
Soutěž v požárním sportě 
 

V sobotu 10. května se v Měníně u příležitosti 100. výročí založení tamního Sboru 
dobrovolných hasičů konalo 1. kolo 
okrskové soutěže v požárním sportu. 
Zúčastnilo se jej také družstvo našich 
děvčat ve složení Alžběta Sedláčková, 
Ester Nováková, Miroslava Cábová, 
Martina Hemalová, Martina Horáková, 
Eva Rybová a Michaela Kurcová. 
Děvčata závod vyhrála a postoupila do 
2. kola okresní soutěže. To proběhlo 
25. května v Brně – Pisárkách. Děvča-
ta se zde umístila na 4. místě. Chlapci 
se letos závodů nezúčastnili, ale o to víc 
podpořili družstvo děvčat. 

Martina Hemalová 
 

Jarní kolo volejbalového turnaje 
 

Krásné, slunečné počasí vylákalo na hřiště hodně účastníků jarního kola volejbalového 
turnaje O pohár starosty, takže se 
podařilo vytvořit 7 družstev, a to 
družstva: Zastupitelé obce, Kluci, 
Benjamínci, All Stars, Best volej, 
Orel I a Orel II. Díky většímu počtu 
družstev se turnaj protáhl až do 
večera. Naši sportovci i jejich 
fandové měli připravené  malé 
občerstvení hned u hřiště. Vítězem 
turnaje se stalo družstvo Orel I, 
na druhém místě se umístilo 
družstvo All Stars a na třetím Orel II.  

Marie Jurečková 
 

Z historie 
  

N E S V A Č I L S K Á  
 

Název 
se odvozuje od domů stojících kolem státní silnice směřující do Nesvačilky.  
Poloha 
Ulice začíná zleva od domu č. 180 Jaroslava Kalvody a končí domem č. 276 (původně chatou) 
mimo hlavní silnic za domem Miloslava Osičky č. 232, po pravé straně začíná domem č. 212 
rodiny Zrzových (předtím Ludmila Táborská) a končí domem Dobromily Kozákové č. 255. 
Zástavba do roku 1921 
Je to poměrně ulice nová, ve které nestál v roce 1890 ani jediný dům. Nejdříve se začalo 
stavět po levé straně budoucí ulice. První dům s číslem 180 postavila rodina krejčího 
Františka Poláčka, postupně do roku 1921 vzniklo 13 domů, poslední z nich postavil tesař Jan 
Blažek s číslem 194 (nyní Josef Škorpík). 
Do roku 1950 
Ulice se rychle rozvíjela, do skončení 2. světové války bylo postaveno dalších 19 domů, 


