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Do průběhu letošního ročníku Tříkrálové sbírky, kterou již tradičně pořádá Charita ČR ve spolupráci

s mnoha tisíci dobrovolníky a je tak největší dobročinnou sbírkovou akcí u nás, zasáhla pandemie

způsobená nemocí COVID-19 a s ní přijatá vládní opatření. Zhoršení situace a zpřísnění restrikcí

vedlo k tomu, že tentokrát koledníci nevyšli do ulic a nekonala se tak obvyklá pochůzka po obci.

Netradiční okolnosti s sebou přinášejí netradiční řešení, proto byly ve všech místních prodejnách 

naší vesnice, také na poště a v kostele rozmístěny kasičky tak, abyste měli příležitost do nich přispět, 

a to během měsíce ledna až do 24. 1. 2021. Milí dárci, vy všichni, kteří jste se u zmíněných

pokladniček zastavili a věnovali svůj dar – velké a upřímné poděkování za vaši štědrost! 

Právě ta při letošním „statickém koledování“ vynesla částku 39.211 Kč. 

Tříkrálová sbírka je též svátkem solidarity. Její cíl zůstává stejný přes všechna omezení 

– totiž pomoci lidem v nouzi. A tak ještě jednou všem, kteří jste začali nový rok dobrým skutkem – 

srdečně děkujeme! Pokud jste se ke kasičkám v naší obci nedostali v uvedeném lednovém termínu

a rádi byste na konto této akce dodatečně přispěli, můžete tak učinit ještě do 30. dubna 2021

do „online kasičky“ na webu trikralovasbirka.cz.
Jaroslava Novotňáková 
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Vážení spoluobčané

Starosti si nenechávejte pro sebe

Co zmínit na úvod? Před rokem v prvním čísle zpravodaje jsem se věnoval nově vzniklé celosvětové
situaci související s koronavirovou pandemií, která zasáhla i naši společnost a naše životy. Víceméně
se potvrdily myšlenky, které jsem s vámi sdílel před rokem. Bohužel se před druhou vlnou pandemie
objevilo podcenění a pocit, že vše máme za sebou a na vše jsme připraveni. Nechci hodnotit činy poli-
tiků, odborníků i všech občanů státu. Není třeba přilévat slov do zmatků, které provází druhou vlnu pan-
demie koronaviru v našem státě. Chci jen znovu připomenout, že je nutné se nové situaci přizpůsobit.
Jsou mezi námi lidé, kteří mají velké obavy i ti, kteří pandemii podceňují. Je třeba se zamyslet a zapře-
mýšlet, jak každý z nás je schopen napomoci při zvládnutí koronaviru a jeho následků zdravotních, psy-
chických, sociálních, ekonomických i politických.

Každý z nás může pomoci. I vedení obce je připraveno poskytnout
pomoc. Ti, co potřebují pomoc, se mohou na nás obrátit. Kontakto-
vat nás mohou pomocí emailu obecni.urad@menin.cz nebo tele-
fonicky 544 224 521 (obec), 702 048 520 (starosta), 777 791 855
(místostarosta). Budeme se snažit vám být nápomocni v jakékoliv 
situaci. Věřme, že společným úsilím se nám podaří zvládnout sou-
časnou pandemii.

Za vedení obce starosta obce Dalibor Gold

Jménem zastupitelstva obce přeji vám všem příjemné a poklidné
prožití Velikonoc, pevné zdraví, hodně sil a co nejméně obav z na-
stávajícího času. Dalibor Gold

Obrázek nakreslila 6letá Veronika Kiršová. S tématem nesouvisí pouze
zdánlivě – vznikl v době, kdy na obecním úřadě byly připravovány roušky
pro občany Měnína.

Linky důvěry, na které se lze obrátit:

Linka důvěry Elpida 
800 200 007 denně 8.00 – 20.00 bezplatně

Linka důvěry krizového centra 
284 016 666 denně 24 hodin 
běžná platba operátora

Linka první psychické pomoci 
116 123 denně 24 hodin bezplatně

Linka důvěry SENIOR TELEFON 
800 157 157 denně 24 hodin bezplatně

ZPRÁVY Z OBCE

Co dělat, když se potýkáme s psychickými obtížemi? 
Pokud cítíte, že propadáte bezmoci a ztrácíte chuť

do života, je namístě se o tento psychický stav podělit.
S problémem se obraťte na osobu, ke které cítíte dů-
věru. Nevěnujte pozornost zpravodajství, které je skou-
pé na pozitivní zprávy. Věnujte se věcem, které vám dě-
lají dobře. Neuzavírejte se do sebe, vyhýbejte se za-
hánění depresí pomocí alkoholu a návykových látek.
V případě pokračování depresí kontaktujte svého prak-
tického lékaře, který by měl být schopen si s vámi
o problémech pohovořit, předepsat potřebnou léčbu
nebo odkázat na další odbornou pomoc, psychologa.
Dále je možno se obrátit telefonicky na linky důvěry. 

Domníváte-li se, že někdo z vašeho okolí má psy-
chické obtíže, snažte se mu nabídnout svoji pomoc
a podpořte ho ve vyhledání odborné pomoci.
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HISTORIEZPRÁVY Z OBCE

Změna č. 2 územního plánu Měnín 
Paní Ing. Hlaváčková zpracovala změnu č. 2 ÚP Mě-

nín ve spolupráci s Ing. arch. Jenčkovou a následně 
vypracovala zprávu o projednání návrhu Změny č. 2 
ÚP Měnín. Zpráva i příloha byla předložena Krajskému 
úřadu JmK k projednání a vyjádření. Po úpravách po-
žadovaných dotčeným orgánem bude návrh projednán 
na veřejném projednání, které se bude konat podle 
epidemiologické situace a následně projde schvalo-
váním na zasedání zastupitelstva obce.

Pavilon ZŠ Měnín
V loňském roce započala výstavba nových učeben 

základní školy, nové kuchyně s jídelnou a spojovacího 
krčku se starou budovou školy pod názvem „Pavilon 
ZŠ Měnín – stavební práce II“. Projekt byl schválen 
řídícím orgánem IROP k fi nancování. Obec obdržela 
dotaci ve výši 29 860 683,30 Kč. Zhotovitelem se stala 
na základě výběrového řízení fi rma Ing. Bronislav Vala 
z Hrotovic. V současné době jsou dokončeny hrubé 
stavební práce a započaly práce ve vnitřních prosto-
rách stavby. Stavba probíhá dle platného harmonogra-
mu. Celková výše díla je 33 178 537 Kč. Další součástí 
výstavby „Pavilonu ZŠ Měnín“ je dodávka školního ná-
bytku a gastro vybavení kuchyně a jídelny. Zadávací 
hodnota dodávky je 5 219 114,40 Kč bez DPH.

Protipovodňová opatření v zastavitelné zóně 
v k. ú. Měnín

Proběhly stavební práce na pozemcích v Průmyslové
zóně Měnín Jih („u nafty“), kde bylo nutno provést z dů-
vodu možného podnikatelského využití pozemků pro-
tipovodňová opatření, spočívající ve vytvoření ochran-
ných retenčních nádrží v záplavovém území Říčky 
(Zlatého potoka). V rámci projektu došlo k přemístění 
a doplnění zeminy a terénním úpravám dle projektové 
dokumentace, kterou zpracovala společnost Agropro-
jekt PSO s.r.o. z Brna a schválil státní podnik Povodí 
Moravy. Stavební úpravy provedla fi rma „Josef Uhlíř 
s.r.o.“. V současnosti je podána žádost o vynětí pro-
storu z aktivní zóny zátopového území. Dále je zpra-
cováván geometrický plán nově vzniklých pozemků. 
Celková výše díla je 5 772 411 Kč.

Stavební úpravy fotbalového hřiště
Dne 30. 9. 2020 převzal zhotovitel, fi rma „Sportovní

a travnaté povrchy s.r.o.“ prostory fotbalového hřiště. 
Následně došlo ke stržení travnatého povrchu a od-

Činnost obce v roce 2020

Nahoře: pavilon Základní školy Měnín
Uprostřed: víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Dole: víceúčelová hala.
Na protější straně: výsadba třešňové aleje 
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vozu nevhodného podkladu. Po vyrovnání a navý-
šení plochy a po instalaci nového odvodnění a zavla-
žování došlo k zatravnění hrací plochy. Na stavební 
úpravy byla poskytnuta fi nanční dotace MMR ve výši 
1 118 369 Kč. Celková výše díla je 1 597 670 Kč.

Měnín, obnova VO (veřejného osvětlení), 
Městečko, Na Zahrádkách, Kozí

Byla započata rekonstrukce VO ve výše uvede-
ných částech obce. Zakázku vysoutěžila fi rma „Elek-
tromontáže Pecák Pavel“, která již provedla práce 
v hodnotě 235 590 Kč. Jedná se zejména o výkopové 
práce a pokládku chrániček a zemnění. Předání ho-
tového díla je květen 2021. Celková cena  projektu je 
1 490 443 Kč.

Měnín v minulosti a dnes
Vzhledem k velké poptávce po publikaci „Měnín 

v minulosti a dnes“ byl proveden dotisk této publi-
kace s drobnými změnami. Na úpravách dotisku pra-
coval pan Jiří Sedláček ve spolupráci s Tiskárnou Hel-
bich. Celkem bylo dodáno 300 ks knih v celkové ceně 
49 218 Kč bez DPH. K prodeji je určeno 200 ks publi-
kace za cenu 300 Kč.

Výsadba třešňové aleje kolem polní cesty
V říjnu se uskutečnila výsadba třešňové aleje podél 

polní cesty od mostu za Rybníčkem po kopec Raleňák. 
Výsadba měla být provedena ve spolupráci s nejširší 
veřejností obce. Z důvodu epidemiologické situace se 
tak bohužel nestalo.

Na přípravě k výsadbě se podíleli zejména členové 
Mysliveckého spolku Měnín, kteří vyřezali náletové 
dřeviny, zbytky odumřelých stromů, vysekali traviny 
a vyklidili plochy určené k výsadbě. Jámy pro vlastní 
výsadbu připravila fi rma Sekanina – SEVUD. Následné 
vysázení stromků provedli pracovníci obce pod dohle-
dem Ing. Prokešové z fi rmy ASHPA. Celkem bylo vy-
sázeno 40 ks třešní odrůd Kordia a Kaštanka. Výsadba 
byla fi nancována z prostředků MŽP v rámci programu 
„Péče o krajinu v roce 2020“. Výše příspěvku činila 
52 000 Kč.

Restaurování památek
Akademický sochař Petr Jedlička provedl restauro-

vání kamenného kříže na hřbitově v Měníně. Cena 
díla je 54 000 Kč. Dále dokončil práce na restauro-
vání památníku prvorepublikové agrární reformy – po-
mníku Antonína Švehly. Cena provedeného díla činí 
84 000 Kč. Na tuto akci poskytl Jihomoravský kraj fi -
nanční příspěvek ve výši 29 000 Kč.

Veřejné osvětlení – Efekt 2021
Pan Zdeněk Hasoň, zastupující naší obec, připravil 

k podání žádost o fi nanční dotaci na revitalizaci ve-
řejného osvětlení do programu Ministerstva průmyslu 
a obchodu – EFEKT 2021. Následně byla na minister-
stvo průmyslu a obchodu podána žádost o státní dotaci 
z programu Efekt 2021 na projekt obce „Revitalizace 
veřejného osvětlení obce Měnín“. Celkové výdaje na 
projekt činí 1 864 094 Kč, z toho způsobilé výdaje jsou 
1 587 934 Kč. Požadovaná výše dotace odpovídající 
způsobilým výdajům je 793 967 Kč. Tato fi nanční pod-
pora projektu byla ministerstvem přidělena.

Výměna střešní krytiny z trapézového 
plechu

Vzhledem k neuspokojivému stavu původní hliníko-
vé krytiny započala v květnu oprava střechy na hale 
ve dvoře za radnicí. Ve výběrovém řízení byla vybrá-
na jako zhotovitel fi rma „Jakub Filka s.r.o.“. Výměna 
střešní krytiny byla provedena z trapézového plechu 
červené barvy. Součástí byla i oprava okapového sys-
tému střechy. Zhotovené dílo bylo předáno 27. 7. 2020. 
Cena opravy byla 963 127 Kč.
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Zastupitelstvo obce Měnín na svém zasedání dne 
25. 2. 2021 schválilo výše uvedený strategický doku-
ment obce. Ve spolupráci s vedením obce připravily 
tento dokument pracovnice místní akční skupiny MAS 
Slavkovské bojiště. Pracovnice  zmíněné místní akční 
skupiny již dříve zpracovaly pro obec dokument Pro-
gram rozvoje obce Měnín na období 2015–2020. 

Při zpracování dokumentu se vycházelo z hodno-
cení předchozího programu rozvoje obce. Z dostup-
ných informací o obci byla zpracována analytická část. 
Jako podklady při přípravě návrhové části sloužilo hod-

Program rozvoje obce Měnín

nocení strategické vize předchozího programu rozvoje 
obce a vyhodnocení dotazníkového šetření. 

Pro případné připomínky byla vyvěšena pracovní 
verze dokumentu na webových stránkách obce. Stě-
žejní součástí dokumentu je nová návrhová část se 
strategickou vizí, programovými cíli, opatřeními a ak-
tivitami. Finální verze strategického dokumentu je zve-
řejněna na elektronické úřední desce obce. 

K programu rozvoje obce se budeme určitě vracet 
v dalších vydáních  zpravodaje, kde se budeme věno-
vat jednotlivým oblastem návrhové části strategického 
dokumentu.

Optická síť 
Firma itself, s.r.o. provedla montáž datových roz-

vodů v části obce. Síť byla zprovozněna a již umožňuje 
využívání poskytování datových přenosů připojeným 
účastníkům. 

V plánu je další rozšíření sítě, čímž by došlo k po-
krytí potřeb bezpečného a rychlého datového připojení 
v celé obci.

Víceúčelová sportovní hala Měnín
Dne 11. 6. 2020 byla TJ Sokol Měnín připsána dota-

ce ve výši 29 815 570 Kč z MŠMT na realizaci projektu
„Výstavba víceúčelové sportovní haly Měnín“. Násled-
ně započaly přípravné stavební práce, které prováděla 
fi rma STAVOS Brno. 

Investorem projektu je TJ Sokol Měnín, jeho dofi nan-
cování je z rozpočtu obce Měnín. Celková částka za 
vybudování haly je 52 896 462 Kč, z toho je dofi nanco-
vání obce ve výši 23 080 892 Kč. Po době udržitelnosti
projektu, tj.10 let, přejde Sportovní hala včetně po-
zemků, na nichž stojí, do majetku obce Měnín. Dále se 
do vlastnictví obce převedou zbylé pozemky s budo-
vou staré sokolovny.

Odkup pozemků
Obec Měnín dostala nabídku od p. Ing. Jaroslava 

Pánka na odkup dvou parcel v k. ú. Měnín. Jedná se 
o pozemky p. č. 134/1 a 134/4 v k. ú. Měnín. Tyto 
přiléhají k pozemkům Mateřské školy Měnín. Cena 
za odkup obou pozemků je stanovena dohodou na 
1 650 000 Kč. Pozemky v budoucnu budou připraveny 
pro rozšíření mateřské školy.

Oprava zásahového hasičského vozidla
Firma EMKAR SERVIS, spol. s r.o. kompletně opra-

vila zásahové hasičské vozidlo CAS – Liaz. Oprava 
vozidla stála 102 903 Kč.

Drobné opravy komunikací, studny, 
parkoviště, cyklostezky

Firma Sekanina SEVUD provedla stavební a terénní
úpravy v prostoru studny „U kovárny“, úpravy parko-
viště u samoobsluhy a opravu části cyklostezky v ceně 
167 735 Kč.

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Firma UMĚLKY Brno uskutečnila celkovou výměnu 

oplocení včetně instalace nových dřevěných manti-
nelů víceúčelového hřiště s umělým povrchem v hod-
notě 343 353 Kč bez DPH.

Renovace podlahy sálu za Radnicí
Firma P. I. Parket, s.r.o. z Brna počátkem měsíce 

března vyčistila a následně zrenovovala vlysovou pod-
lahu obecního sálu pomocí voskového oleje. Cena za 
renovaci je 102 649,60 Kč.

Vyčištění odlehčovací stoky
Firma WOMBAT, s.r.o. provedla vyčištění odlehčo-

vací stoky v úseku od odlehčovací komory po výpusť do 
Říčky, která byla silně zanesena kalem, pískem a pro-
rostlá kořeny stromů, rostoucích nad odlehčovací sto-
kou. Cena za vyčištění stoky DN 110 v délce 75 m 
činila 61 600 Kč.

na období 2021–2026
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S plným vědomím složitosti situace zkomplikované 
nemocí Covid 19 stojí starostové obcí Regionu Ce-
zava na straně škol a dětí školou povinných a žádají 
řešení směřující k co nejrychlejšímu dlouhodobému 
otevření škol.

Lze souhlasit s krátkodobým uzavřením škol při vrcho-
lu epidemie, kdy by školy mohly být uzavřeny maximálně 
v jednotkách týdnů za celý školní rok. Jsme si vědomi 
zdravotních rizik, které mohou být s otevřením škol spo-
jeny. Jedná se však o výchovu budoucí generace, na kte-
ré má společnost stavět, a zanedbání jejího vzdělávání 
může vést k mnohem větším ztrátám, nejen ekonomic-
kým. Nechceme tímto přispívat k souboji generací, ale je 
třeba upozornit, že naše děti nemohou být těmi, na kte-
ré pandemie nejvíce doléhá. Je naší povinností vyvinout 
maximální úsilí o jejich správnou výchovu i vzdělání. Žá-
dáme, aby se vrácení dětí zpět do lavic stalo prioritou bez 
ohledu na to, jakou mají za sebou lobby, a neřešilo se až 
po otevření všech obchodů, vyúčtování různých podpor 
a nakoupení respirátorů a roušek z těch správných zdrojů.

Je smutné, že pro naši vládu není vzdělávání budoucí 
generace absolutní prioritou a že vzdělávání našich dětí 
patří v Evropě k těm nejvíce zasaženým.

Jako zřizovatelé škol jsme připraveni být našim ško-
lám maximálně nápomocni, věříme našim ředitelům, že 
jsou schopni situaci zvládnout. Byli bychom velmi rádi, 
aby i vláda věřila zdravotním zařízením, samosprávám 

a školám. Dle našeho názoru by na centrální úrovni měl 
být dán zejména právní rámec pro zvládání podobných 
situací, a také základní parametry, kterými se má celá 
společnost řídit. Konkrétní řízení krizových situací by pak 
mělo být přeneseno do krajů, měst a obcí, nemocnic, škol 
a sociálních zařízení. Ve chvíli, kdy se toto řízení decen-
tralizuje a více přiblíží občanovi, bude dle našeho pře-
svědčení i efektivnější.

Je-li zákaz vycestovat z ČR do zahraničních destinací, 
které v současnosti navíc mnohdy skrývají zákeřné mu-
tace nemoci, protiústavní, jak je možné zakázat dětem 
prezenční výuku ve škole?

Jsme přesvědčeni, že distanční výuka není plnohod-
notná a dlouhodobé uzavření škol odporuje Listině zá-
kladních práv a svobod (viz článek 33). Vzdělání má být 
dostupné každému občanovi a vzdělávání má probíhat 
ve školách.

Žádáme neodkladné dokončení všech příprav ve-
doucích ke znovuotevření škol, a to zejména zajištění 
testování žáků a urychlené provedení očkování uči-
telů i nepedagogického personálu.

Řešení situace směřující k otevření škol

Obec Měnín díky projektu DSO Region Cezava získá 
20 kompostérů a 1 kontejner na textil. 

Dobrovolný svazek obcí Region Cezava byl úspěš-
ný se svou žádostí o dotaci na pořízení kompostérů pro 
domácnosti z Operačního programu životního prostředí. 
Ministerstvo životního prostředí jako poskytovatel uvolní 
téměř sto milionů korun a obcím tím proplatí až 85 pro-
cent nákladů. Do projektu se zapojilo devět obcí DSO 
Region Cezava z celkových jedenácti, mezi nimi i Měnín. 
Žádat se mohlo o dotaci především na domácí kompos-
téry, ale také štěpkovače nebo jiné kontejnery na odpad 
(např. textil). Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 
4 608 890 korun, dotace činí necelé 4 miliony.

Domácí kompostování obnáší umístění kompostéru na 
zahradě nebo dvorku rodinného domu. Má svá pravidla 
a postupy, ale je pohodlné svou dostupností a přináší i vý-
hodu v podobě vlastního kompostu pro další užití. Poří-
zením kompostérů na zahrady obyvatel se ušetří místo 

Dobrovolný svazek obcí Region Cezava
na sběrném dvoře, tím tak projde o několik tun biologicky 
rozložitelného odpadu méně a obec ušetří za jeho odvoz 
nebo další zpracovávání. 

Měnín v rámci projektu získá 20 kusů kompostérů, ty 
se nabídnou místním domácnostem, které budou mít 
o domácí kompostování zájem, a dále kontejner na textil. 
Tento kontejner bude umístěn na vhodné sběrné místo. 
Obec se na realizaci projektu bude podílet 15 procenty 
z celkově vynaložené částky. Vzhledem k tomu, že výdaje 
na odpady a jejich ukládání rok co rok vzrůstají a ten-
dence do budoucna nebude jiná, se každý krok ke zlep-
šení počítá. 

Radka Rafl ová, manažerka DSO Region Cezava

Starostové obcí 
Regionu Cezava
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Schválený rozpočet pro rok 2021 – příjmy
Daň z př. – závislá činnost  7 319 000
Daň FO z přiznání    108 400
Daň srážková    672 500
Daň z př. – práv. Osoby  4 100 000
Daň z př. – obec    500 000
Daň – DPH 14 000 000
Komun. odp. od občanů  1 000 000
Pes – poplatky     35 000
Příjmy úhr. za dobývání nerostů    360 000
Správní popl.     30 000
Daň z hazardních her    120 000
Daň z nemovitosti  2 000 000
Daňové příjmy  30 244 900
NI. př. transf. SR souhrnný dotační vztah    427 100
NI. př. transf. od obcí – Otmarov     10 900
Inv. přij. transfer – MMR – fotbalové hřiště  1 118 400
Inv. přij. transfer – pavilon ZŠ 28 201 800
Transfery  celkem  29 758 200
Pronájem vodovod – BVaK    850 000
Stočné – obyv., PČS, bytovky  1 500 000
Vodní hospodářství  2 350 000
Tržba – kino    220 000
Nájem – kino      5 000
Čten. příspěvky – knihovna      2 000
Inzerce – Zpravodaj      1 000
Kultura, církve, sdělovací prostředky    228 000
Nájem hřiště – SK Měnín      9 000
Tělovýchova a zájmová činnost      9 000
Zál. na energ. – č.p. 39, PFO, č.p 93, hospoda, dílny    288 000
Nájem – č.p. 39, PFO, č.p. 93, hospoda, dílny, sp. Dům    580 000
Nájem – hroby      1 000
Prodej zboží – publikace        500
Pronájem pozemků – Solar, Agro M., Žabčice, KESI    120 000
Prodej pozemků 10 000 000
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 10 989 500
Př. Fritex – olej        500
Př. Eko-kom – za tříd. odpad    330 000
Přijaté náhrady – Elektrowin      7 700
Ochrana životního prostředí    338 200
Provize – Pošta Partners, hlášení MR    270 000
Nájmy – sál      10 000
Státní moc, státní správa, územní samospráva     280 000
Úroky Zbú      8 000
Finanční operace      8 000
CELKEM  PŘÍJMY  74 205 800

ZPRÁVY Z OBCE
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Schválený rozpočet pro rok 2021 – výdaje
Zemědělství, lesní hospod. a rybářství     36 000
deratizace obce 

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby     90 000
cestovní ruch 

Doprava  1 239 100
MK, chodníky, parkoviště, cyklostezka, IDS, zast. 

Vodní hospodářství  2 853 000
vodovod, kanalizace a ČOV, rybníček, slepé rameno 

Vzdělávání a školské služby 29 801 000
MŠ Měnín, ZŠ Měnín 

Kultura, církve a sdělovací prostředky  2 800 000
kino, knihovna, spolkový dům, místní kult., místní rozhlas, zpravodaj,  
církev, kulturní akce

Tělovýchova a zájmová činnost  5 504 000
fotbalové hřiště, TJ Sokol, SK Měnín, víceúčelové hřiště, myslivci, rybáři 

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 15 155 000
polyfunkční objekt, veřejné osvětlení, pohřebnictví, územní plán,  
průmyslová zóna, komunál. zál.

Ochrana životního prostředí  3 942 300
svoz odpadu: nebezpečný, komunální, velkoobjemový, separovaný,  
skládka u lesa, veřejné prostranství

Sociální služby a spol. činnosti v sociálním zabezpečení     39 400
a politice zaměstnanosti
SPCCH, pomoc osobám v nouzi 

Civilní připravenost na krizové stavy     20 000
ochrana obyv., rezerva 

Požární ochrana a IZS  3 650 000
JSDH Měnín 

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany  6 208 000
Zastupitelstvo obce, volby, činnost místní správy 

Finanční operace  1 007 000
bankovní poplatky, DPH, DPPO 

Ostatní činnosti     88 400
fi n. vypořádání, přísp. DSO, MěÚ, MAS 

CELKEM VYDAJE  72 433 200

Vlastní prostředky Zbú 
Čerpání úvěru – Pavilon ZŠ
Celkem konsolidace

–26 772 600 Kč
25 000 000 Kč

  –1 772 600 Kč

Schválený rozpočet 2021 – FINANCOVÁNÍ

ZPRÁVY Z OBCE
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Informace pro občany

Údaje z evidence obyvatel za rok 2020

• Počet obyvatel k 31. 12. 2020: 1 834
  z toho: mužů 903 (z toho nad 15 let je 732 mužů)
   žen 931 (z toho nad 15 let je 775 žen)

• Průměrný věk v naší obci: 40,5 let 
   muži 39 let, ženy 42 let
• Narození: 20 občánků 
   z toho 10 děvčat a 10 chlapců
• Úmrtí:  22 občanů, z toho 8 žen a 14 mužů

• Přistěhováno: 34 občanů
• Odstěhováno: 38 občanů
• Stěhování v rámci obce: 19 občanů
• Cizinci: 51 osob
• Počet obyvatel včetně cizincůk 31. 12. 2020:
   1 885 osob

Obecní úřad Měnín vyhotovuje v systému 
Czech POINT níže uvedené výpisy: 

 • výpisy z Katastru nemovitostí
 100 Kč za 1. stranu + 50 Kč za každou 
 další stranu
 • výpisy z Obchodního rejstříku
 100,- Kč za 1. stranu + 50 Kč za každou 
 další stranu
• výpisy ze Živnostenského rejstříku
 100,- Kč za 1. stranu + 50 Kč za každou 
 další stranu
• výpisy z Rejstříku trestů
 100,- Kč za výpis 
• výpisy z bodového hodnocení řidičů
 100,- Kč za 1. stranu + 50 Kč za každou 
 další stranu
 • datové schránky, např. zřízení datové 
 schránky, vydání nových přístupových údajů atd.

Agendy CzechPOINT jsou nově dostupné 
na Portálu veřejné správy; zde lze z domova 
prostřednictvím internetu získat vybrané výpisy. 

Podrobnější informace jsou uvedeny 
na webové stránce: www.czechpoint.cz 
a na Portálu veřejné správy: www.gov.cz. 

Obecní úřad Měnín – úřední hodiny:

po 8.00–12.00     13.00–17.00
st 8.00–12.00     13.00–17.00 

Telefon: 
Starosta: 544 224 521
Místostarosta: 544 254 786
Účetní: 544 229 077
Evidence obyvatel, poplatky, 
ověřování, CzechPoint: 544 254 785

OÚ Měnín dále provádí:

 • ověřování listin (vidimace);
 poplatek 30,- Kč za započatou stranu
• ověřování podpisu (legalizace);
 poplatek 30,- Kč jeden podpis

Knihovna Měnín – půjčovní doba

úterý  16.30 – 18.30
čtvrtek 16.30 – 18.30

Pošta Partner Měnín – provozní doba

po 8.00–12.00     13.00–18.00
út 8.00–13.00     14.00–16.00
st 8.00–12.00     13.00–18.00
čt 8.00–13.00     14.00–16.00
pá 8.00–13.00 

Telefon: 544 224 526

Občanské průkazy a cestovní pasy vydává 
Městský úřad Židlochovice

Úřední hodiny:  po, st:  8.00–7.00
Telefon: 547 428 743

Občané s omezenou pohyblivostí mohou při žádosti 
o vydání občanského průkazu kontaktovat Městský 
úřad Židlochovice, odbor vnitřní správy. Pracovnice 
odboru dohodnou osobní návštěvu přímo u občana 
v jeho bydlišti, kde zajistí fotografování a naskeno-
vání podpisu na žádosti. Předání občanského prů-
kazu proběhne stejným způsobem.
Všechny potřebné informace k vydávání občanských
průkazů a cestovních pasů jsou zveřejněny na strán-
kách Městského úřadu Židlochovice.

Matrika – agendu matriky vykonává pro 
obec Měnín OÚ Blučina

Úřední hodiny: 
po    8.00–12.00     13.00–17.00
st    9.00–12.00     13.00–18.00
Telefon: 547 235 221



11

ZPRÁVY Z OBCEZPRÁVY Z OBCEZPRÁVY Z OBCE

Místní poplatky za komunální odpad a za psa 
za rok 2021

• Výše poplatku ze psa je 100 Kč za psa/rok.
• Výše poplatku za komunální odpad je 650 Kč
   na osobu/rok. 
Děti do 3 let jsou vyhláškou obce Měnín č. 2/2019 
od poplatku osvobozeny, tzn., že děti narozené 
v roce 2018, 2019, 2020 a 2021 poplatek neplatí.
Dále je poskytnuta úleva 100 Kč poplatníkům do-
mácností, které se před 1. lednem 2021 zapojily 
do projektu „Zkvalitnění nakládání s odpadem“ 
a vyzvedli si na OÚ Měnín nádoby na třídění ale-
spoň dvou složek odpadu (papír, plast nebo bio-
odpad). Tito poplatníci platí za rok 2021 částku
550 Kč/osobu.  
Splatnost poplatku je do 31. 5. 2021; plátci, kteří 
nezaplatí poplatek ve stanovené lhůtě, ztrácejí 
nárok na úlevu 100 Kč.

Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na 
stánkách obce – pod odkazem „Vyhlášky“.  

Poplatek lze uhradit:
•  hotově v kanceláři OÚ Měnín
   pondělí a středa:  8:00–12.00
 13:00–17.00
•  převodem na bankovní účet obce Měnín;
   číslo účtu: 134 9490 369 / 0800
Variabilní symbol (kom. odpad): 
882111XXXX (XXXX je číslo popisné).
Variabilní symbol (pes):  882121XXXX 
(XXXX je číslo popisné).
Např.: číslo popisné 34 má variabilní symbol 
8821110034 (KO) a 8821210034 (pes).
Při výběru poplatků se obecní úřad řídí zákonem 
číslo 280/2009 Sb., daňový řád. Poplatníku, který 
nezaplatí poplatek do 31. 5. 2021, bude vyměřen 
platební výměr, kterým může být poplatek navý-
šen až na trojnásobek.  

Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech, Javornících, 
ale také v Novém Městě na Moravě.
Ředitel komunikace Autorizované obalové společnosti 

EKO-KOM si chování zodpovědných třídících návštěv-
níků hor zatím pochvaluje:„Přestože síť třikošů v českých 
a moravských horách stále ještě rozšiřujeme, od uvedení 
do provozu již do nich lidé vytřídili přes dvacet dva tun 
plastů a papíru. Očekáváme však ještě větší zájem, pro-
tože jakmile to epidemiologická situace dovolí, podpo-
říme třídění v zimních areálech promo akcemi a brožur-
kami v infocentrech a pokladnách.“ 

Třídění odpadu v horských střediscích

České a moravské hory v posledních týdnech zaplavily 
davy návštěvníků a turistů. Bohužel například v Krkono-
ších a Beskydech po některých zůstává velké množství 
odpadu odhozené mimo kontejnery a koše. To i přesto, 
že lidé mohou v mnoha horských střediscích odpady 
nově třídit do speciálních třikošů přistavených u parko-
višť, výchozích míst na túry nebo u výdejních okének.

 
Sedm desítek designových „třikošů“ doplnilo v hor-

ských resortech od loňského roku síť tradičních velkých 
barevných kontejnerů na třídění odpadů. Menší speciální 
koše na plasty, papír a směsný odpad jsou díky projek-
tu společnosti EKO-KOM s názvem „Třídíme na sněhu“ 
umístěny přesně tam, kde vzniká odpad z obalů, ale kam 
se zároveň nedostanou těžká svozová auta. Tříděný od-
pad z třikošů je tak svážen ve spolupráci s lyžařskými 
areály například skútry nebo rolbami.

Třikoše mají samy o sobě motivovat ke třídění odpadů, 
protože jsou téměř celé včetně výplňových pytlů vyrobe-
ny z recyklovaných plastů. Jejich patentovaná konstrukce 
je navíc vyrobena tak, aby odolala náročným zimním hor-
ským klimatickým podmínkám. Před uvedením do provo-
zu byly pilotně testovány například na krkonošské Čer-
né hoře nebo na hoře Slamník v resortu Dolní Morava. 
V současnosti mohou návštěvníci využívat třikoše kromě 
Krkonoš a Kralického Sněžníku také v Krušných horách, 

Davy turistů mohou na horách třídit odpady do speciálních třikošů

Zájemci již nyní najdou informace o třídění 
na horách na Facebooku, Instagramu a webu
tridimenasnehu.cz

Andrea Vodňanská, Agentura ex voto
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Nový denní stacionář v Židlochovicích
Dne 15. 10. 2020 se v Židlochovicích plně spustil pro-

voz Denního stacionáře, který je určený především pro 
klienty z ORP Židlochovice. 

Zřizovatelem denního stacionáře je Město Židlocho-
vice. Je určený pro ty, kterým jejich zdravotní znevýhod-
nění nedovolí docházet do běžného zaměstnání a při tom 
by rádi trávili svůj den aktivně v příjemném a podnětném 
prostředí. Denní stacionář nabízí širokou škálu aktivit. In-
dividuálně se s vámi domluvíme, co byste se chtěli naučit, 
nebo v čem byste se chtěli zlepšit či zdokonalit. Zcela re-
spektujeme přání klienta. 

Cílovou skupinou jsou klienti ve věku 18 až 64 let se 
zdravotním postižením, s mentálním postižením, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Denní kapacita stacionáře je 10 klientů, což nám umož-
ňuje se všem klientům plnohodnotně věnovat tak, jak po-
třebují. 

Kontakt: 
Sociální služby města Židlochovice 
Masarykova 115, 667 01 Židlochovice 
www.zidlochovice.cz

Kontakt na službu denní stacionář:
Vedoucí denního stacionáře, sociální pracovnice 
Mgr. et. Bc. Lenka Brázdová, DiS.
Tel.: 737 635 203  / stacionar@zidlochovice.cz

Židlochovický portál se stal za deset let svého 
fungování největším informačním zdrojem v regio-
nu. Dnes tak na jeho stránkách kromě regionálních 
zpráv a přehledu kulturních  akcí najdete také denně 
aktualizované nabídky zaměstnání a bydlení. 

Zajímá vás, jak dopadla Tříkrálová sbírka Oblastní 
charity Rajhrad nebo si chcete přečíst o právě probí-
hajících rekonstrukcích, ale rádi byste se přitom vyhnuli 
pročítání černé kroniky? Všechny regionální zprávy 
jsou řazeny do rubrik, takže si lehce zvolíte, co vás za-
jímá, ať už je to aktuální dění, policejní hlášení nebo 
kulturní a sportovní události. Pokud vám ale jen pově-
domí o okolním dění nestačí, toužíte vyrazit ven a hle-
dáte událost, které byste se mohli zúčastnit, sledujte 
kalendář regionálních akcí. Najdete v něm festivaly, 
výstavy, promítání, besedy a další možná vyžití pro 
rodiny, skupiny i jednotlivce. Vyhledávat je můžete jak 
v celém regionu, tak v konkrétních obcích. V případě, 
že akci sami pořádáte a chcete, aby se o ní dozvědělo 
i široké okolí, máte možnost na ni právě zde upozornit 
zveřejněním pozvánky v přehledném seznamu událos-

Region Židlochovicko

tí. Nejzajímavější a nejčtenější z nich se objeví také na 
facebookové stránce Region Židlochovicko, kterou 
v současnosti sledují skoro dva tisíce uživatelů. Pokud 
chcete být o dění v regionu průběžně informováni, stačí 
se připojit.

Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak sehnat práci
poblíž svého bydliště. I s tím si portál poradí. Poptávku 
místních fi rem najdete v sekci s nabídkami práce. Ve 
vyhledávání nastavte, o jaký obor máte zájem a do 
jaké vzdálenosti jste za zaměstnáním ochotni dojíždět, 
a můžete začít vybírat. Firmy, kterým momentálně schá-
zí pracovní síla, tady mají možnost oslovit potenciální 
zaměstnance prostřednictvím bezplatného inzerátu a zá-
roveň využít vysokou návštěvnost portálu pro vlastní 
propagaci – díky bezplatné inzerci mohou rozšířit pově-
domí o nabízených službách přímo v místě svého pů-
sobení. Získat nové zákazníky a připomenout se těm 
stávajícím navíc můžete zařazením své společnosti do 
katalogu fi rem a služeb. 

Navštivte portál  www.regionzidlochovicko.cz  a zjis-
těte, jaké možnosti nabízí právě vám.

RegionyBrnenska.cz

Provozní doba stacionáře: 
Pondělí až pátek 7.00–17.00 
(čas může být přizpůsoben požadavkům klienta) 

Na portálu RegionZidlochovicko.cz najdete program na víkend i práci v okolí
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Zdravotní klauni rozdávají radost

ZPRÁVY Z OBCE

Obecně prospěšná společnost Zdravotní klauni již
dvacet let navštěvují těžce nemocné děti nejen v na-
šem regionu. Jde o hospitalizované děti, které jsou 
zejména v dnešní pandemické době bez možnosti 
návštěv svých nejbližších opuštěnější než obvykle. Setká-
vání s rodinou a kamarády je pro ně téměř nemožné. 
Proto je velmi důležité dostat k nim povzbuzení a dob-
rou náladu. Tuto službu pro hospitalizované děti i v této 
složité době plní Zdravotní klauni tím, že navštěvují ne-
mocnice v našem kraji.

Kromě toho navštěvují nemocné děti také virtuálně 
prostřednictvím programu Virtuálních klauniád.

Aby mohli Zdravotní klauni nadále šířit radost a smích
do míst, kde se jich nedostává, můžete pomoci svým 
fi nančním příspěvkem i vy. 

Při zaslání fi nančního příspěvku formou daru se mů-
žete setkat s více typy účtů:

600 600 800 / 0600 – individuální dárci
100 100 105 / 0600 – fi remní dárci 
20 20 20 20 20 / 0600 – veřejná sbírka

Pokud si nevíte rady, které číslo účtu použít pro za-
slání vašeho daru, prosím kontaktujte naše oddělení 
péče o dárce. 

Kontakt: 
Magdalena Štěpánková, koordinátorka péče o dárce                                     
magdalena@zdravotniklaun.cz, tel.: 724 286 066
Rádi vám pomůžeme.

Děkují Zdravotní klauni a jejich obecenstvo.

Zdravotní klaun, o.p.s.
Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 222 713 416
E-mail: usmev@zdravotniklaun.cz
www.zdravotniklaun.cz
facebook.com/zdravotniklaun



14

HISTORIEZPRÁVY Z OBCE

situace nastala, zajistil by vám nepřerušenou dodáv-
ku elektřiny váš distributor a měli byste dostatek času 
k tomu, abyste si vybrali nového dodavatele.

6. „Dnes končí platnost vaší současné smlouvy.“
Nenechejte se zaskočit – i v případě, že máte se 

svým dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu urči-
tou, se její platnost automaticky prodlužuje, dokud ji ne-
vypovíte.

7. „Jen mi podepište změnu fakturační adresy.“
Nikdy nic nepodepisujte mezi dveřmi a vždy si pone-

chejte dostatek času k prostudování všech předlože-
ných dokumentů. V opačném případě by se vám mohlo 
stát, že namísto souhlasu s údajnou změnou fakturační 
adresy svého dodavatele energií podepíšete smlouvu 
o změně dodavatele – a to značně nevýhodnou.

8. „Jenom dnes pro vás mám ten nejvýhodnější
tarif.“

Nenechejte se zlákat časově omezenou nabídkou 
výhodných tarifů – podmínky pro jejich využití totiž bý-
vají značně nevýhodné. Jestliže vás nějaký návrh za-
ujme, vyžádejte si podrobné ceníky i smlouvy a hlavně 
dostatek času k jejich pečlivému nastudování.

9. „Nebojte se, nejedná se o změnu distributora
energie.“

Zatímco distributor energií je vám přidělen podle 
místa bydliště a nemůžete jej měnit, dodavatele si mů-
žete vybírat zcela svobodně. A právě k jeho změně se 
vás snaží podvodník dotlačit – pod záminkou, že se 
o žádnou změnu nejedná, protože „přece budete mít 
pořád stejného distributora“.

10. „Mám pro vás úspornou žárovku zdarma!“
Trik s LED žárovkou spočívá v tom, že za ni zaplatíte 

nejen symbolickou korunou, ale také svým podpisem 
na údajné stvrzence. Ta je však ve skutečnosti smlou-
vou o změně dodavatele, zahrnující dovětek o nutnosti 

Pozor na podomní prodej
Vážení spoluobčané, zejména senioři, v poslední 

době opět dochází ke zvýšenému výskytu tzv. po-
domních prodejců energií a dalších produktů, kteří 
nejsou oprávněni v naší obci tyto aktivity provozo-
vat. Dbejte prosím zvýšené pozornosti, komu ote-
víráte, popřípadě tomu, kdo neznámý prochází obcí 
a případně se snaží dozvonit na sousední domy.

1. „Potřebuji vidět váš elektroměr, plynoměr.“
Podvodného kontrolora elektroměru odhalíte přede-

vším podle toho, že jste od svého distributora neobdr-
želi oznámení o plánovaném odečtu či revizi. Zaskočte 
podvodníka tím, že si vyžádáte jeho služební průkaz 
– pravost předloženého dokumentu si můžete snadno 
telefonicky ověřit u svého distributora.

2. „Přišel jsem zkontrolovat vaše faktury.“
Ať už si podvodník vymyslí jakoukoliv záminku, proč 

potřebuje vidět vaše faktury či smlouvy, jeho cílem bude 
opsat si z nich vaše údaje a použít je v nové smlou-
vě, kterou s vámi bude následně chtít sepsat. Nikdy 
mu proto žádné dokumenty neukazujte ani nepůjčujte 
k ofocení.

3. „Pracuji pro Českou obchodní inspekci.“
Tvrdí-li vám osoba ve vašich dveřích, že je zaměst-

nancem jakéhokoliv úřadu, jedná se jenom o trik, kte-
rým se snaží získat vaši důvěru – a přístup k vašim 
fakturám či smlouvám. Pracovníci České obchodní in-
spekce, Energetického regulačního úřadu, Státní ener-
getické inspekce ani jakékoliv další podobné instituce 
totiž žádné podomní obchůzky neprovádějí.

4. „Zastupuji vašeho distributora energie.“
Skuteční pracovníci vašeho distributora sice mohou 

přijít k vám domů, aby zkontrolovali stav elektroměru 
či plynoměru, v žádném případě s vámi však nebudou 
řešit výdaje za energie nebo vás nutit do podpisu no-
vých smluv. Máte-li pochybnosti, požádejte návštěvní-
ka o jeho identifi kační průkaz.

5. „Váš dodavatel zkrachoval a od zítřka budete
bez elektřiny!“

Podomní prodejce se vás může pokusit vystrašit 
tím, že váš současný dodavatel elektřiny zkrachoval 
a proto urychleně potřebujete podepsat novou smlou-
vu s jinou společností. I kdyby tato nepravděpodobná 

DESET NEJČASTĚJŠÍCH TRIKŮ, KTERÉ NA 
VÁS BUDOU ZKOUŠET PODOMNÍ PRODEJCI 
ENERGIÍ
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uhrazení vysokého poplatku za koupi žárovky v přípa-
dě, že se rozhodnete od smlouvy odstoupit.

V první řadě si uvědomte, že seriózní a férové doda-
vatelské fi rmy nikdy nebudou zvonit u vás doma a vy-
víjet na vás jakýkoliv nátlak. Na rozdíl od podvodných 
prodejců vám zaměstnanci těchto fi rem kdykoliv profe-
sionálně zodpoví všechny vaše dotazy a před podpisem 
nové smlouvy vám nabídnou veškeré dokumenty k de-
tailnímu prostudování a vysvětlí případné nejasnosti.

JAK SE MŮŽETE PODVODNÍKŮM BRÁNIT?

A pokud už jste praktikám podvodných prodejců 
podlehli, můžete od nevýhodné smlouvy bezplatně od-
stoupit do 14 dnů od jejího uzavření nebo do 15 dnů od 
zahájení dodávky plynu či elektřiny.

Výsledky krajských a senátních voleb 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V OBCI MĚNÍN 

Počet voličů v seznamu:  1 444
Vydané obálky:   487
Platné hlasy:   474

Volby do zastupitelstva Jihomoravského 
kraje konané ve dnech 2. 10.–3. 10. 2020

Volby do Senátu Parlamentu ČR, které se konaly 
ve dnech 2. 10.–3. 10. 2020 (I. kolo) 
a ve dnech 9. 10.–10. 10. 2020 (II. kolo)

V případě potřeby se můžete obrátit na vedení 
obce na telefonních číslech:

Mgr. Dalibor Gold: 702 048 520
Daniel Wagner: 777 791 885

2. kolo
Počet voličů v seznamu:  1 444
Vydané obálky:    143
Platné hlasy:    141

Volební strana

KDU-ČSL
ANO 2011
ODS s podporou Svobodných a SOM
Česká pirátská strana
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Spolu pro Moravu
Starostové pro jižní Moravu
Trikolóra hnutí občanů
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
ROZUMNÍ – Petr Hannig
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Moravané
Zdraví Sport Prosperita
Levice
DSSS – ČiKR

Počet 
hlasů

109
 92
 65
 53
 34
 29
 23
 23
 19
 18
  3
  2
  2
  2
  0
  0

% hlasů

  22,99
  19,40
  13,71
  11,18
   7,17
   6,11
   4,85
   4,85
   4,00
   3,79
   0,63
   0,42
   0,42
   0,42
   0,00
   0,00

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V OBCI MĚNÍN

1. kolo 
Počet voličů v seznamu:  1 443
Vydané obálky:     410
Platné hlasy:     392

Kandidát

MUDr. Karel Zitterbart, 
Ph.D.

Ing. arch. 
Jaroslav Klaška

Mgr. Ing. Lubomír Wenzl
Mgr. Libor Bláha, MBA
Ing. Ivo Bártek

Navrhující 
strana

STAN

KDU+ODS
+TOP 09

ANO
SPD
ČSSD

Počet
hlasů

 139

 113

  64
  46
  30

% hlasů

  35,45

  28,82

  16,32
  11,73
   7,65

Počet
hlasů

 77

 64

% hlasů

  54,60

  45,39

Kandidát

Ing. arch. 
Jaroslav Klaška

MUDr. Karel Zitterbart, 
Ph.D.

Navrhující 
strana

KDU+ODS
+TOP 09

STAN

V celém volebním okrsku zvítězil MUDr. Karel Zitterbart, 
Ph.D., který se stal senátorem na volební období 
2020–2026. Výsledky všech voleb, které se konaly 
od roku 1990, můžete získat na stránce: volby.cz.

Volební účast: 33,73 %

Volební účast: 28,41 %

Volební účast: 9,90 %
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Na konci roku 2020 vydal Obecní úřad Měnín 
orientační plán obce. Zpracovatelem plánu bylo 
kartografi cké vydavatelství z Brna JN-kart. 

Jedná se o skládanou mapku, kde na jedné straně 
je umístěn infoplánek obce v měřítku 1:8000. 

Na druhé straně se nachází mapka s okolím obce, 
všeobecné informace o obci a krátký informační 
článek se snímky obce. 
Orientační plán byl vydán v počtu 3000 výtisků. 

Tištěnou podobu infoplánku obce lze získat na 
Obecním úřadě v Měníně nebo v Turistickém 
informačním centru v Židlochovicích.

Milí čtenáři,
ačkoliv se právě svět, Česka nevyjímaje, nachází 
v krizi, a život se jakoby zastavil, knihovna neusnula. 
Stále se snažíme pro vás, čtenáře, vymýšlet a do reality 
převádět různé nápady, které by mohly zlepšit komuni-
kaci mezí námi a také vám zpříjemnit či ozvláštnit po-
byt v knihovně. 

 
Jako první jsme pro vás připravili nové webové strán-

ky menin.knihovna.cz, které mají sloužit jako médium 
ke sdělování aktuálních informací a také zpětné vazby. 
Nově se lze také na stránkách registrovat skrze jedno-
duchý a krátký formulář. Pamatujte prosím, že v oboru 
webdesignu a obecně vytváření stránek jsme ještě no-
váčci. I tak na nich stále pracujeme, aby byli pro použí-
vání příjemné. 

Další novinkou, která dozajista potěší i příslušníky 
mladší generace, je Wifi  připojení. K tomu přibyl také 
počítač, který lze využít k surfování na internetu či hle-
dání v online katalogu.

Abyste měli stále něco nového k přečtení, využívá 
knihovna výměnného fondu. Jinak tomu není ani teď, 
a tak 9. 3. přibylo přes 200 nových titulů, které si mů-
žete po dobu 1 roku půjčovat, než se s nimi zase roz-
loučíme.

Novinky z knihovny 
Krize kromě uzavřených obchodů a některých služeb 

zapřičinila i ztrátu pojmu o čase. Výpůjční doba není vý-
jimkou. Ačkoliv chápeme, že držet, přečíst a následně 
vidět knihu na poličce je velice příjemné, je třeba mys-
let na to, že nejsme jediní, kteří by si zrovna tu knihu 
rádi přečetli. Je tedy nutné, aby se knihy do knihovny 
vracely včas a my vás nemuseli zbytečně upozorňovat 
upomínkami. Věnujte prosím pozornost výpůjční době 
30 dní, po které je povinné knihu vrátit nebo požádat 
o prodloužení výpůjčky. Neradi bychom tady u nás, po-
dobně jako v jiných knihovnách, aplikovali celý knihovní 
řád v plném znění a zaváděli za tyto přestupky pokuty. 
Proto se porozhlédněte po vaší knihovničce a knížky 
s naším razítkem neprodleně vraťte do krabice, ke kte-
ré máte přístup v otevírací době knihovny.

Doufáme, že se brzy opět v knihovně fyzicky setkáme 
a vy si sami budete moci knihy vybrat, ne jen skrze vý-
dejní okénko (další informace o aktuálním vypůjčování 
na našich stránkách). Do té doby ovšem musíme zůstat 
obezřetní a hlavně trpěliví, i když nám to lidé na vyšších 
pozicích často nedovolují. Přejeme vám proto pevné 
nervy a zdraví a snad trochu pozitivní nálady.  

Vaše knihovnice Alena Geršlová
   

Nový orientační plán obce



My čekali jaro a zatím přišel mráz…
Přesně tato písnička (Jaro od kapely Fešáci) se mi

dnes, na začátku března, kdy píšu tyto řádky, stále
a stále opakuje v mysli. Slova jsou víc než aktuální:

My čekali jaro a zatím přišel mráz,
tak strašlivou zimu nezažil nikdo z nás…

Dopoledne, po týdnu tepla a jarního počasí, padá
rozbředlý sníh, zase je ponuře šedě, v noci mrzne.
A má to tak být celý další týden. Kde je to tolik oče-
kávané jaro?

Celý text by byl vzhledem k počasí u nás na jižní 
Moravě (a to netuším, jak bude, až tento sloupek
vyjde ve zpravodaji a vy ho budete číst) poněkud
pochmurný a trošku strašidelný. Jenže se mi spojuje
ještě s jinou, mnohem aktuálnější, situací.

Před rokem přišla poprvé „koronakrize“. Pak
odešla (mysleli si to všichni vyjma odborníků – epi-
demiologů, které ale stejně nikdo moc neposlouchal).
Tak jsme si to všichni šli – hurá – užívat.

Se skřípěním zubů přišla podruhé na podzim.
Hrozné, zase nás omezují! Všichni se vztekali, že
přece před Vánocemi a na Vánoce to nejde nějak se
omezovat. Tak jsme si to opět – hurá – užívali. Jen
odborníci – epidemiologové – varovali, ale kdo by je
poslouchal? Přece to nějak vydržíme, bude jaro
a bude líp.

My čekali jaro a zatím přišel mráz,
tak strašlivou zimu nezažil nikdo z nás…

Takové jaro opravdu nikdo z nás nikdy nezažil. Pro
někoho je to zbytečná panika, nic se neděje, doktoři
a nemocnice vše vyřeší, tak co. Proč se omezovat,
nejezdit k moři a do hor, to je přece diskriminační, na
to nemají (tj. vláda) nárok. Někdo ale covidem one-
mocněl a nebylo to zrovna jednoduché. Ten se na to
dívá jinak – je to potřeba. A co ti, jimž odešel s touto
nemocí někdo blízký a vůbec by nemusel? Ptají se
statistiky jich?

Mně osobně nejvíc vadí, že se o opatřeních doha-
dují politici – samozřejmě by to každý udělal úplně
jinak, samozřejmě to ví právě jeho strana a politický
klub nejlépe, a když je budeme volit, pak to po vol-
bách – až budou u moci – všechno povedou mno-
hem líp. Politici mají na všechno patent a ví to nejlíp.
Jen odborníci – epidemiologové – mluví jinak, ale
kdo by je poslouchal?

V TV to mluvčí svazu nemocnic, kdy je většina
z nich na pokraji zhroucení, řekl veřejnosti (tedy
pokud se na to lidé dívali) jednoduše: „Lidi, dodržujte
všechna základní hygienická opatření, hlavně noste
respirátory a zbytečně se nekontaktujte, a to stačí.“ 

Když ne, musí nastoupit restrikce. Ach jo.
Odborníci a lékaři nás už více než rok varují a upo-

zorňují na základní opatření. Ta jsou jednoduchá –
3R si (můžeme) pamatovat všichni. Jen je chtít plnit.
Když je ale tak snadné se vymluvit na to, že „nás
pořád někdo jen omezuje“. Pak jsme jen diváci růz-
ných politických tanečků. Opravdu by stačilo tak
málo – jen prostě plnit základní pravidla.

To ale přece platí v životě ve všech ohledech, nebo
ne? Když se nám nechce, zazní varování. Jako v pís-
ničce od Fešáků. I s důsledky. 

Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz
a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vaz, 
tak neriskuj.
Někdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

Přeji vám i sobě, abychom se, až to jednou oprav-
du skončí, mohli společně sejít.

Jaroslav Trávníček
duchovní správce farnosti Měnín

SPOLEČNOST

1_2021_Sestava 1  18.03.21  9:12  Stránka 17
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Skládka smetí v hájku
Asi každý místní zná malý lesní porost mezi Měnínem a Balatonem, kte-

rému se vzletně říká hájek. Je to taková země nikoho, i když ofi ciálně připadá 
telnickému katastru. Přírodě je jedno, komu úředně patří, ale praktickým dů-
sledkem tohoto rozdělení je, že v hájku se po léta hromadily odpadky, aniž by 
se tím kdokoliv zabýval. Zatímco obec Telnice dělala mrtvého brouka, někteří 
– pravděpodobně naši měnínští spoluobčané – aktivně přiváželi a přinášeli 
další předměty. Postoj telnických je vlastně vcelku pochopitelný. Hájek je od 
jejich obce poměrně daleko, navíc odpadky zřejmě nepocházejí od nich. Mě-
nínská strana se k hájku nehlásí, a ani hlásit nemůže, protože není její. 

V případě „telnicko-měnínského“ hájku se sice nejedná o nějaký unikátní 
a vysoce hodnotný ekosystém, ale zavalit jakýkoliv přírodní kout odpadky je 
prostě zločin. A překvapivě se zde dají najít poměrně zajímavé a cenné orga-
nismy. Asi většina z vás zná mohutný dub nacházející se u cesty. Předpo-
kládám, že už o něco méně lidí ví o sovách, které si tento dub oblíbily. Ale co 
donedávna asi nikdo nevěděl, v hájku se vyskytuje vzácný martináč hrušňový, 
největší český a zároveň evropský motýl. Před pár týdny jsme zde narazili i na 
chráněnou houbu zvanou ohnivec šarlatový, kterou jsme díky jejímu zářivě ru-
dému zbarvení a rozevlátému tvaru původně považovali za kus červené látky.

Protože chudák hájek za vzniklou bezvýchodnou situaci nemůže, rozhod-
li jsme se zasáhnout a oblast vyčistit. V průběhu letošní zimy jsme z útrob 
hájku odtahali kusy lina, starých koberců, torza aut. Na drobnější odpad jsme 
použili 60l pytle a postupně jsme jich naplnili 40. Pytle obsahovaly desítky 
kilogramů různých předmětů zahrnujících: pet lahve, izolace kabelů, dráty, 
kbelíky, plechovky, cédéčka, igelity, polystyren, jednu botu a jeden kus silo-
nové teplákové soupravy na asi desetileté dítě, od cesty pak spoustu obalů od 
sladkostí, nápojů a od papírových kapesníků. Celkově tedy šlo asi o 5m3 od-
padu. Po mnoha letech toto místo vypadá opět k světu. Věříme, že podobnou 
akci v tomto místě podnikáme naposledy a že se tu budou příjemně cítit nejen 
lidští návštěvníci hájku, ale i jeho obyvatelé z řad rostlin, živočichů a hub.

Závěrem bychom měli dva vzkazy. První z nich patří měnínským technickým 
službám, kterým moc děkujeme za jejich pomoc s odvezením odpadu. Druhý 
vzkaz je adresovaný rodičům, prarodičům a případně i pedagogům. Ti totiž 
mohou pomoci hájku už jen tím, že vysvětlí dětem, že stavět si stavby z lina, 
koberců, silonových závěsů nebo kusů igelitu přírodě neprospívá. V hájku 
jsme nalezli překvapivě velké množství pozůstatků domečků z umělých ma-
teriálů, které se drolily na malé kousky nebo už prorůstaly rostlinami. Kromě 
toho často nacházíme u cest obaly od ochucených mlék, pitíček a sladkostí. 
Na svých vlastních dětech máme odzkoušené, že pokud někdy necháte děti 
posbírat alespoň pár cizích odpadků, nebudou už nikdy odhazovat své vlastní. Betka Kopřivová



ZPRÁVY Z OBCESPOLEČNOST

Květnatá louka plná života
Kousek opravdové přírody na zahradě neboli květnatá louka plná života

z jestřábníků. Jeden metr čtvereční přírodní louky ob-
sahuje více rostlinných a živočišných druhů, než ne-
konečné kilometry pečlivě udržovaných trávníků. Ne-
stačíme se divit, kolik života nám na zahradě přibylo 
jen díky tomu malému kousku kvetoucí plochy. Zábavu 
a duševní občerstvení zde najdou dospělí i děti. Oprav-
du mohu směle říct, že chcete-li být v životě o něco 
šťastnější, pořiďte si květnatou louku.

Betka Kopřivová

nahoře jarní louka, dole letní louka

Před čtyřmi roky jsme se rozhodli založit si doma 
na dvoře květnatou louku. Zvolila jsem tu horší, složi-
tější cestu, tedy postupnou přeměnu stávajícího jedno-
druhového trávníku. Je to tedy metoda pro skutečné 
zahradnické fajnšmekry, konvenčněji laděným typům 
rozhodně doporučuji jednorázové osetí luční směsí. 
Po dvou letech náročné práce jsem měla hotovo. Pip-
lání se s rostlinkami v květináčích, puchýře na rukou 
způsobené vyrýpáváním drnů a dosazováním rostlin, 
nechápavé a soucitné pohledy lidí z mého okolí, to vše 
je dávná minulost. Louka je tady a je krásná. 

Květnatá louka jako alternativa květinového záhonu 
nebo trávníku má jen samé klady. Pokud se trávník 
nahradí loukou, odpadá to otravné zdlouhavé sekání 
a náklady na provoz sekačky, na hnojiva, případně 
i pesticidy, herbicidy a jiné chemikálie. U nás sekáme 
loučku dvakrát ročně a asi čtyřikrát ročně zkracujeme 
porost ve vytíženější části zahrady, kde se více cho-
dí. V létě, když udeří vedra, zahradníkovi nezbývá nic 
jiného než denně zalévat drahocennou vodou nebo 
sledovat, jak kdysi zelená plocha zvolna rezne a vy-
sychá. Oproti klasickému trávníku má pestrý porost 
mnohem nižší teplotu a odpar vody. Úplně mě šoko-
vala informace, že průměrný trávník (90 m2) spotřebuje 
až 45 000 litrů (pitné) vody za léto, přitom by stačilo 
vysadit luční rostliny, které nepotřebují zálivku vůbec 
žádnou. V srpnu, kdy seschne i celkem odolná luční 
tráva, se v naší loučce spokojeně zelenají všemožné 
rostliny, a ještě si z frajeřiny bohatě kvetou. 

Samozřejmě směs rostlin musí být vybraná tak, aby 
se hodila do dané oblasti. U nás jde tedy o domácí váp-
nomilné a teplomilné druhy; máme tu například kopre-
tiny, chrastavce, chrpy, mateřídoušky, hvozdíky nebo 
hlaváče. Všude to bzučí, cvrčí, létá, skáče, leze, sosá. 
Včely, čmeláci, motýli, luční koníci a plno dalších tvo-
rů zde nachází domov a potravu. Při troše štěstí mů-
žeme pozorovat i na slunci se vyhřívající ještěrky nebo 
třeba barevné stehlíky vyzobávající dozrálá semínka 

ilustrační obrázek
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Kalousi v korunách měnínských stromů
Kalous ušatý

V době, kdy začala stavba nové školní budovy, muselo být ze školní 
zahrady odstraněno několik stromů břízy, na kterých sedávaly sovy kalouse
ušatého. Několik dalších jich bylo v jehličnanech na hřbitově, ale zřejmě
hluk ze stavby je vyhnal i odtud. Usídlili se do korun líp na parkoviště před
budovou radnice. Pokud jste měli štěstí, dalo se jich zahlédnout i 17 naráz.
V České republice se jedná o jednu z nejhojnějších a nejrozšířenějších 
sov vůbec. 

Zajímavosti
– Létá velmi tiše.
– V letu se dá rozeznat od jiných sov podle silné hlavy, dlouhých úzkých

křídel a pomalého mávání křídel, jeho dlouhá pera na hlavě však patrná
nejsou, v letu je totiž drží přitisknuté u hlavy.

Hlas – Ozývá se zřídkakdy, ale jeho hlas je většinou slyšitelný i na větší
vzdálenost. Samci vydávají krátké, tlumené, pravidelně se několikrát za
sebou opakující „hú“, samice se ozývají ještě méně než samci a jejich hla-
sový projev se podobá pískání na hřeben. Mláďata na hnízdě se pak po-
travy dožadují naříkavým, kolísavým, pískavým „puí“. 

Potrava – Pod stromem, kde sovy hodují, se časem hromadí mnoho vý-
vržků. Jde o válečky z nestrávených chlupů, peří, kostí apod. Jejich rozbor
dává dobrý obrázek o jídelníčku sov, ale také o tom, kteří drobní hlodavci
obývají jejich revír.

Sluch – „Ouška“ jsou jen chomáčky per, nemají pro vynikající sluch ka-
louse ušatého žádný význam. Skutečné uši jsou umístěny po stranách
hlavy a dokážou zachytit i nejtišší zapískání vzdáleného hraboše.

Hnízdění – Jistou zajímavostí je, že kalous si hnízdo nestaví. Pro hnízdění
využívá opuštěná hnízda ptáků, kterými jsou straky, havrani, káňata, ale
občas se mu zalíbí i hnízdo po veverkách. 

SPOLEČNOST

Zajímavosti o kalousech vypsal 
z internetu Radim Kirš, 
žák 3. třídy, kresbu kalouse 
vytvořil Martínek Kováč,
žák mateřské školky 
a za fotografie děkujeme 
Jiřímu Doležalovi. 
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„V Měníně se hrával fotbal už od roku 1920, ale byl
příliš roztříštěn, než aby po dlouhou dobu vytvořil ně-
jaké významnější hodnoty. Přívrženci této hry byli příliš
mladí, aby si sami mohli určit cestu, po níž by byli krá-
čeli a tak se jich snažily zmocnit postupem času všech-
ny možné místní organizace. Nejprve to byl Sokol,
potom Orel a nakonec Stak. Sportovci však k nikomu
nepřilnuli. Konečně v roce 1930 přece jen už věkově
dospěli tak, že za pomoci župních činovníků založili 
SK Měnín. Také obec se neobrátila zády ke sportov-
cům. Pronajala jim část pozemku „Hliníků“ za uznávací
poplatek 5 korun ročně, na němž se po úpravě hrálo.
Hřiště však neztrácelo vlhkost, takže klub byl nucen už
v roce 1934 sáhnout k nové důkladné úpravě terénu.
Vyžádalo si to nákladu asi 5000 korun a mnoho dobro-
volné práce. Znovu se potom v obci našlo vzácné po-
chopení pro místní sportovní klub. Pronajala mu znovu
hřiště na 10 let za roční nájemné 100 korun a povolila
postavení kabin na převlékání hráčů.“

Zdeněk Jochman, předseda SK Měnín

Bradova Západomoravská župa fotbalová
Proč vznikla župa

Když po první světové válce fotbalové kluby rostly
jako houby po dešti, jevila se velká potřeba zřídit místní
organizační aparát, který by řešil spory klubů v menší
oblasti. Utíkat se vším k pražskému ústředí vyžadovalo
mnoho času, psaní a zřídka kdy došlo správné rozhod-
nutí. Tak už roku 1919 vznikla v Brně župa z popudu
několika brněnských klubů. Tato župa fungovala jako
naprosto samostatná korporace, velmi rychle se rozrůs-
tala, ale její závislost na pražském svazu byla právnicky
vadná. Teprve v roce 1921, kdy už bylo na západní 
Moravě téměř 50 klubů, župa přijala rámcové stanovy,
ale hned v příštím roce zanikla pro roztržku při řešení
otázky amatérismu a profesionalismu. Proti ní vznikla
pak nová župa s daleko menším počtem klubů a ta se
stala skutečnou zakladatelkou Bradovy ZMŽF. Tak se
župa objevila na jevišti našeho veřejného života.

Jméno župa získala podle dlouholetého předsedy
a velkého nadšence fotbalu majora J. Brady. Na chodu
župy se významně podílel i měnínský rodák Josef
Zeman (kterému se v naší obci neřeklo jinak než
„Brada“). Za svoji aktivní činnost nejenom pro měnín-
ský klub, ale i za svoji činnost pro župu a pro sport cel-
kově byl oceněn odznakem za rozvoj sportu (viz foto-
grafie).

Následuje krátký text o SK Měnín, který je uveřejněn
v knize F. V. Ryšavého „Bradova Západomoravská
župa fotbalová v odboji a historii“.

SPORT

Josef Zeman
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Památník agrární reformy

Obecní kovárna 

V minulém čísle Měnínského zpravodaje popsal aka-
demický sochař Petr Jedlička stav památníku agrární
reformy v Měníně a postup při jeho opravě. Co však
předcházelo vybudování památníku a kdo byl Antonín
Švehla?

„Švehla“ – pod tímto názvem si většina starších ob-
čanů naší obce vybaví parčík s břízami a kovaným
oplocením na betonovém soklu. Pomník stál uprostřed
parčíku a připomínal Antonína Švehlu, předsedu vlády
Československé republiky, a jeho podíl na provádění
zemědělské reformy.

Co tomu předcházelo? Rozpad Rakoska-Uherska,
vznik samostatného československého státu v říjnu 1918
a konfiskace veškerého majetku šlechny. V případě ži-
dlochovického panství šlo o majetek císařské rodiny.

Československý stát jako nový majitel pověřil sprá-
vou všeho majetku Ústřední ředitelství státních lesů

a statků, odbor zemědělství v Praze, pro Moravu pak
ředitelství v Hodoníně. Jemu podřízenou organizací
byla také Správa lesů a statků Židlochovice s výměrou
6 456 ha veškeré půdy.

Konec I. světové války zanechal stopy na celém vel-
kostatku, tedy i v Měníně. V rámci pozemkové reformy
bylo na židlochovickém panství rozděleno 762 ha půdy
mezi 1171 uchazečů. Měnín dostal z této rozlohy 99 ha,
o které se podělilo 163 zájemců. Parcelace panské
půdy byla v naší obci dokončena až v roce 1927. Týkala
se těchto tratí: Pode Mlýnem, Dunávky, Za Carém, Vino-
hrádky a Krakov. Parcely na Krakově byly určeny na
stavební místa.

Tyto historické události daly podnět ke zřízení památ-
níku agrární reformy – předání půdy lidu.

Připravil Jan Pustina

HISTORIE

Dům č.p. 54, kovárna Jana Krause ▼

V letech 1763 je pod č.p. 54 v Měníně vedena obecní
kovárna. Stála na zvýšeném břehu řeky Cézavy, která
svým tokem dělila obec na dolní a horní. Kovářské ře-
meslo bylo v těchto dobách na vesnici jedním z nejpo-
třebnějších.

V letech 1800–1850 jsou jako kováři uvedeni Josef
Střeštík a Josef Hřebíček. Později pak Josef Kosek,
nar. v roce 1875 v Domaníně, s manželkou Emilií a pěti
syny. Jako pomocník kováře pak Jan Švestka, nar. 1890
ve Střítěži. Z pěti synů Josefa Koska se vyučil kovářem
a šel v jeho stopách syn Josef. Rodina Koskových se
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HISTORIE

Zleva: Jan Kraus, Jan Kraus – syn, arch. Vladimír Richter

Zleva: Ladislav Kraus, Josef Gargula, Jarmila Gargulová

Zapomenutý měnínský rodák
Podplukovník letectva Josef Kosek

Josef Kosek se narodil v Měníně 5. 1. 1909 v č.p. 54,
v rodině obecního kováře Josefa Koska a jeho ženy
Aloisie, rozené Svobodové. Měl staršího bratra Aloise
a mladší bratry Františka, Antonína a Jaroslava. Školní
docházku započal v Měníně, avšak po 1. světové válce
se z Měnína odstěhovali. Po ukončení obecné školy,
třech tříd měšťanky a třech pokračovacích se vyučil ko-
vářem.

V roce 1930 nastoupil základní vojenskou službu do
poddůstojnické školy u pěšího pluku 31. Zřejmě zůstal
v armádě jako délesloužící, jelikož další záznam v kartě
je ze začátku roku 1939, kdy absolvoval přípravnou

po I. světové válce z Měnína odstěhovala. O působení
syna Josefa se dozvíme v dalším článku s názvem Za-
pomenutý měnínský rodák autora Josefa Dlabky.

Po odstěhování Josefa Koska projevil zájem o obec-
ní kovárnu Jan Kraus, nar. 4. 2. 1883 v Budišově, do
této doby kovář panský. Bydlel v Měníně na č.p. 13
i s dětmi narozenými v Rudíkově, odkud pocházela jeho
žena. Byl to František (1911), Hedvika (1913), Marie
(1916). V Měníně přišel na svět syn Jan (1918), dcera
Emílie (1920) a syn Ladislav (1923).

Rodina Krausových se přestěhovala na dům č.p. 54,
který Jan Kraus koupil včetně kovárny v roce 1924.
Svého nástupce si Jan Kraus připravil ve svém synovi
Ladislavovi, který se u něho vyučil a získal první zku-
šenosti. Po otcově smrti (14. 2. 1952) převzal po otci
kovářskou živnost. V této zavedené podobě byla ko-
várna v provozu až do roku 1959–1960, kdy bylo ukon-
čeno soukromé hospodaření v zemědělství a ubyla tak
náplň pro kovářské podnikání. 

Ladislav stál před životním rozhodnutím. Vyzkoušel
nové zaměstnání na montáži traktorů v brněnské Zbro-
jovce. Pro řadu jiných lidí to byla pěkná práce. Setkali
jsme se tam. Svěřil se mně, že tam není spokojen. Byl
z kovárny zvyklý na různorodou práci, samostatně vše
řešit a rozhodovat. Tyto pocity mu opakující se úkony
při montáži traktorů nenahradily. Jak byl zvyklý vše
řešit, rozhodl se. Vrátil se do Měnína, tentokrát do dílen
státního statku, kde mohl své odborné znalosti a zku-
šenosti plně uplatnit.

Zemřel ve věku 61 roků dne 4. 2. 1984.
Dnes na bývalé kovárně upravené do současné po-

doby pokračuje rodina po pradědečkovi Janovi již čtvr-
tým pokolením.

Připravil Jan Pustina
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školu pro rotmistry/dělmistry. Tu již bohužel nestihl do-
končit z důvodů okupace Československa nacistickým
Německem 15. března 1939 a následující den vyhláše-
ním protektorátu Čechy a Morava. 

V dubnu 1939 zahájili Němci likvidaci čs. armády
a vojáci byli postupně demobilizováni. Odcházeli praco-
vat do civilního sektoru. Tak jako mnoho dalších vojáků
se i Josef Kosek nesmířil s nadvládou nacistického Ně-
mecka v českých zemích a rozhodl se odejít bojovat
proti Němcům do zahraničí. Po zajištění kontaktu na
přechod přes hranice se koncem roku 1939 vydal na
cestu. V té době bylo už Polsko pod německou nad-
vládou, a tak první úniková cesta přes Polsko byla ne-
možná. Zbývala druhá možnost přes Slovensko, tzv.
balkánská cesta. Protektorát tedy opustil 15. prosince
1939. 

Do Francie se dostal po strastiplné cestě 15. února
1940, kde se opět hlásil do československé armády. Po
přijetí byl zařazen k 6. baterii dělostřeleckého pluku 1.
Poté byl odeslán do zbrojního kurzu v Montpelier. Pro
rychlý spád událostí, kdy Francie 25. června 1940 ka-
pitulovala, opustil její území 7. července 1940 směrem
do Anglie. Na půdu Anglie se dostal 14. srpna a byl pře-
místěn k náhradnímu tělesu armády. 17. srpna byl pře-
řazen k letecké skupině. Do RAF VR (Britské králov-
ské letectvo – voj. rezervní síly) byl Josef Kosek přijat 
21. září 1940. Zařazen byl do zbrojního kurzu a po jeho
ukončení přemístěn k 311. československé bombar-
dovací peruti RAF. Zde působil s přestávkami mezi ope-
račními turnusy a zdokonalovacími kurzy až do konce
války. Osádky 311. perutě operovaly v rámci Bomber
Command do 25. dubna 1942, kde byla třistajede-
náctka hodnocena mezi nejlepšími. 

Bylo však rozhodnuto, že perut' bude pro velké ztráty
a nedostatek nového personálu přesunuta ke Coastal
Command (velitelství Pobřežního letectva). Zde měla
peruť provádět hlídkové lety, ničit ponorky a lodě nepří-
tele, doprovázet a chránit spojenecké konvoje. Byla vy-
zbrojena britskými dvoumotorovými bombardéry Vic-
kers Wellington. V květnu 1943 přezbrojena na výkon-
nější americké čtyřmotorové bombardéry Consolidated
Liberator. Jedna z nejznámějších akcí, které se Josef
Kosek zúčastnil na letounu Liberator GR Mk.V v osádce
kapitána letounu Oldřicha Doležala se stala 27. pro-
since 1943. Podařilo se jim potopit německou ozbroje-
nou obchodní loď Alsterufer, tzv. lamač blokád, která
vezla cenný náklad volframu, cínu a kaučuku z Japon-
ska do okupované Francie. Pro válečné hospodářství
třetí říše to znamenalo prakticky nenahraditelnou ztrátu.
Náklad na lodi představoval objem roční potřeby říš-
ského válečného hospodářství. Liberator s trupovým
označením „H“ pilotovaný P/O Oldřichem Doležalem
(druhý pilot Sgt Robert Procházka, navigátor F/O Zde-
něk Hanuš, radiotelegrafista F/Sgt Marcel Ludikar, ra-
darový operátor F/Sgt Jindřich Hahn, horní střelec F/Sgt

Ivan Otto Schwarz, zadní střelec Sgt František Veitl
a boční střelec W/O Josef Kosek) zaznamenal rada-
rový kontakt s cílem v 15.35. V oblasti panovaly ne-
příznivé povětrnostní podmínky, nízké mraky a déšť.
Přesto v 16.07 Doležalův Liberator zaútočil. Loď se 
bránila protiletadlovou palbou a vystřelováním proti-
letadlových lan na padácích, ale byla zasažena z Li-
beratoru pěti z osmi vypálených neřízených raket
a především dvěma pumami 250librovou a průraznou
500librovou. Střelci ještě loď ostřelovali kulomety. Krát-
ce po útoku byla celá loď v plamenech a její posádka ji

HISTORIE

Útok na německou loď zachycený fotoaparátem Josefa Koseka
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opustila v záchranných člunech. Při akci nebyl nikdo
z osádky letounu zraněn, pouze jim nepřátelská palba
poškodila pravý vnější motor. Alsterufer se potopil ná-
sledující den i se svým nákladem a její přeživší posádka
byla v záchranných člunech později zajata.

Naši letci byli za tento hrdinský čin vyznamenáni. Do-
ležal a Hanuš obdrželi britský Záslužný letecký kříž
(DFC), ostatní členové osádky obdržely Českosloven-
ský válečný kříž. V citaci pro udělení tohoto vyzname-
nání se praví: Boční střelec W/O Josef Kosek (jenž byl
současně Sguadron Gunnery Leaderem), který „své
povinnosti vždy splnil vzorně a svědomitě a jest příkla-
dem svým podřízeným a jemuž byl svěřen úkol foto-
grafovat útok a zachytiti celý průběh boje, kterýžto úkol
splnil za nepřátelské palby tak dokonale, že výsledkem
jeho práce byly získány jak velmi hodnotné snímky, za-
chycující způsobenou škodu na zádi lodi, což umožnilo
admiralitě zjištění typu lodi, tonáže a jejího nákladu, tak
nezvratný důkaz o velmi úspěšném a obtížném útoku.“
John P. Rennison (britský historik) popsal zajímavé
okolnosti vzniku této fotodokumentace. Podle něj stře-
lec Josef Kosek doslova visel z otvoru v trupu bombar-
déru na lafetě kulometu a pořídil soubor 16ti dramatic-
kých fotografií útoku, zadní střelec František Veitl ho
přitom držel za nohy, aby nevypadl z letadla. Kromě již
uvedeného Čs. válečného kříže byla jeho dlouhodobá
a úspěšná bojová činnost oceněna Československou

medailí za chrabrost, Čs. voj. pamětní medailí, Čs. voj.
medailí za zásluhy I. stupně, britskou The 1939–1943
Star. 

Do vlasti se Josef Kosek vrátil 14. srpna 1945 v hod-
nosti podporučíka, následně byl povýšen na poručíka,
později na nadporučíka. V československém vojen-
ském letectvu sloužil do 2. února 1949, kdy byl z armá-
dy propuštěn. Poté se snažil získat zaměstnání, bylo
mu však sděleno, že západní letce nesmí do zaměst-
nání přijímat. Rozhodl se tedy k odchodu na západ. Bo-
hužel člověk, který mu měl pomoci útěk uskutečnit, byl
informátor StB, což on nevěděl. Při pokusu o překročení
hranic 22. května 1949 byl i s manželkou u Bratislavy
zatčen.

Josef Kosek byl odsouzen na 15 let odnětí svobody,
k 10 letům ztráty občanských práv a propadnutí polo-
viny jeho majetku ve prospěch státu. Jeho manželka
byla vystěhována do zaostalého bytu v obci Věrovany.
V roce 1955 byl amnestován a zaměstnání našel v To-
vačově. Zemřel v Brně dne 26. března 1972 ve věku 
632 roků. Jeho urna je umístěna na hřbitově v Dubu 
nad Moravou. Po roce 1991 byl plně rehabilitován a po-
výšen do hodnosti podplukovníka in memoriam.

Josef Dlabka

Zdroj: archiv J. Popelky, VHA Praha, J. Rajlich – Histo-
rie a vojenství, fcafa.com

HISTORIE

V letošním roce jsme se výstavy vín díky nepříznivé epidemiologické situaci nedočkali. Alespoň tedy historické foto z bodování 
21. výstavy vín v roce 1984 na Myslivně v Měníně.
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Mořský vlk Jan Zeman

Co Vás vedlo k tomu stát se námořníkem?
Na vojně jsem měl kamaráda, který dělal strojníka

u Dunaj plavby. Požádal jsem ho, aby mi donesl dotaz-
ník, který jsem vyplnil a oni mě vzali. Po vojně jsem tam
nastoupil. Bylo to v lednu v roce 1963.

Měl jsem před tím zkušenost s pásovou výrobou ve
Snaze, vyučil jsem se obuvníkem a věděl jsem, že tohle 
nechci dělat celý život. Chtěl jsem se podívat trochu do
světa, mít nějakou perspektivu.

Jaké byli Vaše začátky?
Ze začátku jsem jezdil na Dunaji, 6 let na šlep (člun).

Vozili jsme rudu z Ruska do Bratislavy. A po 6 letech
jsem přešel na moře. Dunaj plavba koupila dvě nové
lodě, říčně námořní. Tak jsem v roce 1967 požádal o za-
řazení. To už jsem měl námořní knížku. Nastoupil jsem
až v 69., protože Suez byl zavřený.

(Průplav byl uzavřen zároveň s vypuknutím „šesti-
denní války“ zvané také třetí arabsko-izraelská válka
v červnu 1967, až teprve roku 1975 byl znovu otevřen
a opět v něm začala fungovat lodní doprava.)

Říčně námořní lodě měly 3metrový ponor a za dob-
rýho stavu mohy jet aji do Bratislavy, ale vodní stav ko-
lísal, tak se to nevyplatilo. Jezdilo se jen do Rijeky a do
dolních dunajských přístavů.

Co bylo Vaší náplní práce?
Začal jsem na moři jako lodník, tím začínal každý. Po

dvou se chodilo do služeb. Jednalo se o přípravu na 
naložení a vyložení a údržbu lodi. Nátěry, promazávání 
lan, pletení lan.

Ze začátku jsem jezdil jen po Středozemním moři, do
všech států na Středozemním moři. Pak jsem začal dělat
loďmistra (bocmana).

Co dělá takový loďmistr?
Domlouvá se s prvním palubním důstojníkem, co je

potřeba udělat. Stará se na lodi o inventář a organizuje
údržbářskou práci palubní posádce.

Musel jste dělat nějaké zkoušky na bocmana?
Když dojdeš poprvní na loď, seš lodník, máš základní

plat a děláš takový ty pomocný práce, uklízíš a tak, ale

u Dunaj plavby byl malý počet posádky, tak jsme museli
hned chodit do služeb. Nezažili jsme takový ten klasický
postup jako u Námořní (ČNP – Česká námořní plavba).
A to už se chodíš zacvičovat do služeb. Ale u námořní
málo kdy, tam chodil většinou námořník první třídy na
službu, jako na kormidlo a tak. 

A pak si najedeš na další kvalifikaci a uděláš zkouš-
ky na staršího námořníka a potom si uděláš zkoušky na 
bocmana. 

Já, když jsem došel na Vítkovice, tak tam byl kamoš
z Dunaj plavby, co jsme se dobře znali, on tam dělal
bocmana a po cestě se vylodil. A teďka, co tam byli staří
námořníci, tak nikdo to nechtěl dělat. První důstojník za
mnou přišel a řekl mně, abych to vzal. A taky se mě moc
nechtělo, taková velká loď. Měl jsem zkušenosti jen
s malou lodí, bocmana jsem předtím nedělal. A on mi
řekl, že mně pomůže, kdybych měl problémy. Tak jsem
tam začal dělat bocmana. Udělal jsem si na to zkouš-
ky. Na Vítkovicích jsem měl pod sebou 13 námořníků,
deset chodilo na denní práce, musel jsem nachystat
každému práci. Bylo tam celkem 44 lidí, mezi nimi 
byli kadeti, praktikanti a samotná posádka měla 30 až
35 lidí.

Takže z jedné strany to byla taková náhoda...
No byla, protože Dunaj plavba nakoupila nové lodě

a potřebovala lidi, co mají praxi, tak nás posílali na bri-
gádu do ČNP. Kdo chtěl, šel na brigádu, šlo už o ná-
mořní lodě. No a já se přihlásil. Nevím, jestli se za mě
někdo přimluvil, měl jsem jednoho dobrého kamaráda,
kapitána co tam dělal. Každopádně to byla dobrá zku-
šenost.

Na těch malých lodích bylo pět metrů hluboký skla-
diště. Na Vítkovicích bylo 15 metrů hluboký. Ze začátku
to bylo všechno obrovský, ale po čase si člověk zvykne.
Byl tam jenom takový žebřík, to je jak když lezeš po
stěně, mě se potily ruky, jsem měl strach, abych nespadl.
Všecko je na zvyku.

Měli jste někdy muže přes palubu?
Ne neměli, ale každý měsíc se dělalo cvičení, tj. „po-

žární poplach“, „muž přes palubu“ a „opuštění/evakua-
ce lodě“. 

ROZHOVOR

Každý z nás má nebo měl své povolání, někdo povolání střídá,
jiný mu zústává věrný po celý profesní život. Jsou povolání
běžná, tak říkajíc obyčejná, některá jsou naopak plná dobro-
družství nebo adrenalinu. Jsou také povolání na naše poměry
exotická. A právě takové „exotické“ povolání si vybral měnín-
ský rodák pan Jan Zeman. Rozhovor s ním vedla Mgr. Romana 
Tomková. Začtěte se do jeho vzpomínek...
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Co to obnášelo?
Požární poplach, to měl na starosti třetí důstojník.

Každý měl jasný úkol, co má dělat při různých událos-
tech. Každý poplach měl jiný signál a spouštěli se zá-
chranný čluny. Cvičení se dělalo při klidném počasí na
rejdě (oblast moře před přístavem).

Při plavbě na Egejském moři jsme zachytili SOS
z řecké lodi, na které propukl požár. Při našem příjezdu
tam už byly záchranné lodě, tak jsme nic nepodnikli.

Jinak v Rijece tam stála maďarská lod a když vznikl
požár, tak ta vyhořela celá. Tenkrát to byly umakarty, teď
to dělají z nehořlavých látek.

Kolik států jste navštívil?
36 států a 95 přístavů.
Na Dunaj plavbě 23 přístavů, celé Středozemní moře

od Linze až po Ismael a Černé moře.
Ze světadílů jsem kromě Evropy navštívil Afriku, Asii

a Jižní Ameriku, dokonce i Arktidu (polární oblast). 
V Jihoafrické republice jsem byl čtyřikrát, jednou v Li-

bérii, Indii, v Perském zálivu, Iránu, Sauské Arábii, Spo-
jených Emirátech, Jemenu, Keni.

Jsem to tak počítal – devětkrát jsem proplul rovník.
A po desáté jsem ho přeletěl. Jedenkrát jsem plul kolem
Jižní Ameriky, 4x kolem Afriky a 5x přes Suez, 1x přes
Panamu a 2x za polárním kruhem.

To je strašně moc, lze z toho vyzdvihnout nějaký stát,
přístav, který vás nejvíc zaujal? Když jste někde přistáli,
měli jste možnost místo poznat?

Na Maltě jsme byli dvacet dní na doku. Takže jsme
měli i vycházky, chodili jsme se koupat na druhou stranu
ostrova. Po tom, co jsem začal dělat loďmistra, už jsem
neměl tolik času, protože jsem musel být na lodi.

Po příjezdu do Alžíru nám naše velvyslanectví udělalo
zájezd a večer raut. Málokdy tam naše lodě zavítaly, byli
rádi, že jsme přijeli.

V Buenos Aires nám také udělali zájezd, vzali nás
mikrobusem po celém městě.

Pak jsem byl v Peru a v Chile na vycházce. V Ekvá-
doru jsem nebyl, ale šel tam kadet na vycházku a vrátil
se bez hodinek a foťáku. To bylo nejlepší jít ven jako
šupák, aby si tě nikdo ani nevšiml.

V 77. v Buenos Aires tam byla vojenská chunta. Cho-
dili jsme ven, ale kluci říkali, byli v hospodě a došlo tam
komando, zajali jednoho z nás a pak ho agent musel vy-
zvednout, že to byl omyl. Takový přepadovky tam byly.

Bejrút, tam jsem byl tak desetkrát, to si nedovedeš
představit. Oni říkají, že je to Švýcarsko Blízkýho vý-
chodu, tam jsi sehnala všechno. Jsme chodili po baza-
rech, to tam chodilo z francouzských obchodních domů,
tady to vůbec nebylo. A tam to bylo za pár šupek. Tam
byla taková zlatá ulička, to byly stěny plný zlata, večer
se brány zamkly a hlídali to policajti, no a pak jsme tam
byli po té občanské válce a to všechno bylo srovnaný se
zemí...

Na Krétě bylo dobře, tam jsem si vždycky vydělal
peníze, oni neměli jeřábníka, tak jsem šel na jeřáb jako
bocman, ale celej den se pečeš na slunku. Jako bocman
musíš ovládat všechny stroje, nejen ovládat, ale i opra-
vovat.

V Grónsku byl klid. A zajímavý, že tam byl i ptáček
i komár. Byli jsme tam od května do srpna, udělali nám
zájezd do těch rudnejch dolů. Byl tam záliv a přes záliv
byla lanovka osobní a nákladní. Nákladní byla na deset
tun rudy. No oni akorát stávkovali, měli 12 dolarů na ho-
dinu a chceli o padesát centů víc, tak nedělali. A díky
tomu nás vzali na exkurzi nebo na let helikoptérou za 
80 dánskejch korun (to byla flaška whisky).

A to jste absolvoval?
Ne. Ale, vzali nás do těch dolů lanovkou (1800 m), kde

se těžilo olovo a zinková ruda. To bylo jak v pohádce, to
olovo, jen permoníci tam chyběli, ale všechno promrzlý,
tam je tolik rudy! To byly ohromný vybagrovaný sále, ale
to už se báli, aby to nepropadlo, byly tam takový pilíře.
Měli tam dobře zásobenou kantýnu, protože jednou tam
byli 28 dní zavření kvůli špatnému počasí.

A kdo tam vydržel pět let, tak v Dánsku neplatil daně.
Ani jsem tam nechtěl chytat ryby, že to bude konta-

minovaný z té úpravny rudy, ale kamoš to zkusil, a jedna
ryba za druhou, dokonce jim nastříhl ploutve, vrátil je
zpátky a ony se vracely.

Měl jste chuť někde zůstat?
V životě ne. Nelákalo mě to. Poprvé, když jsem jel

v 65. do Rakouska do Linzu, říkal jsem si „teď bych tu
mohl zostat“. Ale to ne, opustit Měnín, to ne.

Stalo se, že se někdo nevrátil?
Emigrovali. 
Za mě emigroval jeden oficír, ten utekl do Rakouska,

jeho manželka študovala germanistiku. Odešli do Ra-
kouska a když máme setkání, dojede z Vídně, teď už 
je v důchodě. Jináč v Itálii utekli.

On je chleba o dvou kůrkách všade stejnej. Ve světě
se s tebou taky nikdo nemazlí. Mě to nikdy nenapadlo.

Jak se to dá skloubit s rodiným životem?
Těžko. Chybí ti rodina a pořád přemýšlíš, co je doma

potřeba udělat a zařídit. Když jsem byl doma, snažil jsem
se hodně stihnout, ale většinu zařizovala manželka.

Jak dlouho jste byl vždycky pryč?
Když jsem byl svobodný, tak dvě nalodění jsem byl po

13 měsících v kuse. Ale potom, jak jsem se oženil, tak
po půl roku, pět šest měsíců. Nejdýl, myslím, sedm mě-
síců. 

(Paní Zemanová – přišel strašně zarostlej.)
Záleželo, kdy člověk dojel do přístavu, rozumíš. Někdy

jsem tam byl pět měsíců, někdy jsem přetáhl půl roku.
Ale norma byla taková půl roku.

ROZHOVOR S JANEM ZEMANEM
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Tak v šedesátých letech byla smlouva na rok. Každý
nalodění rok v kuse. A podepsat se u podniku na pět let.
Ale potom už to neexistovalo, byly odbory.

Třeba jsem se naloďoval do Havany na Kubu. Deset
nás tam letělo, to už byly takový lepší podmínky, který 
ten podnik musel plnit. Rok, to je dlouhá doba, hlavně
pro ženáče.

Jak jste se vlastně stihl oženit, poznat se...?
Po těch 13 měsících na lodi jsem byl pak devět mě-

síců doma. Po druhý jsem byl 13 měsíců a sedm dní
myslím, tak to jsem pak byl sedm měsíců doma. To jsem
dojel a potom jsem se oženil.

To bylo docela takový rychlý, ne?
Ne, to jsme rok před tím spolu chodili.

Zažil jste nějaký problém na lodi?
Když jsme stáli v Libanonu v Bejrútu. Tam se vždy ně-

jaký den čekalo, než se dostaneme do přístavu na po-
řadí. No a jak jsme tam seděli na zádi, začali střílet po
městě. Kamoš říká, no oni něco oslavují. Ale jak prolítla
kulka, to je jako včelička, jen to tak zapištělo, tak jsme
se hned pakovali do podpalubí. A druhý den minomety
a už to tam lítalo z baráku do baráku. Normálně válka.
Ale tam to bylo takový, že oni chvilku stříleli a pak pře-
stali. Když se střílelo, tak zavřeli obchody a nic se ne-
dělo. A pak přestali, obchody se otevřely a zas jsme cho-
dili do města. 

To bylo v 75., když tam byla občanská válka.

Když jste tam pluli, tak jste věděli, že se tam něco tako-
vého děje?

Ano, byli jsme tam pak ještě několikrát, ale to nás
hned vzali a vyložili a my hned pluli pryč. No a potom,
když to tam bylo takový hodně napínavý, Bejrút byl za-
vřený a my jsme jezdili do syrského přístavu Latákie vy-
kládat. Tam bylo třeba 100 lodí na rejdě, my jsme třeba
čekali tři týdny na pořadí.

A co vlastně děláte, čekáte tři týdny?
No tak jsme tak... (smích) čekali. Ale drželi jsme služ-

by, údržba lodi je pořád nutná. Ve volným čase jsem 
chytal ryby.

A museli jste vlastně být na té lodi? 
No to se jinak nedalo...

A co ponorka?
Já jsem žádnou ponorkovou nemoc neměl.

A nějaký pro Vás nejsilnější zážitek? Jestli se to dá vůbec
takhle vybrat?

Třeba jsme jeli do Grónska. Tam jsem byl dvakrát za
severním polárním kruhem. Brali jsme tam olověnou
rudu a zinek. To jsme potom vezli do Antverp. No a jak

jsme jeli zpátky plně naložení, tak to byl takovej štorm
na severním Atlantiku, že normálně došla vlna, která
smetla vzadu ovladač za kotevním vrátkem. Ten vrátek
byl vyšší než já. Tady už jsem dělal bocmana, když jsem
pouštěl kotvu, ta kotva tu měla 9 tun. A na vrátku byly
zavěšeny dvě kotvy (Vítkovice). A ta vlna měla takovou
sílu, že ten ovladač za kotevním vrátkem normálně utrhla
od paluby. Ten ovladač jsme pak našli pohozený za zá-
bradlím. V takovým počasí je pak zakázáno vycházet 
na palubu.

Ale bouřky byli v podstatě furt. Já se vždycky nalodil
na zimu, abych v létě byl doma. Protože jsme stavěli
barák a tak, byla jiná práca.

Jednou jsme jeli do Izmiru do Turecka (loď Bánská
Bystrica), měli jsme tam na Silvestra být. Kvůli nakládce
to bylo tak naplánováno. Byl tam ruský kapitán Nikolajev.
Říká mě: „Bocmane, v noci bude nemnožko lambáda.“
Náklony 45°, to nás vyhazovalo z postelí. Tam jsme jeli
prázdní. Jenom balast, vodní zátěž. To jsme teda lítali,
ale museli jsme tam dojet. I když třeba ten den nás ne-
nakládali, ale až druhý den. Přesto jsme tam museli na
ten termín dojet.

Potom s těma Vítkovicema jsem byl v Argentině, v Bue-
nos Aires. A dvěstě kilometrů jsme jeli po řece Paraná
do města Rosario. To bylo moc krásný. Ještě si pama-
tuji, že andulky tam lítaly jako u nás vrabci. Došli tam 
lodivodi, byli na můstku, kormidlovali. A jeden byl Švéd
a druhej byl Chorvat. Byli to takoví staří páni, kteří emi-
grovali do Argentiny.

Tak vy jste na těch plavbách musel potkat spousty lidí,
národností. Jak jste se domlouvali?

No rukama nohama. A né, na středním východě,
v arabských státech, uměli obchodníci rusky, maďarsky
i polsky.

V Alexandrii jsem potkal krajana, pana Pustinu z Tel-
nice. Dělal v První brněnské a v Egyptě montovali tur-
bíny. Tak vzpomínal, jak tady chodil do Měnína za děv-
čatama.

A co pověstná mořská nemoc?
Tak ze začátku to bylo krutý. No, než si člověk na to

zvykl. Potom už to bylo takový jak to odcházelo, spíš
psychickýho rázu, člověk měl z toho štormu, z té bouřky
strach trošku, že mu bude špatně. Pak jsem si ale zvykl
a chutnalo mě. Ti mladí nemohli jest. A to oni ti ještě radí,
dej si tam vodu s citrónem. Pak ti to žplouchá v břichu
a stejně vybliješ všecko... Ale pak už to bylo dobrý.

Když jsem došel z těch malejch lodí, u Dunaj plavby
to byly lodě do 100 m. Maximální ponor měli jen tři nebo
pět metrů, takový bárky. Když jsem došel na ty Vítkovice,
to mělo ponor jedenáct a půl metru a dvěstě deset metrů
délku. A ráno kluci říkali v jídelně, dneska byl štorm a já
jsem ani o ničem nevěděl. Když dojdeš z takové té malé
lodi na takovou velkou, to se jenom tak pohupuje, ky-
mácí.

ROZHOVOR S JANEM ZEMANEM
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No potom jsme jeli kolem Jižní Ameriky. Jeli jsme
Ekvádor, Peru, Chile, zpátky do Peru. Tam jsme naložili
10 tisíc tun rybí moučky a jeli jsme až do Iránu. To jsme
museli obeplout Jižní Ameriku, ty vlny tam byli pořádný,
ale naštěstí to bylo ze zadu. Jinak Severní a Jižní Atlan-
tik, tam to je hrozný. V těchto pásmech, tam je boží do-
puštění.

To jsme dvaadvacet dní jeli do Darbenu (Jihoafrická
republika), tam jsme brali palivo. Tak půl dne to trvalo,
a pak dalších 14 dní jsme pluli do Iránu, až do Perskýho
zálivu, úplně až na sever.

A stísněný prostor?
Na těch velkých lodích tam jsou velký kajuty. Co jsme

byli na Dunaj plavbě, tak tam byla kabinka dvě postele
nad sebou, skříň, stůl, umyvadlo a hotovo.

Kolik vás bylo v kajutě?
Lodníci a strojníci byli po dvou a oficíři po jednom.
Na velkej lodích jsou i lodníci většinou po jednom. Ti

mladí někdy po dvou.
No, ale když jsi došel ze služby z můstku, venku

strašná slota, bouřka, došel jsi do vytopené kabiny, tak
jsi byl rád a nezajímalo tě, kolik kilometrů pod sebou máš
vody. Zalezl jsi do postele a byl jsi rád, že jsi v suchu
a teple.

Vy jste tady měl takovou zajímavou fotku? Můžete mi po-
psat, co na ní je?

Jo, to je křest přes zemský rovník. Na mojí první ces-
tě z Hamburku do Argentiny jsme přejeli rovník, ale pro-
tože jsme museli chystat loď na nakládku, tak křest se
konal až na zpáteční cestě.

Co to obnášelo ten křest?
To ani nechtěj vzpomínat...

No fotka vypadá velice zajímavě...
To mám hromadu fotek z toho, to je celá Neptunova

družina. Oni na přídi, tam měli celý inventář, kostýmy
a všecko. Pak došli na záď. Kapitán je přivítal a Neptun
se zeptal „kdo velí této šalupě?“ No a ten se představil
a přivítal je. No a potom tam bylo křeslo pro Neptuna.
Mořská panna byla na lehátku, ta ti dávala políbit ruku,
na ruce měla samý Tabasco (smích). Teďka dávali ti
chlebíčky a jednohubky s feferonkama, to byl samý drek
na tom.

To nejlepší...
No to nejlepší. Před Neptunem ti přečetli tvoje hříchy

a on ti pak určil trest podle toho, kolik jsi byl ochoten dát
flašek whiskey a piva. No a pak tě vzali na křest/mučidla.
My jsme tam byli čtyři námořníci a tři ženy, ty dali do
sudu. My jsme měli žebřík a težký řeťaze na tom a čekali
jsme na pořadí. Družina – to byli čerňoši – namazaní,
bylo jich tam asi pět. To už tři týdny před tím se za ko-

mínem ohřívaly vajíčka, aby byly záprtky. Tím tě mazali.
No já jsem byl u Lazebníka, to je na té fotce. No a ten tě
natíral vším možným, moukou, bablal tě barvou a vším,
co mu padlo pod ruku. No a když to skončilo, tak tam 
byl takový plátěný tunel, z jedné strany požární hadica,
z druhé taky, tys musel tím prolézt. Tak jsi vylezl jakž 
takž čistej, ale bez trenýrek...

Tak tomu říkám pořádný křest...
Tak to jsem zažil na zpáteční cestě z Argentiny.

A co takový ten volný čas na lodi? Po tom, co jste splnil
všechny své pracovní povinnosti?

Na moderních lodích tam už byl bazén, posilovna,
herna, sauna. Pak je tam klubovna, měli jsme tam velkou
knihovnu, asi sedm set knih. Kazety s filmy. Filmy, co tam
byly, to už každej znal nazpaměť, protože to viděl deset-
krát... Pin pong se hrál. Takže takhle tam bylo postaráno.
Občas, když se někde stálo a bylo klidné moře, tak se
dělaly gril párty na zádi. 

Třeba když jsem byl u Dunaj plavby a jezdil na Stře-
dozemním moři, nachystal jsem ze dva pytle ryb a když
jsme pak stáli někde dlouho v přístavu, tak jsme to gri-
lovali.

Hospodář nakoupil vína. Hrálo se a zpívalo. Na každé
lodi byla harmonika, kytary a různý hudební nástroje.
Někde byli kluci, co byli hudebně nadaní, tak se každý
večer hrálo.

V Alexandrii jsme chodili do kina.

ROZHOVOR S JANEM ZEMANEM

Křest Jana Zemana při prvním přejezdu rovníku

Dokončení rozhovoru v příštím čísle Měnínského zpravodaje.
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POH¤EBNÍ SLUÎBA
pro region Újezd u Brna a okolí

Ke konci roku 2020 ukonãila pro místní region svou ãinnost pohfiební sluÏba NOHEL.
Na její místo nastupuje pohfiební sluÏba CONCORDIA,
která zajistí poskytované sluÏby dle obvykl˘ch zvyklostí.

Informace lze získat na telefonních ãíslech, v kanceláfiích a webov˘ch stránkách.

Telefonní kontakt:
602 737 719 – EvÏen Volesk˘ – region Újezd u Brna

602 737 718 – Lubor Volesk˘ – region Rajhrad
Kanceláfie: Rajhrad, Îidlochovice, Brno – Pekafiská a novû Újezd u Brna

Email: info@concordia.cz
Web: www.concordia.cz

Obfiadní sínû: Újezd u Brna a Rajhrad

âinnost hrobníka pro region 
vykonává Petr Banìouch z Hru‰ek – kamenictví, v˘kopy hrobÛ, telefon 736 187 992.

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 

Výstavba víceúčelové sportovní haly v Měníně byla úspěšně dokončena 
a 15. ledna 2021 byla hala zkolaudována. 

Se zahájením provozu čekáme na uvolnění protiepidemických opatření.

www.hazenamenin.cz
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podlahových krytin

prodej a pokládka

podlahových krytin

prodej a pokládka

podlahových krytin

prodej a pokládka

776 

podlahových krytin

332 91776 

podlahových krytin

5332 91

podlahových krytin

5

koberce, PVC, vinyl a dalšíkoberce, PVC, vinyl a dalšíkoberce, PVC, vinyl a další

ZDARMAZDARMAZDARMA

STAVEBNINY HRU·OVANY U BRNA
nabízí

Stavební materiál
pytlované smûsi, betonové zboÏí, zateplovací systémy, 
odpadní systém KG, HT, PPR systém, sádrokartony, 
izolace, zdící materiály, OSB desky, tesafiské kování,

spojovací materiál, ruãní náfiadí atd.

Hutní materiál
ocel betonáfiská, kari sítû, ocel profilu U, L, I atd.

lze zajistit dûlení materiálu

Míchací centrum barev a omítek firmy JUB
Vzorníky barev k zapÛjãení, 

v˘bûr z cca 10 000 odstínÛ barev pro interiér a exteriér. 
Nabízíme vodou fieditelné barvy na dfievo a kov a lazury. 

Míchání provádíme na poãkání nebo na objednávku 
– dle poÏadovaného mnoÏství.

Dopravu materiálu autem s HR.

sídlo: ulice Vodní (prÛmyslová zóna)
mobil: 777 249 012

email: kubicek@apvstavds.cz

Provozní doba:

po – pá 7.00 –16.00
so 7.00 –12.00 od 1. 4. 2021 !!
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