Volnočasová základna MUNA

projekt na využití objektu č. 36 v bývalém vojenském areálu u Mikulovic

S d r u ž e n í p řá te l J a ro s l ava Fo g l a ra , o . s .
Úvod
Areál vojenských budov nazývaný MUNA vznikl za
II. světové války u hlavní cesty z Mikulovic do Zlatých
Hor nedaleko osady Salisov a v průběhu své historie
sloužil jako zajatecký tábor, muniční továrna i sklad.
Těsně po válce zde bylo shromážděno a odtransportováno do Německa několik desítek �síc Sudetských
Němců od čtyřicátých let téměř do současnos� objekt využívala československá a později česká armáda, která jej v roce 2009 předala obci Mikulovice.
V areálu o ploše přibližně 5 km2 se v současnos�
nachází několik desítek převážně přízemních budov, Objekt MUNy č. 36.
30 km asfaltových cest, pozůstatky železniční vlečky SPJF pořádá ročně asi 15 táborů a další víkendové akce
a další opuštěná technická zařízení [1].
pro dě� a mládež, školení a semináře pro instruktory
a vedoucí, společenské akce, besedy a výstavy pro
Skrze inicia�vu Hnu� Brontosarus Jeseníky (HBJ),
širokou veřejnost. SPJF se zabývá i sběratelskou a
které zamýšlí v čás� areálu vytvořit městečko nezbadatelskou činnos� a odborným rozvíjením pedaiskových organizací, byla možnost využí� jednoho
gogického potenciálu metod, které vytýčil Jaroslav
z objektů nabídnuta také Sdružení přátel Jaroslava
Foglar. Poslední čás� činnos� je program Hledáme
Foglara, o. s.
lék na dětskou kriminalitu, v jehož rámci bylo vydáno
Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s. (SPJF) , několik videokazet a brožur.
založené 28. prosince 1990, je nezisková organizace
bez placených zaměstnanců, která navazuje na odkaz Záměr
známého českého spisovatele, redaktora, skauta a
pedagoga, který žil v letech 1907–1999. V současné Základním záměrem dobrovolníků ze SPJF je v roce
době sdružuje přes 500 zájemců o Foglarovo dílo 2011 v první řadě zajis�t nejnutnější rekonstrukční
a přibližně 40 dětských mikrokolek�vů - klubů práce na objektu č. 36 (oprava zatékající střechy,
bez dospělého vedoucího a dále i 15 oddílů a řadu prasklých vaznic, okenních tabulek, omítek,…) do
dětských příznivců - stopařů, pro které vydává časopis podoby, kdy nebude docházet k dalšímu zhoršování
a dále pořádá celoroční dlouhodobou dopisovatelsk- stavu budovy.
ou hru.
Další stavební páce budou určeny poždavky na využi�
projektu vycházejícími z ak�vit plánovaných v rekonstruované základně.
Za účelem ubytování účastníků na klubovních
setkáních, školeních a v průběhu samotné rekonstrukce bude nutné zajis�t v západní čás� budovy
ubikaci, kuchyni a jednoduché sociální zařízení (proza�m bez vodovodu a kanalizace). Rozsah ubytování
a stavební projekt budou stanoveny v průběhu letních prázdnin při příležitos� hlavních rekonstrukčních
prací.

Divadlo s�nů v MUNě 31. 12. 2010.

Zejména stavební práce si vyžádají vybudování
»špinavého provozu« - dílny a skladu stavebního materiálu, nářadí a vybavení, se kterým se předběžně

Harmonogram realizace
Harmonogram je rozvržen na období roku 2011, v
souladu s přiloženým seznamem akcí SPJF [4] a harmonogramem projektu Karavana snů II, se kterým
bude částečně personálně a časově propojen.
7. listopadu 2010

první
návštěva
areálu,
prohlídka objektu
28. listopadu 2010
první návštěva v objektu, dokumentace, prohlídka čás�
počítá v centrální čás� objektu. Tato část bude v buprolomené střechy a úvahy
doucnu sloužit také jako sklad táborového vybavení
o opravě.
(tyče a plachty na stavbu týpí, podsady, sportovní vy- 28. prosince–1. ledna Silvestr na Muně, první jednbavení…).
oduché rekonstrukční práce
(10 osob), dovezení kaTře� funkcí objektu bude kryté stání na přívěsný
men a základního nábytku,
vozík SPJF (sloužící pro odvoz materiálu na tábory
odházení sněhu z narušené
namísto nákladního auta) a zejména pro pojízdnou
čás� střechy.
klubovnu SPJF - karavan snů - obytný přívěs využívaný
nedělní příprava.
především v obcích Olomouckého kraje pro kočovnou 20. března 2011
propagaci klubovního hnu�.
3. dubna 2011
nedělní příprava.
velikonoční MUNA, první
Další využi� bude přímo určeno v budoucnu 21.–25. dubna 2011
větší stavební opravy a
pořádanými ak�vitami (zážitkové a pracovní akce,
úpravy, výměna prasklého
koncerty, workshopy, ale i »soukromé« akce jednotvazníku ve střeše.
livých oddílů a klubů).
1. května 2011
nedělní příprava.
Současný stav
5. června 2011
nedělní příprava.
pracovní tábor na MUNě, roV okamžiku převze� objektu k využívání byla budova 1.–7. července 2011
zsáhlá rekonstrukční činnost
prázdná, o celkové ploše 306 m2, s trojicí vvjezdových
za účas� cca 20 osob.
vrat a čtyřmi okny vybavenými okenicemi. Střecha
pestrovíkendový
fes�val
objektu je tvořena
řena dřevěnými krovy
krovy, prkennou kry- 23.–25. září 2010
s předpokládanou účas�
�nou a vrstvou dehového papíru, překrytou hliníkozájemců z řad SPJF.
vým proﬁlovaným plechem [2].
30. září
září–1. říjen 2011 výroční oheň 143. KBS Orion
V nejbližším okolí objektu č. 36 se nachází vzrostlý
a 288. KBS Eridan Adamov.
smrkový porost, koncem roku 2010 došlo k pádu jednejméně dvě další víkendové
noho stromu na objekt a proražení několika otvorů podzim 2011
akce před koncem roku.
do všech vrstev střešní kry�ny a přelomení jednoho
dřevěného vazníku v konstrukci střechy. Následkem událos� dochází k zatékání vody do budovy s
nepříjemnými následky především v zimním období,
které vyžadují v jarním období bezodkaldnou opravu. K objektu vedou tři příjezdové cesty od účelové
komunikace v její blízkos� (viz plánek).
V rámci počátečních rekonstrukčních prací byl v západní čás� budovy vybudován proza�mní obytný
prostor oddělený stanovou plachtou, který byl vybaven kamny, stolem a židlemi, regály a základním
nářadím, nádobím a vybavením, který poskytuje
primi�vní zázemí přibližně 10 osobám.
Mrazivý proza�mní přístřešek.

Personální zabezpečení

Projekt rekonstrukce a využi� objektu č. 36 je zastřešen
vedoucím projektu (Mgr. Jiří Kalina), jeho zástupci
(Bc. Vojtěch Hanuš, Kateřina Sloupová) a skupinou 12
až 20 dobrovolníků ze Severomoravské pobočky SPJF
(SMP) a Šumperské pobočky SPJF (ŠUP), kteří se budou podílet přímo na všech rekonstrukčních pracech.
Další dobrovolníci z řad SPJF budou v budoucnos� v
objektu organizovat akce a připravovat program zejména pro dě� a mládež.
SPJF navíc dále disponuje řadou dobrovolníků odborníků z nejrůznějších oblas� činnos� (studen� i
odborníci na architekturu, stavitelství, geodezii, výtvarníci apod.), kteří již v současno� nabízí projektu
podporu.
Nezanedbatelným přínosem je významné personální
propojení ŠUP s další organizací, která v MUNě rekonstruuje objekt č. 113 - oddíl ČTU T. O. Kamarádi
Šumperk.

Finanční zdroje
Projekt rekonstrukce objektu č. 36 byl zahrnut do
celostátního souhrnného projektu SPJF v programu
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
»Evropský rok dobrovolnictví«, který byl podán k posouzení MŠMT v průběhu měsíce ledna 2011. K datu

Objekt č. 36 pod sněhem.
vzniku tohoto texu nebyly výsledky projektového
řízení známy. V okamžiku převze� objektu č. 36 do
vlastnictví SPJF bude zpracována podrobná koncepce rekonstrukce, která se stane jádrem žádos�
v dotačním programu MŠMT pro práci s mládeží,
zaměření č. 3 - Inves�cní rozvoj materiálne technické
základny mimoškolních ak�vit de� a mládeže pro rok
2011.
Jako další významný zdroj ﬁnancování rekonstrukce
objektu předpokládáme účelové dary od soukromých
osob - příznivců (rodiče, sponzoři) a doufáme také v
podstatné příspěvky v podobě (druhojakostního) materiálu od sponzorů a podporovatelů (předpokládáme
oslovení stavebních ﬁrem apod.).

Odkazy
[1] Výzva Tomáše Hradila, Brontosaurus Jeseníky.
[2] Zaměření Bc. Vladimír Schmid.
[3] Plánek Areálu, Brontosaurus Jeseníky.
[4] Seznam akcí SPJF.

Závěr
Projekt rekonstrukce objektu č. 36 se nachází teprve
na svém samotném začátku. Přesto je v silách SPJF
realizovat veškerré činnos�, které si jeho členové v
projektu vytýčily - těmi nejdůležitějšími devizami jsou
to�ž nadšení a víra v úspěch společné práce.
V Novém Městě pod Smrkem 13. 2. 2011
Jiří Kalina, místopředseda SPJF
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Plánek areálu [3].
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