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Jaro

Foto: Laďa Baxant, kresba: Kája Vlasatíková

Sedmikráska má sedm krás, jarní čas už je tu zas.
V trávě se pampeliška směje, ve větru se pomalu chvěje.
Sluníčko se na mě shora dívá, mezi mraky si tam odpočívá.
Všude kolem mě kvete příroda, slyším jak v potoce teče voda.
Ze zimního spánku probouzí se zvířata a začínají se rodit mláďata.
Sbírat pyl se vydaly včeličky, aby měly dost kaše pro své matičky.
Vlaštovka na nebi poletuje, slavík si zvesela prozpěvuje.
Kukačka kuká v lese a pak se do vzduchu vznese.

Letošní jaro začínalo pozvolna a nepřinášelo moc
slunečních dní. Na druhou stranu nebylo konečně
po dvou letech zasaženo proticovidovými opatřeními, a tak se mohlo vrátit do své
„staré“ podoby a lidé mohli slavit
veškeré jarní svátky, tak jak tomu
byli zvyklí.
Spolek zdravotně postižených
uspořádal velikonoční prodejní
jarmark. Následně základní škola
uspořádala dílničky, kde se vyrábělo vše spojené s Velikonocemi
od pomlázek až k různým typům
kraslic.
Na velikonoční prázdniny byla
připravena Petrou Kiršovou
stezka okolo slepého ramene.
Děti se tentokrát proměnily v detektivy a řešily záhadu nazvanou
Kdo snědl Beránka? Kolem sto
dětí záhadu vyluštilo a v Hospůdce Na Hřišti si vyzvedlo odměny, které jsme tam
přichystali a které ochotně rozdával pan hospodský
Šváb.
V pátek i sobotu nahradily kostelní zvony děti,
pod taktovkou paní Růženky Aujezdské, a rozhrkaly ulice již v brzkých ranních hodinách, v poledne
i v podvečer.
Velikonoční pondělí už patřilo hlavně klukům, tatínkům a dědečkům. Ulice byly zaplněny koledníky
a holky nestíhaly otevírat dveře a rozdávat malovaná
vejce, kterých letos musely mít přichystáno opravdu
dost, aby se dostalo na každého. Tradice se opět
vrátila a radost jedné skupinky kluků nejlépe vyjádří
přiložená fotografie.

30. dubna proběhlo Pálení čarodějnic v prostorách sportovního hřiště. Muži z SK Měnín nachystali areál, posezení, zajistili občerstvení a vytvořili

ohniště. Do něj nám čarodějnici vyrobily děti, které
navštěvují školní družinu s paní učitelkou Blankou
Aujeskou a Ivou Stravovou.
Martina Jochmanová, Dana Fialová a Petra Kiršová nachystaly několik soutěží pro děti a také zábavnou hru v podobě hledání tajenky. Nechyběl ani
malý řetízkový kolotoč a nafukovací skluzavka, která
bohužel z technických důvodů byla k dispozici asi jen
hodinu.
I přesto byl program pestrý. Nechybělo vystoupení
měnínských mažoretek a vše nakonec doplnil koncert
školní kapely Blue Fires vedené Ondřejem Žákem
a technicky zabezpečené panem Jiřím Richterem.
Více o koncertu v článku od pana učitele Žáka…
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Zasedání Zastupitelstva obce Měnín
Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Měnín č. 02/2022 ze dne 28. 4. 2022
V souvislosti se zvýšenou ochranou osobních údajů
(GDPR) není možné některé konkrétní údaje ze zastupitelstva obce Měnín zveřejňovat. Děkujeme za pochopení.

a autozásuvka 12 V, 1× AED. Cena pořízení je celkem
249 781,51 Kč s DPH. Na pořízení stojanu bude využita dotace ve výši 80 % z dotační výzvy v rámci rozvoje
venkova na období 2014–2020 (výzva MAS č. 9).

Přehled činnosti obce
Svoz odpadu v obci Měnín – informace svozové
firmy KTS Ekologie s. r. o.
Zástupkyně svozové firmy KTS Ekologie s. r. o.
Mgr. Bc. Anna Kvandúchová informovala o současné
struktuře a provozu společnosti. Dále podala informace
o nutnosti zvýšení cen za svoz, přepravu a likvidaci komunálních odpadů o 10 % z důvodu výrazného navýšení
ceny pohonných hmot a inflace. Následně seznámila
obec se záměrem založit dobrovolný svazek obcí DSO
KTS Ekologie, který by byl jediným společníkem svozové
firmy KTS Ekologie s. r. o.

Návrh na pořízení změny ÚP Měnín
Pan xxxxxxxxxx, Měnín xx, podal návrh na pořízení
změny ÚP Měnín zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Důvodem podání návrhu změny územního plánu je záměr navrhovatele využít pozemek par. č. xxx v k. ú. Měnín za účelem
umístění nízkopodlažní skladovací haly pro vlastní podnikání navrhovatele. Předmětem návrhu je požadavek
změnit funkční využití ploch „14a – zemědělská prvovýrobní“ zóna na funkční využití plochy „11 – výrobní“
zóna pro pozemek par. č. xxx, případně i jeho okolí.
Darovací smlouva
Předmětem darovací smlouvy mezi Honebním společenstvem Měnín, Měnín 30, a Obcí Měnín, Měnín 34, je
poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč honebním společenstvem obci Měnín za účelem financování
kulturní činnosti obce.

Oprava vodního toku Říčka
Firma Agromeli, s. r. o., Brno započala s pracemi na
opravě hrází koryta vodního toku Říčky v úseku říčního km 0,000 až 1,030. Proběhly práce na odstraňování
nežádoucích dřevin na hrázi a v korytu vodního toku.
Dále probíhají úpravy vodního koryta a zpevnění břehu
pokládkou kamene.

Založení dobrovolného svazku obcí
DSO KTS Ekologie
ZO bylo seznámeno se zakladatelskými dokumenty
k záměru založení DSO KTS Ekologie. Mezi důvody pro
založení dobrovolného svazku obcí, který by byl jediným společníkem svozové firmy KTS Ekologie s.r.o., patří
mimo jiné možnost dosažení na dotace ve větší výši, než
se dařilo doposud, a zjednodušené řízení společnosti
KTS Ekologie s. r. o.

Elektronická úřední deska obce
Obec Měnín objednala u společnosti Digi Day Czech,
s. r. o., dodání a montáž venkovní digitální úřední desky
49″ na zeď radnice. Cena díla je 232 925 Kč včetně
DPH.
Obecní sál – malování a akustika
Obec schválila nabídku od pana Jana Kordíka, Za Kostelem 337, Opatovice. Celková cena prací činí 74 100 Kč,
a to za malířské práce – sál + výčep, vestibul (schody),
šatny, sociální zařízení, přikrývání podlah, olepování.
Dále obec schválila nabídku od společnosti Acoustik
Solution, s. r. o., Čaková 73, na úpravy související se
zlepšením akustiky sálu. Jedná se o montáž pohltivých
akustických panelů na stěny a na čelní stěny mezi větrací otvory. Cena za tuto montáž činí 125 999 Kč vč. DPH.

Zhodnocení volných finančních prostředků obce
ZO rozhodlo založit u ČSOB, a. s., termínovaný vklad
na 6 měsíců s úrokovou sazbou 4,35 %, na nějž budou
vloženy prostředky ve výši 30 000 000 Kč.
Projekt dopravní bezpečnosti a infrastruktury obce
První částí bude „Studie dopravní bezpečnosti v obci
Měnín“.
1. Přidání autobusové zastávky ve směru Blučina
včetně doplnění chodníku k zastávce a míst pro přecházení, které zajistí přístupnost zastávky pro pěší (u víceúčelové haly).
2. Návrh nové autobusové zastávky (směr Žatčany/
Otmarov) s obratištěm pro autobusy, včetně doplnění

Pořízení stojanu na kola s vybavením AED
Obec obdržela a schválila cenovou nabídku na pořízení stojanu na kola s vybavením AED, solární stanicí
– 4× zásuvka na 230 V, 1× pumpa, 1× kompresor, 4×
stojan na kola, 8× USB, 2× držák telefonu, tabletu
4

1_2022_1_Sestava 1 30.06.22 21:26 Stránka 5

ZPRÁVY Z OBCE

chodníku k zastávce a míst pro přecházení, které zajistí
přístupnost zastávky pro pěší (u víceúčelové haly).
3. Doplnění přechodu pro chodce od obecního úřadu
ke škole vč. případného posunu stávající zastávky +
zrušení stávajícího šikmého přechodu pro chodce mezi
dvěma sjezdy a jeho případná náhrada místem pro přecházení + návrh 2 nových míst pro přecházení.
4. Doplnění parkoviště K+R (kiss and ride) pro 5 osobních aut u základní školy, vč. navazující účelové komunikace a zpevněných ploch (v souladu s územní studií
Veřejné prostranství centrální obytné zóny k. ú. Měnín).

6. Rozšíření komunikace na dva jízdní pruhy a její prodloužení o cca 200 m severně (pro potřeby dopravního
napojení rozvojové lokality na pozemcích par. č. 1406/2,
1406/7 a 1093 v majetku obce.
7. Rekonstrukce jednopruhové obousměrné komunikace dl. cca 600 m, vč. doplnění výhyben / variantně doplnění druhého pruhu ➞ vykácení celé pravé strany stávajícího stromořadí.
8. Napojení lokality objektů pro podnikání JV od obce
na místní vodovod. Do první části bude zahrnuta úprava
současné točny autobusu 509 v centrální části obce na
zastávky autobusů 509 a 151 i případná parkovací místa. Dále v druhé části se doplní napojení objektů pro podnikání na místní kanalizaci a ČOV.

Druhou částí bude „Studie dopravní infrastruktury
v JZ části obce Měnín“ – u „NAFTY“.
5. Rekonstrukce mostu – rozšíření mostu na dva jízdní pruhy, dostatečná nosnost pro nákladní automobily.

Jednotná digitální technická mapa ČR
Co se to objevilo na silnicích? Na katastru obcí v našem okolí se postupně objevují na silnicích „záhadné“
obrazce. Nejde o vtip ani tajemný rituál či vzkaz. Jedná
se o tzv. „vlícovací“ body, které poslouží k vytvoření
jednotné digitální technické mapy pro celý Jihomoravský kraj. Ta bude sloužit široké veřejnosti a bude usnadňovat plánování stavebních nebo výkopových prací. Hotová by měla být na jaře příštího roku. Bílé čtverečky na
silnici tedy nejsou dílem vandalů, ale slouží geodetům pro
přesné zaměřování. Poškození nebo jakékoliv znehodnocování těchto bodů je chápáno jako trestný čin. Jejich
obnova pak přijde na několik tisíc korun.

někde kanalizace, voda…). Toto bude pro obec stěžejní
úkol ohledně předání dat do JDTM.
JDTM bude spuštěna cca během roku 2023 centrálně
z ČÚZK (Český úřad zeměměřičský a katastrální) a bude
to služba veřejná, krajské úřady budou spolupracujícím
mezičlánkem mezi ČÚZK a obcí.
Po spuštění JDTM, její publikační WMS služby, které
bude centrálně poskytovat ČÚZK, budou zpřístupněny
vrstvy JDTM přímo na portálu GObce, jak je nyní např.
zpřístupněna katastrální mapa. Všechny vrstvy JDTM
budou umístěny v GObci ve zvláštní složce JDTM ČR –
polohopis, výškopis, technická a dopravní infrastruktura.
Už tedy nebudete muset žádat vaše ORP pravidelně
o poskytnutí dat průběhu sítí pro vaše území. Vše budete mít v on-line vrstvách JDTM.

JDTM ČR – jejím účelem je mít centrálně na jednom
místě dostupná všechna data technické infrastruktury,
polohopisného zaměření, dopravní infrastruktury – ZPS,
DI, TI.
JDTM má 3 úrovně:
Základní prostorová situace – ZPS geodetické zaměření „uliční linie“ po přední průčelí domů – polohopis,
výškopis. Zdaleka nejdražší část JDTM, toto by měl zajišťovat stát (resp. krajské úřady, dotace atd.).
Dopravní infrastruktura – DI bude tvořit těleso komunikace (obrubníky, hrana, krajnice komunikace), toto
bude získáno ze zaměření ZPS. Dále pak osa komunikací, tu lze vytvořit úpravou dat ZPS a analýzou. Náklady půjdou patrně za obcí, pokud nebudou dotační tituly
a jiné.
Technická infrastruktura – TI průběh vedení inženýrských sítí a objekty na těchto sítích. Týká se to pouze
inženýrských sítí ve správě obce (většinou vedení VO,
5
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Činnost obce Měnín
Změna záplavového území a aktivní zóny
vodního toku Říčka
Obec obdržela od KÚ JMK, odboru životního prostředí návrh opatření obecné povahy, který stanovuje
změnu záplavového území významného vodního roku
Říčka v říčním km 0,00 –1,827 a vyjmenuje aktivní zóny
záplavového území významného vodního toku Říčka
v říčním km 0,00 –1,827.
Žádost o úpravu rychlosti na silniční komunikaci

Pohled od mostu u „Nafty“ směrem k soutoku

Obec byla požádána vlastníky rekreačních objektů
v lokalitě zahrádky u lesa o řešení úpravy rychlosti
na komunikaci II/416 v úseku lokality zahrádek u lesa
po počátek obce (omezení maximální rychlosti na
70 km/hod).
Tato dopravní situace byla konzultována s pracovníkem odboru dopravy v Židlochovicích a byl navržen
společný postup řešení úpravy rychlosti s obcí.
Dne 13. 4. 2022 předal starosta obce Odboru dopravy
MěÚ Židlochovice návrh na stanovení místní úpravy
provozu v lokalitě zahrádky u lesa, který spočíval ve snížení rychlosti na silnici II/416 mimo obec na 70 km/hod.
při vjezdu do obce Měnín ze směru od obce Blučina
v délce cca 650 m po začátek obce. Návrh této úpravy
byl projednán s Policií ČR, dopravním inspektorátem
Brno-venkov dne 20. 4. 2022.
Na základě tohoto projednání a vlastního posouzení
odbor dopravy návrh zamítl.

● Byly započaty práce na projektu Obnova místních komunikací v obci Měnín. Součástí projektu je oprava
místní komunikace nacházející se naproti restaurace
U bílého beránka, spočívající v jejím osazení obrubníky a položení nového asfaltového povrchu. Dále
bylo zbudováno parkoviště z dlažby před restaurací
U bílého beránka. Příjezdové plochy budou s asfaltobetonovým povrchem.

Místní komunikace směrem k „Panenkám“

Schválené dotace obce z dotačních programů JMK
Obci byly schváleny Radou JMK následující dotace:
● Pořízení věcných prostředků požární ochrany JSDH
Měnín ve výši 57 000 Kč.
● Generel navrhovaných opatření boje proti suchu ve
výši 41 100 Kč.
● Oprava pomníku sv. Jana Nepomuckého ve výši
37 000 Kč.
● Projektová dokumentace cyklotrasy Měnín – Moutnice / polní cesta 3141 ve výši 117 669 Kč.

Upravená plocha u stánku s pečivem a parkovištěm před restaurací U bílého beránka

Stavební práce
● Byla provedena realizace vodovodní přípojky pro
objekt místního kina. Stavební práce provedla firma
Sekanina – SEVUD a vlastní připojení provedli pracovníci BVK a firma pana Jiřího Povolného.
● Pokračují práce na úpravě vodního toku Říčky, které
provádí firma Agromeli pro Povodí Moravy. Koryto
toku bylo zpevněno kamenem a následně jsou upravovány břehy toku.

Pohled od stánku s pečivem
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Umístění větrných elektráren v katastru obce Měnín

Komunitní energetika – energetická studie k FVE

Zástupce společnosti Rayo Engineering, s. r. o., Vídeňská 51/122, Brno, seznámil Radu obce s možností
umístění větrných elektráren v katastru obce Měnín.
Tato nabídka bude zařazena k veřejnému projednání
na zasedání Zastupitelstva obce Měnín.

Zástupce společnosti Plus projekt zaslal cenovou nabídku na zpracování energetické studie k možnostem
pořízení fotovoltaických elektráren na veřejné budovy
s dotačním financováním a z pohledu plánované komunitní energetiky. V rámci studie bude pro zvažované
veřejné budovy vypracován návrh energetických opatření.
Obcí byly vytipovány následující objekty: radnice +
sál, hala ve dvoře za radnicí, polyfunkční objekt, spolkový dům, kino, hygienické zařízení SK Měnín, Hospůdka Na Hřišti, mateřská škola, základní škola, pavilon
ZŠ Měnín, sportovní hala, ČOV Měnín

Oprava místních komunikací
Zástupce společnosti Asfaltujeme zaslal cenovou nabídku na opravu povrchu místních a polních komunikací obce asfaltovým recyklátem se zpevňujícím nátěrem s podrceným kamenivem. Jedná se o opravu komunikace od ul. Kozí po ul. Blučinská (kolem RD pana
Sládečka), komunikace z ul. Na Klínku k zahrádkám
u slepého ramene a polní cestu od Rybníčku až pod
tzv. Ralenovský lesík.
Oprava spočívá v nástřiku emulzního nátěru s podrceným kamenivem frakce 8/11 a 4/8 a v pokládce stabilizační vrstvy z asfaltového recyklátu.

Dálniční nadjezdy nad dálnicí D2
Starosta obce Opatovice informoval vedení naší obce
o stavu dálničních mostů na katastru Opatovic propojujících obec Opatovice s naší obcí přes dálnici D2. Jedná
se o nadjezd DN2-013.1 Most přes dálnici na polní
cestě v km 8,542 a nadjezd DN2-014.1 Most přes dálnici na polní cestě v km 9,777.
Starosta Opatovic se zástupci ŘSD řeší stavební stav
a majetkové vztahy k oběma uvedeným dálničním mostům. Projednává se odstranění nebo zachování těchto
mostů a vlastnictví těchto mostů. ŘSD uvádí, že na svůj
náklad tyto mosty odstraní, a to bez náhrady, tzn. že
nebudou postaveny žádné jiné mosty. Z důvodu pozemkového propojení katastrů obou obcí je vhodné
minimálně jeden z mostů zachovat a opravit, a to most
označený DN2-014.1 Most přes dálnici na polní cestě
v km 9,777.
Obec Opatovice odmítá z finančních důvodů převzít
mosty do svého vlastnictví. Navrhuje, aby obě obce
vyvinuly maximální úsilí o zachování výše uvedených
dálničních mostů s tím, že uvedené mosty zůstanou ve
vlastnictví státu.

Ulice Kozí – Blučinská

Polní cesta od Rybníčku po „Raleňák“

Cesta z Klínku směrem k zahrádkám u slepého ramene

Jeden z dálničních mostů mezi Opatovicemi a Měnínem

7
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Hospodaření s odpady v roce 2021
Příjmy obce z poplatků za odvoz komunálního odpadu od občanů
– příjmy z poplatků od občanů
– příjmy z poplatků od rekreantů
– výnosy z prodeje druhotných surovin
– platby za zpětný odběr elektrozařízení (od kolektivních systémů celkem)
celkový příjem z poplatků

967 156 Kč
3 250 Kč
9 140 Kč
2 887 Kč
982 433 Kč

Příjmy za separovaný odpad
– FRITEX použitý jedlý olej a tuk
– REMAT papír a lepenka
– ELEKTROWIN drobné elektrozařízení
– EKO-KOM odměna za zpětný odběr a využití odpadu z obalů
celkový příjem z odevzdaného separovaného odpadu

985 Kč
9 490 Kč
852 Kč
436 382 Kč
447 709 Kč

Celkový příjem

1 430 142 Kč

Náklady na likvidaci tříděného odpadu
– sběr využitelných odpadů (tříděný sběr)
z toho tříděný sběr papíru
z toho tříděný sběr plastů
z toho tříděný sběr skla
– oddělený sběr biologických odpadů
– oddělený sběr nebezpečných odpadů
– oddělený sběr objemných odpadů
– směsný komunální odpad
– stavební odpad
– úklid odpadů na veřejných prostranstvích
– nelegálně odložené odpady – černé skládky
Celkové náklady

741 467 Kč
308 112 Kč
406 147 Kč
27 208 Kč
408 648 Kč
81 932 Kč
378 562 Kč
544 431 Kč
21 859 Kč
170 000 Kč
8 500 Kč
2 355 399 Kč

Množství odstraněných nebo energeticky využitelných komunálních odpadů
odstranění na skládce
– komunální odpad od obyvatel
– objemný odpad
celkem

75,420 t
35,800 t
111,220 t

SAKO Brno (zařízení na energetické odstranění odpadu)
– komunální odpad
– objemný odpad
celkem

175,560 t
71,600 t
247,160 t

Celkové množství odstraněných nebo energeticky využitelných odpadů

358,380 t

Množství a druh vytříděného komunálního odpadu
– papír
– plast
– sklo čiré
– sklo směsné
– kovový sběr samostatně
– kov ve směsi s jinou komoditou
– směsný komunální odpad
Celkové množství vytříděného komunálního odpadu

39,52 t
63,52 t
7,23 t
14,16 t
26,13 t
0,008 t
250,98 t
401,548 t
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Elektronická úřední deska
V měsíci červnu byla na čelní zeď radnice nainstalována ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA.
Je to zařízení, které nahrazuje klasickou úřední desku, umístěnou na velké části radniční zdi, která je většinou zcela zaplněna povinně zveřejňovanými listinami.
Deska je zhotovena v „antivandal“ provedení, má
7 mm silné tepelně tvrzené sklo s ochrannou mezerou
mezi čelním sklem a displejem. Má krytí IP65 a je plně
voděodolná a prachuvzdorná s vlastním inteligentním
ventilačním systémem. Dokáže fungovat v teplotách
–40 °C až +50 °C s velmi nízkou spotřebou elektrické
energie. Zobrazování je na vysoce svítivém průmyslovém LED displeji ve FULL HD rozlišení, který je dotykový po celé ploše.
•
•
•
•
•
•
•

Věříme, že nová elektronická deska bude přehlednější, rychlejší a uživatelsky komfortnější při vyhledávání informací nejen z naší obce než dosavadní
klasická.

Elektronická úřední deska umožňuje:
Efektivní vkládání dokumentů – úspora prostoru a času
Snadnou dostupnost a viditelnost dokumentů
Intuitivní ovládání
24/7 přístup k obsahu
Zobrazování úředních dokumentů
Zobrazování bulletinů, zpravodajů a aktualit
Invalidní režim – uživatelské prostředí pro osoby se
sníženou pohyblivostí

Montáž proběhla těsně před vydáním zpravodaje,
takže ještě nejsou hotové všechny finální dokončovací
práce, jak stavební (vymalování, oprava fasády), tak
i doladění celkového vzhledu a obsahu úřední desky.

Senior TAXI i na Židlochovicku
Od pondělí 4. 7. bude spuštěn provoz nové služby
Senior TAXI. Tato služba je určena občanům ze
správního obvodu ORP Židlochovice, kteří již dovršili 65 let. Do správního obvodu ORP Židlochovice spadají obce Blučina, Bratčice, Holasice, Hrušovany, Ledce,
Medlov, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, Nosislav, Opatovice, Otmarov, Popovice, Přísnotice, Rajhrad, Rajhradice, Sobotovice, Syrovice, Těšany, Unkovice, Vojkovice,
Žabčice, Žatčany a samozřejmě Židlochovice.
K využívání služby je nutné pořídit si průkazku Senior TAXI. Tu Vám vydají pracovníci Komunitního centra
Židlochovice na adrese Legionářská 950, Židlochovice.
Průkazky jsou vydávány v pracovní dny od 8.00 do
13.00. Při vydání průkazky je nutné prokázat se občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti. Senior
TAXI můžete využít za libovolným účelem – ať již jde
o cestu za rodinou, přáteli, na úřady, k lékaři nebo na

nákup, avšak pouze v rámci správního obvodu ORP
Židlochovice (viz. seznam obcí výše). Za jednu jízdu zaplatíte 20 Kč, platit budete přímo ve voze řidiči Senior
TAXI. Vystoupení z auta (k lékaři, na nákup, návštěvu)
je považováno za přerušení jízdy. Při cestě zpět tedy
opět zaplatíte 20 Kč. Cestu je nutné si domluvit den
předem na telefonním čísle Senior TAXI 737 303 005.
Pro domluvu volejte v pracovní dny v čase provozu služby, tj. od 7.00 do 16.00. Pokud svoji cestu nedomluvíte
den předem, budete přepraveni, pouze pokud to dovolí
aktuální kapacita. Službu můžete využít i při cestě za
hranice správního obvodu ORP Židlochovice, avšak za
hranicemi ORP Židlochovice zaplatíte již standardní
taxu TAXI služby. Pro zájemce o podrobnější informace
proběhne v úterý 19. 7. od 18.00 představení služby pro
veřejnost a média v Komunitním centru Židlochovice.
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Informace Povodí Moravy
Při porušení povinností při čerpání vody je správce
toku oprávněn podat vodoprávnímu úřadu podnět ke
zrušení vydaného povolení.

Nesprávný odběr vody
Aktuálně probíhá oprava koryta a hrází Říčky v Měníně od zaústění do Litavy po druhý most. Pro práci
těžké mechanizace bylo nutné odstranit řádně povolená i nepovolená zařízení k odběru vody. V průběhu
stavby si občané hadice postupně zpětně osazují, někteří však v rozporu s povinnostmi a podmínkami v obdrženém Rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami Měst. úřadu OŽPSÚ Židlochovice.
Hned v první podmínce je zakázáno „postaru“ instalovat hadici s podpěrami přímo v průtočném profilu i na
břehu Říčky a vytvářet tak překážku průtoku. Požaduje
se položit hadici přímo na břeh, případně zajistit kolíky,
a sací koš umístit mezi kamenivo nového opevnění.
Po ukončení čerpání a zálivky je povinností hadici vytáhnout zpět na svůj pozemek.
Vyzýváme proto občany, aby neprodleně upravili svá
odběrná zařízení v souladu s podmínkami povolení!

Denní stacionář Židlochovice
Ambulantní sociální služba Denní stacionář Židlochovice
ném a podnětném prostředí. Denní stacionář nabízí
širokou škálu aktivit. Individuálně se s Vámi domluvíme, co byste se chtěli naučit nebo v čem byste se
chtěli zlepšit či zdokonalit. Zcela respektujeme přání
klienta.
Cílovou skupinou je klient ve věku 16 až 65 let se
zdravotním postižením, s mentálním postižením, jehož
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Denní kapacita klientů je 10, což nám umožňuje se
všem klientům plnohodnotně věnovat tak, jak potřebují.

Do Denního stacionáře v Židlochovicích rádi přivítáme nové klienty. V přátelském a pohodovém kolektivu zaručujeme příjemně strávený den, který je
plný zábavy i možností naučit se a poznat něco nového.
Naše služba je určená těm, kterým jejich zdravotní
znevýhodnění nedovolí docházet do běžného zaměstnání, a přitom by rádi trávili svůj den aktivně v příjem-

Provozní doba stacionáře:
pondělí až pátek 7.00 –17.00
(čas může být přizpůsoben požadavkům klienta)
Kontakt:
Sociální služby města Židlochovice
Masarykova 115, Židlochovice 667 01
www.zidlochovice.cz
Kontakt na službu denní stacionář:
vedoucí denního stacionáře, sociální pracovnice
Mgr. et. Bc. Lenka Brázdová, DiS.
Telefon: 737 635 203
E-mail: stacionar@zidlochovice.cz
10
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Židlochovické sociální služby
Židlochovické sociální služby pomáhají občanům v celém regionu.
Pečovatelská služba je nejznámější terénní sociální
službou, která je poskytována zejména seniorům, lidem
se zdravotním nebo tělesným postižením a rodinám
s dětmi. Organizační složka města Pečovatelská služba
Židlochovice má již mnohaletou tradici. Ročně využije
naši službu až 160 klientů ze Židlochovic a židlochovického regionu. Službu poskytujeme po předchozí domluvě od 7.00 do 20.00 hodin ve všední dny, o víkendech a svátcích v čase 7.00 – 20.00 hodin. Služba pomáhá klientovi s úkony, které již sám nezvládá. Mezi
nejvíce využívané úkony patří osobní hygiena, pomoc
při podávání jídla a jeho přípravě, pomoc při samostatném pohybu, nákupy a pochůzky, dovážka oběda, praní
prádla, běžný úklid a údržba domácnosti, doprovody
k lékaři, dohled nad dospělým občanem atd.

a zajišťují podporu lidem v nepříznivé sociální situaci,
pomáhají jim hledat řešení. Je zde poskytováno základní i odborné sociální poradenství – zprostředkujeme pomoc finančního poradce zadluženým osobám,
psychologa-etopeda rodinám s dětmi, pečujícím osobám, pozůstalým, obětem domácího násilí, osobám se
zdravotním postižením a osobám s duševním onemocněním atd. Mezi nabízené aktivity komunitního centra
patří různé terapie, tvoření a zpívánky pro děti, doučování školáků, kurz háčkování, nově otevřený kurz arteterapie, cvičení pro seniory, vzdělávací akce atd. Další
skupinou, kde je nutná podpora a pomoc, jsou účastníci
projektu Začít znovu. Projekt pomáhá lidem dlouhodobě
neuplatnitelným na trhu práce, kteří selhávají ve svých
rolích, znovu získat návyky, schopnosti a dovednosti,
aktivity projektu jim pomohou se opět vrátit do běžného
života. Významnou činností komunitního centra je provoz komunitního bazárku, nabízí lidem si za rozumné
peníze nakoupit kvalitní oblečení. Podporujeme také
osoby i rodiny ve finanční tísni, se kterými pracuje
Sociální odbor nebo sociální pracovníci KC, a ti mohou
získat oblečení a obuv zcela zdarma.

Denní stacionář je ambulantní sociální služba, kam
mohou klienti docházet ve všední dny v čase od 7.00
do 17.00 hodin. Nabízí péči osobám se zdravotním
nebo mentálním postižením od 16 do 65 let. Hlavním
posláním denního stacionáře je podpora lidí s handicapem, kterým je ve stacionáři umožněno smysluplně
trávit volný čas tak, aby nezůstávali mimo společnost.
Zázemí stacionáře nabízí velké množství aktivit, zejména pohybových, vzdělávacích, výtvarných, vaření,
pečení, zahradničení, ruční práce, hry, procházky po
okolí, výlety atd. Stacionář má také kvalitní hygienické
zázemí, odpočinkové a relaxační prostory, klienti rádi
využívají zelenou střechu nad stacionářem, která nabízí výhled na město. Stacionář má nyní 6 stálých klientů,
a tak můžeme ještě další přijmout, jsme nastaveni až
na 10 klientů denně.
Obě uvedené služby mají svou základnu v Domě
s pečovatelskou službou na Masarykově ulici č. 115
(vedle zubního střediska) v Židlochovicích.

Kontaktní telefony:
vedoucí KC: 737 748 410
sociální pracovníci: 737 764 112, 737 707 199
Podrobnější informace o službách můžete najít také
na webových stránkách Města Židlochovice:
www.zidlochovice.cz

Kontaktní telefony:
Pečovatelská služba
547 238 578
mobil 604 290 417, 739 391 796
Denní stacionář
mobil 737 635 203
Komunitní centrum bylo otevřeno na začátku července 2020 s cílem poskytnout veřejnosti z celého židlochovického regionu zejména místo pro setkávání napříč generacemi. Sociální pracovníci centra nabízejí

Klienti denního stacionáře v Židlochovicích
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Ukliďme Česko 2022
I letos proběhl v naší obci úklid odpadků v rámci akce
„Ukliďme Česko“. Počasí nám tolik nepřálo jako loni,
kdy se úklidu zúčastnil rekordní počet 130 spoluobčanů
+ 30 dětí, ale i tak se sešlo slušných 50 pořádkumilovných lidí včetně 10 dětí. Již loni jsem se na akci organizačně podílel hlavně podrobným průzkumem bojiště
a identifikací míst, které je potřeba uklidit. Kromě běžného úklidu jsme se zaměřili i na větší skládku u polní
cesty u Opatovic. Za pomoci deseti dobrovolníků se
i tak rozsáhlou pohromu podařilo zlikvidovat.
Letos jsme si stanovili podobně náročný cíl – vyčistit silně znečištěnou oblast, konkrétně remízek
u Donavy (bývalý teletník vlevo u silnice směrem na
Otmarov) a přilehlou mez. Zatímco jedna část účastníků akce byla jako vždy vyslána na obchůzku obce
a jejího okolí, já společně s cca 9 úderníky a jedním
traktorem jsme se vydali na onu zaneřáděnou lokalitu.
Našli jsme tam samozřejmě spoustu pokladů včetně
pneumatik, palubní desky, polstrování a molitanů
z auta a samozřejmě spoustu plastového odpadu. Toto
všechno je tedy již odklizeno, všem zúčastněným za
pomoc moc děkuji.
Akce „Ukliďme Česko“ je jistě velmi důležitá a záslužná. Protože však nežijeme v ideálním světě, kde by
lidé odpadky neodhazovali, natož ani nevytvářeli černé
skládky, je podle mého názoru dobré nevěnovat péči
o své okolí jen jeden vyhrazený den v roce. Řešením
by mohlo být provozování tzv. ploggingu (neorganizovaného úklidu při procházkách venku), který by přinesl
mnohem lepší výsledky než jednorázová akce.
Tuto volnočasovou aktivitu s manželkou a s dětmi
provozujeme asi 3 roky a myslím, že odpadků, které
by se válely v místech, kudy chodíme pravidelně venčit
psa, výrazně ubylo, a to také proto, že odpadky přitahují další odpadky. Pokud by se někdo chtěl k naší iniciativě přidat, postačí mu skromné vybavení v podobě
lehkých pogumovaných rukavic a pytle na odpadky
a může vyrazit na procházku. Pro zájemce přikládám
mapu okolí Měnína s označením míst, kde víme o černých skládkách.
Lukáš Kopřiva
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Hasičské zprávy z naší obce
Vážení spoluobčané,
v tomto jarním čase za vámi přicházíme s dalšími aktualitami od našich hasičů.
Kromě akutních výjezdů naše jednotka často plní
mnoho dalších neakutních úkolů, které nevykazují nebezpečné znaky. Jedná se o tzv. činnosti jednotky, kdy
pomáháme naší obci s různými úkoly.
Při těchto činnostech jednotka nejenže pomůže naší
obci, ale členové jednotky si rovněž mohou osahat vybavení zásahového vozidla, nebo také provedou kondiční jízdy, které jsou nutnou podmínkou měsíčního
školení výjezdové jednotky.
Dále se ohlédneme za našimi nejmladšími členy, a to
jsou naši mladí hasiči.
Schází se pravidelně jedenkrát týdně na 2 hodiny
v prostorách hasičské zbrojnice a také v „parčíku naproti hasičské zbrojnice“, kde od jara do podzimu trénují požární útok a ostatní sportovní činnosti s hasičskou tématikou.
Učí se základům požární prevence, první pomoci,
orientaci v terénu i jak se chovat při mimořádných událostech.
Během roku se zúčastňují různých soutěží. Vše si
zpříjemňují občasnými hrami: čeká je například nocování na hasičské zbrojnici a různé výlety.
V této jarní době se už děti zúčastnily těchto soutěží:
v Přísnoticích 8. května v kategorii starší žáci vybojovaly 9. místo. Děti v tento den byly hodně „namíchané“,
starší i mladší dohromady, a proto nebyly moc sladěné.
Ale i tak potěšily a hlavně si řekly, že příště bude medaile.
Jak děti slíbily, tak splnily! Hned na příštích závodech,
které se konaly v Moravských Bránicích 14. května.
Tam v kategorii mladší žáci vybojovaly krásné 2. místo.
Starší žáci se neumístili v první trojce, ale i tak byli spokojení za krásné 6. místo.

Radost z medailí byla veliká! Pro nás trenéry byla
dvojitá. Jednak že se děti opravdu snaží a naše práce
je užitečná a pak také z radosti dětí. Protože v dnešní
době je to opravdu pohlazení na duši, když vidíte, jak
jsou děti šťastné z toho, že je učíte nové věci a mají tak
krásné úspěchy.
Přejeme jim ještě mnoho dalších úspěšných startů!
Jak si říkají, „LIMETKY DO TOHO!“
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Jak se do Měnína vrátily kopretiny
Když jsem se nastěhovala do Měnína, byla jsem
trochu zklamána tím, že v okolí obce neroste příliš
mnoho lučních a polních planých rostlin, které mám tak
ráda. Proto jsem se rozhodla do toho mála něco přidat.
Dosazování rostlin do přírody by však mělo mít svá pravidla. Rostliny by měly být v souladu se svým novým
domovem, co se týče požadavků na podloží, vlhkost,
výživu a sluneční světlo. Zároveň by se měly vybírat
takové druhy, které do dané lokality patří a které se
nestanou invazivními – tedy ty, které nezaplevelí velké
plochy a nevytlačí původní vegetaci, na niž je zvyklá
místní fauna. Heslem je tedy: Obohatit, ale neuškodit.
V minulosti se staly případy, kdy příliš iniciativní
okrašlovači způsobili lokální ekologickou pohromu
pokusy vylepšit své okolí svými oblíbenými rostlinami.
Známé jsou také občasné pokusy botaniků amatérů,
kteří například vzácnější rostliny z jedné lokality na-

množí a přenesou na lokalitu jinou. V těchto případech
jde většinou naštěstí o vítané obohacení daného místa
a o rozšíření ohroženého druhu.
Já začala velmi zlehka obyčejnými kopretinami, které
tu prý dříve rostly. Z vlastních domácích zdrojů jsem
obstarala několik desítek rostlin, vybrala vhodné místo
(podél slepého ramene) a vyrazila botanicky obohacovat. Z procesu sázení mě na moment vytrhl pouze
jeden kolemjdoucí svými dotazy, co tu sázím a proč,
jestli jsem od obce a zda mám na výsadbu kopretin povolení. Nyní po čtyřech letech mohu říct, že úsilí se vyplatilo. Pokud vím, kopretiny nikomu a ničemu nevadí,
spokojeně si zde rostou, a protože i po posečení jsou
schopné vykvést podruhé, úspěšně se množí semeny.
Věřím, ze z této drobné úpravy slepého ramene mám
radost nejen já.
Betka Kopřivová

Poděkování
Chci navázat na článek o činnosti měnínských hasičů a zmínit se o akci, která sice přímo nesouvisí
s činností hasičské jednotky, přesto si však zaslouží
poděkování.
V březnu tohoto roku byla takovou akcí materiální
sbírka na pomoc ukrajinským uprchlíkům ubytovaným v Asistenčním centru na výstavišti v Brně. Díky
ochotě vedení hasičské jednotky – Martiny a Petra

Florianových a jejich rodiny – se podařilo vybrat
10 dětských kočárků, dětské postýlky, kola, odrážedla, deky, hygienické potřeby, hračky, boty a botičky..., které byly odvezeny na brněnské výstaviště.
Poděkování za pomoc s organizací patří i ředitelce
mateřské školy paní Dagmar Tronečkové a samozřejmě všem dárcům ochotným pomoci lidem v těžké
životní situaci.
Hana Sedláčková
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Vítání občánků
V roce 2021 přibylo 20 nových občánků Měnína. Pro
děti narozené v první polovině roku jsme uspořádali
slavnost 9. října (obrázek nahoře). Pozváno bylo celkem 16 dětí s rodiči. Tato slavnost byla zpříjemněna
vystoupením dětí ze ZŠ a školní družiny.
Pro děti narozené v červenci až prosinci roku 2021
bylo vítání občánků uspořádáno 30. dubna 2022 (ob-

rázek dole). Zajímavostí je, že v listopadu ani prosinci
se žádný občánek nenarodil. Na slavnosti tentokrát vystoupily děti z MŠ.
Při obou slavnostech byla připravena paní fotografka
a vznikly krásné fotky. Všem zúčastněným i vystupujícím děkujeme a přejeme zdraví a krásný život v naší
obci.

15

1_2022_1_Sestava 1 30.06.22 21:10 Stránka 16

FARNOST

Střípky ze života farnosti
Křesťanské Velikonoce
Letošní velikonoční svátky jsme prožívali v našem farním kostele sv. Markéty po dvou letech opětovně bez
omezení. Během velikonočního tridua (Zelený čtvrtek,
Velký pátek, Bílá sobota), které je vrcholem křesťanského liturgického roku, jsme si mohli znovu společně
připomenout události Kristova života – od jeho poslední
večeře s apoštoly a ustanovení eucharistie, přes umučení a smrt na kříži, k tichosti sobotního spočinutí
v hrobě až po radostnou zvěst o zmrtvýchvstání
a slavné aleluja na Boží hod velikonoční.
K těmto svátkům tradičně patří žehnání ohně a velikonoční svíce (paškálu) o sobotní vigilii, nebo žehnání
pokrmů na Boží hod, stejně tak jsme mohli v průběhu
zmíněných tří dnů zaznamenat po obci „hrkání“, když
na znamení smutku přestanou znít zvony kostela a jsou
nahrazeny zvukem klepačů a dřevěných řehtaček. Jelikož toto nařízení vydal papež, lidově se říká, že „zvony
uletěly do Říma“.
Velikonočním svátkům však ještě předchází postní
doba, která trvá od Popeleční středy po 40 dnů (počítáno bez nedělí). V tomto období se konaly tzv. pobožnosti křížové cesty, kdy si během 14 zastavení uvědo-

3

4

5

1

2

6
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mujeme události, které Ježíše potkaly při cestě na Golgotu – místo ukřižování. Tato nedělní modlitební setkání vedly různé skupiny farníků – členové Společenství živého růžence, maminky s dětmi pod vedením
Jany Chmelíkové, školáci navštěvující hodiny náboženství, s nimiž teta Růženka nacvičila hrané pásmo aj.
Ať už jste s námi tyto hlavní církevní svátky roku prožívali aktivně ve společenství nebo na dálku v modlitbě, věříme, že i pro vás byly Velikonoce radostné a požehnané!
7
1, 2 Křížová cesta – pásmo dětí k událostem z Ježíšovy cesty
na Golgotu
3
„Zvony odletěly do Říma“
4, 5 Bílá sobota – žehnání velikonoční svíce
6
Velikonoční květinová výzdoba
7
Odpolední posezení po křížové cestě se členy živého
růžence

Výlet do Blučiny
Ve čtvrtek 9. června se většina dětí v rámci poslední
hodiny náboženství tohoto školního roku vydala na
„mini výlet“ do Blučiny. Interiér místního kostela Nanebevzetí Panny Marie jsme měli možnost si prohlédnout
za účasti otce Jaroslava, který nám pověděl něco k jeho
vzniku, ukázal nám historické knihy z tamní sbírky, upozornil na karner (centrální sakrální stavba sloužící k pohřbívání) – jeden ze čtyř dochovaných zde na Moravě.
Celý kostel byl v přípravách na páteční Noc kostelů,
proto jsme se v něm pohybovali s maximální obezřetností, aby nepřišla k úhoně jedinečná výzdoba, která
byla k této příležitosti vytvořena. Poté, co jsme si prostor prohlédli, jsme návštěvu chrámu ukončili společnou
modlitbou a zpěvem písně. Pak jsme se všichni odebrali k nedaleké cukrárně, kde jsme měli v úmyslu odměnit se zmrzlinou. Trefili jsme se ale do času dovolené, takže jsme vzali zavděk místní samoobsluhou,
kde si děti vybraly drobné občerstvení. Pak už jsme jen
vyčkali příjezdu autobusu, který nás dovezl zpátky do
Měnína.
Přejeme všem krásné a odpočinkové prázdniny, plné
nevšedních zážitků, a v novém školním roce se těšíme
na viděnou!
Jaroslava Novotňáková

8

9

Z výletu do Blučiny:
8 Čekáme na bus
9 Výklad otce Jaroslava o historii kostela
10 Otec Jaroslav nám ukazuje historické knihy

10
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Výtvarná soutěž Měnín očima dětí
Dne 6. 6. 2022 proběhlo v sále
obecního úřadu slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
Měnín očima dětí. Velká pochvala
patří všem dětem, které se soutěže
zúčastnily, práce se moc povedly
a pro porotu bylo velmi těžké vybrat
vždy 3 nejlepší z každé kategorie.
Před vlastním vyhlášením proběhl
v sále program Divadla Věž, který
se dětem velmi líbil.
Přehled výsledků:
MŠ mladší
1. místo: Jakub Chmelík
2. místo: Amálka Svobodová
3. místo: Miroslav Schejbal
MŠ starší
1. místo: Sabina Kabátová
2. místo: Václav Paleček
3. místo: David Fukač
1.–2. třída ZŠ
1. místo: Agáta Vognárková
2. místo: Daniel Matoušek
3. místo: Tereza Koudelková
3.–5. třída ZŠ
1. místo: Denisa Hrouzková
2. místo: Matyáš Sedláček
3. místo: Ondřej Pavelec
6.–9. třída ZŠ
1. místo: Nikola Zmrzlá
2. místo: Ema Nováková
3. místo: Ondřej Křivánek
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Velikonoční dílničky
Ve středu 13. 4. 2022 jsme po dvou letech obnovili
tradici Velikonočních dílniček v sále OÚ.
Děti z naší školy si zde s pomocí paní učitelek, asistentek a několika maminek i tatínků mohly uplést pomlázky, vyrobit zajíčky, slepičky, namalovat vajíčka a
jiné velikonoční dekorace.
K celkové pohodě přispěla ochutnávka moučníků,
které přinesly maminky, koláčků z naší nové školní jídelny a perníčků od dětí ze školní družiny.

Dobrovolné vstupné ve výši 3 000 Kč, které se při této
příležitosti vybralo, bylo věnováno Oblastní charitě Rajhrad a bude použito na činnost služeb charity Rajhrad.
Děti i rodiče si domů odnesli pěkné velikonoční výrobky.
Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací, i těm,
co za námi přišli a přispěli k dobré velikonoční atmosféře.
Za ZŠ Měnín Blanka Aujeská

Škola v přírodě
Ve dnech 2. až 6. května se všichni žáci druhého ročníku zúčastnili školy v přírodě v překrásném prostředí
Kaprálova mlýna u Ochozu u Brna.
Vyzkoušeli si, jaké je to být bez rodičů pouze s kamarády a paními učitelkami. Zahráli si spoustu her. Prozkoumávali okolí Říčky, seznamovali se s rostlinami
a živočichy, prohlédli si jeskyni Pekárnu. V jeskyni Netopýrka objevili dokonce párek spících netopýrů. For-

mou her se vžili do role pravěkého člověka a vyzkoušeli
si mimo jiné i střelbu z luku, rozdělání ohně, rozeznávání zvířat podle stop. Nechybělo ani opékání špekáčků.
Během pobytu se z dětí stali šikovní turisté a hlavně
kamarádi, kteří si dovedou pomáhat.
Mgr. Hana Kubíčková
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Den dětí 2022
Den dětí jsme letos oslavili programem plným vědomostních a sportovních soutěží. Děti si vyzkoušely různé sportovní disciplíny, jako např. přetahování
lanem, střelbu ze vzduchovky, štafetový běh a hod
na cíl. Ve skupinkách procházely vědomostní stezku,
kde uplatňovaly své znalosti zeměpisu, dějepisu, českého i anglického jazyka, matematiky, hudební výchovy
a přírodopisu. V areálu SK Měnín pro ně dále byly nachystané různé hry, kreslení křídami na chodník a samozřejmě i dobré občerstvení a odměny. Akce se velmi
vydařila, a to i přes to, že nám noční bouřka značně
zmáčela všechna hřiště a terén na stezce.

1

Zde jsou postřehy našich žáků a učitelů:
Na stezku byl v každém týmu jeden prvňák, jeden
druhák, jeden třeťák a jeden čtvrťák. Na stezce byly
školní předměty. Potom jsme stříleli z pistole vzduchovky a přetahovali jsme se lanem. Potom jsme hledali písmena a vyplňovali tajenku. Pak jsme dělali
štafetu a lízali nanuk. A šli jsme do školy na oběd. Bylo
to super.
Petr, 3. třída

2

Bylo to příjemně strávené dopoledne. Děti se učily
ve skupinkách spolupráci a ti starší byli velmi trpěliví.
Chovali se velmi dobře, trpělivě, slušně. Celá akce se
mi moc líbila.
Lucie Rybová, tř. uč. 4. třídy

1 – stanoviště zeměpis; 2 – správná chůze po silnici, 3 – stanoviště hudební výchova; 4 – hry; 5 – první třída; 6 – stanoviště anglický jazyk

4

3

5

6
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Ženy v kroji poprvé
Dne 21. 5. 2022 se uskutečnil 1. ročník folklórní akce
Ženy v kroji.
Proč jsme se rozhodly zkusit uspořádat Ženy v kroji
a proč jsme akci takto nazvaly?
Na tuto myšlenku nás přivedl fakt, že v naší obci krom
hlavních hodů, konajících se v červenci, není žádná podobná krojovaná akce. Všude v okolních vesnicích již
„babské hody“ jsou, tak proč tuto tradici nezkusit i u nás
v Měníně.
Název „Babské hody“ je známý všude v okolí a samotné akce se i tak jmenují. My jsme chtěly název
trochu povznést, a tak vzniklo Ženy v kroji.
Nejdříve jsme nevěděly, co od toho čekat a zda se
vůbec ženám bude do kroje chtít, a tak jsme jich začátkem března 2022 pár oslovily. Mile nás překvapilo, jak
rychle se informace rozšířila a s jakým obrovským zájmem jsme se setkaly.
Letošní 1. ročník jsme pojaly jako testovací. Březen
byl šibeniční termín, ale nakonec dostačující pro naplánování akce. Celkem se sešlo 46 skvělých měnínských
žen. Společně jsme nacvičily nástup, naučily se vrtěnou
a připravily vše potřebné pro tuto akci.
Dopolední zvaní občanů Měnína probíhalo v klidném duchu. Děkujeme všem, kteří nás podpořili a také
ochutnali skvělé koláče, které nám napekly Zuzana Doležalová a Ivana Chládková – moc děkujeme.
Letos k průvodu obcí, tanci i poslechu hrála dechová
hudba Blučiňáci. O víno do průvodu se nám postaralo
Vinařství Mečl z Moravského Žižkova a na večerní zábavě bylo možné ochutnat víno z Vinařství Měřínská
z Rakvic.

Foto Jiří Doležal

Počasí nám opravdu přálo a vše se vydařilo podle
plánu. Děkujeme všem za milé ohlasy a podporu, která
pro nás byla opravdu důležitá, obci Měnín a panu starostovi za možnost tuto akci uspořádat. A největší poděkování od nás patří právě ženám, které byly součástí
a udělaly tak tuto akci ještě úžasnější!
Pro příští rok plánujeme první schůzku začátkem
ledna 2023, abychom vše zvládly připravit, nacvičit
a hlavně přivítat další skvělé ženy na akci Ženy v kroji.
Termín 1. schůzky a termín akce pro příští rok můžete
očekávat ve zpravodaji na konci roku 2022.
Jsme velice potěšené, že o akci je zájem snad i do
dalších let, a budeme se snažit, aby ta příští byla stejně
tak vydařená nebo ještě o něco lepší než ta letošní.
Přejeme všem hezké léto a na viděnou u další měnínské akce. ☺
Markéta Chládková a Kateřina Palánová
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Okénko z mateřské školy
Od ledna na nás čekalo plno zábavných programů.
Nádherný zážitek měly děti z canisterapie. Zlatý retrívr
Salsa, Cavalier King Charles Spaniel Coco a Bublinka
dětem přijeli předat svoji lásku. Děti se s pejsky mohly
pomazlit, vyzkoušely si je vyčesat, vodit na vodítku,
dávat jim povely. Část programu byla i vzdělávací. Dozvěděli jsme se, jak se o pejska starat, jak se k němu
chovat, co všechno vlastně pejsek potřebuje a co je pro
něj důležité.
V únoru mohly děti sledovat pohádkové příběhy
v mobilním planetáriu. Je to projekční kopule, jejíž
vnitřní prostor slouží ke sférickému promítání. Měsíc
byl zakončen tancem a radováním. V každé třídě byl
uspořádán karneval a paní učitelky nachystaly pro děti
plno zábavných aktivit. S výrobou masek dětem pomohli rodiče. Kreativitě se meze nekladly, a proto se
bylo na co dívat.
Březen pokračoval písněmi. Divadlo Musica Animae
poučilo děti o správném chování jejich hudebním představením Červená Karkulka.
Předškoláci se vydali do ekologického centra SEV
Hlídka. Kontaktní formou se seznámily se zvířátky chovanými na Hlídce, od roztomilých králíčků až po exotický hmyz. O každém druhu se dozvěděli základní
informace a zajímavosti z jejich života. Naučili se je
správně držet a starat se o ně. Program byl zaměřený
na fyzický kontakt se zvířaty a budování vztahu k nim.
Duben měsíc knihy, ale pro nás i plný soutěží a her.
Navštívila nás spisovatelka Lenka Rožnovská, která
děti vtáhla do příběhu své knihy „Já, štěně“. Vyzkoušely si, jak se pes přetahuje o punčochu, hry s myškou,
míčem a vyrobily si loutku pejska.
Divadlo Kejkle zase dětem protáhlo těla při soutěžním dopravním
programu.
V měsíci květnu jsme si opravdu
neodpočinuli. Jako čarodějnice jsme
se přesunuli ze školky do sálu za
radnicí a protancovali jsme celé
dopoledne. V Divadle Radost jsme
si zazpívali. Něco většího než písnička, ale menšího než muzikál
neslo název „Operky“. V Žatčanském divadle si pro nás děti připravily představení „Nezbedné
pohádky“. Měsíc jsme zakončili výletem na hrad a zámek Dolní Kounice, kde nás čekal zážitkový program Pohádková pevnost Boyard
s názvem „Po stopách hradního

strašidla“. Hodné čarodějky společně s dětmi procházely hlavní palác hradu a hledaly indicie, plnily úkoly
a hádaly záhadné hádanky.
Na den dětí jsme vyrazili na výlet. Mravenečci a Čmeláčci jeli IDS do Otmarova. Navštívili kamarády ze
školky, kteří zde bydlí, a prohlédli si okolí vesnice. Sovičky šly procházkou do Telnice na zmrzlinu a Krtečci
jeli za zvířátky do Újezda u Brna.
Předškoláci si užili projektové dny od Akademie malých vědců. Dny plné zábavy s legem na téma „Jednoduché stroje“ a „Matematika s lego kostkami“.
Tradičně nás na konci školního roku čeká pasování
předškoláků na školáky. Slavnostním odpolednem nás
provede Martin Veselý, herec z Národního divadla
Brno.
Uteklo to jako voda, stýskat se nám bude všem. Něco
končí, něco začne, tak to berme s úsměvem!“
Pedagogický kolektiv MŠ Měnín
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Měnínský Havránek od zimy do léta
Měnínský mateřský klub nabízí
každé úterý a čtvrtek od 9.30 program pro maminky a děti. Ve fotogalerii nabízím přehled toho nejzajímavějšího, co jsme s Havránkem
a dětmi zažili.
Děkuji všem, kteří nás ve svém
volném čase pozvali k sobě domů
a zpestřili nám program ukázkou
svých chovatelských dovedností.
Také děkuji vedení obce za podporu a všem dárcům hraček a pomůcek pro děti.
Měnínský Havránek nemá prázdniny, funguje i v letních měsících.
Program můžete využít i se staršími dětmi. Srdečně vás zvu také
od září, kdy se rozloučíme s dětmi,
které z Havránku pokračují do mateřské školy, a rádi přivítáme děti
nové.

1

2

3

4

Eva Kováčová
tel.: 737 649 706
Skupina na Facebooku:
Měnínský Havránek

1 – Odpolední program na Kozí farmě
2 – Dopolední program Koza z papíru
3, 4, 5 – u pana včelaře
6 – společné tvoření

5

6
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7
1 – procvičování motoriky; 2 – pavoučci
z kolíků; 3 – čarodějnice; 4 – společné
procházky; 5 – Žluté úterý; 6 – Zelený
čtvrtek; 7 – návštěva kostela; 8 – odpolední program na kozí farmě

8
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Kachličková stezka v obci
Při procházce obcí jste si určitě všimli, že u kostela
a dál až k samoobsluze leží na zemi různě upravené
kachličky a u nich plechovky. Jde o moji kachličkovou
stezku, kterou jsem vytvořila pro rodiny s dětmi z Měnína a okolí, jako zpestření vašich procházek.
Na jaře jsem všechno opravila a snažila se i vylepšit. Nyní se můžete vypravit všechno vyzkoušet. První
kachličku najdete na plácku u hřbitova. Mám v plánu
postupně vytvořit okruh, který povede kolem sportovní

haly až k našemu domu, který je nedaleko hřbitova,
a tím se stezka pěkně uzavře. Po dlouhých opravách
osmi aktivit už maluji devátou, která bude u rybníka.
Můžete se těšit na házení kostkou a počítání ryb. Nebudou ulovené, ale namalované na kamínku.
Prosím, chovejte se k aktivitám hezky. Byla by škoda,
kdybych musela stále jen opravovat a nestíhala tvořit
nové.
Eva Kováčová
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Dětské rybářské závody

V sobotu 4. 6. se již tradičně k červnovému svátku všech dětí konaly
Dětské rybářské závody na místním Rybníčku. Největší rybu chytil
Dominik Florian a nejvíce ryb Ema
Aujeská. Nechyběla bohatá tombola a jako každý rok výborný dort
pro všechny děti od paní Andrey
Dolinové.

Den proti rakovině
Ve středu 11. 5. 2022 proběhla celorepubliková sbírka Den proti rakovině.
Děkuji všem dobrovolníkům, kteří mi pomohli sbírku opět uskutečnit a vybrat
pro Ligu proti rakovině krásnou částku 26 378 Kč.
Děkuji i vám občanům, kteří jste nám otevřeli a přispěli na dobrou věc.
Dobrovolníci:
Martina Jochmanová, Lucie Baráková, Kateřina Krajíčková, Pavel Wagner,
Bára Kiršová, Terezie Šperlová, Denisa Michálková, Adam Březina, Terezie
Klišíková, Bára Vaculová, Lukáš Strava, Šimon Odrážka, Romana Králová
a Verunka Kiršová
Petra Kiršová
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Pálení čarodějnic ve znamení Modrých ohňů
Školní kapela Blue Fires (Modré ohně) vystoupila
konečně pod širým nebem aneb, jak říkají praví rockeři,
„open air“. Koncert se uskutečnil v sobotu 30. 4. na
Pálení čarodějnic, které pořádali fotbalisté v areálu
místního hřiště. Přítomní příznivci kapely dostali i tentokrát tu správnou porci rockové a taneční muziky. Na
své si ovšem přišli i občané, kteří se koncertu osobně
nezúčastnili. Background kapely Blue Fires totiž rozvibroval doslova celou obec. Kytarové riffy Davida Kirše
a Veroniky Minaříkové, usilovný beglajt Dana Horta, dunivá basa Štěpána Žáka, ornamentální klávesy Adély
Drlíkové, rytmické breaky Terezy Richterové a osobitý zpěv Silvy Kvardové a Emmy Mikšíkové se nesly
široko daleko. Připomněly i náhodným kolemjdoucím,
že tady jsou děti, které něco dokáží a umí se náležitě
ozvat!
Jako host si na koncertě zazpívala také Bára Kiršová
z bývalé školní kapely, na jejíž činnost Blue Fires navazují. Symbolicky tím předala hudební štafetu svým
mladším spolužákům.
Pro úplnost dodejme, že přestože se Blue Fires prezentují jako měnínská skupina, muzikanti nepocházejí
jen z Měnína, ale i z Otmarova a Rebešovic. Kapela

zkouší dvakrát týdně na půdě základní školy v Měníně
a její členové kromě tohoto náročného koníčku hrají
závodně fotbal, házenou, studují zpěv, klavír, housle,
herectví a věnují se i dalším aktivitám. Jó, to máme
mládež!
Učitel hudby Ondřej
Žák, technické
zabezpečení
Jiří Richter. Veronika
Minaříková, Silvie
Kvardová, Štěpán Žák,
Bára Kiršová, Daniel
Hort, Adéla Drlíková,
David Kirš, Tereza
Richterová a Emma
Mikšíková
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Kino Měnín žije!
Kino se poslední dva roky nenacházelo v pohodlné pozici. Rostoucí návštěvnost z roku 2019 utnula
v roce 2020 covidová doba. Situace v kultuře byla
vážná. Nakonec se naštěstí nenaplnily černé scénáře
o odlivu návštěvníků.
A proto bychom rádi poděkovali všem, které neodradila od chození do kina ani těžká doba plná roušek,
respirátorů, rozestupů a dveří kina polepených různými nařízeními. A že jsme jich tam vylepili.
Díky vám nás to bavilo dál dělat. A to tak, že program sezóny 2021/22 byl snad nejnabitější v novodobé historii. Jako bychom toho chtěli stihnout co nejvíce, než přijde nějaký další bubák.
Jen pro zajímavost. V sezóně 2019/20 (září–červen) jsme uvedli 24 akcí, na které si našlo cestu 1 390
návštěvníků. Našlápnuto bylo ke skvělému výsledku.
V březnu 2020 jsme však museli zamknout.
Ještě horší období bylo 2020/21. Stihli jsme na
podzim jen 6 představení a 249 prodaných vstupenek.
Poslední sezóna již byla takřka kompletní a stihli
jsme uspořádat více než 50 akcí. Cestu do kina si
našlo přes 2 500 návštěvníků.
Kromě filmů a cestovatelských přednášek se v kině
uskutečnily i dva koncerty měnínského bandu Blue
Fires, recitační soutěž základní školy, projekce pro
školy z okolí, koledníky z Újezdu u Brna a mladé hasiče z Nesvačilky.

Akce září 2021 až červen 2022:
● 40 filmů
● 3 cestovatelské přednášky
● 5 koncertů
● 2 besedy
● 1 výtvarná dílna a další menší akce

Z technického hlediska se podařilo dokončit vodovodní přípojku, opravit střechu, vyměnit vzduchotechniku, vybudovat šatnu pro účinkující.
Teď bude kino jako každý rok dva měsíce odpočívat.
Budeme se těšit na setkání s vámi opět v září. Nebo
se uvidíme dříve?

Marek Slobodník
Best of na pionieri a jawe
Marek Slobodník, cestovatel, motorkář, paraglidista, pilot letadla, dobrodruh, ale hlavně skvělý člověk a pohodář, přijel do našeho kina už podruhé za
poslední dva roky. Tentokrát přijel s přednáškou Best
of na pionieri a jawe. Na pionýru přejel Afriku a Blízký
východ. Na jawě pak Jižní Ameriku, Austrálii a zbytek
Asie. Na dvou motocyklech československé výroby
tak objel celý svět.
Jeho vyprávění, které trvalo přes dvě hodiny, mělo
neskutečný spád. Přednášku zdobil bezchybný
svižný přednes, dobře poskládané zážitky a krásné
fotografie na plátně kina. Marek Slobodník prostě
umí dobře mluvit a má výborný smysl pro humor.
Jeho přednášky jsou na vysoké úrovni. Proto byl odměněn dlouhým aplausem.

Srdcovky na cestách
V neděli 29. 5. 2022 přijeli do našeho kina pánové Zdeněk Junák a Jiří Kokmotos s legendárním
pořadem Českého rozhlasu Brno Srdcovky Zdeňka
Junáka. Oba pánové povyprávěli, co se v rádiu povedlo i nepovedlo, došlo i na to, co se do rádia nikdy
říct nesmí. Zdeněk Junák zazpíval několik písní, zavzpomínal na seriál Četnické humoresky a třeba na
natáčení filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág.
Přišlo hodně lidí i přesto, že naši hokejisté hráli ve
stejný čas na MS v hokeji o třetí místo. Pan Kokmotos o průběžných výsledcích spolehlivě informoval.
Zdeněk Junák, velký hokejový fanoušek, měl nakonec z výsledku radost. A byl spokojený i z návštěvy
našeho kina, stejně tak jako diváci a posluchači v jednom.
Druhý den Zdeněk Junák ve svém pravidelném pořadu Českého rozhlasu Brno ještě jednou zavzpomínal na akci v Měníně a pustil na přání jedné divačky
z kina písničku.
www.kinomenin.cz

Marek Chudáček
vedoucí kina
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Foto z akcí Kina Měnín:
1 – Srdcovky na cestách; 2, 6 – koncert Kláry Veselé, Filmový klub 18. 6. 2022; 3 – Filmový klub junior, 5. 6. 2022;
4, 5, 7, 8 – Marek Slobodník Best of na pionieri a jawe
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Spolek zdravotně postižených
Po koronavirové pandemii se můžeme opět setkávat
a navštěvovat různé kulturní akce. Jako první po dlouhé
pauze jsme navštívili divadlo v Boleradicích. Viděli jsme
představení „Henrieta aneb Jedno jaro v Paříži“. Ochotníci byli prostě báječní.
Výroční členskou schůzi jsme měli v březnu. Zúčastnila se jí většina z 82 členů spolku.
Poprvé jsme společně s obcí připravili velikonoční jarmark. Návštěvníci si mohli zakoupit velikonoční dekorace, květiny, zeleninové přísady, košíky a výrobky šikovných rukou prodejců. Zajímavá byla ukázka zdobení
vajec slámou a škrábanou technikou, děti si mohly
uplést pomlázku. O občerstvení se postaralo Řeznictví
a uzenářství Pelikán, paní Bednáriková nabízela vynikající zákusky a paní Měřínská z Rakvic dobré víno.
Kávu, pivo a čaj si zde mohl každý také podle chuti koupit. Venku bylo škaredé počasí, ale v sále vládla dobrá
nálada. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a průběhu
jarmarku podíleli.
V květnu jsme si zajeli do Olomouce na Floru a na
zpáteční cestě jsme navštívili Svatý Kopeček. Dalším
vý́letem byla návštěva Papouščí ZOO v Bošovicích.
Na naše přání pozval pan Chudáček do kina „Srdcovky na cestách“. Povídat si o práci v Českém rozhlase Brno, natáčení seriálu „Četnické humoresky“
a příhodách ze života přijeli herec, moderátor a dabér
pan Zdeněk Junák a pan Jiří Kokmotos. Panu Chudáčkovi patří naše poděkování.
Tak to bylo za první pololetí tohoto roku všechno, co
jsme podnikli. Není toho málo, ale máme dluh vůči
našim méně pohyblivým členům. Budeme se snažit pro
ně připravit bohatší program.
Přejeme všem hodně zdraví a optimismu.
Hana Heinrichová
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Dětský sportovní kroužek DRÁČEK
Všestranná pohybová průprava dětí předškolního
věku.
První školní rok s Dráčkem je u konce. Děti se naučily
základní pohybové dovednosti s míčem házenkářským,
fotbalovým, volejbalovým, ale i s nafukovacími balónky
– ty jsou obzvláště dobré na koordinaci těla. Pravidelně
jsme cvičili balanční cviky pro rozvíjení hrubé motoriky.
Současně se děti učily ovládat sportovní náčiní jako
švihadla nebo gymnastické kruhy a základy sportů,
jako je badminton, tenis, florbal… S atletikou se děti při
každé lekci potkaly prostřednictvím opičích drah složených z překážek s přeskoky, hody, sprinty aj. Za krásného jarního počasí jsme sportovali venku, ať už pomocí plnění různých úkolů, nebo hraní her. Děti samy
poznaly, že není třeba se bát míče, také se naučily, jak
se pořádně opřít do tenisové rakety, že je výhodou být
rychlý a obratný při různých sportovních hrách, a třeba
i to, že soutěžení je zábava.
Lekce je prokládána angličtinou v podobě povelů,
slovní zásoby týkající se pohybu, pro představu: „We
are climbing like a monkey“ – „Šplháme jako opice“.
Naším cílem je vést děti k rekreačnímu sportování
a ukázat jim, že pohyb je součástí každodenního života.
Přejeme vám krásné letní prázdniny a těšíme se na vás
v novém školním roce, a to každou středu od 15:30 do
16:30 ve Sportovní hale Měnín.

Knihovna Měnín
● Otevírací doba o letních prázdninách – úterý 16.00–20.00
● Od října 2022 nastane změna otevírací doby (dny) – sledujte FB, webové stránky a vývěsky na dveřích
knihovny
● Akce v knihovně – pokud situace dovolí
● Výpůjční doba 2 měsíce – máte doma knihy patřící naší knihovně déle – pro vrácení využijte letní
prázdniny 2022
● Novinky – audioknihy
● Každý měsíc nové knihy pro všechny věkové kategorie
● Časopisy D-Test, Lidé a Země, Receptář, Domov, ABC, Tečka
Přeji Vám krásné léto
Vaše knihovnice Alena Geršlová
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TJ Sokol Měnín
Družstvo miniházené
Pokračujeme v plánovaných turnajích Jihomoravské ligy minižactva.
Máme za sebou turnaje ve Velké nad
Veličkou, Nových Bránicích, Kuřimi
a dva domácí turnaje. Na všech turnajích jsme bez problémů nastoupili
v obou kategoriích (mini i přípravka)
a na turnaji v Měníně 24. 4. jsme
dokonce postavili v každé kategorii
týmy dva. Závěrečný zápas tohoto
turnaje odehráli na obou hřištích
pouze hráči Sokola Měnín a ovládli
tak celou sportovní halu. Musím konstatovat, že vidět pohromadě takovou spoustu našich hráčů a hráček
je odměnou pro každého trenéra.
Doufám, že nám tento trend vydrží a dětí bude i nadále
přibývat.
V rámci trenérského semináře pořádaného v měnínské hale jsme odehráli turnaj v miniházené 6+1. Soupeři nám byli hráči z Kuřimi a Sokolnic. Odehráli jsme
několik vyrovnaných utkání a vyzkoušeli nové herní
styly.
Už nás čeká jen poslední turnaj spojený s ukončením
sezóny a v červenci ještě házenkářský kemp, na kterém se s týmem rozloučíme. Od nové sezóny přecházíme s Adamem k nově vytvořenému týmu mladších
žaček a trénování minižactva přebere Jitka Hradilová

(Kubelová). A protože s námi odchází téměř polovina
týmu, bude třeba doplnit oddíl minižactva a přípravky,
takže pokud máte dítě ve věku 5–10 let, přijďte vyzkoušet miniházenou.
Stejně tak pro doplnění týmu mladších žaček stále
potřebujeme další hráčky ročníků 2010, 2011 a 2012.
Pokud tedy máte doma děvčata těchto ročníků se zájmem o sport, zkuste je přivést k nám.
Další informace najdete na webu
www.hazenamenin.cz
a budou i na facebooku Házená Měnín.
Jiří Dolina
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Házená – starší žačky
V uplynulé sezóně jsme byli v mnoha případech vyrovnaným soupeřem pro ostatní družstva Jihomoravské ligy starších žákyní.
Naše žačky dokázaly získat 4 body. Srpnem odstartujeme letní přípravu na nadcházející sezónu, ve které se
ke konci měsíce střetneme v přípravném dvojzápase
s týmem z Kuřimi.
Od září startuje nová sezóna, do které máme již nyní
určeny cíle, kterých chceme dosáhnout. Věříme, že
s vaší podporou to dokážeme.
Nesmíme zapomenout na velké poděkování rodičům,
kteří přispěli svými sportovními výkony a dobrou náladou při posledním tréninku sezóny 2021/2022 v utkání „rodiče vs. žačky“. Ve velmi vyrovnaném utkání
nakonec strhlo vítězství na svou stranu družstvo žaček
poměrem 15:13.
Děkujeme fanouškům a rodičům za podporu a budeme se těšit v nové sezóně 2022/2023.
Přejeme klidné odpočinkové léto a v září na viděnou.
Sportu zdar!
Trenéři Lenka a Michal
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Sportovní klub Měnín
Přípravky
Máme za sebou jarní fotbalovou
sezónu. Musím napsat, že s počty
dětí ve fotbale, a nejenom v tom
měnínském, ale i v širokém okolí,
je to čím dál horší. Starší přípravka
funguje jen díky tomu, že ji doplňujeme hráči z té mladší. A pokud
nám onemocní více jak dva hráči,
už musíme zápasy překládat na
nové termíny.
Tři kluci ze starší přípravky nyní
končí. Proto se snažíme opět obnovit v Měníně tým mladších žáků,
a to spojením hráčů Měnín/Blučina, aby nemuseli za svým oblíbeným koníčkem dojíždět moc daleko. Samostatně bychom nebyli
schopni dát do kupy celý tým. Tak
snad se nám to podaří…
V pátek 10. 6. 2022 jsme uspořádali rozlučku se sezónou, kde jsme
za odvedené výkony a poctivé trénování pochválili děti a kde také
zaznělo poděkováním rodičům. Ti
děti podporují, vodí či vozí je jak na
tréninky, tak i na zápasy. Ještě jednou velké díky vám všem.

1

2
1 – minipřípravka
2 – mladší přípravka se svými rodiči:
Matyáš Zeman s tatínkem Markem,
Terezie Koudelková s tatínkem Františkem, Maksym Mysar s rodiči, Marek
Alfieri s maminkou Zuzanou, Marek
Eisenwort s tatínkem Karlem, Vojtěch
Krist s maminkou Alenou, Ella Vaňkovská s rodiči, Valerie Bogoczová,
Matyáš Hort s tatínkem Lubošem a Veronika Kiršová s tatínkem Davidem
3 – starší přípravka: Veronika Kiršová,
Marek Eisenwort, Radim Kirš, Matyáš
Hrdý, Daniel Pátek, Filip Fiala, Filip
Lysák, Daniel Kirš, Matěj Vognárek
a gólman Marek Alfieri

3
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Dorost:
Matyáš Flesar, Tomáš Macek, Lukáš
Strava, Tadeáš Buchta, Aleš Kolaja,
Pavel Voráč, Matěj Jochman a gólman
Šimon Odrážka

A tým:
Jakub Jochman, Pavel Wagner – vedoucí, Daniel Fruhvirt, Jan Aujeský,
Luděk Hojgr, Patrik Farmačka, Radek
Dohnálek, Michal Jedlička, Radim
Lacko, Martin Gold, Michal Pavlát
– zdravotník, Zdeněk Vykouřil – trenér, Vojtěch Žáček, Lukáš Kučera,
Zdeněk Urbánek, Marcel Hladký, Tomáš
Vykouřil, Roman Černý a Dominik
Holeček
B tým:
Tomáš Dozbaba, Petr Kordík, Richard
Srnec, Ondřej Absolon, Tomáš Hrdý,
Zdeněk Vaňkovský, Šimon Brabec,
Jan Jurszyga, Petr Bláha – trenér,
Petr Kysel, Roman Černý, Jiří Bednář, Marek Jeniš, Aleš Kolaja, Marek
Ajezdský, Erik Škubica

David Kirš míří do Regionální fotbalové akademie FAČR
Po dvou sezónách strávených v Rosicích se David Kirš probojoval do
Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kraje, kam nastoupí
po prázdninách. Odchovanec měnínského fotbalu nastřílel v letošní
sezóně v dresu Slovanu úctyhodných 38 branek a je druhým nejlepším
střelcem krajského přeboru mladších žáků. Davidovi tímto gratulujeme
a přejeme mu hodně úspěchů v jeho nové fotbalové etapě!
FC Slovan Rosice
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Naši mladí fotbalisté na turnaji v Nitře
Trenéři SK Měnín mladších žáků a starších přípravek
David Kirš a David Fiala přijali nabídku ze Slovenska
k účasti na turnaji v Nitře Pribina Cup 2022.
Nepodařilo se jim sestavit tým pouze z Měníňáků,
a tak nás velice ochotně doplnili kluci odjinud: Kryštof
z Otmarova, Jakub z Telnice, Honza, David, Dominik,
Daniel a František z RAFK Rajhrad.
Od pátku 17. 6. do neděle 19. 6. se na Slovensku
sešlo 14 týmů nejen ze Slovenska, ale i z Maďarska,
Českou republiku zastupoval pouze náš tým.
Ze sobotních 6 utkání se klukům podařilo pět z nich
vyhrát a v jednom remizovat.
Dokonce porazili i prvoligový slovenský tým Nitry
a Dunajskou Stredu a „chalani zo Slovenska sa ich
chodili pýtať, odkiaľ sú a čo hrajú a kde že je vôbec
ten Měnín“.
Bohužel v neděli na kluky padla únava a už se tolik
nedařilo. Zápas FK Měnín–Zbeny skončil nerozhodně
0:0, a proto musely rozhodnout penalty. Při nich jsme
prohráli 1:2. Tím se sen o finále rozplynul a nastal boj
alespoň o bronz.
Poslední zápas FK Měnín–Chrenová, v němž kluci
prohráli 0:1, rozhodl o velmi nepopulárním 4. místě
v celkovém umístění.
Pro kluky obrovské zklamání, že nezískají pohár, ale
na druhou stranu obrovská zkušenost a zážitek, který
jim už nikdo nevezme.

David Fiala – trenér, Dominik Sýkora (RAFK), Tomáš
Grolich, Jan Máša (RAFK), Kryštof Brabec, David Fiala (RAFK),
František Svora (RAFK), Jakub Václavek (Telnice), David
Kirš – trenér, Tomáš Střílek, David Kirš, Filip Fiala, Radim
Kirš a gólman Daniel Vyklický (RAFK)

Velké díky patří SK Měnín za finanční podporu,
Tomáši Brabcovi za půjčení dvou vozů Toyota a rodičům za podporu jak finanční, tak hlavně tu fanouškovskou, které bylo opravdu hodně.
Petra Kiršová

McDonald’s Cup 2022
Pod záštitou Základní školy Měnín se na našem hřišti
v květnu opět uskutečnil McDonald’s Cup. V jednom
týdnu sehrála zápasy 1.–3. třída, ti skončili na 5. místě.

V dalším týdnu se uskutečnil turnaj pro 4.–5. třídu a ti
se umístili na krásném 2. místě ze 6 družstev.
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Pohádkový potůček VII
Po více než dvou letech, kdy nám všem nepřála pandemická situace, proběhl již sedmý ročník akce Pohádkový potůček.
Sportovně zábavní odpoledne pro děti mělo tentokráte podtitul „Z pohádky do pohádky cestou Za
humny“.
Děti se tak mohly setkat se svými oblíbenými pohádkovými postavami. Cestou Za humny je čekalo 11 stanovišť, na kterých plnily různé dovednostní a vědomostní úkoly, za jejichž splnění (i nesplnění) je čekala
drobná odměna.
Krásným odpolednem v areálu sokolovny provázel
moderátor. Vystoupily mažoretky, děti se povozily na
ponících, tancovaly, skákaly na skákacím hradě, soutěžily, kreslilo se na obličej.
No a co by to bylo za akci bez dobrovolných hasičů
Měnín? Právě oni pro děti zařídili tu největší a nejlepší
zábavu. Co to bylo? No přece zlatý hřeb odpoledne –
obrovská kupa pěny, ve které se děti s radostí vydováděly.
Děkujeme za obrovskou návštěvu. Děkujeme za
velikou podporu, které si moc vážíme.
Již nyní se moc těšíme na příští rok, na Pohádkový potůček s pořadovým číslem VIII.
Členové TJ Sokol Měnín
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