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Měnín a jeho okolí
objektivem
Jiřího Doležala

Na obálce Měnínského zpravodaje č. 2/2021 jsme
mohli vidět ledňáčka říčního. Tento ptáček je velký
asi 15 –16 cm, má velmi pestré zbarvení. Pro své krásné
barvy bývá nazýván také létající drahokam.
Nalezneme ho v prostředí čistých řek, potoků a jezer
do výšky 900 m n. m. Živí se menšími rybami.
Sedává na větvích nad vodou, pro kořist slétá střemhlav
dolů. Hnízdo mívá v zemní noře vyhrabané v kolmém
břehu. Obvykle má 6 –7 vajec.
V České republice žije celoročně, zdržuje se jednotlivě.
Jeho hlas je výrazné hlasité písknutí (časté při letu),
občas opakované TYT TYT.
Bohužel tohoto příznivce čistých vod ohrožuje jejich
znečišťování.
Fotografii pořídil Jiří Doležal na Říčce (Zlatém potoce)
za sokolovnou.

Poštolka obecná
Je to malý dravec velikosti 33 – 36 cm, rozpětí křídel
má 68–78 cm. V České republice žije po celý rok.
Za letu rychle mává křídly, krouží, plachtí, při pátrání
po kořisti se často třepetá a spouští se přímo k zemi.
Živí se hlodavci, hlavně hraboši, občas hmyzem
a menšími ptáky.
Vyskytuje se v zemědělsko-lesní krajině i ve městě.
Hnízdí ve starých budovách, hnízdech vran,
stromových dutinách a ve velkých budkách.
Mívá 3–7 vajec.
Dlužno dodat, že snímek pořídil Jiří Doležal
na Říčce (Zlatém potoce) v místech Pode Mlýnem.
Texty připravila Klárka Vlasatíková.
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Informace ze zasedání zastupitelstva
Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Měnín č. 03/2021 ze dne 29. 6. 2021
V souvislosti se zvýšenou ochranou osobních údajů (GDPR) není možné některé konkrétní údaje ze Zastupitelstva obce Měnín zveřejňovat. Děkujeme za pochopení.

Školka Lvíček

Stavební úpravy fotbalového hřiště

Provozovatelka Školky Lvíček podala výpověď pronájmu nebytových prostor na adrese Měnín 39. Provoz školky ukončí k 31. 8. 2021.

Obec obdržela od MMR dotační příspěvek ve výši
1 108 369 Kč na rekonstrukci travnaté plochy fotbalového
hřiště.

Pasport hřbitova

Revitalizace veřejného osvětlení obce Měnín

Firma Geofan převzala digitální verzi pasportu místního hřbitova, která bude součástí systému Gobec.

Byla podepsána smlouva o dílo s firmou ECOLED veřejné osvětlení na výměnu světelných zdrojů venkovního osvětlení. Kompletní dílo bude předáno obci v listopadu 2021.

Dotační projekty
Schválené dotace z JMK: „Oprava kovového kříže
v Měníně“ / 30 000 Kč a „Sportovně rekreační areál přírodního charakteru Kravák v Měníně“ – projektová dokumentace / 38 504 Kč; schválené dotace SFŽP NPŽP:
„Výsadba stromů v obci Měnín“ / 250 000 Kč a „Výsadba
stromů v Měníně kolem slepého ramene“ / 112 000 Kč;
MMR: „Obnova místních komunikací v obci Měnín“ /
786 639 Kč.

Kino Měnín
Rada obce schválila nejvhodnější nabídku na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy kina v Měníně“
(výměna střešní konstrukce a střešní krytiny) – nabídku
f. Jana Reska, cena nabídky je 1 411 599,99 Kč bez DPH.
Dále byla objednána oprava vzduchotechniky kina dle nabídky firmy AZ klima ve výši 419 705 Kč bez DPH.

Veřejná zeleň obce
Společnost Atregia předala obci dokumentaci, týkající
se inventarizace dřevin a jejich ošetření v lokalitě IP8, interaktivní prvek zeleně, nacházející se na ochranné hrázi
vodního toku Litava. Dále byla zahájena práce na zpracování dokumentace projektu „Sportovně rekreační areál
přírodního charakteru Kravák v Měníně“.

JSDH
Dne 18. 5. 2021 převzala obec cisternovou automobilovou stříkačku CAS 22 MAN a následně bylo vozidlo zařazeno do Integrovaného záchranného systému.
Současně došlo k prodeji „staré hasičské stříkačky“
CAS-K 25-LIAZ L obci Želatovice za cenu 250 000 Kč.
Dále schválila rada obce cenovou nabídku firmy TRIDO
na skládací a sekční průmyslová vrata pro hasičskou zbrojnici JSDH Měnín. Celková cena za skládací vrata činí
149 000 Kč bez DPH.

Záměry obce Měnín
Dlouhodobý pronájem obecního sálu žadateli EDUmix,
z. s., franchise společnosti RYTMIK, za účelem pořádání
zájmových kroužků pro děti z MŠ Měnín, od 1. 10. 2021
do 30. 6. 2022 v časech pondělí 15.30–16.15 hod. a středa 15.30–16.15 hod.

Pavilon ZŠ Měnín
Stavební práce pokračují podle harmonogramu. Je
připravována žádost o kolaudaci stavby SÚ Sokolnice.
Předpokládaný termín kolaudace je přelom měsíce července a srpna. Byla podepsána směnná smlouva mezi
obcí Měnín a Římskokatolickou farností Měnín a zanesení této směny pozemků do katastru nemovitostí.

Účetní závěrka obce Měnín za rok 2020
Rok 2020 – skutečnost plnění příjmů a výdajů:
Příjmy:
Výdaje:
Financování:
Hospodaření s majetkem:
Stálá aktiva:
Výsledek hospodaření:
Náklady celkem:
Výnosy celkem:

Kompostéry a kontejner na textil
Rada obce schválila smlouvu mezi DSO Region Cezava,
Růžová 243, Telnice a obcí Měnín, Měnín 34, jejímž předmětem je výpůjčka 20 kompostérů velikosti 1050 l a jednoho kontejneru na textil.

(výnosy mínus náklady)
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40 394 482,86 Kč
69 087 983,17 Kč
28 693 500,31 Kč
256 423 772,17
–1 760 336,62
42 175 492,26
40 415 155,64

Kč
Kč
Kč
Kč
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Projekt „Obnova místních komunikací v obci Měnín“

Vyhodnocení dotazníkového šetření, týkajícího se
řešení omezení pálení rostlinných zbytků ze zahrad

Obec Měnín získala finanční podporu, dotaci z MMR
na výše uvedený projekt „Obnova místních komunikací
v obci Měnín“. Jedná se o úpravu komunikace vedoucí
od hlavní silnice u restaurace Bílý beránek směrem ke
Zlatému potoku a o vybudování parkoviště v prostorách
před touto restaurací.

Celkem bylo odevzdáno 130 hlasovacích lístků, 54 občanů souhlasí se zákazem nebo omezením pálení rostlinných
zbytků ze zahrad. Naopak se zákazem nebo omezením
pálení rostlinných zbytků ze zahrad nesouhlasí 66 občanů.
Deset anketních lístků bylo neplatných. ZO Měnín rozhodlo,
že v současné době nebude připravovat OZV, která by řešila
zákaz nebo omezení pálení rostlinných zbytků ze zahrad.

Dodatek č. 3 ke SoD „Pavilon ZŠ Měnín
– stavební práce II“
Předmětem tohoto dodatku je provedení nového „domečku“ HUP a nové vyhotovení 3D loga „Základní škola“
na fasádě budovy pavilonu školy.

Změna č. 2 ÚP Měnín
Obecní úřad Měnín, jako pořizovatel, zajistil v souladu
s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem,
příslušnými obcemi a veřejností ve veřejném projednání.

Finanční pomoc obci zasažené přírodní katastrofou
Starosta obce předložil návrh poskytnout obci Mikulčice, která byla postižena přírodní katastrofou, finanční
pomoc, dar ve výši 300 000 Kč. Dar byl zastupitelstvem
obce schválen.

Pronájem nebytových prostor Měnín 39
Rada obce zveřejnila záměr obce Měnín dlouhodobě
pronajmout nebytové prostory obce na adrese Měnín 39,
bývalá „Miniškolka Lvíček“, a zajistí výběr nového vhodného nájemce.

Provoz Sportovní haly Měnín
Ing. Dušan Kubela, starosta TJ Sokol Měnín, podal informace o stavu a provozu sportovní haly. Slavnostní otevření haly se plánuje na 18. 9. 2021. Sokol Měnín vyhlásil
výběrové řízení na manažera (správce) haly.
18. září byla hala byla slavnostně otevřena.

Dodatek k příkazní smlouvě – prodloužení výkonu
činnosti technického dozoru investora
Předmětem tohoto dodatku je prodloužení výkonu
technického dozoru investora na akci „Pavilon ZŠ Měnín
– stavební práce II“ se společností VILICO s.r.o.

Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Měnín č. 04/2021 ze dne 26. 8. 2021
V souvislosti se zvýšenou ochranou osobních údajů (GDPR) není možné některé konkrétní údaje ze zastupitelstva obce Měnín zveřejňovat. Děkujeme za pochopení.

Pavilon ZŠ Měnín
V červnu 2021 byla firmou ing. Bronislava Valy z Hrotovic
dokončena realizace projektu „Pavilon ZŠ Měnín – stavební práce II“. Celková cena prací činí 47 156 691 Kč s DPH.
Společností C systém CZ, a.s., bylo dodáno vybavení pavilonu nábytkem v celkové výši 851 410 Kč včetně DPH.
Společnost GOZ GASTRO, s.r.o., dodala gastrovybavení
pro kuchyni základní školy. Cena dodávky je 990 665,91 Kč
s DPH. Dne 13. 8. 2021 obdržela obec kolaudační souhlas
SÚ Sokolnice s užíváním stavby „Pavilon Základní školy
Měnín“.

Úřad pro civilní letectví

Obnova místních komunikací

Generel na opatření proti suchu

V rámci programu „Podpora rozvoje regionů 2019“ obdrží obec finanční dotaci z MMR – částku 786 639 Kč. Je

Byla podána objednávka na zpracování dokumentu
„Generel na opatření proti suchu obce Měnín“.
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určena na opravu místní komunikace od hlavní silnice po
Zlatý potok a vybudování parkoviště před pohostinstvím
Bílý beránek. Celková cena projektu je 1 981 014 Kč.

Úřad pro civilní letectví odpověděl na žádost obce
Měnín o prošetření obtěžujícího létání akrobatického
letadla nad obcí. Z odpovědi vyplynulo, že se létání
a s tím spojený nadměrný hluk nedá omezit.

ZPRÁVY
HISTORIE
Z OBCE

Úpravy fotbalového areálu Měnín

Pasport komunikací

Obec ve spolupráci se společností Plus projekt v rámci
dotačního titulu na modernizaci sportovišť NSA připravuje
projekt úpravy fotbalového areálu Měnín, spočívající ve
vybudování nového oplocení areálu a přístupového chodníku k tribuně hřiště.

Obec obdržela od odboru dopravy MěÚ Židlochovice
schválený a platný pasport komunikací obce Měnín. Na
základě tohoto pasportu se začnou provádět úpravy v dopravním značení obce.

Sdělení MěÚ Židlochovice k žádosti o zřízení
stacionárních radarů měření rychlosti jízdy
motorových vozidel

itself
Společnost itself dokončila I. etapu výstavby optické
přístupové sítě. Celkem bylo v rámci I. etapy položeno
cca 6 km tras a stavebně připraveno 270 přípojek. Na základě článku 4.3 „Dohody o spolupráci při realizaci optické
přístupové sítě Měnín“ byla společnosti obcí Měnín proplacena dobrovolná finanční podpora ve výši 465 000 Kč.

Městský úřad Židlochovice neschválil umístění stacionárních radarů v obci Měnín.

Zadávací řízení VZMR – ČOV Měnín – intenzifikace
a modernizace – projektová dokumentace
Přípravou podkladů pro zadání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci intenzifikace a modernizace ČOV
Měnín byla pověřena společnost Jančálek s.r. o, Břeclav.

Oprava a restaurování kříže
Akad. sochař Petr Jedlička provede opravu a restaurování kříže v obci Měnín. Cena díla je 70 000 Kč. Na
tuto akci obdržela obec finanční příspěvek od JMK ve výši
30 000 Kč.

Pronájem nebytových prostor obce na adrese
Měnín 39 – přízemí budovy bývalého zdravotního
střediska

Dlouhodobý pronájem farní zahrady

Rada obce doporučuje jako vhodného dlouhodobého
nájemce části budovy Měnín 39 (prostory bývalé Miniškolky Lvíček) z důvodu provozování zařízení pro péči
o děti předškolního věku v denním režimu paní Gabrielu
Nečekalovou, Měnín 233.

Římskokatolická farnost Měnín a Biskupství brněnské
souhlasí s možností pronájmu farní zahrady pro potřeby
Základní školy Měnín. Cena pronájmu je navržena ve výši
10 000 Kč / rok.

Využití účelové dotace Pobočného spolku
zdravotně postižených – organizace Měnín

Pachtovní smlouva
Předmětem pachtovní smlouvy mezi obcí Měnín, Měnín 34, a zemědělským družstvem ZD Rajhradice, U Sýpky 414, Rajhradice, je pacht patnácti pozemků obce nebo
jejich částí.

Pobočný spolek zdravotně postižených poskytl účelovou dotaci 10 000 Kč, která je určena na činnost Pobočného spolku Měnín, obci Mikulčice, která byla zasažena
přírodní katastrofou.

Smlouva o umístění a provozování Z-BOXu

Sportovně rekreační areál přírodního charakteru
Kravák v Měníně

V těsné blízkosti Sportovní haly Měnín, na pozemku
par. č. 416, bude umístěn Z-BOX firmy Zásilkovna s. r. o.

Obec obdržela od společnosti Atregia s.r.o. první návrh
koncepčního dokumentu výše uvedeného projektu.

Žádost k projednání obecním zastupitelstvem
Na žádost majitele pozemku par. č. 1860/15 k.ú. Měnín dojde k vyjmutí funkční části A z územní studie lokality
„A3“ Vinohrádky, k.ú. Měnín.

Sběrné místo u sokolovny
Firma pana Sekaniny provedla na základě objednávky úpravu prostranství kolem sběrného místa u sokolovny.

Žádost o poskytnutí účelové dotace
Obec Měnín poskytne Tělocvičné jednotě Sokol Měnín
účelovou dotaci na provoz a údržbu Sportovní haly Měnín
pro rok 2021 ve výši 670 000 Kč.

Kino Měnín
Realizace opravy střechy kina se z důvodu opoždění
dodávek materiálu posouvá na začátek září. Následně
bude provedena výměna vzduchotechniky.
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Nový pavilon základní školy
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Markétské (ne)hody roku 2021
Letos byly Markétské hody v MČnínČ opČt zasaženy
nČkolika protiepidemickými opatĜeními, a tak jejich uspoĜádání bylo velkým otazníkem až do posledního jednání
o nich. Nakonec se poĜadatelé se stárky dohodli, že nebudou tradiþní zábavy, kde se i díky pĜespolním návštČvníkĤm shromáždí spousta lidí a nebylo by možné dostát
všech naĜízení hygieny.
V rámci udržení tradic byla hodová alespoĖ nedČle,
kdy už byla tradiþní mše v kostele a v krojích dorazila
alespoĖ hrstka tČch, kteĜí mají kroje doma þi si je mohli
pĤjþit od známých.

NáslednČ probČhlo v odpoledních hodinách posezení
pod májkou v areálu hĜištČ, kde k poslechu zahrála kapela Hovorané.
V pondČlí se v areálu uklízelo a pĜitom se uvaĜila (po)
hodová polévka.
PĜíští rok budou hody posunuty až na 16.–18. 7. 2022,
protože svátek Markéty vychází tentokrát na stĜedu. A my
všichni doufáme, že koneþnČ nebude pandemie a tím pádem nás nepostihnou opČt nČjaká omezení a ty mČnínské
Markétské hody si koneþnČ užijeme ve vší parádČ, tak jak
tomu vždy bývalo.
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Babí léto
Po dvou letech Obecní úřad Měnín ve spolupráci s měnínskými spolky uspořádal Babí léto. Akce se konala
v sobotu 25. září za sálem radnice a byla určena pro
občany a rodiny s dětmi. Návštěvnost byla velká, a to
hlavně díky krásnému počasí.
Byla přichystána spousta atrakcí pro děti – soutěže,
skákací hrady, výroba slizu, fotokoutek…
Co děti nejvíce zaujalo, byly palačinky s čokoládou či
marmeládou, na které se dělala velká fronta. Ovšem šikovní muži ze spolku SK Měnín si s tím poradili a palačinky vyšly na všechny, kteří na ně měli chuť. Pro dospělé připravovali maso na grilu a nechyběl ani výborný
guláš.
V nabídce byl i burčák a něco sladkého ke kávě.
Jedním ze stánků bylo v Měníně nově otevřené Řeznictví a uzenářství Pelikán. Nabízelo ochutnávku ze
svého sortimentu, kterou najdete v kamenné prodejně.
K tanci a poslechu zahrál René Misák.
Jak hezké to bylo odpoledne, se můžete přesvědčit
na fotkách.
Petra Kiršová
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Slavnostní otevření sportovní haly
SPORTOVNÍ HALA MĚNÍN – společný projekt TJ Sokol Měnín a obce Měnín
Vážené dámy, vážení pánové, vážení spoluobčané,
v sobotu 18. 9. 2021 proběhlo slavnostní otevření Sportovní haly Měnín. Této významné události se zúčastnili představitelé obce Měnín v čele s panem starostou Mgr. Daliborem Goldem. Při této příležitosti je nutné
ještě jednou zdůraznit, že bez pomoci obce by tento projekt nebylo možné nikdy zrealizovat. Díky!
Samozřejmě nechyběl zástupce generálního dodavatele, fy. STAVOS Brno, a.s., pan Jiří Richter.
Přivítali jsme představitele České obce sokolské, reprezentované starostou Sokolské župy Dr. Jindry
Vaníčka, bratrem Jiřím Růžičkou.
Nesmíme zapomenout ani na zástupce Českého svazu házené, a to pana prezidenta Ondřeje Zdráhalu,
a pány Václava Horáčka a Jiřího Novotného – nejlepší světovou dvojici rozhodčích, jež během sportovního
odpoledne rozhodovala zápasy v házené.
Dalšími hosty byli starostové a představitelé okolních samospráv, zástupci sportovních klubů z blízkého
i širokého okolí.
Speciálními hosty byli zástupci městyse Svitávka, pan starosta Jaroslav Zoubek a paní místostarostka
Miroslava Holasová, tedy lidé, se kterými jsme konzultovali mnoho věcí, od přípravy projektu přes výstavbu
až po samotný provoz sportovní haly.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili slavnostního otevření, a děkujeme všem, kdo se na tomto projektu
podíleli!
Přejeme, ať nová sportovní hala dlouhodobě a dobře slouží našim spoluobčanům!
TJ Sokol Měnín a obec Měnín

18. září 2021

Foto: Jiří Doležal a Martin Malina
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Házená Měnín
Rozpis utkání – podzim 2021/2022
JIHOMORAVSKÁ LIGA STARŠÍCH ŽÁKYNÍ
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota

4. 9. 2021
12. 9. 2021
25. 9. 2021
2. 10. 2021
16. 10. 2021
30. 10. 2021
7. 11. 2021
13 11. 2021

14.00
13.15
14.00
11.00
14.00
14.00
12.00
14.00

Měnín – Kuřim
Újezd u Brna – Měnín
Měnín – Velká nad Veličkou
Strážnice – Měnín
Měnín – Hodonín
Ivančice – Měnín
Velká nad Veličkou – Měnín
Měnín – Bohunice

sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota

JIHOMORAVSKÁ LIGA MUŽŮ
9. 10. 2021
16.00
Měnín – Sokolnice
16. 10. 2021 11.00
Hostěrádky – Měnín
23. 10. 2021 16.00
Měnín – Bohunice
31. 10. 2021 12.00
Uherské Hradiště – Měnín
6. 11. 2021
16.00
Měnín – Nové Bránice B
13. 11. 2021 16.00
Měnín – Nové Bránice A

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
13
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Letecký traťový maják na Vinohrádkách
Pro výhodnou geografickou polohu bylo v roce 1930
odborníky Ministerstva veřejných prací a Československých státních aerolinií na Vinohrádkách v katastru
obce Měnín vybráno místo pro postavení leteckého
traťového majáku číslo 11 pro lety na trase Praha –
Brno – Bratislava. Místo bylo státem vykoupeno a následovala poměrně rychlá výstavba stožáru i instalace
světelného zařízení. Kolaudován byl v srpnu 1931.
Měnínský maják sloužil k zajištění bezpečnosti letů
na trase Brno – Bratislava. Stavbu majákových věží
podle jednotné dokumentace prováděla firma František Chvála, Praha-Vršovice. Věže se lišily pouze výškou. Jednalo se o ocelovou nýtovanou a šroubovanou
konstrukci z L oceli. Celá konstrukce stála na železobetonovém základě.
V přízemí věže byla plechová budka o rozměrech
2×2 m a výškou 2,5 m, označovaná jako strojovna. Zde
byla kompletní rozvodná deska elektrického vybavení
a spínací hodiny. Dveře byly opatřeny zámkem a výstražnou tabulí. Z důvodu údržby na vrchol věže vedl
žebřík v její konstrukci. Plošina na vrcholu věže o rozměru 2×2 m se zábradlím, kde byl instalován vlastní maják, měla vstupní otvor s padacími dvířky se
zámkem.
Majáková světla, jejich ovládání a veškeré elektrotechnické vybavení vyráběla firma Václav Kolář z Modřan. Rozsvěcování a zhasínání majáku bylo automatické pomocí spínacích hodin. Doby svícení byly stanoveny podle letového řádu. Rozsvěcoval se v době
provozu na lince s rezervou 30 minut před příletem
letadla a 30 minut po jeho přeletu. V té době nebyla
letecká doprava zdaleka tak frekventovaná jako dnes.
Později světlomety upravovala firma ČKD, a. s., Elektrotechnická továrna. Mimo jiné je osadila na svoji dobu
moderním zařízením na samočinnou výměnu spálené
žárovky. Zařízení se spouštělo automaticky okamžitě
po spálení žárovky.
Majáky byly rozmístěny po trase tak, aby byly z výšky
od jednoho k druhému viditelné. Dodávky elektrické
energie pro jednotlivé majáky byly sjednány s příslušnými územními dodavateli. Spolehlivost a fungování
majáků zabezpečovali ředitelé letišť na jim svěřených
úsecích. Maják v Měníně spadal pod letiště Brno.
Ochranu majáků zabezpečoval pravidelný dozor příslušných četnických stanic.
Ke konci třicátých let význam leteckých traťových
majáků klesal tak, jak nabývalo na významu radiotelegrafické vybavení dopravních letadel a činnost pozemních a palubních goniometrických stanic.
Po Mnichovu byly postupně světlomety se zařízením
demontovány a stožáry ponechány svému osudu. Měnínský stožár byl roku 1954 demontován a postaven

u tehdejší hasičské zbrojnice (dnes Spolkový dům), kde
byl osazen sirénou a využíván k sušení hadic.
Plných 53 roků plnil poslání, pro které byl u bývalé
hasičky postaven členy hasičského sboru v Měníně.
V roce 2007, kdy bylo zajištěno nové zařízení pro instalaci požární sirény a sušení požárních hadic, byl
stožár demontován a prodán do sběrných surovin.
Získané prostředky byly použity pro potřeby sboru.
Zdroj: PhDr. M. Sedlář, CSc.
Letectví + kosmonautika
Připravili Josef Dlabka a Jan Pustina
14
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Světelné majáky na trati Praha – Brno – Bratislava
Číslo

Umístění

Poloha

–

letiště Praha (Kbely)

na vodárenské nádrži

km na trati majáků

Vzdálenost

Výška věže

–

–

42

1.

kopec Na Plachtě

Střebohostice u Škvorce

17

17

15

2.

obec Krymlov

u Kostelce n. Č. l.

33,5

16,5

15

3.

kopec Březina

Žandov u Uhlířských Janovic

51

17,5

25

4.

Dědice

u Zbraslavic

66,5

15,5

25

5.

u Kapličky

obec Tis

82

15,5

15

6.

u Kapličky

Česká Bělá

99

17

15

7.

kopec Rosička

u obce Sázava

114

15

25

8.

kopec u Bobrůvky

Bobrůvka

133

19

25

9.

kopec Horka

Heřmanov u Křižanova

144

11

25

Braniškov

katastr Deblína u Braniškova

159

15

25

kopec Hády

pro letiště Brno

183

24

20

11.

kopec Vinohrádky

Měnín

197

12.

kopec Holý Vrch

Kurdějov u Hustopečí

211

14

20

13.

kopec Příklucka

Přítluky u Velkých Pavlovic

222

11

15

14.

u Lanžhota

Lanžhot, Břeclavsko

240,5

18,5

25

15.

u Svatého Jána

u obce Svatý Ján

257,5

17

25

16.

Malacky

katastr Malacky

273,5

16

25

17.

kopec Kozlisko

katastr Stupava

293

19,5

25

letiště Bratislava

na velkém hangáru

302

10

15

10.

15

12 km
od letiště Brno

15
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Měnínský Havránek znovu s dětmi
Studovala jsem několik let obor pedagogiky a velmi ráda
se dál vzdělávám, velmi ráda se bavím s lidmi o výchově
a předávám dál svoje zkušenosti. Když narazím na něco
zajímavého z oblasti výchovy, ráda se o informaci podělím ve skupince Měnínský Havránek na Facebooku a také
osobně.
Při procházce Ořechovem mě velmi zaujaly vyzdobené
kachličky a kamínky, které tam někdo velmi kreativně vytvořil pro místní děti. Motivovalo mě to namalovat takové
kachličky a kamínky i pro děti v naší obci. Postupně bych
chtěla z kachliček vytvořit stezku, která by vedla okolo celé
obce. Kachličky jsou zaměřené na různé oblasti – přiřazování podle barev, spojování linky v jednu ucelenou, Pexeso, šachovnice, skládání těla hada a částí obličeje. Mám
několik dalších nápadů. Přivítám vaše nápady i spolupráci
na tvorbě.
Když jsem kachličky tvořila, několik lidí mě od toho odrazovalo. Já jsem do toho šla s důvěrou v místní děti a dospělé, že jsme komunita lidí, kteří to zvládnou udržet v použitelném stavu. Prosím občany, aby kachličky s radostí
využívali, ale neničili. Výroba jedné kachličky mi zabere
dohromady zhruba 6 hodin (kachličku namalovat, 2x přelakovat, vybrat vhodné kameny a ty namalovat a také 2x
přelakovat, vybrat vhodnou plechovku a tu natřít barvou
a nechat uschnout). Zatím mi ani vyrytý kosočtverec na
plechovce nesebral moje nadšení, takže pokračuji ve své
tvorbě dál. Moc ráda vidím, když se u kachliček zastavují
rodiny s dětmi, že si o tom maminky předávají informace
i v okolních vesnicích a jezdí sem s dětmi na kachličkovou
zábavu. Pokud máte doma nevyužité kachle, ráda je přijmu pro další využití. Budu ráda, když se u některé z kachliček potkáme, nebo přímo na programu v klubu Měnínský Havránek.

V lednu letošního roku jsem hledala způsob, jak to zařídit, aby děti a maminky mohly přijít do hasičky i v situaci,
kdy nebylo možné setkávání ve skupině. Proto vznikla nabídka „Samoobslužného Havránka“. Připravila jsem výtvarné i vzdělávací aktivity v hasičce a maminky se svými
dětmi mohly samostatně přijít a vše v hasičce vyzkoušet.
Fungovalo to velmi dobře. Všem nám ale chybělo osobní
setkávání, kolektiv dětí, společné akce, tanec a vzájemná
spolupráce mezi maminkami i dětmi. Proto jsem moc ráda,
že už se od září znovu setkáváme. Havránka je teď nově
možné navštívit nejen v úterý, ale i ve čtvrtek od 9.30 do
12 hodin. Nově jsem omezila kapacitu na 10 maminek
s dětmi a na setkání se maminky přihlašují.
Aby bylo jasné, že nejde jen o volné hraní, popíši program. V úvodu nabídnu dětem tvořivou aktivitu. Nově mám
ve výbavě trojhranné štětce, které dětem usnadňují správný úchop, dostala jsem také speciální kelímek, který svým
tvarem znesnadňuje jeho vylití. Pomůcky vybírám vždy
tak, aby byly vhodné pro ty nejmenší děti. Po úvodní výtvarné aktivitě se společně pozdravíme. Zpíváme vždy
stejnou písničku „Dobrý den, dobrý den, dneska máme
krásný den“. Po společném pozdravení písničkou ještě
plyšový Havránek jednotlivé děti pohladí a přivítá je i jmenovitě. To považuji za velmi důležité, děti tak mám možnost osobně poznat a ony díky tomu mají možnost se se
mnou a s Havránkem lépe seznámit. V rámci společného
programu pak zpíváme, tancujeme, cvičíme s psychomotorickým padákem. Využívám další pomůcky podle nálady
dětí a podle aktuálního dění kolem nás (roční období, významné události a svátky). Před svačinou ráda zařazuji
relaxační cvičení pro zklidnění a odpočinek. Zhruba
v 10.30 je svačina a volná hra. Program nenásilnou formou děti připravuje na pobyt v mateřské škole. Poprvé
mají možnost poznat kolektiv dětí a dospělých, přijmout
pravidelný řád, výzvu a různé požadavky od někoho jiného
než od maminky.

Mgr. Eva Kováčová, telefon 737 649 706
Facebook: skupina Měnínský Havránek
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Zprávy od hasičů
Vážení spoluobčané, letošní rok se pomaličku blíží
ke konci. Rádi bychom vám připomněli naši práci od
dubna po září. Co se událo za tu dobu a co nás ještě
čeká?
Začneme asi naší dětskou účastí na závodech, kde
naše děti skončily na pátém místě z devíti. Moc nás
překvapily. Za odměnu jsme jim zakoupili nové proudnice a postupně je dovybavíme veškerou novou technikou, pokud to bude možné. Určitě by vás zajímal zdroj
penízků pro naše děti. Tak penízky máme za vámi odevzdané železo, které nám vozíte do sběrného dvora.
Tímto vám moc děkujeme. Kdo by měl zájem se k dětem
přidat, tak může. Scházíme se každý pátek v 16 hodin
na hasičce. Určitě se přijďte podívat a můžete se přidat
k nám. Tohle bylo ohlédnutí za našimi dětmi.
Dále jsme v květnu začali řešit nová elektrická vrata,
kterých jste si už mohli všimnout. Vrata se namontovala
v červenci z důvodu, že stará vrata byla už zkřížená,
problém byl je otevřít nebo zavřít. Také nesmíme zapomenout poděkovat obci za pomoc a podporu a dále
nesmíme zapomenout poděkovat panu Sekaninovi za
demontáž starých vrat.
A teď úplně odbočíme a připomeneme hroznou katastrofu – tornádo na Hodonínsku. V prvním bodě
bychom opravdu moc a moc chtěli poděkovat našim
spoluobčanům, kteří se podíleli na sbírce. Můžeme
všem oznámit, že všechny vybrané věci byly odvezeny přímo rodinám a ne do skladů. Byli opravdu vděční. Také děkujeme naší obci za finační dar obci Mikulčice a kinu Měnín za filmové rozptýlení obyvatel
Mikulčic.
Nejen že se konala sbírka, ale také jsme několikrát
odjeli pomáhat obci Mikulčice. Jelo s námi vždy i několik dobrovolníků. Moc vám děkujeme. Každá ruka se
vždy hodila.
V dalších dnech jsme se taky účastnili provzdušňování našeho měnínského rybníku, kde jsme použili
veškerá čerpadla na provzdušnění vody, abychom zabránili úhynu ryb.
A z druhé radostnější stránky – opět po roce nás navštívil příměstský tábor Sokola Měnín. Děti u nás strávily celý den, kdy jsme si dopoledne prošli veškerou
techniku, vše si vysvětlili, co se k čemu používá, kdo
chtěl, se na cokoli zeptal, a odpoledne už děti řádily
s vodou a naší technikou.
Závěrem děkujeme za podporu a pomoc, která je
nám poskytována.
Na všechny se moc těšíme.

Vaši hasiči Měnín

Na obrázcích: Družstvo dětí na závodě; nová vrata na hasičské
zbrojnici; děti příměstského tábora se seznamují s technikou
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Letošní drakiádu jsme uskutečnili 2. října.
Počasí nám přálo, vítr foukal a účast rodičů s dětmi byla vysoká. Závěr drakiády
byl ve znamení opékání špekáčků v areálu
sokolovny. Foto: Jiří Zedníček
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Malá ekozajímavost o Vinohrádku
Na malém kopci nad Měnínem zvaném Vinohrádek, kde
se nacházejí zahrádky, sady a vinice, či jejich pozůstatky,
najdeme jednu miniaturní ekologicky cennou lokalitu. Povrch Vinohrádku není pro žádné měkkoty, plané rostliny tu
žijí podle hesla „přizpůsob se, nebo zemři“ a není náhoda,
že například jinak všudypřítomnou pampelišku tu v hojném
množství nenajdete.
Jde vlastně o pozůstatky stepi, jež byla v dřívějších dobách spolu s lesostepí mnohem častějším ekosystémem
než dnes. S rozvojem zemědělství a následně kolektivizovaného intenzivního zemědělství spolu s rozmachem
výstavby se stepi rozoraly a zanikly. A s nimi mimo jiné
spousta vzácných rostlin, které se nám v lepším případě
zachovaly v malých ostrůvcích, jako je tento. Dalším takovým místem je třeba Výhon, kde těch vzácných rostlin
(a živočichů) najdeme podstatně více a na mnohem větší
ploše.
Vinohrádek je nejpůsobivější v průběhu pozdního jara,
kdy zde vykvétají koberce mateřídoušky. S nimi se tu objevují mohutné porosty citronově žlutých jestřábníků.
V létě přebírají štafetu fialové chrpy a hlaváče žlutavé. Co
se týče ohrožených rostlin, máme tu pár zástupců. Roste
zde již zmiňovaná mateřídouška časná, počátkem léta kozinec vičencolistý, dále stepní tráva strdivka sedmihradská
a koncem léta tu svítí do daleka výrazná žlutá květenství
rostliny zvané hvězdnice zlatovlásek. Všechny tyto rostliny
jsou v naší přírodě vzácné a zákonem chráněné.
Betka Kopřivová

Poetický snímek od Jiřího Doležala nás vrací do teplých podvečerů uplynulého léta
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Milí spoluobčané,
dovolte mi více jak po roce stavebních prací, administrativních půtek
i ostatních peripetiích oznámit vám, že jsme pro vás otevřeli novou
řeznickou provozovnu s vlastní uzenářskou výrobou

Řeznictví & uzenářství
Pelikán
v bývalé hospodě U Hoblíku v Měníně č. p. 93.
Základem dobrého řeznictví, kterým vám chceme být, je kompletní
sortiment hovězího a vepřového masa, stejně tak drůbeže, jako jsou
krůty či kuřata.
Prodejní doba, po kterou se
na vás těšíme:
úterý–pátek 7.00 – 18.00
sobota 7.00 – 11.00
neděle a pondělí zavřeno
Kontaktní telefon na prodejnu:
602 277 137

Ze sortimentu uzenin, které jsme pro vás připravili přímo v našem
řeznictví, namátkově uvádím:
–
–
–
–
–

šunky
klobásy
kabanosy
pečeně
slaniny

–
–
–
–
–

uzená masa
jitrnice
jelita
tlačenka
škvarky

–
–
–
–

sádlo
uzený bok
uzená žebra
a ostatní…

www.reznictví-menin.cz
info@reznictví-menin.cz

Rádi vám vyjdeme vstříc s vašimi individuálními požadavky na přípravu
či úpravu masa, na kterých se společně dohodneme ať už telefonicky,
nebo přímo na prodejně.

Platba platebními kartami
je samozřejmostí.

Srdečně se na vás těšíme, vážení a milí spoluobčané, a věříme,
že vaše očekávání mít „vlastního řezníka“ v obci splníme na jedničku.
Za tým Řeznictví & uzenářství Pelikán – Tomáš Pelikán
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Po roce opět do kina
Kultura loni a začátkem tohoto roku trpěla. A myslím, že
i návštěvníci našeho malého vesnického kina. Bylo to
opravdu těžké a já pevně doufám, že už nebudeme muset
znovu přerušit provoz v této nelehké době.
Poslední projekce byla téměř před rokem a nyní jsme
se rozhodli znovu otevřít. A byla to povedená premiéra.
Na filmu Gump, pes, který naučil lidi žít bylo téměř plno.
Další trhák Prvok, Šampón, Tečka a Karel se nenechal
zahanbit a týden dopředu byl vyprodán. S radostí jsme
museli přidat další představení. Tím tak oceňujeme význam předprodeje, kdy máme přehled o prodeji a můžeme tak zareagovat a uspokojit ještě více návštěvníků.
Největší strach jsme měli z toho, jestli se vrátí diváci do
našeho sálu. Nástupem restrikcí a různých streamovacích
služeb a Netflixu byly obavy na místě. Tento strašák však
zůstal ve skříni. Stále převládá touha vidět film na velkém
plátně a možnost se sejít a sdílet zážitek s ostatními.
Máme tak radost, že je o kino zájem, i když se návštěvníci
musí prokazovat bezinfekčností a musí uvnitř nosit respirátor.
Program na další měsíce se pomalu tvoří, ale jsme stále
obezřetní.
Dvakrát odložená přednáška o Japonsku Dominiky
Gawliczkové se konečně uskutečnila v náhradním ter-

mínu 30. 9. 2021. Na cestovatelské přednášky naváže
21. 10. 2021 v 17.00 a 20.00 Ladislav Zibura se svou
novou stand-up „Prázdniny v Česku“.
Poslední říjnovou sobotu bude filmový klub. Na programu bude oceňovaný polský film Corpus Christi. Po
skončení zahraje u nás starý známý Pan Doucha & Do
ucha band.
V sobotu 11. prosince bude další filmový klub a poprvé
s delegací. S filmem Marťanské lodě přijede herec a muzikant Martin E. Kyšperský, který si tam střihnul hlavní roli.
Snímek uvede a po skončení zahraje na kytaru a zazpívá.
V novém roce, 8. ledna 2022, bude Na stojáka s Karlem
Hynkem a Ivou Pazderkovou, dá-li vláda a coronavirus.
Budova kina byla osamocena 11 měsíců. To však neznamená, že by se tu nic nedělo. Byla dokončena nová
šatna pro účinkující v prostorách bývalého hostince
U Hoblíku. Umožní interpretům vystupovat zpoza opony.
Díky tomu můžeme pomýšlet i na menší divadelní kusy.
Je vypracován projekt přípojky vodovodu. Dosud vede
voda přes bývalý hostinec a nově vzniklé Řeznictví a uzenářství Pelikán. Začátkem září byla sundána stará nevyhovující krytina na budově a vzniká tam střecha nová.
S tím souvisí i nová vzduchotechnika, která bude lépe
ovladatelná a hlavně plně funkční. Odtah z pódia byl
dosud nevyhovující.
V dalších měsících bude zhotovena venkovní terasa,
která bude pravděpodobně využita až s nástupem jara
příštího roku.
Teď už nezbývá než se těšit na další setkání s vámi.
Marek Chudáček

Vydejte se s Ladislavem Ziburou na prázdninovou jízdu po
českých luzích a hájích. Podíváte se do oblastí známých i neznámých – od jihočeských rybníků přes uhelné pánve až po
opuštěné pohraničí. Zasmějete se nad výtvory českých kutilů,
dozvíte se, v čem jsme nejlepší na světě, a vyslechnete si plno
zajímavostí. Tak přisedněte do roztomilého bílého autíčka,
dobře se bavte a pevně se připoutejte! Váš řidič je začátečník.
Ladislav Zibura (*1992 v Českých Budějovicích) je mladý
spisovatel a cestovatel. Vydává se do různých koutů světa, aby
si povídal s lidmi a zjistil, jak vypadá jejich běžný život. Zároveň
sbírá legrační příběhy a zajímavosti z historie i současnosti.
O svých pěších a stopovacích výpravách napsal čtyři knihy –
40 dní pěšky do Jeruzaléma, Pěšky mezi buddhisty a komunisty, Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii a konečně Prázdniny v Evropě, za kterou obdržel cenu Hanzelky a Zikmunda.
Mimo psaní Ladislav také objíždí republiku s cestovatelskými
projekcemi, které jsou založeny především na humoru a nadsázce. Publikum si Ziburu oblíbilo právě pro jeho humor, specifický pozorovací talent a možná snad i ten rošťácký šarm.

Kino Měnín
21. října 2021 v 17.00 a 20.00
Vstupné 200 Kč v předprodeji, na místě v den konání 240 Kč
Vstupenky na pokladně kina a smsticket
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KULTURA

Letní kino
Letos bylo počasí v létě dost nestabilní co se týče srážek. Měli jsme obavy, jestli se nám plánované čtyři projekce bez úhony povedou. Nakonec vše dopadlo dobře
a počasí bylo skvělé. To však nemůžeme říci o oblasti
Břeclav až Hodonín, kde se koncem června prohnalo
tornádo. A tak bez váhání přibyla ještě jedna neplánovaná akce.
Zavolal jsem dnes už bývalé starostce Mikulčic paní
Martě Otáhalové s ideou udělat jim jednu projekci letního kina.
Paní starostka byla potěšena naším zájmem, a tak
jsme se dohodli.
V pátek 16. 7. jsme uspořádali bezplatné promítání
filmu Bábovky pro místní postižené tornádem a dobrovolníky, kteří tam tak usilovně pomáhali. Musím říct, že
když jsem tam byl dva dny před projekcí obhlédnout
terén s paní kulturní referentkou Mikulčic, nebylo mi třikrát do zpěvu a měl jsem z toho sevřený žaludek. O to
větší radost nám udělala účast (asi 250 lidí) a příznivé
počasí v den promítání. Tímto bych chtěl poděkovat Laďovi Baxantovi a Filipovi Odrážkovi, kteří mi s touto akcí
pomohli bez nároku na honorář a věnovali tomu svůj
čas. Dále je třeba poděkovat firmě Kubíček Visionair za
bezplatné poskytnutí nafukovacího plátna a obci Měnín
za úhradu půjčovného za film distributorovi.
Jsme rádi, že jsme tak mohli pomoci a aspoň na chvíli
přivedli místní na jiné myšlenky. Musím ještě konstatovat, že tam byla neuvěřitelná atmosféra a energie. Bylo
vidět, že je humor, a to ani ten černý, neopustil.

16. července 2021, Mikulčice

30. července 2021, Otmarov

Po loňském úspěchu si nás opět objednal pan starosta Otmarova. Další promítání jsme tedy provedli
v krásném sportovním areálu Pastvisko. Opět jsme měli
na plátně film Bábovky.
Poté jsme se přemístili do „nově“ vzniklého areálu za
sportovní halou v Měníně.
Na naší domovské scéně jsme pustili artový film
Chlast, pohádku pro děti Křupaví mazlíčci a film Matky.
Na své si tedy přišli všichni. V pátek při největší návštěvě filmu Matky se od 17. hodiny i grilovalo. K tomu
dobré pivo ze Sportbaru. No povedné to bylo…
Celkem naše projekce navštívilo přes 800 diváků.
Jediný problém byl ten, že od začátku nemáme kvalitní a profi plátno. Letos jsme si ho půjčili od firmy Kinorent z Kanic.
Děláme na tom, abychom vám příští rok poskytli letní
kino v ještě větší kvalitě.
Ale o novém projektu vám napíšeme až příště.
Marek Chudáček

11.– 13. srpna 2021, Měnín
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