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ZPRÁVY Z OBCE

Vážení občané,

na ustavujícím zasedání zastupitelstva 20. října 2022 vzniklo
nové složení zastupitelstva a vedení obce. Stal jsem se novým
starostou obce Měnín. Považuji za důležité ještě jednou
poděkovat všem voličům, a především pak zastupitelstvu, 
kteří ve mě vložili důvěru.

Uvědomuji si, že vykonávat post starosty není lehká úloha,
a přistupuji k ní se vší pokorou a zodpovědností. 

Obzvlášť v době, kdy s námi hýbe dramatické zdražování
energií, potravin a ostatního zboží a služeb. Zažíváme nejvyšší
inflaci za poslední tři desetiletí, jakou tu naposledy ve funkci
zažil pan starosta Antonín Kment. Ale každá doba něco přináší. 

Vedení obce v minulém volebním období to nemělo vůbec
jednoduché. Nejprve se k nám z Číny raketovou rychlostí dostal
virus s názvem SARS-CoV-2 a oblétl zeměkouli v několika
variantách. Poté se jen kousek od nás prohnalo ničivé tornádo.
Naši hasiči ihned vyjeli na pomoc. K tomu se připojilo i Kino
Měnín s bezplatnou letní projekcí v Mikulčicích. Obec Měnín
poslala do inkriminované oblasti finanční dar. A v neposlední
řadě mezi tyto mimořádné události patří naprosto nesmyslné
napadení Ukrajiny agresivním Ruskem. Z toho vyplynula
obrovská uprchlická vlna, která se dotkla i naší obce. Vedení
obce na všechny zmíněné události ve spolupráci s občany
a dobrovolníky vždy pohotově zareagovalo. I přes nesnáze 
se toho v obci za poslední volební období událo mnoho. 

Od výstavby sportovní haly, nového pavilonu základní školy,
rekonstrukce travnaté plochy na fotbalovém hřišti 
až po opravené cesty a parkoviště. 

Tímto bych chtěl minulému vedení obce poděkovat.

20. října mi bylo hozeno laso, které jsem chytil. Za mě se
postavilo nově zvolené zastupitelstvo. Pevně doufám, 
že budeme ve volebním období 2022–2026 všichni táhnout 
za jeden provaz a budeme zodpovědně pracovat pro blaho
našich občanů.

Vážení spoluobčané, chtěl bych vám popřát klidný advent,
veselé Vánoce a ať se vám v novém roce 2023 vede dobře, 
jste zdraví a splní se vám vše, co si přejete.

Váš starosta
Marek Chudáček

Slovo starosty
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ZPRÁVY Z OBCE

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 
se konalo ustavující zasedání 
Zastupitelstva obce Měnín.

Zastupitelstvo obce volilo starostu, místostarostu,
členy rady a předsedy výborů obce. Zastupitelstvo 
stanovilo provést volbu do všech funkcí tajným hlaso-
váním.

Hlasování dopadlo následovně:

Starosta: Marek Chudáček (13 pro/2 proti)
Místostarosta: Daniel Wagner (15/0)

Rada: 
Mgr. Dalibor Gold (15/0), 
Jiří Dolina (15/0), 
Mgr. Zdeněk Jochman (15/0). 
Zbývajícími členy pětičlenné rady jsou automaticky
starosta a místostarosta.

Předseda finančního výboru: 
Ing. Petr Vondráček (15/0)

Předseda kontrolního výboru: 
David Kirš (14/1)

Na správnost hlasování dohlížela zastupitelstvem
zvolená volební komise ve složení:

Jiří Richter
Iva Stravová
Ing. Ilona Vondráčková

Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Měnín č. 5/2022 ze dne 20. 10. 2022

Nové Zastupitelstvo obce Mûnín. Zleva: David Kir‰, Jifií Richter, Iva Stravová, Jifií Dolina, Mgr. Ondfiej Îák, René Misák, Daniel 
Wagner, Ing. Ilona Vondráãková, Ph.D., Marek Chudáãek, Ing. Petr Vondráãek, Richard Srnec, Bc. Dagmar Troneãková, Mgr. Zdenûk
Jochman, Oldfiich OdráÏka, Mgr. Dalibor Gold
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ZPRÁVY Z OBCE

Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Měnín č. 6/2022 ze dne 24. 11. 2022

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

Volba členů výborů obce
Formou aklamace (veřejným hlasováním) byla prove-

dena volba členů finančního a kontrolního výboru. 

Zvolení členové Finančního výboru: 
Mgr. Dalibor Gold, Oldřich Odrážka

Zvolení členové Kontrolního výboru: 
Richard Srnec, Ing. Ilona Vondráčková, Ph.D.

Místní energetická koncepce obce Měnín
Společnost Plus projekt Brno zpracovává žádost

o dotaci do programu EFEKT na financování místní
energetické koncepce obce (dotace ve výši až 90 %).
Místní energetická koncepce bude obci podkladem při
komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby ener-
gie v rámci obce. Měla by být návodem, jak optimalizo-
vat a snižovat energetickou náročnost v obci. V rámci
zadávacího řízení byla jako nejvýhodnější nabídka výše
uvedené veřejné zakázky vybrána nabídka společnos-
ti ASITIS, s. r.o., Vážného 99/10, Brno, s nabídkovou
cenou ve výši 363 900 Kč bez DPH. 

Dětská skupina Měnín
Obec bude na základě informací od Ing. Tomáše Čer-

vinky, projektového manažera firmy ArePlan, s. r. o.,
Brno, pokračovat v projektu „Dětská skupina Měnín“ až
do stavebního povolení.

Vybavení návsi mobiliářem
Probíhají práce na zajištění dotací na vybudování sto-

janu pro cyklisty se solárním panelem a AED (defibri-
látorem) od Státního zemědělského intervenčního fon-
du (Ministerstvo zemědělství). Jedná se o dotační titul
PRV 14-20, Místní rozvoj – Vybavení návsi.

Záměr VTE Měnín
Firma RAYO ENGINEERING, s. r. o., Efektivní ne-

závislá energetika, Vídeňská 122, Brno, prezentovala
záměr společnosti o umístění a výstavbě větrných elek-
tráren v katastru obce Měnín. 

Dopravní značení obce
Firma Urbania, s. r. o., Moravany, provádí instalaci do-

pravního značení podle nového pasportu dopravního
značení a komunikací obce.

Parkourové hřiště v obci Měnín
Projekt „Vybudování parkourového hřiště v obci Mě-

nín“ nebyl vybrán pro poskytnutí dotace z programu
Podpora rozvoje regionů MMR. Obec rozhodla o pře-
podání žádosti o dotaci v nové podzimní výzvě MMR.
Cena za administraci přepodání žádosti je 20 000 Kč
bez DPH. 

Letní kino Měnín
Společný projekt obce Měnín a DSO region Cezava

s názvem „Letní kino Cezava“ nezískal dotaci podanou
na Jihomoravský kraj. Pro získání dotace na pořízení
„Letního kina Měnín“ bude obec Měnín postupovat sa-
mostatně. Projekt „Letní kino Měnín“ bude zařazen do
rozpočtu obce Měnín. 

Návrh rozpočtu obce Měnín na rok 2023
Zastupitelé obce Měnín byli seznámeni s návrhem

položkového rozpočtu na rok 2023.
Návrh rozpočtu na rok 2023:
Příjmy: 54 080 000 Kč
Výdaje: 53 850 300 Kč
Celková konsolidace: –229 700 Kč
Z toho: vlastní prostředky ze zůstatku na bankovním

účtu: 2 548 100 Kč
čerpání úvěru: –2 777 800 Kč

Modernizace fotbalového areálu Měnín
Pro realizaci projektu „Modernizace fotbalového areá-

lu Měnín“ byla ve výběrovém řízení na základě jedi-
ného kritéria, výše nabídkové ceny, vybrána firma Mo-
ravská stavební unie – MSU, s.r.o., Jižní nám. 7/7,
61900 Brno, IČO 48529303. Výše nabídkové ceny je 
1 779 908,79 Kč s DPH.

Žádost o odkoupení pozemku
Dr. Ing. Karel Kraus, majitel firmy Karlova pekárna,

s.r.o, žádá obec Měnín o odprodej pozemků obce par.
č. 1181/5 o výměře 191 m² a par. č. 1181/1 o výměře
202 m². Záměrem obce není prodej uvedených po-
zemků.

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o pronájmu venkovního prostoru 

Předmětem tohoto dodatku mezi Obcí Měnín, Měnín
34, a Pekařstvím KESI je změna velikosti pronajímané
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ZPRÁVY Z OBCE

Stanovení poplatku za vypouštění vod 
do kanalizace pro rok 2023

ZO bylo seznámeno s náklady na provoz ČOV a s ná-
ročností udržet bezporuchový provoz ČOV a kanalizace
v obci.

Náklady na provoz ČOV 
a kanalizace 2 117 050 Kč

Prostředky na obnovu ČOV 
a kanalizace v roce 2021 200 000 Kč

Výše odpisů ČOV a kanalizace 
v roce 2021 704 008 Kč

Nátok fakt. odpadních vod 
obce Měnín (dle měření) 90 640 m3

Výpočet stočného:
K nákladům na provoz ČOV a kanalizace v roce 2022

jsou připočteny prostředky na tvorbu rezervy a obnovu
infrastruktury, výše odpisů ČOV a kanalizace v roce
2022 a výsledek je vydělen nátokem odpadních vod
obce Měnín v roce 2022:

3 021 058 Kč : 90 640 m3 = 33,33 Kč/m3 s DPH, 
tj. 30,30 Kč/m3 bez DPH (10 %)

ZO schvaluje pro rok 2023 směrné číslo spotřeby
vody 30 m3/občan/rok, poplatek za vypouštění odpad-
ních vod do kanalizace pro rok 2023 ve výši 1000 Kč/
občan/rok a 33,33 Kč/m³ s DPH, tj. 30,30 Kč/m³ bez
DPH (10 %) vypouštěné vody (pro jediný zdroj vody).

plochy a s tím související navýšení ceny za pronájem.
Celkové roční nájemné bude činit 10 000 Kč s DPH. 

Návrhy komisí Rady obce
Rada obce navrhla ZO zřízení následujících komisí:

kulturní, sportovní, školské, životního prostředí, rozvoje
obce.

Rada obce rozhodla, že zřízení komisí projedná se
zastupiteli obce na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce a komise budou radou stanoveny na dalším za-
sedání rady obce. 

Zastupování obce
ZO určuje zástupcem obce do DSO Region Židlo-

chovicko, DSO Region Cezava a KTS Ekologie, z. s.,
starostu obce Marka Chudáčka pro volební období
2022–2026. 

Určený zastupitel obce
ZO určuje Marka Chudáčka dle § 6 odst. 5 písm. f)

a § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon), aby spolu-
pracoval jako určený zastupitel s pořizovatelem při pro-
jednávání a tvorbě územně plánovací dokumentace
obce, a to na celé volební období 2022–2026.

Návrh vodného na rok 2023
ZO rozhodlo, že na návrh BVK, a.s., Brno, bude 

pro rok 2023 stanoveno vodné ve výši 40,78 Kč/m3

bez DPH (navýšení o 6 %) a výše nájmu za vodovod 
830 000 Kč bez DPH.

Úprava značení pozemních komunikací 
v obci

V roce 2020 zadala obec Měnín zakázku na vytvoření
nového pasportu značení pozemních komunikací v naší
obci. Jednalo se především o posouzení, případně do-
plnění nebo odstranění dopravního značení, které se
již pomalu stávalo vzhledem k rozvíjející se dopravní si-
tuaci nedostačujícím.

Oslovená firma Vertigia s.r.o. vypracovala nový ná-
vrh „Pasportu místních komunikací a dopravního zna-
čení v obci Měnín“ a po odsouhlasení jej předala k od-
bornému schválení na dotčená místa. V lednu 2021 
byl návrh projednáván na Policii ČR a v únoru byl od-
souhlasen Správou a údržbou silnic Jihomoravského
kraje.

Vzhledem ke koronavirové epidemii a následnému
nahromadění zakázek u firem zabývajících se těmito
pracemi se podařilo najít dodavatele instalace doprav-

ního značení až v letošním roce. Firma URBANIA, s.r.o.,
započala v listopadu s montáží tohoto značení. Celková
cena zhotovení dopravního značení je 63 494,65 Kč 
s DPH. Dílo bude realizováno do konce roku 2022.

Úsporné osvětlení měnínského kostela

V měsíci listopadu se podařilo dokončit další část 
revitalizace veřejného osvětlení v naší obci. Byly vy-
měněny metalhalogenové reflektory osvětlující budovu
kostela, zejména její věž. Namísto původních reflektorů
o výkonu 2 x 250 W se osadily v praxi již osvědčené
LED reflektory řady FENIX o výkonu 2 x 100 W s asy-
metrickou 60° optikou.

K výměně došlo „na poslední chvíli“. V jednom ze
světel se totiž uvolnilo krycí sklo, dovnitř si nanosili
ptáčci slámu, trávu a podobné materiály a došlo k vy-
hoření celého reflektoru. 
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Nová ovocná alej „Pod Mlýnem“

V měsíci říjnu byla na obecním pozemku, který se na-
chází za mostem přes Říčku v ulici Pod Mlýnem, pro-
vedena firmou AGROMELI náhradní výsadba 17 kusů
ovocných stromů. Byly zde vysázeny 4 ks třešně, 4 ks
višně, 4 ks hrušně a 5 ks švestky. Všechny stromy byly
ošetřeny kůly a ochranným nátěrem proti okusu. 

Výsadba byla provedena jako náhrada za stromy
a keře vykácené podél Říčky při realizaci stavby „Říčka,
ř. k. 0,000 –1,030, MĚNÍN“, při níž se prováděly práce
na ochranných hrázích, které se upravovaly a navy-
šovaly, a zároveň se zpevňovalo koryto potoka novou
kamennou rovnaninou.

Doufejme, že se všem stromkům bude dařit, nedojde
k jejich zničení a za pár let se dočkáme i nějakého
ovoce. 

Pohovka, koberec... do přírody nepatří!

K tomu nám slouží sběrné místo ve dvoře za budovou
OÚ Měnín. Je otevřeno každou sobotu od 13:00 do
15:00. Zde můžete uložit stavební suť,  hlínu, starší ná-
bytek, PVC, linolea, matrace, koberce, papír a železný
šrot do přistavených kontejnerů.

ZPRÁVY Z OBCE

Znečíštění slepého ramene

Nedávno někdo vyhodil pohovku a koberec k lesu. 
To je neomluvitelné, ale napravitelné. Co se však ode-
hrálo na slepém rameni, je vážné ohrožení jakosti po-
vrchových vod a živočichů. Ten, kdo vypustil do slepého
ramene na horním konci tuto zapáchající tekutinu (asi
septik), se dostal na hranu zákona. Odebrali jsme vzo-
rek a vše bude řešit Odbor životního prostředí. Za ja-
kokoliv informaci, která by nám pomohla k odhalení to-
hoto nezodpovědného činu, budeme rádi.

Obecní úřad Měnín -mch-

4_2022_Sestava 1  08.12.22  11:51  Stránka 7



8

HISTORIE

MAS Podbrněnsko v roce 2022

ZPRÁVY Z OBCE

Rok 2022 pomalu končí, a tak se pojďme společně po-
dívat, co nám na MAS Podbrněnsko uplynulý rok přinesl. 
Začátkem roku jsme vyhlásili výzvu č. 6 z Programu roz-
voje venkova, ve které jsme na dotacích rozdělili více než 
9,5 mil. Kč. Obdrželi jsme 28 žádostí o dotaci, historické 
maximum. Podpořeno bylo 25 žádostí, které cílí na země-
dělské i nezemědělské podnikatele, obce i spolky. Škála 
je opravdu široká, od nákupu malých traktorů, kancelář-
ského vybavení, školních lavic až po vybavení školních 
jídelen a renovaci návsi. Máme radost vždy, když se vše 
daří a MASka může pomáhat rozvíjet region. 

Jsme velmi rádi, že se povedlo úspěšně rozvíjet i re-
gionální značku BRNĚNSKO. Ta sdružuje certifikované 
regionální producenty a zážitky v regionu. MASka napo-
máhá nejen s certifikací, ale i s propagací této značky. Do 
regionu jsme letos díky finanční podpoře Jihomoravského 
kraje vyrazili s prezentací regionální značky a jejích šikov-
ných producentů. Prohlédnout si a ochutnat jejich pocti-
vou práci jste mohli na našem stanovišti na Pohořelických 
slavnostech a akci Poznej svoje město. Poslední předvá-
noční akcí, kam se s regionální značkou vydáme, bude 
17. 12. Slovenský den v Židlochovicích pod taktovkou 
Komunitního centra doprovázející Vánoční řemeslný 
jarmark pořádaný Sborem dobrovolných hasičů města 
Židlochovice. Těšíme se na setkání s Vámi a děkujeme za 
podporu a Váš zájem o kvalitní výrobky. Do nového roku 
2023 věříme, že se naše „rodina“ talentovaných výrobců 
opět rozroste, třeba právě i o Vás.

V polovině roku jsme pak stáli u vzniku nového spolku, 
který nese název ENERKOM Podbrněnsko. Název je 
zkratkou Energetické regionální komunity Podbrněnsko. 
Spolek tvoří 8 obcí a naše MAS. Cílem spolku je podpora 
zavádění obnovitelných zdrojů energie a následné využití 
této energie právě v místě výroby. Jedním z řady způsobů 
je například budování fotovoltaických elektráren na bu-
dovách. Stěžejní témata, kterým se spolek věnuje, jsou 

komunitní energetika, výroba a sdílení elektrické energie 
mezi členy spolku za výhodnější ceny, které napomáhají 
vyšší energetické soběstačnosti regionu. Práce máme 
jako na kostele, ale spatřujeme v této aktivitě velký vý-
znam pro občany, obce i firmy. V příštím roce chystáme 
přednášky v obcích, konzultace při budování fotovoltaic-
kých elektráren či jiných energetických projektů a další 
osvětové akce. 

Kromě toho se nám v roce 2022 dařilo realizovat i další 
akce a projekty. Od pomoci školám s realizací tzv. Šablon 
a projektů Místního akčního plánu vzdělávání SO ORP Po- 
hořelice III (projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023083), 
po přípravy na nové programové období, iniciaci úzké spo-
lupráce s dalšími MAS v Jihomoravském kraji, start no-
vého projektu SECAP (Akční plán pro udržitelnou energii 
a klima), úspěšné dokončení několika Programů rozvoje 
obcí a populační projekce. I tak je to však jen ochutnávka 
mnoha našich činností menšího či většího charakteru.

A co nás čeká v roce 2023? To je velká otázka. V MASce 
plánujeme rozjet výzvy z nového programového období. 
Chystáme se na podporu škol, sociálních služeb a obcí. 
Opět vyhlásíme výzvu z Programu rozvoje venkova a další 
rozvojové aktivity, které budou mít smysl a zlepší životy 
v našich obcích. Pokud hledáte klid na práci, můžete také 
i nadále za symbolickou cenu využít naši sdílenou kan-
celář na Staré radnici v Pohořelicích. Aby Vám nic neu-
niklo, sledujte naše webové stránky www.podbrnensko.cz  
nebo facebookový profil MAS Podbrněnsko.

Rád bych na tomto místě poděkoval všem za podporu 
a spolupráci v roce 2022. Moc děkujeme za podporu obcí 
a jednotlivých starostů, podporu aktivních členů a všech, 
kteří nám drží palce. Velmi si vážíme prohloubení spolu-
práce s Komunitním centrem v Židlochovicích a Branišo-
vicích, skvělou spolupráci s městem Židlochovice i Po-
hořelice a v neposlední řadě děkujeme všem aktivním 
občanům, kteří rozvíjí svoji obec, a jsme hrdí, že MAS 
Podbrněnsko v této činnosti může také trochu vypomoci. 

Přejeme Vám příjemný advent a úspěšný vstup do no-
vého roku. 

Mgr. Ondřej Veselý
Předseda MAS Podbrněnsko

Zateplení fasády
6000 Kč/běžný metr

Výměna vchodových dveří
18000 Kč/dveře

Zateplení střechy
120000 Kč

Výměna oken
12000 Kč/okno

Zateplení podlah 60000 Kč

Zateplení stropu 50000 Kč



Vážení občané,
možná jste v polovině listopadu v médiích zare- 
gistrovali zprávu o novém dotačním programu Nová 
zelená úsporám Light. Na MAS Podbrněnsko bu-
deme k tomuto novému dotačnímu programu od 
konce listopadu poskytovat poradenství a pomoc 
s podáním žádosti o dotaci pro obyvatele na území 
naší MAS. Dotace a pomoc je určena pro osoby ve 
starobním nebo invalidním důchodu a osoby 
pobírající příspěvek na bydlení, které jsou záro-
veň (spolu)vlastníky rodinného domu nebo trvale 
obydleného rekreačního objektu (typicky chaty). Ti 
můžou dosáhnout na dotaci na úsporná opatření, 
jako je zateplení fasády, střechy, stropu nebo podlah 
či výměna oken nebo dveří. Dotace bude ve výši až 
150 000 Kč. Žadatelé o ni budou moci žádat v jaké- 
koliv fázi realizace opatření, tedy před, během nebo 
až po nákupu vybraných opatření. Hlavní roli bude 
hrát důvěryhodná fotodokumentace před a po pro-
vedení vybraných úprav. Rádi Vám tak v současné 
nelehké situaci pomůžeme s procesem, který Vám 

9

ZPRÁVY Z OBCEZPRÁVY Z OBCE

bez zbytečných komplikací umožní rychle a efektivně 
zajistit dlouhodobé úspory na energiích a zároveň 
částečně zrenovovat Vaši nemovitost už tuto zimu. 
Připravené budou i materiály, které Vám usnadní 
cestu dotačním procesem. Ty naleznete u nás nebo 
na obecních úřadech ve Vašich obcích. Nebojte se 
tak na nás obrátit.

Více informací se dozvíte na naší stránce
podbrnensko.cz/nzu-light,
na stránce Státního fondu životního prostředí ČR
novazelenausporam.cz/nzu-light, nebo nás po 
předchozí domluvě navštivte v naší kanceláři na 
adrese Brněnská 2, Pohořelice.

Kontaktními osobami, na které se můžete obrá-
tit, jsou:

Mgr. Anna Kalandrová 
(kalandrova@podbrnensko.cz, 722 983 522) 
Mgr. Martin Braun
(braun@podbrnensko.cz, 702 282 366)

Pomoc s vyřízením dotace z Nové zelené úsporám na MAS Podbrněnsko
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Restaurování pomníku Jana Nepomuckého
V letošním roce byla provedena oprava pomníku svatého

Jana Nepomuckého, který se nachází před rodinným domem
č. p. 22. Jednalo se o opravu již páté místní památky za posled-
ních pět let.

Památka se nacházela v těsné blízkosti domu a vzrostlého
ovocného stromu. Toto umístění pomníku nebylo ideální, vý-
razně zde trpěl destrukcí, kterou způsobily přírodní živly. Bylo
navrženo přemístění pomníku blíže k obecnímu chodníku na
současné místo, s čímž obyvatelé rodinného domu souhlasili.

Pomník sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1874, jak do-
svědčuje listina, která byla uložena v těle sochy. Jedná se o ko-
vovou figurální skulpturu umístěnou na kamenném soklu. His-
toricky doložená obnova pomníku byla provedena na přelomu
let 2002 a 2003. Akademický sochař pan Petr Jedlička z Troub-
ska, který prováděl v letošním roce restaurování pomníku, uvá-
děl při odborné prohlídce, že kovová figura je lehce zkoro-
dovaná, kamenná část soklu je v dezolátním stavu, zavlhlá,
značně znečištěná špínou, mechy a lišejníky. Statika památky
je dosti narušena. Doporučil jako nevyhnutelné provést opravu
pomníku a jeho přemístění na příhodnější místo. Obec rozhodla
zahrnout projekt restaurování pomníku sv. Jana Nepomuckého
do akcí roku 2022. Oprava památky v celkové výši 78 000 korun
byla hrazena z rozpočtu obce za přispění Jihomoravského kraje
dotační částkou 37 000 korun. Jménem vedení obce i svým chci
poděkovat za pomoc a spolupráci při opravě pomníku, přede-
vším panu Petru Jedličkovi, pracovníkům firmy Stavos a firmě
pana Sekaniny. V neposlední řadě pak i paní Mirce Pobořilové
a panu Michalu Kmentovi, obyvatelům rodinného domu č. p. 22.

Mgr. Dalibor Gold

ZPRÁVY Z OBCE

Přemístěná a restaurovaná památkaPříprava betonového základu pro osazení, kompletování památky

Pomník před přemístěním
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Kdo byl Jan Nepomucký
Sv. Jan Nepomucký byl generální vikář pražského arci-

biskupa, mučedník katolické církve a také jeden z čes-
kých zemských patronů. Datum jeho narození není přes-
ně známo, ale úmrtí ano. Stalo se tak 20. března 1393.
Johánek pocházel z trhové vsi Pomuk, dnešního Nepo-
muku, městečka v jihozápadních Čechách, které v té
době spadalo pod nedaleký cisterciácký klášter. 

Po studiích na pražské univerzitě, se stal veřejným no-
tářem. Tehdy začíná jeho církevní kariéra. Následně
dělal písaře, oltářníka a faráře. V roce 1383 odchází do
italské Padovy, kde studuje čtyři roky na slavné univer-
zitě kanovnické právo. Dosažený titul „doktor dekretů“
mu po návratu do Čech otevřelo cestu do pražské arci-
diecéze. Od 1. října 1389 se stal kanovníkem kolegiátní
kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

O soukromém životě Jana z Pomuku se dochovalo 
velice málo informací. Stejně tak jako údajů o jeho rodi-
čích. O mamince nejsou zprávy žádné. Otec byl Volfín
či Velfín (patrně z německého jména Wolfgang) a dělal
v Nepomuku rychtáře.

Asi nejdůležitější etapa jeho života začala v roce 1389,
kdy byl jmenován generálním vikářem pražského arci-
biskupa Jana z Jenštejna. Tento úřad díky svým pravo-
mocím hrál podstatnou roli ve správě arcibiskupství
a v neklidné době konce 14. století také ve sporu mezi
arcibiskupem a králem. Kvůli velkému západnímu schiz-
matu vzniklo nepřátelství mezi českým králem Václa-
vem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna, které se také
týkalo jmenování biskupů a dalších představitelů vyso-
kých církevních úřadů.

Osudný den nastal 20. března 1393, kdy se Jan z Po-
muka stal jako zastánce práva a spravedlnosti obětí mo-
cenského střetu mezi králem Václavem IV. a arcibisku-
pem Janem z Jenštejna. V důsledku králova hněvu byli
po krátké hádce zajati čtyři muži z arcibiskupova dopro-
vodu, mezi nimiž byl i Jan z Pomuku. Dalšími byli míšeň-
ský probošt Knobloch, oficiál Puchník a arcibiskupův hof-
mistr Něpra z Roupova. Nejprve byli vyslýcháni a poté
brutálně mučeni. Jan během tohoto mučení zemřel, zbý-
vající tři přežili a byli propuštěni. Okolo deváté hodiny 
večerní bylo Janovo tělo svrženo z Karlova mostu do 
Vltavy. Původně se předpokládalo, že zemřel utonutím,
ale následná objevená poranění hlavy vedou k domněn-
ce, že zemřel ještě před vhozením do řeky. O necelý
měsíc později bylo Janovo tělo nalezeno rybáři (podle
legendy) na pravém břehu Vltavy. Mělo se tak stát v mís-
tech dnešního Dvořákova nábřeží. Tělo rybáři předali
řádu Křižovníků s červeným srdcem (Cyriaci), kteří jej
pochovali v kostele sv. Kříže u svého kláštera (dnes již 
zrušeného). Slavnostnějšího pohřbu se Jan z Pomuku

dočkal až v roce 1416, ale zato na významném místě,
v katedrále sv. Víta.

Osudy Jana z Pomuku však jeho smrtí neskončily. Po-
litickou vraždu střídá zázrak. Začíná se šířit legenda
o jeho životě a především mučednické smrti. Objevuje
se také domněnka, že Jan byl vyslýchán a zabit kvůli ne-
porušení zpovědnímu tajemství. Odmítl totiž vyzradit
králi Václavu IV., čeho se týkala zpověď královny Žofie.
Údajně nevěry. Královna byla o patnáct let mladší a krás-
ná, tudíž je možné, že král trpěl žárlivostí. Proč tedy ne-
uznávat slušného člověka, kterého zabila mocenská
svévole. Ale tato historicky nedoložená verze je neprav-
děpodobná. Jan Nepomucký by asi těžko mohl být zpo-
vědníkem královny, když patřil do blízkého okolí arcibis-
kupa a tudíž se netěšil králově oblibě. Pravda Janova
konce bude tedy asi trochu jiná. Král Václav IV. chtěl na
místě kláštera v Kladrubech vytvořit nové biskupství
v čele se svým člověkem, čímž by zmenšil moc arcibis-
kupa. Avšak Jan z Pomuka potvrdil 10. března 1393 proti
vůli krále nového opata Olena, navrženého zástupci 
kladrubského kláštera.

Již okolo roku 1600 byl Jan Nepomucký výraznou po-
stavou české lidové zbožnosti a postupně se také šířil
jeho kult po Evropě i do zámoří. Významnější snahy
o kanonizaci Jana z Pomuku začínají od druhé poloviny
17. století. Za blahoslaveného prohlásil Jana 31. května
1721 papež Inocenc XIII. a 19. března 1729 byl pape-
žem Benediktem XIII. svatořečen. 

Na zábradlí Karlova mostu, odkud byl světec svržen
do vody (mezi sochou Jana Křtitele a sousoším českých
patronů), je na mramorové desce upevněn nevelký dvo-
jitý arcibiskupský mosazný kříž, rovněž s pěti hvězdami.
Pokud člověk položí ruku na kříž tak, aby se každý prst
dotýkal jedné z hvězd, splní se mu tajné přání.

To, podle čeho lze sochu Jana Nepomuckého rozpo-
znat na první pohled, je pět hvězd okolo jeho hlavy. 
Mají připomínat legendu, podle níž našli rybáři ve Vltavě 
jeho mrtvé tělo. Hvězdy symbolizují i pět ran Kristových
či pět písmen slova TACUI (mlčel jsem), které společně
s prstem před ústy připomíná zachování zpovědního ta-
jemství. Vedle Panny Marie je sv. Jan Nepomucký jedi-
ným světcem, u kterého je svatost označena hvězdami. 

Patron kněží, zpovědníků, lodníků, vorařů, mlynářů,
mostů, plavců a vůbec všech řemesel, která mají co do
činění s vodou.

-r-

Zdroj: https://cestou-necestou-s-matejem.blogspot.
com/p/sv-jan-nepomucky.html

ZPRÁVY Z OBCE
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Kopie listin nalezených v těle sochy sv. Jana Nepomuckého
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Rozsvícení vánočního stromu

SPOLEČNOST

Dne 27. 11. 2022 proběhlo slavnostní rozsvícení
vánočního stromu v Měníně za tónů lidových koled.
Velmi krásné, dojemné a již tradiční vystoupení si 
připravili žáci Základní školy Měnín pod vedením 
pedagoga Mgr. Ondřeje Žáka. Dětem, pedagogům
a všem, kteří se na přípravě úžasného vystoupení
podíleli, děkujeme a doufáme v pokračování této
krásné tradice.

V podvečer první adventní neděle jsme se tedy
mohli setkat, na chvíli se zastavit, společně si za-
zpívat, popovídat a popřát si příjemné a poklidné pro-
žití adventního období. 

Jsme velice rádi, že se letošního rozsvícení zúčast-
nili občané v hojném počtu, což podpořilo sváteční
atmosféru, a věříme, že v každém z vás společné
chvíle u koled, pospolu, navodily příjemnou, vánoční
náladu.

Přejeme vám krásný advent a krásné Vánoce,
abyste tyto časy prožili v dobré náladě s rodinou, přá-
teli, dobrými lidmi a abyste si tuto poklidnou, hřeji-
vou, předvánoční a vánoční atmosféru přenesli i do
všedních dnů.

-iv-
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Farní pouť
Jak se žilo v období Velké Moravy? Jaký byl životní

příběh sv. Cyrila a Metoděje? To jsme se rozhodli zjistit
v sobotu 1. října 2022 na společné pouti farníků z Blu-
činy, Měnína a Otmarova. 

První zastávkou bylo nově otevřené Cyrilometodějské
centrum ve Starém Městě u Uherského Hradiště, které
je součástí Památníku Velké Moravy. S příběhem so-
luňských bratří se zde návštěvníci mohou seznámit pro-
střednictvím interaktivních prvků a moderních digitál-
ních technologií, které umožní alespoň virtuálně pře-
nést se například do Makedonie ke hrobu sv. Nauma,
žáka sv. Cyrila a Metoděje. Po prohlídce muzea jsme
se kochali výhledy na Uherské Hradiště na Výšině 
sv. Metoděje, kde je možné prohlédnout si rozsáhlé 
pohřebiště a základy kostela z přelomu 8. a 9. století
se zbytky údajného hrobu sv. Metoděje. 

Poté jsme navštívili další významnou lokalitu – Slo-
vanské hradiště v Mikulčicích, které je svou rozlohou
nejrozsáhlejším slovanským archeologickým naleziš-
těm u nás. Nachází se zde pozůstatky knížecího paláce
a deseti kostelů, které společně s expozicí a výkladem
průvodce dokreslují představu o životě v období Velké
Moravy. 

Naši cestu jsme zakončili mší svatou v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie v Mikulčicích. Jeho interiér je za-
jímavý tím, že zde stojí oltář vyrobený z dubových
kmenů nalezených v korytě řeky Moravy při archeolo-
gických vykopávkách. 

Romana Králová

SPOLEČNOST
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Tříkrálová sbírka 2023

SPOLEČNOST

Stejně jako každý rok se i letos Oblastní charita Raj-
hrad připravuje na tradiční Tříkrálovou sbírku.

„Velice si vážíme Vaší podpory, která rok od roku sílí
a díky níž můžeme nadále odborně i lidsky pomáhat se-
niorům, nevyléčitelně nemocným lidem, osobám se zdra-
votním a mentálním postižením, v sociální a hmotné tísni
nebo ohroženým dětem a mládeži. Díky Vašim příspěv-
kům jsme mohli uskutečnit některé z projektů a u jiných
jsme se posunuli kupředu“

Výtěžek sbírky pomohl: 
• financovat nový zadní vchod/dveře s dálkovým ovlá-

dáním v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, 
• financovat nový výtah u zadního vchodu, 
• financovat nákup zvonků k pacientským postelím. 

„Chtěli bychom Vás poprosit o podporu i v letošním
ročníku Tříkrálové sbírky, který se uskuteční od 1. do 15.
ledna 2023. Díky Vám můžeme dál pečovat o potřebné
a naplňovat tak charitní poslání,“ říká Zdeněk Strašák,
ředitel Oblastní charity Rajhrad. 

Výtěžek z chystané koledy plánuje Charita Rajhrad vy-
užít na:
• pořízení dřevěných polstrovaných židlí do Domova se

zvláštním režimem sv. Luisy,
• výmalbu pokojů klientů Domova se zvláštním režimem

sv. Luisy,
• vybudování parkoviště pro automobily terénních slu-

žeb,

• otevírání bezpečnostních dveří na lůžkových oddě-
leních hospice čtečkou čipů,

• pořízení automobilu pro personál Domácí zdravotní
péče,

• vybavení zrekonstruovaných prostor Domu léčby bo-
lesti s hospicem sv. Josefa,

• podporu mobility v terénu pro odborné sociální praden-
ství a Charitní záchrannou síť,

• zakoupení polohovacích pomůcek pro přesun klientů
Charitní pečovatelské služby.

„V tuto chvíli můžeme naše příznivce odkázat na we-
bové stránky rajhrad.charita.cz, kde najdou aktuální 
informace. Zasláním finanční částky na sbírkový účet
i prostřednictvím QR kódu nás můžete podpořit již nyní.
Rád bych Vás také pozval na sledování Tříkrálového
koncertu v neděli 8. ledna 2023 od 18 hodin na ČT1. 
Srdečně děkujeme,“ dodává Zdeněk Strašák. 

Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně velikým
povzbuzením do další práce. 

Prosíme vás proto o podporu. 
Děkujeme! 

Mária Durkáčová, koordinátorka dobrovolníků 
Oblastní charita Rajhrad, 
Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad 
Tel.: 736 529 319
maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
www.facebook.com/OblastniCharitaRajhrad/ 
www.rajhrad.charita.cz, www.trikralovasbirka.cz

Tříkrálová sbírka v Měníně proběhne v neděli 15. ledna 2023 od 10 hodin
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Sbírka pro Diakonii Broumov

SPOLEČNOST

Co nemůžeme přijmout:

– Znečištěný a vlhký textil – nelze poskytnout po-
třebným.

– Ledničky, televize, počítače – z ekologických dů-
vodů.

– Nábytek – nemáme skladovací prostory.

– Jízdní kola, kočárky, nádobí, skleničky, porce-

lán – transportem se znehodnotí.

– Matrace, koberce – z hygienických důvodů.

Sál za radnicí v Měníně pátek 10. 3. v době od 17.00 do 19.00

sobota 11. 3. v době od 9.00 do 11.00

Co můžete darovat:

✼ Veškeré oděvy – dámské, pánské, dětské – ne-
poškozené s fungujícími zipy.

✼ Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce).

✼ Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkč-
ním zipem.

✼ Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté 
i mírně poškozené.

✼ Přikrývky, polštáře a deky – pouze péřové.

✼ Záclony, závěsy – nepoškozené.

✼ Látky – minimálně 1m2 (prosíme nedávejte nám
odřezky a zbytky látek).

✼ Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkč-
ní.

✼ Knihy – ideálně dětské, ale i pro dospělé čtenáře.
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SPOLEČNOST

Na křídlech Vánoc

Mal˘ chrámov˘ sbor v Mûnínû 
vás srdeãnû zve na

Vánoční  koncert 

kter˘ se bude konat ve ãtvrtek 29. 12. 2022 v 17 hodin
v kostele sv. Markéty v Mûnínû

Ptám se já ptám, proč zvoní zvon,
proč zní tak nádherně ten jeho tón? 

Ten zvon říká lidem „Stůjte, vždyť máte jenom shon!“
už vím proč tak krásně zvoní o Vánocích zvon!

Vážení přátelé, milí Měníňáci!

Malý chrámový sbor v Měníně Vás po dvou letech nucené odmlky znovu co nejsrdečněji zve na svůj tradiční
koncert „Na křídlech Vánoc“, který se bude konat v kostele sv. Markéty v Měníně.

Přijďte se společně s námi ponořit do krásné atmosféry Vánoc a při poslechu vánočních písní, koled a vy-
právění prožít pěkné sváteční odpoledne. Moc se na Vás těšíme. 

Jménem chrámového sboru v Měníně Zdeňka Kiršová
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Spolek zdravotně postižených
Přehled akcí v našem spolku od června 
do konce roku

V červnu jsme šli na vycházku do Měnínské ba-
žantnice. Přišlo hodně členů a prožili jsme pěkné od-
poledne.

V srpnu jsme měli posezení při kávičce. Pozvali
jsme mezi nás pana Pustinu, který přinesl fotogra-
fie, zavzpomínal na staré i nedávné časy a odpovídal
na dotazy zúčastněných. Je opravdu obdivuhodné,
co všechno si pamatuje a ví o naší obci.

V září jsme navštívili měnínské kino, které nám
v rámci filmového klubu senior promítlo českou ko-
medii Hádkovi.

20. listopadu proběhl už tradiční a hojně navštíve-
ný Kateřinský jarmark a o týden později jsme spo-
lečně s maminkami a dětmi z Havránku uspořádali
vánoční dílničky, na kterých si děti mohly vyrobit
drobné dárky a adventní věnce.

Poslední akcí v tomto roce bylo Mikulášské pose-
zení pro členy spolku spojené s výstavou betlémů 
(ve středu 7. prosince). Následující den byla výstava
zpřístupněna široké veřejnosti.

Přejeme členům spolku a všem spoluobčanům krás-
né prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2023.

Za spolek zdravotně postižených 
Jiřina Dolinová

SPOLEČNOST
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Čertovský rej v sokolovně
V sobotu 3. prosince bylo v sokolovně rušno. Už při

vstupu do areálu vítali návštěvníky čerti jako z českých
pohádek. Byli to dobráci, nikoho nestrašili a když, tak
jen trošičku. V baru za pultem další! Dvě čertí krasavice
s úsměvem prodávaly dětem párky v rohlíku, pitíčka, 
jejich rodičům i něco ostřejšího. V celém areálu soko-
lovny se totiž konal Čertovský rej II.

Ve staré sokolovně nejprve probíhaly dílničky. Děti si
mohly nazdobit perníčky, zahrát hry nebo vyrobit přá-
níčka pro své blízké či dědečky a babičky v domově 
důchodců. Psaly také přání Ježíškovi.

V 17 hodin začal koncert kapely Blue Fires, o kterém
podrobně píše pan učitel Žák na vedlejší straně.

Bylo hezké pozorovat, jak muzika zaujala i docela
malé děti. Holčičky sotva odrostlé školce nadšeně tan-
čily v rytmu hudby. 

Děti, kterým čekání na Mikuláše připadalo moc dlou-
hé, měly možnost se jít se svými rodiči vyběhat a vy-
skotačit do nové haly.

S posledními tóny poslední skladby kapely přišel do
sálu Mikuláš doprovázený andělem a již zmíněnými
čerty. Děti jej přivítali připravenou básničkou společně,
při tom množství to ani jinak nešlo. Andílek rozdal dárky
a děti čekala poslední událost odpoledne, teď už vlast-
ně večera.

Venku vypustily k obloze balonky s přáním Ježíškovi.
Kdo ví, co všechno si přály?

My vám všem přejeme krásné Vánoce a do nového
roku pevné zdraví, klid a radost ze života.

Členové Sokola Měnín

SPOLEČNOST
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Vánoční koncert Modrých ohňů byl letos orámován
„pekelnými“ kulisami. Naši mladí muzikanti totiž vy-
stoupili na akci s názvem Čertovský rej, kterou uspořá-
dali nadšenci ze Sokola Měnín. Jiní nadšenci z okruhu
kapely Blue Fires (Jirka Richter a spol.) postavili mu-
zikantům nápaditou a funkční stage a celou scénu pod-
pořili působivou světelnou a laserovou show. Tím vy-
tvořili kapele skvělé podmínky pro jejich hudební pro-
dukci. 

Blue Fires hráli a zpívali s velkým nasazením více než
hodinu. Na koncertu zaznělo 16 skladeb v pestrém žán-
rovém rozpětí od popových hitů, přes rockové vypalo-
vačky, balady až po vánoční písně. Právě „christmas
songy“ působily v čertovských kulisách a rohatých kos-
týmech, navíc podpořeny kouřovými a světelnými efek-
ty, až surrealisticky. Stará sokolovna byla skoro plná.
V jejím setmělém, nepříliš velkém sále vládla takřka klu-
bová atmosféra. 

Děkujeme mladým muzikantům z kapely Blue Fires.
Za rok své existence udělali obrovský pokrok. Svému
náročnému koníčku věnují hodiny a hodiny týdně ze
svého volného času, kterého nemají právě nazbyt.
Úspěšně studují jak základní školu a gymnázium, tak
i umělecké školy, dále sportují, hrají divadlo a provo-
zují i jiné aktivity. A hlavně, rozdávají radost všem svým
fanouškům. Jen tak dál!

Ondřej Žák 

SPOLEČNOST

Koncert Blue Fires v sokolovně
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Ples
Myslivecký spolek Měnín bude v příštím roce po-
řádat ples, a to 28. 1. 2023 v sále Obecního úřadu 
Měnín. K tanci a poslechu bude hrát F.K. MUSIC. 
Předprodej vstupenek bude 21. 1. 2023 na Mys-
livně v Měníně od 10 do 12 hodin. Možná je i do-
mluva s panem Liborem Mašou na telefonním 
čísle 602 530 453.

Péče o zvěř
V zimních měsících probíhalo pravidelné přikrmo-
vání zvěře. Dne 24. 2. 2022 jsme okroužkovali a vy-
pustili do naší honitby 60 ks bažantích slepic. Později 
jsme pozorovali, jak tyto slepice vodí kuřátka, a tak 
budeme věřit, že se nám touto cestou podaří zvý-
šit stavy bažantí zvěře. Letos jsme zakoupili 80 ks 
bažantích slepic, které jsme zakomorovali a ná-
sledně budou vypuštěny v příštím roce opět do ho-
nitby.
Dále bych rád touhle cestou chtěl požádat vůdce 
psů, kteří chodí do přírody, aby své pejsky nepou-
štěli do travin, kde se líhnou bažanti a ostatní zvěř. 
V letošním roce bylo v lokalitě na Vinohrádku (sil-
nice od Měnína po křižovatku Telnice / Moutnice, cca 
1 km) sraženo a usmrceno autem celkem 7 ks srnčí 

Myslivecký spolek Měnín

ZPRÁVY Z OBCEZPRÁVY Z OBCESPOLEČNOST

zvěře. Je nepochopitelné, že někteří jedinci chodí 
se psy travinou, psy mají puštěné a tím vyhání zvěř 
pod kola aut. Děkujeme všem zodpovědným vůdcům 
psů, kteří chodí po cestách a chovají se v přírodě 
zodpovědně.

Výsadba stromů
V letošním roce členové mysliveckého spolku vysa-
dili 100 smrků, 60 borovic a 110 dubů. Další výsadba 
je naplánovaná s panem Mgr. Daliborem Goldem na 
obecních pozemcích. Tímto bych chtěl poděkovat 
zastupitelům obce o snahu zalesňovat okolí Měnína.

Členové mysliveckého spolku v letošním roce odpra-
covali celkem 1 042 brigádnických hodin, a to roz-
vozem vody, přikrmováním zvěře, obděláváním polí-
ček, výsadbou a ošetřením stromků a další činností 
nezbytnou pro chov zvěře. Za tuto práci jsou odmě-
něni podzimním lovem zvěře, bažanta kohouta a za-
jíce polního, a to dle kmenového stavu zvěře.

  Libor Maša 
Předseda Mysliveckého spolku 
Měnín 



Novinky v knihovně

SPOLEČNOST

Co by to bylo za Vánoce bez obrázků Josefa Lady – kniha o jeho životě:

KRONIKA MÉHO ŽIVOTA

Půvabné autobiografické vyprávění Josefa Lady. Vzpomíná na své dětství, učení
u knihařského mistra, studium na Uměleckoprůmyslové škole, na svou rodinu a přá-
tele. Text doprovází charakteristické Ladovy ilustrace. 

Pro naše nejmenší jsme objednali knihu vánočních příběhů, aby jim ten čas čekání
na Ježíška rychleji utekl:

24 VÁNOČNÍCH PŘÍBĚŮ DO ADVENTNÍHO KALENDÁŘE

24 příběhů vás den za dnem bude provázet celým adventem. Dozvíte se, proč na
Vánoce pečeme cukroví a věšíme jmelí. Zjistíte, jak Barborka našla svého milého po-
mocí rozkvetlé jabloně a jak to bylo s Mikulášem, kam se Lucii zakutálelo sluníčko
a proč je důležité dodržet dané slovo.
Příběhy, které vycházejí z tradičních českých Vánoc, jsou psané krásným jazykem,
tak akorát dlouhé, laskavé a poučné. A pro šikovné děti bonus navíc – 12 skládacích
vánočních ozdob z papíru. Zapalte svíčky, čtěte si s dětmi, povídejte si a tvořte – to
je vánoční atmosféra, na kterou budou vzpomínat celý život.

Pro naše milovnice historických románů přijde první díl série Kavárna ve Vídni od
oblíbené autorky Marie Lacrosse:

KAVÁRNA VE VÍDNI

Vídeň, konec 19. století. Mladá Žofie z Werdenfelsu často utíká z pochmurné atmos-
féry rodičovského domu do nádherné kavárny svého měšťanského strýce. Tady pozná
Richarda von Löwenstein, osobního přítele korunního prince Rudolfa. Oba mladí lidé
se do sebe zamilují. Žofiina nejlepší přítelkyně Mary Vetserová zase horuje pro že-
natého korunního prince. Bez ohledu na všechna Žofiina varování Mary dokonce při-
stoupí na milostný vztah s Rudolfem. Nikdo však netuší, že právě tohle otřese císař-
stvím v samotných základech.

A ten, kdo se rád bojí, se může těšit na krimi knihu:

MRAZIVÉ TÁNÍ

Na Aljašku přišlo jaro a teplý jižní vítr přinesl oblevu, takže rezervaci zaplavil rozbředlý
sníh. Soukromá vyšetřovatelka Kate Shugaková musí kromě hromady jiných věcí
vyřídit i jednu dlouho odkládanou záležitost: vyplnit daňové přiznání. Jenže pokud se
některým lidem lepí smůla na paty, ona v ní musí vězet až po krk, a jestli jsou ně-
které dny špatné, pak tenhle je jejich král. Nejen že se Kate musí vypořádat s roz-
zuřenými medvědy grizzly a umanutými členy jedné znesvářené rodiny, ale k tomu
všemu se jí na dvorek zřítí motor proudového letadla...

Naše knihovna je vám otevřena každé úterý od 16.00 do 20.00 hodin. 
V týdnu o vánocích (26.– 30. 12. 2022) necháme knihovnu zavřenou.

Přeji vám krásný adventní čas, ve kterém není důležité spěchat, 
ale zastavit se a svůj čas, naplněný pohodou, věnovat svým blízkým.

Vaše knihovnice Alena Geršlová

25
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Zprávy z naší základní školy

S předškoláky z mateřské školy 
jsme se vydali na výlet. Program, 
který pro nás měli nachystaný ve 
Velkých Pavlovicích, se věnoval 
ježkům. V centru Trkmanka jsme 
se nejen dozvěděli spoustu zajíma-
vostí o ježcích, ale také jsme si je 
pochovali (foto 1).

Každou středu s třeťáky plaveme 
ve vlnách blučinského bazénu. 

Vodní sporty nás moc baví,
náladu nám vždycky spraví.
Neznám lepší zábavu,
a tak si hned zaplavu.
Chvíli prsa, chvíli znak,
už to umím – je to tak.
(Foto 2)

U nás ve třídě se učíme formou 
hry, no a jak nejlépe si vysvětlit svá-

tek zesnulých než pomocí duchů 
a strašidel. Zúčastnili jsme se ,,MĚ-
NÍNSKÉ STRAŠIDELNÉ STEZKY‘‘ 
tvorbou stanoviště s úkoly.

Zjistili jsme, že i jako strašidla 
zvládneme procvičovat hlásky nebo 
se zdokonalovat v matematické pre-
gramotnosti (foto 3). 

Házená
Naše škola se zúčastnila okresního kola v házené 

dívek druhého stupně ZŠ. Turnaj se konal ve Sportovní 
hale Měnín za účasti čtyř škol: ZŠ Měnín, ZŠ Újezd 
u Brna, ZŠ Ivančice a ZŠ Kuřim. Naše děvčata se 
mezi takto silnou konkurencí vůbec neztratila a umís- 
tila se na krásném třetím místě. Moc jim gratulujeme 
a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů.

Florbal
Dalším turnajem, který se uskutečnil v naší spor-

tovní hale, bylo okrskové kolo ve florbalu chlapců dru-
hého stupně ZŠ. Této sportovní události se zúčastnilo 
8 škol z našeho okolí. Naši chlapci se na předních 
místech neumístili, ale také si nevedli špatně. V tomto 
sportovním odvětví se naše škola nikdy turnajů nezú-
častnila, tentokrát to bylo poprvé a my jsme získávali 
zkušenosti do dalších let. Také chlapcům gratulujeme 
k bojovným výkonům a přejeme hodně úspěchů.

Na skok do přípravné třídy

Sportovní turnaje ZŠ

1

3

2
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Na prvním stupni základní školy 
proběhl ,,Strašidelný den‘‘. První 
listopadové pondělí se budovou 
školy hemžilo mnoho podivných 
bytostí, mohli jste zde potkat bílé 
paní, duchy, kostlivce, nad hla-
vami létaly čarodějnice a své 
lektvary míchali čarodějové.

Strašidelný den

Naše škola se zapojila do projektu, díky kterému 
jsme nabídli žákům 4. třídy testování systémem In-
venio. Testy jsou pojaté jako jednoduché videohry 
s komiksovou grafikou. Tyto diagnostické hry jsou za-
měřené na logické myšlení a efektivitu učení. Cílem 
testování je poskytnout všem rodičům informace 
o schopnostech jejich dětí. Tyto informace je možné 
využít k přemýšlení nad tím, jak schopnosti dětí dále 
rozvíjet, na co se zaměřit při výuce apod. 

Druhým cílem je podpora nadaných žáků na naší 
škole. Právě proto jsme se rozhodli zapojit do akti-
vit již zmíněného krajského projektu s názvem „Pod-
pora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském 

Testování systémem Invenio pro žáky 4. třídy
kraji“. Projekt realizuje zájmové sdružení JCMM ve 
spolupráci s psychology z Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity (FSS MU), hlavním řešitelem 
projektu je Jihomoravský kraj. Rodiče po testování 
obdrží zprávu s informacemi o schopnostech jejich 
dítěte, včetně doporučení, jak dítě podporovat a roz-
víjet při učení. V případě, že dítě získá v některém 
z logických testů výrazně nadprůměrné výsledky, 
nabídne mu JCMM bezplatnou účast na rozvojo-
vých mimoškolních aktivitách (klub pro nadané, ge-
nius karta, podpora mentora, letní příměstský tábor) 
a psychologické poradenství pro dítě i rodiče.
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V říjnu si naše škola v rámci pro-
jektového dne připomněla 100. vý-
ročí narození Emila Zátopka, česko-
slovenského atleta a čtyřnásobného 
olympijského vítěze ve vytrvalost-
ním běhu. Žáci i učitelé přišli do 
školy sportovně oblečeni a nala-
děni, tematicky byla přizpůsobena 
i výuka. Připraveno bylo také ně-
kolik stanovišť, kde si za pomoci  
našich deváťáků mohli mladší žáci 
vyzkoušet udržení rovnováhy na ba- 
lančních plošinách, zaházet si na 
terč, chytat míčky do baseballo-
vých rukavic nebo absolvovat závod 
„psích“ spřežení. Na závěr dne pak 
pracovníci školní kuchyně připra-
vili dětem balíček zdravých dobrot. 
Tento netradiční den jsme si všichni 
užili.

ZPRÁVY Z OBCEZPRÁVY Z OBCEŠKOLSTVÍ

Den sportovců
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Září
A je to tady. Začal nový školní rok. Do naší školičky 

nastoupilo 43 nových dětí. Toto období bývá pro 
všechny obtížné. Děti se vyrovnávají s odlouče-
ním od rodičů, s denním režimem MŠ, učí se spolu-
pra-covat s vrstevníky, setkávají se s novou autori-
tou v podobě paní učitelky a ocitají se v neznámém  
prostředí. Pro zpestření vzdělávací nabídky nás na-
vštívil kouzelník. 

Říjen 
Na začátku měsíce se v MŠ uskutečnila canistera-

pie se speciálně vedenými a cvičenými pejsky. Děti 
si je okamžitě oblíbily a uskutečňovaly s nimi různé 
zábavné a naučné aktivity. Nejvíce je zaujalo, když 
si mohly vodit pejska na vodítku a dát mu odměnu 
v podobě chutného pamlsku. Děti se také dozvěděly, 
jak se o pejsky starat a jak se k nim chovat. 

 
O týden později čekal naše nové předškoláky vý- 

let. Tentokrát se vydali do Ekocentra Trkmanka na 
program „Ježek“. Osobně jsme se setkali s ježkem 
bělobřichým. Povídali jsme si o jeho rozmanitém  
životě, o tom, čím se živí, jak se brání před nebezpe-
čím a jak ho můžeme ochraňovat my. Ježečka si děti 
pohladily a nakrmily. 

Listopad
Na začátku listopadu jsme si společně s rodiči užili 

jedno krásné podzimní odpoledne s divadlem Kejkle, 
které bylo plné zpěvu, her a sou-
těží. Den byl zakončen lampiono-
vým průvodem, který vedl dino-
saurus. 

Akčním představením „Z po-
hádky do pohádky“ děti nejen po-
bavilo, ale i poučilo divadlo Prkno. 
Ježibaba při snaze chytit Jeníčka 
a Mařenku proběhla několika po-
hádkami. 

Co nás ještě čeká do konce 
roku 2022? Předškoláci pojedou 
na další výlet, tentokrát do Eko-
centra Jezírko. Budeme se těšit 
na Vánoční příběh s Mikulášem 
a uspořádáme besídku s tvo-

Okénko z mateřské školy
řením pro rodiče s dětmi. I letos jsme dostali po- 
zvánku na divadelní představení do Žatčan. A pak 
si už s dětmi budeme jen užívat předvánoční čas 
a čekat na Ježíška.
	 Pedagogický	kolektiv	MŠ	Měnín
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Zprávy z kina
Poslední písemná zmínka o kině byla ve druhém vy-

dání zpravodaje v červenci 2022. To je dlouhá doba. 
A tak vám popíšeme, co se za posledních 6 měsíců 
uskutečnilo v budově i mimo ni.

V srpnu jsme vytáhli techniku ven a promítli jsme 
v Měníně a Otmarově celkem tři audiovizuální díla pod 
mraky v rámci letního kina. Ano, letos to bylo oproti mi-
nulým létům velice napjaté a viditelné hvězdy nebyly 
k mání. Po dvou projekcích ze tří nám začalo pršet po 
sbalení techniky. Vždy jsme to stihli a elektronika kap-
kám unikla. Možná i kvůli špatné předpovědi nakonec 
nepřišlo tolik lidí, jak jsme byli v minulosti zvyklí, nic-
méně i tak jsme udělali radost 278 návštěvníkům.

V září jsme začali zostra. Přijel Karel Hynek a Iva 
Pazderková s projektem Na stojáka. Zájem o stand up 
byl enormní, a proto vystoupili hned dvakrát v 17.00 
a ve 20.00. Konečně jsme mohli vyzkoušet i šatnu pro 
účinkující, která je situována za promítacím plátnem. 
Devátý měsíc byl ve znamení zábavy a humoru. Kromě 
Na stojáka jsme uvedli tři komedie včetně Filmového 
klubu senior s nedělní projekcí filmu Hádkovi. 

V říjnu prosvítil plátno dlouho očekávaný film Petra 
Jákla Jan Žižka. Následoval Filmový klub se snímkem 
Arvéd a koncertem interpretky EVAH s kapelou.

Brzy po uvedení v tuzemských kinech jsme získali 
práva na animák Websterovi ve filmu a český film In-
dián s Karlem Rodenem v hlavní roli. Celkově si se-
dačky kina v září a říjnu moc neodpočinuly. Tím chceme 
říci, že se do kina chodí, a z toho máme radost.

Na státní svátek 28. 10. 2022 přijel z Hranic na Moravě 
dobrodruh Tomáš Vejmola se svým cestovatelským fil-
mem Z Hranic okolo hranic. Svůj první režisérský počin 
uvedl a po skončení byl k dispozici s odpověďmi pro ty, 
kteří se na něco chtěli zeptat.

V listopadu jsme mohli po půl roce od premiéry pustit 
nejúspěšnější film tohoto roku Top Gun: Maverick. Vě-

říme, že kdybychom ho mohli uvést v květnu, tak bude 
sál několikrát praskat ve švech. To je však úděl naší 
techniky ve formátu E-cinema. Téměř vyprodáno bylo 
na komedii Za vším hledej ženu. Ovšem co podle nás 
předčilo vše v listopadovém programu, bylo ochotnické 
divadlo ze Staroviček. 

V prosinci jsme ještě uvedli cestovatelskou před-
nášku Poutí k branám Orientu Nicolette Havlové. Po-
slední dvě akce v prosinci byly film Mamánek a Mi- 
moni 2: Padouch přichází.

V lednu 2023 přijede Ladislav Zibura se svou novou 
přednáškou, jak už to tak u nás bývá zvykem. V repub-
lice budou jen čtyři. Poté bude psát knihu a s přednáš-
kami začne až na podzim 2023, tak si to nenechte ujít. 
Z důvodu velkého zájmu plánuje udělat 13. ledna dvo-
ják, přednášel by tedy v 17.00 a 20.00. 

V červnu by k nám měla dorazit putovní výstava z vily 
Tugendhat. Tam bude v první polovině roku umístěna 
výstava o brněnském architektovi Jaroslavu Šmídkovi, 
který navrhl i interiér našeho kina. Výstava bude usku-
tečněna k 100. výročí narození tohoto trochu zapome-
nutého vývojáře nábytkářského průmyslu.

–mch–



Pro rozšíření dramaturgie kina 
vznikla šatna pro účinkující. Byla 
zřízena pro menší divadelní perfor-
mace. Ano, přesně tak byla zamýš-
lena.

Ozval se nám ochotnický spolek 
Kadet ze Staroviček, který letos 
slaví 25 let od založení, s tím, že 
mají nastudovanou divadelní hru 
Slavíci z Madridu tvůrce Petra 
Tomšů a rádi by si u nás v kině 
zahráli. Prostor si prohlédli něko-
lik týdnů dopředu a usoudili, že to 
půjde.

V sobotu 5. listopadu 2022 při-
jel ke kinu autobus a z něj vystou-
pil dav lidí. Nikoliv návštěvníků, jak 
jsme si mysleli, ale herců! Z útrob 
autobusu se nosily rekvizity a na-
jednou bylo naše malé kino plné 
nábytku a všemožných věcí. Ovšem 
během pár minut si vše našlo svoje 
místo a proběhla generálka. Samo-
zřejmě naše malá šatna nestačila. 
Ochotníci využili chodbičku na dvůr 
a část první řady v hledišti. Nastu-
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povalo se na prkna, která znamenají svět, z více stran a herci se dokonale 
adaptovali na jiný prostor.

Celkem vystoupilo 15 herců, a když připočteme technické profese od 
zvuku, světel, kostýmů přes nápovědu až po výrobu rekvizit, čítá tento an-
sámbl přes dvacet lidí. Obrovské množství nadšených aktérů pobavilo plný 
sál návštěvníků. Hra Slavíci z Madridu pod režisérskou taktovkou Anny 
Haluzové obveselila diváky tak, že se hercům aplaudovalo ještě dlouho po 
dvouapůlhodinovém výkonu. -mch-

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA POZICE:

- CNC soustružník | CNC frézař

- Pracovník údržby  
   a obsluhy jednoúčelových strojůZavolejte nebo pošlete životopis

Věra Zachová | personalistka a jednatelka společnosti

      zachova@solidbrno.cz
      tel.: +420 734 508 006 www.solidbrno.cz

Divadlo Kadet obsadilo kino a excelovalo!
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Měnínský rodák Jan Hrouzek
Vzpomínka na prvního měnínského doktora práv

V úvodu této vzpomínky je třeba připomenout historii
rodu Hrouzků. Z této je známo, že zakladatel rodu
v Měníně pocházel ze Sokolnic. Pavel Hrouzek, naro-
zený 25. 1. 1795, se v roce 1815 přiženil do Měnína.
Z manželství s Antonií Zemanovou, narozenou 5. 6.
1795, si připomínáme dva významné syny. První je
Jakub, narozený 23. 7. 1816, a druhý Jan Evangelista,
narozený 26. 12. 1821.

Život v Měníně začínají v domě č. 13, který jejich otec
Pavel v roce 1815 koupil. Syn Jakub se ve svých 29 
letech stává majitelem domu č. 22. Dům celý přestavěl.
V pozdějších letech je písmákem měnínských událostí
a také organizátorem postavení sochy sv. Jana Nepo-
muckého v roce 1874.

Druhý syn, Jan Evangelista, zůstává na domě č. 13.
Byl dlouholetým starostou Měnína. Za svou veřejnou
činnost byl vyznamenán císařem Františkem Jose-
fem I. Záslužným křížem s korunou. Zemřel raněn mrt-
vicí 11. 1. 1877 ve svých 55 letech. Z manželství s Mag-
dalénou Povolnou se 28. 8. 1848 narodil syn Jan, o kte-
rém pojednává tato vzpomínka.

Mladý Jan byl doporučen ke studiu rektorem Františ-
kem Žáčkem a farářem p. Vysloužilem. Na gymnázium
byl přijat hned po první zkoušce a celé studium pro-
spíval vždy s vyznamenáním. Jan měl zájem o hudbu
i zpěv. Jenže tehdy nebylo žádných podobných veřej-
ných škol a hudba nebyla považována za jistou exis-
tenci.

Matka si toužebně přála, aby šel na „panáčka“. Jan
mamince neodporoval, ale snil o jiném povolání. Když
měl nastoupit do Prahy, matka mu pečlivě připravila
celou výbavu. Otec věděl, že má jiné sklony, a uznal
jeho záměr studovat práva. Jak Jan vzpomínal, „...dal
souhlas s podmínkou, že ‚mamince o tom neřekneme‘.
Na košatinovém voze zavezl mě i mé svršky k brněn-
skému nádraží, dal mi 10 zlatých, požehnal a se slzami
v očích přál šťastnou cestu.“

Jan studoval práva na Karlově univerzitě. Po ukon-
čení studií byl přidělen k zemskému soudu v Brně a po
několika letech doporučen na ministerstvo spravedl-
nosti do Vídně. V té době ovládal perfektně němčinu,
češtinu, latinu, francouzštinu. Soukromě studoval pol-
štinu, ruštinu, chorvatštinu. Často byl přizván jako tlu-
močník k různým důležitým jednáním i na jiných minis-
terstvech.

Celý svůj profesní život žil ve Vídni. Zúčastnil se
všech akcí českých poslanců i jiných Slovanů, hlavně
po zakoupení hotelu „Pošta“, který se stal střediskem
českých poslanců. Před první světovou válkou se od-
stěhoval z Vídně do Prahy.

Založením lázní Luhačovice se stal jejich pravidel-
ným hostem. Bydlel v hotelu „Jestřabí“ s Leošem Ja-
náčkem. Vrátil se ke svým velkým zálibám, které jej 
jako studenta naplňovaly – volný čas věnoval hudbě
a skladbě. Je dochován seznam všech 13 hudebních
děl složených v Luhačovicích.

Jan Hrouzek zemřel 9. dubna 1934 v Praze. 

Připravil Jan Pustina

V období 1923 –1925 bylo dokončeno přemístění původního 
hřbitova, který sahal až k silnici před kostelem. V této době byla
také do nové hrobky na stávajícím hřbitově uložena kovová
rakev s pozůstatky dlouholetého starosty Měnína Jana Evange-
listy Hrouzka

Zdroj: 
Paměti Jindřicha Svobody,
potomka rodu Hrouzků.
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Výročí letecké tragédie na Staré hoře
Před šedesáti lety, 10. října 1962, prožívali lidé

poblíž Újezdu u Brna chladné podzimní ráno. Za-
tímco se nad jihomoravskými vinicemi rozpros-
tírala hustá mlha, Iljušin s dvaačtyřiceti lidmi na
palubě byl na cestě z Košic do Prahy. Po mezi-
přistání v Bratislavě vyrazil do Brna. Tam měl 
doletět kolem deváté hodiny. Až do přiblížení
k letišti v brněnských Tuřanech bylo na palubě
letounu Avia 14-32A linky OK 308 vše v pořádku.
Nikdo však netušil, že stroj zanedlouho narazí
do kopce Stará hora. Letoun se rozlomil a začal
hořet. Z osmatřiceti lidí na palubě nepřežilo ne-
štěstí deset pasažérů a tři členové posádky.

Po přeletu Břeclavi dostala posádka pokyn po-
stupně klesat, letoun se ale mírně odchýlil smě-
rem k vrchu Špidlák tyčícímu se přes tři sta
metrů nad mořem. To by samo o sobě nemuselo
být osudné, kapitán letu však zřejmě zaměnil
stopy za metry a klesal do výšky tři sta stop, což
představovalo asi sto metrů nad mořem. „Tím 
se dostal pod úroveň vrcholku kopce, který byl
právě zahalen mlhou. Došlo k nárazu pravého
křídla do jihozápadního svahu a následné kata-
strofě,“ popsal tragédii autor webu Letecká ba-
datelna.

Druhý pilot, sedící tou dobou v kokpitu na stra-
ně, pravděpodobně na poslední chvíli blížící se
nebezpečí spatřil, stejně tak jako cestující, kteří
seděli na pravé straně u oken. „Bylo ale pozdě
pro jakoukoliv reakci, která by nehodu odvrátila.
Přesto, že po nárazu došlo k úplné destrukci
stroje a následnému požáru, nehodu přežilo po-
měrně velké množství cestujících,“ píše dále
v článku.

Důvodem bylo zřejmě přistání, jež letadlo
v brzké době čekalo. Neletělo tedy běžnou rych-
lostí, a tak náraz nebyl natolik silný, aby napá-
chal ještě větší škody. Přežilo 29 lidí. Hlavně díky
hrdinství obyvatel Újezdu, kteří je z hořících 
trosek dostali ven. 

Od roku 2013 stojí na kopci mezi vinohrady
pomník. Připomíná jak oběti neštěstí, tak hrdin-
ství obyvatel, bez kterých by obětí bylo mnohem
víc.

-r-

Zdroj: 
https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/sedesat-let-od-
letecke-tragedie-u-brna-nestesti-si-vyzadalo-
trinact-zivotu-20221.html

OK-MCT na letišti Praha-Ruzyně
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Vznik samostatného Československa
Každoročně oslavujeme 28. října vznik samostatného

Československa. V tomto roce už po sto čtvrté. Avšak
vznikla republika skutečně 28. října? Ve východočeské
Dobrušce oslavovali vznik republiky již 5. října 1918. 

Telegrafistka Marta Šaršounová přebírá v sobotu 5. října
1918 kolem desáté dopoledne na poštovním úřadě na Šu-
bertově náměstí v Dobrušce telegram určený jejímu nad-
řízenému, poštmistrovi Václavu Malému, členovi protira-
kouské odbojové organizace Maffie. 

Když zprávu prostuduje, obličej se jí rozzáří radostí.
Tuhle novinku si nemůže nechat pro sebe... 

Sedmnáctiletá slečna, která se zaučuje u telegrafu, roz-
jařeně otevře dveře do haly pošty. „Je konec války! Máme
samostatnost! Rakousko-Uhersko kapitulovalo,“ volá nad-
šeně a lidé čekající s dopisy a balíčky ve frontě se nestačí
divit. 

Netrvá dlouho a povídá si o tom celé město. Místní za-
stavují jeden druhého na ulicích. „Už jste to slyšel? Válka
skončila!“ Občané zdecimovaní čtyřmi roky nedostatku si
oddechnou. 

Obyvatelé Dobrušky se veselí. Netuší, že válka ještě ne-
skončila. 

Na náměstí se shromáždí hlouček lidí, ke kterému se
přidávají další a další. Dorazí dokonce i místní kapela.
Průvod se pak vydá ulicemi. „Pryč s ní!“ vykřikne kdosi 
a ukáže na rakouskou orlici na štítě zdejšího c. k. úřadu. 

Okamžitě se najde několik dobrovolníků, kteří ji strhnou.
Shromážděný průvod dokonce vtrhne do místní věznice,
odkud vyvede uvězněné vojenské dezertéry. Školní výuka
se přerušuje a ven vyrážejí i děti. Na domech se objevují

červenobílé prapory. Celé město se rozsvítí lampionovým
průvodem, v hospodách teče pivo proudem až do rána.
„Večer na náměstí, kde je spousta lidí, hraje hudba a Krau-
ser ohnivě řeční, vítá se mír a boří se Rakousko... Jdeme
pak na Červenou, kde je plno, jako ostatně ve všech hos-
podách,“ vypráví jistý pan Vaněk, očitý svědek událostí,
který v Dobrušce tráví dovolenou a události si zaznamená
do deníku. 

Jedna z rakouských orlic podle něj skončí v místním ryb-
níce. 

Už 6. října 1918 se ale zjistí, že celé oslavy jsou jeden
velký omyl. Monarchie trvá dál. K politováníhodné chybě
nešťastné úřednice se ale c.k. úřady staví shovívavě. Čet-
níci nic nehlásí, protože se přidají k oslavám. 

Na hejtmanství zprávy o události budí spíše rozpaky. Na
frontách první světové války už je rozhodnuto a nikomu se
nechce nikoho trestat. Monarchie má své poslední dny
spočítané. 

A shluk teček a čárek, který vše odstartoval? „My dnes
nevíme přesně, co ten telegram obsahoval, ale v každém
případě si jeho obsah slečna Šaršounová vyložila tak, že
skončila válka a máme samostatnost,“ dodává současný
historik Jiří Mach. 

Pravděpodobně zde stálo, že Rakousko-Uhersko je
ochotno přijmout mírové podmínky amerického prezidenta
Woodrowa Wilsona. Dobruška tak oslavila vznik republi-
ky o tři týdny dříve. -r-

Foto: Vlastivědné muzeum Dobruška
Zdroj: Epochaplus.cz

DOBRU·KA
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SK Měnín pořádá

Společenský
ples
Sobota 18. 2. 2023 ve 20 hod.,
sál radnice v Mûnínû

K tanci a poslechu zahraje kapela
Benny Q
Bohatá tombola – Rumový bar

Srdečně zvou pořadatelé

Sportovní klub Měnín a obec Měnín 
pořádají

Dětský
maškarní ples
Sobota 4. 3. 2023 od 15 hod.,
sál radnice Mûnín

Program divadla KEJKLE 
Bohatá tombola

POZVÁNKY
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TJ Sokol Měnín
MINI a přípravka
naše nejmenší házenkářky a házenkáři

V této sezoně se družstvo házené MINI a přípravky
rozrostlo na bezmála 20 dětí. Stále však hledáme další
holky a kluky...!

Jsi ve věku 5–10 let? Přijď se za námi podívat. Přijď
si s námi zatrénovat a naučit se základy házené. Tré-
ninky jsou každé pondělí a středu od 16:30 do 18:00
hodin ve Sportovní hale Měnín.

Soutěž se hraje turnajově. Na podzim jsme absolvo-
vali, nebo ještě budeme absolvovat, turnaje v Hustope-
čích, Králově Poli, Bohunicích, Nových Bránicích a sa-
mozřejmě v domácí hale v Měníně.

Na závěr roku, 17. 12. 2022, nás čeká speciální vá-
noční turnaj „JULEC CUP“ v Juliánově.

Trenéři Jitka & Adam

Družstvo mladších žaček

Pokračujeme v plánovaných turnajích podle rozpisu
JmKSH. Dalším v pořadí byl turnaj v Ivančicích, kde
jsme se utkali se soupeři z Ivančic, Kuřimi a Hostěrá-
dek. Výsledky jednotlivých utkání 4:21, 7:15, a 5:22
znamenaly, že musíme vytrvat a trénovat na další zá-
pasy. Další soutěžní turnaj proběhl v Kuřimi, kde jsme
soupeřili s týmy z Kuřimi, Bohunic a Velké nad Veličkou.
Výsledky zápasů 6:11, 3:15 a 1:12 tentokrát ukázaly na
náročnost turnajového systému a nutnost zaměřit se
i na zlepšení fyzické zdatnosti. 

Další soutěžní turnaj proběhl v naší domácí sportov-
ní hale. Tentokrát se holky moc snažily získat alespoň
nějaký bod do tabulky. I přes velkou podporu z publika
se nepodařilo nikoho ze soupeřů z Ivančic, Bohunic
a Velké nad Veličkou porazit. Přesto bylo tentokrát vidět
velké zlepšení a tomu odpovídaly i výsledky 8:19, 7:19
a 7:11. Tentokrát jsme odcházeli s pocitem, že se holky
pořád zlepšují a pokud vydrží, máme velkou šanci v dal-
ších zápasech uspět ještě lépe. 

Tato možnost se nám naskytla na posledním turnaji
v rámci dohrávek soutěžních turnajů. Opět v naší do-
mácí hale jsme tentokrát přivítali tým z Veselí/Stráž-
nice, který v letošní sezoně hraje sloučeně. Hned v prv-
ním zápase jsme soupeře dokázali porazit a výsledek
19:15 nám zajistil první dva body do tabulky Jm. ligy
mladších žaček. V druhém utkání nám soupeř porážku
vrátil a utkání skončilo výsledkem 12:16. I přesto děv-

SPORT

Družstvé mladších žaček. Zleva trenér Jiří Dolina, Vanda Kilia-
nová, Denisa Hrouzková, Vanesa Aujezdská, Eliška Odrážková,
Denisa Pavelková, Eliška Urbánková, Tereza Richterová, Julie
Flajzarová, Marie Šillerová, Adéla Ondráčková, trenér Adam 
Dolina. V popředí sedící vlevo Nikola Holíková, vpravo Monika
Rysková

čata odcházela šťastná a bylo poznat, že si první ví-
tězství pořádně užila. Doufáme, že nezůstane jen u jed-
noho vítězství a v jarní části sezony přidáme další úspě-
chy. V plánu máme také nějaké nesoutěžní turnaje
a účast na Házenkářském desetiboji.

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.

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

MINI a přípravka
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Družstvo starších žaček

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, SHK Velká nad Velič-
kou.

SPORT

Simona Brestyaková, Šárka Filková, Lucie Pokorná, Adéla Po-
spíšilová, Michaela Garguláková, Karolína Závišková, Nela Pa-
lečková, Tereza Klišíková, Barbora Vaculová, Veronika Odráž-
ková, Aujezdská Vanesa

Trenéři: Martin Gargulák, Michal Černý, Lenka Černá

Jihomoravská liga házené starších žaček Měnín

Jihomoravská liga starších žaček pokračovala dalšími
ligovými turnaji. V říjnu nás čekal jeden turnaj v Kuřimi
a v listopadu 2 turnaje ve Veselí nad Moravou, respek-
tive Ivančicích. Konec sezony začal být bohatější na
zisk bodů z turnajů do ligové tabulky. Díky turnaji ve 
Veselí nad Moravou se podařilo hráčkám získat první 
2 cenné body ze zápasu s Veselím nad Moravou-Stráž-
nicí, kde jsme dokázali porazit Veselí n. M. - Strážnici
12:10. Následoval poslední ligový turnaj v Ivančicích,
kde jsme získali 1 bod po remíze v zápase s hráčkami
Kuřimi. Podzimní část sezony jsme tak zakončili se zis-
kem 3 bodů s vidinou toho, že v jarní části sezony se
budou holky prát o střed tabulky. 

Podzimní část turnajové sezony jsme zakončili tur-
najem 26. 11. 2022 ve městě Polička za účasti týmů 
Poličky, Pardubic a Chrudimi. Po vydařeném prvním
utkání, kde starší hráčky Měnína vyhrály nad Chrudimí
10:8, jsme nastoupili k zápasu s domácím týmem Po-
ličky. Po napjatém utkání a neproměněných šancích
jsme prohráli výsledkem 12:13 a připravovali se na po-
slední zápas s Pardubicemi. V něm se hráčkám poda-
řilo zvítězit 7:1 a zdárně tak zakončit podzimní sezonu
1. turnajovým místem.

Autor: Martin Gargulák

Jihomoravská liga starších žákyní

Aktuální celkové pořadí Z V R P Skore B

1. SKH  Velká nad Veličkou 20 20 0 0 467:226 40

2. HK Ivančice 20 15 0 5 361:283 30

3. SHK Veselí n. M. - DDM Strážnice 20 11 0 9 309:342 22

4. Tatran Bohunice 20 7 0 13 272:319 14

5. SK Kuřim 20 5 1 14 266:332 11

6. Sokol Měnín 20 1 1 18 161:334 3
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HISTORIE

Sportovní klub Měnín

SPORT

S blížícím se koncem roku se každý z nás pomalu 
zamýšlí nad tím, co se mu povedlo v tomto roce, a za-
číná přemýšlet, co bude v roce následujícím. I my trenéři 
mladší fotbalové přípravky SK Měnín jsme již pomalu 
začali bilancovat, jaká byla podzimní část sezony, a plá-
novat tu jarní. 

Začátek nové sezony 2022/2023 nás v září zastihl 
s omlazeným kádrem, kdy jsme začali nastupovat do 
zápasů s novými hráči ročníku 2015 a dokonce i 2016 
a samozřejmě již ostřílenými mazáky ročníku narození 
2014, kteří si pomalu začali uvědomovat, že oni jsou 
ti, kteří teď budou mít největší zodpovědnost na svých 
bedrech. 

Ačkoliv ne vše na začátku vypadalo ideálně, s každým 
dalším zápasem stoupalo jak sebevědomí, tak i výkony 
našich hráčů a celková předváděná hra. Jistě nás čeká 
ještě spousta práce a mnoho tréninků, než my trenéři 
budeme spokojení, ale všichni věříme, že i takové oka-
mžiky jednou nastanou a budeme moci s klidným svědo-
mím konstatovat, že se nám povedlo vybudovat tým fot-
balistů a fotbalistek, na který jsme hrdí. Proto jsme i po 
skončení podzimní části fotbalové sezony, kterou jsme 
řádně oslavili na rozlučce, neusnuli na vavřínech a po 
zkušenostech z minulých let jsme rovnou začali zimní 
přípravu v místní sokolovně, kde se dvakrát do týdne 
scházíme a pilujeme to, co jsme se již naučili, abychom 

Mladší přípravka

1 – nástup na hřiště zápasu Viničné Šumice vs Měnín (7. 9. 
2022); 2, 3 – momentka ze speciálního tréninku s trenéry 
A a B mužstev mužů, 4 – momentka z tréninku

to nezapomněli, a díky vybavení sokolovny můžeme za-
řadit i cvičení, které běžně na hřišti dělat nemůžeme, 
jako je například opičí dráha za použití ribstolů, žíněnek, 
beden, kruhů atd. 

O rozmanitost tréninků jsme se ostatně snažili po 
celou sezonu, kdy jsme se snažili zařazovat věci, cvi-
čení a herní prvky, které by naše malé hráče a hráčky 
zaujaly a ještě tak znásobily jejich radost z pohybu. Jako 
příklad lze uvést ty, které u nich sklidily největší ohlas – 
síť s otvory pro přesnou střelbu nebo speciální trénink 
s trenéry A a B mužstev mužů.

V tomto trendu bychom rádi pokračovali i v budoucnu 
a doufáme, že se nám kromě tréninků podaří zajistit 
i kvalitní herní zimní přípravu, na čemž intenzivně pra-
cujeme. Naši malí fotbalisté a fotbalistky se tak v zimě 
mohou těšit na přípravné zápasy v hale, a pokud počasí 
před jarní sezonou dovolí, tak i venku. Těšíme se na co 
nejhojnější účast jak na trénincích, tak i na zápasech. 

Pokud máte doma malého fotbalistu či fotbalistku, 
kteří mají v rodném listu ročník narození 2014 až 2016 
a chtějí hrát fotbal za mladší přípravku SK Měnín, tak 
nás neváhejte kontaktovat. Rádi je mezi námi uvítáme.

Trenéři mladší přípravky SK Měnín
František Koudelka, Miroslav Semerád,
Zdeněk Vaňkovský
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Starší přípravka
Starší přípravka stále bojuje s poč- 

tem hráčů, ale i přesto jsme ode-
hráli všechny zápasy, zvítězili 
v sedmi a pouze ve třech prohráli. 
Pokud by chtěl někdo začít hrát fot-
bal, může se kdykoliv připojit. Ideál- 
ně hledáme ročníky 2012, 2013 
a 2014. Bližší informace zašleme, 
když nás zkontaktujete na 
fotbalmenin@seznam.cz.

Starší přípravka – trenéři David Kirš 
a David Fiala. Zleva: Veronika Kiršová, 
Daniel Kirš, Radim Kirš, Valerie Bo-
goczová, Lukáš Borovička, Jakub Bo-
rovička, Matyáš Zeman, Matyáš Hort 
a gólman Marek Alfieri

Družstvo žáků sloučených s SK Blučina.
Za Měnín zde hrají: Matyáš Hrdý, Tomáš 
Grolich, Filip Fiala, Matěj Vognárek,  
Tobiáš Troneček a Radim Kirš

Mladší žáci
Na začátku sezony se nám poda-

řilo vytvořit družstvo mladších žáků 
společně s SK Blučina. I přesto, že 
kluci se teprve poznávali a setkávali 
se na společných trénincích pouze 
jednou týdně, dařilo se vyhrávat 
a nakonec jsou po podzimní části 
v čele tabulky s bilancí 6 výher, 1 re-
míza a 1 prohra s 19  body a skóre 
24:7. 

Obec Měnín ve spolupráci s SK Měnín podala 
v loňském roce žádost o dotaci na modernizaci fot-
balového areálu Národní sportovní agentuře. Moder-
nizace se týká opravy chodníku a zábradlí k tribuně 
a oplocení areálu pevným plotem. Až nyní přišlo roz-

Modernizace fotbalového areálu SK Měnín
hodnutí o přidělení této dotace. V nejbližší době pro-
běhne výběrové řízení na dodavatele stavby. Odha-
dované celkové náklady na realizaci tohoto projektu 
jsou 1,8 milionu korun. Pokud vše dopadne podle 
očekávání, bude vše hotovo v roce 2023. 
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První podzimní kolo jsme odehráli na půdě Bla- 
žovic a od začátku střetnutí bylo zřejmé, že podzim 
pro nás nezačne ideálně, protože hned v první mi-
nutě se zranil náš kapitán Radim Lacko. A aby toho 
nebylo na start sezony málo, za dalších 10 minut 
musel ze hřiště i zraněný Lukáš Kučera. Naštěstí 
jsme zápas zvládli a zásluhou dvougólového Zdeňka 
Urbánka jsme si odvezli vítězství 2:1. 

Do dalšího zápasu proti Kupařovicím jsme šli plni 
sebevědomí i díky navrátilci do sestavy Františku 
Horákovi, který se bohužel hned na začátku zápasu 
ošklivě zranil a sezona pro něj skončila. I po takto 
hrůzostrašném začátku jsme šli do vedení 1:0, i když 
nutno přiznat, že nezaslouženě, protože celou první 
půli nás soupeř přehrával. Do kabin jsme odcházeli 
nakonec za vyrovnaného stavu 1:1. V poločasové 
přestávce jsme si řekli, že musíme začít hrát úplně 
jinak a i kvůli Frantovi zápas zvládnout. To se nám 
podařilo na výbornou a ve druhé půlce už jsme na 
hřišti dominovali a nakonec zvítězili 4:1.

Třetí kolo – nejtěžší možný soupeř, Oslavany. Po 
dobrém startu sezony jsme k největšímu rivalovi jeli 
s hodně velkou marodkou, ale zároveň s odhodlá-
ním se o výsledek poprat. Zápas přinesl hodně bo-
jovnosti, a i když to „na oko“ nebyl náš úplně nejlepší 
zápas, nechali jsme na hřišti všechny síly a odvezli 
bod za remízu 1:1. 

Následně nás čekala série tří domácích zápasů 
s papírově slabšími týmy soutěže. Všechny tyto 
zápasy jsme odehráli vítězně a porazili Pozořice 
4:3, Popůvky 3:2 a Říčanům jsme nadělili dokonce  
7 branek s prvním čistým kontem v sezoně. 

Další, sedmé kolo – Ivančice B. Velice kvalitní sou-
peř, který v téhle fázi soutěže, stejně jako my, ještě 
neprohrál. Bohužel po prvním strašidelném polo-
čase a výsledku 3:0 pro domácí jsme tušili, že od-
vézt aspoň bod bude velice složité. Nutno dodat, že 
druhou půli jsme se zvedli, ale bohužel na srovnání 
to nestačilo a prohráli jsme 3:2. 

V dalším kole nás čekal nováček soutěže – Ochoz. 
Cíl byl jasně daný, navázat na výkon z druhého polo-
času v Ivančicích a vrátit se na vítěznou vlnu. Zápas 
jsme výsledkově zvládli 4:3 i přes velký tlak soupeře 
v závěru utkání. 

Následně jsme zajížděli na zápas do Modřic, kde 
vždy očekáváme těžký zápas. Naše obavy se po-

Muži A
tvrdily, ale myslím, že diváci si přišli na své a viděli 
hodně kvalitní utkání s řadou šancí na obou stra-
nách. Nutno dodat, že jsme po většinu utkání byli 
lepším týmem a i díky skvělému výkonu brankáře 
Fruhvirta odvezli vítězství 2:1. 

Nadcházející zápas jsme doma hostili Ořechov. 
Soupeř přijel i s novým trenérem Bohdanem Ryša-
vým, který v minulosti oblékal dres SK Měnín. Před 
zápasem jsme prohodili pár přátelských slov, ale na 
dalších 90 minut se z nás stali velcí rivalové. Oře-
chov přijel takticky skvěle připraven a svou zóno-
vou obranou a také rychlými brejky nám způsobo-
val v první půli řadu problémů. Proto odcházel do 
šatny jako vítěz prvního poločasu 1:0. V kabině jsme 
si řekli, že musíme zrychlit kombinaci a snažit se do-
stávat balony co nejvíce do šestnáctky soupeře, pro-
tože o půlce už byl připraven zasáhnout do zápasu 
Luděk Hojgr. Tenhle tah se zdál být jako rozhodující, 
i když za nutné signalizace pomezního byl na Luďka 
odpískán pokutový kop. S tím si s přehledem pora-
dil Jan Aujeský a bylo srovnáno. Náš tlak do šest-
náctky soupeře v podobě centrů neustával a po jed-
nom z nich se na zadní tyči prosadil stoper Michal 
Tesařík – 2:1. Ke konci zápasu se ještě soupeř sna-
žil vyrovnat, naštěstí pro nás marně, a tudíž jsme 
brali všechny 3 body. 

V dalším domácím utkání jsme porazili 3:0  
Zbýšov a brankář Fruhvirt mohl oslavovat druhou 
nulu v sezoně. Předposlední kolo a náš nejlepší 
zápas podzimu v Dolních Kounicích, kde jsme jedno-
značně zvítězili 7:0. Před posledním zápasem jsme 
drželi na špici tabulky náskok na soupeře z Osla-
van a minimálně do jarní části jsme ho chtěli udržet.  
To se nám bohužel nepodařilo, protože jsme doma 
po nešťastném výkonu nestačili na Hrušovany  
a prohráli po dlouhé době na domácím stadionu 
0:2. Podzimní sezonu jsme tudíž skončili na druhém 
místě s bilancí 11 výher, 1 remíza a 2 prohry. Se-
čteno podtrženo 31 bodů při skóre 41:18. Nejlepší 
střelci: Urbánek Z. 10 gólů, Aujeský J. 6 gólů, Hojgr L. 
5 gólů, Vykouřil T. 4 góly.

Realizační tým: Vykouřil Z. ml. – trenér, Wagner P. 
– vedoucí mužstva

Vykouřilová M. – správce Instagramu
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Benfica podzim 2022
V létě došlo v našem B-týmu klubu SK Měnín 

alias „Benfice“ k výrazným změnám, a to především 
na postu hlavního trenéra, kterým byl jmenován Mira 
Kundera. Jeho návrat po letech do klubu SK Měnín 
a hlavně B-týmu vnesl osvěžení ať už v tréninkových 
metodách, tak i v taktickém a herním pojetí. Další 
významnou změnou bylo po příchodu našich býva-
lých dorostenců „postavení“ kostry týmu Benficy na 
těchto mladých hráčích, tedy budoucnosti a perspek-
tivě i pro výchovu dalších posil pro „áčko“ SK Měnín. 
Trenér Kundera osu Benficy vystavěl na moderním 
a progresivním mixu mladších, ke kterým s jeho 
citem pro „herní vazby“ a fotbalovou chemii hráčů 
bravurně zakomponoval zkušené kvalitní hráče. 

Samotná letní příprava byla pojata koncepčně 
nejen po stránce tvrdé kondiční přípravy, ale i pří-
pravy taktické a s cvičeními zaměřenými na určité 
herní prvky, kdy se v tomto projevila zejména velmi 
dobře fungující spolupráce a zkušenosti hlavního 
trenéra A-týmu Vykouřila a našeho trenéra Benficy. 
Tato kombinace přinesla dobrou atmosféru i zdravou 
motivaci pro všechny hráče a tím i jejich výkony 
a herní projev celého týmu v zápasech během pod-
zimní sezony. Trenér Benficy Kundera nám k tomu 
řekl: „Celá podzimní část se dá hodnotit pro Ben-
ficu pozitivně. Podařilo se nám namixovat mladé 

Horní řada zleva: 
Adam Popela, Tomáš Hrdý, Zdeněk 
Vaňkovský, Šimon Odrážka, Václav 
Šorma, Šimon Brabec, Matěj Jochman, 
Aleš Kolaja, Ladislav Zach, Erik Šku-
bica, Miroslav Kundera, Jan Jurczyga. 

Dolní řada zleva: 
Tadeáš Buchta, Jiří Bednář, David 
Šamánek, Tomáš Macek a Petr Kysel

perspektivní kluky se zkušenými hráči. Velmi kladně 
hodnotím návrat do klubu našeho gólmana Ša-
mánka, který s dalším gólmanem Škubicou vytvo-
řil velmi kvalitní duo a oba jsou svými výkony v zá-
pasech oporou týmu. Od léta pracujeme na herním 
stylu, kterým chceme jednak bavit naše fanoušky, 
jednak je naší motivací pohybovat se na předních 
příčkách v soutěži. K tomuto bych doplnil, že jsme 
si stanovili interně v klubu cíle na celou sezonu, kdy 
s ohlédnutím na tabulku a výsledky zápasů po pod-
zimní části můžeme konstatovat, že jsme na dobré 
cestě. Nerad vyzdvihuji jednotlivce, a proto bych 
uvedl, že v Benfice máme velmi zkušené i kvalitní 
hráče, kteří bývají rozdíloví, ale také mladé kluky, 
kdy tito svým přístupem k tréninku i herními výkony 
v samotných zápasech se jim mnohdy dorovnávají 
a mají předpoklad být v budoucnu posilami pro náš 
A-tým. Bude záležet jen na nich, jak na sobě budou 
dál pracovat a výkonnostně se posouvat.“ 

Závěrem trenér Kundera nastínil, že zimní pře-
stávka bude směřována ke kvalitní kondiční pří-
pravě a „pilování“ herního stylu týmu. Samotný kádr 
je v současné době stabilizovaný a pro jarní část si 
přeje, aby se týmu více vyhýbala zranění.

Zdeněk Vaňkovský



Bouldering za oponou
Bouldering za oponou existuje již sedmým rokem. Za tu dobu se na

stěně vystřídala spousta dětí z Měnína i okolních vesnic. Některé vytrvaly
a navštěvují nás dodnes. Pondělí a středa jsou vyhrazeny kroužkům, kde
jsou děti rozděleny do dvou skupin. První se odehrává v čase 16:30 až
17:30, druhá od 18:00 do 19:00. Vzhledem k omezenosti prostoru
a trenérské kapacitě je v každém kroužku maximálně devět dětí. V pří-
padě úkolů a různých her se však na všechny vždy rovnoměrně dostane
a dětem je možné se individuálně věnovat. Úterky jsou volné a v případě
zájmu je vstup možný po telefonické domluvě. Čtvrtky si oblíbila skupinka
nadšenců z pivovaru Moravia, která chodí od 17:00 do 19:00. V tento čas
je možné přijít si na stěnu protáhnout tělo. Pátky jsou otevřeny jednou za
14 dní pro děti s rodiči či bez nich na takzvané volné lezení dětí, popří-
padě i jejich rodičů. V prosinci 9. 12. od 17:00 proběhne Mikulášské
lezení pro všechny děti, co chodí do kroužku či na volné lezení. Plachta
bude nadzvednuta a sál zpřístupněn tak, aby se v pohodlí dalo dívat na
jejich lezení. 

Přeji příjemný advent, pohodové Vánoce a šťastný vstup do nového
roku. Romča

SPORT
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KTS EKOLOGIE s.r.o. informuje

Ke změně termínu svozu došlo z důvodu optimalizace svozových tras. Konkrétně se jedná o optimalizaci vytí-
ženosti jednotlivých vozidel a optimalizaci jejich přejezdů.

Dále také došlo k přerozdělení obcí v trasách na základě získané dotace na identifikační brány v mikro-
regionech Židlochovicko a Šlapanicko, které jsou umístěny pouze na určitých vozidlech. Děkujeme za po-
chopení. KTS EKOLOGIE s.r.o.

Systém třídění a svozu odpadu v naší obci funguje již několik let. Přesto by bylo dobré si připomenout, jak 
odpad třídit, do které nádoby konkrétní sortiment patří. 

Závěrem ještě několik zásad při hospodaření s odpadem:
● Použité roušky, respirátory, kapesníky nebo testovací sady dávejte do igelitových pytlíků a zavázené je

vhazujte do nádob a kontejnerů na směsný odpad. V žádném případě do barevných nádob na tříděný odpad!

Chráníte tak pracovníky třídicích linek, kterým by hrozilo riziko nákazy!
● Do bioodpadu nedávejte kapesníky! A ani sáčky, které o sobě tvrdí, že jsou 100procentně rozložitelné, jen

samy neví, za jak dlouho. Kompostárny s těmito sáčky mají problém.

Zdroj: Zpravodaj KTS EKOLOGIE s.r.o. -r-

Změna svozu odpadu na rok 2023

Patří sem:

– Sešlápnuté PET lahve
– Sáčky, tašky, fólie
– Polystyren
– Plastové obaly od potravin

(kelímky, vaničky apod.)
– Plastové obaly od drogerie

(mýdlo, čisticí prostředky, 
kosmetika)

– CD/DVD obaly
– Strečové fólie
– Nápojový karton

Nepatří sem:

– Linoleum
– PVC
– Pryžové výrobky
– Molitan
– Videokazety
– Obaly od olejů nebo silně 

zněčištěné zbytky jídla
– Obaly od nebezpečných látek

Patří sem:

– Plechovky od nápojů
– Konzervy od potravin
– Hliníková víčka od jogurtů
– Kovové uzávěry a víčka
– Kovové obaly od drogerie 

a kosmetiky
– Alobal

Nepatří sem:

– Obaly od nebezpečných látek
– Plynové lahve
– Kabely a dráty
– Elektrozařízení

Patří sem:

– Noviny, časopisy, letáky
– Knihy
– Brožury
– Katalogy
– Kancelářský a balicí papír
– Čisté odpadové obaly
– Karton a lepenka

Nepatří sem:

– Znečištěný papír
– Voskovaný papír
– Papírové kapesníky a ubrousky
– Pauzovací papír
– Uhlový papír (kopírák)
– Pořadače s kovovými 

komponenty

Îlutá popelnice Modrá popelnice

PLAST KOVY PAPÍR
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