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ZPRÁVY Z OBCE

Zasedání Zastupitelstva obce Měnín
Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Měnín č. 3/2022 ze dne 23. 6. 2022
V souvislosti se zvýšenou ochranou osobních údajů (GDPR) není možné některé konkrétní údaje ze Zastupitelstva
obce Měnín zveřejňovat. Děkujeme za pochopení.

Přehled činnosti obce

Kamerový systém obce
Zástupce společnosti HYSPERIA GROUP, s. r. o., ul.
1. máje 71, Zastávka seznámil Radu obce s nabídkou na
vybudování kamerového systému v obci.

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 cyklotrasa Měnín – Moutnice
ve výši 117 669 Kč.

Komunitní energetika – energetická studie k FVE
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.

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích
Starosta obce podal na Odbor dopravy MěÚ Židlochovice návrh na omezení rychlosti při vjezdu do Měnína od
Blučiny na 70 km/hod. Návrh této úpravy byl projednán
s Policií ČR, dopravním inspektorátem Brno. Na základě
tohoto projednání a vlastního posouzení Odbor dopravy
návrh zamítl.

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.
ŘSD má záměr na svoje náklady tyto mosty odstranit,
a to bez náhrady. Naše obec vyjádřila podporu obci Opatovice a připravenost k součinnosti při řešení výše uvedené problematiky dálničních nadjezdů a jejich zachování.

Intenzifikace a modernizace ČOV Měnín
Společnost DUIS, s. r. o., Brno předala obci projektovou
dokumentaci pro společné povolení stavby (DSP) na akci
„ČOV Měnín – intenzifikace a modernizace – PD“. Cena
za zpracování projektové dokumentace je 1 450 790 Kč
s DPH.

Oprava pomníku sv. Jana Nepomuckého
Pan Petr Jedlička provede opravu pomníku sv. Jana
Nepomuckého před rodinným domem č. p. 22 v Měníně.
Cena díla je 78 000 Kč.

Stavební práce
Bylo provedeno připojení kina na veřejný vodovod.
Pokračují práce na úpravě vodního toku Říčky.

Záměr umístění větrných elektráren v katastru obce
Měnín
Zástupci společnosti Rayo Engineering, s.r.o., seznámili
Zastupitelstvo obce s možností umístění větrných elektráren v katastru obce Měnín.

Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Měnín č. 4/2022 ze dne 8. 9. 2022
Přehled činnosti obce
Úsekové měření rychlosti v obci Měnín
Obec Měnín obdržela souhlasné sdělení Odboru služby
dopravní policie KŘP JMK k žádosti o stanovisko k úsekovému měření rychlosti v obci. Ke kladnému vyjádření
Odboru služby dopravní policie muselo vedení obce připravit harmonogram odstranění některých závadových
stavů. Je předpoklad, že se do konce roku 2022 podaří
projekt úsekového měření rychlosti dokončit.

Oprava místních komunikací
V měsíci červenci byla provedena oprava tří místních
komunikací. Cesta od mostu u Rybníčka po lesík „Raleňák“ byla provedena firmou ASFALTUJEME CZ v celkové ceně 360 000 Kč bez DPH.
Opravu komunikace od ul. Kozí po ul. Blučinskou a komunikace od ul. Na Klínku k zahradám provedla firma VIA
SYSTÉM SE v hodnotě 342 000 Kč bez DPH.
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Energetická studie pro ČOV Měnín
Společnost Plus projekt předala obci studii energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie pro ČOV
Měnín. Je doporučena fotovoltaická elektrárna (FVE)
s instalovanými 81 kusy fotovoltaických panelů o výkonu
30,8 kWp, jejíž výroba bude přímo spotřebována v ČOV.
Mělo by dojít k pokrytí vlastní spotřeby z 25 %.

Senior taxi
ORP Židlochovice připravilo pro seniory projekt Senior
taxi. Tuto službu mohou senioři ze správního obvodu
Židlochovice, kteří jsou starší 65 let, využít pro cesty po
správním obvodu Židlochovice za rodinou, přáteli, na
úřady, k lékaři, na nákupy za cenu jedné jízdy 20 Kč.
Místní energetická koncepce
Společnost Plus projekt Brno zpracovává žádost o dotaci do programu EFEKT na financování místní energetické koncepce obce, kdy lze získat až 90% dotační podporu. Měla by být návodem, jak optimalizovat a snižovat
energetickou náročnost v obci.

Změna č. 3 ÚP Měnín
Občané a zástupci firem podali šest návrhů na pořízení
změny č. 3 Územního plánu Měnín.
V pěti případech byly návrhy doporučeny k prověření ve
Změně č. 3 ÚP Měnín, v jednom nikoliv. Vedení obce předložilo čtyři návrhy změny ÚP Měnín, které byly doporučeny
k prověření ve Změně č. 3 ÚP Měnín.

Dětská skupina Měnín
Firma ArePlan, s. r. o., pracuje na přípravě projektu „Dětské skupiny Měnín“. Jedná se o výstavbu nové budovy
na pozemcích sousedících s Mateřskou školou Měnín.

Žádost o odkoupení pozemku
Soukromá osoba žádá o odkoupení pozemků par. č.
1406/14 a 1406/5 v k. ú. Měnín o rozlohách 3 725 m²
a 47 m². Záměrem obce není prodej těchto pozemků.

Modernizace fotbalového areálu Měnín
Národní sportovní agentura zahájila kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti obce o finanční podporu projektu na oplocení a úpravy na fotbalovém hřišti.
Administraci dotačního titulu pro obec Měnín zajišťuje
společnost Plus projekt Brno.

Žádost o odkoupení pozemku
Společenství vlastníků žádá o odkoupení pozemku par.
č. 834/5 v k. ú. Měnín o výměře 50 m² dle geometrického
plánu ze dne 27. 9. 2017, číslo 1328-170/2017. Záměrem
obce je prodej pozemku par. č. 834/5 v k. ú. Měnín.

Vybavení návsi mobiliářem
Předmětem tohoto dotačního projektu je vybudování
stojanu pro cyklisty se solárním panelem a AED (defibrilátorem), dobíječkou a kompresorem. Stojan bude umístěn v blízkosti sportovní haly u výdejního stojanu firmy
Zásilkovna.

Žádost o pronájem části pozemku par. č. 143/25
Pekařství KESI žádá o pronájem části pozemku par. č.
143/25 v k. ú. Měnín o výměře 20 m² (5 x 4 m) za účelem
umístění nového rozšířeného prodejního stánku s pečivem. Záměrem obce je pronájem části pozemku par. č.
143/25 v k. ú. Měnín.

LED osvětlení – úspora elektrické energie
V dnešní době doprovázené velkými nárůsty cen
energií se v naší obci podařilo dokončit modernizaci veřejného osvětlení.
Po loňském roce, kdy došlo k výměně velké části světelných bodů za LED osvětlení, jednak díky dotačnímu
programu EFEKT a jednak modernizaci hrazené v plné
výši obcí, došlo i na drobné úseky, kde se doposud svítilo neúspornými světly.
Jedná se o část obce v „Rybičkové uličce“ naproti obchodnímu domu Karlova pekárna, kde již sice LED
světla byla, ale v malém počtu a špatně umístěná. Nyní
je již celá ulička osvětlena dostatečně.
Další výrazné zlepšení osvětlení se provedlo v místní
části „Jalovisko“, kde byly vyměněny původní dřevěné
sloupy za kovové a osazeny výkonnějšími, ale úspornějšími LED světelnými tělesy.

Poslední částí, kde probíhala rekonstrukce osvětlení,
byl dvůr za radnicí. Zde se navýšil celkový počet světel
na čtyři kusy, provedla se instalace nové kabeláže
a rozvaděče. Sloupy byly umístěny mimo střed vydlážděného „náměstíčka“ k živému plotu (už by nemělo docházet k najíždění automobilů na sloupy) a namontovala
se moderní, úsporná LED světla, která celou plochu dostatečně osvětlí zejména pro pořádání kulturních a společenských akcí.
V současné době máme tedy až na malé výjimky vyměněny všechny světelné body v obci a nezbývá než
doufat, že se snížená spotřeba projeví v co největší
míře na fakturách za spotřebovanou elektrickou energii.
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Poděkování Domova sv. Luisy v Rajhradě
Dne 5. září k nám do Domova se
zvláštním režimem sv. Luisy v Rajhradě, kde pečujeme o klienty s Alzheimerovou nemocí, zavítaly děti
naší sociální pracovnice – Daniela
a Tadeáš – a děti paní Stravové Karolína a Lukáš. Paní Stravová nám
zapůjčila kroje a díky tomu je děti
mohly předvést. Tanec a zpěv lidových hodových písní se nesly celým
domovem. Klienti se tak mohli vrátit
do doby, kdy oni sami (někteří) chodili v průvodu. Další z krásných dnů
věnovaných vzpomínkám, ale i okamžikům tady a teď. Děkujeme!
Bára Funková
sociální pracovnice DZR

Výzva Povodí Moravy, s.p.
– nezřizovat odběrná zařízení k zálivce bez předchozího souhlasu správce toku a povolení Odboru ŽP
Městského úřadu Židlochovice.

V současné době byla oprava hrází Říčky v Měníně
dokončena. Aby tyto hráze mohly v dalších letech řádně
plnit svou ochrannou funkci, dovolujeme si stručně seznámit občany s nepovolenými a především dle zákona
o ochraně přírody a krajiny a zákona o vodách nepřípustnými činnostmi:
– žádným způsobem neupravovat koryto a hráze ke
svým potřebám,
– na korunách ochranných hrází nejezdit auty a zemědělskými stroji,
– nevysazovat dřeviny a keře na tělesech ochranných
hrází,
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Volby do Zastupitelstva obce Měnín
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Měnín, které se konaly ve dnech 23. a 24. 9. 2022
Počet voličů zapsaných v seznamu voličů:

1 410

Počet voličů, kteří se zúčastnili voleb, kterým byly vydány úřední obálky:

713

Počet odevzdaných úředních obálek, tj. vhozených do volební urny:

711

Počet volených členů do zastupitelstva:

15

Celkem platných hlasů:

9 221

Počet
kandidátů

Počet
získaných hlasů

Počet
získaných mandátů

Nezávislí kandidáti pro Měnín

15

4 506

7

KDU-ČSL a nestraníci

15

2 858

5

Občanská demokratická strana

14

1 857

3

Volební strana

Zvolení členové Zastupitelstva obce Měnín
Volební strana č. 1
Nezávislí kandidáti pro Měnín

Volební strana č. 2
KDU-ČSL a nestraníci

Pořadí
zvolení

Jméno a příjmení

Počet
získaných hlasů

1.

Marek Chudáček

2.

Pořadí
zvolení

Jméno a příjmení

Počet
získaných hlasů

465

1.

Dalibor Gold

349

Ilona Vondráčková

341

2.

Daniel Wagner

328

3.

Richard Srnec

340

3.

Oldřich Odrážka

288

4.

Ondřej Žák

330

4.

Iva Stravová

266

5.

Petr Vondráček

329

5.

David Kirš

176

6.

Jiří Dolina

326

7.

René Misák

284

Volební strana č. 3
Občanská demokratická strana

6

Pořadí
zvolení

Jméno a příjmení

Počet
získaných hlasů

1.

Jiří Richter

298

2.

Zdeněk Jochman

273

3.

Dagmar Tronečková

183
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Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Měnín, které se konaly ve dnech 23. a 24. 9. 2022
Volební strana č. 1
Nezávislí kandidáti pro Měnín

Volební strana č. 2
KDU-ČSL a nestraníci
Počet
získaných hlasů

Pořadí
zvolení

Počet
získaných hlasů

Pořadí
zvolení

Jméno a příjmení

1.

Lukáš Kopřiva

302

1.

Petra Kiršová

185

2.

Lukáš Krátký

248

2.

Alena Geršlová

182

3.

Jaroslav Gremmel

232

3.

Andrei Ianosteac

136

4.

Michaela Drlíková

254

4.

Libor Ondráček

136

5.

Petr Florian

262

5.

David Fiala

168

6.

Jana Bučková

248

6.

Jiří Strava

180

7.

Radek Vaníček

249

7.

Roman Jahoda

156

8.

Jan Sedláček

296

8.

Pavel Kovač

95

9.

Jaroslav Florian

100

Miroslav Sekanina

113

10.

Jméno a příjmení

Volební strana č. 3
Občanská demokratická strana
Pořadí
zvolení

Jméno a příjmení

Počet
získaných hlasů

1.

Pavel Wagner

143

2.

Vlastimil Proks

121

3.

Zdeněk Vykouřil

96

4.

Vojtěch Mares

130

5.

David Zima

131

6.

David Winkler

59

7.

Zdeněk Urban

72

8.

Kateřina Krajíčková

63

9.

David Šamánek

80

10.

Jiřina Žáková

134

11.

Martin Hytych

74
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Den pro Adámka
Charitativní akce Motýlí křídla
aneb Den pro Adámka
Sokolovna Měnín, 17. 9. 2022
Jeden z našich nejmenších měnínských spoluobčánků, Adámek Bezděk, se narodil s nemocí „motýlích křídel“.
Onemocnění je vrozené a doposud nevyléčitelné.
Kůže a sliznice jsou velmi tenké a křehké, jako motýlí
křídla. To pak způsobuje, že se na kůži tvoří bolavé puchýře a velmi lehce se poškodí. Je tedy potřeba se
o kůži starat, ošetřovat bolavá místa, promazávat celé
tělo, obvazovat končetiny, nebo i celé tělo.
Všechen obvazový materiál a pomůcky jsou velmi nákladné. Bohužel, pojišťovny nehradí potřebný materiál
v plné výši. Proto se před několika měsíci bývalé házenkářky – spoluhráčky Martiny Bezděkové (maminky
Adámka) rozhodly, že uspořádají ve prospěch Adámka menší benefiční akci, aby rodině Bezděkových pomohly.
brovolníků, podílely i děti ze sportovního příměstského
tábora a školní družiny Měnín.
Odpoledne pak vyvrcholilo zápasem v házené maminek a tatínků a následnou tombolou, na kterou přispělo
několik desítek lidí a firem z Měnína a širokého okolí.

Slovo dalo slovo a spoluhráčky Martiny, TJ Sokol
Měnín a nadace Život dětem, o.p.s., se dohodli, že pro
Adámka připraví opravdovou charitativní akci se vším
všudy.
Nadace Život dětem, o. p. s., celou akci oficiálně zastřešila. Dále zřídila Adámkovi ke sbírkovému účtu
83297339/0800 jeho vlastní variabilní symbol 5858.
Variabilní symbol i účet jsou nadále aktivní!
Sokol Měnín pak zorganizoval samotnou charitativní
akci v sokolovně Měnín. Na přípravě a vlastním charitativním odpoledni se podílelo mnoho dobrovolníků.

Těch lidiček, co přiložili ruku k dílu nebo přispěli
finančně či hmotným darem, je strašně moc.
Omlouváme se těm, které jsme nejmenovali.
V každém případě všem patří veliké díky!
No a teď to nejdůležitější. Dobří lidé jsou stále
mezi námi! Během odpoledne se podařilo vybrat
113 120 Kč + 2 EUR! a na sbírkovém účtu přibylo
dalších 67 832 Kč. Celá akce tak přinesla neuvěřitelných 180 952 Kč (jedná se o stav k 27. 9. 2022)!

Celým odpolednem provázel moderátor Zdeněk Sedlák, hrála a zpívala měnínská hudební skupina Blue
Fires. V rámci odpoledne sehráli zápasy naši nejmenší
sportovci, holky a kluci z SK Měnín a Sokola Měnín. Vystoupily měnínské mažoretky.
Děti se mohly vydovádět na skákacím hradu nebo se
povozit na ponících, jež k nám přivezli manželé Sekaninovi z Telnice.
Velkým zpestřením byla simulace zásahu profesionálů HZS a ZZS JMK u dopravní nehody s vyproštěním
a ošetřením zraněných osob, a to vše za asistence měnínských dobrovolných hasičů.
V sokolovně probíhal jarmark, který nám pomohly
uspořádat nejstarší členky Sokola a Spolek zdravotně
postižených Měnín, kde si mohli všichni návštěvníci zakoupit drobné předměty na podporu Adámka. Na výrobě těchto předmětů se, mimo mnohých dalších do-

Dovolte, abychom ještě jednou všem, kteří se na
celé akci podíleli anebo přispěli finančními či hmotnými dary, jménem Adámka a rodiny Bezděkových
hluboce a s úctou poděkovali.
DĚKUJEME! CARPE DIEM!
Spoluhráčky Martiny, TJ Sokol Měnín
a Život dětem, o.p.s.
P.S: Foto a video naleznete na tomto odkaze:
www.sportovnihalamenin.cz/fotogalerie
Foto: Marek Čermák
8
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Hody 2022
V letošním roce se nám po dvouleté prodlevě, způsobené pandemií a s ní spojenými opatřeními, naskytla
příležitost obnovit v Měníně tradici Markétských hodů.
Přípravy začaly již v jarních měsících. Vzhledem
k množství nových párů a chystaných změn bylo jasné,
že nás nečeká nic jednoduchého.
V sobotu proběhlo tradiční zvaní občanů na hody. Jak
je zvykem, nalévalo se víno, rozdávaly se rozmarýny
a pozvánky, na kterých bylo nově možné najít mapku
nedělního průvodu. Stárci byli vítáni s úsměvy a nejednou pohoštěni dobrým jídlem a pitím. Večer se uskutečnila tradiční hodová zábava, kde jsme se sešli v hojném počtu.
Nedělní program byl započat hodovou mší svatou
v kostele sv. Markéty za přítomnosti krojovaných stárků.
Následoval průvod, který letos doznal několika změn.
Na hřišti se sešli pouze stárci s kapelou Hovorané
a společně se za zpěvu vydali k domu hlavní stárky,
kde už na ně čekala děvčata v krojích s dětmi a občerstvením. Před domem se stárci shromáždili do půlkruhu a své stárky si museli vyzpívat. Odtud jsme již vyrazili všichni společně k domu pana starosty, kde nám
bylo poprvé předáno hodové právo. Průvod pokračoval
na hřiště, kde jsme odtančili Moravskou besedu, a následovala hodová zábava. Ve večerních hodinách mohli
návštěvníci jako novinku zhlédnout Českou besedu,
která sklidila velký úspěch. Také jsme u nás již podruhé
přivítali přespolní chasy, především z Blučiny.
V pondělí se o program postarali ženáči, taktéž svým
krojovaným průvodem a večerní zábavou plnou zpěvu
a tance.
Poslední akcí, která je symbolicky spjatá s hody, je
u nás kácení máje, které se letos uskutečnilo začátkem

srpna. Stárci si, mimo jiné, připravili pro návštěvníky
půlnoční překvapení s ohňostrojem.
Mája byla „pokácena“ několika sekyrkami, a tím byly
ukončeny i letošní hody, které přinesly hodně nového
a zároveň oživily již zaběhnuté tradice.
Velké díky patří všem stárkům, rodičům, pořadatelům
a v neposlední řadě občanům, kteří nám pomáhali
a podporovali nás.
Michaela Melová
Foto: Jiří Doležal
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Ženáčské hody
V Měníně mají skoro 20letou tradici. Nemalá skupinka úžasných lidiček
(Buchtovi, Dvořáčkovi, Tukačovi, Palánovi, Šindelářovi a další) se v roce
2003 domluvila a pod vedením p. Frankové a Hejnové uspořádala 1. ženáčské hody. Za doprovodu dechové kapely vyrazili v pondělí v podvečer průvodem obcí. Věřím, že to chtělo hodně kuráže a vytrvalosti, vše zorganizovat
a domluvit. My služebně mladší jim za to moc děkujeme a jsme rádi, že jsme
se mohli po čase k nim připojit. S touhle partou byla radost zpívat. Postupně
se složení stárků mění. Ne protože by to ti služebně starší již nezvládali, ale
mají svoje další povinnosti. Většina z nich se přesunula do rolí babiček a dědečků a vychovávají nám novou generaci stárků.
Za těch pár let se nám několikrát podařilo překonat mladou chasu co do
počtu párů. Užíváme si to a s radostí zpíváme a tančíme v duchu lidových
tradic.
Samozřejmě nesmím zapomenout na důležitou roli pánů sklepníků, kteří
chodí též v průvodu a starají se o pitný režim všech zúčastněných, včetně
dětí.
Kroje si zatím půjčujeme, dříve z Hodějic, pak z Jiříkovic nebo Velkých
Němčic a teď již po několik let z Nížkovic; letos jsme košile pánů měli z Rajhradic. Jsou mezi námi i tací, co mají kroje svoje. Naším přáním je zachovat
tuto tradici, i přes menší účast na pondělní hodové zábavě, rozdávat radost
a dobrou náladu a snad i do budoucna obnovit naše místní kroje.
A na závěr malá perlička. Na první hody si někteří stárci nechali hromadně
vyrobit juchačky s nápisem. Záhadně se z nich ztratil háček, najdete odkud?
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Připravila Iva Stravová
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Základní škola Měnín
Angličtina s rodilým mluvčím

Postřehy našich žáků:
Jsem velice rád, že sem Bruno jezdí. Myslím, že nám
to hodně pomůže s angličtinou.
S Brunem byla sranda. Líbilo se mi, jak jsme pracovali
ve skupinách.
Líbí se mi, že nás někdo učí o Americe. Těším se, že
zase přijde.

V září nás opět navštívil Bruno, rodilý mluvčí z USA.
Tématem hodin AJ byl zeměpis Spojených států amerických. Programu se zúčastnili žáci 4.– 9. třídy.
Zahřívací aktivitou bylo kreslení mapy a vlajky USA,
řazení největších amerických měst podle velikosti a nalezení jejich polohy v mapě.
Dále jsme si ukazovali polohu jednotlivých států, zajímavá místa a národní parky. Povídali jsme si o slavných osobnostech, aktuálních tématech (hurikán Ian)
a vyšetřili jsme si i chvilku na otázky pro Bruna samotného.

Zajímavost závěrem:
V říjnu probíhá na Aljašce volba nejtlustšího medvěda. V následných hodinách AJ jsme zkusili hádat,
který medvěd vyhraje. Soutěž stále probíhá, na fotce
je medvěd Otis, který vyhrál loni.

Jak jsme letos (ne)šli na Výhon
Konec září nám opět připomněl významnou událost
našich dějin – zavraždění knížete Václava. Při této příležitosti jsme letos opět chtěli vyrazit s našimi žáky na
pěší túru, jejímž cílem měla být rozhledna Výhon. Plány
na výlet nám ale tentokrát překazila nepřízeň počasí.
Úterní dopoledne proto žáci strávili ve škole spolu se
svými třídními učiteli, kteří pro ně přichystali náhradní
program.
O připomínku historických událostí jsme ale nepřišli.
Pod vedením paní učitelky Měřínské nám žáci z 9. a 8.
třídy přiblížili osobnost svatého Václava, patrona české
země, stejně jako 810. výročí vydání Zlaté buly sicilské
zaručující dědičný královský titul dynastii Přemyslovců.
Úterní dopoledne před státním svátkem nám tedy přineslo nejen zábavu, ale i poučení.

13
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Základní škola Měnín
Adaptační kurz – 7. třída
V polovině září se žáci 7. třídy zúčastnili adaptačního
kurzu v Outdoor Resortu Březová. Třídenní program byl
hodně nabitý. Vyzkoušeli si mnoho aktivit, např. lezecké
stěny, lukostřelbu, paintball, vysokolanový park, interaktivní strašidelnou hru Karlštejn, bungee running a další.
V těchto většinou adrenalinových disciplínách děti projevovaly obrovskou odvahu, skvělé fyzické schopnosti,
ale také sportovního ducha. Fandily si a povzbuzovaly
se navzájem.
Společně strávený čas prožili žáci velice aktivně
a hodnotili kurz jen pozitivně!!!

Lipka
V úterý 20. 9. 2022 se žáci třetího ročníku naší školy
vydali na Lipku – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání v Brně. Zaměstnanci pro ně připravili program s názvem „Jak roste chléb“. Děti si vyslechly krátkou pohádku a pak se hravou formou seznamovaly
s tím, co předchází tomu, než si položíme na stůl upe-

čený chléb. Mimo jiné zkoušely mlátit obilí cepem, mlely
mouku, zadělávaly na chleba a z vykynutého těsta si
vytvarovaly chlebánky. Upečené voňavé preclíky, pletýnky a rohlíčky provoněly celý autobus na zpáteční
cestě domů.
Programy na Lipce jsou velmi pěkné a poučné. Rádi
sem s dětmi jezdíme.
Mgr. Hana Kubíčková
14
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Prvňáčci poprvé na výletě
1. září nastoupili prvňáčci do školy. Seznámili se
s novým prostředím, družinou, vyučováním i s přestávkami. A hned společně s třeťáky vyrazili na výlet do
Brna. Naše škola už roky navštěvuje ekologické středisko Lipka, kde pro děti připravují dopolední program
s tematikou poznávání přírody, přírodních cyklů a lidových zvyků.
Náš program se jmenoval Jablůňka a Ořešánek.
Jedna skupina na zahradě sbírala jablka, dělala mošt
a seznamovala se s podzimní zahradou. Druhá skupina
poznávala všemi smysly ořech, slupkami barvila látku,

vytvářela panáčka Ořešánka, ze skořápek vyráběla hudební nástroje a další zajímavosti.
Počasí nám vyšlo, děti byly zvídavé, nadšené a šikovné.
Za 1.třídu napsala Mgr. Nataša Nováková.

Přípravná třída
aneb ,,Škola je náš kamarád“
V září se v naší základní škole otevřela „Přípravná
třída“, kterou můžete znát také pod názvem Nultý ročník.
Tato třída je především pro děti, které měly v letošním
roce nastoupit do 1. třídy, ale z nějakého důvodu jim to
nebylo doporučeno. Děti v tomto ročníku se učí formou hry. Získávají znalosti, dovednosti, které jsou třeba
k nástupu do 1. třídy. Pokud dětem z „Přípravky“ položíte otázku „Co jste se dnes učily?‘‘, odpoví Vám: „My
se neučíme, my si hrajeme, cvičíme, tančíme, zpíváme,
recitujeme básničky, vyprávíme si pohádky, také chodíme ven, kde plníme různé pohybové úkoly a hrajeme
hry.‘‘ Často také sbíráme různé přírodniny, se kterými
následně pracujeme a něco pěkného z nich vyrábíme.
Nemyslete si, máme rozvrh hodin jako každá třída na
základní škole, český jazyk ani matematika nás neminou, v prvouce se vždy něco nového dozvíme o světě
kolem nás a nejraději jezdíme do plavání.
I přesto, že máme za sebou teprve dva měsíce, už
teď je vidět na dětech velký pokrok. A co je pro mě jako
učitelku nejdůležitější, nadšení dětí z toho, že samy na
sobě vidí, jak se neustále zlepšují.
15
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SOKOL Měnín
Družstvo mladších žaček
Po nějaké době máme v Měníně opět družstvo
mladších žaček. Převážná část hráček přešla z oddílu miniházené a přibylo i pár nových děvčat. Trénujeme zhruba od poloviny srpna, vždy v úterý a ve
čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin ve sportovní hale.
Náš první nesoutěžní turnaj se konal 27. a 28. 8.
v Kuřimi pod názvem Partner Cities Cup. Jednalo se
o tradiční kuřimský festival házené, se spoustou doprovodného programu. Pro nás to byla především
zkouška před vstupem do nové sezóny. Výsledky odpovídaly naší nepříliš velké zkušenosti s hrou na velkém hřišti, s tím jsme ovšem počítali, protože pro některé hráčky to zároveň bylo první setkání s házenou po prázdninách. I přesto si děvčata turnaj užila,
obzvlášť návštěvu přilehlého aquaparku (bezplatně
v rámci turnaje). Odjížděli jsme s pocitem, že je určitě
co zlepšovat, a pokusíme se do příštího ročníku této
akce lépe připravit.
Další nesoutěžní akcí byl turnaj na zahájení sezóny
v nedalekých Hostěrádkách. Utkali jsme se s domácími týmy děvčat a kluků a s děvčaty z Kuřimi.
Ani tady se nám nepodařilo dosáhnout vítězství, ale
hráčky se dostávaly čím dál víc do herního stylu
a techniky.
Náš první soutěžní turnaj se měl konat opět v Hostěrádkách, pro nepřízeň počasí se přesunul do haly

ve Šlapanicích. Nově se soutěž hraje turnajovým systémem, to znamená odehrání 3 zápasů v jeden den.
Kvůli tomu se upravil i čas utkání a nově se hraje
8 minut osobní obrana a 15 minut klasická házená.
Utkali jsme se se soupeři z Hostěrádek, Hodonína
a Velké nad Veličkou. Výsledky 4 :13, 7:16 a 4 : 20
nevypadají moc uspokojivě, nicméně největší ztrátu
jsme utrpěli vždy v první části, kdy se hraje osobní
obrana, v druhé části, kdy se hraje už klasická házená, jsme už byli mnohem lepší, jen se nepodařilo
tu počáteční ztrátu dohnat. Z tohoto turnaje jsme odjížděli s tím, že musíme zapracovat především na
osobní obraně, tak aby nedocházelo k velkým rozdílům ve skóre, které se potom těžce dohání.
Další soutěžní turnaje nás čekají 2. 10. v Ivančicích, 9. 10. v Kuřimi a 5. 11. v Měníně.
Pro doplnění týmu mladších žaček stále potřebujeme další hráčky ročníků 2010, 2011 a 2012, takže
pokud máte doma děvčata těchto ročníků se zájmem
o sport, zkuste je přivést k nám.

Turnaj 3. 9. 2022, Hostěrádky
Zadní řada: trenér Jiří Dolina, Julie Flajzarová, Marie Šillerová,
Denisa Hrouzková, Tereza Richterová, Vanessa Aujezdská,
Eliška Odrážková a trenér Richard Braun
Přední řada: brankářka Nikola Holíková (ležící), Vanda Kiliánová,
Adéla Ondráčková a Anežka Pokorná

Turnaj 18. 9. 2022, hala Šlapanice
Zadní řada: trenér Jiří Dolina, brankářka Nikola Holíková, brankářka Monika Rysková a trenér Adam Dolina
Přední řada: Vanda Kiliánová, Julie Flajzarová, Tereza Richterová, Eliška Odrážková, Vanessa Aujezdská, Marie Šillerová,
Denisa Hrouzková, Adéla Ondráčková a Anežka Pokorná

Další informace najdete na webu
www.hazenamenin.cz
a budou i na facebooku
https://www.facebook.com/hazenamenin/
Jiří Dolina
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Házená starší žačky
hrncem po několika zraněních v úvodních zápasech
turnaje a šrámech ještě z minulého týdne z Velké nad
Veličkou.

Sezóna jihomoravské ligy starších žaček odstartovala
25. 9. 2022 turnajem ve Velké nad Veličkou. Počínaje
letošní sezónou se jihomoravská liga hraje novým turnajovým způsobem, kdy týmy hrají 4 zápasy v jeden
den 2 ×15 minut. Na turnaji nás čekali 4 silní soupeři.
Bohužel tým zasáhly nemoci a nemohli jsme tak jet
v plné sestavě. I tak celý tým podal výborný výkon
a neměl se za co stydět.

Turnaj Měnín 1. 10. 2022
SHK Veselí n. M. - DDM Strážnice – Sokol Měnín 13:4
Sokol Měnín – HK Ivančice
8:19
SKH Velká n. V. – Sokol Měnín
30:5
SK Kuřim – Sokol Měnín
14:9

Turnaj Velká nad Veličkou 25. 9. 2022

Do konce letošního roku nás čekají ještě 3 ligové
turnaje, a to konkrétně:
• 16. 10. 2022 v Kuřimi, kde se utkáme s týmy SK
Kuřim, HK Ivančice, SHK Veselí nad Moravou, Tatran
Bohunice
• 5.11.2022 ve Veselí nad Moravou se utkáme s týmy
SKH Velká nad Veličkou, SK Kuřim, SHK Veselí nad
Moravou, Tatran Bohunice
• 12. 11. 2022 se v Ivančicích utkáme s týmy SK Kuřim,
Tatran Bohunice, HK Ivančice, SKH Velká nad Veličkou
Trenéři:
Martin Gargulák, Lenka Černá, Michal Černý

Sokol Měnín – HK Ivančice
10:21
SKH Velká n. V. – Sokol Měnín
19:11
SHK Veselí n. M. - DDM Strážnice – Sokol Měnín 23 : 10
Sokol Měnín – Tatran Bohunice
4:13
V sobotu 1. 10. 2022 proběhl další ligový turnaj starších žaček na domácí půdě ve sportovní hale v Měníně, kde tým starších žaček hrál opět 4 zápasy se soupeři SHK Veselí nad Moravou, HK Ivančice, SKH Velká
nad Veličkou a SK Kuřim. Děvčata podávala při každém zápase obrovské výkony a nechala na hřišti vše,
co se dosud naučila. Bohužel cíl odnést si z turnaje
minimálně první 2 body se rozplynul jako pára nad

© Ing. Dušan Kubela
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Měnínské Babí léto
V sobotu 1. 10. 2022 uspořádali zástupci obce Měnín
ve spolupráci s místními spolky akci Babí léto. I přes
proměnlivé počasí s trochou dešťových přeháněk se
akce zúčastnilo přes 100 dětí a kolem 200 dospělých.
Pro děti nachystaly zaměstnankyně základní a mateřské školy spoustu veselých úkolů včetně vyrábění podzimních věnečků z papíru. Nechyběly skákací hrady se
skluzavkou a do bříška výborné palačinky s marmeládou či čokoládou.
Dospěláci si mohli dát burčák od místních vinařů,
pivo, guláš, maso na grilu a jako zákusek koláče s tvarohem a povidly.
Po celou dobu hrála živá hudba. Zpestřením byl také
fotokoutek.

Kolem šesté hodiny všechny vyhnal už trvalý déšť.
Ovšem na náladě to neubralo. Nachystaly se stoly ve
vnitřních prostorách sálu a dále se veselilo uvnitř.
Děkujeme všem, kteří s akcí pomohli v rámci organizace a obsluhy, a také těm, kteří se akce zúčastnili a tím
podpořili kulturní vyžití v obci.
Text a foto: Petra Kiršová
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Jak krmit ptáčky
K tomuto účelu lze použít ocet (1:1 s vodou), po umytí
je pak nutné krmítko dobře vysušit.
Kosové uvítají stará jablka umístěná kamkoliv na
zem nebo ponechaná na stromě. Zejména havrani
a různí dravci ocení kousky masa, vnitřnosti a roztlučené kosti položené někde na zahradě. Strakapoudi,
brhlíci a sýkorky prý rádi doplní tukové zásoby díky lojovým koulím pověšeným na stromech. Nedoporučuje
se však nakupovat v hobby marketech, kde lůj může
být starý a žluklý, nejlepší je opatřit si čerstvý hovězí lůj
v některém řeznictví. Tolik teorie. Já osobně jsem však
s lojovou potravou na rozdíl od té sypké neměla žádný
úspěch.
Když se řekne krmení vodních ptáků, jako první každého napadne staré pečivo. Takovým labutím nebo
kachnám velmi chutná a kvůli kousku sacharidového
žvance jsou tito ptáci ochotní připlout poměrně blízko,
takže zejména děti krmení vodního ptactva milují. Nadmíra takovéto stravy však ptákům škodí. Sejde-li se takovýchto rohlíkových krmičů více, nepřinese to ptákům
nic dobrého. Ač nacpaní po vrch, jsou vlastně podvyživení, tedy mají nedostatek vitamínů, minerálů a stopových prvků, což se může negativně odrazit i na vývoji
mláďat. Odborníci doporučují nosit k vodě pouze základní potraviny – kukuřici, pšenici a další obilniny, hrášek (třeba mražený), salát a zeleninové odřezky nebo
slupky.
Betka Kopřivová

Jednou v zimě jsem narazila na článek, v němž odborníci varovali před přikrmováním ptáků starým či plesnivým pečivem nebo například těstovinami, protože nevhodná strava může ptákům způsobovat nejrůznější
potíže od poranění jícnu přes zažívací obtíže po fatální
onemocnění. Přišlo mi to jako naprosto triviální informace, ale pak jsem se zamyslela nad tím, co vlastně
vím o správném krmení ptáků. Protože ten, kdo je vždy
krmil správně, ať první hodí tvrdým rohlíkem. Prohledala jsem tedy internet, jak se to má vlastně dělat.
Chcete-li přijít bezpracně k těmto informacím, čtěte zde.
Ptáky lze pohostit bez velkého úsilí tím, že jim na zahradu vysadíte stromy nebo keře, jejichž plody mají
rádi. Hitparádě nejoblíbenějších keřů vévodí jeřáb, který
údajně může zajistit potravu až 63 druhům ptáků! Dalšími favority jsou hloh, dřín, ptačí zob, brslen nebo
svída. S jedovatostí některých bobulí si u ptáků nemusíme lámat hlavu; zatímco pro nás je například brslen
smrtelně jedovatý, našim opeřencům vůbec nevadí.
Pokud jde o přikrmování ptáků na krmítku, nic nezkazíme, pokud nasypeme na krmítko semena máku, slunečnice, lnu, dále proso, řepku, kukuřici, pšenici, oves,
drcená jádra vlašských a lískových ořechů. Na krmítko
nepatří staré, tvrdé nebo dokonce plesnivé pečivo, solí
či kořením ochucené potraviny, zbytky od oběda a podobně. Málokdo ví, že krmítko by se mělo čas od času
dezinfikovat, aby se zabránilo šíření chorob mezi ptáky.
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 trestní bezúhonnost
 na danou pozici Vás zaučíme

Email: jana.matejkova@moraviatech.cz

Tel.: 545 542 304
(pracovní dny 6:30 – 14:00 hod.)

9SŐtSDGĚ]iMPXRQDEt]HQRXSR]LFLYROHMWHSLäWH

 pečlivost
 samostatnost
 spolehlivost

3RæDGXMHPH

 osobní ohodnocení
 prémie + roční odměny
 náborový příspěvek
 příspěvek na stravování, důchodové připojištění
 ﬁremní SIM s hlasovým a datovým tarifem
 dovolená nad rámec ZP
 8. hodinový úvazek
 jednosměnný provoz pondělí - pátek

(individuálně dle pozice, po zkušební době bude upravena dle dovednosti)

 QiVWXSQtP]GD².ÿ

1DEt]tPH

Pro provoz v 7XŐDQHFK hledáme
pracovníka GRVOpYiUHQVNpYëURE\

© Ing. Dušan Kubela
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Máte obavy o zdravíí Va
ašeho
š o

A TÍSŇO
SŇO
OVÁ PÉČE

V případě akutních problémů stačí
stisknout jediné tlačítko. Zařízení
také umí samo rozpoznat a ohlásit
nouzovou situaci.

Odborný asistent
je dostupný 24 hodin
denně a ihned řeší
vzniklý problém.

Podle závažnosti kontaktuje
například členy rodiny nebo
záchrannou službu, která
klientovi pomůže.

hlas operátora a ten po vyhodnocení situace zvolí postup a formu zajišťované pomoci. Profesio
onálně proškolený asisten
nt je s klientem v neustálé
é ko-

Princip služby spočívá v tom, že klient má stále na dosah malé
elektronické zařízení s jediným tlačítkem. Po jeho stisknutí se ozve

Pomáháme řešit krizové životní situace v přirozeném domácím i venkovním prostředí,
a tím poskytujeme maximum samostatnosti, bezpečí a jistoty pro klienta
i jeho rodinu.
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Náš klient nepotřebuje mobilní telefon.
Zařízení se zabudovaným mikrofonem
a reproduktorem využívá jak pro příjem
hovorů tak i na vlastní volání při komunikaci se svoji rodinou a přáteli a to
s neomezeným tarifem.

Bez mobilního telefonu,
bez měsíčních plateb
za SIM kartu

Vo
oliteln součástí služby je tak
olitelnou
ak
ké pravidelná kontrola stavu klienta
či kontrola užívání léků. Pravidelně můžeme seniorovi připomínat, že si

oblíbené činnosti kvůli obavám z nečekaných problémů.

Senior i jeho rodina tak má jistotu, že se mu vždy dostane rychlé
a optimální pomoci. Získá tím větší sebedůvěru a nemusí si odepírat své

následné
é hospitalizace či nutného odchodu klienta do zařízení s trvalou péčí.

Ušetříte tak 2 580 Kč

Cena služby: 380 Kč měsíčně

Jistota pro Vás
á a Vaše
a blízké
b
24 hodin každý den

Všechny
š
tyto služby
slu
stisknutím jediného
ého tlačítk
ka

audio záznamů před
dních umělců

Při pravidelných volá
áních a aktivizačních

ČTENÍ Z KNIHO
OVNY
Y ANDĚLA NA DRÁ
ÁT
TĚ

3_2022_Sestava 1 11.10.22 8:59 Stránka 23

3_2022_Sestava 1 11.10.22 8:59 Stránka 24

Bouldering za
oponou

3R6WNURX{N\

2VWDWQÊGQ\
SRWHOHIRQLFNÆGRPOXY÷
5RPëD

www.boulderingzaoponou.cz
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