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Odborná instruktáž bude pro veřejnost provedena zástupcem firmy 8. 9. v 17.00 v sále za radnicí

Foto na první straně obálky: Jiří Doležal
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Ukliďme Měnín – jaro 2021
Sesbíraného odpadu bylo méně než předešlé roky

a spíše se jednalo o menší odpadky. Sedačky, pneu-
matiky a stavební materiál, kterého se v minulosti našlo
nejvíce, byl tentokrát jen zřídka. 

Ovšem nejvíc naši dědinu zahlcují nedopalky hlavně
kolem chodníků Městečka. Někteří mají těchto nedo-
palků i plné předzahrádky. A přitom stačí si dát ke dve-
řím nějakou nádobu, do které je mohou dávat a ná-
sledně vyhodit do smíšeného odpadu. 

Hodně by to pomohlo. Tak se nad tím zkuste zamy-
slet... 

Krom nedopalků je neskutečné množství vyhozených
plácaček od alkoholu kolem chodníků. A poslední ne-
pochopitelnou věcí jsou obaly od bonbónů hašlerek,
které jsou po celé dědině včetně míst okolo místního
kostela a na hřbitově. Proto touto cestou vyzýváme 
ty, kteří jak nedopalky, tak ty lahve a obaly od hašlerek
vyhazují, ať si je laskavě nahází do svých popelnic 
popřípadě alespoň do košů, které jsou rozmístěny po
dědině!

Petra Kiršová

ZPRÁVY Z OBCE

Vedení obce děkuje všem občanům, velkým
i malým, za aktivní účast na sobotní outdoo-
rové akci Ukliďme Měnín konané 27. dubna
2021. Moc potěšil zájem občanů o uklízení
obce. Společné akce se zúčastnilo přibližně
110 obyvatel Měnína. Ti posbírali odpad vše-
ho druhu z velké části obce a jejího katastru.
Byly svezeny dva velké kontejnery odpadu.
Ještě jednou, všem velký dík!
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Nepořádek v Měníně
„Dobrý den, bylo by nějakým způsobem možné ome-

zit psí exkrementy, alespoň u dětských hřišť? Právě 
teď jsem si musel u dětského hřiště u bytovek vyloženě
hledat místo, kde si s dětmi můžu hrát s míčem. Smut-
nou realitou je, že jsou tyto nálezy po celé obci, což
nechápu, protože zajisté i každý pejskař po sobě na 
wc spláchne…“

A takových podobných zpráv máme na obecním úřa-
dě hned několik…

Co s tím? Již několikrát byla uvedena ve zpravodaji
výzva, aby občané uklízeli po svých pejscích exkre-
menty. Slouží jim k tomu hned několik speciálních od-
padkových košů po dědině. Tyto koše jsou opatřeny
i igelitovými sáčky, které jsou pravidelně dodávány. 

I když si myslím, že není povinnost obce nic takového
zajišťovat. Máš-li psa a chodíš s ním po obci, uklízej!

Jak jednoduché. Proč se to nerespektuje? 
V březnu se provedla hromadná akce úklid Měnína.

Můžu říct, že chodím s dětmi denně ven a bohužel už
po měsíci nebylo poznat, že nějaký úklid proběhl. Od-
padky, samozřejmě hlavně od potravin, plechovky od
nápojů, nedopalky a bohužel i jednorázové roušky jsou
všude. 

Líbí se vám řeka Českého Švýcarska? 
Určitě ne! Prosím, nebuďme lhostejní. Ukažte tento

obrázek i Vašim dětem a snažme se udržovat naši dě-
dinu čistou. Je to vizitka. Vizitka všech obyvatel. 

ZPRÁVY Z OBCE

„Protože všichni sdílíme tuto malou planetu
Zemi, musíme se naučit žít v harmonii a míru
mezi sebou a s přírodou. 
To není jen sen, ale nutnost.“ 

Dalajláma 14. dalajláma, 
tibetský duchovní vůdce, 1935
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Vítání nových občánků Měnína
Po delší pauze jsme se rozhodli 24. dubna uspořádat vítání no-

vých občánků naší obce. Pozvání obdržely děti narozené v druhé
polovině roku 2019 a děti narozené v roce 2020. Museli jsme orga-
nizaci a průběh malinko upravit v rámci vládních nařízení. Bohužel
jsme museli zrušit i kulturní program a omezit počty osob, které
s dětmi na tuto událost přišly. 

Celkem se nám vrátilo 26 přihlášek. Někteří rodiče využili mož-
nost doručení pamětních listů a malých dárečků domů. Ostatní
jsme s úsměvem pod rouškou přivítali v sále za radnicí. Mohli přijít
individuálně v čase od 14 do 16 hodin. Byl zde připraven i fotokou-
tek s kolébkou, kde si děti mohli vyfotit. Některé děti, vzhledem ke
svému věku, si pro dáreček došly už po svých a s úsměvem. Bylo

to velmi příjemné odpo-
ledne, děkujeme všem
účastníkům. Těšíme se
na další setkání při pří-
ležitosti uvítání dalších
občánků. 

Zástupci obce Měnín 

ZPRÁVY Z OBCE
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Zasedání Zastupitelstva obce Měnín
Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Měnín
č. 01/2021 ze dne 25. 2. 2021

V souvislosti se zvýšenou ochranou osobních údajů
(GDPR) není možné některé konkrétní údaje ze zastupi-
telstva obce Měnín zveřejňovat. Děkujeme za pochopení.

Fotovoltaika – seznámení se záměrem společnosti
ČEZ

Společnosti ČEZ obnovitelné zdroje, s.r.o. seznámila za-
stupitele a občany se záměrem společnosti ČEZ vybudo-
vat fotovoltaické elektrárny v katastru obce Měnín.

Kino Měnín
Obec obdržela od Stavebního úřadu Sokolnice územní

souhlas k záměru zbudovat vodovodní přípojku a staveb-
ní povolení k výměně vazníků a střešní krytiny na budově
kina Měnín. 

Protipovodňová opatření v zastavitelné zóně
v k. ú. Měnín

Obec obdržela zpracovaný geometrický plán pro přepar-
celování pozemků ve výše uvedené zóně. Tento geomet-
rický plán bude použit pro změnu druhu pozemku z orné
půdy na ostatní plochu určenou k výrobnímu využití. 

Víceúčelová sportovní hala Měnín 
Tělocvičná jednota Sokol Měnín obdržela od Stavební-

ho úřadu Sokolnice kolaudační souhlas, který je dokladem
o povoleném účelu užívání novostavby víceúčelové spor-
tovní haly Měnín.

Stavební úpravy fotbalového hřiště Měnín
Z důvodu nepříznivého počasí a především koronaviro-

vé epidemie došlo k posunu realizace díla.

Regulační stanice plynu u fotbalového hřiště
Firma GASNET informuje, že byl zadán kapacitní výpo-

čet související s možným přemístěním regulační stanice
plynu z pozemku nacházejícím se u slepého ramene (za
dětským hřištěm) dále od zastavěné části obce, a to na
pozemek par.č. 892/1, k.ú. Měnín. 

Program EFEKT 2021
Obec obdržela vyrozumění Ministerstva obchodu a prů-

myslu ČR, kterým sděluje, že hodnotitelská komise dopo-
ručila žádost obce k podpoře ze státního rozpočtu. Jedná
se o podporu úspor energie, a to pro opatření ke snížení
energetické náročnosti veřejného osvětlení – výměnu svě-
telných zdrojů veřejného osvětlení.

Pasport hřbitova
Firma Geofan zastoupená pane Fricem zahájila práce

na pasportu hřbitova obce. 

Pasport komunikací a dopravního značení obce
Zástupce firmy Vertigia předal obci zpracovaný pasport

místních komunikací a dopravního značení, který je od-
souhlasen Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje
a specializovaným pracovištěm Dopravního inženýrství
BM a BO Krajského ředitelství Policie JmK. Pasport byl
předán Odboru dopravy MěÚ Židlochovice k projednání.

Komunikace JmK
Proběhlo jednání vedení obce s vedoucím cestmistrov-

ství Brno, SÚS JmK. Projednány byly opravy děr a okrajů
komunikace II/416, dále se jednalo o opravu komunikace
III/4169 v úseku části Pode mlýnem cca 130 m a překopu
kanalizace na komunikaci II/416 na ul. Blučinská, před-
pokládaný termín květen a červen. 

ČOV Měnín – intenzifikace a modernizace 
Proběhlo jednání vedení obce ve věci přípravy projektu

Intenzifikace a modernizace ČOV se zástupci z firmy Jan-
čálek, s.r.o., a zástupci firmy DUIS s.r.o. Na schůzce byla
projednána příprava projektové dokumentace a její možné
dotační podpory od státu. 

Oprava části parkovacích míst před budovou Měnín 62
Firma Sekanina – SEVUD, s. r. o. provedla opravu výše

uvedené části obce.

Revitalizace zeleně na vybraných veřejných 
prostranstvích obce Měnín

Společnost ATREGIA, s.r.o., zpracuje průběžné moni-
torovací zprávy za období 2021 až 2030 v období udrži-
telnosti dotačního projektu (10 let) „Revitalizace zeleně
na vybraných veřejných prostranstvích obce Měnín“
a provede vyhotovení inventarizace dřevin a dokumen-
taci pro kácení dřevin na ochranných hrázích.

Bezdrátový rozhlas
Firma Bartek rozhlasy s. r.o., provedla kompletní ser-

visní kontrolu bezdrátového rozhlasu obce, která vyplývá
z metodiky dotace a plánu údržby. 

Montáž dopravního značení
Montáž dopravního značení části obce bude provede-

na firmou URBANIA. Jedná se o instalaci dvou značek na
účelové komunikaci směrem na k.ú. Telnice. Jedná se 
o zákaz vjezdu všech motorových vozidel mimo dopravní
obsluhu a povolení nejvyšší rychlosti 30 km/hod. Dále 
zabudování 8 dopravních zrcadel a opravu dvou retar-
dérů.

AED – automatický externí defibrilátor
Zástupce firmy AED Line, s.r.o., předložil cenovou na-

bídku na 1 ks automatického externího defibrilátoru. Sou-
částí nabídky je plný servis. 

ZPRÁVY Z OBCE
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Pavilon ZŠ Měnín – dodávka nábytku a gastrovybavení 
Rada obce schválila přepracovanou zadávací doku-

mentaci pro zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem
„Pavilon ZŠ Měnín – dodávky nábytku a gastrovybavení“.

Dotační projekty obce 2021

● Přehled schválených dotačních projektů obce 
pro rok 2021:
– Pavilon ZŠ Měnín – dokončení projektu z předchozí-

ho roku.
– Revitalizace veřejného osvětlení obce Měnín – řeše-

no v rámci programu EFEKT.

● Přehled dotačních projektů 
připravovaných pro rok 2021
1. Dotační projekty z NP ŽP (MŽP – výzva č. 9/2019):

– Výsadba stromů v obci Měnín – výsadba cca 30 až
40 stromů.

– Výsadba stromů a keřů v Měníně podél mrtvého ra-
mene – žadatel Myslivecký spolek Měnín.

2. Dotační projekty z dotačních programů Ministerstva
pro místní rozvoj:
– Obec Měnín – oprava místní komunikace – jedná se

o opravu místní komunikace na pozemcích par. č.
410/1, 1233/1 a 1233/4 v k. ú. Měnín.

– Vybudování parkourového hřiště v obci Měnín.

3. Dotační projekty z dotačních programů Jihomorav-
ského kraje pro rok 2021:
– Sportovně rekreační areál přírodního charakteru

Kravák.
– Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH obce

Měnín – jedná se o finanční podporu zakoupení
CAS. 

– Oprava kovového kříže v Měníně – jedná se o fi-
nanční podporu místní památky. 

– Rekonstrukce Sokolovny v Měníně – jedná se o fi-
nanční podporu zpracování projektové dokumentace
rekonstrukce historického sportovního zařízení. 

Program rozvoje obce Měnín na období 2021–2026
Byl vypracován a bez připomínek schválen Program roz-

voje obce Měnín na období 2021–2026

Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH 
obce Měnín

Rada obce schválila zadávací dokumentaci pro zadání
podlimitní veřejné zakázky – dodávka cisternové auto-
mobilové stříkačky (CAS) pro potřeby JSDH obce Měnín. 

Stavební úpravy – kino Měnín, čp. 408, 664 57 Měnín
Přípravou podkladů zadání veřejné zakázky „Stavební

úpravy – kino Měnín“ (výměna vazníků a střešní krytiny)
a její administrací byla pověřena společnost Derigio Ten-
der, s.r.o., Starobrněnská 20, Brno. 

Revitalizace veřejného osvětlení obce Měnín
Přípravou a zadáním veřejné zakázky a její administra-

cí byla pověřena firma, která pro obec řeší dotační řízení
programu EFEKT 2021 Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Stanovení poplatku za vypouštění vod do kanalizace
pro rok 2021

Byl stanoven poplatek za vypouštění odpadních vod do
kanalizace ve výši 750 Kč/osoba/rok a 25 Kč/m3 s DPH
vypouštěné vody (jediný zdroj vody).

Převod majetku TJ Sokol Měnín
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo převod všech nemo-

vitých věcí (budov a pozemků) TJ Sokola Měnín formou
prodeje, tak jak to bylo deklarováno Dodatkem č.1 k Me-
morandu o spolupráci a odsouhlaseno Valnou hromadou
TJ Sokola Měnín. 

Podnět – řešení pálení v zahrádkách
Na základě stížností občanů bude vyhlášeno referen-

dum, ve kterém se budou občané vyjadřovat k možnosti
omezení pálení klestí v obci.

Úprava veřejné zeleně podél křižovatky u kostela
Zastupitelstvo schválilo provedení odstranění nízkých

jehličnatých keřů podél komunikace II/416 v místě kři-
žovatky s komunikací III/4169 z důvodu zvýšení bezpeč-
nosti řidičů i chodců a následné dosázení vhodnějším po-
rostem.

Pronájem ordinace praktického lékaře pro dospělé
ZO schválilo smlouvu o pronájmu nebytových prostor

mezi obcí Měnín, Měnín 34 a společností MUDr. Jahorná,
s.r.o. 

Pronájem pozemku
ZO schvaluje smlouvu o nájmu prostor mezi Spo-

lečností Alza.cz, a.s., Jankovcova 1522, Praha 7 a obcí
Měnín, Měnín 34, která upravuje podmínky o umístění
ALZA BOXU v prostorách mezi Karlovou pekárnou a při-
lehlým parkovištěm.

Návrh Dodatku č.1 k Dohodě o úpravě vzájemných
práv a povinností mezi dvěma vlastníky provozně
souvisejících kanalizací

ZO souhlasí s předáváním odpadní vody obce Žatčany
v maximální výši 2 650 m3/měs., tj. 31800 m3/rok.

Vysvětlivky:
ZO – Zastupitelstvo obce Měnín
RO – Rada obce Měnín
VO – veřejné osvětlení

ZPRÁVY Z OBCE
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Zasedání Zastupitelstva obce Měnín
Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Měnín

č. 02/2021 ze dne 13. 5. 2021

V souvislosti se zvýšenou ochranou osobních údajů
(GDPR) není možné některé konkrétní údaje ze zastupi-
telstva obce Měnín zveřejňovat. Děkujeme za pochopení.

Fotovoltaika – záměr společnosti 
ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

Společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. seznámila
zastupitele a občanskou veřejnost obce s upraveným zá-
měrem společnosti ČEZ. ZO nesouhlasí se záměrem spo-
lečnosti ČEZ obnovitelné zdroje, s. r.o., realizovat projekt
obnovitelných zdrojů energie – fotovoltaické elektrárny
na plochách zemědělského půdního fondu (ZPF) v ka-
tastru obce Měnín.

Veřejná zakázka „Stavební úpravy kina v Měníně“
Předmětem plnění této zakázky jsou stavební práce na

kině v Měníně. Tyto práce budou spočívat ve výměně stá-
vající střešní krytiny a příhradových vazníku konstrukce
střechy. Byly osloveny tři firmy. Realizace zakázky je 90
dnů od převzetí staveniště. Komise pro otevírání obálek
proběhne dne 17. 5. 2021 v 17.00 hod. na OÚ Měnín. 

Výběrové řízení „Cisternová automobilová stříkačka
pro JSDH obce Měnín“

RO schválila výběr dodavatele pro veřejnou zakázku
„Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH obce Mě-
nín“.

Výběrové řízení „Revitalizace veřejného osvětlení
obce Měnín“

Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu zvítězila nabídka firmy ECO LED veřejné osvětlení,
s.r.o., Karlovarská 14, 161 00 Praha 6.

Termín dokončení akce „Měnín – obnova VO 
Městečko, Na Zahrádkách, Kozí“

Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
akce „Měnín – obnova VO, Městečko, Na Zahrádkách,
Kozí“ mezi obcí Měnín, Měnín 34 a firmou ELEKTRO-
MONTÁŽE Pecák Pavel, Palackého 542, kterým se po-
souvá termín dokončení akce do 30.11.2021. 

Úprava pojištění právní ochrany 
U pojišťovny D.A.S. bylo sjednáno připojištění právní

ochrany řidiče, pasažérů, zavazadel, nákladu a samot-
ného vozidla pro vozidla obce.

Fotbalové hřiště Měnín
Zbývající práce na úpravách fotbalového hřiště byly 

provedeny v měsíci lednu až březnu 2021 a stavba byla
předána obci Měnín. 

Odlehčovací systém kanalizace
Firma WOMBAT, s.r.o., Brno provedla práce na vyčiš-

tění a zapravení spár (spojů) odlehčovací stoky u příjez-
du k cyklostezce za sokolovnou v délce 70 m. Dále byla
provedena firmou Kratochvíl company, s.r.o. oprava od-
lehčovací komory.

Montáž dopravního značení
Montáž dopravního značení části obce provedla firma

URBANIA. Jednalo se o instalaci dvou značek na účelové
komunikaci směrem na k.ú. Telnice. Jedná se o zákaz
vjezdu všech motorových vozidel mimo dopravní obslu-
hu a povolení nejvyšší rychlosti 30 km/hod. Dále bylo 
zabudováno sedm dopravních zrcadel a opraven jeden 
retardér.

Úpravy parkovišť 
Firma Sekanina – SEVUD provedla úpravu parkovací

plochy u víceúčelového hřiště a před obecní budovou
Měnín 93.

Údržba veřejné zeleně
Firma pana Michala Mátla z Rajhradic provedla proře-

zání remízku u slepého ramene na „Kraváku“ pro budoucí
využití pozemku pro Sportovně rekreační areál. Dále bylo
provedeno frézování pařezů v intravilánu obce na veřej-
ných prostranstvích (17 ks). 

AED – automatický externí defibrilátor
Zástupce firmy AED Line, s. r. o., v měsíci dubnu nain-

staloval na budovu obecního úřadu automatický externí
defibrilátor. Tento je k dispozici veřejnosti. Po uplynutí pan-
demické situace ve státě bude zástupcem firmy prove-
dena odborná instruktáž.

JSDH
Bylo opraveno vozidlo JSDH – Transportér VW, které se

využívá při zásazích jednotky.

Ukončení inventarizace obce Měnín za rok 2020
ZO bylo seznámeno s Inventarizační zprávou o výsled-

ku inventarizace majetku obce Měnín za rok 2020.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Měnín za rok 2020

ZO bylo seznámeno se závěry Zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření obce. 

Pavilon ZŠ Měnín

– Parkovací stání a vodovodní přípojka
Došlo ke změně umístění parkovacího místa pro invalidy

(nově bude před budovou márnice) a k posunutí vodo-
vodní přípojky. 

ZPRÁVY Z OBCE
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– Změnové listy Pavilon ZŠ Měnín – stavební práce II
V rámci víceprací se navýší cena díla o 2 210 793,82 Kč.

Cena méněprací je 983 476,11 Kč. Rozdíl je tak ve výši
1227 318 Kč. Tímto dochází k navýšení ceny díla na cel-
kovou částku 38 868 842,71 Kč bez DPH. 

– Autorský dozor
Dodatkem č.1. Smlouvy o dílo na autorský dozor do-

chází k navýšení rozsahu autorského dozoru na maxi-
mální předpokládané množství 180 hodin. Odpovídající
cena činí celkem 90 000 Kč bez DPH. 

– Směna pozemků
Předmětem navrhované směny pozemků je směna části

pozemku ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Měnín
a části pozemku ve vlastnictví obce Měnín, kterých se do-
týká výstavba.

– Výběrová řízení veřejných zakázek 
V měsíci březnu a dubnu se uskutečnily dvě veřejné za-

kázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení na
dodávku gastrovybavení a souvisejících služeb v rámci
veřejné zakázky. „Pavilon ZŠ Měnín – dodávka gastro vy-
bavení“ vysoutěžila společnost GOZ Gastro s. r.o., Olo-
moucká 888/164, Brno s nabídkovou cenou 3 299 733 Kč
bez DPH. 

Ve veřejné zakázce na dodávku nábytku zvítězila firma
C SYSTÉM CZ a.s, Otakara Ševčíka 840/10, Brno-Žide-
nice s nabídkovou cenou 851 410 Kč.

Sociální služby v ORP Židlochovice
ZO schvaluje navrženou Síť sociálních služeb pro rok

2022 v ORP Židlochovice.
ZO schvaluje Smlouvu o zajištění financování sociálních

služeb v rámci dotačního programu „Podpora základních
činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních
služeb občanům města Židlochovice a občanům správ-
ního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2021“. Stanovená
částka dotace naší obce činí 11191 Kč. 

Různé – žádosti, smlouvy, územní plánování, 
rozpočtové opatření apod.

– Žádost 
Na základě žádosti občana Měnína byla Civilnímu úřadu

pro letectví zaslána stížnost na létání cvičných letů nad
obcí.

– Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
ZO neschvaluje finanční dar ve výši 7.500 Kč pro Linku

bezpečí, z.s.

– Pachtovní smlouva
ZO schvaluje pachtovní smlouvu mezi obcí Měnín a sou-

kromým zemědělcem z Měnína. Výše pachtovného činí
8 458 Kč.

– Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv
a povinností mezi dvěma vlastníky provozně 
souvisejících kanalizací
ZO schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájem-

ných práv a povinností mezi dvěma vlastníky provozně
souvisejících kanalizací.

– Smlouva o dílo
ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Měnín, Měnín 34

a společností ECOLED veřejné osvětlení s. r. o., Karlo-
varská 1104/14, Praha-Ruzyně na provedení „Revitali-
zace veřejného osvětlení obce Měnín“. Cena díla je
1 180 998,85 Kč s DPH. Ukončení prací nejpozději 30.11.
2021.

– Intenzifikace a modernizace ČOV Měnín 
návrhy smluv administrace výběrového řízení 
a dotačního managmentu
ZO schvaluje smlouvu příkazní č. 959/2021-P na zabez-

pečení, vyhlášení, průběhu a vyhodnocení zadávacího 
řízení na VZMR na služby na vypracování projektové do-
kumentace pro připravovanou investiční akci „ČOV Měnín
intenzifikace a modernizace“. mezi obcí Měnín, Měnín 34
a společnosti Jančálek s. r. o., U Tržiště 22, Břeclav.

ZO schvaluje smlouvu na zabezpečení inženýrské a po-
radenské činnosti při přípravě stavby „ČOV Měnín intenzi-
fikace a modernizace“ mezi obcí Měnín, Měnín 34 a spo-
lečnosti Jančálek s. r. o., U Tržiště 22, Břeclav.

– Územní plánování
ZO pověřuje Radu obce přípravou postupu přijímání ná-

vrhů změny územního plánu z pohledu časového ome-
zení.

– Rozpočtové opatření č. 3/2021
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením

č. 3/2021, které schválil starosta obce dne 29. 4. 2021.

– Prodej cisternové automobilové stříkačky 
JSDH Měnín
Z důvodů zakoupení nové cisternové automobilové stří-

kačky CAS pro JSDH obce Měnín souhlasí ZO s prodejem
cisternové automobilové stříkačky CAS Liaz JSDH Měnín
za minimální cenu 250 000 Kč.

Vysvětlivky:
ZO – Zastupitelstvo obce Měnín
RO – Rada obce Měnín
VO – veřejné osvětlení

ZPRÁVY Z OBCE
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Plánovaná výsadba stromů v obci
I v letošním roce bude vedení obce realizovat další

výsadby stromů v katastru naší obce. Jedná se o dva
projekty, jejichž cílem bude výsadba více skupin stro-
mů, keřů a stromořadí. Tyto výsadby budou provedeny
pod odborným dohledem v podzimním období roku.
V případě, že to covidová situace dovolí, bude do reali-
zace výsadeb zapojena občanská veřejnost. Uvedené
projekty budou spolufinancovány z dotačního progra-
mu MŽP prostřednictvím Státního fondu životního pro-
středí. Jedná se o podporu, která je vyhlášena ve výzvě
č. 9/2019, 3. aktualizované znění, v rámci Národního
programu životního prostředí, NPŽP 9/2019 – 5.4.A. 
Prioritou tohoto programu je zlepšení funkčního stavu
zeleně ve městech a obcích s hlavní aktivitou 5.4.A –
zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných
vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace
opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijí-
cích živočichů v sídlech. Maximální míra podpory je 
stanovena na 100 % ze způsobilých výdajů. 

Projekt I.
Výsadba stromů v obci Měnín

Předmětem projektu je výsadba stromů na čtyřech 
lokalitách v obci Měnín. V návaznosti na dříve prove-
dené výsadby dojde k založení další mladé generace
dřevin v obci, což přispěje k celkové stabilitě výsadeb
v centru obce a posílení biodiverzity výsadbou domá-
cích dřevin uvnitř sídla. Vybrané lokality patří k význam-
ným plochám veřejné zeleně a jejich význam pro pozi-
tivní ovlivnění mikroklimatu sídla je nesporný. Nové
výsadby také zatraktivní dané prostory, rozšíří věkové
spektrum dřevin a zajistí kontinuitu existence funkčních
výsadeb v intravilánu obce. Při přípravě projektu obec
spolupracuje s firmou Atregia s.r.o. 

Projekt II. 
Výsadba stromů v Měníně kolem mrtvého ramene

Podél mrtvého ramene v okrajové části intravilánu
obce Měnín bude vysazeno 28 ovocných stromů, kte-
rými bude na dvouřadou alej doplněno stávající stro-
mořadí javorů. Lokalitou vede oblíbená trasa pro krátké
vycházky obyvatel obce s dětmi nebo pro venčení psů.
V dohledné době na sousedních pozemcích bude vzni-
kat nová zástavba rodinných domů. Pro jejich obyvatele
pak toto místo bude sloužit jako nejbližší obecní parčík.
Vysazeny budou netradiční ovocné stromy a mimo pro-
jekt také jedlé keře, jejichž plody budou místní moci 
využívat pro drobnou spotřebu. Každý vzrostlý strom

v intravilánu obce je nesmírně cenný – přináší stín, po-
máhá zadržovat vodu, ochlazuje a zvlhčuje mikroklima,
je stanovištěm pro bezobratlé živočichy a ptáky. Z ovoc-
ných stromů jsme vybrali takové druhy, které mají spíše
menší plody a jsou netradiční a pro návštěvníky místa
zajímavé, zároveň je většina z nich relativně odolná
vůči suchu. Výsadba ovocných stromů podél mrtvého
ramene zpříjemní pobyt na tomto místě obyvatelům
obce při jejich každodenních vycházkách. Stromy budou
tento prostor zkrášlovat, ochlazovat, zvlhčovat jeho mi-
kroklima a budou sloužit také jako úkryt a stanoviště pro
různé organismy. Na výsadbu stromů bude navazovat
výsadba jedlých keřů, která místo ještě dále zatraktivní.
Při přípravě projektu spolupracuje obec s firmou Ashpa
s.r.o.

Návrh výsadby stromů a keřů v Měníně 
podél mrtvého ramene

Požadavek zadavatele
Dosadit druhou řadu stromů, která bude s javory tvo-

řit alej. Tuto řadu stromů podsadit keři. Použité druhy
stromů a keřů by měly mít plody jedlé pro lidi i živo-
čichy (ideálně drobnější – jeřabiny, bobule), nesmí být 
využity druhy jedovaté.

Vlastní návrh
Vysadit celkem 28 ks stromů, z nich 24 dosadit k ja-

vorům do trojsponu (viz grafické znázornění), 4 ks do-
sadit do linie javorů na prázdná místa. Keře (celkem 
50 ks) vysadit v přerušované linii mezi nově vysaze-
nými stromy a východní hranicí pozemku, sazenice
z estetických důvodů občas dávat po více jedincích 
u sebe, občas jednotlivě, občas různě dlouhé úseky vy-
nechat.

Navrhované druhy stromů – použít alespoň 5 druhů
z výčtu níže, zastoupení každého druhu max. 25 %:
kdouloň, jeřáb oskeruše, jeřáb břek, jeřáb muk, jeřáb
prostřední, plodové jeřáby (např. odrůdy Granatnaja,
Konzentra, Moravský sladkoplodý, Titan, Dezertnaja,
Běloplodý, Rosina, Kubovaja, Solněčnaja), moruše
(bílá i černá), hruškojeřáby (např. Tatarka).

Navrhované druhy keřů – použít alespoň 6 druhů
z výčtu níže, zastoupení každého druhu max. 25 %:
dřín jarní, hloh, plodové hlohy (šlechtěné), aronie, ra-
kytník, velkoplodý černý bez (např. odrůdy Sampo,
Haschberg), kalina obecná, klokoč zpeřený, líska obec-
ná, ptačí zob obecný.

Každý strom bude upevněn ke třem kůlům a ochrá-
něn pletivem vedeným vně kůlů. Kolem každé vysa-

ZPRÁVY Z OBCE
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zené sazenice bude vytvořena dostatečně široká závla-
hová mísa, která bude zamulčována. Výsadba stromů
a keřů i následná péče o ně budou probíhat v souladu
s příslušnými standardy AOPK ČR.

Východní břeh mrtvého ramene je v pásu širokém několik metrů za-
travněný, po straně tohoto pásu blíže vodě jsou vysazeny javory

Grafické znázornění nové výsadby  ▼►
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I Měnín může být turistickým cílem

ZPRÁVY Z OBCE

Na jaře letošního roku se turistické zajímavosti

staly součástí cykloturistického průvodce Na kole

i pěšky Jižní Moravou a Slováckem. Průvodce vy-

dalo břeclavské nakladatelství Bekr. Mapy a průvod-

ce mapují cyklostezky, zajímavá místa, tipy na výlet

a mnohé další informace. Jedná se o brožuru for-

mátu A5, přibližně 150 stran, okolo 60 tipů na výlet

pro cyklisty i pěší s průběhem trasy, fotkami hlavních

zajímavostí, památek a dominant místního kraje.  

V dnešní době, době chytrých mobilů, se lze obejít

bez tištěných map a průvodců. Stačí je nahradit jen

vhodnou mobilní aplikací. Výsledkem je pak jedno-

duchá cykloturistická aplikace NA KOLE I PĚŠKY,

kterou lze využít ve všech chytrých mobilních telefo-

nech. V této aplikaci mimo jiné najdete i odkaz na

Měnín jako turistickou destinaci.
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Letní kino Měnín 

KULTURA

Sportovní areál Pastvisko Otmarov 

30. 7. 2021, 21.15 

BÁBOVKY
Romantický / drama / komedie / Česko / Slovensko, 2020, 97 minut 
Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková, 
Marek Taclík,  Barbora Poláková, Táňa Pauhofová 

Areál sokolovny Měnín 

11. 8. 2021, 21.00 

CHLAST
Drama / Dánsko, 2020, 117 minut 

12. 8. 2021, 21.00 

KŘUPAVÍ MAZLÍČCI 
Animovaný / dobrodružný / komedie / rodinný / fantasy 
USA / Španělsko, 2017, 105 minut 

13. 8. 2021, 21.00 

MATKY
Komedie / Česko, 2021, 95 minut 
Hrají: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra Nováková, 
Gabriela Marcinková, Jakub Prachař, Jiří Langmajer, Štěpán Benoni, 
Vladimír Polívka 

Vstupenky v předprodeji na smsticket a na místě  /  Občerstvení zajištěno
Změna programu vyhrazena /  Režim bude dle vládního nařízení

Milí čtenáři,

po dlouhé době, kdy jste naši knihovnu mohli v dů-
sledku vládních opatření navštěvovat pouze skrze vý-
dejní okénko, jsme se setkali opět i uvnitř a vy si tak
mohli knihy vybrat sami. Zároveň vám chceme poděko-
vat,  že i přes místy otravná hygienická opatření jste
možnosti návštěvy využili. 

Opět se blíží prázdniny a s nimi již běžná změna
v otevírací době knihovny. Otevřeno tedy bude od 16.00
do 20.00 vždy v úterý. Začátek prázdnin bude, co se
otevírací doby týče, o trochu komplikovanější:

Informace z knihovny
čt 1. 7. 2021 otevřeno (podle klasické otevírací

doby)
út 6. 7. 2021 zavřeno (státní svátek)
čt 8. 7. 2021 zavřeno (podle prázdninové 

otevírací doby)

Po prvních dvou týdnech bude otevírací doba už pra-
videlná, tj. každé úterý od 16.00 do 20.00.

Děkujeme za trpělivost, kterou jste s knihovnou měli
přes toto lehce improvizované období. Zároveň děku-
jeme, že jste na knihovnu nezapomněli a stále se do ní
rádi vracíte. Alena Geršlová
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Covidové Velikonoce v Měníně
Bohužel i letos nás čekaly velikonoční svátky pod tak-

tovkou vládních omezení.
I přesto bylo v Měníně několik možností si je užít

a hlavně připomenout jejich podstatu.
Jednou z nich bylo klasické hrkání. Na Zelený čtvrtek

byl Pán Ježíš zrazen a zajat, na Velký pátek byl za nás
mučen, ukřižován a pohřben a v hrobě odpočíval po
celou Bílou sobotu. Proto v tyto tři dny nezvoní zvony,
ale ozývá se smutný zvuk dřevěných hrkaček. Paní Rů-
ženka Aujezdská svolala děti, které navštěvují nábo-
ženství a ty dostaly hrkačky a chodily určenou trasu, tak
jak bylo zvykem i v minulých letech. Tím nahrazovaly
již zmiňované zvony.

Paní Tereza Vránová zorganizovala akci Vykutálená
vajíčka Měnín. Děti s rodiči vyráběli vejce z jakéhokoliv
materiálu a následně je vyfotili a vystavili u domu či
v okně. Fotky se posílaly na Facebook a od tam už pu-
tovaly k ostatním, aby si je mohli prohlédnout. Akce se
zúčastnila spousta dědin a měst v ČR.

Obec Měnín pro vás přichystala Velikonoční stezku.
Ta vedla od Rybníčka podél Říčky (Zlatého potoka)
k sokolovně a následně po druhém břehu až k mostu
ulice Pod mlýnem a zpět. Na této stezce bylo připra-
veno 14 stanovišť. Na každém z nich jste našli lehčí
úkoly pro menší děti, a pak ty těžší pro děti větší.
Všechny úkoly se týkaly Velikonoc a jara.

Výsledky otázek z úkolů se zapisovaly do karty.
A pokud děti karty podepsaly a odevzdaly do schrán-
ky u obecního úřadu, dostaly následný týden diplom
a sladkost. Stezku absolvovalo asi 80 dětí a máme na
ni jen samé dobré ohlasy.

ZPRÁVY Z OBCE

Také ZŠ Měnín se připojila k velikonoční tématice. 
Před školou se objevil velikonoční stromek s několika
kraslicemi, které hlídal velikonoční zajíček. Aby byl 
stromek pestřejší, mohly děti na stromek připojit svoje
kraslice či jinou výzdobu. Petra Kiršová

Reakce jednoho brněnského tatínka na naši Veliko-
noční stezku: 

„Dobrý den, chtěl bych vám poděkovat za diplom
a odměnu pro synka za velikonoční stezku. Myslel jsem
si, že se vám nebude chtít posílat diplom do Brna, tak
jsem byl překvapen! Děkuji a přeji hezký den a hodně
zdraví!“ Ivo Kočvara

Velikonoční výzdova před základní školou 

Velikonoční stezkaUkázka práci měnínských dětí v akci „Vykutálená vajíčka“
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ZPRÁVY Z OBCE

Posláním Diakonie Broumov je pomáhat lidem, kteří
se z nějakého důvodu ocitli v krizové životní situaci či
na okraji společnosti, například poskytnutím ubytova-
cích služeb nebo s jejich pracovní či sociální integrací.
Cílem je, aby tito lidé byli schopni se o sebe postarat
a našli znovu své místo ve společnosti. 

Činnost sociálního družstva a poskytované služby
mají celorepublikový charakter, proto spolupracujeme
se všemi lidmi dobré vůle, jinými humanitárními
organizacemi, církvemi a dalšími institucemi.

Naše obec se k této sbírce připojila v měsíci dubnu,
kdy po dva pátky bylo možné dovézt potřebné věci do
sálu radnice. A dárců z řad měnínských občanů i blíz-
kého okolí se našlo opravdu hodně. Nakonec se na
Diakonii odvezlo přes 160 kusů pytlů oblečení, několik
krabic bot, nádobí, hraček a hygienických potřeb pro
děti.

Tímto vám za spoluúčast na charitativní akci děku-
jeme. 

Petra Kiršová

Sbírka pro Diakonii Broumov
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RegionŽidlochovicko.cz je vhodná platforma pro
propojování lidí a jejich spolupráci

Obyvatelé Měnína mají možnost sledovat web 

RegionŽidlochovicko.cz, 

který jim přináší informace o místních službách, kultur-
ních akcích, nabídce práce, články na domácí témata
aj. Tento web je součástí regionálních portálů Brněn-
ska, které letos v dubnu oslavily dvacáté výročí vzniku.
Jejich záměrem je podporovat kvalitní život obyvatel
a rozvoj obcí v okolí Brna a na Vysočině. 

Na začátku byl nápad dvou středoškolských studentů
vytvořit místní periodikum v obci Zastávka na Rosicku.
V roce 2001 připravili internetový měsíčník E-METRO,
který se po dvou letech změnil v portál regionu Rosicko.
Začaly přibývat další regiony a v současnosti je v pro-
vozu 21 regionálních portálů. Jejich přehled můžete
najít na odkaze RegionyBrněnska.cz, kde je také celá
historie regionálních portálů v datech.

Informace na regionálních portálech slouží především
místním obyvatelům, ale přejímají je také velké me-
diální společnosti. 

Přinášíme vám ukázku z rozhovoru s ředitelem a za-
kladatelem portálů Martinem Horkým, kde se dozvíte,
jak se RegionyBrněnska rozrůstaly, kdo jsou uživatelé
portálů, k čemu jim stránky slouží a jak probíhá spolu-
práce s místními zpravodaji. Celý rozhovor s redaktor-
kou Kateřinou Szczepanikovou najdete na www.region-
zidlochovicko.cz. Martin Horký v něm vypráví, jak se mu
podařilo volnočasovou aktivitu přetvořit v ziskový pro-
jekt a o neúspěších, které překonával. Dále o tom, jak
souvisí rozvoj regionálních portálů s jeho dlouholetým
pobytem v Japonsku, a že péče o regionální oblasti
ovlivňuje celou společnost.

● Regionální portály postupně přibývaly – Blanensko, 
Židlochovicko, Pohořelicko, Ivančicko a Velkobíteš-
sko...

Portály v dnešním grafickém konceptu a funkčnosti
byly spuštěny před deseti lety, 1. srpna 2011. Připadaly
mi jako vhodná platforma pro propojování lidí mezi

sebou a jejich spolupráci. Jedno z prvních mediálních
partnerství, které jsme uzavřeli, bylo při organizování
celorepublikové akce Ukliďme Česko. Tím, že jsme re-
gionální, můžeme informovat o jednotlivých úklidových
akcích. Lidé se dali dohromady a řekli si „místo výletu
půjdeme uklízet“. Tímto způsobem podporujeme místní
iniciativy na různých úrovních. 

● Jsou mezi těmito jednadvaceti portály významnější 
rozdíly?

Je obrovský rozdíl mezi regiony, které jsou v blízkosti
Brna a těmi na začátku Vysočiny, jako např. Moravské
Budějovicko nebo Třebíčsko. Čím jdete od Brna dále,
tím zřetelnější je rozdíl ve struktuře průmyslu a služeb.
Regiony blízko Brna mají větší příležitosti kulturního 
vyžití a je v nich i více firem. V těch vzdálenějších není
tolik pestrá nabídka volnočasových aktivit. Bezesporu
je tam důležité zase jejich spádové město. Vzhledem
k tomu, že každý náš portál je vystavěn stejně, jsou roz-
díly vidět třeba v počtu akcí v kalendáři. 

● Jakým způsobem s vámi uživatelé portálů komuni-
kují?

Většinou je to tak, že něco potřebují a nedokáží to na-
stavit. Pro nás je zpětná vazba velmi cenná, protože

ZPRÁVY Z OBCE

Martin Horký
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neustále zjišťujeme, že jsme uzavřeni ve vlastní bublině
a nedokážeme dohlédnout, jakým způsobem mohou
uživatelé portály používat.

● Když mluvíte o uživatelích, máte na mysli jejich dvě
skupiny – čtenáře portálů a firmy, které na nich inze-
rují?

Přesně tak, ale ta hranice mezi nimi se neustále stírá.
S portálem můžete interagovat různým způsobem. Jed-
nou si tam čtete článek, jindy si zadáte inzerát na pro-
nájem bytu. Nyní připravujeme možnost vytvořit si
vlastní profil uchazeče o práci a odpovídat pohodlně na
nabídky práce různých zaměstnavatelů. Následně mů-
žete sledovat jejich reakce, jak je to běžné u speciali-
zovaných pracovních serverů. 

Naše unikum je, že když publikujete nějaký obsah,
např. hledáte zaměstnance, dostanete několik služeb
najednou – vaši pracovní nabídku zveřejníme na webu,
zároveň ji rozešleme uchazečům e-mailem, zobrazíme
v tzv. boxíku na hlavní stránce Seznam.cz a pošleme
Googlu k indexaci. Dokonce umíme inzerát automati-
zovaně publikovat až na 42 facebookových stránkách.
Portál tedy funguje jako jakýsi rozcestník, který vám
zjednodušuje práci.

● Jak probíhá spolupráce s místními zpravodaji?

V místních zpravodajích se často objevují zajímavé
informace. Jsou to periodika, která jsou zajímavá nejen

pro čtenáře z dané obce nebo města. Bývají ale špatně
dostupná pro lidi mimo region. Častokrát je to tak, že
o šikovných mažoretkách z jedné obce, které jsou
mistryně Evropy, v sousedním regionu nikdo moc neví.
To je myslím škoda. Z tohoto důvodu spolupracujeme
s desítkami redakcí místních zpravodajů a přejímáme
jejich články. Zviditelňujeme něco, co v regionech je,
ale informace o tom nejsou dostupné. 

● Vy jste také zprostředkovávali pomoc v době pande-
mie. Jak?

Před rokem jsme zpracovávali různé speciály ve spo-
lupráci s krajem a připravovali jsme základní informační
servis ohledně dopravy a nabídek pomoci dobrovolníků
přímo v regionech. Jako pomoc restauracím jsme jim
nabídli možnost bezplatně propagovat polední menu.
Informovali jsme také o tom, kde se šijí roušky, které
nemocnice mají nedostatek ochranných prostředků aj.
Využili jsme portály k tomu, aby se lidé mohli mezi
sebou propojit. 

Dnes je naše role informovat o aktuálním dění, takže
připravujeme servis o počtu nemocných, přípravách 
očkování a podobně. Nabídli jsme pomoc dobrovol-
nické iniciativě Cesta ven, která sdružuje komunikační
agentury a pro úřad vlády vede kampaň k očkování. Po-
skytujeme naše kapacity zdarma, abychom podpořili
zvládnutí pandemie. 

Kateřina Szczepaniková

ZPRÁVY Z OBCE

2_2021_Sestava 1  22.06.21  9:40  Stránka 17



18

HISTORIEZPRÁVY Z OBCEZPRÁVY Z OBCEŠKOLSTVÍ / ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střípky z branného dne
V pátek 21. května se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili bran-

ného dne. Děti se rozdělily do 4 skupin a střídaly se na 
4 stanovištích: 1. orientace v terénu, evakuační zavaza-
dlo, 2. základy první pomoci, aplikace Záchranka, 3. mi-
mořádné situace, základy přežití, 4. ukázka zbraní, pra-
vidla střelby. 

Děti si vyzkoušely i střelbu. Tento den se velmi vydařil 
a podle ohlasů dětí byly všechny spokojené.

Zde jsou některé postřehy dětí:

První pomoc – zaujalo mě, že se srdce má masírovat 
do rytmu rolniček. Pravidla střelby – to mě bavilo, protože 
jsem ještě nikdy nestřílela. K tomu mám menší zážitek, ne-
umím mířit pravým okem, tak nás napadlo, že si na levé 
oko dám vlasy. No a pak to šlo samo.     (Nikol Š., 5. třída)

V ukázce zbraní nám pán ukazoval různé zbraně a ří-
kal nám, co musíte udělat pro to, abyste mohli mít legál-
ně zbraň. Střílení – druhý pán nám nachystal balónky, do 
kterých jsme stříleli vzduchovkou. Na stanovišti základy 
přežití nám pán říkal, co si máme vzít, když jdeme na 
delší dobu ven nebo do lesa nebo jak přežít.

(Vanda P., 5. třída)

Naučil jsem se, jak a co nosit v případě evakuace, orien-
taci na mapě, taky jsme stříleli ze vzduchovky, prostě celý 
den byl super.                                       (Daniel H., 5. třída)

Nejvíce se mi líbily základy přežití. Užitečné pro mě 
byly základy první pomoci. Branný den byl velice skvělý.

(Štěpán Ž., 5. třída)

Největší zábava bylo to přežití. Tam byly nože, prostě 
to bylo super a ten chlap byl hodně drsnej a z ničeho nic 
vytáhl nůž.                                             (Daniel N., 5. třída)

Na branný den jsem se moc těšil. Představoval jsem si 
ho takhle: hezké počasí, hry, střílení a trefování do terče, 
dozvědět se něco zajímavého.                  (Ondřej P., 4. tř.)

Branný den 4. a 5. třídy se uskutečnil na fotbalovém 
hřišti v Měníně. Bylo tam pět stanovišť. Na jednom jsme 
se dozvěděli, co si máme sbalit do evakuačního zava-
zadla, na druhém jsme hledali v mapě trasu do nemoc-
nice, na třetím byly informace, jak přežít v krajině, na čtvr-
tém seznámení s různými druhy zbraní a na pátém jsme 
stříleli ze vzduchovky.                                      (Adam J., 4. tř.)

Na stanovišti se záchranářem to bylo fajn. Byla tam fi -
gurína, kterou jsme pojmenovali Franta. Na ní jsme zkou-
šeli masáž srdce. Pumpovali jsme srdce do rytmu pís-
ničky a zpívali jsme: „Rolničky, rolničky, kdopak vám dal
hlas…“                                                      (Denisa H., 4. tř.)
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Nová výzdoba naší školy

Nejvíce se mi líbilo, jak nás pan Marek učil, na co se 
používají různé nože, jak a kde bezpečně zapálit oheň 
a jak vyčistit špinavou vodu z řeky. Špinavou vodu vyčis-
tíme tak, že si vezmeme PET láhev a dáme do ní vrst-
vu uhlí a mechu. Tenhle postup opakujeme, dokud láhev
celou nenaplníme. Potom tím přelíváme vodu, kterou
nakonec musíme převařit. Počkáme, až voda vychladne,
a čistá voda je hotová.                                  (Adéla V., 4. tř.)

Když chceme přečkat noc v krajině, musíme znát zá-
klady přežití: jak rozdělat oheň, nouzové zdroje vody, tepel-
ná izolace, nouzový přístřešek, nouzové zdroje potravin.

  (Kristýna Z., 4. tř.)

Stříleli jsme vleže ze vzduchovek. Jedna byla přes-
nější a ta druhá měla na hledí a na mušce barevná svě-

týlka. Trefovali jsme se do balónků a plechovek, ti šikov-
nější i do tyčky. Kdo se trefi l do tyčky, vyhrál balónek.

(Eliška O., 4. tř.)

Na stanovišti s ukázkou zbraní se říkalo, jak máme jed-
nat s puškou. Co musíme vědět, když nějakou chceme 
mít. Jak poznáme, jestli člověk je nebo není ozbrojen. 
Kdo nosí zbraň – musí mít uniformu (policista, myslivec, 
voják), ke zbrani potřebuješ mít zbrojní průkaz, zbraň se 
nosí vždy mírně do boku (nahoru – kulka se vrátí a ně-
koho trefí, dolů – prostřelím si nohu).                  (Maty, 4. tř.)

Branný den se velmi vydařil. Počasí nám vyšlo, děti 
se dozvěděly spoustu zajímavých věcí a všichni jsme se 
dobře pobavili. Už teď se těšíme na další podobné akce.

ŠKOLSTVÍ / ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Velikonoční tvoření 

ŠKOLSTVÍ / ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Letos poprvé jsme měli
možnost rozdávat dětem
velikonoční výseky, 
a i přesto, že se nechodilo do
školy, podařilo se nám zajistit,
aby se tento tvořivý materiál 
k dětem dostal. 
V naší základní škole,
která spolupracuje v rámci
projektu Šikovné ručičky, 
jsme udělali svolávací akci 
a dětem před školou výseky
rozdali. Získaly tím nejen
zpestření odpoledne 
při vybarvování a lepení, 
ale i jedničku 
do výtvarné výchovy.
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Po dobu distanční výuky probíhalo v naší škole hlídání dětí rodičů, kteří 
pracují ve vybraných profesích (zdravotníci, sociální prac. atd.).Toto hlídání 
zajišťovaly vychovatelky ze školní družiny s pomocí asistentek.

I když se jednalo jen o 16 dětí, byla tato práce často organizačně ná-
ročná. Hlídání probíhalo od 6.30 do 16.30. Děti byly ve věku 5 až 10 let 
a ve škole se nepravidelně střídaly podle potřeby rodičů.

V dopoledních hodinách se děti různě připojovaly k on-line výuce podle 
školy, třídy a skupiny. Chodily k nám totiž i děti z jiných vesnic i škol. Bylo 
důležité stále sledovat časy, kdy měly děti pracovat přes PC.

Někdy jsme bojovaly s nedostatkem tříd i PC. Ve škole totiž současně 
probíhaly i konzultace dětí s pedagogy a asistenty. V prvních týdnech se 
občas stávalo, že připojení vypadávalo, přerušovalo se, někdy se připojení 
nepodařilo vůbec. Byly to chvilky, kdy jsme se pěkně zapotily.
Časem jsme však chyby vychytaly a vše se naučily. 
V čase, kdy děti nebyly připojeny na PC, se učily a psaly domácí úko-

ly s vychovatelkami a asistentkami. Pro obědy jsme si chodili do kuchyně 
v mateřské školce. Odpoledne, po obědě a po splnění všech domácích úko-
lů, probíhala zábava a odpočinek podobně jako ve školní družině. 

Tyto dny byly pro všechny velice náročné.  Přály bychom si, aby se již ni-
kdy neopakovaly. Přesto si ale myslíme, že jsme vše dobře zvládly a rodiče 
i děti byli spokojeni.

Vychovatelky a asistentky 

Hlídání dětí v měnínské škole

Vzhledem k situaci v našem státě nemohlo být usku-
tečněno tradiční pálení čarodějnic. Proto jsme se ve 
školní družině a po domluvě s některými asistenty roz-
hodly připravit netradiční procházku kolem Měnína. 

S výrobou čarodějnice a chaloupky nám pomáhaly 
i děti v družině. Samozřejmě i čarodějnice musí dodržo-
vat vládní nařízení, a proto měla i stylový respirátor. Přile-
těla na svém koštěti a uvelebila se u dětského hřiště 
nad perníkovou chaloupkou, kde byl i začátek čaroděj-
nické stezky. 

Děti se mohly na stezku vydat společně s rodiči nebo 
kamarády, od čtvrtka 29. 4. do neděle 2. 5., kdykoliv bě-
hem dne. Našly zde 18 úkolů různé obtížnosti. Na kon-
ci, u rybníčka, je čekala podobizna čarodějnice Matyldy, 
se kterou se mohly děti vyfotit, vybrat sladkou odměnu 
a obrázek čarodějnice k vymalování. 

Snad se nám podařilo alespoň na chvíli vytáhnout 
děti na procházku a trochu protrénovat mozečky v počí-
tání, hledání a doplňování. 

Děkujeme všem, že nám úkoly nezničili a budou se 
moci v budoucnu použít i pro další děti. Jen nás malinko 
mrzí, že někteří účastníci po cestě odhazovali odpadky 
a znečistili tak nedávno uklizené okolí naší obce. 

Vychovatelky školní družiny

Stezka čarodějnice Matyldy
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Rozloučení s předškoláky v MŠ Měnín
Děti se dozví o všem možném, zazpívají si, zasmějí se, 
zatancují a aktivně se budou podílet na celém programu. 

Nedávno jako tříleté přišly do naší školky a teď už se 
loučí s kamarády i učitelkami. 

V Mateřské škole Měnín se budeme v průběhu června 
loučit s předškoláky slavnostně, tradičně a také zážitkově. 

Máme pro děti připraven program s vystoupením, kde 
proběhne každoroční pasování předškoláků na školáky. 

Když jsme byly malé děti, mámy vzaly bačkůrky
a než jsme se rozkoukaly, odvedly nás do školky. 

Vykulené oči měl jsem k tomu pusu dokořán,
byl jsem trochu vystrašený, rozhlížel se do všech stran.

Do té doby znala jsem jen mámu, tátu, babičku, 
teď tu stojím s cizí paní, kolem spousta človíčků. 

Poznal jsem, že nebaví mě, honit se za míčem sám,
že s kámošem je všechno lepší, kamarádství svědčí nám. 

A když přišly chvíle smutku, nebo bolest na duši, 
byl tu pro mě vždycky někdo, kdo mi slzy osušil. 

Šrámy, boule, modřiny, to nejsou žádné noviny. 
To se prostě dětem děje, když objevují svět,
za čas se jim každý směje a vrátil by ty roky zpět. 

Pedagogický kolektiv MŠ Měnín

Teď už poznám spoustu kytek, zvířat, ptáčků, pohádek, 
jak přírodu ochraňovat, proč se s námi točí svět. 

Já zas už vím, co je čtverec a jak napsat jedničku, 
jak postavit domek z lega, zavázat si tkaničku. 

Teď už všichni dobře známe, jak se k sobě chovat máme. 
Brzy půjdem do školy, budem nosit úkoly. 

Vyrostou z nás dospěláci, budeme mít svoji práci. 
Snad nezapomenem si umět hrát a o vše živé pečovat. 

My se ve světě neztratíme, kde je domov, dobře víme. 
Je to místo v našem srdci, vůbec není maličké,
rodině a kamarádům zatím patří celičké. 
Čeká na nás velký svět, 4, 3, 2, 1, teď.

ŠKOLSTVÍ / MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Dětské rybářské závody
Rybářské závody pro děti se uskutečnily v sobotu 29. 5. 2021. Aspoň 

tento den z celého týdne dopoledne nezapršelo a sem tam i hřálo sluníčko. 
Kolem 50 dětí si ráno přivstalo a už od šesté hodiny sedělo v doprovodu 

rodičů kolem břehu Rybníčka. Atmosféra byla velice příjemná, úlovků bylo 
hned několik a hlavním lákadlem byla koza, kterou nakonec bylo možné 
vyhrát v závěrečné tombole. 

Závody nakonec vyhrály dvě holky, a to Ema Aujeská za největší chyce-
nou rybu a Veronika Kiršová za nejvíce ulovených ryb. Z kluků pak nejvíce 
ulovených ryb měl David Kirš. 

Petra Kiršová
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Jarní stezka

Narozeninoví motýlci

,,Maminko, já mám narozeniny a jako loňský rok 
kvůli koronaviru nemůžu mít ve školce oslavu,“ smut-
ným tónem mi řekla moje dcera začátkem dubna.

Nedalo mi to a po chvíli přemýšlení mě napadlo 
pro děti něco vyrobit. Výrobkem si děti z její třídy na 
dceru aspoň vzpomenou.

Sabinka vykrájela 60 kusů motýlků z keramiky 
a pestrými barvami je pečlivě vybarvila. V její naro-

Koncem dubna letošního roku měly děti možnost se 
zúčastnit ,,Jarní stezky“, která vedla od Rybníčku podél 
Zlatého potoka. Byla určena především dětem předškol-
ního věku.

Kdo se vydal na ,,Jarní stezku“, musel zdolat 9 stano-
višť, na kterých se plnily různé druhy úkolů. Kluci i holky 
tím, že se zapojili – procvičili pozornost, paměť, jemnou 
motoriku a jiné.

Také zjistili, jestli mají dostatek znalostí z pohádek, 
básniček, různých skládaček a her.

Jsme rádi, že ohlasy na stezku byly kladné. Potěšilo 
nás, že se stezka natolik líbila, že většina dětí se vracela 
plnit úkoly nejen jednou.

 Jarní stezka byla vytvořena pro zpestření procházky 
s malými dětmi. Také na výrobě se podílely především 
děti ve věku 3–5 let.

Vytvořili: Sabinka a Tiborek Kabátovi s maminkou

aneb Alternativa oslavy dítěte v mateřské škole

zeninový den jsme spolu motýlky vypustily do polí. 
Poprosily jsme paní učitelky, aby daly zprávu na fa-
cebookové stránky třídy Mravenečků: 

,,Kamarádi moji, místo oslavy mých narozenin ve 
školce si zajděte chytit motýlka na památku od Sa-
binky.“

Radka Kabátová

SPOLEČNOST
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ZPRÁVY Z OBCESPOLEČNOST

Testováno na zvířatech
V naší zahradě jsou vítáni všichni tvorové, kteří příliš 

nenarušují náš klid, pohodu, rodinnou a přírodní rovnová-
hu, a tak se jim snažíme připravit vhodné podmínky, aby 
se jim u nás líbilo. Pokud hledáte inspiraci tohoto druhu, 
připravili jsme pro vás tento příspěvek.

Po zimě, kdy tu navzdory plnému krmítku a jablkům 
pod ním vidíme jen jednou za čas nějakého kosa nebo 
sýkorku, začínají mohutné invaze ptactva. Tuto návštěv-
nost podporujeme umístěním klasických dřevěných bu-
dek. Tento rok poprvé testujeme speciální příbytky pro 
vlaštovky a jiřičky vyrobené z dřevocementu, které jsme 
připevnili na zeď průjezdu. Máme tu k dispozici i pítko či 
bazének pro osvěžení. Kde to bylo trochu možné, vysadili 
jsme keře, jejichž bobule jsou pro ptáky zajímavé. Ne-
stříhané odkvetlé luční květiny jim zase poskytují potravu 
v podobě semen.

Pokud chcete na zahradu nalákat ježka, je dobré vy-
sadit a pěstovat husté keře a v méně frekventovaných 
koutech ponechat hromady větví a listí. Taková zabydlená 
ježčí rodina má kromě ekologického i ekonomický přínos. 
Ježci jakožto velmi významní hubitelé slimáků přispívají 
k větší a lepší úrodě zeleniny. 

Suché zídky nebo hromady kamení zajišťují zázemí 
ještěrkám. Naše první ještěrka, spatřená první rok po za-
ložení zahrady, vyvolala rozruch a bouřlivé nadšení. Dnes 
už jich tu přebývá několik a setkání s vyhřívajícím se pla-
zem patří v teplých měsících ke každodennímu koloritu, 
ale stále každé takové setkání potěší.

V posledních letech nabývají na popularitě hmyzí ho-
tely. Často narážím na různé sofi stikované návody, jak 
si pomocí plechovek, rákosů a všeho možného vytvořit 
domečky pro hmyz. Osobně jsem je nezkoušela, protože 
se mi s tím nechce dělat, ale přinejmenším to krásně vy-

padá. My se omezili na pár dřevěných špalků opatřených 
dírami pro včelky samotářky. Nebezpečí ze strany datlů 
či strakapoudů snad nehrozí, protože domečky máme 
umístěné hned u zdi domu. Obsazenost jednotlivých bytů 
vždy poznáme podle víček, kterými je otvor se včelí lar-
vou uzavřen. 

Pro další hmyz máme na zahradě tlející kusy dřeva, 
kde se mohou realizovat třeba střevlíci, zdobenci nebo dr-
vodělky. Umístila jsem i několik domečků pro škvory – jde 
o květináče naplněné trávou, zavěšené dnem vzhůru ke 
kmeni stromu. Škvoři jsou všežravci, takže nepohrdnou 
ani okrasnými květinami nebo užitkovou vegetací, bývají 
tedy řazeni mezi škůdce. To však velkoryse přecházím, 
protože ani já nejsem stoprocentní klaďas. Protože si prý 
škvoři však nejraději pochutnávají na mšicích, vyplatí se 
nějakou tu škvoří populaci na zahradě podpořit.

Po stopách měnínského fantoma H.
V naší obci jsme narazili na jeden opravdu záhadný jev, pro který již ně-

kolik let hledáme rozumné vysvětlení. Při našich venčicích vycházkách často 
nacházíme kolem polních cest psí exkrementy pečlivě zabalené v igelitových 
sáčcích. Sem tam se v igelitovém obalu objeví i pohozené rybí fi lé, kuřecí 
řízky nebo kosti, ale psí výkaly co do četnosti nálezů jednoznačně vedou.

Tyto předměty ležící na zemi či pověšené na větvích keřů vzbuzují spoustu 
otázek. Jaký je smysl tohoto počínání? Proč někdo dává do igelitu něco, co 
se jinak během pár dnů v přírodě rozloží samo? Jde o zábavu, obsesivní 
chování, určité sdělení, či nějaký experiment? Máme tu čest s jakýmsi kon-
ceptuálním uměním? Jak dlouho to dotyčný ještě bude dělat? Zlobí se, když 
sáčky sbíráme a uklízíme? Roky plynou, a stále žádné odpovědi. Pro onoho 
neznámého máme pracovní označení fantom H., odhalit jeho pravou identitu 
se nám dosud bohužel nepodařilo. Pokud někdo z vás, čtenářů zpravodaje, 
ví víc než my, budeme moc rádi, když se o tyto informace s námi podělí. Stránku připravila Betka Kopřivová
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Křest nového zásahového vozidla
Vážení spoluobčané, rádi bychom se ohlédli za naší

prací u hasičů.
Začátkem si připomeneme, že letos jsme už měli tři

výjezdy: 
– 12. 2. 2021 technická pomoc – zatopený sklep,
– 31. 3. 2021 požár trávy u skladu DPD, 
– 14. 4. 2021 technická pomoc – strom přes cyklo-

stezku. 
Dále jsme provedli 7. 3. 2021 dezinfekci v naší obci

na covid 19 na veřejných místech.
Potom jsem pokračovali v naší hasičské zbrojnici. Je

nově vymalovaná a do ní jsme dostali nové vozidlo
CAS MAN. Z vozidla máme obrovskou radost, protože
máme obnovený náš výjezdový park a hlavně spoleh-
livý. MAN má kapacitu na vodu 5 000 litrů, má veške-
rou výbavu, kterou jsme ještě neměli a chyběla nám.

Mnohokrát bychom chtěli ještě jednou poděkovat na-
šemu panu starostovi obce a také všem radním.

Dále nás těší, že se nám povedlo utvořit aspoň jedno
družstvo dětí. Jsou opravdu šikovné a je vidět, že je to
baví a snad jim to vydrží co nejdéle. Teď v červnu je 
čekají přátelské závody, tak snad vše dobře dopadne.
Pokud by se k nám chtěl někdo přidat, neváhejte nás
kontaktovat, jste všichni vítáni.

Také bychom chtěli připomenout naše křtění nové-
ho vozidla, které se konalo 5. června 2021 za radnicí.
Všem zúčastněným chceme poděkovat za podporu.
Moc nás to těší  a vážíme si toho, že nás tolik lidí pod-
poruje.

V letošním roce nás ještě čeká naše tradiční drakiáda
s hasiči. Tak snad nám vše dobře dopadne a naše doba
nám to povolí a nedopadne to jako loni, že se akce mu-
sela zrušit.

Dále si můžete přečíst něco málo o naší výjezdové
jednotce, abyste se trošku seznámili s našimi hasiči.

Hasiči Foto: Ilona Vondráčková

Naše výjezdová jednotka se skládá ze 14 členů, kteří
se pravidelně školí.

Máme zde nositele dýchací techniky, pilaře, zdravot-
níky a strojníky.

• Velitel výjezdové jednotky Petr Florian působí ve
výjezdové jednotce od roku 2008, kde byl nejdříve
jako řadový hasič-strojník, poté nositel dýchací tech-
niky a pilař, po několika letech byl zástupce velitele
a pak v roce 2019 byl zvolen jako nový velitel výjez-
dové jednotky, dále si udělal další školení zdravotník.

• Hasič Jaroslav Florian je u výjezdové jednotky od
svých 18 let, kde působil jako velitel-strojník. Teď mo-
mentálně působí pouze jako hasič a starosta hasičů.

• Hasička Martina Florianová působí od roku 2018 ve
výjezdové jednotce jako nositel dýchací techniky, ři-
dička vozu DA a dále jako hlavní zdravotník. Také za-
stupuje hasiče jako jednatelka.

• Hasič Jiří Dvořák nastoupil k výjezdové jednotce
v roce 2008, kdy si udělal strojnické zkoušky, pilař-
ské a nositel dýchací techniky. Teď momentálně moc
u hasičů nepůsobí, protože jeho náplň práce mu to
asi nedovolí a má minimum času.

• Hasič Oldřich Dvořáček se k výjezdové jednotce při-
dal v roce 2017 a nejdříve byl pouze řadový hasič,
poté šel na školení nositele dýchací techniky, dále na
strojnické zkoušky a na závěr si udělal zdravotnický
kurz. Je náš řidič vozu DA.

• Hasič David Vašek působí u výjezdové jednotky od
roku 2008. Byl velitelem výjezdové jednotky. Škole-
ním si také prošel, a to na nositel dýchací techniky
a řidič-strojník, pilař.

• Hasič Jan Vašek je od roku  2008 u výjezdové jed-
notky, jeho funkce jsou nositel dýchací techniky, pilař
a řidič  vozu DA.

• Hasič David Koláček je náš výjezdový člen z vedlejší
vesničky Otmarov, působí u nás od roku 2018, ško-
lení má za sebou jako nositel dýchací techniky, zdra-
votník a řidič vozu DA.

• Hasič Stanislav Drevenák byl zařazen do výjezdo-
vé jednotky v roce 2018, kde působil jako hasič a po 
absolvování školení je také nositel dýchací techniky.

• Hasič Milan Mandinec je náš dlouholetý kamarád od
HZS a v roce 2016 se  přidal k naší výjezdové jed-
notce. Milda má všechna školení, protože pracuje
i profesně jako hasič.

SPOLEČNOST
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• Hasič Luděk Bielčík  je  u nás ve výjezdové jednot-
ce, ale dojíždí k nám z vedlejší vesničky Otmarov. Je
u nás od roku 2018 jako řidič-strojník.

• Hasič Jaroslav Povolný působí u hasičů ve výjez-
dové jednotce od 18 let, je nositelem dýchací tech-
niky, pilař a řidič-strojník.

• Hasič Martin Mondek je opět z vedlejší obce. Působí
u nás jako hasič, řidič a strojník. U výjezdu je u nás
od roku 2019.

• Hasič Jiří Malík je náš nejnovější člen od roku 2021,
zatím se rozkoukává a je pouze řadový hasič. Ale 
připravuje se také na nějaké školení. 

SPOLEČNOST
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Mořský vlk Jan Zeman

Co jste chytil tak jako nejzajímavějšího, když jste měl čas
a chytal ryby?

No, zajímavýho. Většinou jsem chytal olihně, sépie
a makrely, mořského vlka, barakudu. Co mě zabrala
velká ryba, tak mě to utrhlo.

Neměl jste správné vybavení?
Neměl, protože tenkrát se vše deklarovalo, tak ne-

budu tahat udice a drahý navijáky. Měl jsem jen špulky
se silonem a krabičku s háčkama. I na lodích byly udice,
ale nebyly v moc dobrým stavu, smontoval jsem z toho
jednu a chytal jsem na to. 

No a v tom Darbenu, kdy jsme prodávali loď Karlovy
Vary, ty poslední dny nás vyhodili na rejdu. Byli jsme tam
tři dny a tam jsem každý večer nachytal plnou pekařskou
bedýnku ryb. První den říkal kapitán kuchaři „nechte to
jen pro mě“. Ale já jsem řek kuchaři, ať dá každýmu, pro-
tože to bylo ryb a ryb. 

Dá se spočítat na kolika jste byl lodích?
No, to byla Bojnice, Lednice, Kremnica, Zvolen, Ban-

ská Bystrica – tam jsem byl na stavebním dozoru v Pol-
sku, kdy se stavěla nová loď. Tak jsem tam byl před do-
končením. No potom jsem byl na lodi Vítkovice, Orava,
Orlík, Karlovy Vary.

Takže devět dohromady, pět u DP (Dunaj plavby) a čtyři
u ČNP (Česká námořní plavba)
No, taková Bystrica, tam jsem byl několikrát. To mám vše
v námořnické knížce.

Na Orlíku jsem byl po jednom nalodění, protože pak
jsem šel do důchodu.

Když jsem tam přišel, dělal jsem staršího námořníka
a chtěli po mně, abych dělal bocmana. To už jsem chodil
jenom s pilotem na kormidlo a do služeb do přístavu,
protože jsem měl před důchodem, tak ty jiný věci dělali
ti mladí zase...

Už jste byl zasloužilý námořník...
No chtěli, abych dělal bocmana, ale já měl rok do dů-

chodu, a to nestojí za to ty starosti..

A námořníci chodí do důchodu normálně, nebo mají ně-
jakou úlevu?

Námořníci byli v první důchodové skupině, v 55 jdou
do důchodu. Na té lodi máš furt vibrace, když jede hlavní
motor, generátory na elektriku, furt byla vibrace, proto
jsme byli zařazeni do první důchodové skupiny.

No a jaké byly návraty, když jste byl půl roku na moři...
To, už jak jsem položil kufry na břeh, už jsem si od-

dychl, rozumíš, tam se nalodíš a půl roku jsi v jednom
kuse ve střehu. A pak to z tebe všechno spadne. A jak
jsem přijížděl vlakem, většinou jsme jeli z Rijeky, tak tady
na Komárno... už jsem viděl náš Zetor, naše auta... a už
jsem si říkal, už jsem doma.

No a potom, když jste přešel do důchodu, nechybělo
Vám to?

No, ze začátku, ten první a druhej rok, ani tak ne. Ale
potom jsem už lítal v noci ve snu s kuframa. Onehdá se
mně zdálo, už se to tak ztrácí, ale občas... No byly doby,
kdy jsem ráno vstal s pocitem, že se mám nalodit, a pak
jsem si říkal, co blbneš, šak je to rozkradený. Lodě jsou
všechny pryč, kam se chceš vracet. (Na poslední 4 lodě
si vzali úvěr, no a Klaus to privatizoval, 2 miliardy zaplatili
úvěr za dvě lodě a pak je museli prodat za polovičku –
40 milionů dolarů.) Ale ve snu jsem se s nima tak dohodl,
že se mnou počítají, že se mám nalodit. No to bylo roky
furt, to se nedá zapomenout...

To věřím... Na co nejraději vzpomínáte? Určitě je to
těžké něco vypíchnout...

No, byly to dobrý roky, byli jsme mladí. Člověk, když
dostal telegram, když už byl ženatý, tak to bylo na infarkt,
víš. Ale potom, jak došel na podnik a už tam viděl ka-
moše, tak to přešlo.

A to jste nevěděl, kdy přesně budete naloděný?
Počítal jsem určitý termín a pak dojde telegram a mu-

síš nastoupit.

A jak jste vlastně komunikoval s rodinou, dopisy?
Dopisy. A když jsem byl u námořní (ČNP), tak jsem

jednou volal, došel tam borec do klubovny, měl mobil.

ROZHOVOR S JANEM ZEMANEM

Loď Vítkovice

Dokončení rozhovoru z předchozího čísla Měnínského zpravodaje
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Z Jihoafrické republiky jsem volal a taky z Chile za pět
dolarů. A my jsme teda měli zažádáno o telefon, ale víš,
jak to bylo v té době. Ale soused měl telefon. No a když
jsem dojel do Rijeky, tak jsem měl kamoše v přístavu,
dělal tam šéfa, rozděloval brigády na lodě. Tak vždycky
za karton cigaret nebo tak mě nechal zavolat. Jsem si
zavolal k sousedům a ti došli pro manželku a děcka.
Nebo do agencie, ti měli telefony po celým světě, tak od
nich z kanclu. Takže, jak se dalo.

A jinak dopisy... Vy jste taky dostával dopisy na loď?
Jak toto fungovalo?

No třeba u námořní plavby to bylo tak, že poslali dopis
na tu loď, ale na adresu Námořní plavby Praha. Moje
jméno, loď Vítkovice a diplomatickou poštou to došlo do
toho státu, kde jsem zrovna měl být. No ony došly pozdě,
třeba po měsíci...

Máte přátelství z té doby?
No kamarád, ten sem jezdí každý rok. A jináč máme

setkání každý druhý rok v Bratislavě, setkání námořníků
z Dunaj plavby. ČNP mají taky, ale já za ty čtyři nalo-
dění u nich zas tolik těch známých tam nemám. A oni 
mívají v Liberci i v Praze.

Tady v Bratislavě tam mám kapitána, hospodáře, po
tom co byl šéf námořního oddělení. Ten mě poslal i kníž-
ky o námořních lodích, on překládal z polštiny a anglič-
tiny. Právě ten kapitán je ještě na lodi, je před důchodem.
Ten mě jednou telefonoval z Mississippi a z Jihoafrické
republiky k Vánocům.

Nebo to byli kluci, kteří začali jako kadeti, třeba ten ka-
pitán, a my jsme spolem chodili na služby a do města
a tak jsme se skamarádili.

Kam se nejraději vracíte ve vzpomínkách?
Tak hlavně mezi tu partu. Když začali u Dunaj plavby

námořní lodě, tak většinou to byli kluci, co jezdili na Du-
naji, já jsem je všechny znal. Byla to jedna partia. Když
někdo přišel na brigádu od námořní plavby (ČNP), tam
to bylo takový oficiální, víš jak, kádrový, tam bych ne-
mohl dělat bocmana, kdybych nebyl ve straně. U Dunaj
plavby na to kašlali, tam to bylo volnější.

V Oděse bylo dobře, tam jsme vezli z Bejrútu citrony.
Byl tam zábavní podnik, Bratislava se to jmenovalo. Tři
patra, tam byla muzika, všade se tancovalo. V Bejrútu
se nakoupili dámské kostýmky a Rusi to pak nakoupili
od nás. Dvanáct flašek šampusu jednou tam padlo,
číšnica tam měla 80 rublů výplatu a my tam za večer
nechali 140 rublů, no připojili se tam aji nějaký holky...

A co piráti?
Piráti nebyli.
Když jsem došel na Vítkovice, tak tam, jak byl bazén,

byl takovej mantloch (šroubovací poklop) se tomu říká.
Ptal jsem se, proč je to natřený. No že tam došli piráti
a šli jenom za kapitánem a sebrali mu peníze a odešli.

Tak při druhé plavbě, když jeli, všechny cennosti, co měli
schovali pod bazén. Zašroubovali to a ponatírali, aby to
nenašli.

Většinou ti piráti, to bylo v Indonésii v Malajské úžině.
A teď poslední dobou, co kamoš poslal knihu o pirátech,
tak tam je to popsané i z toho Somálska a tak.

Vy jste se naštěstí s nimi nesetkal...
Teď začnem z jiného soudku. Říká se o námořnících,
že mají v každém přístavu nějakou dívku nebo ženu?
Co je na tom pravdy?

Můžou mít, ale mě se to netýkalo. Já jsem tam šel,
abych našetřil peníze. Postavil dům.

Jó, byli takoví. Před každým přístavem u námořní
(ČNP), třeba v Libérii, tam doktor měl před odchodem
do přístavu přednášku o pohlavních chorobách a tak. 

My jsme šli s kamošem v Libérii do města, on tam měl
i manželku a dcerku. No a tam u brány bylo nastoupe-
ných šest holek a už se nabízely. Kamoš říká, šak dojdou
druzí a my šli dál. Samozřejmě došli stevardi a ti mladí
a už to pochytali. Pak čtyři chodili k doktorovi na in-
jekce...

Vysloužili si...
Říkal jste, že kamarád tam měl manželku a dcerku, to
šlo?

Poslední dobou už bylo povolené si vzít sebou rodin-
ného příslušníka na spolujízdu, manželku a děti. 

A vy jste měl sebou někdy rodinu?
Byli se mnou. Měli jsme jet do Rijeky přes Bejrút, Kypr

na Krétu. Oni dojeli dole na Makarskou, ale jeli jsme
jenom do Libye. Libye nic moc, prošli jsme se po městě,
ale zpátky jsme se stavili na Sicílii, tak jsem děckám na-
koupil hračky.

Vylodil jsem se s nima, jeli jsme autobusem do Splitu
a ze Splitu jsme se pak nalodili a lodí jsme jeli do Rijeky.

Paní Zemanová: V té Libyi jsem si myslela, kdo ví co
tam bude, ale hnusný ulice, smetí, na vrchu v dáli byly
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vidět krásný baráky, tam kde bydleli bohatí. Jinak všade
vojáci ze samopalama. No my jsme se akorát svezli,
mně bylo špatně. To byla odtučňovačka, sedm kilo jsem
shodila za ten měsíc.

A pak už jste nikdy nechtěla?
Ne, já už bych nejela, tam byli samí chlapi, sice tam

byla paní, manželka důstojníka. Ale furt hlídáš děti na té
lodi. Janě byli čtyři a Robinovi jedenáct, tam musíš furt
dávat pozor, co ty děcka dělají. 

No jasně, není to výletní lod, že?
To děcko může přepadnout, není tam zábradlí, jen

takový trubky.

Takže nebyla pravda to, že žena na loď nepatří...
Tak to víš, že byly rozpory, ale jináč tak ne...

A co v zimě, to muselo být docela krutý...
Jo tady je fotka, jeli jsme po Černým moři, toto všech-

no je zamrzlý. Tam jsme dojeli do Suliny, už jsme se
modlili, abychom tam vůbec dojeli. Strašně velká vrstva
ledu byla na přídi. Modlili jsme se, aby se to nepřevrátilo.
Většinou jsme zpátky jezdili pomale prázdní. No, ale jak
jsme dojeli do přístavu, tak kapitán povídá „hoďte kot-
vu!“, ale jak chceš hodit kotvu, když je to jeden velkej kus
ledu. Tak remorkér nás zatlačil ke břehu a my jsme ne-
jdřív museli odsekat led z víka skladiště, abychom se
dostali pro lana a nějak se uvázat. Ona mořská voda
mrzne při –4 °C, víš. Tak, jak to pak začalo trochu tát,
tak jsme to vosekali.

Kolik jste strávil let na moři?
Na Dunaji 6 let. A na moři necelých 28 let. Když jsem

to počítal, podle námořní knížky, tak necelých 16 let bych
byl v kuse na moři.

Na Středozemním moři to bylo dobrý, že tam byly
krátký přejezdy, tak pět šest dní. Stávali jsme na rejdě,
tam se chytaly ryby, to byla taková pohoda. A když byl
velkej štorm na moři a dalo se, tak se zajelo za ostrov,
počkalo se půl dne a pak se jelo dál.

Byli jste někde zaseklí třeba týden? Kvůli nepřízni po-
časí?

To né, to počasí se dost rychle mění. Záleželo na
kapitánovi. Protože když jedeš proti bouři, jedeš dvě, tři
míle za hodinu, tak nemá cenu někam jet, protože to
spotřebováváš jen palivo. Tak se počká. To jsem měl
udělanou lampu a hned jsem to pustil na hladinu na zádi
a už jsem chytal ryby, třeba do dvou do tří do rána. Když
jsem dělal bocmana, tak to šlo. Ráno jsem přidělil prácu,
v poledne zkontroloval. 

Ale z toho, když se loď nakládala, tam se nehledělo
na čas, to se muselo doložit, zajistit náklad, my jsme
tomu říkali „zamocovat“. Aby to bylo bezpečný a po dobu
plavby se to ani nehlo. Tam se dělaly přesčasy a za to
jsme pak byli dýl doma.

Člověk z toho měl strach, vozili jsme tatry, různý válce,
tunový kotle, tanky. Člověk se bál, aby mu to nespadlo
do moře.

A nestalo se vám, že by jste třeba ztratili náklad?
Né, to né. Ale jednou jsme vezli embéčka a přišla

velká vlna a buchla navrch a udělala dolinu ve střeše.
První důstojník lítal, měl z toho bobky, co budeme dělat.
Křičel: „Flašku whisky dám tomu, kdo to opraví!“ Kamoš
došel, vlezl do auta, nohama to vytlačil a ono to vysko-
čilo. A důstojník pak ale flašku nechcel dát, že to byl la-
ciný výdělek.

No to teda... Co jste nejčastěji převáželi?
Na Středozemním moři jsme převáželi naše zboží,

traktory do Turecka a na východ. Když byla válka, když
byl zavřenej Suez, tak se zetory vozily v bednách do
Iráku, kde se montovaly. Vezlo se to do Turecka a ka-
mionama se to pak vezlo dál.

Teď se to vozí v kontejnerech, my to ještě vozili v bed-
nách.

Hodně do Egypta, železo, armatury a munici. Zpátky
jsme vozili bavlnu, pomeranče, čočku, rozinky.

Sedmdesát pět tahačů bez návěsů jsme vezli do Jižní
Ameriky, osobní auta, armatury a cívky s elektrickéma
káblama. Na oceáně se začal posunovat náklad. Změ-
nili kurz po vlnách, aby se loď nekývala. Jedno auto bylo
špatně uvázaný, tak jsme to museli spravit, přidat lana
a stahováky.

Po první, když jsem se nalodil na Bojnice, tak jsem 
19 hodin v kuse byl v práci. Říkal jsem si, že jestli to bude
pokračovat, tak tady nám pšenka nepokvete, ale člověk
vyjel a pak byl trošku voraz.

Ono to tak bylo přístav od přístavu...
V Havaně jsme stáli měsíc. Měsíc se tam vykládalo.

Jak to?
Špatný přísun vagónů, špatná organizace. To byla

ztráta pro podnik, nám to zase nějak nevadilo, chodili
jsme ven. Někde tě naloží za dva dny, ale tady se měsíc
vykládalo.
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Nebo v Buenos Aires, tam jsme byli 14 dní, vozili to
tam kamionama, jenomže když se otevře taková velká
lod´, to pohltí jeden kamion, to je jak kýbl písku do ná-
kladního auta.

Když jsme vezli 27 tisíc tun pokrutiny (lisovaná soja),
dojeli jsme do Rotterdamu a tam dojely plovoucí vysa-
vače, takový roury, a za dva dny jsme vyložili 19 tisíc tun
a zbytek jsme vyhodili v Habmurku.

V Buchananu (Libérie), náklad 42 tisíc tun rudy –
v osm večer se začalo a ráno jsme byli naložení, takový
metrový pásy, na tom se valila ruda, japonský nakladače.

Jo stáli jsme v Hamburku, došly tam pro nás zásoby
potravin, ze tři kamiony a jeden celej kamion plzeňskýho
piva. 700 kartonů. Plzeň platila všade.

Pijou námořníci rum?
Pijou. Ale dneska je to čím dál horší s tím pitím.

Kamoš mě říkal, že teď nesmí ani pivo.

Je to přísný teďka. Měli jste to volnější?
Přes hospodáře jsme si mohli objednat, co jsme chtěli.

Alkohol a cigarety, to šlo do celního skladu a jak se vy-
jelo na moře, tak se to odplombovalo a mohli jsme si vše
vyzvednout. Ale kapitán taky mohl dát zákaz výdeje alko-
holu, jen když se třeba oslavovalo...

No, a taky se to bralo na šmelinu, protože tenkrát ty
dolarový náležitosti nebyly tak velký, já když jsem začal,
tak byl dolar čtyřicet na den diety a když jsem končil, tak
bylo 17 dolarů, tak to už po tom nikdo nešpekuloval, kde
co prodat...

Když jsi chtěl koupit děckám něco, tak z toho dolaru
to nešlo, tak se špekulovalo, někdo na to aji doplatil, došli
celníci a zaplatil pokutu.

Jednou jsme oslavovali Silvestra v Egyptě, měli jsme
tam nakládat, ale my jsme oslavovali a ráno došel tele-
gram, že máme jet do Bejrútu a prázdní, a takovej štorm
tam byl, jsem si říkal v životě už pít nebudu. Bylo mně
zle... loď se stavěla na zadní...

A když jsme jeli do tropů, tak jsme brali tropický dávky
– denně 2 dcl červenýho na krvinky, hospodář počítal,
že budeme v tropech 14 dní, dal každýmu pár sedmiček
vína dopředu, a to se pilo, mariáš se hrál, bylo veselo.

A co Vánoce? Vy jste jezdil přes zimu...
No tak nachystáno bylo, vzpomínalo se na rodinu a po

pár deci se oslavovalo.
Stevardi měli takový fígle, že namočili ubruse, aby to

nejezdilo po tom stole, když byl štorm, kuchař uvázal
utěrkou kastrol, aby nelítal po sporáku...

Měl jste nějakou přezdívku?
Neměl, nějakou úplně námořní... (smích). Říkali mi

Polívkovej baron, protože se bez polívky nenajím.
Jsme tam měli Dixona, to byl chlap jak hora. On se

vyučil u Dunaj plavby a pak přešel na moře, celý život
strávil na lodích. Rád se napil a vždycky sváděl ty mladý.

Vykládal jim bludy a kde co projezdil a oni s otevřenýma
čuňama ho poslouchali a přitom chlastali. A jednou ho
načapali, jak pije mlíko. Tak se ptali, co se mu stalo.
Dixon, co piješ mlíko? „No, došel ten kokot z Moravy...“
Já tam zrovna dělal bocmana a byl jsem dost proti alko-
holu...

Co jste měl na té práci nejraději?
Nic nedělat...

Neměl jste třeba strach, oceán, nikde nejde nic vidět...
No, když jsme jeli kolem Jižní Ameriky, tak Jižní kříž

nevidíš, myslím na obloze, to jsou 4 hvězdy do kříže. 
Až dojedeš na Suezský průplav, tak ho začínáš vidět 
na jižním horizontě, jenže my jsme byli tak dole, že jsme
ani ten Jižní kříž neviděli. Tak teď stojíš na zádi a vidíš
tu samotu a kdybych spadl do vody, tak je konec... Je to
blbej pocit.

Takový to, že jste se vlastně nemusel vrátit, mohlo se
cokoli stát...

Šak kamoš v jedné knížce píše, že jeden námořník
byl na palubě a došla vlna a omlátila ho tam o zábradlí
a musel jít do nemocnice. Museli změnit kurs, naštěstí
to bylo blízko. Jináč tam byl doktor vždycky.

Každý půl rok jsme chodili na očkování proti choleře,
jednou v Bejrútu proti žluté zimnici.

Jaká byla vlastně vaše poslední plavba?
Tak to bylo na Karlových Varech, v Mombase (Keňa)

jsme vylodili potravinový náklad a měli jsme na ostrově
Reunion nabrat cukr. Došel ale telegram, že se loď
prodává. Museli jsme jet do Durbanu (JAR) a tam jsme
zůstali 20 dní, než se vyřídily předávací dokumenty. Po-
lovina posádky se hned vylodila. 

Tak to byla poslední cesta: 10. 1. 1996.

A jaký bylo poslední rozloučení?
Žádný, vylodíš se a Ahoj.

Rozhovor vedla 
Mgr. Romana Tomková

Rádi bychom panu Janu
Zemanovi popřáli k jeho
80. narozeninám mnoho
šťastných okamžiků 
v láskyplném kruhu rodiny,
přátel a spousty poklidných
chvil strávených 
u vody na rybách. 
Pevné zdraví a vitalitu 
do dalších let.

Přeje redakce zpravodaje.
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Tragický konec amerického pilota
Rok 1945. „21. ledna byla silná mlha. Kolem 10. ho-

diny bylo slyšet hukot motorů letadel, která však nebyla
vůbec viděti. Bylo zřejmo, že se nad obcí rozpoutal 
letecký boj. Svědčily o tom dopadlé rezervní nádrže na
benzin, které letci odhazovali. Jedna nádoba dopadla
na Strouhalovy stodoly, druhá do vinohradu na západ-
ním konci obce a třetí na pole ,v lese‘. Bylo štěstí, že
nádrže spadly mimo obec, neboť kdyby padly na domy,
snadno mohl vzniknouti požár, neboť nádrže nebyly
vždy úplně prázdné. Pojednou bylo slyšeti, jak hukot
jednoho letadla nápadně zesílil a bylo zřejmé, že motor
letadla vynechává. Pak bylo slyšeti výbuch a nastalo
ticho. Letadlo se zřítilo do polí mezi Blučinou a Opato-
vicemi. Pilot, americký letec Alfred Yung, se zabil. Byl
pohřben na blučinském hřbitově. Pohřeb se konal za
asistence místních ,Němců‘, kteří měli za úkol dávati
pozor na zdejší občany a na plnění příkazů, které tele-
fonicky podával komisař Jeschek ze Židlochovic. Přes
to, že pohřeb byl večer a byl přísný zákaz občanům po-
hřbu se zúčastniti, byl hřbitov hodně zaplněn občany,
kteří se jednotlivě přece dostavili.“

(Úryvek z kroniky obce Blučina.)

Popsaná havárie amerického letounu na našem úze-
mí se udála v souvislosti s akcemi 15. letecké armády
nad Rakouskem. Psal se první měsíc roku 1945. Po-
slední válečná zima v Evropě. V rámci náletu 170 ame-
rických těžkých bombardérů B-17 „Flying Fortress“ na
rafinérie v oblasti Vídně Američané ztratili 21. ledna
1945 na našem území tentokráte stíhačku. Šlo o P-51
„Mustang“ C výrobního čísla 42-103454, pojmenovaný
„Daisy Mae“. Stroj patřil 100. squadroně, 332. stíhací
skupině 15. USAAF. Slavná černošská letecká skupina
zvaná „Tuskegee“, která jako první výlučně černošská
skupina v americkém letectvu bojovala v první linii, zde
tedy konkrétně proti Hitlerovi. Proslavila se především
tím, že během svých doprovodných akcí neztratili její
piloti ani jeden svěřený bombardér, který měli doprová-
zet a chránit, což je skutečně úctyhodné!

Letoun se zřítil, patrně z důvodu závady, v katastru
obce Blučina, okres Brno-venkov kolem poledne, přes-
ně ve 12.05. Pilot byl černoch 2/Lt. Albert L. Young.
Vzhledem k tomu, že panovala špatná viditelnost, při po-
kusu o opuštění letounu na padáku špatně odhadl výš-
ku, která bohužel činila jenom 50 m a letoun v této
výšce opustil. Padák se mu naneštěstí nestačil otevřít,
a tak se mladý americký letec při nárazu na zem zabil.
To se však již stalo v katastru obce Opatovic, která sou-
sedí s obcí Blučina, kde dopadl samotný letoun. 

Jako oficiální příčina havárie letadla je uváděna po-
rucha motoru, což je vzhledem ke vzdálenosti, kterou
letoun do okamžiku zřícení uletěl, nepravděpodobné.
Kdyby stejnou trasu letěl na východ, nepochybně by 
již byl v dosahu sověských pozemních jednotek v Ma-
ďarsku, kde bylo možno v případě nesnází hledat zá-
chranu.

Daleko pravděpodobnější se jeví jiná příčina, totiž po-
stupné upadání pilota do apatie způsobnené nedostat-
kem kyslíku. V inkriminované době operovali piloti ve
značné výšce (30 000 stop) a za jistých okolností mohlo
dojít k částečnému zamrznutí rozvodu kyslíku a k po-
stupnému upadání do stavu, kdy postižený částečně
vnímá, ale nereaguje. V takovém stavu se mohl pilot
objevit až u Brna a s ubývající výškou postupně nabý-
vat i plného vědomí. K opuštění stroje se pak rozhodl
v nedostatečné výšce.

Albert L. Young se narodil
v roce 1921 v Tennessee.
Když v roce 1942 naruko-
val, žil ve Filadelfii a pra-
coval pro signální sbor ve
Filadelfii. Byl přijat do le-
teckého pilotního programu
Tuskegee. Letecký výcvik
ukončil 12. března 1944 a
byl nasazen do Itálie jako
součást 100. stíhací perutě.
25. ledna 1945 Albert za-
mířil z letiště Ramitelli na 

P-51C přezdívaném Daisy Mae. Byl na eskortní misi 
do Vídně kvůli útoku na skladovací zařízení. Jeho le-
tadlo se ztratilo v oblacích, takže posádka nebyla svěd-

kem havárie, která nako-
nec stála Alberta život. Jeho 
tělo bylo nalezeno 1 km od
vraku nedaleko Opatovic
v Československu. V té do-
bě ho místní pohřbili na 
hřbitově v Blučině. V roce
1946 AGRS exhumovala
jeho tělo pro účely identifi-
kace a pohřbila ho na ame-
rickém hřbitově Lorraine ve
Francii.

Počátkem 90. let 20. století byla tomuto pilotovi v Blu-
čině odhalena pamětní deska se špatným jménem
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(Yong místo Young) a zástupci obce Blučina se tuto
chybu rozhodli napravit.

Dne 21. 1. 2018, tedy přesně 73 let poté, kdy vyhasl
Albertův mladý život, byla na náměstí Svobody v Blu-
čině odhalena nová pamětní deska, která má stávají-
cím i následujícím generacím připomínat oběti vojáků,
kteří neváhali položit svůj život za mír v tomto světě.

Slavnostního aktu se účastnili zastupitelé obce, zá-
stupce americké ambasády v Praze, vojenský kaplan
armády ČR, zástupce Moravského zemského muzea
v Brně, jednotka Sboru dobrovolných hasičů, jednotka
Čestné stráže, Klub historických vozidel a další hosté.

HISTORIE

Slavostní odhalení pamětní desky letci 2/Lt. Albertu L. Youngovi
na náměstí Svobody v Blučině

Stíhací letoun P-51C Mustang v markingu letky „Tuskegee“

O osudech černošských letců na téma vzdušných
bojů nad Evropou, ale i o otázce rasismu v armádě
i americké společnosti v té době, byl natočen celkem
zdařilý celovečerní film „Letci z Tuskegee“ s výborným
Laurencem Fishburnem v hlavní roli.

Z dodaných materiálů zpracoval -r-

Redakce děkuje panu Josefu Dlabkovi za poskytnutí
podkladů pro tento článek. Záběry ze života letců stíhací skupiny „Tuskegee“

Znak 100. stíhací perutě
„Tuskegee“
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Obecní pastouška
Co vlastně byla pastouška?
Jednalo se o obecní stavení sloužící obecním pastý-

řům, obecním sluhům, případně ponocným. Tehdejší
pastýř se staral o dobytek vyháněný na pastvu. Byl za
tuto práci ubytován a odměňován. Po zániku společné
pastvy se toto zařízení využívalo pro bydlení chudých
obyvatel obce.

Pastouška v Měníně již od svého zřízení sloužila jak
pastýřům a jejich rodinám, tak také částí jako nouzové
bydlení chudých, kteří neměli vlastní dům a byli pří-
slušní do obce.

O jejím postavení a životě v této době píše Jakub
Hrouzek (nar. 23. 7. 1816) ve své kronice následující:

„Četl jsem v obecních účtech, že naši předci se v roce
1798 rozhodli postavit obecní pastoušku. Celá stavba
i s materiálem a dělnickou prací stála 83 zl. 9 kr. v šaj-
nech. To byla láce.“ V kronice dále pokračuje, že „obecní
bejk stál 16 šajnů, což v nových penězích to dělá 6 zl.
40 kr.“ Dále uvádí. „Když posel od obce do Brna, tak
dostal 12 kr., do Židlochovic 8 kr. Outrata s rekruty při
odvodu stála 12 kr.“ Dále uvádí ceny stavebního mate-
riálu a tržeb za prodej zemědělských plodin a dodává:
„Musím přiznat, že dnes za sto let jsme se dočkali lep-
ších časů.“ 

Tolik z kroniky.
Připomeňme si obecní pastýře, které z dochovaných

záznamů známe. V roce 1866 je uváděn jako pastýř
Matěj Vágner. V té době mu náleželo 50 kr. za krávu
a 20 kr. za jalovici. Místo pastýře zůstalo v rodině, když
do této služby nastoupil jeho syn Jakub Vágner (nar.
1871). Bydlel s manželou Julií, která byla porodní
bábou, a třemi dětmi na pastoušce až do roku 1910.
Poté se s rodinou odstěhoval do vlastního domu č.p.

213. Novým pastýřem se stal Antonín Křivánek. Také
on bydlel se 4 dětmi na pastoušce. V letech 1921–1922
koupil dům č.p. 231, do kterého se odstěhoval.

Koncem dvacátých let minulého století byla část sta-
vení určená pastýřům zbourána a byl postaven nový
byt i nové stáje. Za nového obecního sluhu-pastýře byl
ze žadatelů vybrán František Vágner. V této službě byl
od roku 1934 až do roku 1957.

S ukončením soukromého hospodaření v zeměděl-
ství nebyla již potřeba této činnosti. František Vágner
přešel na veterinární pracoviště v Židlochovicích. V roce
1960 se také přestěhoval do vlastního domu č.p. 218
v Měníně.

Novým uživatelem obecního bytu na č.p. 62 se v roce
1961 stal Adolf Pobořil s rodinou, ředitel Základní školy
v Měníně. V hospodářské části byla v roce 1965 zří-
zena školní dílna a v pozdějších letech tato část slou-
žila jako náhradní třída při provádění generální opravy
školy. Rodina pana Pobořila žila v tomto domě do
roku 2008.

Ještě několik vzpomínek na původní část pastoušky
z let 1798. Po dobu její historie se v ní vystřídala řada
chudých rodin a osamělých občanů. V padesátých le-
tech 20. století větší část budovy užívala firma SNAHA
jako opravnu obuvi, po jejím ukončení sloužila jako
sběrna prádla pro čistírnu.

Jako poslední z dlouhé řady obyvatel užívala část
s vlastním vchodem paní Růžena Bubeníková. Koncem
sedmdesátých let odešla bydlet ke své vnučce. Byla
však zvyklá bydlet sama, tak se zakrátko vrátila do Mě-
nína. Poslední roky svého života strávila v domově dů-
chodců v Sokolnicích. Zemřela ve věku 87 let. Po její
smrti byla v červenci 1981 tato část zbourána.

HISTORIE

Připravil Jan Pustina

Jediné foto měnínské pastoušky,
které máme k dispozici, 
je z jejího bourání

Oprava
V minulém ãísle Mûnínského 
zpravodaje v ãlánku 
„Zapomenut˘ mûnínsk˘ rodák“ 
jsme chybnû uvedli vûk 
Josefa Koska. 
Josef Kosek zemfiel v Brnû 
dne 26. bfiezna 1972 ve vûku 
63 rokÛ.
Omlouváme se autorovi ãlánku  
i ãtenáfiÛm zpravodaje.

Redakce
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Řeznictví & uzenářství v Měníně

SPOLEČNOST

Již v lednovém čísle jsme vás informovali o nově vznikajícím Řeznictví

& uzenářství v naší obci.

Po měsících stavebních úprav, vyplývajících z přísných veterinárních
a hygienických norem, instalace výrobních technologií je cílová rovinka na
dosah. Pevně věříme, že v průběhu letních prázdnin budou všechna po-
třebná schválení a povolení patřičných výkonných orgánů k otevření nové
provozovny a výrobny dostupná a již nic nebude bránit v otevření této pro-
vozovny v Měníně.

Jako malou ochutnávku nabízíme pohled do zákulisí, kde se již brzy
budou pro vás vyrábět podle starých dobrých receptur výrobky vysoké kva-
lity s velkým důrazem na zachování přirozených vlastností masa a uzenin. 

Nedílnou součástí každodenního sortimentu bude vlastní výroba několika
druhů klobás, párků, salámů, šunky. K řeznictví neodmyslitelně patří vůně
škvaření škvarků, uzených mas, stejně tak výroba vlastní tlačenky, v letní
sezóně jistě uvítáte přípravu nakládaných mas na gril a nespočet dalších
pochutin od domácího řezníka.

Těšme se již brzy na viděnou v prodej  ně Řeznictví  & uzenářství Měnín
č.p. 93!

MùNÍN
v minulosti a dnes

Mgr. Hana Kalábová

Mgr. Hana Kalábová

MĚNÍN v minulosti a dnes

První vydání této knihy vyšlo v roce 2000 
v nákladu 300 ks a je již zcela vyprodáno. 
V tomto druhém vydání zůstal text publikace nezměněn,
barevná příloha však určitých změn doznala. 
Tak jako v předešlém vydání příloha obsahuje jak 
fotografie obce, tak také reprodukce obrazů měnínského
rodáka pana Ralenovského. 
Největší změnou jsou reprodukce nových obrazů 
Ireny Křivánkové, které barevnou přílohu uzavírají. 
Vydala obec Měnín v roce 2020.
Cena 300 Kč
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Tělocvičná jednota Sokol Měnín

SPORT

… Tak snad jsme se dočkali! Po mnoha nekonečných
měsících, kdy byly díky pandemii koronaviru zakázány
nebo velmi zásadně omezeny jakékoliv amatérské
sportovní aktivity, se pomalu vracíme k aktivní činnosti.

Družstvo miniházené
Pauza byla opravdu dlouhá, a tak jsme s napětím

očekávali, kolik dětí se nám k trénování vrátí. Děti na
házenou naštěstí nezanevřely, a tak jsme na tom téměř
stejně jak před přerušením. Když píšeme téměř stejně,
tak musíme zdůraznit jednu velkou a podstatnou změnu
– konečně trénujeme v nové sportovní hale. Rozdíl je
hlavně v kvalitě povrchu, oproti původnímu asfaltu ne-
hrozí v hale úraz při každém upadnutí, což je důležité
zvlášť u dětí.

Abychom lépe využili možnosti haly, upravili jsme čas
tréninku. Takže teď trénujeme v pondělí a ve středu od
17.00 do 18.30.

Máme za sebou i první turnaj v miniházené. Zavítali
jsme do Nových Bránic na venkovní hřiště. Odehráli
jsme 4 zápasy se soupeři z Bránic, Maloměřic a Bohu-
nic. I přesto, že nemáme moc natrénováno, nevedly si
děti vůbec špatně. Protože se v kategorii miniházené
nepočítá skóre, vítězové byli nakonec všichni, kteří se
turnaje zúčastnili!

V nejbližší době plánujeme ještě nějaká přátelská
utkání. Pokud to vyjde, rádi bychom uspořádali i nějaký
domácí turnaj.

Pokud máte doma dítě ve věku 6 –10 let se zájmem
o míčové hry a kolektivní sporty, neváhejte a přijďte
mezi nás, rádi Vás mezi námi uvítáme!

Trenérský tým: Andrea, Adam, Jirka

Starší žačky
Pro nadcházející sezónu 2021/2022 nás čeká pře-

chod mezi kategoriemi z mladších žákyň do starších
žákyň. Máme za sebou přípravné utkání s SK Kuřim.
V tomto napínavém utkání jsme nakonec remizovaly
výsledkem 18:18. Proto nenecháváme nic náhodě a od
8. 6. 2021 začínáme trénovat každé úterý a čtvrtek
17.30 –19.00 h.

Ženy
V loňské krátké sezóně se nám osvědčilo spojení

žen, které se vrací na měnínskou scénu po dlouholeté
pauze, a našich dorostenek.  V tomto spojení pokraču-
jeme i nadále a věříme, že jsme na dobré cestě. Máš-li
zájem přidat se k nám, tak tréninky žen jsou v pondělí
a středu od 18.30 do 20.00 h.

Muži
I mužstvo mužů již začalo s tréninky a nadšení z haly

bylo veliké. To také vedlo k tomu, že jsme se rozhodli
přihlásit Sokol Měnín do Českého poháru mužů
2021/2022. Čeká nás příprava na novou sezónu, ke
které musíme přistupovat zodpovědně, abychom spo-
lečně s vámi vybojovali co nejvíce úspěchů v nadchá-
zející sezoně. Tedy Jihomoravská liga mužů a Český
pohár. Tréninky mužů probíhají vždy v úterý a čtvrtek
v čase od 19.00 do 20.30 h.

Trenérský tým: Lenka, Jitka, Dušan, Michal

Další informace najdete na:
www.hazenamenin.cz
www.facebook.com/groups/hazenamenin
www.sportovnihalamenin.cz
www.facebook.com/sportovnihalamenin/
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Víceúčelová sportovní hala Měnín
Společný projekt TJ Sokol Měnín a obce Měnín

Vážení spoluobčané, připravujeme pro vás slavnostní
otevření haly, a to 18. 9. 2021. Přijďte navštívit spor-
tovní halu, přijďte navštívit krásný areál sokolovny! Jste
srdečně zváni!

Jak jsme vás již informovali v předchozím vydání Mě-
nínského zpravodaje, hala byla úspěšně zkolaudována
15. 1. 2021. V průběhu jarních měsíců došlo k finálním
terénním úpravám venkovního areálu a jeho oplocení.

Tak jak byly postupně uvolňovány restrikce související
s pandemií koronaviru, tak se postupně do sportovní
haly ale i do celého areálu začal vracet život.

K dnešnímu dni je hala z bezmála 45 % obsazena
dlouhodobými pronájmy měnínských sportovců – TJ
Sokol Měnín, SK Měnín, ZŠ Měnín. Od nového škol-
ního roku přibude pohybový kroužek DRÁČEK pro
děti 5– 8 let. O kroužku podrobně informujeme v sa-
mostatném článku.

Jsou zprovozněny nové webové stránky, jež jsou po-
stupně doplňovány a aktualizovány. Ovšem již nyní je

na těchto stánkách rezervační systém. V tento oka-
mžik je systém pouze k nahlédnutí. Případní zájemci 
o pronájem sportovní haly nebo sokolovny prosím vy-
užijte kontaktu uvedeného na stránkách. Nejpozději
v průběhu letních prázdnit bude rezervační systém
dostupný online! Kdykoliv tak budete mít možnost
provést vaši rezervaci prostřednictvím automatizova-
ného rezervačního systému!

Součástí haly je i SportBar. Jeho otevření je taktéž
plánováno v průběhu letních prázdnin. Krásný interiér
spolu s příjemným venkovním prostředím je přímo stvo-
řen pro klidnou a pohodovou návštěvu. 

Informace o zprovoznění on-line rezervačního sy-
stému a otevření baru najdete na: 

www.sportovnihalamenin.cz
www.facebook.com/sportovnihalamenin 
www.hazenamenin.cz

Těšíme se na vás!

TJ Sokol Měnín a obec Měnín

SPORT

Sokol Měnín – oddíl HÁZENÉ

NÁBOR HRÁČŮ A HRÁČEK

přípravka 6 – 8 let, mini 9 –10 let
pondělí a středa, 17.00 –18.30

mladší žactvo 9 –12 let
úterý a čtvrtek, 17.30 –19.00 

www.hazenamenin.cz  ●  www.sportovnihalamenin.cz

2_2021_Sestava 1  21.06.21  11:43  Stránka 37



38

SPORT

Tento kroužek je určený pro všechny kluky a holky, 
kteří si rádi hrají a sportují. Mohou se těšit na nové 
zajímavé hry, ale také na klasické hry s míčem 
a nářadím, díky kterým se děti „vyřádí“ a odreagují.
Kroužek je zaměřený na rozvoj motoriky a koordinace.
Děti si na lekcích osvojí základní pohybové návyky 
přirozenou a zábavnou formou. 
Cílem kroužku je rozvoj celkové obratnosti dítěte.

Kroužek bude probíhat jednou týdně, a to vždy 
v úterý od 15.30 do 17.30 hodin ve sportovní hale
Měnín (www.sportovnihalamenin.cz). 
V tyto dny je taktéž možné vyzvednout přihlášku.

Cena: 2 hodiny 100 Kč 
1 měsíc 300 Kč
5 měsíců 1200 Kč – v ceně je i tričko 

s obrázkem Dráčka!
Kontakt: 
Hana Kubelová 
+420 605 241 971, hana.kubelova@gmail.com

Těšíme se na Vás!

Pohybový kroužek 
pro děti 5 – 8 let

DRÁâEK

Od 16. 9. 2021 budou opět pokračovat kurzy dětské
jógy v Sokolovně.

Dětská jóga je zdravý pohyb, kondička a protažení
v hravých pozicích. Jógové hry dětí baví, rozvíjejí
fantazii a posilují jejich sebedůvěru. Děti si zlepšují
držení těla, koordinaci, rovnováhu a naučí se také
správně dýchat. Nechte děti vyběhat, vyskotačit,
najít si vlastní místo v partě kamarádů.

Čtvrtky 15.00 – 16.00 pro školáky (6 – 9 let)
Čtvrtky 16.15 – 17.00 pro školkové děti (3,5 – 6 let)

Na první lekci 16. 9. je možné přijít na zkoušku!!!

Zájemci se mohou hlásit do 10. 9. na tel. čísle
606 451 955, 
emailem: lucie.kralova77@gmail.com, 
nebo přes FB: Jóga Měnín

Těší se na Vás Lucie Králová, 
certifikovaná lektorka jógy

DùTSKÁ JÓGA 
V SOKOLOVNù 

MùNÍN

2_2021_Sestava 1  21.06.21  11:43  Stránka 38



Sportovní klub Měnín
Konečně nám vládní opatření umožnila začít spor-

tovat i ve skupinách, a tak jsme nijak nelenili a hned
se vrátili na fotbalové hřiště. Všechny děti už byly
opravdu natěšené a na trénincích se nás setkává
spousta nadšenců i z řad úplných začátečníků, tzv.
minipřípravky. Té se ujaly trenérky Dana Buchtová,
Simona Žáková a trenér Zdeněk Kabát. 

Mladší i starší přípravka již stihla sehrát několik přá-
telských utkání. I přesto, že nám moc nepřeje počasí.
Vzhledem k povinné pauze a k novým hráčům ve fot-
balovém poli jsou tato utkání velmi důležitá. Je po-
třeba, aby se děti zase sehrály. A můžu říct, že bojují
opravdu naplno. Doufejme, že od září bude již pan-
demie za námi a díky tréninkům a zápasům se budou
jen zlepšovat. 

Petra Kiršová

SPORT

Trenéři Zdeněk Vaňkovský, Miroslav Semerád a František Kou-
delka. Marek Alfieri, Tomáš Palkovič, Ella Vaňkovská, Matyáš
Zeman, Veronika Kiršová, Marek Eisenwort, Miroslav Semerád,
Matyáš Hort a Vojtěch Krist

Trenéři David Fiala a David Kirš. Matyáš Hrdý, Tobiáš Troneček,
Filip Fiala, Tomáš Střílek, Marek Zeman, Radim Kirš, Ondřej
Haman, Matěj Vognárek, Tomáš Palkovič, Daniel Kirš, Filip Lysák
a gólman Karel Eisenwort

Minipřípravka ▲▼
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