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Koronavirus kolem nás i v nás
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi vás nejprve pozdravit. Popřát vám
pevné zdraví, hodně síly a osobní pohodu.
Prožíváme období, se kterým se většina z nás
doposud nesetkala. V době, kdy píši tento článek,
již uplynulo více než deset dnů, co byl v našem
státě vyhlášen stav nouze. Před několika měsíci
jsme sledovali vývoj epidemie koronaviru ve
vzdálené zemi, Číně. V té době asi většinu z nás
nenapadlo, že z lokální epidemie se stane světová
pandemie, která zasáhne i naše životy.
Od 12. března, kdy byl vyhlášen nouzový stav
vládou České republiky, díky různým zákonným
nařízením a opatřením, dalším doporučením
povinným i nepovinným, došlo k výrazným změnám
v řízení našeho státu a běhu našich životů. Lze
různě hodnotit účinek a důsledky těchto opatření
a doporučení, která mění a omezují naše životy.
Zvyšující se počet nakažených a mrtvých onemocněním označeným COVID-19 u nás i po celé
Evropě a ve světě nás nabádá k obezřetnosti.
Není mou povinnosti, ani to není v mých možnostech, hodnotit vyhlášená nařízení a opatření.
Nejsem schopen posoudit, zda naše vláda zaspala
při ochraně zdraví obyvatelstva našeho státu. Zda
občané jsou schopni a ochotni opatření povinná
i doporučená respektovat a dodržovat.
Mou možností a snahou je apelovat na občany,
přesvědčovat je o nutnosti chránit zdraví a životy
své, svých blízkých, přátel a spoluobčanů.
A pomáhat jim při naplňování této nutnosti.

POMOC

Přestože svou činnost neprezentujeme mediálně
tak, jako někteří jiní, věřte, že i vedení obce
organizuje pomoc občanům. Někteří občané
Měnína, ať už samostatně nebo ve spolupráci
s vedením obce se rozhodli pomoci svým
spoluobčanům, především seniorům. Měnínské
švadlenky ušily v prvním týdnu koronaviru kolem
tisíce roušek. Mimo to obec zakoupila 500 kusů
roušek, které byly postupně obci dodány. Tyto
roušky byli na obci za pomoci dalších spoluobčanů
hygienicky zabaleny a následně rozděleny
občanům. Nejprve se poskytli roušky seniorům nad
65 let, pomocí roznášky. Dále si v daných termínech
mohli občané přijít pro roušky na obecní úřad.
Celkově bylo doposud rozdáno kolem tisícovky
roušek. Zbývající roušky budou roznášeny dle
potřeby občanům v dalším období. Kromě toho
jsme nabídli pomoc seniorům, především zajištění
nákupů. Máme připravené dobrovolníky. Dokonce
můžeme zajistit i venčení psů.
Základní informace ke koronaviru jsou vyvěšeny
na webových stránkách obce v aktualitách,
případně jsou hlášeny obecním rozhlasem.
Nechceme v přemíře různých informací komplikovat
orientaci, proto zveřejňujeme jen to nejpotřebnější.
V případě, že budete potřebovat více informaci,
případně pomoc, můžete se na vedení obce obrátit
pomocí emailu obecni.urad@menin.cz nebo
telefonický 544 224 521 (obec), 702 048 520
(starosta), 777 791 855 (místostarosta).
O opatřeních a doporučeních obce bude zmínka na
dalších místech zpravodaje.
Vypadá to, že se s koronavirem budeme potýkat
delší dobu. Jakkoliv je nám nová situace
nepříjemná, nezbyde nám nic jiného, než se
přizpůsobit novým podmínkách. Blízké velikonoční
svátky nás prověří, jak budeme připraveni a schopni
se ochránit.
Veselé Velikonoce, ne – raději klidné Velikonoce,
pevné zdraví a hodně síly. Nechť vás provází
rozum, respekt a postoj. A pomáhejte.
A úplně na závěr můj obrovský a srdečný dík
všem, kteří přiložili ruku ku pomoci, moc si toho
vážím.

ROZUM – RESPEKT – POSTOJ

Proč tato tři slova. V současné době se mi často
dostávají na mysl. Záplava vládních nařízení
a opatření, různých doporučení, zásad hygienických, zdravotnických a jiných nás nutí jim
porozumět. Je třeba o nich přemýšlet, uvažovat
a správně posuzovat. Kromě porozumění je třeba
opatření a doporučení respektovat. Uvědomit si,
k čemu jsou dobrá, jak k nim máme přistupovat
a jak se s nimi ztotožnit. Porozumět a respektovat
je nutné k tomu, abychom si vytvořily své vlastní
postoje. Tyto naše postoje se následně promítnout
do našich skutků. A ty se projeví v tom, jakým způsobem dokážeme ochránit zdraví své i svého okolí.

Váš starosta Dalibor Gold

Z důvodu epidemie koronaviru mohou být plánované kulturní a jiné akce, které jsou
zmiňovány ve zpravodaji, zrušeny nebo posunuty na jiný termín. Děkujeme za pochopení.
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Schválený rozpočet pro rok 2020 – příjmy
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Schválený rozpočet pro rok 2020 – výdaje
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Anketní šetření obce Měnín
17. 4. 2020 a je určena pro občany obce Měnín
starší 18 let. Hlasovací boxy budou umístěny na
následujících místech:

Zastupitelstvo obce zvažuje, na základě žádosti
občanů, o vydání obecně závazné vyhlášky omezující používání zábavní pyrotechniky.
Předmětem vyhlášky by byl zákaz používání zábavní pyrotechniky v obci Měnín, s výjimkou „novoročních ohňostrojů“ od 22.00 dne 31. 12. daného
roku do 2.00 dne 1. 1. následujícího roku. Dále by
bylo možno získat výjimku podáním žádosti na OÚ
minimálně 15 dní před plánovanou akcí. Důvodem
pro vydání této vyhlášky je zlepšení pohody bydlení
a ochrana zdraví obyvatel. Máte-li zájem se k dané
záležitosti vyjádřit, můžete tak učinit vyplněním
anketního lístku a vhozením do hlasovacích boxů
v určených místech. Anketa bude probíhat až do

Pošta Partner Měnín
Potraviny u Valinky
Smíšené zboží Jana Šťastná
Karlova Pekárna
Smíšené zboží Marie Čermáková
Výsledek ankety není pro zastupitelstvo závazný,
přesto žádáme občany, kteří chtějí tímto způsobem
vyjádřit svůj názor a takto se podílet na dění v obci,
o účast v této anketě.
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Protipovodňová opatření v zastavitelné zóně k. ú. Měnín
V druhé polovině února byly zahájeny práce na
projektu úprav terénu v Průmyslové zóně Měnín –
jih (bývalý prostor „Měnínské nafty“). Cílem prací je
úprava části uvedené zóny. Tato část zóny zasahuje
svou plochou do aktivní povodňové zóny vodních
toků Říčky a Litavy. Po provedené terénní úpravě
bude upravená část zóny sloužit jako plocha
s výrobní a smíšenou obslužnou funkcí. Tedy je
určena pro podnikatelskou činnost. Úpravy terénu
budou ukončeny v měsíci květnu. Během prací
bude v lokalitě větší pohyb techniky, především
nákladních automobilů.
Ze situačního plánku plyne, že v daném území
vzniknou navýšením terénu dvě lokality, lokalita 1
o objemu 4500 m³ a lokalita 2 o objemu 8080 m³.
Zbývající část upravované lokality bude tvořit

kompenzační retenční prostor o objemu 6900 m³,
který vznikne prohloubením terénu. Tímto dojde
k vyrovnané bilanci prostoru aktivní povodňové zóny
v lokalitě, což byl požadavek státního podniku
Povodí Moravy, který je správcem vodních toků
Litavy a Říčky. V případě povodní lze z lokality
povodňové vody odčerpat pomocí jímky mobilním
čerpadlem do Říčky. Příprava projektu trvala přes
dva roky.
Projekt připravila firma Agroprojekt z Brna, která
bude provádět i dozor nad realizací projektu.
Zbývající plochy, které nebudou dotčeny úpravou,
budou sloužit zpětně k zemědělským účelům, například jako obecní sad. Bohužel musíme zklamat ty,
co se těšili na rybník. Rybník snad někdy jindy
a v jiné lokalitě.
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Aplikace Záchranka

na jižní Moravě posílá krizová varování
Aplikace Záchranka byla vyvinuta pro efektivní
kontaktování zdravotnické pomoci s předáním
přesné GPS polohy volající osoby.
Nově navíc aplikace umožňuje upozorňovat na
nenadálé krizové situace, které by mohly ovlivnit
bezpečnost obyvatel Jihomoravského kraje.
Lidé mohou skrze aplikaci dostávat varovná
hlášení o vážných událostech. Stačí, aby měli aktivovanou volbu varovných upozornění pro celý Jihomoravský kraj v aplikaci.
Pro přihlášení do systému varování stačí uživateli
spustit aplikaci Záchranka a v sekci „Informace“
u varovných upozornění zkontrolovat, zda je Brno
zvoleno jako sledovaný region. Záchranáři jsou
kontaktováni poté, když je tísňové tlačítko podrženo
5 vteřin.
Díky nové funkcionalitě s názvem „Systém
varovných hlášení“ bude moci Jihomoravský kraj
ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem
Jihomoravského kraje efektivně a rychle varovat

velkou část populace v případě krizových situací
majících přímý dopad na zdraví obyvatel.
Příkladem, kdy lze systém varování s výhodou
využít, je znečištění pitné vody, požár velkého
rozsahu, chemická havárie, nález nevybuchlé
munice apod.
Aplikace Záchranka je ke stažení zdarma, a to na
operační systém Android i iOS. Další informace jsou
dostupné na webových stránkách:
https://www.zachrankaapp.cz/

Charity day

– pomáháme společnou cestou 23. 5. 2020
V květnu letošního roku se bude v obci Těšany
konat druhý ročník akce Charity Day – pomáháme
společnou cestou. Charity Day je sobota doslova
nabitá programem pro celou rodinu. Výtěžek z akce
bude prostřednictvím organizace Společnou cestou
s námi z. ú. poskytnut na podporu konkrétních dětí
s handicapem v našem regionu. Návštěvníci se
mohou těšit na bohatý program sportovního či
kulturního charakteru, kterého se mohou aktivně
zúčastnit. Pro dospělé i děti budou k dispozici různé
dráhy, kde si lidé bez postižení mohou vyzkoušet
např. jízdu na invalidním vozíku, chůzi se slepeckou holí nebo se seznámit s výcvikem asistenčního
psa. Děti si určitě užijí skákací hrady, skluzavky,
jízdu na koni či hudební scénu na pódiu. Symbolickým vyvrcholením programu bude, stejně jako
minulý rok, exhibiční zápas výběru starostů proti
Mercedes týmu složeného Petrem Švancarou.
Kromě muzikantů a sportovců akci také podpoří
šikovní výtvarníci, kteří při loňské akci namalovali
k vydražení nádherné obrazy na rozměrná plátna.
Této akce se v loňském roce zúčastnilo přibližně
1000 návštěvníků, díky ní a dalším akcím s Charity

Day spojeným se vybralo úctyhodných 364 331 Kč
na dobrou věc. Společně se zapsaným ústavem
Společnou cestou s námi organizaci akce zaštiťuje
mikroregion DSO Cezava, přičemž aktivní podporu
tomuto projektu poskytuje kromě Těšan a dalších
obcí našeho regionu také obec Měnín.
Podpořte dobrou věc, přijďte se za námi podívat
a užijte si skvělý den. A chcete-li nás podpořit ještě
více, můžete nám pomoci s organizací anebo materiálně či finančně přispět. Více informací a kontakty
naleznete na: www.charityday.cz.
Těšíme se na vás na Charity Day v Těšanech.
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Rozhovor s panem Janem Pustinou
Narodil jste se roku 1930 v Měníně. Řekl byste nám
něco o Vašem dětství? Jakou profesi měli Vaši
rodiče, kolik jste měl sourozenců?
Máte pravdu. Od roku 1930 jsem Měníňák.
Můj rodný dům má číslo 95. Patřil v té době mému
dědečkovi a babičce Palánovým. Tam jsem asi do
3 roků bydlel se svými rodiči. Proti původní podobě,
jak si jej od svého útlého mládí pamatuji, je jiný. Je
přestavěn jiným majitelem.
Z vyprávění rodičů vím, že už jako malý klučina-neposeda jsem na sebe převrátil brány užívané
dědečkem na polní práce. Byl z toho můj první úraz,
zlomená nožička a sádra. Tak jsem začínal. Rodiče
pracovali v Brně, oba jako dělníci. Měl jsem bratra
Františka, který se narodil o tři roky později. Zemřel
jako malý. Tak jsem se stal jedináčkem.

opustil své dosavadní působení v tělovýchově
a začal se trápit ve veřejné funkci jako tajemník
MNV. Poznatky a zkušenosti, které jsem za roky
práce s lidmi v tělovýchově získal, jsem mohl
uplatnit ve veřejné práci. Pro začátečníka jí nebylo
málo. Od roku 1976 až do konce mého vedení MNV
v roce 1990 se celý kolektiv zaměřil na akce pro
zlepšení vybavenosti obce a modernizaci života
spoluobčanů.
Nyní k jádru Vaší otázky. V roce 1976 byla
zahájena výstavba mateřské školy. Za velké pomoci
občanů byla v únoru 1980 předána do užívání.
Současně s touto akcí bylo započato s pokládáním
veřejných chodníků v centrální části obce od kostela
až po sokolovnu. Nastala významná změna. Dosud
se chodilo kolem domů po nezpevněném terénu.
Nová trasa byla navržena oboustranně podél
silnice. Po projednání s občany byla změna
uskutečněna.
Čas ukázal, že to byl správný záměr. V dalším
roce byla provedena rekonstrukce vedení veřejného
osvětlení. V návaznosti na vybudované chodníky
bylo instalací nového veřejného osvětlení vyřešeno
jejich osvětlení včetně silnice.
V roce 1984 byla započata velmi potřebná akce –
zahájení výstavby kanalizačního sběrače jako
páteřní větve k napojování dalších ulic s odvodem
na čističku. Následně v roce 1985 byla zahájena
plynofikace obce přívodem vysokotlaku k obci,
zřízením regulační stanice a uložením první etapy
plynových rozvodů. To byl počin pro postupné
napojení všech domácností a veřejných zařízení,
později i napojení Jaloviska a Albrechtova.
Od roku 1987 začíná výstavba čističky odpadních
vod. Pro celou obec! Vysvětluji, že původní záměr
státního statku – zřídit čističku pouze pro jím
budované bytovky – byl zamítnut a tato výstavba
ukončena. Kolaudace čističky pro celou obec
proběhla v roce 1990. Mimo tyto hlavní akce
volebního programu musím ještě zmínit provedenou
výstavbu oplocení a rozšíření hřbitova a také
adaptaci kina, o kterém se zmíním v další Vaší
otázce.

Od mládí jste se věnoval sportu? Který sport byl
Vaší srdeční záležitostí?
Sportu jsem se začal věnovat až později. Ve
třech letech jsme se přestěhovali od dědečka do
domku v „Kozí uličce“. Tam mně začínalo hezké
dětství. Jako tehdejší kluci jsme hráli všechny
možné hry, které v té době byly. Od kuliček, přes
vybíjenou tenisákem, kopanou, na zloděje a četníky
a další hry společně s děvčaty. Po zhlédnutí filmu
„Poslední Mohykán“, který hrálo kočovné kino postavené na návsi, jsme válčili jako indiáni. Namalované čelenky s péry a šípy ze špejlí. K našim
hračkám patříval bič a udice, vše nachystané
k použití za dveřmi v síni. Už v šesti letech jsem
začal jako žák chodit cvičit do sokolovny. To jsme
získávali první základy dovednosti, všestrannosti
a poslušnosti.
K házené jsem se poprvé dostal až po roce 1939,
kdy byla házená v Sokole ustavena. Jako malý
žáček jsem objevoval první taje házené. Mimo
cvičení a později i cvičení na nářadí se stala házená
mou hlavní sportovní náplní po celou dobu mé
aktivní činnosti jako hráče i jako trenéra. Podílel
jsem se na výchově mladých talentů házené, kteří
se dokázali prosadit v celostátních i mezinárodních
soutěžích.
V Měníně jste působil jako předseda místního
národního výboru v letech 1980–1990. Řekněte
nám něco k této době. Co se třeba důležitého
v Měníně vybudovalo?
Tuto Vaši otázku musím trochu opravit. Má
činnost a práce v místním národním výboru začala
již v roce 1976. To jsem po dlouhém přemýšlení
10
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Rád bych ještě dodal, že bez odborného vedení
jednotlivých staveb by tyto náročné akce těžko
vznikaly. Já měl velké štěstí, že mými pomocníky
a odborníky byli pan František Lauterbach a pan
Jiří Richter. Patří jim dík!

Jaké místo v Měníně máte rád?
Nad touto Vaší otázkou jsem dost přemýšlel. Ze
všech nápadů, které mně jako film proběhly hlavou,
zvítězila vzpomínka z dětství. Je to „Náves“. Prostor
od školy až po starý most, cestou kolem staletých
akátů před Mrázovým. Také jarmarky na návsi,
krámky, dvacetníky od tetiček a turecký med. Tyto
vzpomínky rozhodly.
Po letech, kdy náves procházela úpravami, má
také historické památky, které cestou po chodnících
míjíme. Je to socha sv. Trojice z roku 1897, postavená na počest vysvěcení Josefa Šťastného na
kněze. Na protější straně návsi je nový památník
ke 100. výročí vzniku republiky v roce 1918. Trochu
dál, před domem číslo 18, je kříž přemístěný
z mostu postaveného v roce 1807 přes bývalou
Cézavu. Most byl v rámci úprav návsi v roce 1938
odstraněn. Trochu ukrytá, před domem číslo 22,
stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1874.
Přimlouvám se za její zviditelnění přemístěním blíž
k chodníku. I toto by přispělo k významu této části
Měnína.

Zasloužil jste se o vznik měnínského kina. Řeknete
nám něco k jeho počátku?
U vzniku prvního kina v Měníně jsem nebyl. Už
v roce 1947 se začal uskutečňovat nápad několika
průkopníků zřídit kino. Když dal pan František Sura,
tehdejší majitel sálu, souhlas k jeho využití pro kino,
bylo odstartováno. Už v polovině roku 1948 bylo
zahájeno promítání. Po dobu 34 roků v původním
objektu bavilo kino generace dětí i dospělých.
Předpisy pro provoz těchto zařízení objekt v roce
1982 již nesplňoval, proto byl jeho provoz ukončen.
Žádné opravy by nepomohly. Přistoupilo se k radikálnímu řešení. Adaptovat prostory pro kino, provést
potřebné rozšíření a vybavení. Tak po 26 let kino
znovu sloužilo veřejnosti.
V roce 2013 přichází další kapitola v podobě
investice obce do malé digitalizace. Dochází rovněž
ke generační obměně promítačů i vedoucího kina.
Tím skončilo mé působení v kině započaté vlastní
rekonstrukcí budovy a pokračující v roli vedoucího.
Další období už patří novým pracovníkům.

Rozhovor s panem Pustinou vedla Petra Kiršová

20. ledna jste byl pozván na radnici v Měníně
panem starostou, místostarostou a zastupiteli,
abyste poseděli k příležitosti Vašich 90. narozenin.
Jaké bylo toto setkání?
Bylo to příjemné setkání. Byl jsem potěšen
pozváním i zájmem představitelů obce. Sám jsem
přispěl k setkání fotografiemi z období mé veřejné
činnosti. Snad se vyskytne příležitost si podobné
setkání zopakovat. Na závěr přišlo společné foto.
Doufám, jsem jej nepokazil.
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Obnova třešňové aleje

Vedení obce Měnín společné se zástupci společnosti Ashpa, která se mimo jiné zabývá odpadovým
hospodářstvím a životním prostředím, připravilo
projekt pod názvem Výsadba třešňové aleje podél
polní cesty. Dokumentaci k zmiňované akci zpracovali pan ing. Hlavenka a paní ing. Prokešová
z výše uvedené společnosti. Podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků v rámci výzvy
„Programu péče o krajinu pro rok 2020“ z Podprogramu pro zlepšení dochovaného přírodního
a krajinného prostředí zajistil starosta obce.
Záměr projektu obnovy třešňové aleje podél polní
cesty je umístěn na pozemky obce par. č. 2460
a 2466 v k. ú. Měnín.
Ve zdůvodnění záměru je uvedeno následující:
Špatný stav naší zemědělské krajiny je v současné
době velmi frekventovaným předmětem odborné
i společenské debaty, která vyúsťuje ve sdělení,
že jednou z nejrychleji dosažitelných a přitom velmi
účinných možností, jak tuto situaci zlepšit, je tvorba
krajinné zeleně, nezpevněných polních cest a především výsadba stromů. Tyto prvky mají nesporný
pozitivní vliv nejen na biodiverzitu, prostupnost
a estetickou hodnotu krajiny, ale fungují také jako
účinná protierozní a mikroklima zlepšující opatření,
což je hodnota, kterou budeme v následujících
letech velmi pravděpodobně stále více oceňovat.
Aleje a stromořadí ovocných i neovocných stromů
kolem polních cest i silnic jsou typickými prvky naší
kulturní krajiny. Bohužel jich však v uplynulých
desetiletích velmi ubylo a obnovovány jsou jen pomalu. Obnovení třešňové aleje podél polní cesty
v těsné blízkosti naší obce zatraktivní tuto cestu pro
krátké vycházky místních obyvatel. Ovocné stromy
budou nejen přinášet osvěžení v podobě ovoce
a stínu pro kolemjdoucí a cyklisty, ale budou se
rovněž podílet na zlepšování mikroklimatu a zvyšování biodiverzity lokality i jejího okolí. Živočichům
budou sloužit jako životní prostor, zdroj potravy
a budou je využívat i v případě potřeby stínu. Alej

obnovujeme na místě staré třešňové aleje (několik
starých třešní zde dosud dožívá), a proto jsme vybrali opět třešně, které jsou vhodné na dané stanoviště a odolné vůči suchu.
Na pozemku par. č. 2460 a na pozemku
par. č. 2466 (avšak blíže než 3 m od hranice
p. č. 2547) bude v říjnu až listopadu roku 2020
vysazena třešňová alej tvořená 40 třešněmi
převážně starých odrůd. Stromy budou vysazeny
ve vzdálenosti cca 10 m od sebe, každý bude
upevněn ke dvěma kůlům a ochráněn pletivem
vedeným vně kůlů.
V rozpočtu akce je počítáno s následujícími náklady: Cena jednoho kusu stromu, ovocného polokmene rozvětveného činí 1300 Kč. Celkový náklad
za 40 kusů stromů je 52 000 Kč. Ceny odpovídají
aktuálně platným nákladům obvyklých pro opatření
MŽP.
Výsadba i následná péče budou probíhat
v souladu s příslušnými standardy AOPK ČR.
Tuto výsadbu a následnou péči si zajištují žadatelé
o finanční dotaci vlastními silami a prostředky.
Vedení obce uvítá, když se do realizace projektu
zapojí co nejvíce občanů naší obce.
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Vzpomínka na Františka Řeřichu
Po skončení I. světové války se už také objevuje
ve veřejném životě. V roce 1917 se oženil a v roce
1920 se nové rodině narodila dcera Věra. To už
bydlel mimo školu, v domě číslo 162. Byl pověřen
a působil jako vládní zmocněnec v obecních volbách v roce 1925. Úřad starosty vykonával v letech
1925–1930 a znovu pak od roku 1935 přes období
protektorátu až do roku 1945. V období okupace
a hlavně v roce 1942 po atentátu na Heydricha byl
jako starosta držen jako rukojmí po dobu revize
prováděné ve všech domech. Protože se v obci
nenašlo nic podezřelého, byl starosta propuštěn.
Za jeho starostování byla v roce 1938 provedena
úprava návsi a odstraněn most z roku 1807 přes
Cezavu, která před regulací protékala obcí.
(Regulace Cezavy byla prováděna ve dvacátých
letech minulého století.)
Jako uznávaný učitel věnoval měnínské škole
41 let svého života. Zemřel roku 1966 ve věku 78 let.

František Řeřicha byl v Měníně oblíbeným
učitelem a mnohaletým starostou. Připomeňme si
jeho působení v naší obci.
Narodil se 19. 3. 1888. Do Měnína přišel v roce
1910 jako učitel z vesnice Brod u Příbrami. O svém
novém působišti píše domů: „Krajina je pěkná,
podnebí příjemné, lid hodný je zde. Škola je
čtyřtřídní. Mám 3. třídu a v ní 77 dětí, hochy
i děvčata. Děvčata jsou mírná, ale kluci jako čerti.
Na bytě jsem ve škole, na stravu v hospodě. Tedy
nebylo by zle.“ Tyto první dojmy z Měnína, jeho
nového působiště, jej přesvědčili, že toto místo
bude jeho celoživotním domovem.
Jako učitel si získal důvěru a oblibu svých žáků
od samého začátku působení v měnínské škole.
Řada z nich na jeho působení vzpomínala, když jej
I. světová válka odvála na frontu. Na pohlednicích
Měnína jej zdravili a přáli brzký návrat.

Připravil Jan Pustina
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Historie ve fotografiích
B-mužstvo SK Měnín, 1930
Zadní řada zleva:
J. Rosprym, F. Tichý, J. Kopeček,
J. Kratochvíl, R. Palán, F. Kraus
Prostřední řada zleva:
V. Šťastný, B. Musil, B. Aujeský.
Přední řada zleva:
R. Šindelář, J. Křivánek, L. Baxant

Slavnostní svěcení hasičské stříkačky, 20. června 1909
Horní řada zleva: ? Příhoda, Vojtěch Michálek (č.p. 61), Jan Čermák (č.p. 131), Alois Zeman,
Josef Vognárek (č.p. 44), Jan Mares (č.p. 108), ? Kouřílek (č.p. 183)
Prostřední řada zleva: Jindřich Nezmeškal (č.p. 98), Ignác Palán (č.p. 203), Jakub Palíšek (č.p. 101), Josef
Kamenický (č.p. 9), Jan Odrážka (č.p. 192), Jan Vognárek (č.p. 10), Josef Klein, Bohumír Palán (č.p. 85)
Sedící zleva: Antonín Povolný (č.p. 90), Antonín Povolný (č.p. 41), František Šťastný (č.p. 42), kmotra
stříkačky Kateřina Fertová, Josef Fert, František Michálek (č.p. 147), Václav Odrážka, Jan Fiala (č.p. 104)
Ležící trubači zleva: Antonín Křivánek (č.p. 238) a Josef Konečný (č.p. 99)
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Koncert Na křídlech Vánoc
Vánoční svátky jsou nejen časem lásky, vstřícných gest,
vřelých slov, dárků a pohádek, ale jsou to hlavně svátky světla,
kdy plamínek z Betléma rozžehává v lidských srdcích to nejlepší,
aby pak jeho jiskérky hřály naše nitro po celý rok!

Tato slova zazněla na úvod našeho vánočního
koncertu s tradičním názvem Na křídlech Vánoc.
Byl to v pořadí již devátý koncert, který se konal
28. 12. 2019 v kostele sv. Markéty v Měníně. Moc
nás všechny potěšila vaše velká účast, za kterou
vám chci touto cestou jménem všech účinkujících
chrámového sboru moc poděkovat. Z vaší přízně
máme velikou radost a zároveň je pro nás i povzbuzením a závazkem do naší další činnosti.
Děkujeme!
Jménem chrámového sboru v Měníně
Zdeňka Kiršová

Nový se opět píše rok,
starý již dávno ztratil svůj krok
Ten „Nový“ nastoupil v plné síle,
má pro nás, pro všechny nové cíle
Přejeme Vám od srdce lásku, zdraví,
pokoj a úsměv ve tváři.
Ať znovu setkat se společně po roce
ať se nám všem zase podaří

Děti: Terezka, Sofinka a Tonička
Soprán: T. Grolichová, Z. Kiršová, K. Severová, K. Homolová, M. Krejčiříková, J. Šťastná
Bas: P. Buchta, Z. Gebauer. Alt: D. Grolichová, J. Absolonová, V. Doležalová, T. Hrdličková
Tenor: O. Kirš, Z. Grolich, R. Dvořáček
Vedení sboru a hudební doprovod: M. Krejčiříková. Průvodní slovo, verše a povídky: Z. Kiršová
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Dětský maškarní ples
tomboly „malé“. Tímto děkuji všem, kteří přispíváte
cenami do tomboly. Jste opravdu skvělí.
Ples navštívilo 135 platících dospělých a asi
115 dětí. Největší úspěch měly jako každý rok
konfety, které děti rozhazují.
Následný úklid je o to náročnější, a proto opět
mé díky patří těm, kteří nám dobrovolně pomáhají
jak s obsluhou v občerstvení, tak s následným
úklidem všech prostor sálu.
Petra Kiršová

Dětský maškarní ples jsme se zástupci sportovního klubu a obce Měnín uspořádali první sobotu
v březnu. Programu se ujala paní Petra Klímová
s Divadlem Kejkle a musím říct, že velice
zodpovědně. Dvouhodinový program byl plný
soutěží, tance a všemožné zábavy pro děti.
Nakonec nám pomohla vyhlásit i „hlavní“ tombolu,
která obsahovala 20 opravdu krásných cen. Mimo
to bylo mezi děti rozprodáno i 130 cen

Spolek zdravotně postižených
V roce 2019 využilo ozdravných pobytů pořádaných spolkem zdravotně postižených v Židlochovicích a spolkem ve Šlapanicích 28 našich členů.
V letošním roce jsme dostali nabídku na
12 ozdravných pobytů a přihlásilo se 26 členů.
Vybrali se pobyty na Vysočině, v Jeseníkách, v jižních Čechách, na Slovensku v Piešťanech a Dudincích a v Polsku. Pobyty jsou většinou šestidenní. V nabídce bylo také Chorvatsko a Turecko.
V únoru jsme si vyjeli do Ořechova na divadelní
představení s názvem „Naši vaši furianti“.
Zábavným a veselým vystoupením ochotníků
tamního divadla jsme si zpříjemnili nevlídné sobotní
odpoledne.
Další akcí bylo „Posezení při kávičce“ se
spoustou koláčů, buchtiček, zákusků, moučníků
a mnoha dalších sladkých dobrot, které jsme si při-

nesli. Na toto posezení jsme pozvali strážníky
městské policie ze Židlochovic. Pověděli nám, co je
náplní jejich práce. Mimo jiné také o šmejdech,
podomních prodejcích, odchytu toulavých zvířat,
službách pro seniory, o dopravě v obcích a dalších
zajímavostech. Neformální a příjemné besedy se
zúčastnilo 30 členů našeho spolku.
Začátkem března máme každý rok výroční
členskou schůzi. A to je velká akce, kde se sejde
kolem 70 členů.
Jak se trochu oteplí a bude vlídné počasí,
zajdeme někam do přírody.
Na duben je plánováno vítání občánků. Při této
příležitosti chystáme výstavu hraček.
Tak ať se nám vše podaří!
Za SPN Hana Heinrichová
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Společenský ples
Zástupci Sportovního klubu Měnín letos
uspořádali již 12. Společenský ples.
Ten byl vyzdoben ve stylu oslav 100 let, které nás
nyní čekají.
Jedná se o výročí 100 let měnínské kopané.
Celým večerem provázela kapela BENNY Q.
Na úvod představili taneční pár, který předtančil
několik společenských tanců.
Následně hráli téměř bez přestávek a nenechali
snad jediného návštěvníka sedět.
Tombola byla díky všem sponzorům opět bohatá.
Tímto jim všem ještě jednou děkujeme.
Novinky plesu tohoto ročníku byly dvě. A to bar
s nabídkou několika druhů rumu a fotokoutek, ve
kterém si mohli návštěvníci za poplatek nechat
udělat profi foto se vzpomínkou právě na tuto akci.
Příští rok už máme opět zamluvený a těšit se na
vás při této skvělé akci budeme 6. 2. 2021.

Taneční pár Daniela a Jakub Rybníčkovi
z tanečního klubu manželů Fenčákových
Starstep Třebíč. Sourozenci mají ve
standardních i latinsko-amerických tancích
vytančenou třídu „C“. Už přes půl roku
dojíždějí do Měnína každý týden na tréninky
s mistrem České republiky ve standardních
tancích Michalem Konečným. Jejich zázemím
se stal sál za radnicí, kde každou středu
trénují techniku a kondiční přípravu na
plánované soutěže. Na plese předvedli
ukázky standardních tanců (waltz, tango,
valčík, slowfoxtrot, quickstep) a latinsko-amerických tanců (samba, chacha, rumba,
paso doble, jive). Pokud někdo rád tančí
a chtěl by se naučit něco nového nebo se
zdokonalit, lze kontaktovat Michala a domluvit
se s ním na dalším postupu spolupráce.
Michal Konečný, 732 982 306
tanecmenin@email.cz,
m.konecny42@gmail.com
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Sloupek Moniky Dostálové
Chřipková sezóna

Jako kdybych to nevěděla. Jako kdybych se o tom
tolikrát nepřesvědčila. Jako kdybych o tom stokrát
nepsala a tisíckrát nemluvila. Ne, nic to nepomohlo.
Opět jsem si naběhla, opět nasedla na lopatu.
Automaticky a samozřejmě.

Napůl duchem nepřítomná jsem zavřela dveře
a začala loupat mandarinku. Jo, to je ono. Začalo
to opravdu dva týdny předtím. V den, kdy přišla
poprvé, aby se vymluvila ze svých trablů. Mluvila
a mluvila, nechápe, co se jí to pořád děje, nic se
nedaří, všechno špatně, nikdo ji nemá rád, doma to
vypadá bledě, rozvod visí ve vzduchu už měsíce,
v zaměstnání jakbysmet, akorát ve vzduchu místo
rozvodu výpověď… Trpělivě jsem poslouchala,
soucítila, pokoušela se nabídnout trochu jiný pohled
na ty hrůzy, povzbudit. Odcházela veselejší.
„Tys mi tak pomohla! Já se zase zítra na chvilku
stavím, jo?“
Kdo by nepomohl? Komu by ten výsledek neudělal radost? Jistě, zastav se.
Druhý den v bleděmodrém. Třetí den pauza, ale
čtvrtý den půldruhé hodiny po telefonu. Nemůže
vyjít na ulici, jelikož je uřvaná – výpověď má na
stole. A tak to pokračovalo skoro dva týdny. Příkoří,
deprese, beznaděj, zoufalství, bezmoc, stížnosti na
kdeco rodinnými příslušníky počínaje a kolegy
konče. Láhev spíš prázdná než poloprázdná. A já
nalévala – naději, odvahu, povzbuzovala, podporovala, dolovala z ní jiné úhly pohledu a možnosti
řešení, a vůbec si neuvědomovala, že už beru
„ze svého“. Skončilo to, až jsem ulehla a fakt už
neměla sílu, o kterou bych se rozdělila. Teprve
tehdy jsem byla schopná říct:
„Prosím tě, dnes ne, necítím se dobře.“
Tak výrazně jsem už nesjela dlouho. Přesně ve
smyslu pravidla „Dokud můžu, tak nemůžu (přestat,
odmítnout, odpočívat, neudělat…)“.

Užuž jsem začínala psát „začalo to únavou“. Ne,
začalo to tak dva týdny předtím. Ale budiž, teď
začnu únavou. Následoval ucpaný nos, bolest
hlavy, škrábání v krku, pak dva dny 38,5 °C,
z pokašlávání se vyklubal urputný a vysilující kašel,
rýma zalezla do všemožných dutin. Tři čtyři dny
v posteli, čaj z divizny, zázvoru, šalvěje i černého
bezu, med, citron i slivovice, česnek a cibule. Další
dny už v poloze svislé, leč léčba teplými tekutinami
a vitamíny pokračovala – a do toho rozvíjející se
opar. K čertu! Co je zas tohle? Proč? Kde se vzal?
Nu ano – zima, všude plno bacilů… Ale vždyť já
přece dávno vím, že to nestačí ani ke chřipce, ani
k oparu. No dobře, takže únava. Ale z čeho?
Do práce nechodím, vyčerpaná fyzicky nemám být
z čeho, ani na lyžích jsem letos nebyla, ve stresu
taky nejsem… Jím ovoce i zeleninu – vitamíny
mám, na procházky chodím – tedy i pohyb na
čerstvém vzduchu… Že bych nějak výrazně
prochladla? To si neuvědomuji… Potřeba
odpočívat? Tu mohu uspokojit i bez chřipky.
Oslabená imunita? No, dlouhodobě jistě ano, ale
přece jenom – co tím spouštěčem bylo právě teď?
Na odpověď jsem nečekala dlouho. Zazvonila
sousedka:
„Ahoj, tak jak ti je? Nesu ti mandarinky. Můžu
dál?“
Náladu jsem na ni zrovna neměla. Nicméně jsem
ustoupila a vpustila ji do bytu. Hm. To si ale říkám
až teď.
„Tak co? Byla to chřipka?“
„Nevím, možná. Už je mi líp, ale venku z toho
nejsem. A začíná se mi dělat opar…“
„Opar?“ zamyšleně se na mě podívala. „Jestli
to nemáš z těch hnusů, co jsem na tebe denně
valila… Víš co, já radši zase půjdu.“
BING !!!
Ty jo! To je sebereflexe!

Takže staronové poučení:
1. přestat konečně tak přeochotně nastavovat
záda,
2. jednat s rozmyslem, nikoli ukvapeně,
3. při vstřícnosti k druhým nezapomínat na sebe,
své zájmy, pocity a potřeby,
4. nedávat přednost starání se o druhé před péčí
o sebe (alespoň ne automaticky, bez rozmyslu
a nevědomě),
5. v klidu odmítnout cokoli, i pomoc druhému,
když to tak cítím (když se necítím, to už je
pozdě).
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Knihovna Měnín

otevřeno každé úterý a čtvrtek 16.30 – 18.30
novinky objednané např. v lednu opravdu najdete
v našich regálech již v lednu a ne třeba za další dva
měsíce, jako tomu bylo doposud. V takto nastaveném trendu bych ráda pokračovala, tak mi držte
pěsti, ať nastavený režim zdárně funguje. Zároveň
bych vás chtěla vybídnout ke spolupráci – budu
ráda za vaše tipy a podněty na tituly, které vám
třeba v knihovně chybí, jaký žánr byste uvítali, která
témata by vás zajímala apod. Nebojte se ozvat
nebo napsat, již nyní děkuji za vaše ohlasy. Záleží
mi na tom, abyste si u nás vždy dobře vybrali a
odcházeli domů s dobrou knihou, tak se na tom
pojďme podílet společně.
Na 7. května 2020 je naplánováno pasování žáků
1. třídy ZŠ Měnín do řad čtenářů. Ve spolupráci se
studenty VOŠ knihovnické Brno budou malí školáci
slavnostně zařazeni mezi čtenáře místní knihovny.
Ráda bych proto pozvala také jejich rodinné příslušníky, kteří mají možnost se tohoto aktu zúčastnit,
aby neváhali přijít a podpořili tak své děti v této činnosti. Začínáme dopoledne o velké svačinové
přestávce ve třídě prvňáčků, předpokládaný konec
je pak před obědem cca v 11.30 hod. Těšíme se na
vás!

Poslední číslo Měnínského zpravodaje vyšlo
před Vánocemi. V té době se zrovna připravovalo
historicky první adventní čtení v naší knihovně,
které se konalo 12. prosince 2019. Milým překvapením byla účast 15 lidí včetně pana starosty, kteří
si v předvánočním shonu udělali čas a přišli se
zaposlouchat do příběhů, které pohladí na duši.
Vzhledem k tomu, že mezi návštěvníky byly také
malé děti, přizpůsobili jsme jim program jak
obsahem, tak délkou. Poté si mohli všichni
zúčastnění vytvořit něco malého z papíru a k tomu
si nabídnout drobné občerstvení. Byl to velmi pěkný
adventní podvečer prožitý v pohodové atmosféře.
Panu starostovi bych touto cestou ráda poděkovala
za to, že se mojí prvotiny zúčastnil a kromě toho, že
nás všechny povzbudil slovem, přinesl s sebou
i něco dobrého k snědku.
Od nového roku 2020 funguje v naší knihovně
nový systém objednávání knih. Po dohodě
s Městkou knihovnou Kuřim, pod kterou naše
knihovna spadá, se podařilo zkrátit čekací dobu tím,
že nyní mohu všechny knihy a publikace objednávat
sama. Nemusím proto čekat, až všechna agenda
spojená s objednávkou projde jejich schvalovacím
procesem a následným zalistováním. Tak vězte, že
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kultura
Povídání o spisovatelích

Významnou část díla Boženy Němcové tvoří
povídky, které psala a vydávala průběžně po celou
dobu svého literárního působení. Za jejího života
však žádná z nich nevyšla knižně, byly publikovány
v novinách, kalendářích, almanaších a časopisech.
Němcová byla schopnou vypravěčkou, a tak ji
přátelé vybízeli, aby své pohádky sepsala a vydala.

Slíbila jsem, že v každém čísle bychom si mohli
něco říct o spisovatelích, které můžete nalézt v naší
knihovně. Dnes si ale připomeneme někoho, koho
všichni dobře znáte. Tento rok si připomínáme její
200-sté výročí narození. A není to nikdo jiný než
Božena Němcová (4. 2. 1820 – 21. 1. 1862), česká
spisovatelka.

Nejznámější pohádky:

V letech 1824 – 1830 navštěvovala školu v České
Skalici. Poté byla dána „na vychování“ do Chvalkovic k tamějšímu správci Augustinu Hochovi, aby
se naučila němčině a panským mravům. Zde
strávila tři roky, než se vrátila do Ratibořic. Již
v roce 1837 jí rodiče našli ženicha Josefa Němce,
a ještě téhož roku byla slavena svatba. Josef
Němec, jemuž porodila tři syny a dceru, pracoval
jako komisař finanční stráže. V souvislosti s tím byl
často služebně překládán, a s ním se musela stěhovat i jeho rodina.
Manželství nebylo od počátku šťastné. Rok po
svatbě byl Josef Němec služebně přeložen do
Josefova, kde se manželům narodilo první dítě –
syn Hynek. Poté rodina odešla do Litomyšle,
kde se roku 1839 narodil druhý syn, Karel. V roce
1840 se přesunula celá rodina do Polné,
kde byl Josef jmenován respicientem finanční
expozitury. Němcovým se v Polné narodila dcera
Theodora, která tu byla pokřtěna 19. června 1841.
V polovině roku 1842 se přestěhovali do Prahy, kam
byl Josef Němec přeložen, a kde byl povýšen do
vyšší funkce. Zde se 2. října 1842 narodil třetí syn
Jaroslav.
Božena Němcová prožila mnoho let svého života,
zvláště na jeho sklonku, v ponižující chudobě, často
i v hladu. Mnohokrát musela žádat známé o výpomoc, nebo žila na dluh. Manželovy příjmy byly nedostatečné, v době jeho pobytu v Uhrách zasílány
nepravidelně. Němcová se též marně snažila získat
zaměstnání, vhodné pro její společenské postavení
manželky státního úředníka (společnice apod.).
Příležitostné příjmy měla z literární činnosti. Korespondence ukazuje, že byla nucena opakovaně
žádat o pomoc v českých vlasteneckých kruzích.
Pohřbena je na Vyšehradě. Její muž byl pohřben
v roce 1879 na dnes již zrušeném hřbitově u kostela
sv. Filipa a Jakuba v Táboře. Zemřel tam ve svých
74 letech na srdeční záchvat, u syna Karla a jeho
rodiny.
Prvními publikovanými díly autorky byly básně
např.: Ženám českým (časopis Květy), Vodník
(časopis Česká včela), Žežulka (almanach Horník)
a další.
20

• Neohrožený Mikeš – zfilmováno jako
O statečném kováři
• O Popelce
• Čertův švagr – zfilmována jako S čerty nejsou
žerty
• Sedmero krkavců
• Princ Bajaja – zfilmovali Trnka, Kachlík
• Čert a Káča – zfilmováno jako Hrátky s čertem
• O Perníkové chaloupce
• O princezně se zlatou hvězdou
• Šternberk – zfilmováno jako Jak si zasloužit
princeznu
• Potrestaná pýcha – zfilmováno jako Pyšná
princezna
• O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku –
zfilmováno jako Princ a Večernice
• O chytré princezně a Spravedlivý Bohumil –
zfilmováno jako Čertova nevěsta
Světově proslulé dílo, napsané po smrti syna
Hynka, je Babička (1855). Kanonizace Boženy
Němcové a její přerod v „národní“ spisovatelku
započal již jejím pohřbem v roce 1862. Od začátku
20. století však začala také široká veřejnost přijímat
Němcovou jako ikonu. Do Ratibořického údolí mířila
slavnostní procesí a díky financím ze sbírek bylo
možné v roce 1922, u příležitosti šedesátého výročí
úmrtí „nešťastné trpitelky“, slavnostně odhalit
památeční sousoší babičky a dětí, dílo sochaře Otta
Gutfreunda. Začaly se také objevovat první filmové
adaptace Babičky.
Po roce 1948 pozice Boženy Němcové v českém
kánonu ještě posílila, neboť byla autorka v souladu
s Nejedlého tezemi, vzhledem ke svému důrazu na
prosté obyvatelstvo, chápána jako předchůdkyně
socialistických myšlenek. To vedlo k četným dalším
vydáním jejích děl, intenzivní výuce na základních
i středních školách a nejrůznějším výstavám a adaptacím, nejen filmovým. Získané pozice neopustila
Božena Němcová ani po roce 1989. V roce 2006
Veronika Heé uvedla, že spisovatelka má v českém
povědomí výjimečné místo, je vystavována idealizaci a současně kritickému rozbíjení ideálu, a pro
svou uměleckou úroveň bude ještě dlouho lákat
čtenáře.
Alena Geršlová

školství

Školní recitační soutěž
Profesionální recitaci předvedli jako hosté žáci
2. stupně (Šimon Brabec, Bára Kiršová, Ondřej
Křivánek, Jakub Zmrzlý).
A jelikož nejen slovy živ je člověk, ale i hudbou,
a naši žáci jsou i výbornými zpěváky a hudebníky,
mohli si návštěvníci užít opravdové kulturní
odpoledne. Krásně hráli a zpívali Emma Mikšíková,
Štěpán Žák, Daniel Hort, David Kirš (4. třída),
Adéla Drlíková a Adéla Dočkalová (5. třída), někteří
žáci ze 7. třídy a naše slavná školní kapela
(Šimon Brabec, Kryštof Brabec, Štěpán Žák
a Bára Kiršová).

„Vítáme vás na 15. ročníku školního kola
recitační soutěže u nás v Měníně. Jsme rádi, že jste
přišli, abyste podpořili všechny vystupující děti a
spolu s námi strávili poeticko-hudební odpoledne…“
Těmito slovy uvedli moderátoři Bára Kiršová
(7. ročník) a Jan Koláček (9. ročník) školní kolo
recitační soutěže, které se uskutečnilo ve čtvrtek
5. 3. 2020 v kině.
Nejdříve ve všech třídách proběhla třídní kola
recitátorů a jejich nejlepší účastníci postoupili do
kola školního. Mezi sebou soutěžilo 6 prvňáčků,
v druhé kategorii druháci a třeťáci a ve třetí kategorii čtvrťáci a páťáci. Všechny žáky hodnotila
čtyřčlenná porota.

Mgr. Nataša Nováková, ZŠ Měnín

Výherci jednotlivých kategorií:
1. třída: 1. Filip Lysák, 2. Eliška Proksová, 3. Marek Vylášek / 2. a 3. třída: 1. Dominika Suchánková,
2. Adéla Valná, 3. Alex Snášel / 4. a 5. třída: 1. Jakub Urban, 2. Emma Mikšíková, 3. Šárka Filková

Výzdoba chodeb na měnínské škole
V ZŠ Měnín se stále snažíme zpříjemňovat
žákům prostředí, které je obklopuje, aby se ve škole
cítili dobře. Nyní prochází rekonstrukcí chodba
v 1. patře. Po vymalování na ní budou různé polepy,
které umožní dětem trochu se o přestávce
protáhnout a procvičit.
V přízemí jsme před nedávnem instalovali velkou
nástěnku s „Křídly“. Jedná se o celoškolní projekt,
kterého se zúčastnily všechny děti. Každý si namaloval jedno peříčko a z peříček jsme pak poskládali křídla. Je to symbol toho, že když chceme
něco dokázat, musíme se spojit a dělat věci
společně. To, co nedokáže jeden, víc lidí dokáže
snadno. Nástěnku v budoucnu ještě doplníme
nějakými texty na téma „Křídla“.

21

školství

Školní kapela

Naše školní kapela byla založena na konci
loňského školního roku při příležitosti zahradní
slavnosti. Ta se tradičně pořádá jako rozloučení se
školním rokem. V minulosti jste nás mohli vidět na
rozsvěcení vánočního stromu v Otmarově a v Měníně nebo v měnínském kině na recitační soutěži.
Aktuálně se kapela skládá ze sedmi členů, ale je
možné, že se obsazení kapely bude měnit. Naši
kapelu vede pan Ondřej Žák, učitel hudební
výchovy na měnínské škole. V budoucnu se na nás
můžete těšit opět na zahradní slavnosti a určitě i na
dalších akcích.
Aktuální členové: Bára Kiršová (zpěv), Šimon Brabec (kytara), Veronika Minaříková (kytara),
Kryštof Brabec (zobcová flétna), Soňa Pavelková (ukulele), Štěpán Žák (baskytara)
a Sebastian Grolich (klávesy).
Text: Šimon Brabec, foto: Michaela Proksová

Školní družina při ZŠ Měnín
Rádi si tu hrajeme různé hry, zpíváme písničky, vyrábíme spoustu
zajímavých věcí. Před Vánocemi nás navštívil i Mikuláš s andělem.
Přivedli s sebou i malého čerta, protože některé děti občas provedou
i něco nepěkného a zlobí svoje kamarády. Děti slíbily, že se polepší,
a tak mohly všechny dostat sladkou odměnu.
V družině jsme měli i svůj vánoční stromeček a pod ním spoustu
krásných her a dárků. Dostali jsme i nové skládací žíněnky.
Zapojili jsme se i do soutěže s projektem „Ovoce do škol“. Malovali
jsme obrázky na téma krokodýlí rodinky – ty vítězné jsme poslali do
soutěže.
Také rádi chodíme na procházky a navštěvujeme všechna hřiště
v Měníně.
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Zimní měsíce v Havránku
Měnínský Havránek je mateřský klub, který
otevírá svoje dveře všem dětem každé úterý od
9.30 do 11.30. V zimních měsících se nám vytvořila
krásná skupinka maminek s dětmi z Měnína,
Opatovic, Telnice a dokonce z Uherčic. Všechny
příchozí se snažím zaujmout pestrým programem.
V zimě jsme na přání jedné z maminek společně
hravě procvičovali správné čištění zoubků, zaměřila
jsem se také na procvičování řeči, motoriky a často
jsem zařadila také rytmická cvičení.
Před samotným setkáním připravuji pro děti
různé hry venku, jako například stavbu silnice z dřívek, kreslení křídou, odkývání obrázků v mouce,
nebo hledání sovy. Tu jsme pak vytvářeli z keramické hlíny. Sovu můžete hledat i vy, čtenáři zpravodaje! Na procházce kolem hasičky zkuste štěstí.
Program v Havránku má několik pravidelných
akcí, které opakujeme každoročně. Patří mezi ně
návštěva kostela a prohlídka betlému. Na jaře zase
domluvím návštěvu Kozí farmy v Opatovicích a společně vyneseme paní Zimu k rybníku. V měsíci
dubnu se půjdeme podívat k místnímu včelaři, dále
pak určitě navštívíme chovatele králíků, slepic
a dalších domácích zvířat. Jedno ze setkání určitě
připravím v sadu pod rozkvetlými stromy. Velmi ráda
každoročně 8. března daruji všem ženám v Havránku kytičku hyacintu. Letos jsme s dětmi hyacint
i zasadili a dozdobili přírodninami. V květnu zase
kytičkou oslavíme Den matek a koncem školního
roku si půjdeme procvičit fotbalové dovednosti na
místní hřiště.
Závěrem chci poděkovat paní Kleinové, paní
Kotrlové a v neposlední řadě i mojí mamince, že
mně tak ochotně opatrovaly a vozily dceru Adélku.
Bez jejich pomoci s hlídáním bych klub pro maminky a děti dělat nemohla. V hasičce máme také
jednu novinku, a tou je nová skříň, která už byla
velmi potřeba na uložení všech výtvarných a jiných
pomůcek. Za skříň děkuji manželům Baxantovým
a všem, kteří ji pomohli přestěhovat. Děkuji také
obci Měnín za její podporu. Pokud vás zajímá
aktuální dění v klubu, sledujte informace také ve
skupině Měnínský Havránek na Facebooku. Těším
se na jaro a na všechny, kteří se v úterý přijdou za
Havránkem podívat.

Za klub Měnínský Havránek
Mgr. Eva Kováčová
telefon: 737 649 706
facebook:
skupina Měnínský Havránek
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Myslivecký spolek Měnín

Společenské akce

Myslivecký spolek Měnín uspořádal dne 18. 1. 2020 v sále
obecního úřadu Měnín myslivecký ples. K tanci a poslechu hrála
skupina F.K. MUSIC. Přichystány byly zvěřinové dobroty a bohatá
tombola. Děkujeme všem za účast či sponzorský dar. Výtěžek z plesu
bude použit pro zvěř v naší honitbě. Také děkujeme měnínským
mažoretkám pod vedením paní Michaely Drlíkové za jejich krásné
vystoupení.

Myslivost

Členové mysliveckého spolku v loňském roce odpracovali celkem
1138 brigádnických hodin, a to rozvozem vody, přikrmováním zvěře,
obděláváním políček, výsadbou a ošetřováním stromků a další
nezbytnou činností pro chov zvěře. Díky loňskému roku, ve kterém
byly pro zvěř dobré klimatické podmínky, a hlavně dobrému přístupu
při přikrmování a starosti o zvěř, mohl myslivecký hospodář naplánovat tři hony na bažanty a jeden na zajíce. Celkem bylo sloveno
287 kusů bažanta kohouta a 264 zajíců. Zvěř byla lovena tak, aby
nebyly narušeny kmenové stavy u zvěře a zároveň zvěř nedělala
velké škody na polích. Myslivecký spolek Měnín má nejlepší výsledky
s drobnou zvěří na okrese.
Myslivci v únoru 2020 zakoupili a vypustili do honitby 60 ks
bažantích slepic. Tato zvěř byla okroužkována a bude sledována, jestli
v revíru zůstane a bude vodit kuřata.
Libor Maša, předseda MS Měnín

vypouštění bažantů

Majka, brouk se špatnou pověstí, již i zde v Měníně!

Loni v dubnu jsme na jedné z našich procházek v blízkém okolí Měnína potkali neobvyklého brouka,
kterému se hlavně v posledních letech dostalo větší mediální pozornosti. „Nejnebezpečnější brouk
v Česku? Majka fialová vás může i zabít!,“ hlásá například titulek v jednom bulvárním deníku. A čím získal
tenhle čtyřcentimetrový živočich pověst zabijáka? Jeho hemolymfa,
tedy hmyzí obdoba lidské krve, obsahuje kantaridin – jed, který majka
uvolňuje z kloubů svých nohou v situaci, kdy se cítí ohrožená. Při
kontaktu s touto látkou může například dojít k lehčímu podráždění
kůže, při požití ve velkém množství dokonce až k otravě. Proto byl
dříve majčí jed mezi traviči vyhledávanou komoditou. Aby však látka
měla onen kýžený účinek, bylo potřeba sehnat jed z několika těchto
živočichů. Menší množství zase používali lékaři a léčitelé k odstraňování bradavic.
Onen děsuplný článek v bulvárním periodiku odkazoval na zcela
ojedinělý případ z poslední doby, kdy se jedno malé dítě lehce
přiotrávilo poté, co na brouka sáhlo a následně malé množství jedu
olízlo. Při běžném přátelském setkání s majkou ale prakticky žádné
nebezpečí nehrozí. Jako většina z nás, ani majka nestojí o problémy
a raději si jde svou cestou. Majky žijí v teplých oblastech, objevují se
s prvním jarním sluníčkem a libují si v čistším, chemií nepoškozeném
prostředí. Proto by nás setkání s tímto chráněným tvorem mělo rozhodně těšit, ne děsit.
Alžběta Kopřivová
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Dobrovolní hasiči Měnín
Sbor dobrovolných hasičů obce Měnín má za
sebou více než stoletou historii, běhěm níž se snažil
chránit majetky našich občanů, mnohdy i lidské
životy. Ke své práci potřebuje nejen odpovídající
techniku, ale také dostatek lidí ochotných se této
službě společnosti věnovat.
Od nového roku zasahovala naše jednotka již 5x,
kromě toho provádíme opravy a úpravy na budově
hasičské zbrojnice. Avšak ta největší oprava budovy
nás teprve čeká – rekonstrukce střechy.
Pokud jde o techniku, musíme zmínit vůz
CAS LIAZ. Vozidlo už bohužel dosluhuje, má
spoustu nedostatků a není již spolehlivým vozidlem
k zásahu. Oprava tohoto vozidla by byla velice
nákladná a bez požadovaného efektu. Rozhodli
jsme se proto zakoupit nový (starší) vůz. Obec
Měnín toto naše řešení podporuje.
Zásahová jednotka vyjela vždy připravena chránit
majetky občanů naší obce. Připomeneme výjezdy
k událostem během prvních měsíců tohoto roku:

• 23. ledna 2020 – Výjezd k požáru osobního
auta u školy.
• 11. února 2020 – Technická pomoc při
opravě uvolněné střechy Karlovy pekárny.
• 11. února 2020 – Technická pomoc – kácení
stromu ohrožujícího elektrické vedení.
• 11. února 2020 – Požár na radnici v Měníně
– zahoření elektrické instalace sálu.
• 25. února 2020 – Výjezd k požáru
elektrického vedení v Otmarově.
Děkujeme obci Měnín za pomoc a podporu.
Snažíme se tuto podporu splatit svou prací při
ochraně majetku všech občanů naší obce.
Rádi bychom mezi sebou přivítali zájemce o tuto
potřebnou službu společnosti z řad občanů naší
obce. Zájemci se mohou dostavit na členskou
schůzi sboru, kterou máme každou první středu
v měsíci v 19 hodin v budově hasičské zbrojnice.
Z dodaných materiálů zpracoval -r-
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Masopust

V sobotu 22. února proběhla v Měníně masopustní
pochůzka obcí. Členové měnínských spolků dorazili
ve velmi povedených převlecích. Po pochůzce se
dohodli, že část vybraných peněz věnují na charitativní účely – postiženým dětem.

Foto Jiří Doležal
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Měnínská farnost

S dětmi za betlémy do předvánočního Brna

Ještě v předvánočním čase jsme se spolu
s dětmi vypravili do Brna podívat se na betlémy.
Ve dvou dnech (středa 18. 12. a čtvrtek 19. 12.)
a dvou skupinách (středa / 3. + 4. třída a čtvrtek /
1. + 2. třída) jsme se po obědě vydali autobusem
a následně vlakem do centra města. Prošli jsme
ulicemi až na Dominikánské náměstí, kde jsme si
prohlédli krásně vyřezávaný betlém před radnicí,
pořídili nezbytné foto, vyzkoušeli „jízdu“ na
dřevěném koni, zazvonili na vánoční zvon
a občerstvili se langošem či palačinkou v přilehlých
stáncích. Vedle kostela sv. Michala jsme se pak
zastavili za živými zvířaty, která tam na seně
odpočívala a při trošce fantazie nám připomínala
„betlémskou stáj“.
Při zpáteční cestě přes Zelný trh jsme zhlédli
slaměný betlém pod tamním vánočním stromem,
aby poté naše kroky vedly směrem na Kapucínské
náměstí ke klášteru, vedle něhož v zadním traktu
sídlí expozice Moravské vesničky (model všedního
života na moravské vesnici 19. století čítající 560
postaviček, z toho 180 pohyblivých). Tu od roku
1983 – původně jako hračku pro svého syna –
neustále dotváří pan Miroslav Mužík z Blanska,
stejně tak i mechanický betlém, který je znázorněn

jako pískovcové pohoří, kde křížem krážem
procházejí poutníci k samotnému betlému. V něm
nyní najdeme celkem 470 postaviček a zvířátek,
přičemž na pojezdech a točnách je 250 pohyblivých.
V onu prosincovou středu jsme pak s těmi staršími
navštívili ještě rychlé občerstvení v nedaleké
Vaňkovce a potěšili se pohledem na její velkolepou
výzdobu, s těmi mladšími jsme pak o den později
zavítali do katedrály na Petrově. Po všech těchto
zážitcích po oba dny jsme vždy v pozdním odpoledni usedli do vlaku, v Chrlicích přestoupili na spoj
do Měnína, abychom se všichni ve zdraví opět
vrátili ke svým blízkým. Deo gratias!

Setkání u živého betléma
V závěru uplynulého roku proběhlo již tradiční
setkání, během něhož jsme si společně připomněli
betlémské události. Nejinak tomu bylo i 27. prosince
2019, kdy se na prostranství před kostelem
sv. Markéty sešlo velké množství lidí, kteří se přišli
podívat na výjevy ze života Ježíše Krista – Božího
syna, jenž se před více než dvěma tisíci lety narodil
právě v Betlémě. Za zvuků koled k jesličkám pospíchali pastýři, cukrář i hospodský, dědeček
s babičkou, sedlák s panímámou, mistr Šídlo i starý
fráter a mnozí další… Celý průvod pak uzavírali
a do stáje ke „svaté rodině“ připutovali i tři králové.
V průběhu programu, ale též po jeho skončení,
bylo možné občerstvit se a zahřát teplými nápoji, zároveň se u jejich popíjení dobře povídalo se
sousedy a známými. Velký dík patří vám všem, kteří
jste se tohoto milého setkání zúčastnili – ať už jako
účinkující, diváci nebo třeba pomocníci v zázemí
a při přípravách – vy všichni jste svým dílem přispěli
k tomu, že se toto představení vydařilo. Dá-li Bůh,
za rok se opět těšíme na viděnou!
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Tříkrálová sbírka
Každoroční koledování v rámci Tříkrálové sbírky,
kterou pořádá Charita ČR, se u nás letos konalo
v neděli 5. ledna 2020. Ulicemi Měnína opět procházely skupiny koledníků, kteří zpívali, zvonili
a tloukli na vaše obydlí ve snaze oslovit vás a požádat o finanční příspěvek. Jejich aktivita nebyla
marná a vaše štědrost velkorysá! Letošní výtěžek
činil 67 881 Kč a o více než 3 000 Kč překonal
loňský výnos. Upřímně děkujeme za vaše otevřená
srdce vůči potřebám druhých! Vybrané finanční
prostředky byly předány kompetentní osobě
z Oblastní charity Rajhrad. Ta zmíněnou částku
nadále využije a rozdělí všude tam, kde jí bude
třeba. Naše poděkování směřuje ke všem koledníkům a spolupracovníkům, kteří neváhali věnovat

svůj čas pochůzce Měnínem a upřímné díky si zaslouží teta Růženka Aujezdská – za bezvadnou
organizaci celé akce.

Farní ples
V sobotu 11. ledna 2020 se v sále za radnicí
konal již 7. farní ples (střídáme se s Blučinou
a dříve, než došlo k přerozdělení farností, ještě
s Přísnoticemi). Tomu samozřejmě předcházely dny
a večery intenzivních příprav, kdy jsme se snažili
přichystat pro vás příjemný večer v přátelské atmosféře. Pevně doufáme, že jste si tuto společenskou
událost užili v té správné náladě, protančili se po
parketu v rytmu písní kapely Tremolo, která u nás
hostovala poprvé, zhlédli a svým potleskem ocenili
vystoupení místních šikovných mažoretek, jimž se
neúnavně věnuje paní Michaela Drlíková, občerstvili

se chutným mokem či pojedli něco dobrého z naší
nabídky. Možná právě vy jste měli štěstí a vyhráli
jste pěknou a hodnotnou cenu v naší bohaté tombole. Pokud tomu tak bylo a vy jste se toho večera
navíc ještě dobře bavili, pak jsme upřímně rádi, že
jste přišli a svojí hojnou účastí tak podpořili naše
snažení. Velice děkujeme všem sponzorům, kteří
věnovali hmotný či finanční dar do tomboly, vedení
obce za možnost využít sálu za radnicí a všem
ostatním, kteří ochotně a nezištně přiložili ruku
k dílu a pomohli tak ke zdárnému průběhu celého
plesu.

Ministrantský florbalový turnaj
Jak se zdá, tato sportovní událost pod záštitou
Modřického děkanství získává na věhlasu, neboť
se jí letos 19. ledna 2020 v sousední obci zúčastnilo
na tři stovky ministrantů rozdělených do 38 týmů ve
třech věkových kategoriích. Využívalo se sportovišť
jak Sokola Telnice, tak i místní orlovny. Úvodní požehnání všem hráčům pronesl šlapanický děkan
Jan Nekuda, a pak už nastalo šestihodinové zápolení o každý míček, branku a konečně velké
vítězství. To vše za bouřlivého fandění a povzbuzování, vysokého sportovního nasazení a fair-play
přístupu, místy prokládaného slzami smutku. I to
patří ke sportu. Také naše farnost měla na tomto
turnaji své zastoupení, a sice v kategorii I. stupeň
ZŠ. A co víc – naši hoši obsadili v konkurenci
15 týmů této skupiny krásné 5. místo! Patří jim velká

gratulace a díky za parádní reprezentaci! Tatínkům
pak rovněž velké poděkování za to, že své synky na
tento turnaj přihlásili a postarali se také o jejich
dopravu tam i zpět.
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Nový kněz v naší farnosti
Na počátku nového roku se u nás ve farnosti
děly personální změny. Po více než jedenácti letech
strávených v Měníně a Blučině přijal otec Hynek
Šmerda nabídku spravovat poutní dům Velehrad
v Římě (www.velehrad.it). Svou poslední mši svatou
u nás sloužil na Nový rok, my jsme se s ním však
oficiálně rozloučili již v neděli 29. prosince 2019, kdy
jsme mu jménem celého farního společenství poděkovali za léta jeho služby u nás a zároveň popřáli
mnoho zdaru a Božího požehnání na novém působišti. K tomuto přání se svým hudebním dárkem
přidala také varhanice Markéta Krejčiříková spolu
s Malým chrámovým sborem. Doufáme, že na léta
svého působení v měnínské farnosti bude otec
Hynek vzpomínat jen v dobrém!
V neděli 5. ledna 2020 pak v našem kostele
sv. Markéty mši svatou poprvé celebroval nový
kněz, ustanovený správou římskokatolické farnosti
v Měníně, páter Mgr. Bc. Jaroslav Trávníček, rodák
z Hodonína. Do uzávěrky tohoto čísla se nám nepodařilo připravit a zpracovat rozhovor s otcem
Jaroslavem, tak se na něj můžete těšit v příštím
vydání MZ.

Malá galerie Pod okny
Od poslední rekonstrukce kina zdobí předsálí
fotografie, které se váží k některé cestovatelské
přednášce nebo prezentují práci jiných fotografů.
Tento „projekt“ odstartovaly fotografie herců, které
zdobily původní sál v době, kdy se ještě promítal
16mm film. Tedy fotografie historické. Z dalších
uvádíme cyklus nazvaný Norsko, vážící se ke
stejnojmenné cestovatelské přednášce, fotografie
cestovatelek Dominiky Gavlíčkové (Jižní Amerika)
a Míši Vaníčkové (Himálaj, Mongolsko, Portréty).
Z brněnských fotografů jmenujme Otto Hrubého
a dnes již nežijícího Adolfa Rossiho. V současné
době můžete „Pod okny“ uvidět kouzelné fotografie
měnínského fotografa Jiřího Doležala.

Fotografie Jiřího Doležala

I když nemáte v úmyslu navštívit filmové představení, můžete se zastavit jednu hodinu před
představením, dát si v baru něco dobrého a fotografie si prohlédnout. Samozřejmě až pomine epidemie koronaviru a kino bude opět v provozu. -rwww.kinomenin.cz
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Kino Měnín trhá rekordy

Letošní sezóna probíhá úspěšněji než předchozí
roky. V návštěvnosti jsme již vyrovnali loňský rok
a to nás ještě měly čekat tři měsíce bohaté na
filmové a jiné zážitky.
Z důvodu navýšení nabídky jsme angažovali
dalšího promítače-technika Ladislava Baxanta.
V tuto dobu tedy čítá Kino Měnín 6 pracovníků.
Není to myšleno, že na každé promítání je potřeba
tolik lidí, ale aby proběhlo určité střídání, hlavně
v promítárně.
Od minulého reportu ve zpravodaji se toho
odehrálo více než dost. Hlavně jsme měli možnost
pustit ve filmovém klubu zcela jistě nejzajímavější
audiovizuální český počin loňského roku Nabarvené
ptáče režiséra Václava Marhoula. Proběhlo mnoho
vyprodaných dětských představení a i českým
filmům pro dospělé se dostává velké pozornosti
v podobě plného sálu.
Měli jsem v programu dvě cestovatelské přednášky. Uskutečnila se každoročně velmi populární
recitační soutěž ZŠ Měnín.
Ve větší návštěvnosti lze hledat dva faktory:
Zajímavá nabídka filmů od českých distributorů
a v neposlední řadě předprodej, který jsme spustili
zhruba před rokem.
Máme radost, že se diváci naučili objednávat
vstupenky v předprodeji. Ať už přes smsticket nebo
na pokladně kina. Můžeme konstatovat, že se místa
prodávají i měsíc a půl dopředu. To nám velmi pomáhá v propagaci a zajištění klidného chodu kina.
Měli jsme rozepsány akce, které měly následovat. A tímto místem se text o kinu mění.

Členové žlutého cirkusu, každý zvlášť
V únoru a březnu přijali pozvání do našeho
biografu dva členové trabantích výprav – Dan
Přibáň a Marek Slobodník. První jmenovaný
vyprávěl o poslední cestě trabantů a jejich doprovodu, která startovala v Indii a pokračovala přes
Nepál, Čínu, Pakistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán,
Uzbekistán, Rusko, Ukrajinu, Bánskou Bystrici,
Rohlenku až do Prahy. Dan přijel v dobrém
rozmaru a po menších technických problémech
mohla přednáška začít. Říká se o něm, že má
„kulometné“ vyprávění a tak tomu také bylo. Jeho
rychlé a poutavé představení dlouhé cesty trvalo
přes dvě hodiny a sklidilo velký ohlas. Později na
facebooku napsal:
„Maličký Měnín opět dokázal, že nezáleží na
tom, jak je sál velký, ale jací jsou v něm lidi. Byli
jste skvělí, díky!“
Začátkem března přijel Marek Slobodník, který
se účastnil všech cest náčelníka Dana Přibáně na
stroji Jawa 250. Má však i svoje cesty po světě na
pionýru, a o tom, jak projel s kamarády Afriku na
těchto strojích, přijel povídat. Trvalo nám to 2 roky,
než jsme se domluvili na nějakém termínu a byli
jsme potěšeni, že přijel. I tato přednáška byla
dopředu vyprodaná.
Marek Chudáček

Postihla nás všechny nepříjemná věc globálního
rozsahu v podobě pandemie koronaviru.
Ještě 10. března to vypadalo, že kino bude pokračovat, ale situace se měnila každou hodinu.
Proto jsme se rozhodli ještě před vyhlášením
úplného zákazu kino uzavřít. Na jak dlouho to bude,
nedokáže nikdo říct. Ale myslím, že se uvidíme
nejdříve na podzim. Budete nám chybět, ale v první
řadě musíme bojovat na jiné frontě. V tuto dobu
můžeme jen pracovat na úpravách kina, které jsou
naplánovány. Zda to půjde, není jisté. V plánu je
výměna střechy, vybudování šatny pro účinkující,
parkovací místa, dořešení vzduchotechniky a menší
úpravy před budovou kina.
Informace o vracení vstupného kvůli uzavření
kina najdete na wwww.kinomenin.cz.
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Bouldering za oponou

kterou se zatím nikomu nepodařilo překonat. Jindy
trénujeme výdrž ve visu nebo prkně. I zde máme
nepřekonané rekordy – 4 minuty v prkně – Adámek
Koutný a Adam Jeniš. Celou stěnu, tazvaný traverz
se zatím podařilo přelézt Sebíkovi Pelíškovi
a Vaškovi Richterovi. Vašek ji dokonce přeleze tam
i zpátky spodem či vrchem, což už chce notnou
dávku síly a vytrvalosti. Ze všech dětí, které k nám
chodí, máme velkou radost a jsme rádi, že je to
s námi baví.
Na závěr ještě dodám, že k nám začala jezdit
i skupina SRTG Syrovice, což je parta dospělých
nadšenců, kteří se účastní různých závodů, jako je
Gladiator race atp. A naši stěnu občas využívají
k doplnění jejich tréninků.

Stěna je v plném provozu a rozběhu. Leze se
jako o závod. Ještě asi dva měsíce a pak už budeme mít teplo a stěna bude již tradičně v omezeném režimu. Vnitřní lezení opět nahradí venek.
Když jsem zmínila závody, Klárka Jandová
z Blučiny, která k nám chodí do kroužku lezení, se
účastnila Českého poháru U14 v boulderingu na
Hangáru. Samozřejmě jsme ji se synem byli
podpořit. Umístila se na krásném dvanáctém místě
z dvaceti dětí její kategorie, a to přesto, že se tam
s mnoha profily a bouldry setkala poprvé. Neboť na
naší stěně vzhledem k omezenosti prostoru nelze
některé prvky lezení praktikovat. Myslím, že to byla
pro ni a i pro nás cenná zkušenost.
Všechna naše lezčata dělají velké pokroky,
některá již překonala strach z výšky, jiná trénují
techniku rovnováhy, koncentrace a práci nohou.
Na každou disciplínu máme jiné favority. Děláme na
stěně různé výzvy, jednou je to stoj na balančním
balóně, kde je jasnou favoritkou Vendulka Jenišová,

Krásné jaro plné aktivní pohody za Bouldering
přeje Romča
www.boulderingzaoponou.cz

Jóga pro maminky a děti
I ve druhém pololetí pokračuje pravidelné pondělní
cvičení jógy pro maminky a děti v prostorách
bývalé hasičky v Měníně.
Pondělí 9.00 – 10.00
Jóga pro maminky a děti od 1,5 roku do 3 let
Veselá a hravá lekce jógy pro maminky a děti.
Děti se postupně učí základní jógové pozice, které
napodobují s maminkou a zahrají si jógové hry,
které podporují jejich psychomotorický vývoj. Po
společných básničkách a písničkách si děti mohou
pohrát, zatím, co si maminky jemně zacvičí,
zaposilují a protáhnou se. Lekce jsou vedeny
s ohledem na psychomotorický vývoj a aktivitu
dítěte a jsou vhodné i pro začátečníky bez
předchozí zkušenosti s jógou.

písniček a jednoduchých základních pohybů, při
nichž poznávají své tělíčko a přirozeně se s ním
sžívají. Lekce jsou vedeny s ohledem na psychomotorický vývoj a aktivitu dítěte a jsou vhodné
i pro začátečníky bez předchozí zkušenosti s jógou.

Pondělí 10.20 – 11.20
Jóga pro maminky s miminky od 4 – 18 měsíců
Lekce jógy pro maminky s miminky. Zaměřujeme
se na hluboký stabilizační systém, pánevní dno,
podporu držení těla, posílení a protažení celého
těla po porodu. Cvičí maminky a děti spinkají
v kočárku, nebo pozorují maminku a objevují okolí.
S miminky cvičíme postupně formou básniček,

Zájemci o cvičení se mohou hlásit
na e-mailu lucie.kralova77@gmail.com
nebo na tel. čísle 606 451 955.
Těší se na Vás
Lucie Králová, certifikovaná lektorka jógy
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SK Měnín
Mladší žáci
Družstvo mladších žáků se
zúčastnilo Zimní halové ligy
v Žabčicích. Po tři sobotní
odpoledne odehráli vždy 6 zápasů, a to v převážné většině
s výhrami. Tímto si vybojovali
1. místo v celkovém umístění.
O nejlepšího střelce si museli dát
penaltový rozstřel 2 kluci z našeho týmu – David Kirš a Pavel
Žáček. Nakonec vítězně pro
Davida, který získal krásný pohár.

Zimní příprava A-mužstva mužů
Měnín – Mor. Krumlov (KP) 3:0
branky: Dohnálek, Vykouřil, Kučera

Měnín – Valtice 7:3
Branky: Kučera 2, Vykouřil 2, Zeman 2, Sliva

Měnín – Tuřany 4:6
Branky: Kučera 2, Sliva, Zeman

Měnín – H. Heršpice (město) 6:2
Branky: Sliva 2, Absolon, Vykouřil, Kučera, Farmačka

Zadní řada: Daniel Fruhvirt, Zdeněk Vykouřil, Lukáš Kučera, Martin Gold, Lukáš Zeman, Patrik Farmačka,
Radek Dohnálek, Radim Lacko, Jakub Jochman, Marek Aujezdský
Přední řada: František Horák, Jan Aujeský, Adam Sliva, Tomáš Vykouřil, Dominik Holeček, Lukáš Absolon
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SK Měnín

Přípravky

Družstva mladší a starší přípravky se v zimní přípravě zúčastnila turnajů ve Střelicích.

Mladší přípravka měla v týmu
dva úplné nováčky a ač bojovali,
seč jim síly stačily, nakonec
z toho bylo pouze předposlední
7. místo.

Mladší přípravka:
David Kirš (trenér),
Tobiáš Troneček, Matyáš Hrdý,
Filip Fiala, Daniel Kirš,
Radim Kirš, David Fiala (trenér),
Václav Gregorovič,
Veronika Kiršová, Marek Alfieri
a gólman Marek Zeman

Starší přípravka, to už jsou
sehraní borci, což opět předvedli
a ze Střelic odjížděli s 1. místem.
Radost byla veliká, protože
o první příčce rozhodlo skóre
vzájemných zápasů. Navíc
gólman obdržel trofej za
nejlepšího brankáře turnaje.

Starší přípravka:
Ondřej Haman, Marek Šob,
Tomáš Střílek, Kryštof Brabec,
David Kirš, Daniel Hort,
Ondřej Tichý, Michal Sedlář,
Gólman Daniel Vyklický
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Úspěšní mladí sportovci
Jan Kubový (8 let)
Honza hraje házenou od svých 4 let. Začínal v Měníně, nyní
je v Telnici. Na posledním turnaji byl členem All Stars teamu.
Z každého medailového turnaje vozí umístění mezi
nejlepšími. Je také hráčem „repre“ týmu minižáků.

Viktorie Matalová (9 let)
Mažoretkovému sportu se věnuje od svých 4 let, kdy začala
chodit do kroužku mažoretek v Měníně. Od září 2018
navštěvuje Taneční studio Rapido Rajhrad. Věnuje se
sportovní gymnastice, gymnastické průpravě, baletu a také
trénuje jako roztleskávačka. V roztleskávačkách byla vybrána
mezi sedm nejlepších. V březnu 2019 se se svou skupinou
zúčastnila v Jeseníku kvalifikace mažoretkového sportu, kde
se děvčata umístila na 2. místě. 4. května 2019 proběhlo
v Olomouci semifinále, výsledkem bylo 2. místo. Toto 2. místo
se potvrdilo v Hradci Králové na Mistrovství České republiky,
díky čemuž postoupila na Mistrovství Evropy, které se konalo
3. – 7. 7. v Zagrebu. Odtud si přivezla medaili za 3. místo.

Michaela Jonášová (10 let)
Začínala se sportovním aerobicem, nyní dělá Majoretes
sport. Naposledy stříbrná na MČR a bronzová na ME a letos
nominace na MS v Kazachstánu. Rapido Rajhrad je jejím
zázemím, kde se vše učí.

Monika Šalovská (14 let)
Je odchovankyní házenkářského klubu Sokol Měnín. Zde
se pod vedením trenérky Jitky Hradilové naučila tuto
hru natolik milovat, že v loňském roce učinila po domluvě
s trenérkou první větší rozhodnutí – přestoupit do nového
klubu Tatran Bohunice. Hraje zde za starší žačky a mladší
dorostenky.
Její první velkou zkušeností byla účast na vánočním turnaji
ve Švédsku v kategorii G16. Konkurence severských zemí je
obrovská. Řadí se mezi házenkářské velmoce, proto vítězství
ve finále skupiny B bylo velkým úspěchem. Na fotografii je
Monika hráčka s číslem 7.
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Jakub Winkler (15 let)
Sport: Baseball, aktivně od 4 let
Národní tým ČR
Reprezantace ČR na mistrovství světa
MS Taiwan 2017
Reprezentace ČR na mistrovství Evropy
ME ČR 2016, ME Holandsko 2017, ME Itáie 2019
Reprezetace výběru JMOP
Intermedia World Series 2018, USA – San Francisco
Perfect Game World tournament, USA, Florida
PG 2016, 2017, 2018
Major League Baseball Elit camp, GER 2018, 2019

Michal Žák (27 let)
Rodák z Měnína. Začátkem září se konalo Mistrovství světa
mladých koní v kategoriích pěti-, šesti- a sedmiletých
v maďarském Mezöhegyesu.
Ke startu nastoupilo 31 koní z jedenácti zemí.
Své zastoupení na mistrovství měla i Česká republika.
A je nutno říct, že úspěšné. Významný úspěch si připsal
Michal Žák s koněm CODY, který reprezentoval
ZH Tlumačov. Do závěrečného dne vstupoval Michal Žák
z druhé pozice, poslední zkouškou byl v neděli 8. září parkur
s maratonovými překážkami, který se jel na stanovený čas.
V kategorii pětiletých se Michalu Žákovi s hřebcem CODY
podařilo zajet v čase a se dvěma shozenými míčky, což
stačilo na krásné druhé místo.

Měnínské mažoretky
Šikovné dívky z Měnína, které jsou
členkami měnínských mažoretek
s názvem Melody pod vedením
Michaely Drlíkové, již také vozí medaile
ze soutěží.
Mimo to zkrášlují kulturní program akcí,
jako je myslivecký ples, dětský
maškarní ples atd.

Chcete také přispět do následujícího zpravodaje úspěchy svých dětí?
Nemusí být pouze sportovní.
Ozvěte se – Petra Kiršová, tel. 606 705 192.
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Sokol Měnín

Družstvo miniházené

Po krátké přestávce mezi podzimní a jarní částí
sezóny pokračujeme v plánovaných turnajích.
Máme za sebou turnaje v Ivančicích, Telnici
a Hustopečích. Pouze na turnaji v Ivančicích se
nám podařilo postavit tým do obou kategorií (mini
a přípravka), a to pouze za cenu střídání některých
hráčů v obou kategoriích.
Ačkoliv dětí máme na oba týmy dostatek, dlouhodobě se nám nedaří na turnajích, kde z důvodů
různých absencí je hráčů málo. Protože nemůžeme
starší děti nasadit do týmu přípravky (nebylo by to
férové), děláme to obráceně, posíláme ty mladší
do týmu mini (starší děti). Toto je sice podle pravidel
v pořádku, ale mnohdy o několik let mladší děti si
tak zase moc nezahrají a příště se turnaje nebudou
chtít zúčastnit. Vzniká tak jakýsi začarovaný kruh,
ze kterého není jednoduché cesty ven. Ke zlepšení
stavu pomůže jen příliv dalších dětí především do
kategorie přípravka (6–8 let).
Pokud tedy máte doma děti, které by chtěly zkusit
hrát házenou, přijďte se za námi podívat. Trénujeme
každé pondělí a středu od 17 do 18 hodin
v měnínské sokolovně.
Jiří Dolina
Pro další informace navštivte stránky: www.hazenamenin.cz nebo facebook: Házená – Sokol Měnín.
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Házená – smíšené družstvo mladších žaček a mladších žáků

Podzimní část sezóny jsme jako nováčci soutěže
bohužel nezískali žádný bod, kdy jsme se soupeři
vždy dokázali držet krok v prvním poločase. V druhém poločase už nám nezbývalo moc sil a soupeř
této situace využil. To je pro nás velké ponaučení,
že máme stále na čem pracovat a zlepšovat herní
schopnosti našich hráčů a hráček.
Věříme, že v jarní části sezóny dokážeme soupeřům porážky oplatit a podaří se nám získat body,
které nás posunou v tabulce výše.

Pro sezonu 2019/2020 se nám podařilo rozšířit
základnu o nové smíšené družstvo mladších žaček
a mladších žáků. Pro družstvo to byl velmi náročný
začátek. Většina hráček a hráčů totiž přecházela
z kategorie přípravky a musela se naučit jiný styl
hry (v soutěžích přípravky se hraje na menším hřišti
a s nepatrně odlišnými pravidly).
Poslední prázdninový víkend jsme se zúčastnili
turnaje v Kuřimi, kde jsme poznali různé soupeře.
Turnaje se zúčastnilo 15 družstev například z Napajedel, Ostravy, ale i ze Slovenska. Obsadili jsme
14. místo po výhře a velkém boji nad domácí
Kuřimí 5:4.

Trenéři Lenka Černá a Jiří Rajmic
Horní řada:
Lenka Černá (trenérka),
Adéla Dočkalová,
Karolína Závišková,
Alena Markusíková,
Aneta Baráková, Silvie Kvardová,
Simona Brestyaková,
Jiří Rajmic (trenér)
Prostřední řada:
Michaela Garguláková,
Tereza Klišíková,
Veronika Minaříková,
Karel Eisenwort
Spodní řada (ležící):
Tomáš Křivánek, Michal Zmrzlý

Házená – mladší dorostenky
Horní řada z leva:
Michal Černý (trenér),
Vanesa Klusáková,
Kateřina Leicherová,
Iva Odehnalová, Julie Gorbačová,
Sabina Ryšánková,
Stela Schillerová, Roman Stříž,
Linda Grolichová,
Sandra Závišková,
Jitka Hradilová (trenérka)
Spodní řada z leva:
Roman Dvořáček (trenér),
Adéla Šeligová,
Barbora Bláhová, Veronika Živělová
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