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Liga proti rakovině již 4. rokem i v Měníně

Od roku 2017 je obec Měnín zapojena do akce Liga proti rakovině.
Jeden den v měsíci květnu probíhá finanční sbírka, vybraná částka 
je následně využita na výzkumy a léčby různých typů rakovin. 

V roce 2017 jsem tuto sbírku začala sama a koupě květu 
měsíčku lékařského byla pouze na jednom určeném místě v obci. 
Další roky už se mi podařilo zapojit dobrovolníky, kteří chodili 
po všech domácnostech a pomáhali vybrat větší částku 
pro tyto dobročinné účely. 

Letos sbírka kvůli Covidu proběhla až v září. 
Občané Měnína přispěli částkou 18 585 Kč.

Děkuji dobrovolníkům Barboře Kučerové, Markétě Vykouřilové, 
Jarmile Vykouřilové, Adamu Popelovi, Lauře Petlachové, 
Denise Michálkové, Ivě Styblové se synem Dominikem, 
Haně Umláškové a její mamince Anně Křivánkové, 
Renatě Wagnerové a Elišce Wagnerové, Simoně Žákové 
a Barboře Ondráčkové, kteří se do akce zapojili 
a opět mi pomohli vybrat nemalou částku. 

Také děkuji vám všem Měniňákům, kteří jste otevřeli 
a poskytli finanční příspěvek.

Petra Kiršová 
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Už máte svou adventní depku?
Když si pustím televizi nebo rádio a poslouchám komentáře k aktuálnímu dění v důsledku koronakrize, tak

si připadám trošku méněcenný. Všude a každý má nějakou krizi, trpí deprivací, špatně zvládá stres nebo má
hluboké deprese. Osobně nic z toho neprožívám, a tak si říkám, jestli jsem normální.

Jeden důchodce si v TV stěžoval na hluboké deprese z toho, že nemůže cestovat po svých oblíbených
zahraničních destinacích. Aha, řekl jsem si, to je mi fakt líto. Druhý si stěžoval na stres z toho, že si nemůže
po 21. hodině objednat žádné jídlo ani pití a že musí domů sám. Aha, řekl jsem si, to je mi fakt líto. Třetí
komentoval omezení jako hlubokou krizi vyplývající z toho, že nemůže v nákupním centru strávit šopováním
svůj obvyklý víkendový čas. Aha, řekl jsem si, to je mi fakt líto. Nic z toho není můj problém, protože advent
a Vánoce vnímám poněkud hodně odlišně.

Když jsem byl kluk, cestovat jsme stejně nemohli, jídlo v restauraci bylo spíš výjimkou a supermarkety ani
neexistovaly, natož abychom tam šopovali. Nikdy nám ale doma nechyběl adventní věnec, u kterého jsme
vždycky v sobotu večer zapálili další svíčku a já jsem se moc těšil na tu poslední – čtvrtou. Maminka začínala
péct vánoční cukroví, loupali jsme ořechy a vždycky se na tu vůni moc těšili. Pak jsem potají chodil do spížky
ochutnávat, takže někdy se muselo s hubováním dopékat, ale nikdy to nebyl problém. Jezdili jsme k babičce
na vesnici, krmil jsem králíky a dráždil prasátko před zabíjačkou. To pak byla opravdu slavnost. Hodně práce,
ale ta pohoda. Ranní mše v setmělém kostele, s málo svíčkami, aby vynikla tma a hlavně krásný zpěv rorátů.
Hezky brzy ráno, ještě před školou. Vždycky jsme to stihli.

Když se nad tím zamyslím, tak nic z toho, co bylo důležité v mém dětství a je do dnešní doby, mi žádná  ko-
ronakrizová opatření  nevzala. Adventní věnec si dlouho vyrábím sám a chvíle u něj a zapálených svíček jsou
pro mě posvátné. Vanilkové rohlíčky si taky upeču – ne, že bych je nutně potřeboval, ale pro tu vůni v bytě.
Zabíjačka v rodině vždycky ještě je. Roráty dnes znám nazpaměť a zpívám si je v adventu, i když jdu po ulici.

ADVENT je od latinského slova advenire – přicházení, příchod. Příprava na blížící se Vánoce –  Boží naro-
zení. Advent má své biblické texty, které jsou krásné, hluboké a smysluplné. Vánoce samozřejmě také. Ty mi
nikdo nevezme.

Uvědomil jsem si, že žádnou krizi, stres ani deprivaci nemám prostě proto, že na to opravdu podstatné
v mém životě žádná opatření nesáhla. Proto se jim dokážu bez problémů přizpůsobit.

Co je ve vašem životě OPRAVDU důležité? Možná zjistíte, jako já, že to, co nám dnešní doba svými ome-
zeními „vzala“, zas tak důležité v životě není.

Z celého srdce vám přeji krásný a požehnaný advent a Vánoce.
P. Jaroslav Trávníček

ZPRÁVY Z OBCE

Vážení spoluobčané, 

dovolte, abych i já se připojil k zamyšlení a přání našeho pana faráře. Připadá mi to, že oba máme
stejné myšlenky a přání. Je jasné, že svět poklidnější, bez shonu, přátelštější, bez konfliktů se nám
bude v dnešní spěchající a neklidné době hledat nelehko. Kořeny komerční a konzumní společnosti
se velice těžko dají osekat. Přesto si myslím a věřím tomu, že je třeba se vracet ke společenství lidí.
Lidí, kteří budou mít k sobě větší úctu a respekt, budou k sobě více ohleduplní a přátelští. A především
budou k sobě navzájem projevovat opravdovou, nehranou lásku.

Tedy přeji nám všem, aby nejen štěstí, veselí, pohoda a mír vládl během letošních vánočních
svátků.

Nechť v našich myslích a srdcích zavládne úcta, ohleduplnost, přátelství a láska.
A do nového roku 2021 vstupme se zdravím a mírem.

Dalibor Gold, starosta obce
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Výročí Měnína – 780 let
Roku 1240 český král Václav I. vydal listinu, ve

které je první písemná zmínka o naší obci. Jedná se
o listinu, kterou dává brněnskému občanu Ulriku 
Nigrovi a jeho bratrům 2 lány v Měníně a 2 v Poho-
řelicích. Měnín a některé okolní vesnice byly zbožím
zeměpanským, majetek v Měníně měl také brněnský
měšťan Oldřich Černý (Niger) a jeho bratři. Držení
tohoto zboží jim potvrdil roku 1240 král Václav I. výše
uvedenou listinou.

Tato listina je uváděna v historických pramenech,
které jsou označovány zkratkou CDB. Codex diplo-
maticus et epistolaris (epistolarius) regni Bohemiae,
tzv. Český diplomatář (CDB), je ediční řada, publiku-
jící v chronologickém pořadí úplné texty všech listin
a listů, týkající se celého území středověkého čes-
kého království. Edice, vycházející ze vzoru listinné
řady Diplomata (DD) německé edice Monumenta
Germaniae Historica, by měla pokrýt veškerou látku
od nejstarší doby až do roku 1310. Do dnešních dnů
bylo vydáno sedm svazků těchto pramenů. Práci na
tomto díle započal profesor pomocných věd historic-
kých na české Karlově univerzitě Gustav Friedrich
před první světovou válkou. Zmiňovaná listina z roku
1240 je uvedena ve svazku CDB III./2. Druhý sešit
třetího svazku dokončil po druhé světové válce Fried-
richův žák Zdeněk Kristen, který byl profesorem po-
mocných věd historických na obnovené Palackého
univerzitě v Olomouci.

O uvedené historické listině a o mnoha dalších in-
formacích z bohaté historie Měnína se můžete dočíst
v publikaci „Měnín v minulosti a dnes“ autorky Hany
Kalábové. První vydání této knihy je již několik let ro-
zebráno. U příležitosti výročí 780 let od první písem-
né zmínky o Měníně bylo připraveno její druhé vy-
dání s menšími úpravami v obrazové příloze.

Publikace bude v přímém prodeji na obecním
úřadě od počátku roku 2021 a bude k dostání za
cenu 300 Kč.

ZPRÁVY Z OBCE

Listina krále Václava I. z roku 1240
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ZPRÁVY Z OBCE

Výstavba nového pavilonu ZŠ Měnín
Všichni jste si jistě všimli, že nám velmi rychle pokra-

čuje výstavba nového pavilonu naší základní školy. 
Budova je opravdu nepřehlédnutelná a jistě se stane 
velkou dominantou naší obce. Práce započaly již na za-
čátku prázdnin a do dnešního dne se podařilo postavit
převážnou část hrubé stavby a zastřešení budovy. Také
byla zbudována krytá chodba, která spojí nový pavilon
se stávající budovou školy. V současné době na stavbě
probíhají tyto práce:

– montáž výplní otvorů v hlavní budově a spojovacím
krčku;

– dokončování ploché střechy na spojovacím krčku;
– dále je kompletně položená střešní krytina na hlav-

ním objektu;
– v prostoru spojovacího krčku jsou provedené hrubé

rozvody topení, podlahový beton a část vnitřních
omítek;

– probíhají práce na rozvodech instalací v hlavním ob-
jektu;

– na části spojovacího krčku je provedena finální po-
vrchová úprava fasády;

– aktuálně byla zahájena montáž technologie výtahu;
– ve vnitrobloku jsou provedeny hrubé terénní úpravy

včetně napojení dešťových svodů na retenční nádrž.

Na stavbě probíhají pravidelně jedenkrát týdně kon-
trolní dny za účasti investora, vedení školy, projektanta,
technického dozoru a zástupce dodavatele.

Po skončení stavebních prací nás ještě čeká vyba-
vení školy nejen nábytkem a potřebným školním vyba-
vením, ale také veškerým potřebným vybavením pro
školní stravování, protože součástí nového pavilonu
bude také školní kuchyně a jídelna.

Veškeré práce budou dokončeny o prázdninách a od
září 2021 bude nový pavilon školy sloužit ke vzdělávání
a stravování našich dětí.

Mgr. Zdeněk Jochman, ředitel školy
Ing. Pavel Zobač, stavební dozor

Zástupci obecního úřadu děkují všem spolkům a jejich členům, 
kteří pravidelně přispívají do Měnínského zpravodaje 

a pomáhají nám takto každé čtvrtletí informovat naše občany 
o dění v obci. 

Této spolupráce si velmi vážíme.
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Památník agrární reformy
„Památník prvorepublikové agrární reformy – pomník

Antonína Švehly – se nachází při hlavní silnici pro-
cházející obcí v místní části ulic Lidická a Krakov. Je
věnován pozemkové reformě z let 1918–1931. Skládá
se ze tří částí, a to betonového soklu, vlastního těle-
sa památky a figurální plastiky. Text na památníku je
zcela nečitelný, chybí také vlastní reliéfní portrét Anto-
nína Švehly. Podobu tohoto reliéfu se nepodařilo do-
hledat ani přes archiv v Rajhradě. Povrch památníku je
vytvořen pomocí vymývaného betonu. Na mnoha mís-
tech jsou oštípané hrany, hluboké praskliny a celý po-
vrch je znečištěn špínou, mechy a lišejníky. Reliéf pluhu
je na několika místech poškozen úbytkem hmoty, je
také znečištěn špínou. Povrchově nejvíce znečištěný 
je dolní betonový sokl, s největší pravděpodobností
chybí hydroizolace a proto se na povrchu betonového
fundamentu vyskytují mechy a lišejníky. Památka již
zcela jistě potřebuje odbornou opravu a restaurování.

Předně bylo přistoupeno k očištění památky tlakovou
vodou. Toto bylo provedeno pomocí WAP čističe. Vzhle-
dem k velkému znečištění bylo čištění dvakrát opako-
váno. Následně byly cementovým tmelem vyplněny
praskliny a pukliny na povrchu památky. Při čištění dol-
ního betonového soklu velká část omítky opadala. Nej-
větší poškození hrany na čelní části památníku bylo
opraveno pomocí měděné kotvy a betonového tmelu.
Všechna ostatní poškození byla opravena pomocí pro-
barveného cementového tmelu. Stejným materiálem
byla restaurována i figurální plastika. Na dolní části be-
tonového fundamentu byla nanesena exteriérová omít-
ková směs a následně bylo provedeno barevné sjed-
nocení pomocí barev fy Keim. Reliéf pluhu byl restau-
rován pomocí umělého kamene od fy Keim a následně
byl povrch reliéfu zpevněn přípravkem Silex od stejné
firmy. Celý povrch památníku byl impregnován hydro-
fobním nátěrem Lukofob. Ze sochařské hlíny byl vy-
modelován chybějící reliéfní portrét Antonína Švehly.
Následně byl portrét odlit do sádry a byly provedeny ko-
nečné retuše. Na sádrový portrét byla provedena lu-
koprénová forma a do této formy byl z polyesterové 
pryskyřice a skelné tkaniny vytvořen konečný portrét
Antonína Švehly. Povrch reliéfu byl patinován do po-
doby bronzového odlitku. Reliéf byl osazen do kruho-
vého disku, který drží figura na vrcholu pomníku.“

Toto vše konstatoval akademický sochař pan Petr
Jedlička, který pro obec již restauroval dvě památky,
a to kříže před kostelem a na hřbitově. S restaurováním

památníku započal v druhé polovině roku 2020. Památ-
ník byl předán obci v měsíci listopadu. Na restaurování
památníku obdržela obec finanční podporu Jihomorav-
ského kraje ve výši 29 000 Kč z dotačního programu
„Podpora památek místního významu v Jihomoravském
kraji“ v roce 2020.

ZPRÁVY Z OBCE
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MAS Slavkovské bojiště 
Založení regionální značky

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště se
snaží dlouhodobě podporovat místní podnikatele, jed-
nak zpracováním výzev z Programu rozvoje venkova,
nebo vlastními projekty, např. propagací místních ře-
meslníků v „Katalogu řemeslné výroby“. 

Na jaře letošního roku spustila MAS provoz nového
webu www.slavkovsketrziste.cz a facebookový profil
www.facebook.com/Slavkovsketrziste, kde shromaž-
ďuje aktuální nabídku produktů a služeb na území MAS
Slavkovské bojiště. V nabídce jsou kromě místních po-
travin a nápojů (např. z farem, pivovarů, vinařů) i za-
stoupení restaurací, řemeslníků, masérů, služeb foto-
grafů. V současné době rozšiřujeme portál Slavkovské
tržiště o objednávkový formulář, který urychlí spojení
mezi „trhovcem“ a kupujícím. 

Další připravovanou aktivitou je založení regionální
značky, kterou chceme podpořit to nejlepší a originální
z naší oblasti a samozřejmě tím i místní ekonomiku
v současné nelehké situaci. Regionální značka zvidi-
telní náš region, může být udělena řemeslným výrob-
kům a uměleckým dílům (např. výrobky ze dřeva, sla-
měné ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo, papírové
obaly, upomínkové předměty, nábytek), potravinám
a zemědělským produktům (např. mléko, sýry, maso,
vejce, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje,
med), přírodním produktům (např. lesní plody, léčivé by-
liny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, rákos).
Značka může zahrnovat také služby v cestovním ruchu 

(ubytovací a stravovací zařízení) a „zážitky“, tj. speci-
ficky zaměřené služby nebo typické akce.

Regionální značku chystáme ve spolupráci s Aso-
ciací regionálních značek, která aktuálně zaštituje 
27 regionálních značek na celém území ČR. Pro zá-
jemce bude hned po novém roce uspořádáno setkání,
kde budou diskutovány podmínky získání certifikátu.
Dále pro zemědělské i nezemědělské podnikatele chys-
táme školení v oblasti legislativy, účetnictví, public re-
lations včetně exkurzí za příklady dobré praxe. Pro ty,
kteří mají sen začít podnikat a neví čím začít, chystá-
me cyklus základních školení, který jim může pomoci,
jakým směrem se vydat, co řešit a krok po kroku je pro-
vést systémem založení a administrace jejich budou-
cího projektu. Aktuální informace k plánovaným aktivi-
tám najdete na www.slavkovskebojiste.cz.

Děkujeme všem členům a příznivcům za podporu
a přejeme klidné vánoční svátky a úspěšný vstup do
nového roku 2021.

Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště
Tel: 604 318 732

ZPRÁVY Z OBCE

Nově vznikající Řeznictví & uzenářství v Měníně

V naší obci v objektu bývalého restauračního zařízení č.p. 93
vzniká nová prodejna řeznictví & uzenářství s drobnou 
výrobnou uzenin pro obyvatele naší obce a přilehlého okolí. 

Přestavba z bývalého pohostinství na řeznictví probíhá od základů.
Bylo zapotřebí opravit stávající kanalizační systém objektu, podlahy,
obvodové zdivo, rozvod vody, rozvod elektrické energie a ostatní
drobné práce.

Nově vznikající prostory prodejny masa a uzenin musí splňovat 
přísná hygienická a veterinární kritéria stejně jako prostory určené
k drobné výrobě uzenin.

Z výčtu samého je zřejmá velká časová náročnost celého projektu. 
Plánované dokončení je stanoveno na první polovinu roku 2021.
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Výsadba třešňové aleje
Projekt výsadby třešňové aleje měl být realizován

v měsíci říjnu ve dvou fázích. V sobotu 17. 10. 2020
mělo proběhnout ve spolupráci s Mysliveckým spolkem
Měnín odstranění náletových dřevin, zbytku odumře-
lých stromů a vysečení travin; následující sobotu 24. 10.
2020 byla naplánována výsadba nových stromů za
účasti veřejnosti. Z důvodu vyhlášeného nouzového
stavu byla realizována výsadba třešňové aleje bez
účasti veřejnosti. Výsadba třešňové aleje byla prove-
dena pracovníky obce ve spolupráci se členy Myslivec-
kého spolku Měnín. Členové mysliveckého spolku upra-
vili terén pro vlastní výsadbu stromů. Jámy pro výsadbu
stromů připravila firma Sekanina – SEVUD. Násled-

ně vedení a pracovníci obce pod odborným dohledem 
Ing. Prokešové z firmy ASHPA provedli vlastní výsad-
bu stromů. Celkem bylo vysázeno 40 kusů třešní od-
růdy Kordia a Kaštanka. Výsadba byla financována
z prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci
programu „Péče o krajinu v roce 2020“. Výše příspěvku
činila 52 000 Kč. Obec děkuje všem, kteří přispěli ke
zdárné realizaci projektu.

ZPRÁVY Z OBCE

Setkání u živého betléma
letos nebude

I když se letos neuskuteční 
tradiční setkání u živého betléma,
přijměte pozvání k jesličkám 
v kostele sv. Markéty, 
který pro vás bude o vánočních
svátcích otevřen.

Srdečně zveme 
k návštěvě kostela 
a prohlídce betléma

26. a 27. prosince 2020
14.00 –16.00

Kostel sv. Markéty
v Měníně

zpravodaj_Sestava 1  08.12.20  17:14  Stránka 8
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ZPRÁVY Z OBCE

Bílý kruh bezpečí
Kdo je a co dělá Bílý kruh bezpečí?

Bílý kruh bezpečí je nestátní nezisková organizace,
která od roku 1991 poskytuje odbornou pomoc obětem,
svědkům a pozůstalým po obětech trestné činnosti pro-
střednictvím sítě poraden, ve kterých pracují bez ná-
roku na odměnu zejména právníci, psychologové a so-
ciální pracovníci. Poradci poskytují obětem především
právní informace, praktické rady, ale též psychologic-
kou a emocionální podporu. Konkrétní pomoc se odvíjí
od potřeb klientů.

Našimi klienty jsou např. oběti útoku proti tělesné
integritě (loupež, ublížení na zdraví, domácí násilí), se-
xuálních útoků (znásilnění, pohlavní zneužívání), po-
zůstalí po obětech vražd, ale i oběti majetkové krimi-
nality (např. podvedení senioři). Bílý kruh bezpečí se
věnuje přímé pomoci, ale též zlepšování právního po-
vědomí (např. legislativními návrhy).

Principy poradenské činnosti

Bezplatnost

– Klienti za poskytovné služby neplatí.

Diskrétnost

– Poradna zachovává důvěrnost sdělených informací
a bez souhlasu klienta nesmí být poskytnuty jakékoli
informace mimo poradnu. Klient má právo vystupovat
v poradně anonymně.

Nestrannost

– Poradna je otevřena všem obětem trestných činů bez
ohledu na pohladí, původ, sociální postavení, vy-
znání či věk.

– Rada je bez hodnocení a je podána s přihlédnutím
ke klientově situaci. Poradci respektují klienta a jeho
rozhodnutí.

Naše pomoc zahrnuje tyto služby:

NON-STOP linka pomoci obětem

Vedle pomoci poskytované
tváří v tvář v síti poraden posky-
tuje Bílý kruh bezpečí též ne-

přetržitou telefonickou pomoc
na bezplatné lince pro oběti 
kriminality a domácího násilí.
Linka je provozována na evrop-
ském telefonním čísle 116 006.  

Pomoc zvláště zranitelným obětem

Kromě bezplatných konzultací s odborníky nabízí
Bílý kruh bezpečí zejména:

I. Podporu případového manažera

Tato služba zahrnuje možnost provážení obětí ze-
jména v podobě opakovaných telefonických či osob-
ních konuzultací, pomoc při zpracování žádostí
a návrhů v trestním řízení, ale v případě potřeby 
též doprovod k policejním výslechům a hlavnímu 
líčení. Doprovodu zpravidla předchází příprava na
jednání v poradně BKB.

II. Terapeutický program

Pro oběti zasažené traumatem nabízíme krátko-
dobou terapii s cílem jim stabilizovat psychiku a pod-
pořit v obtížné situaci.

III. Víkendové pobyty pro klienty 

Bílého kruhu bezpečí

Psychorekondiční pobyty pro oběti násilné trestné
kriminality, případně pro pozůstalé po obětech obsa-
hují nabídku relaxace, rehabilitace, rozhovory s psy-
chologem, art-terapií a setkání s dalšími lidmi, kteří
prožili trestný čin.

IV. Spolupráce s Nadačním fondem Filipa Venclíka

Posláním fondu je podpora obětí a pozůstalých po
obětech násilných trestných činů.

Bílý kruh bezpečí provozuje pracoviště v těchto po-

bočkách:

Kontakt:

www.bkb.cz, bkb.brno@bkb.cz, tel. 732 842 664

zpravodaj_Sestava 1  08.12.20  17:28  Stránka 9



10

Intenzifikace a modernizace ČOV Měnín
Vážení občané, jistě jste si všimli rozsáhlých investic,

jež obec v tomto roce realizuje (nový pavilon ZŠ, víceúče-
lová sportovní hala, opravy a úpravy chodníků a parkova-
cích ploch, výměna střešní krytiny na hale za radnicí…).
Nejsou to však zdaleka investice poslední. V současné
době začalo vedení obce pracovat na přípravě intenzifi-
kace a modernizace čističky odpadních vod, se kterou
úzce souvisí stav kanalizace v naší obci.

Oslovili jsme firmu DUIS, která pro nás dříve pracovala
na projekční činnosti pro zařízení na odvodnění kalů. Při
prvotním setkání se zástupci firmy DUIS, hlavně s panem
inženýrem Vachem, bylo rozhodnuto, že se nejdříve vy-
pracuje tzv. pasport kanalizace, čímž se upřesní a zakreslí
trasy kanalizace včetně průměrů trubek jednotlivých částí
a kanalizačních vpustí. Bylo konstatováno, že kanalizační
síť v obci je koncipována jako jednotná, v souladu s územ-
ním plánem obce. Nejstarší část stokové sítě byla vybu-
dována jako dešťová kanalizace, postupně však dochá-
zelo i k částečnému napojení splaškových odpadních vod,
nabyla tedy rovněž jednotného charakteru. Vlastní stoková
síť v obci je klasická, větvená, průtok převážně gravitační,
pouze na třech místech jsou přečerpávací stanice. Sto-
ková síť odvádí do ČOV veškeré splaškové vody z celého
svého odkanalizovaného povodí a za deště též část deš-
ťových vod po odlehčení do recipientu Říčka (Zlatý potok).

Do ČOV Měnín je nyní napojena i obec Žatčany, kde je
v provozu tzv. podtlaková splašková kanalizace, jež je za-
ústěna do objektu česlí před samotnou čisticí stanicí.

Celková koncepce ČOV je koncipována jako dlouho-
dobá nízkozátěžová směšovací aktivace se střídáním nitri-
fikační a denitrifikační doby a simultánní aerobní stabili-
zací kalu (obr. 1). Zahuštění a uskladnění přebytečného
kalu je řešeno v uskladňovací nádrži. Součástí ČOV je
i nově zbudovaná „kalová koncovka“, která zmíněný kal
upravuje a ten je následně odvážen do kompostárny.

Projektovaná kapacita ČOV byla pro zdroj znečištění
o velikosti 2400 EO (ekvivalentních obyvatel). V současné
době je již kapacita ČOV na hranici funkčnosti a vzhledem
k plánovanému rozšíření obce Měnín i obce Žatčany je
nutno čističku připravit na nárůst množství odpadních vod
– provést intenzifikaci. Plánuje se navýšit kapacitu ČOV
pro 3400 EO.

Pan inženýr Vach připravil dvě varianty navýšení kapa-
city lišící se počtem, tvarem a velikostí zejména aktivač-
ních a dosazovacích nádrží. Předběžně byla vybrána va-
rianta II. (obr. 2)

Že nejde o levnou záležitost, dokládají předběžné roz-
počty, které se pohybují kolem 54 000 000 Kč. Z tohoto 
důvodu již obec činí první kroky k získání dotace na tento
projekt, bez které bychom jej byli asi těžko schopni celý
zrealizovat.

ZPRÁVY Z OBCE

Obr. 1 – ČOV MĚNÍN – STÁVAJÍCÍ STAV

1 přívodní stoka
2 hrubé česle
3 odlehčovací komora
4 ČS dešťových vod
5 výtlak dešťových vod
6 lapák písku
7 jemné česle
8 čerpací stanice
9 rozdělovací objekt 

na AN

10 aktivační nádrže
11 dmýchárna
12 dosazovací nádrže
13 čerpání vratného kalu
14 měrný objekt
15 uskladňovací nádrž
16 odvodnění kalu
17 provozní budova
18 komunikace
19 oplocení

Legenda stávajících objektů

zpravodaj_Sestava 1  08.12.20  17:14  Stránka 10



11

ZPRÁVY Z OBCE

Obr. 2 – ČOV MĚNÍN – intenzifikace a modernizace

10.4 Varianta č. 2 – Situační návrh rozmístění objektů
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ZPRÁVY Z OBCE

Vážení spoluobčané, 
blíží se nám konec roku, tak se společně za ním ohléd-

neme! I když to byl opravdu náročný rok, tak jsme ho snad 
společně všichni zvládli.

Nejprve bychom vás chtěli provést našimi výjezdy:

Tohle byly letošní výjezdy, vždy jsme byli úspěšní a byla 
co nejmenší škoda.

Dále bychom vám rádi představili další práci našich 
hasičů. Každou první středu v měsíci je řádná členská 
schůze dle plánů na naší hasičské zbrojnici. Spoustu 
schůzí jsme měli i mimořádných, abychom vždy řádně 
projednali situaci v nouzovém stavu, a také, abychom se 
seznámili s různými pravidly v nouzovém stavu, při výjez-
dech. Při nouzovém stavu je úplně jiný chod naší práce. 

Také jsme se pravidelně školili, i když v druhé polovině 
roku nám moc čas a situace nepřály.

Dále jsme pomohli i našim přátelům ze Sokola Měnín 
a 28. 3. 2020 jsme pokáceli téměř všechny stromy v so-
kolovně, aby se mohla postavit nová víceúčelová hala.

Taky jsme zajistili při první vlně Covidu 19 dezinfekci 
na veřejných místech, jako jsou dětská hřiště, lavičky, au-
tobusové zastávky, venkovní knihovna, koše a kontejnery 
a jiná veřejná místa.

Co nás opravdu letos potěšilo, byla 4. 8. 2020 návštěva 
našich nejmenších občanů ze spolku s názvem Měnínský 
Havránek. Pro děti jsme připravili cukrovinky, dále jsme je 
provedli po hasičské zbrojnici a představili práci hasičů. 

O týden později nás čekala další návštěva dětí z pří-
městského tábora Sokol Měnín. Také jsme dětem připra-
vili občerstvení, provedli naší zbrojnicí, řekli o práci hasičů 
a na závěr si zastříkali z proudnice na domeček, přičemž 
se děti pěkně ochladily, když začala voda stříkat všude. 
Jejich smích byl k nezaplacení.

14. 10. 2020 už jsme nebyli tak veselí, to byl v naší obci 
vyhlášený 2. povodňový stupeň hladiny vody. Museli jsme 

Co nového u měnínských hasičů

pravidelně kontrolovat hladiny vody. I to jsme naštěstí vše 
dobře zvládli, bez nějakých větších opatření.

Takhle probíhal rok 2020, který už je téměř u konce, 
ale měli jsme i další plné ruce práce s naším hasičským 
vozem CAS Liaz, který byl dlouho v servisu a i přes 
veškerou snahu mechaniků není vůz v dnešní době po-
jízdný. Opět je na něm velká závada, a to přímo v řízení. 
Naše auto se vrátilo ze servisu 4. 3. 2020, kde bylo od 
17. 9. 2019, a i tak je vozidlo mimo provoz. Náš vůz nám 
už opravdu dosloužil. Když se automobil vrátil, i tak jsme 
na něm prováděli spoustu oprav. Zde je pár příkladů: ne-
ustále tekla voda z čerpadla, prasklé vedení k dělu, neu-
stále doplňování oleje do řízení atd.

Teď věříme, že nás obec podpoří a zakoupí novější, spo-
lehlivější a hlavně bezpečnější vůz. Naši hasiči jsou také 
lidé, mají své rodiny a potřebují i bezpečí, když jedou k zá-
sahu.

Dále jsme měli i spoustu brigád a úprav na naší zbroj-
nici. Jedna z největších je nová střecha. A to moc a moc 
děkujeme našemu panu starostovi za to, že už nám do 
zbrojnice po letech neteče a při větru nám nelétají plechy 
ze střechy po ulici.

Posledním bodem chceme připomenout, že stále hledá-
me nové členy, jelikož naše jednotka už není nejmladší 
a měli bychom ji omládit. Prosím, všichni se zamyslete, 
je to naše obec a chráníme si ji my! Čím víc spoleh-
livých členů bude, tím víc bude naše obec v bezpečí. Pro-
sím, můžete se přihlásit vždy buď první středu v měsíci 
v 19 hod. na naší zbrojnici, nebo nás můžete kontaktovat 
na našem FB profi lu, kde jsme jako Dobrovolní hasiči 
Měnín nebo na e-mailu hasici.menin@centrum.cz.

Budeme rádi, když se taky připojí děti a uděláme krou-
žek Mladý hasič.

Jinak přejeme hodně štěstí v novém roce 2021 a krásné 
prožití svátků, hlavně ve zdraví!

Hasiči Měnín

• 23.  1. 2020 Požár osobního auta
• 11.  2. 2020 Technická pomoc – uvolněné 

plechy na střeše (Měnín 52)
• 11.  2. 2020 Technická pomoc – strom opírající se

o vedení elektrických drátů
• 11.  2. 2020 Požár nízké budovy (radnice)
• 25.  2. 2020 Požár elektrického sloupu (Otmarov)
• 20.  6. 2020 Technická pomoc – propadá se jímka, 

hrozí poškození statiky domu (Otmarov)
• 26.  6. 2020 Technická pomoc – spadlý strom 

přes silnici (Jalovisko)
• 29.  6. 2020 Technická pomoc – vyvrácený strom, 

částečně leží do silnice (směr Telnice)
• 2.  7. 2020 Požár – jiskřící transformátor (Otmarov)
• 14.10. 2020 Technická pomoc – čerpání laguny 

(Otmarov)
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HISTORIE

Obecní dům neboli Rathaus
Mnoho našich občanů, především

mladá generace, dnes ví málo o his-
torii objektu uvedeného v nadpisu 
tohoto článku. Bude zajímavé s dří-
vější historií Měnína čtenáře Měnín-
ského zpravodaje seznámit. 

Daří se čerpat z kroniky Jakuba 
Hrouzka z č. 22, narozeného 23. 7. 
1816, který zajímavé události ze ži-
vota Měnína zaznamenal ve vlastní 
kronice vedené až do roku 1893, kdy 
zemřel. Jednotlivé články z kroniky 
vypsal a upravil jeho potomek pan 
Jindřich Svoboda a poskytl nám je 
vnuk pana Svobody Radúz Parma, 
u kterého je originál kroniky uložen.

Než dáme slovo Jakubu Hrouz-
kovi, je třeba tato informace: Obec 
Měnín podle katastru z roku 1763 
vlastnila školu č. 32, radnici č. 38, 
obecní pastoušku č. 62 a obecní 
kovárnu č. 54.

Nyní dáme prostor kronikáři, který 
na straně 85 píše:

„Roku 1808 byli obecní představe-
ní: Václav Zehnal pudmistr č. 11, Jan 
Voknárek rychtář č. 57, Matěj Hrou-
zek obecní hospodář č. 31 a Jakub 
Zeman obecní hospodář č. 22.

Domluvili se se sousedy, že po-
staví nový Rathauz, který byl již 
v chatrném stavu. Toho času bylo 
v obecní kase na hotovosti 3 101 zla-
tých, 49 krejcarů a rok od roku se 
hotovost navyšovala, byla snadná 
dohoda.

Hned se začal vozit materiál, to 
bylo v roce 1808. Následujícího roku 
přitáhli do našich zemí zase Fran-
couzi, ustalo se se stavbou. Obec 
byla pronásledována, musela platit 
Francouzům ‚Brandstaier‘, jinak že 
celou obec zapálí. Obec musela 
ihned zaplatit 370 zlatých 124 krej-
carů a za mastné na maštění 
chomoutů 10 zlatých. Dále musela 
zaopatřit mnoho beček vína a po-
ručili si kam zavézti, až do Černé 
Hory a také do Mikulova, kde bylo 
vína plné sklepy. Obec měla škody 
1 744 zlatých 4 krejcary a sousedi 
museli zaplatit hned 2 158 zlatých.

Až v roce 1810 postavili Rathauz za 5 191 zlatých 50 krejcarů, protože se 
již nedostávalo peněz, museli vypůjčit od paní Rohožkové ze Židlochovic 
2 000 zlatých. Uvádím vše jak to bylo, se platilo bankocetli šajny*“. 

Tolik z kroniky Jakuba Hrouzka.
V novém Rathausu se nacházela obecní hospoda. Z dochované evi-

dence obyvatel z roku 1852 víme, že nájemcem hospody byl František 
Latta s manželkou, sedmi dětmi, matkou Klárou Latta (nar. 1841) a děveč-
kou Žofi í Fučíkovou.

Rathaus, dům č. 38, musela obec prodat po I. světové válce za 80 000 Kč 
na úhradu dluhu z válečných půjček. V roce 1926 jej už vlastnil Josef Michá-
lek, narozený 29. 3. 1886, který na začátku třicátých let dokončil výstavbu 
nového objektu, jak jej známe.

K historii kovárny a pastoušky zase příště.

Připravil Jan Pustina.

* šajny = papírové peníze vydané při rakouském bankrotu v roce 1811 a vyměňo-
vané jako výplatní poukázky za znehodnocené bankovky (bankocetle).
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FARNOST

Hned v úvodu se, s dovolením, vrátím do dětství, otče 
Jaroslave. Jaké bylo to Vaše v Hodoníně?

Zcela normální a ničím výjimečné, podobné stovkám 
jiných dětí, vyrůstajících v době normalizace na ma-
loměstě. Protože jsme neměli žádné srovnání nebo 
jiné možnosti, bylo všechno „normalizačně stejně po-
dobné“. Kdo to období podobně jako já prostě prožil, 
ví, o čem to bylo. Kdo ne, nepochopí. S dnešní dobou 
se to nedá naprosto srovnat. Nevnímám to ale nijak 
negativně – prostě to tak bylo.
 

Čím jste chtěl v mládí být? Co Vás zajímalo?
Dlouho jsem to vlastně nevěděl. Tenkrát to bylo spíš 

o tom, kde by člověk mohl mít zaměstnání a co by 
v rámci možností asi šlo. Taky na jakou školu by se 
tak mohl dostat, protože to za komunismu nebylo svo-
bodné. A taky jsem s režimem moc nekamarádil, takže 
nic, kde bych se musel „angažovat“. To pak moc mož-
ností nebylo.

Protože v Hodoníně byly naftové doly a hodně lidí 
tam pracovalo (včetně mojí maminky), tak jsem uva-
žoval o něčem v tom podniku. Zkusil jsem geofyziku, 
ta se tenkrát zrovna neotvírala, tak jsem šel na astro-
fyziku. Zkusil jsem to, ale rovnou nám v prvním ročníku 
řekli, že stejně nebudeme mít uplatnění a ať se přehlá-
síme na jiný obor.

Zkusil jsem učit na základní škole s tím, že si doplním 
vzdělání (což tenkrát na ZŠ kupodivu šlo, pokud se to 
týkalo technických předmětů – fyziky a základů techni-
ky). Ale po roce jsem musel na vojnu. Tam jsem prožil 
sametovou revoluci. No a pak se vše hodně změnilo.
 

Kdy u Vás uzrálo rozhodnutí vydat se na cestu kněž-
ství?

Protože jsem vyrůstal ve věřící rodině, byla víra jaksi 
automatickou součástí mého života. Ministroval jsem, 
pak hrál v orchestru. Taky si prošel pubertálním „odpo-
rem a vzdorem“, ale přes to všechno měla víra v mém 
životě podstatné místo. I když tenkrát jsem to tak ne-

Rozhovor s P. Jaroslavem Trávníčkem
vnímal. Hodonín bylo kaplanské místo, kde se střídali 
novokněží, poznal jsem tam hodně dnes i významných 
jmen. Ale až na vojně jsem se rozhodl, že chci být kně-
zem. Ta obrovská změna ve společnosti mi najednou 
nastínila i tuto cestu a byla najednou možná. Tak jsem 
se na ni vydal. 
 

Údělem kněží je také stěhování na nová působiště. Na 
která místa Vás v průběhu let Vaše služba zavála? A je 
z nich nějaké, na něž obzvláště rád vzpomínáte?

Cesta byla opravdu pestrá. Praha, Brno-Líšeň, Zlín, 
České Budějovice, Pardubice, Brno-Žabovřesky, Žďár 
nad Sázavou a nakonec Blučina a Měnín.

Nejvíc dvě místa – první „kaplanské“ ve Zlíně, kde se 
zrovna stavěl nový kostel na Jižních Svazích. Byl jsem 
tam šest let. Celé to období bylo neuvěřitelné, protože 
budování kostela a pak počáteční rozvoj zcela nové 
farnosti bylo nesmírně akční období. Stále se něco 
dělo, lidé očekávali strašně moc a hlavně do všeho ne-
smírně investovali, zvláště lidského potenciálu a kapa-
cit. Nejenom že na cokoli, s čím jsme přicházeli, velmi 
aktivně reagovali, do všeho se zapojovali, ale mnozí 
stále chodili s dalšími nápady – co kdybychom udělali 
ještě toto a pak toto…? Do dnešní doby na to mnozí 
stále vzpomínají, když se příležitostně setkáme.

Druhé místo pak bylo Křesťanské gymnázium v Praze-
-Hostivaři, kde jsem sedm let učil a byl školním spi-
rituálem. Vrátil jsem se ke své učitelské profesi, ale 
v úplně jiné škole a atmosféře. Křesťanské gymnázium 
bylo (a stále je) úplně jiným prostorem. Tam studenti 
opravdu šli za vzděláním. Pro mě byly nejnáročnější 
ani ne tak didaktické přístupy, ale fakt, že jsem se mu-
sel znovu a do hloubky zabrat do všech teologických 
studií, které jsem v podstatě ani moc do té doby nepo-
třeboval. Studenti mě „donutili“. Nešlo jen říct „tak to 
je“, ale stále hledat odpovědi na otázky „a proč“. Inte-
lektuálně to pro mě bylo nejplodnější období.
 

Dlouhá léta jste se věnoval práci s mládeží. V čem tato 
aktivita spočívala a zaměstnává Vás i nadále práce 
s mladými?

Protože jsem byl 25 let salesiánem, tak jsem všude byl 
vždy nějak činný ve středisku mládeže – spíše to byly 
volnočasové aktivity, tábory, výlety, duchovní obnovy 
a různé akce. Taky jsme dali s Jardou Vracovským do-
hromady akreditovaný kurz pro animátory (školu ani-
mátorů), psali pro ně materiály, které pak vyšly kniž-
ně, a organizovali vzdělávací kurzy. Svého času jsem 
organizoval 15 školících víkendů ročně a vedl několik 
táborů (za svůj dosavadní život jsem vedl přes 200 po-

V předvánočním čísle Měnínského zpravodaje vám 
přinášíme rozhovor s paterem Mgr. Bc. Jaroslavem 
Trávníčkem, rodákem z Hodonína. Za pár dní to 
bude už rok, co byl v naší farnosti ustanoven du-
chovním správcem. Společně jsme jej u nás spolu 
s farníky, hostující scholou z Telnice i tříkrálovými 
koledníky přivítali v neděli 5. ledna 2020, kdy v ko-
stele sv. Markéty celebroval svoji první mši svatou.
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bytových táborů). Kdybyste se se mnou setkali v té 
době, tak byste si spíš kladli otázku, jestli ten člověk je 
vlastně kněz.

Představení ale časem rozhodli jinak, a tak přišla 
velká změna. Dnes mě s mladými moc neuvidíte, pro-
tože prostě kolem mě moc nejsou. To je charakteristika 
daného místa.

 

Letošní rok kvůli epidemii spojené s virem COVID-19 
pastoračnímu působení příliš nepřál, některé slibně vy-
hlížející aktivity musely ustat ještě dříve, než začaly, 
ostatní byly pozastaveny nebo dokonce zrušeny. Jak 
na ten bezmála rok u nás ve farnosti pohlížíte?

No jo, co se dá dělat. Musíme se tomu podřídit. Vlast-
ně nám zůstává jen to jediné – liturgie (mše a svátos-
ti), a to ještě velmi omezeně a s minimem účastníků. 
Takže se ani s lidmi nemůžeme setkávat, natož aby-
chom něco rozvíjeli. Pořád jsem ve stádiu očekávání, 
co bude. A taky, kdo se vlastně do farnosti vrátí a pří-
padně se bude chtít do něčeho zapojit.
 

Máte do budoucna (pokud se situace zlepší, v což věří-
me) nějakou vizi či konkrétní představu, čemu byste se 
ve své pastorační praxi u nás rád věnoval, na co byste 
chtěl zaměřit své síly, příp. co je pro Vás při pastorační 
činnosti obecně důležité? 

Na to se teď nedá odpovědět. Protože bez lidí (nebo 
s minimem, protože mnozí společenství v této době 
nenavštěvují) se nedá nic komunikovat, natož pláno-
vat. I v duchovní rovině se nabídka musí setkat s po-
ptávkou. Jinak si to můžu vlastně všechno dělat sám 
pro sebe. A to, podle mě, nemá smysl. První se tedy 
musíme vrátit do života ve společenství. 
      

V povolání, jako je mimo jiné to Vaše, je jistě potřebná 
psychohygiena. Jak si udržujete duševní svěžest? Ja-
kým způsobem relaxujete, abyste předešel syndromu 
vyhoření?

Bez pravidelné modlitby, ranního rozjímání, slavení 
Eucharistie a pravidelné četby Písma si život nedo-
kážu a ani nechci představit. A pak stále něco studuji. 
Pořád mám v knihovně knihy, které čekají na přečtení 
a studium. A moc rád se hýbu – kolo, turistika, voda, 
v zimě (pokud je) lyže. Jsem instruktor lyžování, cyklis-
tiky a vodní turistiky. I když teď neorganizuji kurzy pro 
mládež, je to velký koníček (pokud to zdraví dovolí).
 

Blíží se vánoční svátky, lidé o nich obvykle plní svým 
blízkým jejich přání. Máte i Vy o Vánocích přání?  

Abychom si mohli Vánoce opravdu prožít. K tomu ne-
jsou dárky zapotřebí. K tomu potřebujete blízké a mít 

možnost s nimi být. A společně je slavit, protože to jsou 
svátky Boží. Bez Boha je to často jen komerce a zby-
tečný shon.

 
Mohu Vás v závěru požádat o krátký vzkaz či přání 
také našim měnínským spoluobčanům?

Tato doba (koronavirová) nám mnohé vzala. Osobně 
si myslím, že to nejpodstatnější – osobní vztahy – nám 
ale nevzala. Ty totiž žijeme a budujeme bez ohledu na 
vnější krize. Žijme a prožívejme osobní vztahy. To je to 
nejdůležitější!

 
Otče Jaroslave, děkuji Vám za rozhovor a zároveň 
upřímně přeji, abyste našel u nás ve farnosti „živou 
půdu“ a ochotné spolupracovníky pro svoji pasto-
rační činnost v kněžské službě. Nás všechny bych 
pak chtěla povzbudit k odvaze podporovat duchovního 
správce v jeho aktivitách, být mu nápomocnými, kdy-
koliv bude třeba, abychom tak (nejen) v našem farním 
společenství nadále rozvíjeli vzájemnou soudržnost 
a dobré vztahy.
 

Jaroslava Novotňáková 
katechetka
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Měnínský Havránek
Na podzimních procházkách a na internetu

Na podzim jsem pro děti organizovala dvě venkovní
setkání. První bylo celé ovoněné medem! Dlouho jsem
plánovala, že dohodnu pro Havránka návštěvu u pana
včelaře. Když jsem se náhodou dozvěděla, že pan
Musil má dokonce i průhledný úl, bylo jasno. Setkání
u včeliček bylo skvělé! Děti si nejprve na fotbalovém
hřišti zkusily různé hry a vzdělávací aktivity a pak jsme
se přesunuli nedaleko k panu Musilovi za včelkami. Děti
s maminkami měly možnost ochutnat med i perníčky,
ve včelařských kloboucích si prohlédly úly a všechno,
co ke včelaření patří. Připravila jsem tematická tvoření
– tiskání včelích pláství a lepení včel z papíru. Všichni
měli možnost vyslechnout si zajímavé povídání pana
včelaře. Moc děkuji manželům Musilovým, že pro nás
připravili takto krásné setkání. 

Druhá venkovní akce byla motivována podzimem
a tvořením z přírodnin. U hasičky jsme krátce tvořili
podzimní, barevné stromy a pak jsem dětem četla
krátký příběh o ježkovi, který se vydal do světa. Spo-
lečně jsme se pak šli také projít. Cestou si děti s ma-
minkami vyrobily srdíčko z jeřabin a ježečka z papíru
a nasbíraných přírodnin.

V souvislosti s nařízením vlády a děním kolem nás
jsem setkávání a společné akce musela pozastavit, ale
snažím se i dál motivovat maminky a děti k různým hrám
a tvoření sdílením těchto informací ve skupině Měnínský
Havránek na Facebooku. Tam se můžete například in-
spirovat, jak vyrobit dětem hladovou veverku z krabice
a plastové lahve. Do vyřezaného otvoru děti rády vha-

zují kaštany, oříšky, nebo plastové vršky. Krmí veverku
a snadno si tak procvičí jemnou motoriku. V Havránku
už podobnou veverku máme, ale teď jsem ji ještě vylep-
šila o průhledné bříško. Budu ráda, když se ve zmíněné
skupince potkáme a budeme si navzájem sdílet zají-
mavé informace. Ode mě tam můžete očekávat doporu-
čení a rady z oblasti výchovy a vzdělávání, odkazy na
zajímavé dětské knihy, recepty, návody na doma vyro-
bené vzdělávací hračky pro děti, odkazy na pěkné pra-
covní listy a také na zajímavé výlety v okolí Brna. Jakmile
to situace dovolí, zase se s Havránkem společně se-
jdeme. Věřte, že už se na to moc těším! 

Oslovila jsem maminky, které navštěvovaly Havránka
se svými dětmi, nebo jsou aktivní jen na internetu, aby
do zpravodaje napsaly, co jim Havránek dal. A nebo
taky vzal?

Havránek mi dal možnost poznat nové maminky.
Dcerka přijde do kontaktu s ostatními dětmi, pohraje si
a díky Evě se naučíme i nové ukazovačky, písničky
a básničky. Doufám, že Havránek bude fungovat i na-
dále. Jsme tu celkem noví, tak jsem za tuto možnost
vděčná. (maminka Lenka)

Mně to dává přehled o tvojí činorodosti, Evi. A líbí se
mi, že se díky Havránkovi tvoří místní komunita, že
spolu můžete sdílet i různé náměty, akce, tipy na to, co
kde v okolí máte zajímavého. Určitě se to ještě vyvine
a díky Havránkovi to v Měníně bude žít sociálně i kul-
turně. (maminka Pavlína)

ZÁJMOVÁ ČINNOST
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Mě se Havránek líbí také. Sice už mám děti větší,
takže jsme ho nenavštěvovali, ale konečně tu v Měníně
někdo začal dělat aktivity pro menší děti a vydrželo to.
Díky Evě. A taky se mi líbí příspěvky do zpravodaje,
které dáváte pravidelně. (maminka Petra)

Havránek mi dal hodně inspirace. Spoustu předá-
vání informací mezi maminkami, které nemusím jinde
zdlouhavě vyhledávat. Líbilo se mi spojení se spolkem
zdravotně postižených. A hlavně mi chvilkové vedení
Havránku dalo moc zkušeností a možnost vidět, kolik
se za tím jedním setkáním skrývá práce. Děkuji.

(maminka Martina)

My Evi tiež veľké Ďakujeme. Bolo fajn stretnúť sa,
tipy a nápady z praxe a nie kníh. Páčila sa mi aj rôzno-
rodosť mamín. Vždy ste mala perfektne pripravený pro-
gram. Tým, že sa tvorilo, spievalo a hralo – krásne ste
vyvážila organizované a voľné aktivity, takže to deti ba-
vilo a vždy sa do Havránka tešili. A už v pondelok sa
pýtali, či ideme. Chodili sme do „monotématických“
hodín, pri ktorých sme dlho nevydržali a našťastie sme
našli Vás. No a vy ste dokázala čas tak pekne skĺbiť,
že nás to s Vami veľmi bavilo. Ani neviem, či si uvedo-
mujete, že aspoň ja som Vám veľmi vďačná za energiu
a čas, ktoré ste do toho dávala. My sme za Havránek
vďační, spokojní a radi spomíname aj teraz, keď deti
vidia obrázok havrana alebo nájdu drobnosť, ktorú sme
s Vami vytvorili. (maminka Martina)

Do Havránka chodíme téměř tři roky. Líbí se mi 
různorodost programu, který dokáže zaujmout děti 
různého věku i zájmu. Navíc se my maminky můžeme
s Evou poradit o všem kolem dětí, nejen jako se zku-
šeným pedagogem, ale i maminkou. Často a ráda vy-
užívám také inspiraci na aktivity a tvoření, které je zve-
řejňováno na FB stránce Havránka. (maminka Alena)

Kluci už trochu odrostli, ale Havránek navštěvovali
moc rádi. Budu se opakovat, Havránek je supr v jeho
náplni. Také čerpám a inspiruji se tady ve FB skupince.
Určitě nic „vzít“ nemůže... jen dává a snad i bude na-
dále dávat. (maminka Lenka)

Za klub Měnínský Havránek 
Mgr. Eva Kováčová

telefon: 737 649 706
facebook: skupina Měnínský Havránek

ZÁJMOVÁ ČINNOST
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Na křídlech Vánoc

Knihovna v neklidném roce

Vánoční snění

Když vzduchem zakrouží pár vloček sněhu,
nastavte tvář, ten dotek má něhu.
Slunce teď šetří teplem i září,
vločka tak roztaje až na vaší tváři.

Krajina ztichne a zimní je nálada,
z peřiny bílé sníh k zemi napadá.
Usednem pospolu, je radosti čas 
vždyť vánoční svátky jsou krásou všech krás!

Vážení přátelé a příznivci našeho Malého chrámo-
vého sboru v Měníně. Pomalým krokem se nám blíží
Vánoce – pro malé i velké nejkrásnější svátky v roce –
a přichází nový rok. Za běžné situace bychom vás na
tomto místě zvali na slavnostní „Půlnoční mši“ a na náš
tradiční koncert „Na křídlech Vánoc“. Ale letošní rok
není běžný. Je pro nás všechny jiný, zvláštní. Přinesl
nám všem mnoho těžkých situací, nečekaných zákazů
a příkazů, které musíme zvládnout. Ani náš sbor ne-
mohl nacvičit konkrétní pásmo a koledy pro letošní 
Vánoce.

A tak mi dovolte, abych vás alespoň touto cestou
jménem všech členů chrámového sboru pozdravila, po-
děkovala vám za přízeň a popřála vám všem hlavně
hodně zdraví, lásky, rodinné pohody a štěstí. Aby nový

Milí čtenáři, tento podivný rok se nám blíží ke konci
a já si přeji, aby se již neopakoval. Knihovnu jsme byli
nuceni 2x na necelé 2 měsíce úplně zavřít. Ale to už je
pryč a teď už se v knihovně můžeme normálně setká-
vat, samozřejmě dodržujeme všechna opatření, roušky,
dezinfekce i knihy v karanténě. O Vánocích se na vás
budu těšit 22.12. a 29.12. 2020. Zbytek vánočních dní
si budeme užívat ve svých domovech a kdo ví, třeba
i s novými knihami od Ježíška.

Během volných dní jsem prováděla statistiku za rok
2020 a dospěla jsem ke dvěma krásným číslům 21
a 152. Co tato čísla znamenají? 21 je počet nových 
čtenářů. Přes všechna omezení se našlo 21 z vás, 
kteří jste přišli a nově se zaregistrovali do naší obecní
knihovny. Tímto číslem jsem byla velmi mile překva-
pena, váš zájem mě těší a budu se snažit, aby vás naše

knihovna nezklamala. Druhé číslo 152 je počet nově za-
koupených knih. Tolik knih jsme mohli nakoupit díky
podpoře obecního úřadu. Věřím, že si každý z vás vy-
bere. Budu se na vás těšit.

Na závěr mi dovolte popřát vám krásný zbytek ad-
ventní doby, klidné Vánoce a v novém roce 2021 dny
plné zdraví a naděje.

Vaše knihovnice Alena Geršlová

rok byl lepší než ten letošní a abychom se příští Vánoce
opět všichni společně na našem koncertě „Na křídlech
Vánoc“ zase setkali. Šťastný a veselý rok 2021! 

Za chrámový sbor Zdeňka Kiršová

Tik, tak, tik, tak... Vteřina po vteřině, minuta 
za minutou letí a hodiny půlnoc odbíjí!
Neúprosný čas najevo dává, že o rok jsme 
zestárli a z klubíčka života nová nitka se odvíjí!

Starý rok zašeptal: „Já odcházím a vystřídá mě 
Nový rok. Zda bude lepší je jen na vás, 
tak do něj přeji šťastný krok!“  

Nový rok se pousmál, maličkou ručkou mu 
zamával a řekl: „Jak rád bych všechna lidská 
přání vyslyšel. Na to jsem ale malý pán 
a nezvládnu to všechno sám! 
Až člověk člověka si začne vážit, naučí se ho ctít 
a milovat, až přestane vládnout závist, zloba, 
lhostejnost a jeden druhého bude mít rád, 
pak mohu i já přidat trochu toho štěstí a všechno
dobré lidem přát!“

Chcete zmoudřet? 
Můj ty světe – otevřete
knížku – čtěte! 
(Jiří Žáček)
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Rozhovor s Přemkem Hytychem
Ahoj Přemku, jsem ráda, že sis opět udělal čas a odpo-
víš mi na pár otázek k Tvé práci i životu v této nelehké 
době pandemie.

Předem se tě zeptám, jak se máš a zda situace s pan-
demií ovlivnila nějak zásadně Tvou práci?

Ano, ovlivnila mě tak jako každého. Vzhledem k tomu, 
že je moje práce směřována spíše na asijský trh, tak 
v ČR trávím o trochu delší prázdniny (jen žertuji). 
S prací samozřejmě pokračuji i tady, vždy je co dělat!

Nedávno jsme mohli zaznamenat ve zpravodajství 
České televize a na sociálních sítích Tvoji účast v pro-
jektu Helping Dolls, který pomáhá Klokánkům a rodi-
nám v nouzi. Přiblížíš nám nějaké informace k tomuto 
projektu. 

Je to projekt, který, jak jsi poznamenala, pomáhá 
dětem a rodinám v nouzi. Zakladatelem projektu je 
František Anděl, který za pomoci Olo Křižové, která 
je kreativním ředitelem ve společnosti Czech Fashion
Council, vyhledávají české a slovenské designery 
ke spolupráci. Projekt trvá již pátým rokem a úkolem 
designera je vytvořit ,,ošacení‘‘ pro panenku Barbie 
podle svého návrhu tak, aby zaujala publikum, které 
panenky následně draží na galavečeru za podpory 
velkých sponzorů a lidí ze strany známých osobností. 
Letos bude dražba provedena prostřednictvím online 
aukce. Veškerý výtěžek poté poputuje k vybraným dě-
tem nebo potřebným rodinám. Ostatně více informací 
a fotografi e všech panenek můžete zhlédnout na face-
bookovém nebo instagramovém profi lu Helping Dolls.  

Máš rád zlatou barvu, nebo co přesně Tě inspirovalo 
k vytvoření Barbie panenky?

Ano, zlatá barva je mojí oblíbenou barvou a pro-
vází mě takřka od počátku mé kariéry. Mojí inspirací 
pro panenku je Madona, která vždy byla zobrazová-
na s dítětem. A protože se jedná o charitativní projekt 
především pro děti, který opravdu pomáhá, tak jsem 
svoji panenku nazval Madona pomoci. Na fotografi i se 
pravděpodobně jeví jako malý objekt, ale ve skuteč-
nosti šlo o práci, která dosahovala výšky kolem 100 cm 
a průměru 50 cm. Na panence jsem za pomoci dvou 
fl oristických kolegyň pracoval necelé tři týdny. 

Je ještě nějaký projekt, který se Ti v tomto roce povedl 
a chtěl bys nám k němu něco říci?

Neustále pracuji na své knize, je to náročná práce, 
velký projekt, ale těší mě! Doufám, že se vše podaří 
a kniha brzy spatří světlo světa.

Jaké budeš mít Vánoce, budeš v Měníně?
Ano, tradičně doma v Měníně, s rodinou a spoustou 

jídla a vánočních pohádek. Těším se na absolutní nic-
nedělání!

Co nového Tě čeká v tom novém roce v pracovní 
oblasti?

Doufám, že se otevřou hranice a já budu moct pokra-
čovat ve svém vyučování na čínské fl oristické škole. 
Jak jsem již řekl, má práce je orientovaná na zahraničí. 
Nabídek k novým projektům mimo ČR je stále víc, ale 
limity, které jsou nastaveny covidovou situací, mi zatím 
nic nedovolí. 

A co bys popřál do nového roku našim občanům?
Tradičně jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, trpěli-

vosti a úspěchů nejen pracovních, ale i těch, které se 
týkají osobní roviny. 

Přeji vám všem pohodové Vánoce v rodinném kruhu. 
Važte si jeden druhého!

  Přemek

(Rozhovor s Přemkem vedla Petra Kiršová.)
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Tento rok byl a je plný omezení. Jak jsi strávil tuto dobu? 
Já si svým způsobem užil, že jsem po letech doma. 

Udělal jsem plno práce ve svém bytě, přes léto si po-
řádně procestoval Česko a teď o tom píšu knížku.

Kolik přednášek jsi v roce 2020 stihl a kolik jsi jich musel 
zrušit? 

Já letos na podzim naštěstí měl mít volno, takže 
30 přednášek proběhlo a 20 jsme museli přesunout na 
jaro. Snad už proběhnou, i když, kdo ví.

Píšeš i knihy. Jak dlouho taková knížka vzniká? 
Nu, zhruba půl roku intenzivní práce, kdy nedělám nic 

jiného. Vždycky, když vidím ty palety plné knížek ve skla-
du Albatrosu, tak mě to vede k tomu, abych se psaní 
věnoval co nejpečlivěji. Během cesty si vždycky vedu 
podrobný deník... ovšem knížka stejně vzniká od nuly. 
Deník člověk píše pro sebe, knihu pro čtenáře. Tak po-
lovina práce je napsat hrubý text, druhá polovina pak ho 
po sobě upravovat, řešit tři kola korektur, sazbu, ilustra-
ce, anotace a podobné věci. Je to fakt plno práce, proto 
i aktivní autoři vydávají knihu jen jednou za dva roky.

Kolik hodin denně dokážeš sedět u „psacího stroje“? 
Já si dělám směny jako v práci. Každý všední den 

8 hodin, když mě to hodně chytne, sedím u psaní déle. 
Někdy to vzdám po pár hodinách a jdu dělat něco jiného.

Vím, že rád cestuješ na své přednášky vlakem. Ne-
dávno jsi získal řidičský průkaz. Co tě k tomu vedlo? 

Právě to, že jsem si chtěl důkladně procestovat Čes-
ko. Dostat se na specifi cká místa třeba v pohraničí ve-
řejnou dopravou by trvalo třikrát déle. Navíc jsem toho 
dost nastopoval, tak jsem teď taky chtěl brát stopaře. A je 
pravda, že autem toho člověk stihne ohromnou spoustu.

Koupil sis první auto Nissan Cube. Máš rád hranaté 
tvary? 

Chtěl jsem něco, co je legrační, neobvyklé a záro-
veň bezpečné. Nissan Cube je v podstatě jediné výcho-
disko. Jinak jsem zvažoval třeba Fiat Multipla nebo Felicii 
Fun (to je žlutý pick-up od Felicie), ale ty nejsou bezpeč-
né. Nissan Cube vypadá jako autíčko z lega a lidi se smě-
jou nahlas, když ho vidí. Když tímhle přijedeš někam na 
vesnici, je to hozené lano konverzaci. Budit při cestování 
jistou pozornost je nejlepší cesta, jak se dostat k lidem 
a jejich příběhům.

Rozhovor s Ladislavem Ziburou

Kolik jich je na trhu? Je to přece jen trochu zvláštní vůz. 
Víc jak stovka jich u nás určitě nejezdí. Na evropském 

trhu se jich celkem prodalo asi 10 000. Je to tedy vzác-
nější auto než třeba Ferrari.
 
Máš procestováno hodně zemí. Kam by ses chtěl nej-
více podívat a co tě vůbec neláká? 

Já bych se stejně výhledově chtěl podívat všude. Oby-
čejně si ale vybírám země, o kterých se zrovna mluví, 
a samotného mě v něčem zajímají. Teď je můj velký sen 
vydat se znovu na cestu do Santiaga de Compostela. Pů-
vodně jsem chtěl letos, tak by to snad mohlo vyjít alespoň 
příští rok.

Na příští rok máš naplánovanou novou přednášku. O čem 
bude?

Právě o cestě po Česku. A moc se na ni těším, protože 
věřím, že se mi povedlo nasbírat spoustu zajímavostí, 
které lidé moc neznají. A k Česku má navíc každý vztah.

V Měníně se má uskutečnit 7. 1. 2021, ale už teď to vy-
padá, že je tento termín ohrožen. Jak to vidíš? 

Když nebude leden, bude to jindy. Nedá se nic dělat. 
Důležité je si uvědomit, že za pár let si na tuhle situaci už 
ani nevzpomenu.

Líbí se ti více v menších sálech, jaký máme u nás, nebo 
raději vystupuješ před více lidmi? 

Obojí je jiné a obojí je prima. Já už ale těch malých 
sálů dělám docela málo. Snažíme se objet celou repub-
liku a vystupovat jde tak 100x do roka. Tak volíme spíš 
větší města a počítáme s tím, že si tam lidé zajedou, když 
chtějí. Každopádně mi Měnín přirostl k srdci a moc mě 
baví tam přijíždět s úplně novou přednáškou. Na men-
ším publiku si lépe otestuji, co lidi zajímá.

Mezi návštěvníky Kina Měnín jsi velmi oblíbený. Chtěl bys 
jim něco vzkázat?

 Je to u vás krásné, šéf kina Marek je velký srdcař a moc 
si vážím toho, že na mě chodíte. Už se těším na viděnou 
v lepších časech! 
 

Rozhovor připravil Marek Chudáček.

Kolektiv Kina Měnín přeje všem krásné Vánoce 
a hodně štěstí a zdraví v novém roce.

Těšíme se na vás v roce 2021!

www.kinomenin.cz
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Díky dotaci poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR se mohlo 
dne 6. 10. 2020 započít s rekonstrukcí travnatého fotbalového hřiště v naší 
obci.

Ač to nebylo na první pohled zřejmé, travnatá plocha již nebyla po
mnoha letech užívání v ideálním stavu. Kvůli blízkosti slepého ramene 
byla často podmáčená a navíc se na čím dál větší ploše začal šířit druh 
trávy psineček, který při dostatku vláhy a výživy vytlačuje jiné trávy, jež 
mají být základem zátěžových travnatých hřišť (jílek vytrvalý, lipnice 
luční). V neposlední řadě povrch hřiště výrazně narušoval krtek, kterého 
se nám i přes velké úsilí nepodařilo odchytit.

Dne 6. 10. 2020 započala fi rma Sportovní travnaté povrchy s. r. o. z Brna 
odstraňovat svrchní vrstvu zeminy spolu s travním drnem. Po odstranění 
dojde k celkovému vyrovnání a vytvoření patřičného sklonu. Poté se vy-
frézují drážky, do kterých se uloží jednak trubky pro závlahu a jednak 
trubky drenážní pro odvodnění. Dojde k navýšení povrchu oproti původ-
nímu o cca 20 cm, takže by již nemělo docházet k podmáčení při vyšší 
hladině slepého ramene. 

Koncem měsíce listopadu se podařilo navézt písek. Jak nadále budou 
úpravy pokračovat a kdy přesně bude hřiště opět sloužit pro utkání, ne-
jsme schopni v tuhle chvíli uvést. 

Důležitou a potěšující zprávou je, že 13. 11. 2020 již obec obdržela ko-
nečné rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1 118 369 Kč.

Daniel Wagner

Stavební úpravy fotbalového hřiště 

Zástupci a členové SK Měnín děkují všem příznivcům fotbalu 
za podporu v roce 2020.
Přejeme Vám krásné Vánoce a mnoho štěstí a zdraví 
v roce 2021.

Pf 2021
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Sportovní hala Měnín
Společný projekt TJ Sokol Měnín 
a obce Měnín

Úspěšně jsme dokončili výstavbu Víceúčelové spor-
tovní haly! Projděte si s námi její exteriér a interiér.

Na polovinu ledna 2021 je plánovaná kolaudace.
V průběhu února 2021 by pak měla být hala otevřena
nejširší veřejnosti.

Už se na vás všechny těšíme a doufáme, že v plném
rozsahu využijete nového důstojného a krásného spor-
tovního zázemí. 

TJ Sokol Měnín a obec Měnín

SPORT
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TJ Sokol Měnín – oddíl HÁZENÉ

NÁBOR HRÁČŮ A HRÁČEK
přípravka 6 – 8 let, mini 9 –10 let
pondělí a středa, 17.00 –18.00

mladší žactvo 9 –12 let
úterý a čtvrtek, 17.00 –18.00

mladší dorost 13 –16 let
pondělí a středa, 18.30 – 20.00 

www.hazenamenin.cz

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vám popřát krásné a klidné Vánoce. Přejeme vám mnoho 
úspěchů a především pevné zdraví v roce 2021. Všichni věříme, že se situace s pandemií COVID 
uklidní a že nám všem bude dopřáno se opět bez omezení potkávat.
Členové naší TJ, naši svěřenci od nejmenších házenkářů a házenkářek až po družstvo mužů, 
se v novém roce těší na vaši podporu.

TJ Sokol Měnín
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Prodej domácích hotových jídel

Máte doma našetřené 
nebo na účtu volně ležící 
fi nance bez zhodnocení? 

Formou dluhopisů BEZPEČNĚ investujte s námi 
do NEMOVITOSTI společnosti JaVeStav s.r.o.

Vklad od 25 000 Kč na 3 roky s ročním úrokem 5,5 %.

Možnost předčasného splacení nebo přepis na jinou 
osobu a to vše bez poplatků.

Při vložení 100 000 Kč dostanete 
1x ročně NAVÍC – 4 675 Kč/ rok

Více než 50 % vložených prostředků je vždy 
společnosti JaVeStav s.r.o.

Veškeré administrativní úkony řešíme za Vás, 
neváhejte nás kontaktovat.   VOLEJTE – 777 355 351

Vydává obec Měnín, 664 57 Měnín 34, IČO 282 090, evidenční čís. MK ČR E14528. Toto číslo vyšlo v prosinci 2020

v nákladu 650 kusů. Adresa redakce: retypo@seznam.cz. Grafické zpracování: RETYPO. Realizace: funprint.eu
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