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Měnín a jeho okolí
objektivem 
Jiřího Doležala

Kachna divoká je ze všech druhů kachen, pravidelně hnízdících v Česku, největší. Dorůstá délky 50–60 cm. Hmotnost se pohybuje
okolo 690–1300 g a rozpětí křídel činí 81– 95 cm. – Samička není tak pestře zbarvena jako sameček, má hnědočerné ochranné
zbarvení. – Obývá nižší polohy, tekoucí i stojaté vody. Dokázala se přizpůsobit i městskému prostředí. Koncem 90. let byl počet
hnízdících párů v ČR odhadován na 30–60 tisíc kusů. – Kachny pelichají jednou do roka. Mají asi 10 000 pírek a ochranných per,
která je chrání před vlhkem a chladem. Svoje peří si mastí tukem, aby peřím nepronikla žádná voda. Mazová žláza produkuje tuk.
Kachna ho vytlačí zobákem a roztírá po peří. – Na vodě kachnu nadnáší vzduch. Ten se drží mezi peřím a krycí pera vzduch zadržují.
Uzavřená vzduchová vrstva spolu s tukovým vakem pod kůží zabraňuje kachně prochladnout. – Hnízdo bývá nejčastěji na březích
vod, kačer má za úkol výběr místa, ale stavba hnízda je jen záležitostí kachny. Hnízdí od března až do července. Samice snáší nej-
častěji 9–13 zelenožlutých nebo modrozelených vajec. Na vejcích sedí pouze samice 23–29 dní. Káčata se líhnou dokonale 
vyvinutá, zásoby žloutku jim vydrží 3 dny a pak se krmí sama. – Známým a nesmírně zajímavým jevem je imprinting (vtištění)
vylíhlých kachňat na prvního živého tvora, kterého vidí a který pak pro ně představuje po celý život schéma rodiče nebo sexuálního
partnera. Kachna divoká hledá potravu jak ve vodě, tak i na souši. Potrava je rostlinná i živočišná. -r-
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ZPRÁVY Z OBCE

Výsadba stromů
Ve dnech 12. 11. 2021 a 13. 11. 2021 probíhaly v obci

akce s názvem Výsadba stromů v Měníně kolem mrtvé-
ho ramene, Revitalizace zeleně ve vybraných lokalitách
veřejného prostranství obce Měnín a Výsadba stromů
v obci Měnín.

Výsadba stromů v Měníně kolem mrtvého ramene
spočívala ve vysázení celkem 28 stromů. 24 jich bylo
vysázeno do druhé řady stromů podél travnatého pásu
mezi vodním tokem a přilehlým polem tak, aby vytvářely
s první řadou stromů alej. 4 ks pak byly využity k dosa-
zení do původní linie na prázdná místa. Mezi dosazo-
vanými stromy pak byly zasazeny v různých skupinkách
i samostatně nové keře.

Byly použity stromy a keře, které mají plody jedlé pro
lidi i živočichy – kdouloň, jeřáb oskeruše, jeřáb břek,
jeřáb muk, jeřáb prostřední, plodové jeřáby (např. od-
růdy Granatnaja, Konzentra, Moravský sladkoplodý,
Titan, Dezertnaja, Běloplodý, Rosina, Kubovaja, Sol-
něčnaja), moruše (bílá i černá), hruškojeřáby.

Výsadbu zahájili žáci místní základní školy ze 6., 7.,
8. a 9. třídy, kteří vykopali jámy. Poté ve spolupráci
s pracovníky obce vysadili žáci 3. třídy dne 12. 11. 2021
pod vedením paní učitelky Novákové první dva stromy,
kterým dali ke kořenům schránku s „poselstvím
z dnešní doby“ pro naši budoucí generaci. 

Další pomocí při sázení byli žáci 5. třídy s paní učitel-
kou Uhlířovou. Tito žáci se aktivně zapojili do kopání
jam, sázení, zahrnování a vytváření zalévacích mís pro
zbylé stromy a keře.

Následně pak pracovníci firmy ASHPA pod vedením
Mgr. Barákové a pracovníci obecního úřadu dosadili
zbylé stromy a keře, zatloukli kotevní kůly, provedli
úvazy stromků ke kůlům, obalili stromy a keře ochran-
ným pletivem a provedli vydatnou zálivku vodou. 

Akce Revitalizace zeleně ve vybraných lokalitách ve-
řejného prostranství obce Měnín probíhala po předcho-
zím zhodnocení stavu dřevin pracovnicemi firmy Atregia
v rámci kontroly projektu „revitalizace zeleně“ z operač-
ního programu životního prostředí. Byly navrženy do-
sadby mrtvých stromů a přesuny výsadeb keřů. Kon-
trola se týkala pěti lokalit. Celkem bylo k výsadbě
navrženo 22 stromů. Současně s dosadbou Revitali-
zace zeleně ve vybraných lokalitách veřejného pro-
stranství obce Měnín probíhala i Výsadba stromů v obci
Měnín, během níž se vysazovaly stromy na místech ur-
čených pracovnicemi firmy Atregia.

Celkem bylo vysazeno 41 kusů stromů těchto druhů:
olše lepkavá, javor babyka, javor mleč, třešeň ptačí,
dub letní, vrba bílá, lípa srdčitá, habr obecný.

Jako dodavatel dřevin, potřebného materiálu a práce
pro provedení náprav byla oslovena firma Zahrady 
Mátl z Rajhradic. Bylo provedeno vybagrování jam pro
sázení stromů, rozvoz sazenic a podpěrných kůlů do
všech lokalit.

V den akce 13. 11. 2021 se sešli dobrovolníci z řad
občanů a dobrovolných spolků působících v naší obci
a pracovníci obecního úřadu. I přes nepříliš vydařené
počasí se jim podařilo téměř všechnu práci úspěšně
zvládnout. Zasadit stromy, zatlouct podpěrné kůly, vy-
tvarovat zalévací mísy, vše důkladně prolít a ještě se
občerstvit  klobásou a limonádou v Hospůdce na hřišti.
Drobné nedodělky, jako dosázení zbylých stromů, vy-
vázání ke kůlům a aplikaci ochranného nátěru, dokon-
čili pracovníci firmy Zahrady Mátl v dalších dnech.

Celkově lze obě akce hodnotit velmi kladně, s přispě-
ním žáků ZŠ i s přispěním občanů se podařilo během
dvou dnů vykonat velké množství práce na ozdravení
zeleně v naší obci a tím přispět i ke zlepšení životního
prostředí, ve kterém se denně pohybujeme.

Velké díky všem, kteří přiložili pomocnou ruku k usku-
tečnění této akce.
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ZPRÁVY Z OBCE

Sázení stromů
V pátek 12. 11. se za pošmourného počasí vydali tře-

ťáci ze školy k slepému rameni za dobrodružstvím s ná-
zvem Jak se vysazují stromy. Rozdělili se na kluky
a holky. Vyzkoušeli vyrýt díru, rozložit kořeny v zemi
a stromeček pečlivě zahrnout. U lávky tak mají svůj
strom obě skupiny. Ale skrývá se tam ještě jedno tajem-
ství. Pod kořeny jeřábu sladkoplodého děti uložily do
skleněné nádoby vzkazy pro budoucí pokolení a drobné
předměty pro příští archeology.

Toto jsou některé vzkazy: Jmenuji se Tomáš, chodím
do 3. třídy. Máme tu covid. Celá zem nosí roušky a lidé
umírají… Já jsem Honza Zmidloch a chodím do 3. třídy.
Všichni mě budete znát jako miliardáře, protože vymys-
lím létající auta... Jsem Kája Pavelcová a doufám, že
tento strom vydrží co nejdéle. A já ti stromečku přeju
hodně štěstí... Eliška Purmenská – jsem ve 3. třídě.
Mám ráda koně a poníky. Máme problém – covid. To-
muhle stromu přeji hodně zdraví… Ema Bučková –
v téhle době je všude covid. Všude ve společnosti
(kromě domova) nosíme roušky. Jak to vypadá v bu-
doucnosti?… Jsem Lucka. Mám ráda stromy a přeju to-
muhle stromu a vám krásný život… Jsem Eliška. Učte
se, protože v životě se to vyplatí… Milé děti, poradil
bych vám, učte se, ať nedostanete 3 jako já. Najděte si
holku. Mě jedna holka zradila. Budu vynálezcem. Vác-
lav Gregorovič…

Za třeťáky a také za kluky a holky z páté třídy, kteří si
šli také vyzkoušet, jak se sází stromy, napsala Nataša
Nováková.
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ZPRÁVY Z OBCE

Sobota 13. 11. 2021.
Obrazovou reportáž 

z druhého dne výsadby stromů 
v naší obci 

pořídil Jiří Doležal

4_2021_Sestava 1  02.12.21  14:14  Stránka 5



6

Zasedání Zastupitelstva obce Měnín

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

Oznámení kácení a žádost o kácení obce Měnín
Předmětem oznámení o kácení je vykácení odumřelých

stromů a podání žádosti o vykácení dřevin (topolů) na
ochranné hrázi IP 8 na pozemku par. č. 2849 (Na kanále).
Přehled stromů určených ke kácení je uveden v inventa-
rizaci dřevin, které provedla společnost ATREGIA, s.r.o.,
Vážného 10, Brno.

Využití černé stavby na pozemcích par. č. 134/1 a 134/4
Na pozemcích par. č. 134/1 a 134/4, které jsou ve vlast-

nictví obce (mezi dvorem restaurace U bílého beránka
a mateřskou školou) je umístěna černá stavba. Při pro-
hlídce stavby bylo zjištěno, že stavba není výrazně po-
škozena a lze ji využít pro rozšíření MŠ Měnín. Rada 
obce rozhodla o zpracování stavební studie rozestavěné
„černé“ stavby.

Dopravní radary v obci
Obec se zaměří na zřízení úsekového měření rychlosti

jízdy motorových vozidel. Za tímto účelem oslovila ke 
spolupráci firmu DOSIP Servis, s. r. o., Krahulov 37, Okříš-
ky, která do konce měsíce provede kontrolní měření 
průjezdnosti obce a následně začne pracovat na zajiš-
tění potřebných povolení k instalaci úsekového měření
rychlosti. 

Pavilon ZŠ Měnín
Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) zaslalo

kontrolní stanovisko k veřejné zakázce „Pavilon ZŠ Měnín
– dodávky nábytku a gastrovybavení“. Dále se připravují
podklady pro zprávu o realizaci a vyúčtování a žádost 
o platbu dotačního projektu „Pavilon ZŠ Měnín“.

Kino Měnín
Byly provedeny stavební práce na opravě půdního věn-

ce a střechy kina. Dokončené dílo bylo předáno 21. 10.
2021. Celková hodnota díla je 1260 694,34 Kč bez DPH.
Dále se dokončují práce na vzduchotechnice kina.

Údržba zeleně
Byla zakoupena svahová sekačka v hodnotě 179 900 Kč

bez DPH a objednáno dodání stromů a keřů na dosadbu
v intravilánu obce v rámci dotačního projektu „Revitali-
zace zeleně ve vybraných lokalitách veřejného prostran-
ství obce Měnín“.

Výběrové řízení 
„Obnova místních komunikací v obci Měnín“

Dne 20. 9. 2021 bylo provedeno posouzení a hodnocení
veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova místních ko-
munikací v obci Měnín“ – komunikace naproti restaurace
U bílého beránka směrem ke Zlatému potoku a plocha
před touto restaurací. Hodnocení nabídek proběhlo na 
základě nejnižší nabídkové ceny a jako nejvhodnější na-
bídka byla vybrána nabídka firmy STRABAG, a.s. 

Výběrové řízení „ČOV Měnín – intenzifikace 
a modernizace – projektová dokumentace“ 

Dne 13. 9. 2021 bylo provedeno posouzení a hodnocení
veřejné zakázky malého rozsahu „ČOV Měnín – inten-
zifikace a modernizace – projektová dokumentace“ dle
směrnice VZMR obce Měnín. Hodnocení nabídek pro-
běhlo na základě nejnižší nabídkové ceny a jako nej-
vhodnější byla vyhodnocena nabídka f. DUIS, s.r.o. Brno. 

Zadávací řízení VZMR 
„Výstavba parkourového hřiště v obci Měnín“

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která 
je řešena podle směrnice VZMR obce Měnín. Přípravou
podkladů byla pověřena společnost Plus Projekt, s. r. o.,
Brno. 

Rozšíření poskytovaných služeb České pošty
Česká pošta rozšiřuje svoje služby o službu podání zá-

silek do Balíkovny. 

Zrušení nájemní smlouvy
Paní Lucie Tereza Šultésová, ředitelka společnosti 

RYTMIK, požádala o zrušení pronájmu obecního sálu pro
školní rok 2021/2022 pro nedostatečný zájem dětí o zá-
jmové kroužky v Měníně.

Návrh na odkoupení nemovitostí a pozemků v místní
lokalitě Karé od společnosti Elektronic Waste Recycling
s. r. o. za navrženou kupní cenu 11 500 000 Kč. 

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace 
obce Měnín Základní školy Měnín

Obec Měnín schvaluje Změnu zřizovací listiny příspěv-
kové organizace obce Základní školy. Jedná se o změ-
nu, která spočívá v doplnění článku c) Hlavní účel a před-
mět činnosti příspěvkové organizace o bod 5 Příspěv-
ková organizace jako školní jídelna v rámci školního 
stravování vydává jídla a může připravovat jídla, která vy-
dává výdejna. 

ZPRÁVY Z OBCE

Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Měnín č. 05/2021 ze dne 26. 10. 2021
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ZPRÁVY Z OBCE

Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Měnín č. 06/2021 ze dne 25. 11. 2021

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

Výsadba dřevin 
Na začátku listopadu proběhly tři akce výsadeb dřevin

„Výsadba stromů v Měníně kolem mrtvého ramene“ , „Vý-
sadba stromů v obci Měnín“ a dosadba náhradních dřevin
dřívější akce „Revitalizace zeleně na veřejných prostran-
stvích obce Měnín“. Celkem bylo vysázeno 77 okrasných
i ovocných stromů (28 + 41 + 8) a 72 keřů (50 + 22). 

Pavilon ZŠ Měnín 
Vedení obce ve spolupráci s agenturou Plus Projekt při-

pravilo podklady pro podání Závěrečné zprávy o realizaci
(ZoR) a Žádosti o platbu (ŽoP). 

Restaurování památky obce
Akademický sochař p. Jedlička dokončil práce na res-

taurování místní památky v rámci akce „Oprava kovového
kříže v Měníně“. 

Kácení topolů na ochranné hrázi IP8 
Předmětem oznámení o kácení je vykácení 57 odu-

mřelých stromů na ochranné hrázi IP 8 na pozemku par.
č. 2849 ve vlastnictví obce Měnín. V současné době pro-
bíhá kácení určených stromů. 

Obnova místní komunikace 
Firma STRABAG, a. s. zahájila přípravné práce, spočí-

vající v dokončení projektové dokumentace a zajištění po-
volení k realizaci parkoviště před pohostinstvím U bílého
beránka. Realizace celé akce proběhne na jaře roku 2022
(do 30. 6. 2022). 

Osvětlení obce 
V současné době se dokončují dvě akce týkající se re-

konstrukcí veřejného osvětlení obce. Jedná se o realizaci
projektu „Měnín, obnova VO Městečko, Na zahrádkách,
Kozí“ a „Revitalizace veřejného osvětlení obce Měnín“,
kdy dochází k výměně stávajících světel za nová LEDko-
vá svítidla. 

Výběrové řízení VZMR 
„Vybudování parkourového hřiště“

Na základě hodnotícího kritéria byla vyhodnocena jako
nejvhodnější nabídka účastníka firmy Hřiště.cz, s. r. o.

Návrh rozpočtu obce Měnín na rok 2022 
Příjmy: 53 698 400 Kč
Výdaje: 41 015 300 Kč
Celková konsolidace: –12 683 100 Kč
z toho vlastní prostředky 
ze zůstatku na bankovním účtu: –9 905 300 Kč
a splátka úvěru: –2 777 800 Kč 

Návrh rozpočtu na rok 2022 zveřejněn na úřední desce
obce. 

OZV č. 1/2021 o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem OZV 
č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpado-
vého hospodářství. Poplatek za svoz komunálního odpa-
du je navržen ve výši 700 Kč/občan/rok.

Žádost o finanční příspěvek na rok 2022 
ZO schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč pro „Do-

mov pro seniory Sokolnice“.

Dodatek Smlouvy o zajištění financování systému 
IDS JMK

Předmětem výše uvedeného dodatku je změna výše
ročního finančního příspěvku na standard dopravní ob-
služnosti IDS JMK. Pro rok 2022 činí 186 500 Kč, na zá-
kladě výpočtu 100 ✕1865 (počet obyvatel k 1. 1. 2021). 

Finanční a kontrolní výbor 
Finanční a kontrolní výbor byl pověřen kontrolou vyúčto-

vání dotačních příspěvků pro TJ Sokol Měnín v roce 2021.

Návrh vodného na rok 2022 
ZO rozhodlo, že pro rok 2022 bude stanoveno vodné 

ve výši 38,52 Kč/m3 bez DPH a výše nájmu za vodovod
bude 770 000 Kč bez DPH.

Stanovení poplatku za vypouštění vod 
do kanalizace pro rok 2022

ZO schvaluje pro rok 2022 směrné číslo spotřeby vody
30 m3/občan/rok, poplatek za vypouštění odpadních vod
do kanalizace pro rok 2022 ve výši 800 Kč/občan/rok 
a částku 26,67 Kč/m³ s DPH, tj. 24,24 Kč/m³ bez DPH
(10 %) za vypouštěné vody (jediný zdroj vody).

ZO – Zastupitelstvo obce
VO – Veřejné osvětlení
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Tříkrálová sbírka 2022
Stejně jako každý rok se i letos připravuje oblast-

ní charita Rajhrad na tradiční Tříkrálovou sbírku,
která bude letos probíhat v termínu od 1. 1. do 16. 1.
2022. 

„Zásadní informací je, že i v situaci, která pro ni-
koho z nás není jednoduchá, se Tříkrálová sbírka
2022 bude konat. Prozatím se snažíme soustředit
pozornost na to, aby mohla sbírka proběhnout tra-
dičním způsobem, byť za doporučených bezpečnost-
ních opatření. Bereme však v potaz i variantu on-line
podoby, vzhledem k prozatímnímu vývoji situace
ohledně nemoci covid-19 v Česku,“ říká PR pracov-
nice oblastní charity Rajhrad Jana Janoutová. „Koor-
dinátorka sbírky Mária Durkáčová má již k dispozi-
ci letáky a materiály, které budeme rozdávat našim
koordinátorům v daných obcích.“ 

„chtěla bych jménem oblastní charity Rajhrad ve-
řejnost poprosit o podporu, která je pro nás zvláště
v této době tolik důležitá. I díky vám můžeme dál 
pomáhat potřebným a naplňovat tak charitní po-
slání. 

Výtěžek z chystané koledy plánujeme využít na-
příklad na rekonstrukci oddělení A v lůžkovém hos-
pici, financování dešťové kanalizace, pořízení no-
vých zvonků k postelím pacientů, financování no-
vého zadního vchodu s dálkovým ovládáním nebo 
financování nového výtahu u zadního vchodu Domu
léčby bolesti s hospicem sv. Josefa. 

V tuto chvíli můžeme naše podporovatele odká-
zat na webové stránky rajhrad.charita.cz, kde najdou
aktuální informace ohledně konečné podoby sbírky

ZPRáVy Z oBce

a možnostech poskytnutí finančního daru,“ dodává
Jana Janoutová. 

„Zasláním finanční částky na účet i prostřednictvím
QR kódu nás můžete podpořit již nyní. Děkujeme!“ 

Výstavba kabelové optické sítě – itself
Společnost itself jako zhotovitel a provozovatel, který

zajišťuje výstavbu a následný provoz kabelové optické
sítě pro poskytování internetu a kabelové televize, in-
formoval vedení obce o stavu realizace optické sítě.
Byla dokončena první etapa výstavby optické sítě a je
připravována druhá etapa výstavby této optické sítě.

V rámci 1. etapy bylo položeno celkem 6 km tras
a stavebně připraveno 270 přípojek sítě. Provoz sítě byl 
zahájen na podzim roku 2020 a následovalo smluvní

sjednávání poskytování služeb klientům (s bonusem 
1 rok zdarma) a zprovozňování v jednotlivých domác-
nostech. Zde do naší práce nepříjemně zasáhly re-
strikce spojené s pandemií koronaviru, takže řada na-
smlouvaných klientů musela na zprovoznění nepří-
jemně dlouho čekat. Za toto zpoždění se všem dotče-
ným upřímně omlouváme.

Nyní je připojeno a v provozu cca 60 domácností
a očekáváme (tak jako v jiných obcích) postupné nabí-
rání dalších klientů.
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ZPRÁVY Z OBCE

Optická přístupová síť Měnín, etapa 2

Rozsah stavby a popis úseků
Obsahem etapy 2 stavby optické přístupové sítě

Měnín je celý zbytek zástavby v intravilánu obce. Etapa
je dále rozdělena na část 2a a část 2b.

Etapa 2a
– Úsek 1: Zbytek ulice Krakov a Sportovní – rozsah

zemních prací 300 m, 15 připojitelných nemovitostí.
– Úsek 2: Ulice Ruská – rozsah zemních prací 1650 m,

80 připojitelných nemovitostí.
– Úsek 3: Zbytek ulice Městečko – rozsah zemních

prací 750 m, 30 připojitelných nemovitostí.

Etapa 2b
– Úsek 4: Ulice Lidická a Na Klínku – rozsah zemních

prací 1700 m, 75 připojitelných nemovitostí.
– Úsek 5: Ulice Vinohrádky – rozsah zemních prací

500 m, 25 připojitelných domácností.
– Úsek 6: Zbytek ulice Sídliště a ulice Hájek – rozsah

zemních prací 1100 m, 45 připojitelných domácností.
– Úsek 7: Ulice Pod Mlýnem a Chaloupky – rozsah

zemních prací 1 250 m, 240 připojitelných domácností.

V etapě 2 lze připojit celkem 310 nemovitostí při
celkovém rozsahu souvisejících zemních prací cca
7 250 m.

Nej.cz s.r.o. – nástupnická společnost 
zanikající společnosti itself s.r.o.

V souvislosti s fúzí formou sloučením zanika-
jící společnosti itself s.r.o. (poskytovatel služeb
Selfnet) s nástupnickou společností Nej.cz s.r.o.,
došlo s účinností k 1. 10. 2021 k přechodu všech
práv a povinností z uzavřených smluv na ná-
stupnickou společnost Nej.cz s.r.o. Společnost
Nej.cz s.r.o. od tohoto data převzala aktivity spo-
jené s provozem a distribucí všech služeb a sou-
časně vstoupila do práv a povinností vyplývají-
cích z uzavřených smluv s koncovými zákazní-
ky. Pro stávající zákazníky Selfnet se nabízené
služby a jejich ceny nemění. 

I nadále se o zákazníky bude starat stejný tým
zaměstnanců a všechny požadavky je možné
stále vyřizovat prostřednictvím zákaznické linky
na tel. č. 533 383 335 a nově i na e-mailu: 

zakaznicke.centrum2@nej.cz.

V provozu samozřejmě zůstávají i naše poboč-
ky v Brně, Břeclavi, Ivančicích i Kyjově. Všechny
důležité informace pro zákazníky jsou dostupné
i na webových stránkách: 

www.selfnet.cz/jsme-nej 

pf 2022
Příjemný a poklidný závěr adventu, 

krásné a veselé Vánoce 
a úspěšné vykročení do nového roku 2022 

vám všem přejí 

zastupitelé obce Měnín
a zaměstnanci obecního úřadu
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ZPRÁVY Z OBCE

Restaurování kříže z roku 1872
„Jedná se o kamenný sokl a kovový kříž s litinovým korpusem Krista, re-

liéfem P. Marie a litinovou svatozáří. Památka je umístěna v blízkosti hlavní
silnice v centrální části obce v blízkosti nákupního střediska. Celkový dojem
z kamenných částí je značně tristní. Je vidět, že kámen nebyl mnoho de-
setiletí ošetřován nebo opravován... Oprava je nezbytná, patrně by se
během krátkého času kámen rozpadl úplně...“ Tolik zkrácený posudek
stavu kříže akad. sochaře Petra Jedličky.

A takto popisuje postup restaurování: 
„Předně byl snesen korpus Krista, reliéf P. Marie a svatozář. Následně byla

pomocí WAP čističe a čisté vody očištěna celá památka. Čistící operace mu-
sela být provedena několikrát. Poté byly vyvrtány otvory pro zapuštění ne-
rezových vrutů. Vruty byly propojeny nerezovým drátem. Následovalo umís-
ťování perlinky a doplňování chybějící hmoty umělým kamenem. Umělý
kámen byl probarven ve hmotě. Snahou bylo zachování co největší plochy
původního kamene. Proto tam, kde to bylo jen trošku možné, bylo přistou-
peno k injektáži odfouknutých částí kamene. Dále bylo snahou docílit pocitu,
že se jedná o již letitou památku. Byla obroušena mramorová nápisová
deska. Text byl nazlacen plátkovým 24karátovým zlatem. Betonovou vy-
správkou byly opraveny ulámané a oštípané části betonového fundamentu.
Korpus Krista, reliéf P. Marie a svatozář byly pomocí odstraňovače starých
nátěrů zbaveny všech nátěrů a přemaleb až na holý kov. Poté byl povrch
neutralizován pomocí kyseliny octové. Následovaly nátěry šedou základovou
barvou a bílým syntetickým lakem. Takto ošetřený kovový povrch byl nazla-
cen 24karátovým plátkovým zlatem. Následně byly všechny kovové kompo-
nenty osazeny zpět na původní místo. Na závěr byl povrch kamenné části
památky ošetřen hydrofobním nátěrem Lukofob. Po provedeném restaurá-
torském zásahu se zcela nepochybně zlepšilo estetické vyznění památky.
Záchrana kříže se udála za pět minut dvanáct...“ -r-

Fotografie připomínající končící 
podzim, který k nám byl obzvláště 
přívětivý a milosrdný. 
Autor: Jitka Vacenovská
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ŠKOLSTVÍ

Lampionový průvod dětí mateřské školy

Den proti rakovině

V úterý 26. 10. 2021 se uskutečnil
lampionový průvod pro děti z Ma-
teřské školy Měnín. Akce se konala
venku u obecního sálu. Pro děti byl
připraven zábavný program s divad-
lem Kejkle (tancování, soutěže), do
kterého se mohli zapojit i rodiče. Po
setmění přišel čas na rozsvícení
lampionů. Průvod vesnicí mohl za-
čít! V čele kráčela veliká čarodějnice
Buba huba, která nás dovedla až
k budově mateřské školy, kde se
s námi rozloučila. Účast byla, i přes
velkou nemocnost dětí, hojná. Děku-
jeme všem, kteří se zúčastnili, a tě-
šíme se na příští rok!

Ped. kolektiv MŠ Měnín

Obec Měnín se i letos připojila k celorepublikové sbírce Den proti rakovině.
Bohužel se nám nepodařilo sehnat dobrovolníky, kteří by navštěvovali 
jednotlivé domácnosti, a tak jsme museli zvolit cestu kamenných prodejen 
v Měníně. 

Za ochotu kytičky nabízet patří velké díky těmto prodejnám: 
– Karlova Pekárna – Ilona Aujeská, Romana Bártlová, Denisa Dohnalová,

Jana  Dvořáková, Květoslava Gebauerová a Lenka Klimešová 
– Potraviny Jana Šťastná
– Květiny Marie Králová 
– Sportovní hala – Andrea Dolinová a Šárka Welzlová 

Celkem se vybralo téměř 8 000 Kč. Petra Kiršová
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Základní škola Měnín

ŠKOLSTVÍ

Šikovné ručičky – podzimní tvoření

Naše škola spolupracuje s firmou Smurfit Kappa Brno
na projektu Šikovné ručičky. Smurfit Kappa Group je
přední evropská společnost na výrobu vlnitých obalů
a jedna z předních světových papírových obalových
společností.

Brněnská pobočka firmy dodává naší škole lepenku
s výseky sezónních dekorací a přířezy lepenky k malo-
vání a jinému tvoření. Tentokrát jsme dostali obrázky
související s podzimem – draky, dýně, věnec s listy,
ježky aj. Děti tyto obrázky zdobily různými přírodninami
a vyzdobili jsme si jimi školu. 

Už se těšíme na výseky s vánočními motivy.

Strašidelný den ve školní družině

Ve školní družině denně hrajeme plno různých her,
chodíme na poznávací vycházky a sportovat na hřiště
a farní zahradu. Vyrábíme, malujeme a vytváříme různé
výrobky, obrázky a dárečky. Občas si připravíme něja-
kou společnou akci.

25. října jsme si společně uspořádali strašidelnou
show, kterou jsme nazvali Strašidelný den. Některé
děti si přinesly masky různých duchů, čarodějnic, blu-
diček, kostlivců a dalších příšerek. Kdo si masku nepři-
nesl, ten si ji vyrobil. Fantazii se meze nekladly. Šli jsme
také postrašit paní kuchařky do jídelny a ukázat se do
ředitelny. Po promenádě a představení masek jsme si
společně zazpívali a zatančili. Akce se vydařila a všichni
jsme se dobře bavili.
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ŠKOLSTVÍ

Kloboukový den v naší škole – všem to moc slušelo
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SPOLEČNOST

Knihovna
Vážení čtenáři,

rok 2021 se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci, proto
mi přijde vhodné krátké ohlédnutí. Letošní rok byl opět
silně poznamenán pandemií nemoci COVID-19 a s ní
spojenými vládními opatřeními. Od 12. 4. 2021 jsme se
již mohli vrátit k normálnímu režimu půjčování knih. Těší
mě, že jste příležitosti navštívit knihovnu fyzicky vy-
užili do míry, kdy nebylo momentu prázdné knihovny
v otevírací době.

V průběhu roku přibývaly do výběru knih stále nové 
tituly různých žánrů a autorů. Tento rok jsme se více za-
měřili na knihy povinné četby středních škol a druhého
stupně základních škol.

Nyní knihovna přechází na zcela nový knihovní sy-
stém, který by měl být mnohem rychlejší a spolehlivější.
Všechny čtenářské účty byly přeneseny automaticky,
takže z vašeho pohledu nedošlo prakticky k žádné
změně, až na to, že nebudete muset čekat tak dlouho
při „odpípávání“ půjčených nebo vrácených knih.

Krom ohlédnutí bych ovšem zmínila několik organi-
začních bodů:
– Dodržování výpůjční doby

I po několika zmínkách o dodržování výpůjční doby
se bohužel počet pozdě vrácených knih nemenší. Pa-
matujte prosím na skutečnost, že nejste jediní, kteří

mají o vámi půjčený titul zájem. Nemálo se totiž stává,
že nedočkaví čtenáři naši knihovnu opouštějí právě
proto, že se jim v nějaké tolerovatelné době jejich vy-
braná kniha nedostala do rukou.

– Venkovní knihovna
Není tomu příliš dlouho, co jsme pro enormní počet
knih ve venkovní knihovně museli kontaktovat Kniž-
ní záchranku, aby si knihy odvezla pro další využití.
Před odložením starších knih je potřeba se zamys-
let nad tím, zda titul, který chcete věnovat do ven-
kovní knihovny, je atraktivní nebo v dostatečně dob-
rém stavu, aby si jej někdo další půjčil. Nerada bych,
aby se naše venkovní knihovna zvrhla v odkladiště
knih. V měsících říjen až březen je venkovní knihovna
uzavřena, proto zde tituly v tomto období neodklá-
dejte.

– Poplatek za knihovnu
Dovolím si připomenout, že od ledna se vybírají roční
poplatky za knihovnu. Přesné částky najdete na we-
bových stránkách menin.knihovna.cz v záložce Do-
kumenty.

Na závěr bych vám chtěla popřát příjemně strávený
adventní čas, krásné a klidné Vánoce a pochopitelně
i vzrušující oslavy nového roku.

Vaše knihovnice Alena Geršlová

SK Měnín vás zve na

Společenský ples
který pořádá v sobotu 19. února 2022 od 20 hodin 

v sále radnice
K tanci a poslechu zahraje kapela BENNY Q

Bohatá tombola     
Fotokoutek
Rumový bar
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Myslivecký spolek Měnín

SPOLEČNOST

Společenská akce
Myslivecký spolek Měnín má naplánován ples, který

by se měl konat 28. 1. 2022 v sále obecního úřadu
Měnín. K tanci a poslechu zahraje skupina F.K. MUSIC.
Tato akce bude upřesněna začátkem roku 2022, a to
na základě koronavirové situace.

Myslivost
Členové mysliveckého spolku v letošním roce odpra-

covali celkem 1186 brigádnických hodin. Jednalo se 
zejména o rozvoz vody, přikrmování zvěře, obdělávání
políček, výsadbu a ošetření stromků. Celkem bylo vy-
sázeno 890 stromků, z toho 240 javorů, 150 dubů, 100
borovic, 150 smrků a 250 ořešáků. Vše proběhlo ve
spolupráci s obecním úřadem. Dále byly vybudovány
dva nové zásypy pro zvěř. Jeden na obecním pozemku
a druhý na pozemku pana Marka Aujezdského, za což
vlastníkům pozemků touto cestou děkujeme. 

Myslivci 15. 2. 2021 zakoupili a vypustili do honitby
80 ks bažantích slepic. Bohužel letošní jaro nebylo pří-
znivé, a tak myslivecký spolek má na příští rok zajiště-
no dalších 100 ks bažantích slepic, které budou začát-
kem jara vypuštěny. 

Velké škody na bažantech a zajících nám dělá šakal
obecný. Při noční čekané byl několikrát spatřen, jak loví
zvěř. Tři tito predátoři k nám přeběhli z vedlejší honitby
při lovu dne 13. 11. 2021.

Tímto bychom chtěli upozornit občany, aby nepouštěli
své pejsky do kukuřice nebo jiných nekontrolovaných
míst.

Šakal obecný
Šakal patří do čeledi psovitých a váží až 20 kg. V ko-

houtku měří 45–50 cm, je všežravec, jeho potravou 
je bažant, zajíc, hraboši a drobní pěvci. Z rostlinných
zdrojů to jsou například jablka, hrušky, jahody a jiné
ovoce. Člověk by měl být před šakalem ostražitý, může
na něj zaútočit především samice, která má mladé. 

Libor Maša, předseda MS Měnín

Šakal obecný
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Hasiči Měnín – ohlédnutí za rokem 2021 

SPOLEČNOST

Vážení spoluobčané, rádi bychom se s vámi ohlédli
za téměř uplynulým rokem 2021. Myslíme si, že se
v tomto roce stalo událostí více než dost.

Nejdříve nemůžeme zapomenout na to, že ze začátku
roku bylo všechno dost složité, protože nás stále pro-
vází covid. Ale i přesto jsme to zvládli. Pak nás potkalo
tornádo na Moravě, to také nebylo moc příjemné.

Avšak nebudeme přeskakovat a začneme od za-
čátku. Jsme moc rádi, že se nám konečně podařilo po-
skládat dětské družstvo, které má 11 členů. Také nás
moc těší, že to děti opravdu baví a že vše dělají naplno
a chtějí se učit novým věcem. Měli jsme strach, jak vše
zvládneme. Musíme však říct, že nám děti dodávají
energii a nemáme strach, že bychom je nezvládli. Snad
tato spolupráce vydrží co nejdéle a na jaře se k nám
přidají nové děti. Teď momentálně další děti nenabírá-
me, ale na jaře určitě bude nový nábor, to dáme včas
vědět. Všem dětem patří velký dík za jejich aktivitu
a ukázněnost. Přejeme jim do nového roku hodně štěstí
a spoustu úspěchů jak ve škole, tak i u hasičů.

Chtěli bychom vzpomenout na naši velkou událost,
a tou je zakoupení nového vozu CAS 20 MAN. Za to
patří velký dík obci Měnín. Musíme se také zmínit
o podpoře při křtu našeho nového vozidla. Všem děku-
jeme za účast, kterou jste nám vyjádřili podporu. Moc
nás těší, že nás občané naší obce podporují.

Také musíme zmínit zakoupení nových vrat. Ty nám
opravdu ulehčují naši práci – nemusíme se prát se sta-
rými zkříženými vraty. A v neposlední řadě moc a moc
děkujeme za náš nový nápis HASIČSKÁ ZBROJNICE
OBCE MĚNÍN. Tento dík patří panu Luboši Hortovi.
Moc si jeho spolupráce vážíme, protože už několikrát
pro nás pracoval a vždy bylo vše na jedničku.

Dále nesmíme zapomenout poděkovat všem, kteří
se zúčastnili vymalování hasičské zbrojnice. Tento velký
dík si zaslouží členové sboru dobrovolných hasičů.

Potom bychom se s vámi chtěli podělit o radost z ná-
vštěv dětí v naší hasičce a účast dětí na naší akci.

Děkujeme dětem z Mateřské školy Měnín a Příměst-
ského tábora Sokola Měnín, které nás v tomto roce 
přišly navštívit. Vždy nás tyto návštěvy potěší, dodají
nám energii a utvrdí v přesvědčení, že naše práce má
smysl. Zmíněnou akcí myslíme Drakiádu s hasiči. Moc
děkujeme za vaši velkou účast, byli jsme opravdu po-
těšeni. Snad se vám všem akce líbila a zúčastníte se jí
i příští rok. My se už teď na vás těšíme.

Připomínáme i naši sbírku pro obce postižené torná-
dem. Opravdu jsme pocítili, že v naší obci je spousta
lidí se srdíčkem na správném místě. Ať už jste přispěli
do sbírky věcným darem, nebo se někteří z vás do-

konce s námi zúčastnili pomoci v obci Mikulčice. Moc
a moc děkujeme. 

To je ve zkratce poděkování vám všem. Teď bychom
připomněli výjezdy v roce 2021 a jubilea některých ha-
sičů.

Naše výjezdy: 

12. 2. 2021 – čerpání vody – zatopený sklep
7. 3. 2021 – dezinfekce obce Měnín

31. 3. 2021 – požár hráze směr Blučina
14. 4. 2021 – technická pomoc – odstranění spadlé-

ho stromu
27. 6., 4. 7., 11. 7., 16. 7. a 10. 8. 2021 – pomoc obci

Mikulčice zasažené tornádem
24. 8. 2021 – technická pomoc – odstranění spadlé-

ho stromu
14. 10. 2021 – pád stromů na dělníka v Rumunské ba-

žantnici – TC

Dále vám představíme nejstarší členy našeho sboru:

Pan Josef Novotný je hasičem 68 let, v současné
době je řadovým členem.

Pan Zdeněk Chudáček je členem 52 let, také v téhle
době je řadovým členem.

Pan Jaroslav Florian je členem 39 let, zatím stále 
aktivní hasič. Pokud je to možné, podílí se na všech 
akcích i výjezdech.

Pan František Kopřiva je u hasičů 36 let, teď je pouze
řadovým členem. Zdravotní důvody mu nedovolují
účastnit se výjezdů.

Tímto jmenovaným členům moc děkujeme za jejich
práci pro sbor a přejeme jim hodně zdraví v novém
roce.

Na závěr chceme poděkovat všem, kteří nás pod-
porují a sponzorují:

Obci Měnín, především panu starostovi Daliboru 
Goldovi.

Panu Petru Vondráčkovi za údržbu čerpadel a moto-
rové techniky ve voze.

Panu Dušanu Kubelovi za zajišťování osvětlování
a obnovu osvětlení.

Panu Luboši Hortovi za veškeré polepy.
Panu Josefu Kociánovi za údržbu PC systému.
A také všem občanům, kteří nás podporují.

Všem do nového roku 2022 přejeme hodně štěstí,
lásky, zdraví a hlavně vzájemné tolerance. 

Vaši hasiči Měnín
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Po návratu z Mikulčic Členové dětského družstva hasičů

Sbírka pro obce postižené tornádem

Kompletní sbor dobrovolných hasičů naší obce při křtu nového zásahového vozidla

Návštěva dětí Příměstského tábora Sokola Měnín
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Podzim s Měnínským Havránkem
V září se v mateřském klubu postupně vytvořila bez-

vadná parta maminek a dětí, se kterými mně bylo moc
dobře. Společně jsme za celý podzim prožili dost inten-
zivní program. Musím přiznat, že to pro mě bylo orga-
nizačně hodně náročné, protože jsem realizovala Ha-
vránka hned dvakrát týdně a nabídla jsem ještě akci
Uspávání broučků. Zároveň to pro mě byla velká ra-
dost. 

Střídala jsem program venku i v hasičce, tematicky
jsme se zaměřili na jablíčka, ježky, šneky, tvořili jsme
z keramiky, kaštanů, přivítali sv. Martina a uspořádali
jsme Den princezen. Jedna z posledních podzimních
akcí byla oslava čtvrtých narozenin Havránka. Při pod-
večerní akci Uspávání broučků jsem rodičům a dětem
nabídla hry se světlem a stínem a zahrála stínové di-
vadlo. Vyráběli jsme broučky ze špalíčků dřeva a pak
je společně zanesli do místního broukoviště, kde je mů-
žete najít spící zimním spánkem.

Děkuji všem, kteří můj program pravidelně navštěvují,
děkuji za podporu ze strany obce a také všem děkuji za
pomoc při realizaci mých akcí s Havránkem.

Eva Kováčová
Facebook: skupina Měnínský Havránek

SPOLEČNOST
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Strašidelný Měnín
Bojíte se rádi? Já ano! Jistě jste si všimli, že se v lis-

topadu některé vchody v Měníně proměnily na straši-
delná místa plná pavouků, duchů a záhadných sklenic,
které skrývaly nečekaná tajemství. Byla to akce Straši-
delný Měnín, kterou jsem se rozhodla nabídnout a rea-
lizovat u nás v obci. Nejsem zrovna velký obdivovatel
halloweenského koledování a výzdoby, ale chtěla jsem
připravit pro děti nějakou zábavnou stezku odvahy a ne-
bojím se inspirace ze zahraničí. Podzimní temné večery
jsou úplně ideální pro stezku odvahy. Chodíme s dětmi
ven každý den a je velká pomoc, když máme nějaký zá-
bavný cíl cesty. Vymyslela jsem akci tak, že záleželo na
každém z vás, jestli se zapojí a jak tuto výzvu pojme.
Třináct domácností se do akce zapojilo. Jsem nadšená
z vašich nápadů, ochoty vchody vyzdobit a doplnit je 
o sklenici s hmatovým překvapením. Jsem moc ráda,
že jsme skutečně měli čtrnáct dní strašidelný Měnín
a dokázali jsme spolupracovat. 

Stinnou stránkou je, že v průběhu akce docházelo ke
krádežím ve vyzdobených vchodech. Zmizely tři straši-
delné masky. Vyzývám toho, kdo masky má u sebe, aby
je do vchodu vrátil. Nerozumím vůbec takovému cho-

vání a netroufám si odhadovat, kdo toto udělal. Ke 
krádežím dochází i v aktivitě s malovanými kamínky
u kachliček v obci. Pokud se vám malované kamínky
líbí, ráda vám cokoliv namaluji, stačí se ozvat. Prosím,
buďme ohleduplní, promluvme s dětmi o slušnosti a krá-
deži. Vůbec mě nenapadá, jak jinak proti takovému
chování jednat. 

Připravuji i další akce, na Štědrý den najdete u kos-
tela opět malý betlém, do kterého můžete nosit vyro-
bené postavičky a zvířátka. V lednu mám v plánu reali-
zovat stezku pro děti, která bude zaměřena na zvířata
v zimě. Čekají vás vzdělávací stanoviště a spousta
krásných ilustrací zvířat, hry a aktivity venku. Pokud
máte vlastní nápad na podobné akce v obci a hledáte
parťáka, se kterým byste akci realizovali, ráda vám
s tím pomůžu. Sama mám spoustu nápadů, které ale
stojí na tom, že se do akce zapojíte. V obci máme ně-
kolik desítek vchodů a strašidelných jich bylo 13. Příští
rok to bude určitě jednou tolik. 

Eva Kováčová
737 649 706

SPOLEČNOST
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SPOLEČNOST

Bouldering za oponou a děti z kroužku

KIN
Měnín

Filmový klub v Kině Měnín, 30.10. 2021 – promítnut byl film CORPUS CHRISTI, vystoupil Pan Doucha & Do ucha band

Foto Laďa Baxant
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Strašidláci na Zlatém potoce
Stezka Strašidláci proběhla v týdnu, ve kterém měly děti podzimní

prázdniny. 
Překvapil nás a hlavně potěšil obrovský zájem nejen měnínských rodičů

a dětí, ale také mimoměnínských. Zúčastnilo se jí přes padesát dětí
z okolí. 

Stezka byla umístěna kolem Zlatého potoka za ulicí Pod Mlýnem a měla
9 stanovišť s různými úkoly – Hejkal, Bílá paní, Čarodějnice, Bazilišek,
Upír, Bludný kámen, Vlkodlak, Bludička a Vodník.  

Po jejich splnění a zapsání do kartiček mohly děti tyto kartičky odevzdat
do schránky u obecního úřadu. Následně dostaly do schránek diplom
a strašidelné lízátko. 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Ohlasy byly jen pozitivní, a to nás
moc těší. 

Před Vánoci bude stezka Putování k Betlému. 
Petra Kiršová
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Aktivity SZP Měnín

SPOLEČNOST

1 2

3 4

5

6

1–3 Kateřinský jarmark, 21. 11. 2021, foto Jaroslav Heinrich
4 Vycházka po brněnských památkách, 22. 9. 2021,

foto Jiřina Dolinová
5, 6 Beseda o zdraví s významným onkologem 

Masarykova onkologického ústavu v Brně, 
prof. MUDr. Rostislavem Vyzulou, CSc., 10. 11. 2021, 
foto Marek Chudáček
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FARNOST

Ohlédnutí za farní poutí
Sobota 25. září 2021 patřila dlouho plánované a odkládané farní

pouti. Pod vedením otce Jaroslava jsme společně s farníky z Otmarova
a Blučiny vycestovali do Kutné Hory. Naše poznávání tohoto krásného
středověkého města začalo prohlídkou jeho dominanty – chrámu svaté
Barbory, který je od roku 1995 zapsán na seznamu Světového dědictví
UNESCO. S historií a architekturou kostela nás podrobně seznámila
zkušená průvodkyně, při jejímž výkladu jsme obdivovali práci řemesl-
níků a umělců, kteří se na stavbě chrámu podíleli. Kromě nádherné
klenby, bohaté výzdoby, barokních oltářů a novodobých vitráží nás za-
ujaly i fresky odkazující na těžbu stříbra, kterou byla Kutná Hora po-
věstná. Putování po městě někteří zahájili ochutnávkou vín a burčáku
z místních vinic, které se nacházejí přímo vedle kostela. Paní průvod-
kyně nám cestou městem ukazovala další významné památky (např.
Jezuitskou kolej) a vyprávěla nám příběhy o městě i jeho obyvatelích.
Naší další zastávkou byl Vlašský dvůr, bývalá královská mincovna
a královský palác založený králem Václavem II., v němž se razily
stříbrné pražské groše. Následně jsme se autobusem přemístili do 
Sedlece (okrajová část Kutné Hory), kde jsme si prohlédli kostel Na-
nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele. Naším cílem však byla
především známá kostnice, ve které se nacházejí ostatky zhruba čtyři-
ceti tisíc zemřelých. Téměř veškerá výzdoba podzemní kaple je tvo-
řena z kostí, které jsou poskládány do pyramid, připevněny na zdech
a stropě nebo naaranžovány do podoby lustrů. Po tomto nevšedním
zážitku byl na programu už jen rozchod v centru Kutné Hory, který
účastníci pouti využili podle svých zájmů a možností. Celým dnem nás
provázelo pěkné počasí a dobrá nálada, což významně přispělo k cel-
kové spokojenosti s průběhem tohoto farního zájezdu.

Text a foto: Mgr. Romana Králová
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Sokol Měnín

SPORT

Družstvo miniházené
Pokračujeme podle platného rozlosování a máme za

sebou i první domácí turnaj v miniházené. Sešlo se
nám téměř 100 dětí z oddílů Měnína, Kuřimi, Bohunic,
Hostěrádek a Újezdu u Brna. Hrálo se v obou katego-
riích (přípravka a mini) a bylo z toho dopoledne plné há-
zené. Všichni si turnaj v nové hale užili a odnesli si i ně-
jaké sladkosti jako odměnu za předvedený výkon.

Další akcí, které jsme se zúčastnili, byl turnaj v Bohu-
nicích, kde jsme se potkali s týmy Ivančic, Velké nad
Veličkou a Bohunic. I tady jsme postavili týmy do obou
kategorií. 

Zatím poslední turnaj s naší účastí byl v Juliánově.
Tam jsme se potkali s oddíly Maloměřic, Hodonína,
Velké nad Veličkou, Újezdu u Brna a Juliánova. Nako-
nec jsme postavili týmy v obou kategoriích, i když v pří-
pravce nezbyl nikdo na střídání. I přes značné oslabení
způsobené onemocněním některých hráčů jsme si ne-
vedli vůbec špatně. A i když se v naší kategorii nepočítá
skóre, některé zápasy jsme s přehledem vyhráli. Důle-
žitější je ovšem to, že děti sportují a i díky házené se
učí spolupráci v kolektivu, což jim v budoucnu může po-
moci v dalších činnostech.

V nejbližší době nás čekají ještě nějaké turnaje
a pokud to vyjde, rádi bychom uspořádali i nějaká další
přátelská utkání v naší hale.

Další informace najdete na webu 
www.hazenamenin.cz
a na facebooku 
https://www.facebook.com/hazenamenin/

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. Jiří Dolina

Zadní řada zleva: trenér Jiří Dolina, Marie Šilerová, Tomáš Palán,
Anežka Pokorná, Tereza Richterová, Matyáš Sedláček, Vojtěch
Palán. Přední řada zleva (včetně ležících): Ema Koutná, Agáta
Česalová, Jakub Černý, Simona Rysková, Vanda Kiliánová,
Šimon Pokorný, Julie Flajzarová, Ema Dočkalová, Adéla Valná

Naši házenkáři na turnaji v Juliánově 6. 11. 2021

Účastníci turnaje v Měníně 2.10. 2021
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Starší žákyně

Je to naše první sezóna v kategorii starších žákyň.
Do družstva postupně přišlo několik nových hráček
a všichni se zatím „rozkoukáváme“. Po podzimní části
sezóny nám v tabulce patří 8. místo se 2 body.

Nyní nás čeká zimní přestávka, ale během ní nebu-
deme sedět na zadku, ale budeme trénovat a sportovat.
Konkrétně 12. 12. 2021 nás čeká turnaj starších žákyň
v házenkářském městě Hranice na Moravě!

Pokud se i ty chceš připojit, můžeš přijít každé úterý
a čtvrtek do Sportovní haly Měnín v čase od 17:30 do
19:00 hodin, nebo se domluvit na tel. č. 733 771 461.

Trenéři Lenka a Michal

Muži

Tato část sezóny se řadí mezi ty nejméně povedené.
Byť jsme uhráli „fantastické“ výsledky s aktuálně vedou-
cími celky Jihomoravské ligy mužů, se kterými jsme
hráli vyrovnané partie (zakončené v obou případech na-
šimi těsnými porážkami), v případě Slávie Uherské Hra-
diště 32:35, a v případě Sokola Nové Bránice A 28:31,
je naše družstvo mužů zatím na beznadějném posled-
ním místě tabulky. Do jarní části soutěže tak vstupuje-
me s cílem porvat se o každý bod a posunout se tabul-
kou vzhůru.

V každém případě strašně moc děkujeme fanouš-
kům, kteří nás ve velkém počtu na domácích zápasech
úžasně povzbuzovali a stáli za námi, i když se neda-
řilo! Uděláme vše pro to, abychom v jarní části soutěže

mohli na domácí palubovce spolu s našimi věrnými fa-
noušky oslavit (nejedno) vítězství!

Trenéři Dušan ml. a Michal

SPORT

Vážení spoluobčané.

Členové Tělocvičné jednoty Sokol Měnín si vám dovolují popřát krásné a klidné Vánoce, 
pohodu a mnoho osobních i pracovních úspěchů! 
Tím největším přáním ale zůstává přání pevného zdraví!

Těšíme se, že se s vámi všemi, dětmi i dospěláky, budeme stále častěji potkávat 
jak na sportovních, tak zábavních a společenských akcích, jež pro vás TJ Sokol Měnín pořádá 
a bude pořádat.

Děkujeme.  TJ Sokol Měnín
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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

„Dráček“ je sportovní kroužek zaměřený na všestranný
pohyb dětí od 4 do 8 let. 
Každé úterý se rozhýbeme pomocí zvířátkové rozcvičky
s básničkami. Následně hrajeme různé míčové hry, 
pomocí nichž se učíme míč chytit, hodit, kopnout 
do něj, ale i se ho nebát. 
Do programu jsou vždy zakomponovány základy 
angličtiny.
U dětí je nejoblíbenější „opičí dráha“, která je především
zaměřena na hrubou motoriku. Děti si na lekcích 
osvojují základní pohybové návyky přirozenou 
i zábavnou formou. 
Cílem kroužku je celková obratnost dítěte.

Připojte se k nám! Kroužek probíhá ve Sportovní hale
Měnín, a to každé úterý od 15:30 do 17:30 hodin.

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
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Mini přípravka

Každou středu a pátek se na hřišti SK Měnín do kon-
ce října scházeli naši nejmenší fotbalisti. Zaměřujeme
se na rozvoj pohybových aktivit, koordinační cvičení 
a začlenění do kolektivu, aby potom, až budou starší,
měli jednodušší start a snáze se začlenili do fotbalo-
vého týmu. 

Z fotbalové stránky se snažíme naučit základy, jako 
je zastavení míče, kopnutí, ale hlavně nám jde o to, aby
každý trénink děti bavil a těšily se na další a nebály se,
že jim to nepůjde.

Od toho jsme přece tady, abychom se vše spolu a zá-
bavně naučili. 

Na jaře se těšíme na nové tváře.

Tým trenérů 
Simča Žáková, Danča Fialová a Zdeněk Kabát

SK Měnín

Starší a mladší přípravky

Starší a mladší přípravky se díky možnosti hrát celou
podzimní sezónu sehrály a předváděly velmi kvalitní 
výkony v zápasech. 

Bohužel se stále potýkáme s nízkým počtem hráčů.
I přesto, že náš tým trenérů doplnily nové tváře a tré-
ninky jsou velmi kreativní i pohybově zaměřené nejen
na fotbal, dětí je málo. Pokud by ti z mladší přípravky
nechodili doplňovat na zápasy tu starší, tak bychom ani
nemohli být do soutěže přihlášeni. 

Doufáme, že na jaře proběhne úspěšněji nábor no-
vých hráčů, a tak žákovský měnínský fotbal udržíme. 

Tímto velice děkujeme dětem, které na fotbal chodí
a poctivě trénují, dále rodičům, protože bez jejich pod-
pory by to nešlo, trenérům, kteří tomu věnují svůj volný
čas, panu Pavlu Mrkvicovi za starost o trávu, na které
trénujeme a hrajeme, a všem těm, kteří se starají o pro-
story SK Měnín.

Trenéři: František Koudelka, Miroslav Semerád a Zdeněk Vaň-
kovský. Zadní řada: Matyáš Hort, Tereza Koudelková, Ella Vaň-
kovská, Matyáš Zeman, Marek Eisenwort. Přední řada: Marek
Alfieri, Veronika Kiršová, Miroslav Semerád a gólman Vojtěch
Krist

Trenér David Kirš, Filip Fiala, Daniel Kirš, Matyáš Hrdý, Matěj
Vognárek, trenér David Fiala. Přední řada: Veronika Kiršová, Ma-
tyáš Zeman, Radim Kirš, Marek Eisenwort, Marek Alfieri, Daniel
Pátek ▶

▶
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SK Měnín
Zimní příprava nejmenších fotbalistů SK Měnín

Podzim je tady již nějakou dobu a zima se neúprosně
blíží, a tak jsme i my s mladší přípravkou v listopadu
plynule přešli z venkovního trénování do nové krásné
měnínské sportovní haly. V rámci přípravných turnajů,
které plánujeme v zimě absolvovat, jsme se zúčastnili
prvního přátelského miniturnaje v hale v Pohořelicích.
Turnaje se zúčastnila družstva RAFK Rajhrad a SK 
Vojkovice. Rozhodli jsme se turnaj absolvovat i přesto,
že naše stálé opory musely zůstat na základě covido-
vých opatření v karanténě. Místo nich jsme vzali 3 no-
váčky, kteří v černobílých dresech SK Měnín měli svou
premiéru. Všichni se však s touto rolí popasovali velmi
statečně a jejich výkony měly stoupající tendenci stejně
jako výkony celého týmu. Celý turnaj jsme pak mohli
zakončit vítězným pokřikem na oslavu podaných vý-
konů a za předvedenou hru. 

Trenér František Koudelka

Na podzim sehráli kluci přátelský zápas proti Rosi-
cím, kdy zvítězili 7:2. Největší radostí však bylo, že se
opět po dlouhé době setkali všichni na jednom hřišti
jako spoluhráči. 

A když kluci z Telnice chodí vypomáhat nám, tak
zase na oplátku jsme jeli my s nimi na halový futsal 
turnaj. 

Petra Kiršová

SPORT

Žáci
SK Měnín v této sezóně 2021/2022 nemá pro nízký

počet hráčů družstva žáků. I přesto někteří kluci chodí
trénovat a trenéři se jim snaží alespoň domlouvat přá-
telská utkání. Abychom byli schopni je sehrát, vypo-
máhají nám kluci, kteří odešli hrát do vyšších soutěží, 
a pár kluků z Telnice, kde zatím fotbal není a hrají pouze
halový futsal. 

Stojící zleva Valerie Bogoczová, Tereza Koudelková, Nikolas
Trefil, Matyáš Hort, Miroslav Semerád, Jakub Navrátil, Alexandr
Sedláček, gólman Vojtěch Krist

Trenéři David Fiala a David Kirš.
David Bartl, Alex Borýsek (oba Telnice), Tomáš Grolich, David
Kirš, Tomáš Střílek, Krištof Brabec, Michal Sedlář
Filip Fiala, Radim Kirš, Matyáš Hrdý a gólman Karel Eisenwort

Trenér Telnice Tomáš Václavek.
Karel Eisenwort, Jakub Václavek (Telnice), Matyáš Hrdý, Michal
Sedlář, Tobiáš Troneček, Filip Fiala, Radim Kirš, Marek Zeman
a gólman David Kirš
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Dorost

Měnínský dorost je i nadále spojen s dorostem Těšan,
jelikož tahle fotbalová kategorie se již delší dobu potýká
s nedostatkem hráčů, jak tomu bylo i v minulosti. Do se-
zóny jsme vstupovali s mírnými obavami, jelikož jsme
nevěděli, jaká bude fotbalová úroveň dalších mužstev
v soutěži. 

První zápas podzimní sezóny jsme hráli venku proti
spojenému týmu Čechie/Kahan. Bohužel jsme inkaso-
vali jako první, ale zvládli jsme do poločasu srovnat
krásnou akcí Šimona Brabce a střelce gólu Jana Kra-
koviče. Do druhé půle jsme vstupovali s jasným cílem
– získat 3 body. Herně jsme byli jasně lepším týmem
a také šancí na góly jsme měli mnoho, avšak ty jsme
nedokázali proměnit. K mému neuvěření jsme domů
vezli pouze remízový bod. Ve druhém kole jsme opět
hráli venku, tentokrát v Troubsku. Kapitán dorostu Matěj
Jochman byl bohužel nemocen, tak jej na pozici stopera
nahradil Aleš Kolaja, který se na tomhle postu osvědčil.
Tentokrát jsme se dostali do vedení po vstřelení branky
Tadeáše Buchty, avšak naše vedení netrvalo dlouho
a hosté srovnali. Těsně před koncem druhé půle se
nám bohužel zranil „náhradní“ kapitán Šimon Petrásek,
který při tvrdém souboji a následném faulu od proti-
hráče špatně spadl a vykloubil si rameno. Ve druhé půli
jsme dostali gól na 2:1, avšak skóre se nám podařilo
dorovnat. Poté se na hřišti odehrávalo podobné před-
stavení jako v předchozím zápase, kdy jsme nepromě-
nili jasné gólovky, a tím pádem jsme zase získali jen

bod. Do třetího venkovního zápasu v řadě na hřišti
v Podolí jsme vcházeli s vítěznou myšlenkou, že už 
se ta naše smůla a neproměňování šancí prostě musí 
zlomit. Výsledkem byla opět remíza 1:1 a vážné zranění
kapitána Matěje Jochmana, které znamenalo, že si do
konce podzimní sezóny nezahraje, což byla pro tým
velmi citelná ztráta. Na náš první domácí zápas, proti
týmu Říčan, jsme se těšili. Bohužel před koncem první
půle nás postihlo další zranění, a to našeho gólmana
Zbyňka Oborného, který obdobně jako kapitán dorostu
Matěj Jochman do konce podzimu již nenastoupil. Vý-
sledkem byla opět remíza 2:2, tedy čtvrtý nerozhodný
zápas. Celou podzimní část sezóny jsme se potýkali
s nedostatkem hráčů, zapříčiněným především zraně-
ními, a naplno se to projevilo v dalším domácím zápase
proti mužstvu Lažánky/V. Bítýška, kdy se nás sešlo jen
deset a v bráně musel zaskočit stoper Šimon Odrážka.
Poprvé jsme utrpěli porážku 1:2. Poté nás čekaly dva
zápasy proti Mokré-Horákovu, která se celou dobu drže-
la ve spodní části tabulky. Oba zápasy jsme zvládli, a to
vítězně, a vylepšili si postavení v tabulce. Poslední ven-
kovní zápas jsme hráli na hřišti Lažánek/V. Bítýšky, proti
jedinému týmu, který nás porazil. I přes to, že jsme in-
kasovali první rychlý gól, jsme celý zápas měli ve svých
rukou a odvezli si výhru 1:4. 

Po konci podzimní části se nacházíme ve středu ta-
bulky, ale dle mého názoru jsme ve většině utkání měli
zvítězit, jelikož jsme herně mnohdy byli lepším týmem.
Bohužel skrze již zmiňovaná zranění hráčů jsme tam,
kde jsme. Markéta Vykouřilová

SPORT

Dolní řada zleva: 
Šimon Petrásek (brankář),
Pavel Voráč, Jan Krakovič,

Tomáš Florián

Horní řada zleva:  
Adam Popela, Šimon Odrážka,

Šimon Brabec, Filip Dosoudil,
Lukáš Strava, 

Markéta Vykouřilová (trenér),
Matyáš Flesar, Petr Barnovský,

Václav Dobrovolný, 
Tadeáš Buchta, Aleš Kolaja,

Matěj Jochman

Na fotce chybí: 
Lukáš Sliva, Zbyněk Oborný,

Zdeněk Jochman (trenér), 
Zdeněk Vykouřil 

(asistent trenéra)
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Něco málo k fotbalovému „B“ týmu mužů

Podzimní sezóna 2021–2022 se mi hodnotí velmi špat-
ně. Ještě než samotná sezóna začala, tak se naše tabulka
mužstev ve IV. třídě skupiny A Brno-venkov bohužel snížila
na pouhých 8 týmů. Toto snížení se nakonec ukázalo pro
nás jako dobrá varianta, protože jsem pracoval jen s velmi
úzkým kádrem, který se na mistrovské zápasy jen stěží
scházel. V týmu tak nebyla žádná konkurence, protože se
hrávalo pouze s jedenácti nebo dokonce i s deseti hráči,
což je pro fotbal málo. A to se také odrazilo na výsledcích
našeho mužstva. Musel jsem také oslovovat hráče, kteří
už s kopanou skončili, nebo museli hrát i ti, kteří jen velmi
málo trénovali, takže před každým utkáním jsem měl

obavu, jestli nás bude dost, abychom na zápasy vůbec od-
jeli. Tyto problémy se ještě navýšily kvůli brzkému zra-
nění klíčových hráčů, proto jsme po podzimu skončili na
posledním místě s pouhými 4 body a to je nejen pro mě
velké zklamání. Domnívám se, že je nutné řešit obsaze-
nost „B“ mužstva na nejbližší poradě SK Měnín, aby ne-
byla ohrožena jarní část sezóny 2022.

Závěrem chci popřát „A“ i „B“ týmu hodně zdraví
a mnoho fotbalových úspěchů v roce 2022 a nesmím opo-
menout i všechny fanoušky SK Měnín. A doufám, že se
„A“ tým na jaře úspěšně popere o postup do vyšší sou-
těže. A také velké díky za vybudování nové travnaté 
plochy.

Trenér „B“ mužstva Petr Blaha
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SK Měnín
Muži A – podzim 2021

Podzimní sezónu jsme začali trošku rozpačitě, první kola
jsme se herně trápili a hledali. Ať už to byla výhra v Hru-
šovanech u Brna 2:1, kdy nás soupeř na konci utkání za-
vřel v našem pokutovém území a my doslova čekali na zá-
věrečný hvizd rozhodčího, nebo těsná výhra 3:2 doma
proti Blažovicím, kde jsme otáčeli výsledek až ke konci
utkání. Ještě zbývá připomenout hrůzostrašný první polo-
čas v Ivančicích, kde jsme jako zázrakem šli do kabin za
stavu 0:0. Po změně stran jsme na hřiště přišli jako úplně
vyměnění a druhou půli jsme ovládli v poměru 2:0, s vel-
kým přispěním nadstandartního výkonu Jana Aujeského
a brankáře Daniela Fruhvirta. Po těchto zápasech jsme si
řekli, že půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, kde bu-
deme na konci podzimu. Poté přišla jednoznačná výhra
doma proti Kupařovicím 6:1, po hattricku Lukáše Zemana,
kde jsme soupeře jednoznačně přehráli. Od tohoto zápasu
jsme si začali více věřit a mohli jsme jít s chladnou hlavou
do těžkých zápasů proti Rosicím a Oslavanům. Oba jsme
zvládli 3:2 v náš prospěch, i když musím říct, že soupeři
byli více než kvalitní. Na konci obou zápasů jsme to ale
byli my, kdo si odnášel tři body. Po těchto zápasech přišlo
značné uspokojení a to nás málem stálo body v Popův-
kách, které se většinou nachází ve spodních patrech ta-
bulky. Naštěstí jsme si, i díky famóznímu výkonu Luďka
Hojgra a vítězné trefě kapitána Lacka z 85. minuty, odvezli
výhru 3:4. Poté se nám do sestavy vrátila jistota zadních
řad František Horák, jelikož jsme potřebovali naši defen-
zívu uklidnit z důvodu přílišného inkasování branek v před-
chozích zápasech. Tenhle faktor se ukázal jako klíčový,
protože jsme tři kola nedostali ani gól. Sečteno, podtrženo
– 3 zápasy = 9 bodů (zápasy proti Říčanům, Blučině, 
Modřicím). I přes marodku dvou hráčů základní sestavy –
Lukáše Kučery a Radima Lacka – jsme jeli k zápasu do
Zbýšova dobře naladěni. Bohužel v tomhle utkání jsme si

vybrali „den blbec“. Většina hráčů, i s předtím vynikajícím
gólmanem Fruhvirtem, hrála hodně pod své možnosti,
a tak jsme si odvezli výprask 4:0. Nutno dodat, že zcela
zasloužený. Z téhle prohry jsme se dokázali naštěstí
rychle oklepat a poslední dva domácí zápasy zvládli oba
poměrem 6:0 (zápasy proti Ořechovu, Pozořicím). Do jarní
části budeme vstupovat z prvního místa, kdy náš bodový
zisk činí 36 bodů (12 výher, 1 prohra), při skóre 42:15. 

Na závěr bych chtěl poděkovat oddílu SK Měnín a také
fanouškům za podporu, které si velice vážíme, o to víc,
když mnoho z nich pravidelně jezdí i na venkovní zápasy. 

Statistika:

Nejvytíženější hráči podzimu:
Dominik Holeček, Tomáš Vykouřil, Jan Aujeský, 
Lukáš Zeman, Radek Dohnálek 

Nejlepší střelci podzimu:
Lukáš Zeman (9 gólů), Lukáš Kučera (8 gólů),
Luděk Hojgr (6 gólů)

Realizační tým:
Trenér: Zdeněk Vykouřil ml.
Asistent trenéra: Marek Aujezdský 
Vedoucí mužstva: Pavel Wagner a Pavel Mrkvica 
Zdravotník: Michal Pavlát 

Hráči:
Daniel Fruhvirt, František Horák, Luděk Hojgr,
Patrik Farmačka, Zdeněk Urbánek, Lukáš Kučera,
Radim Lacko, Jan Aujeský, Lukáš Zeman,
Adam Sliva, Martin Gold, Vojtěch Žáček, 
Dominik Holeček, Tomáš Vykouřil, Radek Dohnálek,
Jakub Jochman, Enrique Ondrůj, Jan Jurczyga, 
Marek Jeniš, Tibor Mládek 

Zdeněk Vykouřil ml.

SPORT
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Královské hony v polesí Židlochovice – I

HISTORIE

Bažantnice v polesí Židlochovice se mohou pochlubit
návštěvou mnoha významných hostů téměr z celého
světa. Významným hostem v meziválečné době byl ru-
munský král Karel II., který společně se svým synem Mi-
chalem navštívil bažantnice hned dvakrát.

První návštěva se uskutečnila koncem října 1936. Hon
se konal 31. 10. 1936 ve Velké bažantnici (dnes Rumun-
ská) v obvodu správy státních lesů a statků v Židlochovi-
cích. Hosté přijeli zvláštním vlakem do stanice Rajhrad
u Brna, odtud byli dopraveni auty přímo do Velké bažant-
nice. Po honu byli hosté ubytováni na zámku v Židlocho-
vicích. Honu na drobnou zvěř na lesní správě Židlochovice
předcházel lov spárkaté zvěře v Lánské oboře a hon ba-
žantů a zajíců v milovickém vojenském prostoru v Jiřicích.
Tehdejší atmosféru snad nejlépe vystihuje dobová repor-
táž, která byla otištěna v Lidových novinách dne 1. listo-
padu 1936. Dejme proto slovo novináři, který vylíčil průběh
honu těmito slovy:

„Morava uvítala svého královského hosta několika zá-
blesky slunce, třebaže skromnými, ale přece jen vzácnými
po tolikerém nečasu, jímž byl král s korunním princem
u nás častován. Hodil se ten rámec podzimní krajiny
k dnešnímu královskému honu, jejž po rušných a slavných
dnech pražských a po státnických poradách na pražském
hradě věnoval odpočinku a své zálibě. Pro ně zůstal vy-
hrazen dnešní večer v židlochovickém zámku až po pří-
jezdu presidenta republiky. Morava zároveň nabídla krá-
lovskému hostu to nejlepší, co má. Vždyť zde na někdej-
ším panství rakouského následníka trůnu byl revír Bažant-
nice proslulý po všech evropských dvorech už dávno před
válkou a král Carol II. a jeho syn velkovévoda Michal našel
zde prostředí vskutku královské. Dobrá pohoda dnešního
dne je dobrá předzvěst i pro zítřejší neděli, kdy spojenec-
kého panovníka pozdraví hlavní zemské město a všechno
jeho obyvatelstvo. Shodou okolností připadá tento slavný
den v historii města Brna na den smuteční, svátek všech
mrtvých. Ne nebude tu nálady dušičkové, třebas každý
z nás má někoho drahého, jehož v tento den vzpomíná.
Vzpomínka na ty, kdo již nejsou mezi námi, zasnoubí se
tu s nadějí, neboť král všech Rumunů a president všech
Čechoslováků zosobňují nám všechny naděje budoucího
míru, malodohodového úsilí o náš klid a naše štěstí a tím
také naději, že se už nikdy nepřežene přes Evropu šílen-
ství, jež by poselo tuto zemi čerstvými hroby, ale že pod
záštitou trvalého míru rozvije se ještě šťastněji v krásnou
vlast nás všech a našich budoucích.“

Jak můžeme číst, reportáž neměla pouze ryze popisný
charakter, nýbrž odrážela očekávání, která byla politiky
i žurnalisty, a potažmo veřejností do návštěvy rumunského
vladaře vkládána. Předpokládalo se, že zdárný průběh

státní návštěvy povede k utužení vzájemných svazků
v rámci zemí Malé dohody.

Honu se kromě královských hostů zúčastnila řada vý-
znamných osobností – ministr zemědělství JUDr. Josef
Zadina, maršálek Ernest Baliff, kap. Antoine Moczónyi, 
kapitán J. Radu, kancléř JUDr. Přemysl Šámal, ministr
a velvyslanec Jan Šeba, brigádní generál Lev Prchala,
JUDr. Augustin Popelka, pluk. Josef Braun, vrchní odborný
rada ministerstva zemědělství Ing. Jan Mazanec, gene-
rální ředitel Čs. státních lesů a statků Dr. Ing. Karel Šiman,
náměstek generálního ředitele Ing. Oskar Čermák, vrchní
lesní rada Jan Mayer. Prezident republiky Dr. Edvard
Beneš se honu neúčastnil, ale přijel na zámek do Židlo-
chovic, odkud pokračoval navečer podle programu spo-
lečně s rumunskými hosty do Brna. 

Lovilo se jak ploužením, tak naháňkou, kdy lovci stáli na
stanovištích za střeleckými záštitami. Pro lovce bylo při-
praveno 8 lečí, čtyři dopoledne a stejný počet odpoledne.

Ze zajímavostí lze ještě uvést, že na hon byly dodány 
lískové hole, které zajišťovalo ředitelství státních lesů
v Užhorodě. Objednáno bylo 400 lískových holí o síle
lyžařské hole v délce 1,2 až 1,4 m. Hůlky byly neloupané,
dodány byly ve svazcích jako kusové zboží.

Výřad ulovené a dohledané zvěře
bažant 2 153 ks
zajíc 786 ks
králík 211 ks
škodná zvěř 5 ks

Celkem bylo na tomto honu uloveno 3155 ks zvěře. Jeho
Výsost král Karel ulovil 863 ks (768 bažantů, 76 zajíců, 
19 králíků), princ Michal 815 ks (703 bažanty, 66 zajíců,
43 králíků a 3 ks škodné).

Trubači u chaty v Rumunské bažantnici, která byla postavena se sta-
rou křidlicí na střeše při příležitosti královských honů v letech 1936
a 1937
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HISTORIE

◀ Ministr zemědělství JUDr. Josef Za-
dina vítá rumunského krále Karla II.
(uprostřed) a jeho syna Michala (vlevo)
na honu v Židlochovicích. V pozadí
kancléř JUDr. Přemysl Šámal

Přesun do další leče. Uprostřed král
Karel II., vlevo princ Michal, vpravo
JUDr. Josef Zadina ►

Připravil Josef Dlabka a Jan Pustina
-r-

Král Karel II. (Carol II.)

Budoucí král Karel II. se narodil
v roce 1893 v Sinaie. Byl nejstarším
synem krále Ferdinanda I. Měl dvě
manželky, s každou z nich zplodil syna.
Jeho druhá žena Helena Řecká a Dán-
ská mu porodila syna Michala, budou-
cího krále. Karel byl v roce 1927 zba-
ven svých nástupnických práv na ru-

munský trůn. Místo něj byl králem zvolen jeho teprve 6letý syn
Michal, za kterého však vládla regentská rada. Karel následně
opustil zemi a odcestoval do Francie. O tři roky později se vrátil
a svoje jmenování králem si vynutil. Byl jím prohlášen 8. června
1930. Poté zavedl v Rumunsku královskou diktaturu.

V roce 1940 bylo Rumunsko donuceno předat Sovětskému
svazu území Besarábie a Severní Bukoviny, v té době však 
v zemi vládl osobní diktaturou maršál Ion Antonescu. Tyto udá-
losti vedly k abdikaci Karla II. Králem byl opět jmenován jeho 
syn Michal. Karel Rumunsko definitivně opustil a svého syna již
nikdy nespatřil. Odjel do Portugalska, kde také 4. dubna 1953
v Estorilu zemřel. V roce 2003 byly jeho ostatky vyzvednuty
a převezeny do Curtea de Argeș v Rumunsku.

Michal I. Rumunský 

byl mezi lety 1927–1930 a poté opět
během let 1940–1947 čtvrtý a poslední
rumunský král z dynastie Hohenzoller-
nů. Po komunistickém převratu v Ru-
munsku byl Michal I. 30. prosince 1947
donucen abdikovat a následně emigro-
val do Švýcarska. 

V roce 1944 se král Michal, který měl
jen minimum pravomocí, rozhodl přiklo-
nit na stranu spojenců a provedl pře-
vrat, při kterém nechal uvěznit Iona An-
tonesca a Rumunsko přešlo na stranu
spojenců. Antonescův spojenec Adolf
Hitler již před převratem králi nedůvě-
řoval a byl připraven ho nahradit jeho
bratrancem arcivévodou Štěpánem
Habsbursko-Lotrinským, který žil od
roku 1942 v Rumunsku. 

Král Michal I. byl posledním monarchou za železnou opo-
nou, který přišel o trůn. Na konci války krále Michala I. americký 
prezident Harry S. Truman vyznamenal Řádem záslužné legie
a současně byl Stalinem dekorován sovětským Řádem vítězství
za odvahu prokázanou během králova převratu. 

Od roku 1945, kdy se vlády v Rumunsku za podpory Sovět-
ského svazu pevně ujala Komunistická strana Rumunska, byly
jeho úloha i pravomoci pouze formální. I přesto se král od pře-
vratu v roce 1944 těšil velké oblibě. 

30. prosince 1947 byl komunistickými jednotkami obklíčen krá-
lovský palác a král Michal přinucen komunisty v čele s premiérem
Petru Grozou a Gheorghiu-Dejem k abdikaci s poznámkou, že
jako loutka by Grozovi tolik nevadil, ale Moskva nebude tolerovat
za železnou oponou ani formální monarchii. Král sice poukázal
na vlastní popularitu v zemi, ale Gheorghe Gheorghiu-Dej odpo-
věděl, že právě proto chtějí, aby sám odešel a nebyl příčinou ne-
pokojů a překážkou pro nastolení socialismu. Také mu připo-
mněli, že palác je obklíčen a telefon odstřižen, a že když abdikaci
nepodepíše, bude popraveno tisíc uvězněných studentů. Král se
tedy rozhodl podepsat předem připravený abdikační dokument.
Po abdikaci byl 3. 1. 1948 donucen opustit Rumunsko. V březnu
téhož roku odvolal svou abdikaci s tím, že byla vynucena nási-
lím a je tak neplatná. Na oplátku byl rumunskými úřady zbaven
rumunského občanství. Bývalý monarcha žil nějakou dobu v Lon-
dýně i se svou manželkou Annou Bourbonsko-Parmskou, kterou
si vzal 10. června 1948 v Athénách. Pár poté žil v italské Floren-
cii, než se v roce 1950 přestěhoval do švýcarského města Lau-
sanne. V exilu se Michal živil jako farmář, pilot a podnikatel. 

Po pádu komunistického režimu diktátora Ceaușescua přiletěl
Michal na dánský diplomatický pas 25. prosince 1990 na rumun-
ské letiště Otopeni, odkud hodlal pokračovat do královské hrobky
v Curtea de Argeș. Po cestě z letiště byl ale zadržen policií, do-
praven zpět na letiště a nucen opustit zemi. Vysoká popularita
bývalého krále natolik vystrašila vládu prezidenta Iona Illiesca,
že dvakrát – v letech 1994 a 1995 – neumožnila králi návrat do
země. Poté, co se v roce 1996 stal prezidentem Emil Constanti-
nescu, bylo Michalovi vráceno rumunské občanství. 

Od té doby žil střídavě v Aubonne ve Švýcarsku a v Rumunsku
na zámku Săvârșin nebo přímo v Bukurešti v Alžbětině paláci,
který královské rodině k doživotnímu užívání vrátil rumunský par-
lament. V březnu 2016 se král Michal stáhl ze zdravotních dů-
vodů z veřejného života. Jeho povinnosti převzala nejstarší dcera
Margareta. Král Michal I. zemřel 5. prosince 2017 ve Švýcarsku
ve věku 96 let. -r-
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