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UKRAJINA

Přestože není mnoho času na psaní a ani k němu není mnoho chuti, alespoň pár slov. V době,
kdy jsme začali připravovat náš Měnínský zpravodaj, kdy se stalo něco nepředstavitelného a nepo-
chopitelného, mi vytanul na mysli text písně brněnské kapely Synkopy 61. Chtějme, aby co nejvíce
znělo světem „Válka je vůl“.

Napsal si někdo na starej kůl,
prostinkej nápis: Válka je vůl!
Před kůlem stojím, čepici smekám,
v očích mám slzy a pak si klekám.
Modlím se za ty, kteří ten kůl,
nevidí a nečtou, že válka je vůl.

Doufám, že až na konci března budete náš zpravodaj číst, bude chmurná „Rudá tma“ roztrhána
a svět bude opět ozářen světlem. Přejme si to a věřme. A především pomáhejme.

Všem lidem Ukrajiny přeji sílu, vůli a pomoc od druhých v boji za svobodu jejich země. Ať co nej-
dříve to nesmyslné zabíjení a ničení skončí.

Přeji Vám krásné jaro, beze strachu, chmur a hloupých činů. Dalibor Gold

Na útěku před válkou

Před ruským konzulátem v Brně Krizové centrum pro uprchlíky na výstavišti v Brně
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Činnost obce v roce 2021
V roce 2021 se podařilo dokončit vedle několika men-

ších akcí i velké, finančně náročné projekty.

Pavilon ZŠ Měnín – stavební práce II
Výstavba pavilonu ZŠ Měnín probíhala dle daného

harmonogramu. Stavebně bylo dílo vybudované firmou
Ing. Bronislava Valy z Hrotovic dokončeno v červnu
2021. Celková cena prací na projektu činí 47156 691 Kč
s DPH.

Společnost C systém CZ, a.s. dodala do nově vybu-
dovaného pavilonu nábytek v celkové výši 851 410 Kč
s DPH.

Gastrovybavení pro kuchyň základní školy vysoutě-
žila a poté instalovala společnost GOZ GASTRO, s.r.o.
Cena za tuto dodávku je 990 665,91 Kč.

Dne 13. 8. 2021 obdržela obec kolaudační souhlas
s užíváním stavby „Pavilon Základní školy Měnín“.

Obec požádala Římskokatolickou farnost Měnín 
a Biskupství brněnské o pronájem farní zahrady pro po-
třeby Základní školy Měnín, s čímž Římskokatolická 
farnost i Biskupství brněnské souhlasili. Cena za pro-
nájem zahrady na jeden rok je 10 000 Kč.

Měnín, obnova VO, Městečko, Na Zahrádkách, Kozí
30. 11. 2021 byla dokončena a předána akce s ná-

zvem „Měnín, obnova VO, Městečko, Na Zahrádkách,
Kozí“.

Firma Pavel Pecák z Telnice provedla položení zem-
ních kabelových tras venkovního osvětlení na velké
části dolního konce. Jednalo se zejména o část ulice
Městečko (na straně u Karlovy pekárny), kompletní po-
ložení kabelů v ulici Na Zahrádkách, Kozí a v části ulice
Blučinská. Na ulici Ruská došlo k položení kabeláže do
země pouze v trase od rodinného domu č. p. 112 k ro-
dinnému domu č. p. 558. Ostatní vedení je nadzemní.

Došlo také k doplnění osvětlení, a to zejména na ulici
Kozí směrem k rodinnému domu pana Sládečka.

Při realizaci akce byly vyměněny stávající světelné
zdroje za LED svítidla a v místech provedení zemních
kabelových rozvodů byly osazeny i nové sloupy veřej-
ného osvětlení.

Celková částka za realizaci stavby je 1490 443 Kč
s DPH.

Revitalizace veřejného osvětlení obce Měnín
Tento projekt má za účel optimalizovat spotřebu elek-

trické energie venkovního osvětlení obce. Namísto stá-

ZPRÁVY Z OBCE

1_2022_Sestava 1  16.03.22  11:31  Stránka 4



5

vajících technicky nevyhovujících svítidel s malým od-
razovým efektem se použila moderní LED osvětlovací
tělesa s širokým polem křivky svítivosti a s inteligent-
ním přepínáním nočního útlumu.

Na projekt byla poskytnuta státní dotace z programu
EFEKT 2 pro rok 2021.

Ve výběrovém řízení na realizaci této zakázky zvítě-
zila firma ECOLED veřejné osvětlení s.r.o., která za-
čala s výměnou svítidel v říjnu 2021. Kompletní výměna
byla uskutečněna do konce listopadu a k 30. 11. 2021
byl projekt ukončen.

Při pracích na revitalizaci osvětlení byla provedena
výměna svítidel, připojovacích svorkovnic a kabelů
mezi svítidly a napájecím vedením. Původní zůstaly
všechny rozvody, sloupy a tři rozvodnice VO.

Celkově došlo k výměně 158 ks svítidel různých vý-
konů (včetně dvou kusů „přechodových“) a doplněno
bylo 7 ks svítidel.

Celková částka za realizaci je 1628 027,89 Kč s DPH,
z toho dotace z projektu EFEKT 2021 činila 541959 Kč
s DPH.

Stavební úpravy fotbalového hřiště
Vzhledem k nekvalitnímu travnatému povrchu na fot-

balovém hřišti Sportovního klubu Měnín bylo rozhod-
nuto o provedení výměny podloží a osazení nového
travnatého povrchu.

Ve výběrovém řízení zvítězila firma Sportovní trav-
naté povrchy s.r.o. z Brna, která 30. 9. 2020 započala
s odstraňováním travního drnu z celé plochy. Následně
se zjistilo, že ani další vrstva hlíny není vhodná, protože
nepropouští vodu, a musela se odstranit také. Při na-
vážení nové zeminy, instalaci odvodnění, zavlažova-
cího systému a modelaci terénu došlo k výraznému
zpoždění prací v důsledku epidemie covid-19, a tak do-
končení stavby proběhlo až v roce 2021, kdy byla dne
27. ledna hotová stavba předána.

Celková cena díla je 1 597 670 Kč s DPH.
Na stavbu byla získána dotace z ministerstva pro

místní rozvoj ve výši 1 108 369 Kč.

Stavební úpravy kina v Měníně
Při kontrole střechy a krovů na kině statikem bylo zjiš-

těno, že již nesplňují bezpečnostní požadavky. Krovy
byly ztrouchnivělé a uchycení plechové krytiny také ne-
vyhovovalo, což se potvrzovalo při každé větší bouřce
nebo větru, kdy se poté musela plechová krytina doda-
tečně uchycovat.

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na akci „Stavební
úpravy kina v Měníně“, ve kterém zvítězila firma Jan
Resek, Ořechov.

28. 6. 2021 převzal pan Resek staveniště a započal
rekonstrukci. Nejprve bylo potřeba odstranit starou ple-
chovou krytinu a krovy. Při této činnosti se zjistilo, že na

ZPRÁVY Z OBCE
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Činnost obce v roce 2021
budově kina není položen žádný „obvodový věnec“,
který by podržel novou vazbu, takže se musel dodělat.
Dále se musela řešit demontáž vzduchotechniky a ko-
mínů nově rekonstruované budovy řeznictví.

Po instalaci betonového věnce na stěny budovy se
započalo s montážemi střešních vazníků, současně se
musely koordinovat práce na rozvodech vzduchotech-
niky. Na střešní vazníky byla připevněna prkna a ná-
sledně plechová, falcovaná krytina Prefa.

Ve sklepních prostorách byla nainstalována nová jed-
notka vzduchotechniky včetně MaR, která dokáže pro-
story kina vytápět i ochlazovat.

Cena za rekonstrukci střechy
1 422 599,99 Kč bez DPH

Cena za opravu štítu kina
65 293 Kč bez DPH

Cena za obvodový betonový věnec
93 749,60 Kč bez DPH

Cena za rekonstrukci vzduchotechniky
419 705 Kč bez DPH

Automatický externí defibrilátor
Obec zakoupila a následně nainstalovala do prostoru

vstupu na radnici do klimatizovaného boxu zařízení
AED.

AED – Automatický externí defibrilátor – je zařízení,
které umožňuje na základě automatické analýzy EKG
instruovat pomocí hlasových pokynů krok za krokem 
laického zachránce k provedení bezpečné a účinné
první pomoci – resuscitace s podáním defibrilačního vý-
boje při zástavě srdce.

Jestliže AED detekuje rytmus vhodný k defibrilaci, na-
bije se a vyzve zachránce, aby pouhým zmáčknutím tla-

čítka na přístroji vyslal defibrilační výboj. AED vede tedy
zachránce krok za krokem pomocí zvukových nebo ob-
razových povelů po celou dobu resuscitace až do pří-
jezdu záchranných složek. Zaznamenává a analyzuje
srdeční rytmus a dává jasné a klidné pokyny – od upev-
nění elektrod na tělo pacienta až k defibrilaci, podání
výboje.

8. 9. 2021 bylo uspořádáno školení v obsluze AED
pro občany obce.

Celková cena za zařízení AED včetně klimatizova-
ného boxu, sady elektrod pro dospělé i děti a servisního
zajištění je 80 700 Kč bez DPH.

Zakoupení cisternové automobilové stříkačky
(CAS) pro JSDH Měnín

Vzhledem ke stáří a poruchovosti zásahového vozidla
JSDH Měnín CAS Liaz bylo rozhodnuto o koupi nověj-
šího a modernějšího zásahového vozidla. Bylo prove-
deno výběrové řízení, ve kterém zvítězila nabídka na
dodávku vozu CAS MAN TGM 18330.

Tento vůz byl vyroben v roce 2010 a má nadstan-
dardní výbavu, jako je například elektrocentrála, mo-
torová pila, mobilní čerpadlo, vysavač na listí a hmyz,
sorbent na únik olejů a provozních kapalin, pěnidlo na
hašení nebezpečných látek, odsavač kouře, dýchací
techniku a další. Kapacita nádrže na vodu je 5 000
litrů.

Slavnostní křest nového vozidla proběhl za účasti mě-
nínského faráře pana Trávníčka 5. června 2021 v pro-
storách dvora za radnicí.

Cena zakoupeného vozu je 3 158 100 Kč.

Dokončení akce 
„Víceúčelová sportovní hala Měnín“

Tělocvičná jednota Sokol Měnín obdržela 15. ledna
2021 od stavebního úřadu v Sokolnicích kolaudační
souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání
novostavby víceúčelové sportovní haly.

Z důvodu pandemie koronaviru nebylo možné halu
zpočátku využívat. Slavnostní otevření spolu s propa-
gací všech sportů, které se zde dají provozovat, pro-
běhlo 18. 9. 2021. Starosta obce Měnín pan Mgr. Dali-
bor Gold a starosta TJ Sokol Měnín Ing. Dušan Kubela
společně slavnostně přestřihli pásku. Tohoto slavnost-
ního okamžiku se zúčastnilo velké množství jak domá-
cích obyvatel, tak i obyvatel z okolních vesnic.

Dalšími vzácnými hosty byli Mgr. Ondřej Zdráhala
(prezident Českého svazu házené), pánové Václav 
Horáček a Jiří Novotný (nejlepší světová házenkářská
rozhodcovská dvojice), pan Jaroslav Zoubek (starosta

ZPRÁVY Z OBCE
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městyse Svitávka, jenž nám poskytoval v průběhu ce-
lého projektu cenné rady), pan Jiří Růžička (starosta
Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka). Dalšími hosty byli
zástupci generálního dodavatele stavby fy. STAVOS
Brno, a.s., a zástupci subdodavatelských firem. Nechy-
běli starostové okolních obcí.

Ve Sport baru a ve venkovních prostorách bylo ná-
vštěvníkům k dispozici bohaté občerstvení. V hale pak
probíhaly, za mohutné podpory fanoušků, ukázky spor-
tů. Souboje sváděla družstva MINI házené. Dospělácká
házená se prezentovala utkáním starých, resp. starších
pánů proti nastupující mužské generaci. Nechyběly 
zápasy florbalu, malé kopané, tenisu a badmintonu. 

Nemohli chybět členové Sboru dobrovolných hasičů
Měnín, kteří se prezentovali (ve venkovních prostorách)
zajímavou ukázkou. Program po celé odpoledne zpes-
třovala vystoupení mažoretek.

Celková cena víceúčelové sportovní haly Měnín:
51 944 364 Kč

Dotace: 29 815 570 Kč
Financování obcí: 22 128 794 Kč

Výdejní boxy e-shopů
Obec Měnín pronajala plochy potřebné pro vybudová-

ní dvou nezávislých výdejních míst pro zásilkové ob-
chody.

Mezi Karlovou pekárnou a přilehlým parkovištěm zbu-
dovala firma ALZA box pro výdej zboží z jejího a part-
nerských e-shopů.

U víceúčelové sportovní haly, přes silnici směrem do
obce, je vybudován druhý výdejní box. Tento je insta-
lován firmou Zásilkovna a kromě výběrů do něj lze
i vkládat.

Za oba dva výdejní boxy platí mateřské firmy proná-
jem za poskytnutou plochu a za Alza box ještě nákla-
dy spojené s odběrem elektrické energie. Box Zásil-
kovny je energeticky soběstačný díky solárním panelům
na střeše boxu.

Pomoc obcím postiženým tornádem
24. června 2021 zasáhla několik obcí v Jihomorav-

ském kraji větrná bouře doprovázená ničivým torná-
dem. Větrný vír zdevastoval mnoho domů a zanechal
za sebou sedm mrtvých a desítky raněných.

Měnínská jednotka sboru dobrovolných hasičů vy-
hlásila sbírku pro postižené v dané lokalitě, konkrétně
pro občany Mikulčic, a vybírala vhodné prostředky na
likvidaci škod, úklid, dezinfekci a v neposlední řadě i pit-
nou vodu a potraviny. Po převozu vybraných darů pak
několik dní pomáhala i přímo v postižené obci. Obec
Měnín se připojila k této pomoci a zaslala na pomoc při
likvidaci škod způsobených touto přírodní katastrofou
finanční částku ve výši 300 000 Kč.

Obnova místních komunikací
Bylo provedeno výběrové řízení na obnovu místních

komunikací. Jedná se o dvě části. Jedna z nich je úče-
lová komunikace vedoucí od hlavní silnice naproti re-
staurace U bílého beránka směrem ke Zlatému potoku,
zde dojde k opravě povrchu komunikace a položení no-
vého asfaltového koberce. Druhou částí je vybudování
zpevněné plochy a parkoviště před restaurací U bílého
beránka a stánkem s pečivem KESI.

Ve výběrovém řízení zvítězila firma STRABAG, a.s.
Celková částka na realizaci stavby je 1 981 014 Kč. Na
tuto akci byla získána dotace ve výši 786 639 Kč.

ZPRÁVY Z OBCE
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Zasedání Zastupitelstva obce Měnín

V souvislosti se zvýšenou ochranou osobních údajů
(GDPR) není možné některé konkrétní osobní údaje ze
zasedání Zastupitelstva obce Měnín zveřejňovat. Dě-
kujeme za pochopení.

Převod majetku TJ Sokol Měnín
Zástupci TJ Sokol Měnín zajistili zpracování geo-

metrického plánu a dvou smluv pro sjednání převodu
majetku TJ Sokol Měnín na obec Měnín. Jedná se
o Smlouvu o smlouvě budoucí darovací, Darovací
smlouvu a smlouvu o zřízení práva služebnosti. Obě
smlouvy byly zastupitelstvem schváleny.

Územní studie lokalita A3 – Vinohrádky
Byla provedena nová úprava dokumentu ÚS lokalita

A3 – Vinohrádky, k.ú. Měnín. Dne 7. 2. 2022 byla uve-
dená studie vložena do evidence územně plánovací
činnosti (EUPČ) za správní obvod Židlochovice a je
zveřejněna na webových stránkách obce.

Oprava vodního toku Říčka
Dne 11. února 2022 bylo předáno staveniště stavby

„Říčka, ř. km 0,000 –1,030, Měnín, oprava OH“. Jedná
se o úpravy části hrází a koryta vodního toku Říčky, pře-
dávající Povodí Moravy, s.p., a přebírající firma Agro-
meli spol. s r.o. Brno, která bude celou stavbu realizo-
vat. Stavba spočívá především v opravě a dosypání
ochranných hrází na odpovídající výšku a opravě koryta
toku, kdy břehy koryta budou zpevněny kamennou rov-
naninou.

Čistírenské kaly
Společnost Setra navyšuje cenu za likvidaci čistíren-

ských kalů na částku 550 Kč bez DPH za tunu kalů.

Modernizace fotbalového areálu Měnín
Ve spolupráci se společností Plusprojekt byla podána

žádost o finanční podporu z programu NSA (Národní
sportovní agentury) na modernizaci fotbalového areálu
Měnín, spočívající ve výstavbě nového příchozího chod-
níku k tribuně a vybudování oplocení kolem areálu.

Studie vybudování obecního rybníka
Byla předložena studie vybudování obecního rybníka.

Tuto studii nezávazně vypracovala projektová kancelář
AXIOM engineering s.r.o. z Pardubic. Rybník by se měl
nacházet v prostorách u „Libušiny hráze“ nedaleko ku-
latého mostu a cyklostezky na Blučinu.

Veřejná zeleň v obci
Koncem měsíce ledna bylo provedeno frézování pa-

řezů, které provedla firma Michal Mátl z Rajhradic, a to
v prostoru třešňové aleje, podél komunikace u kostela
a na návsi (cena 73 500 Kč bez DPH). Dále byly pro-
vedeny výchovné řezy stromů vysázených na podzim
2021 a udržovací řezy starších stromů na slepém ra-
meni (cena 33 350 Kč bez DPH).

Úsekové radary
Firma DOSIP Servis s.r.o. zahájila činnost na zave-

dení úsekového měření rychlosti v obci. Prvním kro-
kem bylo provedení podrobné dopravní statistiky mě-
ření počtu vozidel a jejich rychlostí.

Oprava kanalizačního řadu
Byla provedena oprava části místní kanalizace. Jedná

se o úsek, který odvádí odpadní vody z místní části
Chaloupky – 9 rodinných domů. Tento úsek vede přes
soukromý pozemek par. č. 695, zahradu pana Jaro-
slava Čermáka, jenž dal telefonický souhlas s provede-
ním opravy.

Převod majetku lokality Karé
Zástupce společnosti Electronic Waste Recycling

s.r.o. předal k projednání návrhy dvou smluv řešících
převod nemovitostí v lokalitě Karé. První smlouva,
„Kupní smlouva“, řeší prodej a odkup nemovitostí spo-
lečnosti Electronic Waste Recycling s.r.o. obcí Měnín.
Jedná se o nemovitosti na pozemku par. č. 749/2, po-
zemku par. č. 751, jehož součástí je stavba č. p. 433,
a pozemku par. č. 756/6 v k. ú. Měnín. Kupní cena je
navržena ve výši 11 500 000 Kč. Druhá smlouva, „Smlou-
va o úschově peněžních prostředků a listin (svěřenec-
ká smlouva)“, řeší podmínky a postup úschovy peněž-
ních prostředků a listin u schovatele, kterým je advo-
kát JUDr. Michal Skoumal. Bude provedeno odborné
právní přezkoumání obou návrhů smluv.

Žádost o koupi pozemku
Jednatel společnosti NeMi reality 2 s. r.o. podal žá-

dost o odkoupení pozemku par. č. 2780 – orná půda
o výměře 280 m2, k. ú. Měnín, ve vlastnictví obce. Na-
bídková cena je 300 Kč za m2. Žádost byla projednána,
vysloven záměr prodeje a určená předběžná prodejní
cena.

ZPRÁVY Z OBCE

Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Měnín č. 01/2022 ze dne 24. 2. 2022
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ZPRÁVY Z OBCE

Smlouva o pronájmu
Paní Eliška Zejdová podala žádost o pronájem neby-

tových prostor v zadním traktu bývalého zdravotního
střediska v 1. poschodí vlevo na adrese Měnín 39 za
účelem pronájmu ke zřízení provozovny kadeřnických
služeb. Pronajímaná plocha je celkem 47 m2 a cena
pronájmu je ve smlouvě stanovena na 100 Kč/1 m2/rok.
Roční nájem tedy činí 4 700 Kč. Pronájem se sjednává
od 1. 3. 2022 na dobu neurčitou.

Prosba o pomoc při realizaci projektu 
Dětské nemocnice FN Brno

Zastupitelé obce byli seznámeni s prosbou o podporu
umělecké výmalby Dětské nemocnice Fakultní nemoc-
nice Brno. Jedná se o projekt umělecké výmalby pro-

stor dětské nemocnice, započatý v roce 2019 nadač-
ním fondem „Víly pro děti“. Obec poskytne na realizaci
projektu DN FN Brno částku 2 500 Kč.

Zpráva Policie ČR
Policie ČR, Krajské ředitelství policie JMK, Dopravní

inspektorát Brno-venkov, zaslala zprávu o provádění
kontrol dodržování stanovených limitů rychlosti v obci
v loňském roce. Byly provedeny čtyři kontroly a dvakrát
zjištěno překročení rychlosti.

Žádost o projednání připojení se 
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

ZO projednalo žádost a rozhodlo nepřipojit se k me-
zinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

Výsadba stromů
Na začátku listopadu proběhly v obci tři akce výsadeb

dřevin. Ve dnech 12. a 13. 11. 2021 se uskutečnily akce
s názvem „Výsadba stromů v Měníně kolem slepého
ramene“ a „Výsadba stromů v obci Měnín“.

V následujícím týdnu byla uskutečněna doplňující 
dosadba náhradních dřevin dřívější akce „Revitalizace
zeleně na veřejných prostranstvích obce Měnín“. Cel-
kem bylo vysázeno 77 okrasných i ovocných stromů 
(28 + 41 + 8) a 72 keřů (50 + 22).

Cena projektu „Výsadba stromů v Měníně kolem sle-
pého ramene“ byla 84 000 Kč s DPH a byla celá hra-
zena ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Náklady na další dva projekty byly 251 036 Kč a byly
z části hrazeny také ze SFŽP ČR, tentokrát ve výši 
228 993 Kč.
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Schválený rozpočet 2022 – příjmy
DaÀ z pfi., závislá ãinnost 9 512 400
DaÀ FO z pfiiznání 201 000
DaÀ – sráÏková 790 600
DaÀ z pfi. – práv. osoby 5 909 400
DaÀ z pfi. – obec 600 000
DaÀ – DPH 16 562 400
Komun. odp. od obãanÛ 1 100 000
Pes – popl. 35 000
Pfiíjmy úhr. za dob˘v. nerostÛ 125 000
Správní popl. 30 000
DaÀ z hazardních her 180 000
DaÀ z nemovitosti 2 000 000
DaÀové pfiíjmy 37 045 800
NI. pfi. transf. SR souhrnn˘ dotaãní vztah 426 200
NI. pfi. transfer od obcí – Otmarov 11 300
Inv. pfiij. transfer – MMR – Obnova MK 719 100
Transfery  celkem 1 156 600
Pronájem vodovod – BVaK 931 700
Stoãné – obyv., PâS, bytovky 2 500 000
Vodní hospodáfiství 3 431 700
TrÏba kino 220 000
Nájem kino 5 000
âten. pfiíspûvky knihovna 2 000
Inzerce Zpravodaj 1 000
Kultura, církev, sdûlovací prostfiedky 228 000
Nájem hfii‰tû – SK Mûnín 9 000
Nájem sekaãka – SK Mûnín 12 000
Tûlov˘chova a zájmová ãinnost 21 000
Zál. na energ – ã.p. 39, PFO, ã.p 93, hospoda, dílny 324 000
Nájem – ã.p. 39, PFO, ã.p. 93, hospoda, dílny, sp. dÛm 585 000
Nájem hroby 1 000
Záloha na energie – Alza 6 000
Prodej zboÏí – publikace 3 000
Pronájem pozemkÛ – Solar, Agro M., Zemos, KESI, Alza 190 700
Prodej pozemkÛ 10 000 000
Bydlení, komunální sluÏby a územní rozvoj 11 109 700
Pfi. Fritex – olej 1 000
Pfi. Eko-kom – za tfiíd. odpad 400 000
Pfiijaté náhrady – Elektrowin 5 000
Ochrana Ïivotního prostfiedí 406 000
Provize Po‰ta Partners, hlá‰ení MR 270 000
Nájmy sál 10 000
Státní moc, státní správa, územní samospráva 280 000
Úroky Zbú 8 000
Finanãní operace 8 000
Ost. pfiíjmy vypofiádání – volby 11 600
Ostatní ãinnosti 11 600
CELKEM  P¤ÍJMY 53 698 400

ZPRÁVY Z OBCE
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Schválený rozpočet 2022 – výdaje
Zemûdûlství, lesní hospod. a rybáfiství 36 000
deratizace obce

PrÛmysl, stavebnictví, obchod a sluÏby 99 400
cestovní ruch

Doprava 4 482 500
MK, chodníky, parkovi‰tû, cyklostezka, IDS, zast.

Vodní hospodáfiství 5 448 600
vodovod, kanalizace a âOV, rybníãek, sl. rameno

Vzdûlávání a ‰kolské sluÏby 3 450 000
M· Mûnín, Z· Mûnín

Kultura, církev a sdûlovací prostfiedky 1 268 800
kino, knihovna, spolkov˘ dÛm, místní kult., místní rozhlas, 
zpravodaj, církev, kulturní akce

Tûlov˘chova a zájmová ãinnost 3 293 000
fotbalové hfii‰tû, TJ Sokol, SK Mûnín, víceúãelové hfii‰tû, myslivci, rybáfii

Bydlení, komunální sluÏby a územní rozvoj 12 464 000
polyfunkãní objekt, vefiejné osvûtlení, pohfiebnictví, územní plán, 
prÛmyslová zóna, komunál. zál.

Ochrana Ïivotního prostfiedí 4 436 500
svoz odpadu: nebezpeãn˘, komunální, velkoobjemov˘, separovan˘, 
skládka u lesa, vefiejné prostranství

Sociální sluÏby a spol. ãinnosti v sociálním zabezpeãení 
a politice zamûstnanosti 39 400
SPCCH, pomoc osobám v nouzi

Civilní pfiipravenost na krizové stavy 20 000
ochrana obyv. rezerva

PoÏární ochrana a IZS 123 000
JSDH Mûnín

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 6 194 200
zastupitelstvo obce, volby, ãinnost místní správy

Finanãní operace 1 340 000
bankovní poplatky, DPH, DPPO

Ostatní ãinnosti 105 200
fin. vypofiádání, pfiísp. DSO, MûÚ, MAS

CELKEM  V¯DAJE 42 800 600

Schválen˘ rozpoãet 2022 – FINANCOVÁNÍ

Vlastní prostfiedky Zbú – 8 120 000 Kã
Splátky úvûru – Pavilon Z· – 2 777 800 Kã
Celkem konsolidace – 10 897 800 Kã

ZPRÁVY Z OBCE
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ZPRÁVY Z OBCE

Obecní úřad Měnín – úřední hodiny
po 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 
st 8:00 – 12:00, 13.00 – 17:00 

Telefon
starosta 544 224 521
místostarosta 544 254 786
účetní 544 229 077
evidence obyvatel, poplatky,
ověřování, Czech POINT 544 254 785

Matrika – agendu matriky vykonává pro obec
Měnín OÚ Blučina

Úřední hodiny: 
po 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
st 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

Telefon: 547 235 221

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

• výpisy z Katastru nemovitostí
100 Kč za 1. stranu + 50 Kč za každou další stranu

• výpisy z Obchodního rejstříku
100 Kč za 1. stranu + 50 Kč za každou další stranu

• výpisy ze Živnostenského rejstříku 
100 Kč za 1. stranu + 50 Kč za každou další stranu

• výpisy z Rejstříku trestů 
100 Kč za výpis 

• výpisy z bodového hodnocení řidičů 
100 Kč za 1. stranu + 50 Kč za každou další stranu

• datové schránky, např. zřízení datové schránky, 
vydání nových přístupových údajů atd.

OÚ Měnín dále provádí:

• ověřování listin (vidimace)
poplatek 30 Kč za započatou stranu

• ověřování podpisu (legalizace)
poplatek 30 Kč jeden podpis

Údaje z evidence obyvatel za rok 2021

Počet občanů k 31. 12. 2021 1814
z toho 895 mužů

919 žen
Narození 19 občánků

z toho 7 děvčat
12 chlapců

Úmrtí 28 občanů
z toho 13 žen

15 mužů
Přistěhováno 32 občanů
Odstěhováno 43 občanů
Stěhování v rámci obce 38 občanů
Cizinci 54 osob
Počet obyvatel včetně cizinců 

k 31. 12. 2021 1868 osob

Občanské průkazy a cestovní pasy 
vydává Městský úřad Židlochovice

Úřední hodiny 
po, st 8:00 – 17:00 hod.

Telefon 547 428 743

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

Pošta Partner Měnín – provozní doba
po 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 
út 8:00 – 13:00, 14:00 – 16:00
st 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
čt 8:00 – 13:00, 14:00 – 16:00
pá 8:00 – 13:00 

Telefon: 544 224 526

Knihovna Měnín – půjčovní doba

út 16:30 – 18:30
čt 16:30 – 18:30

Informace
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ZPRÁVY Z OBCE

Místní poplatky za komunální odpad a ze psa 
za rok 2022

• Výše poplatku ze psa je 100 Kč za psa/rok.
• Výše poplatku za komunální odpad je 700 Kč

na osobu/rok. 

Poplatek za komunální odpad platí všichni občané 
přihlášení k trvalému pobytu v obci, a to i ti, kteří 
mají adresu na ohlašovně. Povinni platit jsou rovněž 
i cizinci, kteří mají na území ČR povolen trvalý pobyt
nebo na území ČR pobývají přechodně po dobu delší
než tři měsíce. 

Dále se poplatníkem stává osoba, která má ve vlast-
nictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzic-
ká osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a ne-
rozdílně. 

Děti do 3 let jsou vyhláškou obce Měnín č. 1/2021 od
poplatku osvobozeny, tzn., že děti narozené v roce
2019, 2020, 2021 a 2022 poplatek neplatí.

Dále je poskytnuta úleva 100 Kč poplatníkům do-
mácností, které se před 1. lednem 2022 zapojily do
projektu „Zkvalitnění nakládání s odpadem“ a vyzvedly
si na OÚ Měnín nádoby na třídění alespoň dvou slo-
žek odpadu (papír, plast nebo bioodpad). Tito poplat-
níci platí za rok 2022 částku 600 Kč/osobu. Splat-
nost poplatků je do 31. 5. 2022.

Poplatek lze uhradit

• hotově v kanceláři OÚ Měnín 
pondělí a středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 

• převodem na bankovní účet obce Měnín
číslo účtu: 1349490369 /0800
variabilní symbol (kom. odpad):
882211XXXX (XXXX je číslo popisné).
variabilní symbol (pes):
882221XXXX (XXXX je číslo popisné).

Příklad: Číslo popisné 34 má variabilní symbol 
8822110034 (kom. odpad)
8822210034 (pes)

Při výběru poplatků se obecní úřad řídí zákonem číslo
280/2009 Sb., daňový řád. Poplatníku, který nezaplatí
poplatek do 31. 5. 2022, bude vyměřen platební vý-
měr, kterým může být poplatek navýšen až na troj-
násobek.

Datové schránky – k čemu slouží 

Pro zjednodušení si datové schránky lze přestavit jako
oficiální e-mail pro komunikaci s úřady. Způsob komu-
nikace prostřednictvím datových schránek nahrazuje
klasické „papírové“ doručování; zákon o datových
schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou
verzi zasílaného dokumentu. Zatímco úřadům a velké
části právnických osob jsou datové schránky zřízeny
automaticky ze zákona, u ostatních osob je nepovinná
a zřizuje se na základě jejich žádosti (od 1. 1. 2023
bude datová schránka ze zákona zřízena všem pod-
nikajícím osobám). 

Datová schránka se zřizuje zdarma např. na obecních
úřadech nebo poštách provozujících Czech POINT, 
je možné  ji získat rovněž prostřednictvím portálu 
elDENTITA.CZ.

Používání datové schránky pro komunikaci s úřady je
zdarma, umožňuje komunikaci s úřady přes internet
z domova i ze zahraničí. U datových schránek si lze
nastavit zasílání informací do e-mailu (zdarma) nebo
SMS zprávou (hrazeno), že byl do datové schránky
doručen dokument. 

Vlastníci datových schránek mohou zcela zdarma
a z pohodlí domova získat v elektronické podobě 
(s elektronickým podpisem) výpisy, např. výpis z rej-
stříku trestů nebo z bodového hodnocení řidiče, za
které by museli na úřadě zaplatit správní poplatek. 

Vlastníci datových schránek také s předstihem auto-
maticky obdrží upozornění na vypršení platnosti ob-
čanského průkazu i cestovního pasu nebo blížící se
konec platnosti technické prohlídky vozidla. 

Užitečná je i možnost podávat přes datovou schránku
daňová přiznání a komunikovat se zdravotní pojišťov-
nou, živnostenským úřadem, Českou správou sociál-
ního zabezpečení atd. Oficiální komunikaci s úřady 
zajišťuje fakt, že datové zprávy se považují za auto-
maticky podepsané a není potřeba mít navíc elektro-
nický podpis.

Více informací získáte na chcidatovku.gov.cz.
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Dotační projekty obce v roce 2022
Přehled dotačních projektů obce 
připravených v roce 2021 pro rok 2022

– Obnova místních komunikací v obci Měnín/MMR
– Vybudování parkourového hřiště/MMR
– Modernizace fotbalového areálu Měnín/NSA

Přehled dotačních projektů 
připravovaných v roce 2022

Dotační projekty z SFŽP, NPŽP (MŽP)
– Projektová dokumentace – ČOV Měnín – intenzifi-

kace a modernizace
– Výsadba stromů v katastru obce Měnín
– Barevné popelnice – společný projekt DSO Region

Cezava

ZPRÁVY Z OBCE

Dotační projekty z dotačních programů 
Jihomoravského kraje pro rok 2022
– Letní kino Měnín – společný projekt DSO Region Ce-

zava
– Projektová dokumentace Realizace polní cesty C4 –

spolupráce s obcí Moutnice
– Pořízení věcných prostředků požární ochrany JSDH

Měnín
– Oprava pomníku sv. Jana Nepomuckého
– Koncepční dokument „Generel na opatření proti suchu

obce Měnín“

Tento přehled projektů obce, spolufinancovaných po-
mocí finančních dotací, není úplný. Může docházet ke
změnám, vypuštění, případně doplnění projektů. Ně-
které projekty zde nejsou uvedeny, jelikož budou finan-
covány jen obcí.

S některými projekty již byla veřejnost obce sezná-
mena, s ostatními bude seznamována v příštích zpra-
vodajích, případně v jiných informačních zdrojích.

První středu v měsíci se můžete od 13:00 do 17:00
zastavit za kolegyněmi z Kontaktního místa České
alzheimerovské společnosti, které nabízí pomoc
a podporu lidem s demencí a jejich rodinám. Posky-
tují poradenství, informační materiály a vyšetření pa-
měti pro osoby okolo 60 let věku a starší. 

Diakonie ČCE – středisko v Brně bude opět poskytovat své služby v Komunitním centru v Židlochovicích

Poslední úterý v měsíci od 15:00 do 18:00 můžete
dojít za kolegyněmi z poradny SVÍTÁNÍ, které na-
bízí pomoc pro pečující a pozůstalé. Poskytnou in-
formace, jak zažádat o sociální pomoc, jak upravit
byt i jak nezapomenout na sebe sama.

KONTAKTNÍ MÍSTO
České alzheimerovské společnosti

SVÍTÁNÍ
poradna pro pečující a pozůstalé

Obě služby jsou bezplatné. Těšíme se na vás!             www.brno.diakonie.cz
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ZPRÁVY Z OBCE

Kotlíkové dotace
Kotlíkové dotace v Jihomoravském kraji
pro rok 2022

Níže uvedené informace jsou výčtem základních, ni-
koli však úplných a konečných podmínek programu.
Kompletní dotační podmínky budou zveřejněny s vyhlá-
šením krajské výzvy dne 7. 1. 2022 na dotačním portále
Jihomoravského kraje (odkaz uveden níže). Podmínky
programu budou obdobné jako v rámci ukončené první
krajské výzvy. Způsobilost výdajů bude nastavena od
15. 7. 2015, nebude třeba dokládat výši příjmu. 

Základní informace

Dne 7. 1. 2022 byla v Jihomoravském kraji vyhlášena
druhá krajská výzva v rámci projektu Kotlíkové dota-
ce III. Jedná se o druhou (dodatečnou) krajskou výzvu,
do které budou alokovány zbylé finanční prostředky
z ukončené první krajské výzvy. Celková finanční alo-
kace na výzvu bude činit 8 mil. Kč (výše alokace se
může změnit), podpořen bude pouze omezený počet
zájemců. 

– Datum spuštění příjmu žádostí 
7. 2. 2022 v 10:00 hod.

– Datum ukončení výzvy/příjmu žádostí 
29. 4. 2022 ve 12:00 hod., popř. při vyčerpání finanční 
alokace 

Předmět podpory

Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle
na pevná paliva s ručním přikládáním, který do dne 
realizace jeho výměny mohl fungovat v rodinném domě
jako hlavní zdroj vytápění a byl napojen na funkční otop-
nou soustavu a funkční komínové těleso, za nový zdroj.
Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pou-
ze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn kot-
lem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle
ČSN EN 303-5. Konkrétně viz dotační program. 

Nový zdroj a výše dotace 

Podpora bude při splnění všech podmínek poskyto-
vána zpětně, tedy ex post. Bližší informace na webu.

Oprávněný žadatel 

Oprávněným žadatelem může být pouze fyzická oso-
ba, která je způsobilá k právním jednáním a která je

vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu. Kon-
krétně viz dotační program. 

Doporučujeme, aby se do této druhé krajské výzvy
přihlásili především ti zájemci o dotaci, kteří provedli 
výměnu zdroje v roce 2020 (a dříve) a tedy nedosáh-
nou na dotaci v novém dotačním programu (viz níže),
a dále zájemci s vyššími příjmy, kteří taktéž nebudou
v novém dotačním programu oprávněnými žadateli.

Leták „Průzkum zájmu o kotlíkové dotace v Jihomo-
ravském kraji“ najdete také na webu obce Měnín.

Užitečné odkazy 

– Webové stránky Jihomoravského kraje 
(Kotlíkové dotace III)
https://www.jmk.cz/content/24881 

– Dotační portál Jihomoravského kraje, 
Dotační oblast – Životní prostředí 
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/751-1-
Zivotni+prostredi.aspx 

– Seznam registrovaných výrobků a technologií 
(Kotlíkové dotace III) 
https://svt2014-2020.sfzp.cz/ 

– Seznam odborně způsobilých osob
https://ipo.mzp.cz/ 

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností 
v Jihomoravském kraji IV
(zkráceně Kotlíkové dotace IV)

Závazné pokyny programu zatím nebyly schváleny
Evropskou komisí. Předpokládaný termín vyhlášení vý-
zvy je v polovině roku 2022.

Kontakty

Dotazy je možné zasílat na e-mailovou adresu 
kotlikove.dotace@jmk.cz
nebo oslovit konkrétního pracovníka, viz níže. 

– Ing. Tereza Rosypalová 541 651 371 
rosypalova.tereza@jmk.cz

– Bc. Renata Nejezchlebová 541 651 231 
nejezchlebova.renata@jmk.cz

– Ing. Silvie Zábranská 541 651 412 
zabranska.silvie@jmk.cz

– Ing. Tereza Brzobohatá 541 651 407
brzobohata.tereza@jmk.cz
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Silniční doprava v obci
Stále více se zhoršující stav krajských komunikací

a nárůst dopravy v obci vedl vedení obce k zahájení
jednání s představiteli Jihomoravského kraje a Správy
a údržby silnic kraje. 

Po rozhovoru s hejtmanem kraje začátkem roku 2021
mu byl zaslán email starosty obce. V něm byl popsán
neutěšený stav dopravy v obci. Bohužel na tento email
jsme nedostali odpověď. Proto následoval oficiální
dopis. S tímto dopisem vás v následujících řádcích se-
známíme. 

Vážený pane hejtmane,

svým dopisem připomínám obsah emailu, který jsem
Vám poslal 2. 2. 2021 do Vaší emailové schránky.
V něm jsem se zmínil o neutěšeném stavu krajské ko-
munikace, silnice II. třídy s označením II/416. Tato ko-
munikace propojuje města Slavkov u Brna a Pohoře-
lice. Územím katastru naší obce prochází její velice
vytížená část spojující úsek mezi křižovatkou s krajskou
silnicí II. třídy II/380 (tzv. Hodonínskou) a sjezdem na
dálnici D2 u Blučiny (Brno–Bratislava). 

Provoz osobní i nákladní dopravy na této části komu-
nikace za poslední roky výrazně vzrostl. Především ná-
kladní doprava způsobuje přetížení komunikace. Tomu
odpovídá i stav některých úseků této komunikace. Sou-
časná komunikace byla vybudována v jiné době a pro
jiný provoz. V těchto úsecích se komunikace drolí a na-
chází se zde vyježděné koleje. Podloží silnice neodpo-
vídá současnému vytížení komunikace. Tyto úseky jsou
nebezpečné pro účastníky silničního provozu a v obci
i místním občanům. V obci je z dopravy a nerovného
stavu vozovky silnice nadměrný hluk a především do-
chází ke zhoršování stavu staveb a budov podél ko-
munikace. Na tento stav stále více upozorňují občané
obce. 

Správa a údržba silnic (SÚS) Jihomoravského kraje
má tyto nevyhovující úseky vedeny ve stavu povrchu
vozovek na stupni havarijním a nevyhovujícím, viz
mapa Stavu povrchu vozovek Jihomoravského kraje,
uvedená na webu SÚS. Domnívám se, že způsob,
jakým Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje tyto
úseky zmíněné komunikace opravuje, je nedostaču-
jící. Takzvané flikování děr neplní účel oprav. Za krát-
kou dobu je vozovka silnice opět ve stavu jako před
opravou. Považuji za vhodné provést rekonstrukci ha-
varijních a nevyhovujících stavů vozovky této komu-
nikace.

Proto si dovoluji požádat vedení kraje o řešení tohoto
problému. Vedení naší obce je připraveno se zapojit

a být nápomocno při řešení rekonstrukce této komuni-
kace.

Obdobný problém máme i v místní části Jalovisko. Ja-
loviskem prochází úsek silnice III. třídy III/41611, která
je v současnosti výrazně zatížena osobní i nákladní 
dopravou. Tato část silnice slouží řidičům jako spojka
mezi sjezdem na dálnici D2 u Blučiny a komunikací
II/380 z Moutnice.

Kromě těchto problémů se chci zmínit o velkém do-
pravně bezpečnostním riziku křižovatky silnic II. tříd,
a to komunikace II/416 z Měnína a komunikace II/380.
Je to místo častých dopravních nehod. Není týdne, kdy
by zde nezasahovaly složky IZS. Zatím to končilo jen
pomačkanými auty a zraněním lidí, zatím. A druhým
problémem je zajištění omezení průjezdu tranzitní do-
pravy nad 12 tun přes obec směrem od dálničního
sjezdu u Blučiny. Tento úsek je označen dopravní znač-
kou Zákaz tranzitu nad 12 tun. Bohužel kamiony tudy
sviští o sto šest. Dle našich informací Policie ČR ne-
kontroluje a nevymáhá toto omezení. O tom, proč tomu
tak je, můžeme jen spekulovat. Každý máme své po-
vinnosti, i policie. Heslo Pomáhat a chránit se jí ne
vždy daří naplnit. 

Svým jménem a jménem občanů obce i všech řidičů
děkuji, že se vedení kraje bude zabývat našimi sta-
rostmi.

S díkem a pozdravem
Dalibor Gold, starosta obce Měnín

Obdobný dopis byl zaslán ředitelství Správy a údržby
silnic Jihomoravského kraje. Následuje odpověď hejt-
mana a za ní SÚS.

Vážený pane starosto,
obdržel jsem Váš dopis, ve kterém se na mě obracíte
s žádostí o opravu povrchu silnic II/416 a III/41611 a kři-
žovatky silnic II/380 a II/416. 

Na možnosti opravy povrchu silnic II/416 a III/41611
jsem se informoval přímo u ředitele Správy a údržby sil-
nic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace. Dle
jeho vyjádření na provedení souvislé opravy či rekon-
strukce není bohužel v současné době k dispozici do-
statek finančních prostředků. Do doby zajištění finan-
cování mohou být závady ve sjízdnosti řešeny pouze
v rámci běžné provozní údržby. V příštím roce bude
zpracována diagnostika vozovky II/416 v průtahu obcí
Měnín až po křižovatku se silnicí II/380 a na základě vý-
sledku se bude pokračovat v projektové přípravě rekon-
strukce. 

ZPRÁVY Z OBCE
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Úprava křižovatky silnic II/380 a II/416 je, jak jsem byl
informován, zahrnuta do projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí pro rekonstrukci silnice II/380 od
Tuřan po Moutnice a součástí projektu je i rekonstrukce
silnice II/416 v délce přibližně 200 m. Do doby realizace
rekonstrukce silnice II/380 bude na této křižovatce
uskutečněna, s ohledem na časté dopravní nehody,
úprava dopravního značení. 

Vážený pane starosto, je mi líto, že pro Vás v tuto
chvíli nemám příznivější informace. Věřte, že mi stav
silnic na území našeho kraje není lhostejný a snažím
se podnikat takové kroky, aby se ho podařilo co nejdříve
změnit.

„Stav komunikací v katastru obce Měnín“

Dobrý den, pane starosto,
jsme si vědomi stavu povrchu vozovky silnic II/416

a III/41611. Na zmiňovaných komunikacích jsou patrné
příčné i podélné nerovnosti, trhliny a výtluky. Tyto zá-
vady ve sjízdnosti průběžně odstraňujeme v rámci
běžné provozní údržby. Bohužel je nutno také uvést, že

podobné poruchy povrchů silnic nacházíme po letošním
zimním období na desítkách kilometrů silnic v naší
správě a na provedení souvislé opravy nemáme v sou-
časné době k dispozici dostatek finančních prostředků. 

V příštím roce necháme zpracovat diagnostiku vo-
zovky II/416 v průtahu obcí Měnín až po křižovatku se
silnicí II/380 a na základě výsledku budeme pokračovat
v projektové přípravě rekonstrukce silnice.

Úpravu křižovatky silnic II/380 a II/416 máme zahrnu-
tou do projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
pro rekonstrukci silnice II/380 od Tuřan po Moutnice.
Součástí projektu je i rekonstrukce silnice II/416 v délce
cca 200 m. Do doby realizace rekonstrukce silnice
II/380 by měla být uskutečněna úprava dopravního zna-
čení na předmětné křižovatce z důvodu častých do-
pravních nehod.

Sjízdnost silnice III/41611 bude zajišťována zatím
běžnou údržbou.

Snad se „ledy pohnou“ a nebude platit jen „sli-
bem nezarmoutíš“.

ZPRÁVY Z OBCE

Jihomoravský kraj

Stav povrchu vozovek
Klasifikační stupeň (dle TP 87)

nehodnoceno

výborný

dobrý

vyhovující

nevyhovující

havarijní

Stav povrchu vozovek silnic 
III. třídy
Klasifikační stupeň (dle TP 87)

nehodnoceno

výborný

dobrý

vyhovující

nevyhovující

havarijní
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čt 25. 11. 2021 4 426

pá 26. 11. 2021 3 998

so 27. 11. 2021 1 841

ne 28. 11. 2021 1 503

po 29. 11. 2021 4 209

út 30. 11. 2021 4 022

st 1. 12. 2021 4 158

čt 2. 12. 2021 4 358

pá 3. 12. 2021 4 474

so 4. 12. 2021 1 959

ne 5. 12. 2021 1 563

po 6. 12. 2021 4 344

út 7. 12. 2021 4 285

st 8. 12. 2021 4 385

čt 9. 12. 2021 3 932

pá 10. 12. 2021 4 200

so 11. 12. 2021 2 016

ne 12. 12. 2021 1 812

po 13. 12. 2021 4 152

út 14. 12. 2021 4 295

st 15. 12. 2021 4 450

ZPRÁVY Z OBCE

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu provozu na 
krajských komunikacích, které prochází naší obcí, se
obec rozhodla pro pořízení měřicích radarů, které
by umožňovaly měřit rychlost projíždějících vozidel
a v případě překročení povolené rychlosti postihnout
provinilé řidiče pokutou ve správním řízení.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo prosadit tzv.
STACIONÁRNÍ RADARY, které monitorují rychlost
projíždějících vozů z jednoho konkrétního místa, bylo
rozhodnuto zajistit v obci měření pomocí radarů pro
úsekové měření rychlosti. Tyto radary pracují tak, že
se z délky měřeného úseku, který je vymezen dvojicí

příčných čar na vozovce, a z časového intervalu,
které vozidlo potřebuje k projetí tohoto úseku, ná-
sledně vypočítává průměrná rychlost měřeného vo-
zidla.

Firma DOSIP Servis s.r.o. v listopadu 2021 nain-
stalovala do naší obce jeden měřicí box, kterým pro-
váděla měření rychlosti a počtů průjezdů vozidel. 
Orientační výstupy z těchto měření jsou v následu-
jících tabulkách. Na základě zjištěných dat začne
firma pracovat na zajištění potřebných povolení k in-
stalaci tohoto typu měření.

Úsekové měření rychlosti

> 0 38 430 35 952

> 50 9 891 7 150

> 51 8 008 5 925

> 54 4 239 3 146

> 55 3 431 2 551

> 60 1 250 875

>  63 686 476

> 70 223 164

> 80 61 65

> 90 20 38

Překročení povolené rychlosti

směr na Blučinu směr od Blučiny

Statistika počtu vozidel po dnech

v obou směrech
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ZPRÁVY Z OBCE

Služba Mobilní Rozhlas
Vážení občané, spustili jsme pro vás

službu Mobilní Rozhlas, díky které vás
nyní budeme efektivně informovat
přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se
k odběru informací a už nezmeškáte
důležité novinky a upozornění z naší
samosprávy. Informace podle vašich
zájmů vám budeme posílat e-mailem,
SMS nebo jako zprávu do aplikace.
Služba je zdarma! 

Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?

• Upozornění na krizové události – výpadky energií, blížící
se vichřice, dopravní uzavírky, varování před podomními
prodejci apod. 

• Novinky a důležitá upozornění z úřadu – poplatky,
obecní zpravodaj, digitalizované hlášení z amplionů...

• Pozvánky na kulturní a sportovní akce.
• Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách.
• Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi. 
• V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké

typy informací vás zajímají (např. kultura, majitelé zví-
řat...). Doporučujeme vyplnit vaše telefonní číslo a ulici,
abychom vás mohli rychle varovat v případě nečeka-
ných událostí (př. havárie vody). Vaše údaje jsou v bez-
pečí a v souladu s GDPR. 

Registrujte se na: menin.mobilnirozhlas.cz

Registrovat se můžete také osobně přímo na našem
úřadu – rádi vám pomůžeme.

Oficiální aplikaci naší samosprávy – Mobilní Rozhlas si
můžete stáhnout přímo na App Store nebo Google Play.
Poté si stačí přidat naši obec a budete mít informace vždy
po ruce.

Potřebujete poradit? 
Jsme tu pro vás.

Kdybyste potřebovali s čímkoliv po-
radit nebo pomoci, neváhejte nás kon-
taktovat. Přidejte se také k ostatním
administrátorům do naší FB skupiny
Mobilní Rozhlas – inspirace a tipy pro
administrátory, kde budete mít k dispo-
zici mnoho užitečných rad a příkladů
z praxe. Těšíme se vás!

Užitečné funkce aplikace Mobilní Rozhlas:

• Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace najdete
všechny zprávy z úřadu. Aktuality, informace z úřední
desky a fotografie z událostí, stejně jako rozcestník do
dalších sekcí aplikace. Kromě novinek se také dozvíte,
jaké je u nás zrovna počasí, kdo má svátek a najdete
tam upozornění na zprávy, které vám obec bude posílat. 

• Fotohlášky Zmapujto: Funkce, díky které můžete vy-
fotit a poslat obci pochvaly i náměty na zlepšení. Stačí
přímo v aplikaci vyfotit černou skládku, výmol na silnici,
nesvítící lampu, zničenou lavičku nebo například sraže-
nou zvěř, označit místo a odeslat. Obec se již postará
o nápravu. Samozřejmě budeme rádi i za pozitivní a po-
chvalné fotohlášky jako povedenou rekonstrukci, opra-
vený chodník nebo hezkou vánoční výzdobu. 

• Tísňové linky: V aplikaci můžete jednoduše najít se-
znam nejdůležitějších tísňových linek a zavolat záchran-
nou službu, hasiče či policii. Součástí této funkce je také
možnost zobrazit vaši aktuální polohu a mapu okolí pro
případ nenadálých událostí a nehod. Díky Tísňovým lin-
kám budete mít pocit bezpečí, ať půjdete kamkoliv. 

• Info o obci: V této sekci najdete demografické, geogra-
fické a historické údaje o obci, stejně jako fotogalerii
z obecních aktivit, kontakty a otevírací dobu úřadů a tipy
na nejzajímavější aktivity a výlety v obci a okolí. U kaž-
dého tipu na výlet navíc najdete jeho polohu, otevírací
dobu a případně vstupné. Už si nebudete muset lámat
hlavu s tím, kam vyrazit. 

Stáhněte si aplikaci Mobilní Rozhlas!

• Stáhnout aplikaci pro Android
• Stáhnout aplikaci pro iOS

Jak začít používat aplikaci Mobilní Rozhlas?

1. Stáhněte aplikaci z jednoho ze dvou odkazů uvedených
výše a nainstalujte ji. 

2. Otevřete aplikaci a vyberte naši obec. 
3. Zadejte své telefonní číslo, aby bylo možné váš kontakt

přiřadit k aplikaci. 
4. A to je vše! Můžete začít využívat všechny funkce v apli-

kaci. 

Díky naší obecní aplikaci Mobilní rozhlas budete mít vždy
po ruce důležité informace, kontakty i možnost se podílet
na zlepšení života v naší obci.

Kde lze shlédnout: 
https://www.mobilnirozhlas.cz/pro-obcany/
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MAS Podbrněnsko se představuje
Vážení obyvatelé Měnína, rádi bychom vám před-

stavili činnost neziskové organizace Místní akční sku-
pina Podbrněnsko, které se obec nedávno stala sou-
částí. 

Co je MASka?
Místní akční skupina, neboli MAS Podbrněnsko, je

spolek působící na území 35 obcí jižně od Brna. Spo-
juje aktivní obyvatele do komunity, která se snaží roz-
víjet život na venkově. Je společenstvím venkovských
obyvatel, neziskových organizací, škol, soukromé pod-
nikatelské sféry a veřejné správy (obcí a svazků obcí).
Díky podpoře Evropské unie přerozděluje finanční pro-
středky na podporu zemědělství, životního prostředí,
rozvoje infrastruktury, vzdělávání a zaměstnanosti na
území MAS. To vše s ohledem na ochranu přírody
a udržení tradic v obcích jižní Moravy.

Jaké projekty jsme podpořili?
MAS Podbrněnsko se usiluje podporovat rozmanité

projekty mající dopad na široké spektrum obyvatel,
kteří zde žijí. Přináší nové možnosti ve formě rekon-
strukcí infrastruktury například v podobě nových či
opravených chodníků, cyklostezek, sociálního bydlení
či odborných učeben ve školách. Pomáhá růst drob-
ným podnikatelům nákupem potřebného vybavení
a myslí i na spolky a podporu jejich činnosti, napří-
klad pomocí opravy kluboven pro možnost setkávání
místních. MASka není lhostejná ani k probíhající kli-
matické změně a jejímu dopadu na region, proto se
snaží podporovat projekty zaměřené na energetické
úspory či zlepšení zadržování vody v krajině. Napří-
klad výsadbou květinové louky a dřevin podél břehů
potoka, která umožní lepší vsakování vody i při vytrva-
lejších deštích. 

Jakým výzvám čelíme?
V současnosti se snažíme blíže seznámit s místními

občany a podnikateli, aby podpora ze strany Evropské
unie mohla směřovat k široké veřejnosti. Pomoci by
mohla i nově vzniklá regionální značka „Brněnsko, ori-
ginální produkt®“. Ta je udělována místním výrobkům,
službám či zážitkům zaručujícím lokální původ. Regio-
nální značka se tak snaží o zachovávání tradic na 
území s respektem k přírodě a hrdostí na dané místo.
Držitelé značky budou prezentováni na společném
webu, Facebooku a Instagramu, získají pozvánky na
akce v jiných regionech či možnost prodávat své výrob-
ky na celodenním trhu regionálních produktů v Praze.

Zapojte se také!
Jste šikovný producent, zemědělec, řemeslník, nebo

znáte ve svém okolí někoho, komu by regionální znač-
ka Brněnsko mohla pomoct ve zviditelnění jeho čin-
nosti? Ozvěte se nám! Všechny naše aktivity spojené
nejen s regionální značkou naleznete na webových
stránkách www.podbrnensko.cz nebo na Facebooku
MAS Podbrněnsko. Také vám neuniknou novinky o při-
pravovaných dotačních možnostech nebo vzděláva-
cích akcích, které pomohou s dotacemi nejen obcím,
ale také spolkům či jednotlivcům. Máte nápad na zlep-
šení kvality života v obci nebo regionu a nevíte, kde
začít? Neváhejte se na nás obrátit, uvítáme vaše ná-
měty a pomůžeme s realizací vašich představ. 

Kancelář MAS Podbrněnsko

Jedním z nedávných projektů, na kterých se MASka
finančně podílela, bylo vytvoření Indiánské vesničky
v Unkovicích. Podpořen byl spolek Unkovický poní-
ček, který si přichystal bohatý program pro malé i velké
na oslavu konce školního roku zahrnující plavbu po
rybníku, projížďku na koni, střelbu na cíl, poznávání
rostlin a spoustu kreativních činností. Návštěvníci kaž-
dého věku se mohli projít i po malé naučné stezce
a strávit čas s drobnými a exotickými zvířaty.
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Bílý kruh bezpečí

Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu
bezpečí obětem trestných činů, pozůstalým i svědkům
trestných činů. Od loňského roku dokonce není vázaná
na prostory brněnské poradny – díky tomu, že pro svou
činnost získala vozidlo, mohou poradci z Brna vyjet za
klienty i mimo své domovské město.

Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro
pomoc na brněnskou poradnu Bílého kruhu bezpečí,
žije v Brně či okolí. Je však samozřejmé, že oběťmi se
stávají i lidé mimo tuto oblast. A pokud nebydlí v dojez-
dové vzdálenosti od Brna nebo je pro ně zkrátka ne-
možné na pobočku přijít, zůstávali až do nynějška od-
kázáni pouze na naši bezplatnou non-stop linku pro
oběti na čísle 116 006. Změnu v této situaci přináší
právě mobilní poradna. Díky ní se nyní právní a psy-
chologická pomoc může dostat do kteréhokoli kouta 
Jihomoravského kraje.

Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti
ublížení na zdraví, týrání, vydírání, znásilnění, poru-
šování domovní svobody, loupeže, podvodu, krádeže
a mnohých dalších trestných činů. Poradci jim nabídnou
především konzultaci, při které vyslechnou konkrétní
příběh a poskytnou právní informace a psychickou pod-
poru. Poradci pracují bezplatně a konzultace jsou dis-
krétní. Setkat se s právníkem a psychologem může 
klient prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní po-
radně samotné. Je vybavena tak, aby konzultaci bylo
možné vést přímo uvnitř. Klient tedy nemusí uvádět
svou adresu pro to, aby si poradce k sobě zavolal.

Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice
jednoduchý. Stačí jedno zavolání na kontaktní telefon-
ní číslo 732 842 664. Pracovnice Bílého kruhu pak s vo-
lajícím domluví vše potřebné a dohodne konkrétní po-
dobu a možnosti konzultace. Díky mobilní poradně 
již není domluva vázaná pouze na konzultační hodiny
brněnské pobočky, tzn. čas konzultace je domluven dle
možností klienta. Přijít však stále může klient i osobně,
a to každé úterý či čtvrtek. I v takovém případě je však
lepší se objednat na uvedeném mobilním telefonním
čísle.

V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bez-
pečí kontaktovat.

www.bkb.cz   e-mail: bkb.brno@bkb.cz

Poradci Bílého kruhu bezpečí mohou nyní přijet až za vámi
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Region Cezava v roce 2021
Dobrovolný svazek obcí Region Cezava prošel za

celou dobu své existence řadou změn. I dnešní doba je
změn plná a podstatné je hlavně to, jak se člověk i spo-
lečnost umí s těmito změnami vypořádat.

U vzniku „Cezavy“ stáli starostové obcí Sokolnice,
Kobylnice, Měnín a Telnice, kteří se rozhodli pro vzá-
jemnou spolupráci. Založení tehdejšího Spolku Cezava
bylo tak zákonitým důsledkem a potřebou dalšího roz-
voje hnutí obnovy venkova v prostoru pod městskou
aglomerací Brno. Počátky meziobecní spolupráce v re-
gionu sahají až do roku 1993, kdy byl dne 16. června
zaregistrován Spolek pro obnovu venkova Cezava u mi-
nisterstva vnitra. Spolek se stal součástí Spolku pro
obnovu venkova se sídlem v Praze. Fakticky vznikl až
usnesením valné hromady dne 29. září 1995 v Mout-
nicích a zakládajícími členy se staly obce Blučina, Ko-
bylnice, Měnín, Moutnice, Sokolnice, Telnice, Újezd
u Brna a Žatčany.

Tento spolek sdružoval své členy na základě principu
spolupráce při uskutečňování Programu obnovy vesni-
ce, který byl schválen vládou ČR v květnu 1991. Cílem
bylo podporovat obyvatelstvo vesnic, jejich samosprávy
a zájmová sdružení, a především se vlastními silami
snažit o udržitelný rozvoj venkova. Konkrétně šlo na-
příklad o udržení, obnovu a rozvoj místních kulturních
a společenských tradic, rozvoj hospodářství v obcích,
zachování a obnovu vlastního obrazu obcí, úpravu a čis-
totu veřejných prostorů a staveb apod.

Nynější svazek obcí Region Cezava byl založen dne
17. října 2002, když došlo k přeměně Spolku pro obno-
vu venkova Cezava na Dobrovolný svazek obcí Region
Cezava. Členská základna se rozšířila o obce Nesva-
čilka, Nikolčice, Otmarov, Otnice, Rajhradice, Těšany
a město Židlochovice.

V roce 2015 členskou základnu opustily obce Rajhra-
dice, Sokolnice, Kobylnice a město Židlochovice. 

V současnosti je tedy členy DSO Region Cezava
celkem 11 obcí (v abecedním pořadí): Blučina, Měnín,
Moutnice, Nesvačilka, Nikolčice, Otmarov, Otnice, Tel-
nice, Těšany, Újezd u Brna a Žatčany. Od roku 2015 je
předsedou svazku Ing. František Poláček, starosta obce
Žatčany, místopředsedou pak František Kroutil, starosta
obce Telnice, kde se také aktuálně nachází sídlo orga-
nizace.

Region Cezava požádal v roce 2020 o dotaci na po-
řízení kompostérů pro domácnosti občanů. Projekt byl
podpořen z Ministerstva životního prostředí částkou
téměř 4 miliony korun, zapojilo se celkem 9 členských
obcí z 11 a projekt byl zrealizován a dokončen v roce
2021. V této oblasti – nakládání s odpady a snižování

ekologické zátěže – hodlají obce Regionu Cezava i na-
dále pokračovat, například projektem na pořízení po-
pelnic a kontejnerů na tříděný odpad.

Získávání finančních prostředků na podporu obcí je
jeden z hlavních cílů svazku. Lze takto pomoci obcím
k pořízení mobiliáře, propagaci nebo vzdělávání. Sva-
zek zároveň takto zbavuje obce administrativní zátěže
spojené s realizací projektů.

Region Cezava však rozhodně není jen o penězích.
Zástupci obcí i vedení svazku si vždy zakládali přede-
vším na perfektní spolupráci, ochotě ke vzájemné po-
moci a bezproblémové komunikaci mezi zástupci sa-
mosprávy. Přátelské vazby mezi nejbližšími sousedy
pomáhají k lepšímu sdílení problémů i dobré praxe, což
se potvrdilo právě v době covidové. Starostové spo-
lečně řešili aktuální opatření, povinnost testování nebo
například podpořili otevřený dopis, ve kterém vyjádřili
svou nespokojenost s uzavřením škol. K této výzvě se
připojilo několik desítek dalších obcí a měst, včetně
města Brna.

Změny čekají svazek jistě i v roce 2022, například ty
spojené s komunálními volbami. Přesto nebo právě
proto svazek podporuje jen takovou činnost, která je
prospěšná obci a jejím občanům a není vázána na kon-
krétní představitele. Věříme, že i v dalších letech bude
Region Cezava přinášet prospěch nebo pomoc obcím,
jejich zástupcům i celému regionu.

Mgr. Radka Raflová
manažerka DSO Region Cezava
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Informace od hasičů
Vážení spoluobčané, dovolte nám připomenout, co nás
v roce 2022 už potkalo.

Výjezdy

– 29. 1. 2022 
Technická pomoc při kácení stromů na rozcestí Mění-
na a Telnice.

– 8. 2. 2022
Propláchnutí ucpané kanalizace v ulici Chaloupky.

– 15. 2. 2022 
Hašení požáru hráze, směr Měnín–Blučina.

– 23. 2. 2022 
Propláchnutí ucpané kanalizace v ulici Chaloupky.

V následujícím bodě se chceme zmínit o pálení klestí
a vypalování travin.

Jak pálit stařinu a klest, aby nehořelo?

A už je to tady zas… Sluníčko a teplý vítr odstraní po-
slední stopy po sněhu a na zahrádkách vidíme, co nás
čeká práce. Začneme hrabat trávník a prořezávat strom-
ky. A opět nastane otázka – kam s tím? To nejjedno-
dušší je – spálit. Dovolte nám připomenout podmínky
a povinnosti, za kterých se pálení může provádět.
– Vypalování – plošné vypalování např. travního po-

rostu nebo strniště.
– Spalování – zapálení např. shrabané trávy nebo roští

na hromadě

Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, nesmí fyzické osoby, práv-
nické a podnikající fyzické osoby – to znamená nikdo –
vypalovat porost.

Při spalování hořlavých látek (přírodního charakteru)
na hromadách na volném prostranství jsou povinny
právnické osoby a podnikající fyzické osoby, se zřete-
lem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzni-
ku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek včetně
navržených opatření jsou dále povinny předem oznámit
územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru
kraje.

Fyzické osoby (občané) jsou povinny při spalování
hořlavých látek ve větším množství provést opatření
proti vzniku a šíření požáru a spalování předem ozná-
mit územně příslušnému hasičskému záchrannému
sboru kraje. Hasičský záchranný sbor kraje má při ohlá-

šení pálení pravomoc nařídit další podmínky pro zajiš-
tění bezpečnosti při spalování, nebo spalování zaká-
zat. Za porušení těchto povinností může být právnické
osobě nebo fyzické podnikající osobě uložena pokuta
až do výše 500 000 Kč, popř. až do výše 1000 000 Kč,
pokud tyto osoby provozují činnosti s vysokým požár-
ním nebezpečím.

Fyzické osobě, která se dopustí porušení povinností,
lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Nahlášení pálení: telefon 950 640 402

Nezapomínejte, že při spalování látek přírodního cha-
rakteru na hromadách
– musí provádět dozor osoba starší 18 let,
– oheň nesmí být ponechán bez dozoru, aby nedošlo

k jeho rozšíření na okolí,
– na místě pálení musí být k dispozici hasební pro-

středky (lopaty, voda, hasicí přístroje),
– ohniště může být zřízeno jen v bezpečné vzdálenosti

od budov a hořlavých materiálů,
– po skončení pálení musí být oheň uhašen, popel bez-

pečně uložen nebo zasypán hlínou,
– pálení je možno provádět jen za stavu bezvětří – kouř

nesmí obtěžovat sousedy.

Při rozdělávání ohňů v přírodě

– Místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od
hořlavých látek.

– Oheň může rozdělat jen osoba starší 18 let.
– Oheň nesmí být ponechán bez dozoru, aby nedošlo

k jeho rozšíření na okolí.
– Ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí a musí se

zalít vodou (zasypat hlínou).
– Oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje

lesa, 100 m od stohů, dozrávajícího obilí, strniště,
sena a vysoké trávy.

Na‰i nejmlad‰í hasiãi
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POZVÁNKY

Pálení čarodějnic

prodejní
Velikonoční jarmark

SK Měnín pořádá v areálu hřištěObec Měnín a spolek SZPB Měnín pořádá

výroba slaměných 
a škrábaných kraslic

tvoření pro děti
kraslice z perníku

prodej košů, pomlázek, 
keramiky atd.

v sobotu 9. 4. 2022 od 9 hodin
v sále

a před sálem radnice

30. 4. 2022 od 16 hod.

soutěže pro děti
opékání špekáčků

občerstvení
živá hudbaod 13 hod. živá hudba

občerstvení zajištěno

© Petra Kir‰ová © Petra Kir‰ová

21. kvûtna 2022 v sále za radnicí

Cel˘ den k poslechu a tanci bude hrát
dechová hudba BLUâI≈ÁCI

Krojovan˘ prÛvod stárek obcí 
od 16 hod.

Ženy
Obec Mûnín 

pofiádá hodovou zábavu 

v kroji
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ŠKOLSTVÍ

Lyžařský výcvikový kurz 2022

Lyžák se letos konal od 23. do 29. ledna. 24 žáků naší školy, 3 pedagogičtí pracovníci 
a zdravotnice byli ubytováni v Čenkovicích v penzionu Chalupa Na Stráni. 

Lyžovali jsme v lyžařském areálu Ski Bukovka v Čenkovicích a Červené Vodě. 
Všichni jsme si to moc užili, jak je jistě vidět i na přiložených fotkách.

Více o tom, co se děje v naší škole, 
naleznete na webových stránkách školy: 

www.zsmenin.cz

Základní škola Měnín
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Základní škola Měnín

ŠKOLSTVÍ

Žáci první třídy navštívili centrum Lipka, kde se zúčastnili programu
Zvířata v zimě.

Děti se vydaly spolu s Vločkou a Pírkem do zimní přírody ověřit infor-
mace z pohádkové knihy. Objevily pobytová znamení i spící živo-
čichy. Pomocí her a dalších aktivit poznaly v ekologických souvislostech
(např. nedostatek potravy v zimním období) různé strategie živočichů
k přežití zimy. Poznávaly stopy zvířat, pátraly po potravě zajíců v zimní
zahradě, v roli havranů hledaly a sbíraly potravu „pod sněhem“, „pře-
zimovaly“ jako slunéčka. Seznámily se se zásadami pozorování přírody,
„stopovaly“ lišku a odlily si ze sádry její stopu, kterou si odnesly s sebou
domů.

Dětem se program velmi líbil a odjížděly se spoustou zážitků.

Žáci 1. a 3. třídy v Lipce

My, třeťáci a prvňáci, jsme navští-
vili 25. 1. Lipku v Brně, ekologické
vzdělávací zařízení.

Náš program se jmenoval Jak 
roste chléb. Bylo to zábavnější než
všechny počítačové hry.

Poznali jsme práci našich předků,
upekli jsme si každý vlastní chlebík.
A hlavně jsme zjistili, že bez práce
nejsou koláče, natož chleba. Foto-
grafie vám ukáží, jací zemědělci či
pekaři jsme byli. A můžeme vám
předat i výborný recept, který jsme
dostali. 

Holky a kluci ze 3. třídy
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ŠKOLSTVÍ

Seznamte se s tulipánem lesním
Začátkem dubna můžete v okolí Měnína vidět první zástupce běžných

jarních rostlin a jeden trochu neobvyklý druh. Rostlina není původní,
ale vypadá to, že tu zdomácněla. Jedná se o tulipán lesní a na vlastní
oči jste ho mohli vídat hned na několika místech, třeba u můstku za ryb-
níčkem. Je znát, že tamní prostředí mu nevyhovuje zcela stoprocentně,
ale drží se a každým rokem docela ochotně kvete zářivě žlutými květy. 

Tulipán lesní je přírodní druh pocházející z jižní a západní Evropy, za
Měnín dorazil jistě s hlínou z některé zahrádky. V české přírodě se při-
rozeně nevyskytuje, ale nemusíme chodit daleko – už v sousedním 
Německu roste na některých místech v poměrně hojných po čtech. Do-
konce je tam přísně chráněn, byl zařazen i na červený seznam ohro-
žených druhů a za vydloubnutí byť jediné cibulky nebo i pouhé utržení
květu by vám hrozil trestní postih. 

Jeho přirozeným prostředím jsou řídké prosluněné lesy, vinice a louky.
Na rozdíl od klasických tulipánů, nám známých ze zahrad, není vhodný
do vázy, otevírá se totiž jen na slunci. Příjemně ale voní a jeho nektar
láká hmyz ze širokého okolí. Za příznivých podmínek se množí cibul-
kami i semeny, v nepříznivých podmínkách vůbec nekvete a jen vyráží
zelené lístky.

Jeho divoká nátura vyžaduje pěstitele spíše anarchistického ražení, 
udržet ho v nějakém organizovaném celku na záhonku je totiž poměrně 
náročný úkol. Ale ono mu to stejně nejvíc sluší někde v trávníku nebo
na loučce. Proto byl loni pokusně vysazen do zeleného pásu k dět-
skému hřišti a také do louky před domem na adrese Měnín 20. Betka Kopřivová
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naše seniory. Začít bychom mohli filmem Zátopek. Bude
to přístupné pro všechny, ale senioři budou mít na tuto akci
zvýhodněné vstupné a vyblokovaná místa.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří si našli cestu
zpět do kina a opět vyprodávají sál.

Speciální poděkování patří panu Jiřímu Sedláčkovi za
dlouholetou práci věnovanou měnínskému kinu, který ukon-
čil činnost v našem kulturním zařízení koncem roku 2021. 

Marek Chudáček, vedoucí kina

28

Filmový klub je pro všechny
Filmový klub v našem kině provozujeme už 8 let. Tento

projekt se zaměřuje na projekce kvalitních artových sním-
ků nejen nezávislé filmové tvorby. Někdy vybereme film
známého režiséra, který má třeba nějaké výročí, nebo
tvorbu nových nadějí filmového průmyslu. 

Po projekci následuje pro odlehčení doprovodný pro-
gram v podobě hudební produkce.

Nejsme členy Asociace filmových klubů, a proto není po-
třeba žádná klubová kartička. Vstup je pro všechny, kteří
mají rádi dobré filmy. Není též podmínkou jít na film i kon-
cert. Můžete si zkrátka vybrat, na co chcete jít.

Někdy se nám povede toto spojení film a koncert do-
vést takřka k dokonalosti. Co se nám ovšem zadařilo v po-
lovině prosince minulého roku, bylo dokonalé do posled-
ního puntíku.

Uvedli jsme totiž film Jana Foukala Marťanské lodě 
a pozvali jsme si hlavního protagonistu snímku Martina
Kyšperského. Martin Kyšperský film uvedl a po skončení
proložil sólo koncert besedou k filmu. Zahrál písně z filmu
a vytáhl dle dotazů i střípky z natáčení. Tím, že námětem
k filmu byla Kyšperského osobní životní zkušenost, byla
doprovodná beseda kolikrát dost emotivní. Koncert se pro-
táhl a samozřejmě nechyběly ani přídavky.

Po koncertě debata pokračovala a byl to opravdu vyda-
řený večer. Sám Martin Kyšperský byl z vystoupení nadše-
ný i druhý den, jak popisuje na svém facebookovém účtu:

Včera se promítal v Měníně film „Marťanské lodě“ a po
něm bylo povídání a můj sólo koncert. Byl to tak krásnej
večer, že jsem z toho celej den ve stavu blaženosti. Jed-
nak děkuju za to, že jsem mohl ten film natočit a že ho
můžu takhle předat lidem. Díky všem, co přišli a taky To-
mášovi, Laďce a Markétě, že mě naložili do auta a odvezli!
Pak děkuju Markovi z kina, že mě do toho nádhernýho
místa pozval. A taky dědovi, že mi v pubertě koupil kytaru! 

V tom pitomým stavu, kdy mi nespočet koncertů od-
padlo/zrušilo se/přesunulo to je jako živá voda. 

Třetí filmový klub po znovuotevření kina v covidové době
byl 5. března 2022.

Promítli jsme americké drama C’mon C’mon s Joaqui-
nem Phoenixem v hlavní roli.

Po představení zahrála kapela Fine netradičně v sále
kina. Tento kvartet ve složení Ivana Márová (zpěv), Vlas-
timil Kubíček (basa), Jiří Novák (kytara), Aleš Záboj (bicí)
zahrál jazzové standardy, pop a rock od 30. let 20. století
téměř po současnost. Také toto vystoupení si vyžádalo ně-
kolik přídavků.

V dubnu bychom rádi rozšířili filmový klub a filmový klub
junior o další projekt s názvem Filmový klub senior. Za-
měříme se na občasné nedělní promítání filmů nejen pro

KULTURA
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Martin Kyšperský Kapela Fine▲◀

Rádi bychom vás informovali, že jsme na Modré lince rok 2022 
přivítali nastavením nepřetržitého provozu v registrované službě 
telefonické krizové pomoci – lince důvěry.

Od 1. 1. 2022 jsme na hlasových službách 608 902 410, 731197477
(hrazeno dle tarifu volajícího) a Skype (modralinka) k dispozici 
24 hodin 7 dní v týdnu.

Na e-maily (help@modralinka.cz) a dotazy z anonymní schránky 
důvěry odpovídáme do 48 hodin.

Můžete se s námi spojit i prostřednictvím chatu, aktuální časy jsou 
na www.modralinka.cz, odkud je i proklik na chat. 

Obrátit se na nás mohou lidé v obtížných životních situacích.

Témata kontaktů bývají nejrůznější:

Někdy jde o problémy spojené se vztahy, mnohdy jsou to těžkosti, které 
se týkají vlastního prožívání a pocitů. – Někdo prožívá trápení s dětmi,
jiný má obavy o sebe nebo své blízké, někdo zažil traumatickou událost,
ztrátu či pro něj je těžká životní  změna. – Lidé volají a píší, když potře-
bují radu, podporu, vyslechnutí či být s někým alespoň takto na dálku,
aby získali potřebnou podporu pro zvládnutí jejich těžké situace.

Nabízíme rovněž službu mediace.

Tento způsob řešení sporů mimosoudní cestou je vhodný́ pro rozmanité
druhy sporů, především pro spory rodinné a sousedské. 

Základní informace o mediaci se můžete dočíst na adrese:
https://sites.google.com/modralinka.cz/mediace/domovská-stránka

Mediace realizujeme pod organizací Modrá linka, z.s. v prostorách 
v Brně.

Modrá linka, z.s.
www.modralinka.cz

tel.: 608 902 410, 731197477
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Ostatky
V sobotu 26. února 2022 proběhl v Měníně ostatkový

průvod masek. Ty měly sraz v 9 hodin ráno u sportovní
haly a obešly celou obec. Zúčastnilo se asi 15 masek
včetně harmonikáře. 

Jejich rej nakonec skončil opět v hale, kde bylo pro
ně i občany připraveno občerstvení – zabíjačkové po-
chutiny od řezníka Pelikána, guláš a pro děti párky 
v rohlíku. 

Pro děti bylo připraveno i několik soutěží a malování
na obličej. 

I přesto, že počasí bylo ještě chladné a občas i za-
pršelo, na akci dorazilo dost lidí a ukončení s hudbou
a zpěvem bylo veselé.

Petra Kiršová
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REKLAMA

Komunitní centrum Židlochovice
Legionářská 950

667 01 Židlochovice

Provozní doba: 
pondělí– čtvrtek: 7:30–17:00 hod. 

pátek: 7:30–15:00 hod.

Tel.: 737 748 410
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Výtěžek Tříkrálové sbírky v Měníně

Po loňském ročníku Tříkrálové sbírky, který probíhal
poněkud nestandardní formou, se ten letošní nesl ten-
tokrát v tradičním duchu – bezmála deset skupinek ko-
ledníků se v neděli 9. ledna 2022 během dopoledne vy-
dalo měnínskými ulicemi od domu k domu a za zpěvu
známé vánoční písně se snažilo vykoledovat finanční
prostředky pro dobrou věc – pro Charitu. Jejich úsilí roz-
hodně nebylo marné, vždyť ze všech ročníků, které byly
v naší obci v uplynulých letech uspořádány, byl právě

Český den proti rakovině

Farnost 

Měnín se 11. května 2022 opět připojí k celorepublikové sbírce Český
den proti rakovině. Hlavním tématem letošní sbírky je prevence nádorů
děložního čípku a varlat. Sbírka se bude konat od 16 do 19 hodin. 

Dobrovolníci, kteří mají zájem pomoci prodávat kytičky, se mohou hlásit
Petře Kiršové na tel. 606 705 192 do 30. 4. 2022.

Petra Kiršová

tento vskutku nejúrodnější! Štědří dárci věnovali do ka-
siček koledníků celkem 82 712 Kč + 5 Euro k tomu! Vě-
říme, že obyvatele naší vesnice návštěva koledníků po-
těšila a přinesla jim trochu radosti a naděje do nového
roku 2022. Ze srdce děkujeme všem, kdo se na prů-
běhu Tříkrálové sbírky aktivně podíleli – jak organizá-
torům, tak koledníkům a v neposlední řadě také všem
dárcům, kteří byli letos opravdu velkorysí!
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Nedělní katecheze pro děti

Během tohoto školního roku jsme začali novou akti-
vitu – po každé nedělní mši svaté se ještě koná krátké
setkání (cca 5-10 min) dětí s katechetkou. Ta se snaží
srozumitelnou formou přiblížit jim úryvek z evangelia.
Využívá k tomu předměty všedního dne, tj. obyčejné
věci, které děti znají a dávají je do souvislosti s evan-
geliem příslušné neděle a jeho poselstvím. Nejen děti,
ale i jejich rodiče, kteří jsou katechezi obvykle přítomni,
se tak učí skrze přirozené věci otevírat duši i srdce pro
nadpřirozeno a objevovat Boha v každodenním životě.
Po této promluvě dostanou děti obrázky, které si nalepí
do svých notýsků, doma pak mohou k danému tématu
ještě vybarvit související omalovánku.

Prostor pro nejmenší děti

Pravidelní návštěvníci bohoslužeb v našem farním
kostele jistě zaznamenali, že vzadu pod kůrem vznikl
prostor pro rodiče s nejmenšími dětmi – ty se mohou
zabavit malováním u stolečku nebo hraním s plyšáky a
rodiče tak mohou být aktivně účastni nedělní (nebo čtvr-
teční) liturgie. Nikdo z nich tak nemusí odcházet z kos-
tela a stát za dveřmi, ale naopak – všichni můžeme tvo-
řit jedno společenství, v němž je místo pro každého,
každý je vítán a nikomu se nestraní. Tento prostor vznikl
na popud duchovního správce otce Jaroslava, stalo se
tak při povánočním úklidu zkraje února – přitom stačilo
jen odhodlání, ochota jednat a „přiložit ruku k dílu“, pře-
sunout lavice, přinést pár věcí a „dětský koutek“ byl na
světě!

Připravila Jaroslava Novotňáková
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Koncert Blue Fires 

SPOLEČNOST

VESMÍR – NEVESMÍR I NA KOSMICKÝCH RAKETÁCH...
aneb Děti hrají bigbeat!

Už jste slyšeli kapelu Blue Fires? Pokud ještě ne, uslyšíte ji „zatraceně“
brzy! Právě si totiž opatřuje tak silnou aparaturu, že její dunění zaslechne
celá obec. Kameny se valí do Měnína! A modré ohně planou nad vašimi
hlavami!

Ale ne, nebojte se, vaše bezpečnost není nijak ohrožena. Rockeři z Blue
Fires sice hrají hezky zčerstva, ale jsou to stále ještě děti. Jedná se totiž
o žáky ZŠ Měnín, kteří jednou týdně odhodí aktovku a „dobré způsoby“,
popadnou mikrofony, kytary, klávesy, basu a bubny, otočí knoflíkem volume
doprava a spustí svoje hudební rejdy. Show must go on!

Ano, tyto děti nejsou první, kdo v Měníně buší do kytar. Mají na co na-
vazovat. Vyrážejí na cestu, kterou už před nimi píď po pídi prošlapávaly 
legendární měnínské „dospělé“ kapely Slepé oči, Endelecheia, Jakýsicosi
nebo Bezestopy. Také děti tu v minulosti řádily na hudební scéně měnín-
ského kina. Namátkou jmenujme neformální skupiny To neva, Wenda &
Heart Music Band či Without Name. Z nedávné minulosti musíme vzpo-
menout ještě školní kapelu School Stars, jejíž slibně se rozvíjející hudební
kariéru přerušila epidemie covidu. Z této rány se skupina již nevzpamato-
vala. Její členové vyrostli a kouzlo se vytratilo. Někteří z nich však našli úto-
čiště v nově vzniklé kapele Blue Fires. Řady Modrých ohňů se rozrůstají.
A to tak rychle, že mateřský sklep, ve kterém kapela vyklíčila, už jim je „po
čertech“ těsný. Brzy se pravděpodobně přesunou na rozlehlou půdu no-
vého pavilonu základní školy a odtud povedou svoji hudební ofenzívu. 

První koncert kapely Blue Fires proběhl ještě „v utajení“ 19. prosince
2021 v měnínském kině. Byla to akce zatím pouze pro pozvané. Pak již 
následovaly dva regulérní Tříkrálové koncerty: 6. ledna pro veřejnost 
a 7. ledna pro žáky a učitele základní školy. Oba koncerty byly velmi vyda-
řené. Kinosál praskal ve švech v napjatém očekávání. Pak někdo škrtl 
sirkou a Modré ohně zaplavily sál. Kapela bez zbytečných řečí sázela jeden
song za druhým. Na závěr sklidili muzikanti tak bouřlivé ovace, že museli
ještě několikrát přidávat. Divákům pak dlouho znělo v uších to jejich:
„Lásku a mír na všech planetách, vesmír
– nevesmír i na kosmických raketách…“

Na závěr ještě uveďme současnou sesta-
vu kapely Blue Fires: 
David Kirš – elektrická kytara a zpěv, Vero-
nika Minaříková – elektrická kytara a zpěv,
Daniel Hort – akustická kytara, Štěpán Žák
– baskytara, Tereza Richterová – bicí, Adéla
Drlíková – klávesy a zpěv, Emma Mikšíková
– zpěv, Silvie Kvardová – zpěv. 

Materiální a technické zabezpečení: 
Jiří Richter

Umělecká a hudební podpora: 
Ondřej Žák
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Vánoční stezka Putování k Betlému
Aby dětem uběhlo rychleji čekání na Ježíška, připra-

vila jsem pro ně stezku Putování k Betlému.
Ta začínala u dětského hřiště u Rybičkové uličky, přes

kterou pak pokračovala po hlavní ulici až ke kostelu. 
Obsahovala 7 úkolů, po jejichž splnění si musely děti
pamatovat správné písmenko tajenky a získat sedmi-
písmenný vzkaz pro anděla umístěného u kostela.

Mimo to byl u kostela připraven stromeček, na který
mohly děti pověsit doma připravené ozdobičky.

Prostor před kostelem zkrášloval i malý betlém, který
tam umístila Mgr. Eva Kováčová a který později do-
plnila o novou zvonici.

Na stromečku se nám sešlo přes 50 ozdůbek a andí-
lek se stále tvářil velice spokojeně, takže předpokládám,
že děti znaly správné znění tajenky a šeptaly andílkovi
to kouzelné slůvko JEŽÍŠEK jedno po druhém.

Už teď vám mohu prozradit, že před Velikonocemi si
zahrajeme na detektivy a vypátráme „Kdo snědl be-
ránka?“.

Kde a kdy bude stezka umístěna, se dozvíte ve škol-
ce, škole, na Facebooku obce Měnín a ve vývěsce
u Karlovy pekárny.

Těšíme se opět na vaši účast.

Petra Kiršová
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Královské hony v polesí Židlochovice – II
V úvodu druhé části tohoto článku se zmíníme o vzniku

bažantnic v katastru naší obce. V publikaci „Z dějin mysli-
vosti na Židlochovicku“ vydané v roce 1960 se píše toto: 

„Už v roce 1711 bylo židlochovickým lesnictvem uloženo
vysadit les u Nového Dvora. Tak v roce 1750 v katastru
panských pozemků je uváděna bažantnice novodvorská.
Zalesnění neplodných pozemků u Nového Dvora a Jalo-
viska mělo v budoucnu odstranit citelný nedostatek dřeva
chybějící pro oba dvory.

Měnínská bažantnice vznikla novou výsadbou lesních
sazenic až po vypuštění velkého rybníka Nesyt. To nastalo
v roce 1825. Než došlo k vypuštění rybníků Nesyt a Žero-
tín, bylo na nich mimo pravidelného výlovu ryb loveno také
vodní ptactvo – husy a kachny. Rybníky byly také pronají-
mány k lovení jiným zájemcům.“

Jak jsme již zmínili v Měnínském zpravodaji č. 4 z roku
2021, obě bažantnice hostily v průběhu let řadu světových
i domácích osobností. V této druhé části se vraťme k ná-
vštěvě rumunského krále Karla II. 

V roce 1937 zavítal rumunský král Karel II. spolu se
synem Michalem do Židlochovic znovu. Tentokrát se však
již jednalo o návštěvu kratší než v předchozím roce. Tato
návštěva byla označována jako soukromá, přesto však pří-
prava na hony proběhla ze strany státních lesů s největší
možnou pečlivostí a podle podobného scénáře jako v před-
chozím roce. Královský hon rumunského krále Karla II.
a jeho syna prince Michala na lesní správě v Židlochovi-
cích proběhl ve dvou loveckých dnech dne 4. a 5. 11.

1937. První lovecký den se lovilo v Měnínské bažantnici
a druhý den se odehrál ve Velké (Rumunské) bažantnici.
Rumunští hosté přijeli vlakem do stanice Hrušovany
u Brna dne 3. 11. 1937. Prezident Beneš se honů jako
střelec opět neúčastnil, ale rumunského krále přivítal na
železniční stanici v Hrušovanech u Brna. Za zmínku stojí
také skutečnost, že rumunští hosté po svém příjezdu na-
vštívili brněnskou Zbrojovku, kde si prohlédli výrobu zbraní.

Kromě rumunského krále a prince se honů jako střelci
účastnili kancléř JUDr. Přemysl Šámal, ministr zeměděl-
ství JUDr. Josef Zadina, ministr obrany František Machník,
pplk. Filitti, major Radu, ředitel rumunských královských
bažantnic Ing. Vrbický, armádní generál Ludvík Krejčí 
(5. 11. se místo něj honu účastnil generál Jan Syrový), vel-
vyslanec Dr. Veverka, ministr vnitra Jan Černý, předseda
Nejvyššího účetního kontrolního úřadu Dr. Vladimír Horák,
ministerský rada Ing. Mazanec a vrchní lesní rada Jan
Mayer. Dalšího programu, oběda a slavnostních večeří se
účastnili hosté jak z rumunské delegace, tak zástupci čes-
koslovenské strany.

Výřad ulovené a dohledané zvěře
Měnínská bažantnice, 4. 11. 1937

zajíc polní 61 ks 
králík divoký 36 ks
bažant obecný – kohout 499 ks
bažant obecný – slepice 536 ks
koroptev polní 27 ks
celkem 1159 ks

HISTORIE

Král Karel II. na loveckém stanovišti v MěníněNástup na hon u Měnínské hájenky
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Na terase židlochovického zámku 3. 11. 1937. Uprostřed zleva
král Karel II., prezident Dr. Edvard Beneš, princ Michal

Čekání před honem u Měnínské hájenky

Na honu v Měnínské bažantnici byla ulovena jedna
liška – šťastným lovcem byl major Radu. Král Karel II. ulo-
vil celkem 520 ks a princ Michal 506 ks zvěře. Dopoledne
proběhlo 6 lečí, z čehož dvě byly ploužením. Odpoledne
pak následovaly leče dvě.

Honu se účastnilo 290 honců a personál Českosloven-
ských státních lesů a statků. 

Velká pozornost byla věnována také ústroji a označení
personálu státních lesů. Zaměstnanci měli nové zelené
uniformy, červenou páskou na rukávu byli označeni nabí-
ječi, zelenou páskou nosiči nábojů, bílou páskou nosiči
zvěře. Žlutou pásku nosil na rukávu domácí – židlocho-
vický personál a oranžovou pásku měli honci a civilní
osoby. O bezpečnost hostů se tehdy starala spousta čet-
níků. Řada z nich (37) byla ubytována v sále nového po-
hostinství pana Josefa Michálka v Měníně.

Na oběd byla hostům podávána pravá židlochovická je-
lita, jitrnice, hovězí polévka, guláš, zelí, piškot s třešněmi.
Pilo se plzeňské pivo, valtické burgundské nebo slovácká
slivovice.

Hon ve Velké (Rumunské) bažantnici byl, co se výřadu
zvěře týče, ještě náročnější. Před obědem proběhly 4 leče,
2 ploužení a 2 nadháňky, po polední přestávce opět 4 leče,
2 ploužení a 2 nadháňky.

Personál Lesního závodu Židlochovice, 1936

Zdroj: Michal Hrib, Obory a bažantnice v kulturní historii
Připravil Jan Pustina a Josef Dlabka -r-

Na oběd za přítomnosti prezidenta Edvarda Beneše byly
podávány moravské klobásy, daňčí z Topolčanek, zelí,
makaróny, z nápojů bylo k dispozici plzeňské pivo nebo
sylvánské víno. Hon se protáhl až téměř do půl páté od-
poledne, kdy byl slavnostně ohlášen výřad, na němž ru-
munský král zdravil mysliveckým pozdravem tentokrát
češtinou „Lovu zdar!“.
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Družstvo miniházené

Po krátké pauze mezi podzimní a jarní částí turnaje
pokračujeme v plánovaných turnajích a navíc premié-
rově letos začínáme i v kategorii 6+1. Tato soutěž je 
určena pro budoucí hráče kategorie mladšího žactva.
Hraje se podle pravidel „velké“ házené, to znamená
přes celé hřiště a se šesti hráči + brankářem. Jediným
rozdílem je větší tolerance v technických chybách a stej-
ně jako v kategorii „mini“ se nepočítá skóre.

Náš první letošní turnaj byl právě v kategorii 6+1
a odehrál se v nafukovací hale v Brně-Juliánově. Spolu
s námi nastoupily týmy Juliánova, Bohunic, Hostěrádek
a Hodonína. Ačkoli jsme tento způsob hry trénovali
opravdu krátce, děti si vedly výborně. Odehráli jsme 
6 vyrovnaných zápasů a odjeli s přesvědčením, že bu-
deme i v této kategorii pokračovat nadále.

Další akcí, které jsme se zúčastnili, byl turnaj mini 4+1
opět v Juliánově, kde jsme se potkali s týmy Juliánova,
Maloměřic, KP Brno a Bohunic. Tentokrát se nám po-
dařilo postavit týmy do obou kategorií a odehráli jsme
spoustu hezkých a bojovných zápasů. 

A protože se nám hra 6+1 zalíbila, uspořádali jsme
turnaj v této kategorii u nás ve sportovní hale. Zahrát si
s námi dorazily týmy Hostěrádek a dvě družstva z Bo-
hunic rozdělené na kluky a holky. Odehráli jsme ve
dvou kolech celkem šest zápasů a děti si nedělní do-
poledne užily na maximum. Tyto turnaje bereme hlavně
jako přípravu na další sezónu, kdy bychom rádi sestavili
nově družstvo mladších žaček. Pro doplnění tohoto
týmu potřebujeme další hráčky ročníků 2010, 2011

a 2012, takže pokud máte doma děvčata těchto ročníků
se zájmem o sport, zkuste je přivést k nám.

V nejbližší době nás čekají ještě nějaké turnaje 4+1
ve Velké nad Veličkou (20. 3.) a opět u nás v Měníně
(3. 4.), a pokud to vyjde, rádi bychom se zúčastnili dal-
ších turnajů 6+1.

Další informace jsou na webu www.hazenamenin.cz
a budou i na facebooku Házená-Sokol Měnín.

Jiří Dolina

Starší žačky

Přípravy na jarní část sezóny jsou v plném proudu.
V rámci přípravy se nám podařilo uspořádat turnaj star-
ších žaček, který proběhl 19. 2. 2022.

Turnaje se zúčastnilo 5 družstev: Tatran Bohunice,
SK Kuřim, Cement Hranice, Sokol Újezd u Brna, Sokol
Měnín. Naše družstvo vstoupilo do turnaje „špatnou
nohou“, ale v dalších zápasech dokázalo soupeře po-
trápit. Navzdory tomu jsme obsadili 5. místo.

V průběhu sezóny máme plánovanou účast na vel-
kém turnaji Prague Handball Cup, kterého se pravidel-
ně zúčastňují české i zahraniční týmy. Pevně věříme,
že nenastanou žádné vážnější komplikace a turnaje se
budeme moci zúčastnit.

Děkujeme všem za podporu a těšíme se na vás při
domácích, ale i venkovních zápasech.

Trenéři Lenka a Michal

Turnaj 6+1 27. 2. v Měníně, družstva Bohunic, Hostěrádek a Mě-
nína. ▼
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Družstvo mini. 
Zadní řada zleva: Matyáš Sedláček, 

Adéla Valná, Tereza Richterová, 
Ema Dočkalová, Vanesa Aujezdská,

Tomáš Palán, Vojtěch Palán 
a trenér Jiří Dolina. 

Spodní řada zleva: Marie Pokorná, 
Šimon Pokorný, Richard Sedláček, 
Vanda Kiliánová, Agáta Česalová, 

Sára Richterová, Adéla Hamanová, 
Julie Flajzarová, Anežka Pokorná. 

V popředí ležící Jakub Černý

Družstvo starších žaček.
Horní řada zleva: trenérka Lenka Černá,

Michaela Garguláková, Lucie Pokorná, 
Tereza Klišíková, Markéta Barninová,

Adéla Pospíšilová, trenér Michal Černý. 
Spodní řada zleva: Alena Markusíková,

Šárka Fialková, Barbora Vaculová, 
Simona Brestyaková

Společné foto účastníků turnaje starších
žaček  ▼

▶
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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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SPOLEČNOST / REKLAMA

POBOČKA PARTNERS MARKET 

RAJHRAD HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU 

VHODNÉHO KOLEGU/KOLEGYNI

Chcete vydělávat až 50 000 Kč měsíčně a zároveň mít fixní příjem 

31 000 Kč? Hledáme kolegy na naši bankovní pobočku v Rajhradu! 

Nabízíme:

– Fixní příjem po zkušební době 31 000 Kč 

– 6HOD. pracovní dobu 

– Smlouvu na HPP či IČO 

– Možnost práce i na DPP  

 (vhodné pro studenty, či matky na rodičovské dovolené)

– Práci v KRÁSNÉM novém prostředí 

– Možnost práce Z DOMOVA 

– Práci s klienty, kteří již mají POPTÁVKU PO SLUŽBĚ 

– Zaškolení i pro kolegy bez zkušeností s FINANCEMI 

– Příležitost být u startu nové ČESKÉ HODNOTOVÉ BANKY Partners Market Rajhrad,

721 077 347 

pm.rajhrad@partners.cz  

Masarykova 515, Rajhrad

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochutnávka vín 
Vinafisk˘ spolek Mûnín

5. bfiezna 2022

Díky pfiíznivému v˘voji epidemické
situace v na‰í zemi se Vinafisk˘ spolek
Mûnín rozhodl po roãní v˘luce v˘stavu
vín v na‰í obci uspofiádat. Nezbyl uÏ
ale prostor pro klasické bodování,
proto si museli náv‰tûvníci vzorky vín
obodovat sami. 
I tak se na v˘stavu / Ochutnávku vín
dostavilo 238 náv‰tûvníkÛ. 
Mûli moÏnost ochutnat 240 vzorkÛ
vín – 148 vína bílého, 78 vína
ãerveného a 14 vzorkÛ vína rÛÏového.

Degustace probûhla za doprovodu
cimbálové muziky ·ternovjan.   

Ochutnávka vín 
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Bouldering za oponou
Funguje od roku 2016, tedy již šest let k nám chodí

děti na kroužek lezení. Některé jsou s námi od začát-
ku, jiné přešly na další aktivity, jak to tak u dětí bývá.
Zájem dětí o lezení je však stále veliký a naše kapacita,
jak prostorová, tak časová, nestačí poptávce. Tuto se-
zónu jsou kroužky rozděleny do dvou dnů, a to pondělí
a středa. Děti jsou ve skupinkách tak, aby jich na stěně
v jeden čas nebylo příliš a mohli jsme se jim plně věno-
vat. Koncept kroužku je vždy uzpůsoben věku a schop-
nostem dětí. Snažíme se vymýšlet různé úkoly, sou-
těže a hry tak, aby to pro děti nebylo jednotvárné, ale
zábavné. Zároveň je však učíme osvojit si základní 
lezecké pohyby a techniky. Není pro nás důležité, aby
děti podaly vždy co největší výkon. 

Ostatní dny jsou určeny pro veřejnost. Tyto dny jsou
už však také obsazeny stálými skupinkami lezců nebo
rodinami s dětmi, kteří si tento sport oblíbili a rádi k nám
chodí potrénovat svaly, rovnováhu a koordinaci. Proto
je dobré vždy dopředu zavolat, pokud by měl někdo
zájem si jít boulder vyzkoušet. Stěnu lze pronajmout
i k soukromým akcím, jako jsou narozeniny či team-
buildingy. V minulém roce jsme tak stěnu poskytli Pivo-
varu Moravia, jehož zaměstnanci se k nám po vydaře-
ném teambuildingu rádi vrací protáhnout si svá těla,
a také jsme ji poskytli ke zpestření dětské narozeninové
oslavy.

Stěna je nejvíce v provozu od podzimu do začátku
jara. Po zbytek roku je otevřena jen při nepříznivém po-
časí a vždy je nutno se telefonicky předem domluvit. 

Najdete nás na www. boulderingzaoponou.cz či na 
facebooku. 

Romča
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Týmy přípravek SK Měnín využily
k zimní přípravě prostory nové spor-
tovní haly. Dvakrát týdně jsme se
zde setkávali a trénovali veškeré 
pohybové aktivity. Prostory této haly
jsou pro fotbalisty ideální svou roz-
lohou. 

Také se nám podařilo domluvit ně-
kolik přátelských utkání a turnajů.
Příprava byla poctivá, ale už nyní 
se těšíme na jaro, kdy konečně vy-
běhneme na nové travnaté hřiště
v areálu sportovního klubu a kdy za-
čnou zápasy proti soupeřům z fot-
balových soutěží.

Mladší přípravka má štěstí na dal-
ší týmy přípravek, které rády po-
řádají turnaje, a tak nezahálí ani
v zimě. Ten poslední, kterého se zú-
častnila, byl v Líšni. Zde naši nej-
mladší fotbalisté sehráli čtyři utká-
ní, z nichž vzešly dvě výhry, jedna
remíza a jedna prohra. Tyto zápa-
sy v nafukovací hale s umělým po-
vrchem jsou dobrou průpravou na
jarní sezónu, kdy už konečně vy-
běhneme na travnaté hřiště. 

Začátek této sezóny připadá na
druhý týden v dubnu, a pokud byste
rádi sledovali, kdy naše týmy hrají,
popřípadě výsledky jednotlivých
utkání, můžeme doporučit aplikaci
Náš fotbal, kde veškeré tyto infor-
mace najdete.

Trenéři: František Koudelka, 
Zdeněk Vaňkovský 

a Miroslav Semerád.
Terezie Koudelková, Matyáš Zeman,

Ella Vaňkovská, Matyáš Hort, 
Miroslav Semerád, Maksym Mysar,

Marek Eisenwort,
Šimon Krajíček, Veronika Kiršová,

gólman Vojtěch Krist a Marek Alfieri

Sportovní klub Měnín
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