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OKÉNKO RADNICE
Vážení spoluobčané,

počátkem května začne již dlouho diskutovaná rekonstrukce autobusového nádraží.
Vzhledem k tomu, že stavba bude částečně hrazena z dotačních prostředků určených
na dopravní terminály, setkáte se mnohokrát v tisku i mezi lidmi s názvem „Městys Měřín,
dopravní terminál“. Vítězem výběrového řízení se stala firma Gardenline s.r.o. z Litoměřic.
Stavba začne od 3. května broušením stávajícího povrchu pro provedení přeložek
jednotlivých sítí. Dojde k výměně původního vodovodního řadu v celé délce nádraží,
provedena bude přeložka telefonních kabelů, kabelové televize a části plynového potrubí
z důvodu snížení výšky komunikace. Také v celé délce bude nově položena dešťová kanalizace
s napojením hasičské zbrojnice a přilehlých budov. Nakonec dojde k výstavbě nových
chodníků a komunikací nejen okolo autobusových zastávek, ale i na zbytku náměstí, kde ještě
nové chodníky nejsou. Celkově bude provedena oprava parkoviště u kašny s vyznačením
parkovacích míst pro osobní automobily i zhotovení místa parkování pro cyklisty.
V průběhu stavby bude omezen průjezd zákazníků, kteří navštěvují přilehlé prodejny a
výrobní a opravárenské podniky. Po dohodě se zhotovitelem stavby bude zajištěno jejich
zásobování. Autobusové zastávky budou dočasně přemístěny. Zastávka ve směru na Jihlavu
a Žďár nad Sázavou bude s největší pravděpodobností umístěna na odstavném pruhu před
radnicí. Zastávka na Velké Meziříčí, Blízkov, Chlumek a Otín bude na zálivu před hasičskou
zbrojnicí. Další informace Vám budeme sdělovat průběžně.
Současně byla zahájena výstavba části kanalizace na ulici Zarybník. Zde je také omezen
provoz po dohodě s majiteli domů. Silnice nebude trvale průjezdná (označení značkou „Slepá
ulice“). Na ulici Černická, Růžová a části Jihlavské probíhá projektová příprava na přeložku
kabelů nízkého napětí do země, včetně výstavby nové trafostanice. Proto nyní nebudou
upravována místa a části komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace na ulici
Černická, z důvodu plánovaných výkopů pro položení kabelů a kompletní nové výstavby
veřejného osvětlení, které by bylo po odstranění betonových sloupů nefunkční.

Kanalizace
na ulici Zarybník
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Na Balince pokračuje výstavba dětského hřiště se zázemím pro odpočinek a míčové
hry, s malou klubovnou a toaletami. Místo je určeno pro setkávání seniorů, rodičů s dětmi,
pro školu a školku a pořádání malých kulturních akcí. Stavební práce pokračují na mateřské a
základní škole dle smluvních termínů.

Dětské hřiště
na Balince

Přístavba
základní školy

V květnu bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby inženýrských sítí pro
rodinné domy v lokalitě u Pustiny.
Snad se všichni již brzy dočkáme rozvolnění krizových opatření, návratu dětí do škol,
otevření obchodů, služeb a restaurací. Závěrem přeji všem příjemný návrat do zaměstnání.
Ing. Jiří Servít
starosta
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USNESENÍ č. 1/2021
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 3.3.2021 v 17.00 hodin
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I. SCHVALUJE :
1. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 1/2021.
2. Program jednání ZMM 1/2021.
3. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2021.
4. Plán činnosti finančního výboru na rok 2021.
5. Dodatek č.12 Smlouvy o jiných pracech a výkonech č.19/TKO/2009 ze dne 1.12.2008 mezi
TS VM s.r.o. Velké Meziříčí a městysem Měřín.
6. Na základě závěrů hodnotící komise schválilo nejvhodnější nabídku na akci „ Městys
Měřín – dopravní terminál“ .
7. Smlouvu opravňující provést stavbu na pozemku Kraje Vysočina- „Městys Měřín-úprava
křižovatky komunikace Ve Vrbí a Zarybník S II/349“.
8. Smlouvu opravňující provést stavbu na pozemku Kraje Vysočina- „Městys Měřín-odstavná
a manipulační plocha Zarybník“.
9. Smlouvu opravňující provést stavbu na pozemku Kraje Vysočina- „Městys Měřín-stavební
Úpravy chodníku a křižovatky silnic II/602 a III/35433.
10.Kupní smlouvu a Smlouvu o věcném právu a Smlouvu o zřízení služebnosti – na pozemky
v k. ú. Měřín pro cyklostezku Měřín – Velké Meziříčí.
11.Investiční záměr a podání žádosti o dotaci na akci: „Městys Měřín – Stavební úpravy
a modernizace ZŠ Měřín“ z programu 298D2280 MFČR po vyhlášení výzvy na rok 2021
a zabezpečení povinné spoluúčasti na financování této akce.
12. Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č.2020/01 mezi městysem Měřín a EKOS, výrobní
družstvo Brtnice.
13.Rozpočtové opatření 1/2021/1ZMM ze dne 3.3.2021 ve výši 2 971 690,-Kč.
II. BERE NA VĚDOMÍ :
1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva městyse Měřín.
2. Zprávu z jednání Rady městyse Měřín.
3. Zprávu kontrolního výboru .
4. Zprávu finančního výboru
5. Zprávu výboru pro výstavbu a rozvoj.
6. Informace o Smlouvě o plnění č.27/0/2021 mezi městyse Měřín a Technickými službami
VM a informace o limitu komunálního odpadu.
7. Informace o projednání návrhu V. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP
Velké Meziříčí.
8. Informace o Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek ke Změně
č.1 ÚP Měřín.
III. POVĚŘUJE :
1.Radu městyse vyjednáním podmínek k uzavření Dodatku č.6 nájemní smlouvy mezi
městysem Měřín a LDO Měřín ze dne 25.3.2010 a jejím následným schválením.
2.Starostu zajištěním majetkoprávního vypořádáním pozemků na ulici Blízkovská.
3.Starostu jednáním s Krajem Vysočina ohledně případného převodu komunikace III/3491
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do majetku městyse.
4.Místostarostu městyse zajištěním úvěru na investiční akce městyse a výběrem
nejvhodnější nabídky.
IV. ODKLÁDÁ :
1.Projednání bodu směna části pozemku p.č.362 o výměře 4m2 za část pozemku p.č.359
o výměře 4m2 v k.ú. Měřína příští jednání ZMM.
Ing. Jiří Servít, starosta v.r.
**************************************************************************
Výpis z jednání č.3 Rady městyse Měřín konané dne 23.2.2021
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednala návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o provozování televizního rozvodu
kabelové televize předložený fi Nej.cz s.r.o. o změnách cen za programy a rozšíření o
program TA3.
RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu podpisem Dodatku.
3. RMM projednala návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování Pečovatelské služby
předložený Krajem Vysočina. Dotace na 2021 bude činit 200.000,-Kč.
RMM rozhodla pověřit starostu podpisem Smlouvy.
4. RMM projednala znění nájemní smlouvy mezi MM a ŠUM Měřín, z.s. na prostory
v hasičské zbrojnici na dobu 2 roky od 1.3.2021 do 31.12.2022 za cenu 20.000,-Kč/rok.
RMM pověřila starostu podpisem Smlouvy.
5. RMM projednala a souhlasila s ukončením Smlouvy o úhradě záloh za energie mezi MM a
městem Velké Meziříčí . RMM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
6. RMM projednala žádost p. …o prodej části pozemku p.č. 1072/2 v k.ú. Měřín o velikosti
cca 130 m2. RMM rozhodla pověřit místostarostu jednáním s žadatelem a dále rozhodla
předložit tuto žádost na ZMM.
7. RMM projednala a schválila Smlouvu o plnění č.27/0/2021 mezi MM a TS VM, s.r.o. o
možnosti ukládat odpad na skládku U Vysokého mostu ve VM a pověřila starostu podpisem
Smlouvy.
8. RMM projednala návrh Smlouvy mezi firmou Ivana Tužinská, s.r.o. a MM o zpracování
žádosti o dotaci na projekt 7TI Měřín na sítě k RD v Pustině v podprogramu MMR
„ Technická infrastruktura“ pro rok 2021 za cenu 18.000,-Kč.
RMM rozhodla pověřit starostu podpisem Smlouvy.
9. RMM projednala žádost spolku Mokřady, z.s., Mgr. Maštera Jaromír, zda má MM nějakou
technickou infrastrukturu v místech, kde plánují realizovat mokřady. Jedná se o pozemky
v lokalitách Na světlých a v Ujatinách. RMM rozhodla sdělit žadateli, že MM nemá
na uvedených pozemcích žádné sítě ani jinou technickou infrastrukturu.
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10. RMM vzala na vědomí žádost p. .. o pronájem obecního bytu.
RMM rozhodla sdělit žadatelce, že v současné době není žádný obecní byt volný.
11. RMM vzala na vědomí žádosti p… a p…, o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS.
RMM rozhodla sdělit žadatelům, že budou zařazeni do seznamu uchazečů a že v současné
době není žádný byt volný.
12. RMM vzala na vědomí oznámení Českého statistického úřadu o sčítaní lidu v roce 2021 a
rozhodla vyvěsit toto oznámení na www.merin.cz a na nástěnku v průjezdu radnice a ve
zpravodaji.
13. RMM projednala žádost p. ..o možnost vykonání bezplatné praxe 60 hod v pečovatelské
službě v Měříně z důvodu jejího rekvalifikačního vzdělávacího kursu na pečovatelku.
RMM rozhodla žadatelku přijmout a pověřuje místostarostu zajištěním praxe.
14.RMM vzala na vědomí vyhlášení veřejné výzvy na obsazení pozice úředníka ÚSC na
zajišťování agend a oborů v samostatné nebo přenesené působnosti obce Měřín.
15.RMM projednala žádost p. .. o odkoupení parcely 386/1 k.ú. Měřín na ulici Černická
vedle domu který vlastní.
RMM rozhodla vyvěsit záměr prodeje a předložit na jednání ZMM.
16. RMM doporučuje ZMM odsouhlasení podání žádosti o dotaci na ZŠ z výzvy MFČR.
17.RMM vzala na vědomí nabídku firmy RPA Dotace, s.r.o. na zpracování dotace pro zázemí
sportovního areálu.
Výpis z jednání č.4 Rady městyse Měřín konané dne 24.3.2021 od 16:00
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednala GP na oddělení pozemku o výměře 47 m2. Jedná se o část pozemku
příkopy za sokolovnou mezi II/602 a pozemkem p. …. RMM rozhodla předložit tento GP na
ZMM až bude vypracována směnná smlouva na pozemky u Balinky.
3. RMM projednala návrh Příkazní smlouvy mezi MM a p. Hanou Veselou (ZR) na přípravu,
zpracování a vyhodnocení VŘ na akci “Poskytnutí úvěru MM ve výši 28 mil Kč“. Návrh ceny:
18.000,-Kč. RMM návrh schválila a pověřila starostu podpisem.
4. RMM projednala návrhy směny a koupi pozemků mezi MM a p….. .
RMM rozhodla předložit tyto návrhy p. .. a v případě jejich souhlasu pověřila místostarostu
zajištěním vypracování Směnné a kupní smlouvy. Dále RMM odsouhlasila znění návrhu
Kupní smlouvy mezi MM a p…. na pozemek blízko ČOV.
V případě souhlasu majitelů pozemků budou tyto návrhy zveřejněny na úřední desce a
předloženy na nejbližší jednání ZMM.
5. RMM projednala nabídku na frézování pařezů od p. Švihálka.
RMM rozhodla pověřit starostu zajištěním konkurenční nabídky.
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6. RMM projednala žádost p. .. o prodloužení nájmu bytu č.2 ve dvoře v Měřín č.p.106 do
31.3.2022. RMM rozhodla nájem prodloužit do 31.03.2022.
7. RMM projednala nabídku fi Pueblo-archeologická společnost, o.p.s. na archeologický
průzkum území, kde bude probíhat stavební akce: Měřín- dopravní terminál, za cenu
15.900,-Kč+DPH. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem.
8. RMM projednala nabídku fi PZD projekt - Ing.Petr Dvořák, Moravec, na Projekční a
inženýrskou činnost Modernizace ZŠ Měřín za cenu 50.000,-Kč.
RMM rozhodla nabídku přijmout.
9. RMM projednala dopis z Ministerstva zdravotnictví o Mimořádných opatřeních zavedení
testování zaměstnanců. RMM pověřila starosty zajištěním testování.
10. RMM projednala Dohodu o ukončení smlouvy o zemědělském pachtu pozemků na část
p.č.3035 o výměře 10.000 m2 s p. .. . RMM rozhodla souhlasit s ukončením pachtu ukončit
k 31.3.2021.
11. RMM projednala 2 žádosti p. .. o koupi 4 pozemků:
• celá p.č. 222 o výměře 211m2
• celá p.č. 223/3 o výměře 262m2
• část p.č. 160/3 o výměře 55m2
• část p.č. 158/1 o výměře 220 m2
RMM rozhodla provést místní šetření.
12.RMM schválila znění Výzvy k podání nabídek na stavbu FVE 9,9 kWp na budově DPS
Měřín a pověřila starostu dalším jednáním.
13. RMM projednala cenovou nabídku firmy STAVONA Tender s.r.o. na zajištění zadávacího
řízení dle zák.č. 134/2016 Sb. – užší řízení na akci „Městys Měřín- stavební úpravy a
modernizace ZŠ Měřín“ za cenu 58.000,-Kč + DPH.
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
14. RMM schválila znění Příkazní smlouvy č. 02/2021 s Ing.Hanou Veselou na administraci
akce „Stavební úpravy a modernizace ZŠ Měřín“.
Výpis z jednání č.5 Rady městyse Měřín konané dne 7.4.2021
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednala cenovou nabídku Česlava Veselého na činnost Koordinátora BOZP na
akci „Autobusový terminál v Měříně“. Cenová nabídka činí částku 49.500,-Kč. RMM
rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
3. RMM projednala žádost Vodárenské akciové společnosti, a.s. ZR o ověření předložených
pasportů staveb v k.ú. Měřín, ke kterým se nezachovala odpovídající dokumentace.
• 9 úseků kanalizací
• 1 úsek vodovodu
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RMM pověřila starostu přípravou podkladů pro uskutečnění převodu.
4. RMM vzala na vědomí sdělení SPÚ Jihlava o postoupení žádosti o provedení aktualizace
bonitních jednotek Odboru půdní služby k posouzení a dalšímu zpracování.
5. RMM projednala Dodatek č.5. předložený AVE CZ na zajištění odvozu separovaného
odpadu, ve kterém se mimo jiné zvyšuje cena vývozu kontejneru na plasty (1.100 lt) z ….. Kč
na 210,-Kč/ 1 vývoz. RMM rozhodla vyvolat jednání s firmou AVE a pověřuje starostu
pozváním zástupce firmy na jednání RMM.
6. RMM projednala návrh Smlouvy o poskytování služeb mezi Ekonom Konzult Group s.r.o.
Velké Meziříčí a MM o daňovém poradenství při podávání daňového přiznání za rok 2020 na
odpočet DPH za opravu KD Měřín. RMM rozhodla souhlasit s návrhem a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
7. RMM projednala geometrické plány na oddělení pozemků pro směnu nebo koupi mezi
MM a fyzickými osobami v rámci akce cyklostezka Měřín – Velké Meziříčí.
RMM s návrhy souhlasila a rozhodla zveřejnit záměry směn a koupi pozemků na úřední
desce.
8. RMM projednala investiční záměr a podání žádosti o dotaci na akci: „Městys Měřín –
Rekonstrukce elektroinstalace a oplocení MŠ Měřín“ z programu 298D2280 MFČR na rok
2021 a zabezpečení povinné spoluúčasti na financování této akce.
RMM rozhodla záměr schválit a pověřuje starostu vypracováním čestného prohlášení
k souhlasu s podáním žádosti.
9. RMM projednala žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. o příspěvek ve výši 7.500,-Kč.
RMM s ohledem na to, že podporuje podobný projekt, rozhodla příspěvek neposkytnout.
10. RMM jmenovala komisi na otevírání obálek na zajištění úvěru pro městys Měřín ve výši
28 mil. Kč na investiční akce městyse ve složení : Ing. J.Servít, Ing. J. Pazdera, Ing. D. Černá,
J.Klímová DiS. Otevírání obálek se uskuteční v pondělí 12.4.2021 v 9.00 hod.
*********************************************************************
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– SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU –
Městys Měřín vyhlašuje sběr nebezpečného odpadu.

Termín sběru : od 10.května do 21.května 2021 !!
Místo sběru

:

Sběrné místo – ul. Černická č.p. 553 (p.Krejčí)

Vybírat se bude :

Agrochemický odpad
Odpadní barvy a laky, jiná rozpouštědla
Odpadní řezné emulze
Znečištěné obaly ( plastové, kovové, sklené, znečištěné od barev, lepidel..)
Absorpční činidla ( znečištěné tkaniny, hadry..)
Olejové filtry
Brzdové kapaliny
Alkalické baterie (monočlánky)
Nikl, kadmiové baterie
Rozpouštědla
Kyseliny (zejména elektrolyt z baterek)
Fotochemikálie
Pesticidy
Barvy, laky, pryskyřice
Nepoužitá cytostatika ( léky, lékovky)
Baterie, akumulátory
Jiné motorové, převodové, mazací oleje

UPOZORNĚNÍ :
Nebezpečný odpad se bude na výše uvedeném sběrném místě vybírat pouze
v uvedeném termínu.

Po ukončení tohoto termínu již NE !
Na sběrném místě – ulice Černická č.p. 553 bude nadále probíhat zpětný
odběr elektrozařízení.

Další důležité upozornění :
Eternit a lepenku v žádném případě nedávejte na sběrné dvory . Likvidaci těchto
komodit si musíte zajistit sami. To samé platí i o pneumatikách !
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**************************************************************************
Výsadba borovic na Králově kopci
V měsíci dubnu byla uskutečněna v lokalitě Králův kopec výsadba 10-ti vzrostlých
borovic. Po odstranění zbylého materiálu plánujeme ještě výsadbu keřů a umístění laviček.

Bývalá skládka je tedy odstraněna.
Ještě jednou Vás všechny žádáme,
aby jste na toto místo neodkládali
žádný odpad.
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OKÉNKO HISTORIE
30 let Jednoty v Měříně
Některé obchody a řemeslnické dílny neměly v Měříně dlouhého trvání. Zanikaly již
v době I. republiky, během 2. světové války nebo po ní. V roce 1949 došlo ke znárodnění
celé obchodní sítě v Měříně. Prodejny a hostince přešly pod Jednotu Velké Meziříčí a
soukromí řemeslníci téměř zmizeli. Začali pracovat ve vznikajících komunálních službách, ve
výrobních družstvech (např. DŘEVO Měřín) nebo odešli pracovat do továren.
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Přestože

Jednota

Velké

Meziříčí postavila v roce 1962
prostornou
(samoobsluhu),

prodejnu
č.p.

37,

prodejní situace v Měříně byla
těžká.
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Prodejny

měly

většinou

jednoho pracovníka a v době jeho
nemoci byly zavřené. Proto byl
v roce 1967 otevřen PRAMEN
(prodejna

potravin)

v domě

Antonína Špitze, č.p. 90. Vedoucí
prodejny se stala paní Zdenka
Zachová.

V akci „Z“ byla v roce 1987, Na
Nivech č.p. 540, postavena nová
prodejna
Slavnostně

smíšeného
byla

zboží.
otevřena

6. listopadu 1987 na počest
70. výročí VŘSR. Slavností projev
přednesl člen rady MNV Jiří Mach
a zástupce Jednoty Jaroslav Paclík.
První vedoucí prodejny se stala
paní Miluše Pokorná a dále zde pracovala paní Květa Krejčí.

Prodejny znárodněných obchodů
zůstaly na původních místech
v soukromých

nebo

státních

domech. Tato situace trvala až do
roku 1991, kdy bylo v Měříně
otevřeno nové nákupní středisko.
Prodej byl zahájen 25. dubna 1991
v 9 hodin.
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Slavnostnímu otevření byli přítomni předseda SD Jednota Velké Meziříčí Stanislav Kučera,
starosta Měřína Ivo Rohovský, vedoucí referátu organizace a techniky prodeje Jaroslav
Pažourek, předsedkyně kontrolní komise Jednoty Marie Krejčí, za dohlížecí výbor Jarmila
Coufalová a za představenstvo Jednoty Jaroslav Hromádko, Josef Štula a Marie Musilová.
V přízemí nového nákupního střediska byla prodejna potravin, zeleniny, novin a časopisů.
Vedoucí se stala paní Marie Pytlíková. Vlevo od hlavního vchodu se nacházela prodejna
uzenin a masa, jejímž vedoucím byl pan Alois Kašpar. První poschodí bylo rozděleno na dva
samostatné celky. V menší části se nacházela prodejna textilu, galanterie a obuvi, vedoucí
zde byla paní Jana Dvořáková z Velkého Meziříčí. Ve větší části si mohli zákazníci koupit papír,
drogerii, hračky, sklo, porcelán, elektro, domácí potřeby a bylo zde i železářství. Vedoucím
tohoto úseku se stal Pavel Promberger z Bohdalova.
Nákupní středisko bylo otevřeno po velkých politických změnách, po roce 1989, kdy v obci
postupně vznikaly i nové soukromé obchody všeho druhu. Konkurence byla velká, proto byl
sortiment z prvního poschodí postupně zrušen a podlaží bylo uzavřeno. Zůstalo přízemí, které
v konkurenci se soukromými obchody obstálo.
Radka Klímová, Renata Konvalinková, Lenka Bradáčová
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Měřínský rybník vybudovaný před kostelem sv. Jana Křtitele
Lidé dříve narozeni někdy s nostalgií vzpomínají na rybník poblíž kostela, který je
v měřínských pamětních knihách nazýván Zahumenský nebo také Humenský. Nejspíš lidové
pojmenování dostal podle místa svého založení za měřínskými humny. Není žádný písemný
záznam o tom, ve kterém století byl rybník vybudován. Nebylo to jistě hned při založení
Měřína a asi ani v dobách benediktínského proboštství. Postavit rybník s tak vysokou hrází
bylo jistě velice nákladné, jak na peníze, tak i na pracovní sílu. Navážený materiál na stavbu
tak mohutné hráze musíme počítat v desetitisících povozů ručně nakládaného a skládaného
materiálu. Povozy byly v té době tahány většinou volským spřežením.
V době, kdy hrozil zánik třebíčského benediktínského opatství, zastavil třebíčský opat
Matěj veškeré statky měřínského proboštství, přibližně v roce 1468, Janu z Lomnice v té době
vlastníku zámku a panství Velké Meziříčí. O Janu z Lomnice není známo, že by se zabýval
stavěním rybníků a chovem ryb. Humenský rybník tedy asi nepostavil, i když Měřín držel v
zástavě 23 roků.
Po Janu z Lomnice získal 25. srpna 1491 statky zaniklého měřínského proboštství od
krále Vladislava II. Jagelonského za zástavu 15 500 zl. uh. Vilém z Pernštejna. Vilém později
zvaný Moudrý se narodil přibližně v roce 1435. Mládí prožíval jako společník Ladislava
Pohrobka ve Vídni. Od roku 1475, kdy si koupil mohutný hrad Helfštejn u Týna nad Bečvou,
se psal Vilém z Pernštejna a Helfštejna, dále jen Vilém. Před rokem 1475 se oženil s velice
bohatou Johankou z Liblic. Vilém velké věno manželky použil na obrovské rozmnožení svého
majetku na východní Moravě a ve východních a jižních Čechách. Vilém byl zkušeným vojákem,
schopným diplomatem a úspěšným ekonomem. Byl to vynikající hospodář a politik.
Expanze šlechtického rodu Pernštejnů ve své době neměla v českých zemích
konkurenci a stala se inspirací pro mnohé další šlechtické rodiny. Postoje nejslavnějších
představitelů rodu ovlivnily mentalitu celé společnosti.
Vilém se stal jedním z nejvýznamnějších českých magnátů a politiků 15. a počátku 16.
století. Podporoval řemesla, živnosti a obchod, rozvoj zemědělství a hornictví. Na všech svých
statcích byl k poddaným laskavý a spravedlivý, snižoval robotní břemena a všem poskytoval
náboženskou svobodu. Za jeho života dosáhla moc rodu Pernštejnů svého vrcholu. Vilém byl
v letech 1475 – 1483 komorníkem moravského zemského soudu, v letech 1483 – 1490 byl
nejvyšším českým maršálkem a místo nejvyššího královského hofmistra zastával v letech
1490 – 1514.
Vilém si koupil v roce 1491 mimo jiné i Pardubice. Po velkém požáru Pardubic v roce
1507 se zasloužil o výstavbu celého historického městského jádra s renesančním náměstím a
malebnými uličkami. Nově vystavěl kostel sv. Bartoloměje u něhož založil klášter minoritů.
Kostel měl sloužit jako rodinná hrobka Pernštejnů. V roce 1510 založil kostel sv. Jana Křtitele
se špitálem, kolem kterého byl zřízen hlavní pardubický hřbitov. Vilém z Pernštejna a
Helfštejna zemřel v Pardubicích 8. dubna 1521 ve věku 86 let. Pohřben je v rodinné hrobce
v Doubravníku.
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Vilém II. z Pernštejna a Helfštejna
Možný zakladatel Humenského rybníka.

Úzká, dřevěná lávka na potoce Lysá (Mírnice).
Potok kolem lávky byl využíván jako koupaliště.

Na Vilémových panstvích vznikaly obrovské rybniční soustavy a důmyslná hospodářská
díla. Byl zakladatelem stavby takzvaného Opatovského kanálu, který byl budován jako
napájecí strouha pro rybníky Bohdanečský a Čeperka. Rybník Čeperka, který stavěl pět roků,
měl rozlohu 1 200 ha (největší současný rybník Rožmberk má rozlohu 489 ha). Podle
dobových zpráv pojmul jeho rybník Čeperka až 96 000 Kaprů. Kapr byl pro Viléma „zlatou
rybou“. Prodej kaprů přinášel až 70 % jeho příjmů. O budování rybníků a chovu ryb napsal
knihu. Na svých panstvích vlastnil 250 rybníků s jejich celkovou výměrou 7 700 ha.
Vilém z Pernštejna a Helfštejna mohl být zakladatelem Humenského rybníka v Měříně.
Dokladem o tom, že tomu tak mohlo být, je darovací listina, kterou jeho vnuk Vratislav II.
z Pernštejna sepsal v pondělí, v den sv. Bartoloměje 24. srpna 1556. Touto listinou, mimo
další obdarování, daroval městečku Měřínu „rybník svůj dědičný při městečku ležící pro

vzdělání a dobré toho městečka a pro chudé lidi k milosti dědičné dáti ráčil.“
Humenský rybník zvýšil hladinu vody, což umožnilo provoz vodního kola pro pohon
mlýna. Vrchnost (nespíš Pernštejnové) tedy pod ním postavila Vrbenský mlýn (dnes čp. 136).
První zmínka o mlýně je z roku 1550. Tehdy měl od Pernštejnů mlýn pronajatý mlynář
Brychta. Mlýnu se tehdy říkalo též Brychtovský.
Hráz rybníka zvýšila hladinu vody v potoce Lysá až k přítoku potoka tekoucího od Karbašova
rybníka. Poblíž soutoku obou potoků bývala přes říčku Lysá postavená úzká dřevěná lávka. U
lávky byla hloubka vody asi 150 cm. Místo kolem lávky bylo v létě využíváno jako koupaliště
a v zimě sloužilo jako místo k bruslení. Toto místo využívaly děti z horního konce Měřína.
V dobách, kdy nebyly ještě elektrické lednice, složil Humenský rybník v zimních
měsících k ledování. Ledové kvádry vysekávali a dováželi do svých sklepů měřínští řezníci a
hostinští. Zamrzlý rybník sloužil k zimním radovánkám dětí, ale také ke sportování dospělých.
Od kostela se dalo jet na bruslích po zamrzlém potoce až ke splavu, který byl vybudován na
konci dnešního rybníka Nový a sloužil k zvýšení hladiny vody potřebné pro pohon vodního
kola mlýna čp. 76. Přes zamrzlý rybník si lidé z části zvané Zarybník zkracovali cestu do
městečka. Téměř 500 roků starý rybník byl zavážen a klikatící se potok zregulován
v devadesátých letech 20. století, po velké povodni, která vznikla na měřínsku 21. května
1985. Humenský rybník s věží odrážející se na jeho hladině byl zachycen na několika různých
pohlednicích Měřína.
Zamyšlení se nad možným, ale písemně nepotvrzeným, založením Humenského
rybníka sepsal v roce 2021 Jiří Toman Černická č. 376
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OKÉNKO KNIHOVNY
Knihovna je po delší době, kdy fungovala v omezeném režimu a knihy se mohly půjčovat
pouze přes výdejní okno, opět otevřena veřejnosti. Prosím jen o respektování následujících
pravidel: používání respirátorů, dezinfekce a dodržování rozestupů.
Možná jste již zaznamenali výzvu Odlož mobil v knihovně. Jedná se o sběrovou akci
organizovanou Krajem Vysočina a neziskovou organizací ASEKOL, která má upozornit na to,
že i drobné elektrozařízení obsahuje velké množství různých materiálů, které se odbornou
recyklací vrací zpět do oběhu. Díky této akci má každý, kdo odevzdá mobil v zapojené
knihovně, možnost vyhrát poukázku na nákup knih v hodnotě 2.000 korun a řadu dalších
hodnotných cen.
Zapojit se do soutěže je jednoduché – doneste do knihovny jakýkoliv starý mobilní telefon a
opatřete jej kontaktními údaji. To je možné buď vyplněním soutěžního kupónu, který je
k vyzvednutí v knihovně, nebo stačí na mobil připevnit lístek, na kterém bude Vaše jméno a
příjmení, obec a telefonní číslo či e-mail. Důležité je také poznačit, ve které knihovně mobil
odevzdáváte. Knihovny totiž mohou vyhrát až 15.000 korun na nákup nových knih do svého
fondu. Čím více mobilů odevzdáte, tím vyšší je Vaše šance na výhru, zároveň také podpoříte
i měřínskou knihovnu.
Novinky
Literatura pro děti a mládež
Leontýna a Felix Trnhoffovi nejsou jen tak obyčejní třináctiletí sourozenci. Žijí v obrovském
ponurém šlechtickém sídle, nechodí do školy a za pár let zdědí nesmírné bohatství. Jejich
život je však plný nástrah, strašlivých záhad, a hlavně sourozenecké rivality, která hraničí s až
vražednou nenávistí. Přesvědčte se o tom v knize Dědictví rodu Trnhoffů autora Garetha P.
Jonese.
Petra Dvořáková v knize Julie mezi slovy představuje desetiletou Julii, která momentálně
prožívá mnoho změn: rozvod rodičů, změnu bydliště, školy... Na pozadí jejího příběhu před
čtenářem vyvstává jakýsi slovník pojmů, které ze světa dospělých mnohdy nechtěně pronikají
do světa dětí a mohou je stejně tak trápit jako být zdrojem humorných okamžiků.
Literatura pro dospělé
Očekáváná novinka Aleny Mornštajnové Listopád si zajisté najde své čtenáře, ačkoliv se
trochu vymyká předchozím autorčiným knihám. Zaobírá se totiž tím, co by se mohlo stát,
kdyby v listopadu 1989 dopadlo všechno jinak. Do staršího časového rámce minulého století
– 30. až 50. léta – je zasazena kniha Podbrdské ženy další české autorky Jany Poncarové, která
ve své knize líčí nelehké osudy žen z podhůří Brd.
Přijďte si svou četbu vybrat sami, těším na Vás.

Lucie Čížková
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HASIČSKÉ OKÉNKO
1. díl
Sousedé - bratři hasiči, ale i sestry hasičky aneb Co jsme zač.
V Měříně, který trpěl na časté požáry, nebylo hašení požárů dlouho nijak organizováno,
nicméně si lidé pomáhali mezi sebou a o řízení záchranných prací a hašení požárů se staral
purkmistr s radními. „Chyběl už jenom organizovaný sbor, utvořený z těch občanů, kteří by
dobrovolně, obětavě a s láskou pracovali pro dobro svých sousedů…“(Karel Škoda ml.), proto
se roku 1874 sešlo "pár chytrých hlav" a ty přispěly ke vzniku prvních spolkových stanov předpisu, který upravuje zejm. činnost, organizaci a zásady spolku. Stalo se tak především
zásluhou kloboučníka Josefa Krátkého a jircháře Cyrila Šoba. Ke sboru se přihlásilo prvních 25
obětavců.
Na svých počátcích sbor prožíval období slávy, ale i úpadku. V roce 1882 členové podstoupili
svoji nejtěžší zkoušku, při náročném požáru se na ně snesla velká vlna nadávek, na jejímž
základě všichni ze sboru vystoupili. Sbor byl však po
pár dnech znovu obnoven pod vedením Antonína
Koženého, mistra jirchářského. Za zmínku také stojí
přísná pravidla, která ve sboru panovala - za
nečestné chovaní v hasičské uniformě (rvačka o
pouťové zábavě) byli ze sboru vyloučeni dva
členové.
Oznámení o mobilizaci, začátku první světové války,
zastihlo občany Měřína 26. července během oslav 40
let od založení sboru. Přesto, že část členstva odešla
na frontu, nepřestal sbor existovat, ale pokračoval
v činnosti, především díky sestrám samaritánkám, při dopravě a péči o raněné vojáky. Po
podepsání mnichovské dohody nastalo nejtěžší období ponížení lidu Československé
republiky - Němci při okupaci nevynechali ani hasičství, došlo k zabrání českého hasičského
majetku, členové museli odevzdat i veškeré součástky stejnokroje. Každou noc od 6 hodin
večer do 6hodin ráno byly drženy protipožární hlídky a veškerá aktivita sboru byla přísně
kontrolována nacisty. S koncem 2. světové války se
členové začali znovu projevovat - odstraňovali
směrníky na silnicích, aby tak desorientovaly
ustupující poražené Němce - přesto nadále drželi
protipožární hlídky, protože se v okolních lesích
zdržovali vojáci (němečtí i sovětští).
Nástupem komunismu došlo k velké přestavbě
činnosti dobrovolných hasičů - byli přejmenováni na
požárníky; sboru kromě běžných úkolů, jakými byly
soutěže ve cvičeních, poplachová cvičení, údržba
zbrojnice, organizování hasičských kulturních akcí, organizování preventivních protipožárních
školení pro mládež a další, přibyly i povinnosti účastí na akcích v rámci budování Měřína, např.
výstavba školy, výpomoc v JZD aj. Z výčtu aktivit členů sboru je jasné, že náplň byla bohatá a
22

vyžadovala hodně pracovního nasazení, proto v tomto období několik dlouholetých činných
členů vystoupilo ze sboru. Jiní do sboru v této době naopak teprve vstoupili a stali se
význačnými osobnostmi v jeho historii - zejména Karel Škoda ml. nebo Karel Pospíchal, oba
vykonávali mnoho funkcí na všech úrovní a jsou dobrovolnými hasiči, jimž nebyla a není
pomoc bližnímu svému jen prázdným heslem, ale životním posláním.
Současným starostou je Jiří Bublán, který drží sbor o 80 členech pohromadě. Kolektiv
dobrovolných hasičů doplňuje také šest žen, které jsou naší důležitou součástí při přípravách
programu kulturních akcí. Bohužel generace členů stárne a dobrovolných hasičů v Měříně
ubývá, v posledních letech však vzrostl počet členů především z řad dětí a to, při množství
volnočasového vyžití dostupného v naší obci, potěší dvojnásob.
Příspěvek uzavřeme úryvkem z výzvy starosty obce
Jana Koženého k občanům k znovuzaložení sboru
v roce 1927: „… bylo by ostudou a hanbou pro zdejší
obec s zvláště pro její občany, kdyby měla zůstat buď
vůbec beze sboru, anebo se sborem nedostatečným.
Žádám proto všechny občany,…a očekávám, že přijdou
zvláště mladší občané…a utvoří sbor, jež bude
chloubou obce i celého kraje.“
Toto je velmi malý výřez z historie našich hasičů. V příštím vydání zpravodaje nahlédneme do
hasičské zbrojnice...

Sběr šrotu v Měříně
Sběr šrotu v Měříně provádíme každý rok a, kdo z místních
najde doma při jarním úklidu něco zbytečného, připraví to
na železnou sobotu ke svozu. Brzy ráno se sejdeme před
hasičkou, chodívá nás tak deset - patnáct chlapů,
domluvíme si traktor s vlečkou, většinou dva, a šrot
svážíme na jedno místo, odkud se pak vše najednou odveze
do sběrného dvora. Ne vždy si ale připravený železný šrot
odvážíme my. I letos se stalo, že na místě, kde byla
hromada připravená k odvezení, najdeme jen prázdný
chodník. Proto jsme požádali obyvatele Měřína, aby odpad
připravovali před dům až v sobotu ráno nebo nechali vynášení těžkých kusů na nás. Vedení
sboru děkuje svým členům za odvedenou práci během letošní železné soboty.
DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ TOUTO FORMOU PODPORUJÍ SBOR.
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Jarní aktivity hasičů
Ještě před velikonočními svátky se nám podařilo připravit dvě akce pro veřejnost, které jsme
přizpůsobili současným podmínkám.
Velikonoční tvoření pro nejmenší - online,
při kterém jsme prostřednictvím našich
stránek na sociálních sítích nabídli rodičům
možnost si s dětmi vyrobit jednoduché
velikonoční dekorace. S předstihem byl

zveřejněn seznam věcí potřebných na tvoření a
od Sazometné středy do Bíle soboty jsme každé
odpoledne publikovali jeden video návod, podle
kterého si děti mohly vytvořit houpací kuřátko,
velikonoční pozdrav, včeličku z ruličky anebo
ovečku z otisku dlaně.

Druhá akce Jiná procházka známými
místy nás naopak lákala ven do přírody
najít a vyřešit až 27 otázek týkajících se
zajímavostí naší obce, zeměpisu,
matematiky,
přírodopisu,
českého
jazyka, pohádek, večerníčků, požární
ochrany, pravidel silničního provozu

nebo společenských věd. Úkoly byly rozdělené do třech
obtížnostních kategorií - pro malé děti, starší děti a
dospělé, a z hasičské zbrojnice jste se mohli vydat na
stezku jen v okolí náměstí, nebo až k Polovci či na Králův
kopec. Vrátilo se nám na 40 vyplněných listů s
odpověďmi. Ty správné jsou již zveřejněné na našich
stránkách. Dle reakcí zúčastněných se „šipkovaná“ moc
líbila - malým i velkým, což nás moc těší.
24
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Okénko mateřské školy

Jaro nám pomalu ukazuje svou tvář a sluníčko přináší úsměvy. Dlouhá doba, kdy jsme
se nemohli potkávat a byli zahaleni rouškami a respirátory, snad pomalu končí . Mateřská
škola byla od 1.3.2021 mimořádným opatřením vlády uzavřena. Pro předškolní děti, děti
zdravotníků, záchranných složek státu, učitelů a sociálních pracovníků se otevřela
12.4.2021 a nastoupilo do ní 34 dětí.

Blíží se také čas zápisu do mateřské školy. Rodiče si již nyní vyzvedávají přihlášky,
které pak v době od 3.5.do 7.5.2021 řádně vyplněné a podepsané musí odevzdat . Jenom
připomínám, že děti mají nastupovat do MŠ s upevněnými základními hygienickými návyky
– tedy bez plen.

Od září bude naše školička pětitřídní. Tento počet měla již jednou a to v letech 20122015. Pátá třída byla tehdy se souhlasem hygieny umístěna v zasedací místnosti městysu.
V té době navštěvovalo MŠ 111 dětí. Abychom mohli vyjít vstříc maminkám a v budoucnu
přijímat všechny přihlášené děti, byl zpracován projet na přístavbu a nástavbu, na který
dostal městys dotaci ve výši 8 mil. korun.

Nová třída je součástí školního komplexu. Její dostavba právě finišuje. Měla by sloužit
především těm nejmenší dětem a je bezbariérová.

Navíc zastřešením získala školka krásný prostor nad školní kuchyní. Je rozdělen na
dvě menší místnosti a jednu velkou. Ta se rozměrově téměř rovná velikosti tanečního
parketu v kulturním domě a právě tu chceme využívat jako tělocvičnu, jako místo pro
divadelní představení, pro besídky, karneval a společná setkávání všech dětí ze školky.
V jedné z menších místností vznikne školní knihovna a sborovna pro zaměstnance, ve druhé
logopedická učebna.
Ještě chvíli potrvá, než bude upraven i prostor kolem školky,
zvětší se zahrada, vznikne nové parkoviště pro auta rodičů. A to všechno pro spokojenost
našich dětí.

A o to nám všem přece jde.
Jana Janů
26

Pozn. Foto 1- prostor nad školní kuchyní
Foto 2 - přístavba páté třídy ze zahrady školky.
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Zprávy ze základní školy

Jaro je v plném proudu, i když tomu počasí příliš neodpovídá. Toto roční období bývá v naší
škole plné různých akcí, ale letos tomu tak bohužel není.
V pondělí 12. dubna se do školy vrátili žáci prvního stupně. Zatím budou vyučováni rotačně.
Všichni dospělí i děti musí být 2x týdně otestováni neinvazivními antigenními testy. Testování
probíhá bez potíží a stala se z něj pro děti i jejich učitele běžná součást dne. Druhý stupeň se
na svůj návrat zatím připravuje a vyučování probíhá distanční formou. I když je výuka na dálku
samozřejmě jiná, také ona přináší to, co potřebujeme nejvíc, a to jsou kontakty mezi dětmi
navzájem a mezi dětmi a jejich učiteli. Všichni se naučili ovládat platformu Microsoft Teams
a k ní řadu dalších aplikací, které dělají tento typ výuky zajímavější a pestřejší. Pro děti i
dospělé je zvládnutí každé nové věci krokem dopředu. Oblíbené jsou například tzv. únikové
hry, kdy žáci získávají různé kódy a klíče, kterými si odemykají cestu vpřed. A přitom si
procvičují probírané učivo. Žáci také dostávají od svých vyučujících (samozřejmě kromě
klasických domácích úkolů) různé výzvy, aby splnili netradiční zadání. Jednou z nich bylo
změřit čas, za který dojdou od jedné cedule s názvem obce k druhé, nebo vyskládat pozdrav
z různých přírodnin a zaslat fotografii.

Ukázka práce žákyně 8. ročníku v aplikaci Jamboard s využitím vlastních textů a fotografií na
téma Co mám ráda.
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Splněná výzva – pozdrav z přírodnin

Konec zimy a jaro je také obdobím vědomostních olympiád a soutěží, které letos proběhly
on-line. Po školních kolech se konala kola okresní a měli jsme dokonce svého zástupce i v kole
krajském. Zde jsou výsledná umístění:
Olympiáda z dějepisu

Olympiáda z ČJ

– okresní kolo

Josef Pokorný 9. A

4. místo

Dominik Buk 9. B

15. místo

- krajské kolo

Josef Pokorný 9. A

13. místo

- okresní kolo

Markéta Homolová 9. A 4. místo
Josef Pokorný 9. A

Olympiáda z matematiky – okresní kolo

12.místo

Markéta Homolová 9. A 5. místo
Lucie Chalupová 9. A

15. místo

V květnu proběhnou přijímací zkoušky za střední školy. Uchazeči budou na naší škole
otestováni a do místa konání si přivezou potvrzení o negativním testu. Všechny informace
najdou rodiče a další zájemci na webu školy.
Přejme si, aby se nejen školní život brzy vrátil do co nejobvyklejších kolejí a my se mohli
potkávat tak, jak jsme byli zvyklí.
Mgr. Iva Kolářová
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OKÉNKO ŠKOLY UMĚNÍ
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Plánované akce
Letní tábory
Oba letní tábory jsou v tuto chvíli plně obsazeny přihlášenými dětmi. V přípravách
pokračujeme tak, jako by již žádná omezení o prázdninách neměla být. Minulý rok jsme
situaci i přes komplikace s coronavirem zvládli a předpokládáme, že letos se situace bude lišit
jen v maličkostech.

Příměstské tábory
Připravujeme tzv. příměstské tábory na červenec a srpen v prostorách měřínské fary.
S ohledem na vládní opatření stanovíme termíny a kapacitu pobytu. Informace o
příměstských táborech zveřejníme v příštím zpravodaji a na plakátech.

Jarní bazar, charitativní sbírka ošacení a besídku ke Dni matek není
možné pořádat, díky platným současným omezením.

Za KR Měřín Karel Pacal
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Bližší informace sledujte na plakátcích
před akcí.

FARNÍ OKÉNKO
Farníci, přátelé,
velikonoční svátky jsme i v letošním roce prožívali a prožíváme v různých omezeních a
zákazech. Tyto největší křesťanské svátky prožíváme nábožensky, kde se omezení týkala snad
jen počtu lidí při společném slavení. Daleko větší omezení bylo v lidových tradicích. Je to také
škoda, neboť mnohé tradice jsou lidovým vyjádřením toho, jak lidé vnímají určité pravdy a
jak je v určitých dobách prožívali. Ale žádná omezení nemohou zastavit skutečnost, že jeden,
který žil zde na zemi s námi, se vydal cestou k životu. Zároveň nás pozval, abychom s ním
mohli prožít něco navíc, než dosud prožíváme.
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S odstupem čtrnácti dnů si kladu otázku: Co nám zbylo z velikonoc, jaké poselství zůstává?
Prázdný kříž, na kterém Ježíš zemřel, prázdný hrob, kam bylo uloženo jeho mrtvé tělo, nový
život, který zmrtvýchvstáním Ježíše započal. Myslím, že nám toho zůstalo docela dost a jsme
za to rádi. Je pravdou, že se někteří snažili Ježíše z tohoto světa vyhnat, proto ho přibili na
kříž. Ale on se vyhnat nedal, vrátil se a prohlásil: Já jsem s vámi po všechny dny, až do konce
světa. Častá myšlenka, či nahlas vyslovená otázka je: Co nás čeká? Otázka zaznívá s určitou
obavou, starostí i zvědavostí. S velikonoční zkušeností můžeme říct: Čeká nás Boží láska a
milosrdenství. Konec konců to je to, co Ježíš po celý svůj pozemský život hlásal a žil.
Nový čas nepřichází s velikonocemi je do lidského života, ale i příroda prožívá svůj nový
počátek. Zemědělci mají nachystané obilí, brambory a mnohé další semena, aby je vložili do
země. Očekávají, že v tomto, pro ně přirozeném prostředí, vzklíčí, plně rozvinou to, co je do
nich vloženo. Asi nikoho nenapadne vkládat připravené do sněhu, chladné, zamrzlé země.
Aby vyrostlo, musí být země nejprve prohřátá sluníčkem. I tato zkušenost z přírody mi
připomíná velikonoční čas. Domnívám se, že tím sluncem je zmrtvýchvstalý, který nás
zahrnuje svou láskou a milosrdenstvím. Když i my někomu tyto dvě skutečnosti žijeme a
druhým darujeme, jako bychom říkali: Přeji si, abys žil.
Co bylo:
Celý čas, který jsme měli k dispozici, nepřál velkým společným akcím, ale ani většímu
setkávání. Nemohu zde tedy jmenovat obvyklé aktivity. Je třeba říct, že život se nezastavil a
snad je celý tento čas přípravou na dny příští. Častěji mi vystupují na mysl slova apoštola:
„Boží slovo spoutáno není“. Věřím, že máme před sebou časy lepší a zároveň jsem vděčný za
ty, které máme.
Do minulosti můžeme zahrnout i seznam těch, pro které pozemský život v uplynulém období
skončil. Ve víře ve věčný život a s nadějí na setkání rozloučili: S Richardem Vostálem
z Měřína, Zdeňkou Koldovou z Pustiny, s Blaženou Kalnou z Měřína a Zdeňkou Martinkovou
z Geršova.
Co je před námi:
Tradice v prožívání víry nás vedou do měsíce května a června. Prožívat určitě budeme, nakolik
společně, to dnes nevíme, ale připravujeme. Poutí v Meziříčku v měsíci květnu, začínáme
poutní sezónu. Pokračovat bude v měsíci červnu poutní slavností v Černé a Měříně. Velkou
akcí je výmalba kostela. V současné době probíhají drobné přípravné práce. Na počátku
června by měla být první část výmalby dokončena. Jedná se o přední část kostela až po
křtitelnici. Dokončení výmalby je naplánované na počátek října.
Přeji požehnaný čas a mnoho radosti i pokoje v osobním a společenském životě.
P. Mgr. Josef Havelka, farář
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VELIKONOČNÍ AKCE SPOLKU MyNe Měřín
Velikonoce dětem!
Tak jako každý rok, přišly Velikonoce velmi rychle. O to rychlejší to letos bylo, o co víc
nespal a celé noci se hlásil o slovo náš desetiměsíční synek. Avšak díky tomuto ponocování
vznikla na Zelený čtvrtek, někdy kolem třetí hodiny ranní, myšlenka udělat v této
pandemické době hezké velikonoce dětem – všem dětem – klukům i holkám z Měřína a
blízkého okolí. Během dne vše dostalo jasnější obrysy a díky nadšení a pomoci několika
přátel, bylo poměrně rychle naplánováno celkem 11 stanovišť s úkoly a sladkými
odměnami.
S jednou věcí jsme však nepočítali, že za tak krátkou dobu, co bylo vyvěšeno pár
plakátů oznamujících náš malý spontánní a velmi rychle zrealizovaný velikonoční projekt, se
tato zpráva rozkřikne natolik, že se zúčastní tolik dětí. Naše milé překvapení stále stoupalo,
když se k nám po první hodině začaly dostávat zprávy, že některá stanoviště jsou již bez
sladkých odměn. Hned jsme vyrazili doplnit kyblíčky, aby děti nechodily s prázdnou. Strávili
jsme tak skoro celý den venku, a protože bylo krásně, byl to opravdový balzám na duši.
Potkali jsme mnoho skupinek, rodin, párů a dokonce i jednotlivců a na každé tváři jsme
viděli úsměv.
Věřte, že pro nás je úsměv ta nejkrásnější odměna a je to přesně to, co nás posouvá
dopředu a zároveň je hnacím motorem vymyslet pro vás něco dalšího zase příště.
Děkujeme za všechny milé osobní i fb zprávy a ohlasy.
Za Spolek MyNe Měřín Petra Zemánková
Velké díky patří: grafika - Aneta Hnízdilová, podpora a organizace - Jan a Honzík Zemánek,
příprava/poskytnutí prostor pro stanoviště/doplňování dobrot - Tereza Motyčková a
Richard Lavička, Nikola Sukupová a Petra Gondeková, Bublánovi, Syslovi, Monika
Buriánková, Jitka Sýkorová a Hana Liškařová, Radka Klímová a Klímovi, Ilona Kožená a Ilona
Kružíková, TJ hřiště, chata pod lyžařským vlekem, farnost Měřín.
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INZERCE

BYTY MĚŘÍN
nabízíme k pronájmu vice než 20 nových bytů
1+kk, 2+kk a 3+kk o výměře 25m2 až 80m2
termín dokončení – druhé čtvrtletí 2021
byty jsou vybaveny novou kuchyňskou linkou a sporákem
se sklokeramickou deskou
www.bytymerin.cz
bytymerin@seznam.cz
telefon : 704 903 900
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ČISTÁ VYSOČINA 2021
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POZVÁNKA

Měřínský Kros — 13km a jedna hora
Co:
Kdy:

Přespolní běh, který tě provede krásami Vysočiny!
Sobota 14.8.2021
Kde: Hřiště za ZŠ Měřín

Běháš? Rozdej si to s horou!

Měřínský Junior Kros
Co:

Překážkový běh pro děti!

Pozor:

K dispozici bude obří skákací hrad po celou dobu běhu a volejbalového turnaje

Večerní volejbalový turnaj
Co:

Turnaj smíšených týmů 4+2

Pozor:

Půlnoční finále! Turnaj je velmi kvalitně obsazený.
Registrace, propozice a aktuální info o všech třech akcích od června na
http://beh.merin.info/

**********************************************************************************************
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