov˘ch stránkách na‰í ‰kolky zaãala
zaãátkem prosince aukce, kde jste si mohli
nûkterého z andûlÛ vydraÏit. Po pozvolném rozjezdu se strhl boj, kter˘ trval aÏ do poslední
vtefiiny. Získané andûly si jejich majitelé mohli
zaplatit na vánoãním setkání, které probûhlo
18. 12. 2012 ve ‰kolce.
Celkem se podafiilo získat 7 250 Kã, kter˘mi
jsme pfiispûli na programy UNICEF. Adoptovali jsme ‰est panenek. KaÏdá panenka pfiedstavuje základní oãkování proti ‰esti smrteln˘m nemocem pro jedno dítû. Dále jsme koupili oãkování proti dûtské obrnû, oãkování proti
spalniãkám, terapeutickou v˘Ïivu, tablety na ãi‰tûní vody a vánoãní pfiání.
Dûkujeme v‰em, díky kter˘m má teì pár desítek dûtí v Africe svého andûla.
Zápis dûtí do matefiské ‰koly
Zápis dûtí do Matefiské ‰koly Mûnín na ‰kolní
rok 2013 / 2014 se uskuteãní zaãátkem mûsíce kvûtna. Na webov˘ch stránkách matefiské
‰koly www.skolka.menin.cz budou v dostateãném pfiedstihu zvefiejnûny v‰echny potfiebné informace.
Andûlé oãima dûtí matefiské ‰koly
Na protûj‰í stranû andûlé vyrobení rodiãi a dûtmi
Obrázky ze Ïivota matefiské ‰koly – str. 30
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Volby prezidenta âR v obci Mûnín
V mûsíci lednu jsme mûli pfiíleÏitost zapojit se do historicky první pfiímé volby
prezidenta âeské republiky. Jak jsme se této moÏnosti chopili, jaká byla volební
úãast a hlavnû jaké byly v˘sledky na‰í volby ukazují následné tabulky. Kandidáti
na úfiad prezidenta jsou v nich sefiazeni sestupnû podle získan˘ch hlasÛ.
1. kolo prezidentsk˘ch voleb ve dnech 11.– 12. 1. 2013
Kandidát
Ing. Milo‰ Zeman
Karel Schwarzenberg
Ing. Jan Fischer, CSc.
Jifií Dienstbier
MUDr. Zuzana Roithová, MBA
Prof. JUDr. Vladimír Franz
TaÈána Fischerová
Ing. Jana Bobo‰íková
MUDr. Pfiemysl Sobotka
Poãet oprávnûn˘ch voliãÛ
Volební úãast
Poãet platn˘ch hlasÛ

Poãet hlasÛ
223
167
154
148
70
47
34
22
20
1441
888
885

25,20
18,87
17,40
16,72
7,91
5,31
3,84
2,49
2,26

%
%
%
%
%
%
%
%
%

61,62 %

2. kolo prezidentsk˘ch voleb ve dnech 25.– 26. 1. 2013
Kandidát
Ing. Milo‰ Zeman
Karel Schwarzenberg
Poãet oprávnûn˘ch voliãÛ
Volební úãast
Poãet platn˘ch hlasÛ

Poãet hlasÛ
498
313

61,41 %
38,59 %

1440
815
811

56,60 %

Jak je vidno z uveden˘ch tabulek, za prezidenta jsme si zvolili Milo‰e Zemana.
V˘sledky voleb v na‰í obci korespondují s celorepublikov˘mi v˘sledky. Nov˘ prezident vze‰l˘ z tûchto voleb se ujme svého úfiadu 8. bfiezna 2013.
-r-
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Ohlédnutí za uplynul˘m rokem hasiãÛ
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ pfieje v‰em obãanÛm do jiÏ zapoãatého roku hodnû ‰tûstí,
zdraví a pohody.
V uplynulém roce SDH Mûnín
– uspofiádal Ostatkovou pochÛzku masek obcí;
– úãastnil se zahájení prázdnin na hfii‰ti. Dûti si zde mohly vyzkou‰et ha‰ení poÏáru ‰koly,
zafiádit si v pûnû, prohlédnout si hasiãské auto a nakonec i povolání k ostrému zásahu;
– ãi‰til kanalizaci na katastru obce;
– dováÏel vodu obãanÛm obce;
– profiezával nebezpeãné stromy na katastru obce.
S podporou obecního úfiadu Mûnín byla realizovaná oprava auta – bylo opraveno fiízení a spojka. Naplánovaná je je‰tû v˘mûna chladiãe.
Ve spolupráci s obecním úfiadem se nám podafiilo získat dotaci Jihomoravského kraje na
zakoupení vybavení jednotky. Celá zásahová jednotka dostala nové zásahové rukavice –
stávající jiÏ nevyhovovaly. Do‰lo také k dovybavení ostatních ãlenÛ zásahové jednotky.
V minulém roce dva ãlenové na‰eho SDH vstoupili do svazku manÏelského. Pfiejeme
hodnû ‰tûstí.
Zájemci o vstup do Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Mûnín z fiad obãanÛ mají moÏnost se dostavit do hasiãské zbrojnice vÏdy poslední pátek v mûsíci v 19 hodin (v létû ve 20 hodin).
Plán ãinnosti na rok 2013
– Ostatková pochÛzka 9. 2. 2013
– Zahájení letních prázdnin pro dûti – spolupráce s obecním úfiadem
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Bilance zásahÛ SDH Mûnín
4. únor 2012, 09:50, Mûnín
Jednotka SDH Mûnín odstraÀuje vytipované stromy v obci.
2. bfiezen 2012, 17:02, Mûnín
PS Îidlochovice, SDH Mûnín
Obû jednotky vyjely k poÏáru trávy. Nasazena otoãná proudnice.
7. bfiezen 2012, 14:43, Mûnín
PS Îidlochovice, SDH Mûnín
JPO vyslány k poÏáru trávy men‰ího rozsahu. Beze ‰kody.
26. bfiezen 2012, 15:32, Mûnín
SDH Mûnín hasí polní porost a trávu.
26. bfiezen 2012, 18:54, Mûnín
PS Îidlochovice, SDH Mûnín, SDH Îatãany
Jednotky vyjely k poÏáru trávy u rybníãku v Mûnínû – 80 m2.
28. duben 2012, 09:03, Mûnín
PS Îidlochovice, SDH Mûnín, SDH Sokolnice, SDH Îatãany
Jmenované jednotky provádûly taktické cviãení. V areálu celního skladu do‰lo k poÏáru palet.
30. duben 2012, 18:40, Mûnín
PS Îidlochovice, SDH Mûnín, SDH Sokolnice, SDH Îatãany
Jednotky vyjely k poÏáru trávy. Na místû zji‰tûno, Ïe se jedná
o neohlá‰ené pálení klestí.
9. prosince 2012, 16:31, Mûnín
PS Îidlochovice, SDH Mûnín
Jednotky vyjely k poÏáru, kter˘ signalizoval ãern˘ d˘m, do objektu b˘valého statku. Jednalo se o pálení kabelÛ.
Nûkolik ãlenÛ SDH Mûnín se zúãastnilo pravidelného ‰kolení velitelÛ a strojníkÛ v ¤íãanech u Brna:
D. Va‰ek, M. Va‰ek, J. Povoln˘, P. Florián
SloÏení a funkce jednotky sboru hasiãÛ Mûnín
Poãet ãlenÛ v˘jezdové jednotky: 12
Velitel: David Va‰ek
Zastupce velitele: Petr Florián
Strojníci: David Va‰ek, Miroslav Va‰ek, Jaroslav Povoln˘, Petr
Florián, Jifií Dvofiák
Nositelé d˘chací techniky: David Va‰ek, Jaroslav Povoln˘,
Petr Florián, Jifií Dvofiák, Jan Va‰ek
Strojníci motorov˘ch pil: David Va‰ek, Miroslav Va‰ek, Jaroslav Povoln˘, Petr Florián, Jifií Dvofiák, Franti‰ek Kopfiiva,
Jan Va‰ek
Hasiãi: Zdenûk Chudáãek, Jaroslav Florián, Josef Urban,
Ladislav Heblák, Martin Kleãka, Jaroslav Rek‰ák
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SK Mûnín v roce 2012
Podzimní fotbalovou ãást soutûÏí jsme zaãali se ‰esti druÏstvy.
Proti jin˘m soutûÏním roãníkÛm nám pfiibylo druÏstvo mlad‰í pfiípravky vedené p. Daliborem Goldem a Radimem Lackem. Kluci mají poprvé moÏnost zahrát si pravidelnou
soutûÏ a uÏ po pár t˘dnech bylo vidût, Ïe se lep‰í zápas od zápasu, jen tak dále.
Dal‰í velká zmûna nastala v muÏstvu dorostu, kde jsme se slouãili kvÛli nedostatku
hráãÛ s muÏstvem SK Bluãina, ktefií by sami asi taky kompletní muÏstvo nedali dohromady.
Pfies poãáteãní problémy s vedením jsme nakonec muÏstvo konsolidovali a i hernû se
zvedli.
Umístûní jednotliv˘ch druÏstev:
Mlad‰í pfiípravka je‰tû nehraje na umístûní v tabulce.
Star‰í pfiípravka – Jochman Zdenûk, ·kubica Roman
Rk. T˘m

Záp

+

0

–

Skóre

Body

8

6

0

2

46:21

18

(6)

2

1

63:40

17

(5)

1

2

44:32

16

(4)

1

3

27:31

13

(1)

4

0

3

40:26

12

(3)

3

2

3

38:34

11

(–1)

1.

BlaÏovice

2.

Tû‰any

8

5

3.

Bluãina

8

5

4.

Mokrá

8

4

5.

Mûnín

7

6.

·lapanice

8

(Prav)

7.

Moutnice

7

2

1

4

38:21

7

(–5)

8.

Pozofiice

8

2

1

5

25:43

7

(–5)

9.

Újezd

8

0

0

8

8:81

0

(–12)

Skóre

Body

(Prav)

Star‰í Ïáci – Vykoufiil Zdenûk ml., Vykoufiil Zdenûk st.
Rk.T˘m

Záp

+

0

–

1. Mûnín

8

8

0

0

59:30

24

(9)

2. Újezd

8

6

0

2

47:13

18

(6)

3. BlaÏovice

8

5

1

2

23:12

16

(1)

4. Moutnice

8

5

1

2

17:18

16

(7)

5. Hru‰ovany

8

5

0

3

36:18

15

(3)

6. Pozofiice

8

3

0

5

24:33

9

(–3)

7. Ochoz

8

1

1

6

11:38

4

(–8)

8. Vin. ·umice

8

1

0

7

2:56

3

(–9)

9. Opatovice

8

0

1

7

8:36

1

(–8)
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Dorost – Janovsk˘ Jifií
Rk. T˘m

Záp

+

0

–

Skóre

Body

(Prav)

1.

Rajhrad

13

11

0

2

52:13

33

(12)

2.

Vojkovice

13

10

1

2

65:10

31

(13)

3.

Ofiechov / Îele‰ice

13

9

2

2

47:24

29

(8)

4.

Pozofiice

13

7

2

4

29:29

23

(5)

5.

Mûnín / Bluãina

13

7

1

5

51:27

22

(1)

6.

BlaÏovice

13

7

1

5

37:29

22

(1)

7.

Újezd

13

6

1

6

29:29

19

(–2)

8.

Modfiice

13

4

5

4

51:37

17

(–1)

9.

MCV Brno B

13

5

2

6

37:29

17

(–1)

10.

Kupafiovice

12

5

2

5

21:29

17

(–1)

11.

Îabãice

13

3

1

9

27:45

10

(–11)

12.

Mokrá

12

3

0

9

27:68

9

(–9)

13.

Dolní Kounice

13

1

5

7

11:44

8

(–10)

14.

Troubsko

13

0

1

12

10:81

1

(–17)

MuÏi B – Mrkvica Pavel, Kry‰tof Vojta
Rk. T˘m

Záp

+

0

–

Skóre

Body

(Prav)

1.

Mûnín B

14

11

1

2

42:80

34

(13)

2.

Prace

14

10

2

2

53:19

32

(11)

3.

Îatãany

14

10

2

2

39:11

32

(11)

4.

·lapanice C

14

10

2

2

36:16

32

(11)

5.

Moutnice B

14

8

2

4

38:26

26

(5)

6.

Újezd B

14

7

3

4

33:24

24

(0)

7.

Îidlochovice

14

7

2

5

34:31

23

(5)

8.

Babice n. Sv. B

14

6

0

8

36:30

18

(–6)

9.

Pozofiice B

14

5

3

6

23:33

18

(–0)

10.

Podolí B

14

5

2

7

27:56

17

(–4)

11.

Rajhradice B

14

5

1

8

26:38

16

(–5)

12.

Bluãina B

14

4

3

7

25:35

15

(–3)

13.

Ochoz B

15

2

2

11

18:42

8

(–16)

14.

BlaÏovice B

13

1

1

11

18:42

4

(–17)

15.

Opatovice B

14

1

0

13

23:60

3

(–18)
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MuÏi A – Sedláãek Josef, Kir‰ David
Rk. T˘m

Záp

+

0

–

Skóre

Body

(Prav)

1.

Babice n. Sv.

13

9

2

2

41:16

29

(8)

2.

Mûnín

13

8

2

3

32:13

26

(8)

3.

Vev. Bít˘‰ka

13

6

4

3

25:14

22

(1)

4.

Îele‰ice

13

6

3

4

22:23

21

(0)

5.

Stfielice

13

5

5

3

9:11

20

(2)

6.

Ivanãice B

13

6

2

5

18:21

20

(2)

7.

¤íãany

13

5

3

5

18:16

18

(–3)

8.

Ofiechov

13

5

2

6

22:21

17

(–4)

9.

Opatovice

13

5

2

6

15:19

17

(–4)

10.

Pr‰tice

13

5

2

6

22:32

17

(–1)

11.

Zbraslav

13

4

4

5

15:12

16

(–2)

12.

Ochoz

13

4

4

5

17:19

16

(–5)

13.

Moutnice

13

3

0

10

15:27

9

(–9)

14.

Senorady

13

2

1

10

11:38

7

(–11)
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Dal‰í v˘znamnou událostí byla valná hromada
19. 1. 2013, kde byla provedena volba v˘konného
v˘boru a volba nového pfiedsedy SK, jímÏ se stal
pan Zdenûk Jochman.
Bylo konstatováno, Ïe k tomuto datu má SK
Mûnín celkem 158 ãlenÛ, z toho 110 star‰ích 18 let
a 48 mlad‰ích 18 let.

SK Mûnín Vás zve na

Sobota 23. 2. 2013 od 20 hodin
Obecní sál v Mûnínû
Hraje skupina Modul

Nedûle 24. 2. 2013 v 15 hodin
Obecní sál v Mûnínû
Zve SK Mûnín
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PEDIKÚRA DO DOMU
Eliška Hrouzková
Pedikúra 190 Kč








relaxační koupel nohou s přísadou esenciálních solí
dezinfekce chodidel
odstranění zrohovatělé kůže, kuřích ok a otlaků
šetrné stříhání nehtů
úprava nehtů a jejich okolí
peeling

Depilace lýtek 100 Kč
Masáž nohou 100 Kč
Lakování s výživou 65 Kč
Lakování Francie s výživou 85 Kč

tel.: 604 702 705
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Dûtské rybáfiské závody
V ãervnu, v rámci dûtského dne, byly za
pfiispûní Obecního úfiadu a firmy STAVOS
Brno, a. s., pofiádány dûtské rybáfiské závody pro ‰koláky místní základní ‰koly.
Mladí rybáfii spolu se sv˘mi rodiãi, v doprovodu rodinn˘ch pfiíslu‰níku a kamarádÛ
vytvofiili u rybníãku úÏasnou atmosféru,
která vrcholila vyhlá‰ením trofejních ryb
a bohatou tombolou.
V tomto roce má Rybáfisk˘ spolek Mûnín
naplánováno rovnûÏ fiadu kulturních akcí,
vãetnû dûtsk˘ch závodÛ.
âlenové rybáfiského spolku tímto dûkují
v‰em, ktefií se podílejí na pofiádání tûchto
akcí, v‰em zúãastnûn˘m a tû‰í se na dal‰í
pûkné chvíle u vody.
Petru zdar.
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Proces digitalizace ohroÏuje existenci mal˘ch kin

V souãasné dobû konãí distribuce klasick˘ch 35mm filmov˘ch
pásÛ. Velké distribuãní spoleãnosti sice naznaãovaly moÏnost
je‰tû nûjak˘ titul obãas vydat na klasick˘ch filmov˘ch pásech,
plán premiér na UFD pro rok 2013 v‰ak jasnû ukazuje, Ïe jiÏ
prakticky témûfi nic vycházet nebude. Tím „analogová“ kina definitivnû konãí svÛj pravideln˘ hrací profil.
Obec Mûnín stojí tedy pfied problémem, jak s touto skuteãností
naloÏit. Vzhledem k tomu, Ïe chce zachovat provoz svého kina,
nezb˘vá neÏ digitalizovat. Znamená to nahradit souãasnou technologii technologií novou, jak v obrazové, tak i zvukové ãásti.
Jaké jsou v oblasti digitalizace kin moÏnosti?
1. Digitalizovat dle standardu DCI
Pofiizovací cena digitálního projektoru a kinoservru se pohybuje kolem 2 000 000 Kã. V˘‰e vstupného bude ovlivnûna hrací
dobou od premiéry. Ale i titul, kter˘ má tfieba dva nebo tfii mûsíce
od premiéry, budeme nuceni hrát za podstatnû vy‰‰í vstupné,
neÏ jsme byli zvyklí doposud. Pokud vsadíme na pomûrne slabou
nabídku 3D filmÛ, jsme nuceni si pár set tisíc korun pfiipravit navíc.
Digitální projekce také znamená vy‰‰í provozní náklady, coÏ spolu
s náklady pofiizovacími a v˘‰í vstupného je pro na‰e kino prakticky likvidaãní.
2. Alternativnû hrát na platformû E-Cinema
Filmy této platformy jsou distribuovány na Blue-Ray discích ve
vysokém rozli‰ení, popfiípadû na DVD. Promítan˘ obraz je ve 2K
rozli‰ení, stejnû jako vût‰ina DCI projekcí v plnû digitalizovan˘ch
kinech. Jin˘mi slovy fieãeno, divák nepozná rozdíl v kvalitû obrazového vjemu mezi kinem DCI a E-Cinema. Pofiizovací i provozní
náklady jsou oproti standardu DCI podstatnû niÏ‰í.
Finanãní podmínky pÛjãovného budou podobné jako u klasick˘ch filmov˘ch kopií s fixem. Kina tedy mohou zachovat svoji v˘‰i
vstupného, která je pro dané území a diváka pfiijatelná.
V˘hodou tohoto systému je také jeho multifukãnost. Dfiíve kino
mohlo hrát pouze klasick˘ film. Nyní mÛÏe promítat jak˘koliv digitální obsah. Diváky mÛÏe pozvat nejen na filmy, ale tfieba také
na sportovní pfienosy, koncerty, na ‰kolení, besedy s projekcí.
Co fiíci závûrem? Pro na‰e kino, tak jako pro vût‰inu mal˘ch kin,
se platformou E-Cinema otevírá ‰ance na dal‰í existenci. Doufejme jen, Ïe se podafií zabezpeãit dostatek finanãních prostfiedkÛ
na tento projekt a Ïe se proces digitalizace na‰eho kina podafií
v co nejvy‰‰í kvalitû.
-r-
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