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RADNICE 

 

Vážení spoluobčané, 

 

astronomické jaro se nám ukazuje v plné síle, a tak zažíváme první dny plné slunce a 

tepla. Sluníčko nás láká ven, ať už k přípravě zahrad na jaro nebo alespoň na pěknou 

procházku třeba po naučné stezce nebo okolím Měřína. Doufám, že nám krásné počasí bude 

přát a my budeme moci pokračovat v rozpracovaných stavebních pracích, ale i v realizaci 

nových projektů, zejména zahájení projektových prací na budoucím sběrném dvoře. Ten by 

měl vyrůst u čističky odpadních vod. V letošním roce nás toho čeká opravdu mnoho, proto se 

budeme snažit, ať se práce podaří ke spokojenosti nás všech. Bohužel toto období není zalito 

jen sluncem a radostí, ale události na východ od našich hranic budí ve spoustě z nás také 

obavy a stísněné pocity. Přejme si společně, aby se situace brzy uklidnila a život nejen u nás 

se vrátil do starých kolejí. Věřím, že počasí bude přát i připravovaným společenským akcím, 

na které se po dlouhé covidové pauze všichni těšíme a více se o nich dozvíte uvnitř zpravodaje. 

Jednou z nejbližších akcí městyse bude prodej pozemků pro rodinné domy v lokalitě u 

Pustiny. Zastupitelstvo městyse rozhodlo na svém zasedání 6.4.2022 o ceně a způsobu  

 

prodeje. Minimální cena byla stanovena na 2000,-Kč + 21% DPH za jeden metr čtvereční a 

prodej obálkovou metodou. Na dalším jednání zastupitelstva 4.5.2022 by měla být schválena 

pravidla prodeje a výstavby rodinných domů. Následující dny budou na úřední desce 

vyvěšeny podklady pro zájemce o koupi pozemků. Rozhodnutí by mohlo padnout do konce 
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června, případně července. V současné chvíli jsou ukončeny rozvody nízkého napětí, dešťové 

a splaškové kanalizace, vodovodu a plynu. V květnu a červnu budou pokračovat práce na 

komunikacích a chodnících. Veřejné osvětlení, rozhlas a kabelová televize budou 

dokončovány během letních prázdnin. 

Podařilo se získat dotaci na výstavbu výtahu v základní škole, vybavení dřevo a 

kovodílny a vybavení jedné počítačové učebny. Z celkové ceny asi 6 mil. Kč je přiznaná dotace 

3,280 mil. Kč. Vybavení učeben bude realizováno ještě do konce těchto letních prázdnin a od 

září připraveno k použití, výtah se protáhne do poloviny roku 2023. 

Byla dokončena stavba chodníku z ulice Zarybník směrem k Balince, na kterou bude 

navazovat kompletní oprava místní komunikace. Zahájení bude počátkem května  

 

dobudováním čtyř dešťových vpustí a poté zaasfaltováním silnice v původní šířce. Během 

května a června budou dokončovány práce u mateřské školy, parkoviště, oplocení, skladová 

hala a příjezdová komunikace společně s rozšířením zahrady pro MŠ. 

V současné době byly zahájeny práce na rekonstrukci vodovodu na ulici Pod Dálnicí, 

které budou dokončeny v nejbližších dnech. Začíná výstavba místa pro přecházení na ulici 

Blízkovská a na ni navazující rekonstrukce chodníku na ulici Brněnská.  

V době, kdy vychází tento zpravodaj, ještě nemáme informace o možném úspěchu 

našich žádostí o dotace pro základní školu na bezbariérové propojení horních pater prvního 

a druhého stupně, dále na dostavbu víceúčelového hřiště v Pustině a mnohé další menší akce. 

 

 Ing. Jiří Servít 

    starosta 
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Výpis z jednání č.3. Rady městyse Měřín konané dne 23.2.2022 
 

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM provedla prohlídku budovy bývalé herny vedle Hasičské zbrojnice, která byla 
městysi Měřín převedena od bývalé majitelky.  
RMM rozhodla požádat stavební výbor o posouzení stavebního stavu budovy. 
 

3.  Hostinec pod KD: RMM projednala nabídky tří zájemců o pronájem.  
RMM rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu s p. …. od 1.3.2022.   
 

4. RMM projednala žádost o pracovní místo p. …..  
RMM rozhodla sdělit žadateli, že žádné pracovní místo není volné.  
 

5. RMM projednala žádost o práci na pozici účetní p. …..  
RMM rozhodla sdělit žadatelce, že žádné pracovní místo není volné. 
 

6. RMM projednala a vzala na vědomí vyjádření stavebního dozoru p. Růžka na akci „Měřín 
– rekonstrukce vodovodu, dopravní terminál.“ Gardenline požaduje zvýšení ceny o 
227 046,-Kč + DPH za přepojení vodovodních přípojek + odstranění povrchů + doplnění 
tvarovek, které nebylo v PD. MM hradí 30% z této částky. RMM rozhodla předložit vyjádření 
stavebního dozoru na ZMM. 
 

7. RMM projednala nabídku na uzavření Smlouvy o dílo 2021-9-2 mezi Městysem Měřín a 
Ivanou Tužinskou s.r.o., Jihlava na akci „ZŠ Měřín – stavební úpravy a vybavení učeben“ za 
cenu 20.000,-. V případě schválení projektu požaduje 3,5% z uznatelných nákladů, nejméně 
však 40.000,-Kč. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

8. RMM projednala Žádost o ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.9.2021 p. ….. na pronájem 
bytové jednotky, ul. Družstevní 233. RMM rozhodla žádosti vyhovět a nájemní smlouvu 
ukončit od 28.2.2022. RMM schválila usnesením č. RMM 1-4-22 ze dne 12.1.2022 pronájem 
bytu. Tento byt byl vyčleněn pro potřeby lékařů (případně jeho personálu) zajišťující 
lékařskou péči ve Zdravotním středisku Měřín a v případě, že některý z nich projeví o tento 
byt zájem, nájemce se zavazuje bytovou jednotku uvolnit do 3 měsíců od vyzvání.  
 

9. RMM projednala stav obecní silnice Ve Vrbí.  
RMM rozhodla sdělit žadatelce, že bylo objednáno zaměření stávajícího stavu a poté bude 
jednáno o možném rozšíření komunikace.  
 

10. RMM projednala stížnost p. ….. na stav kontejneru u nového hřbitova. RMM rozhodla 
pověřit starostu odpovědí stěžovateli. 
 

11.  RMM projednala a schválila 

Objednávky KD:  

7.5.2022 oslava 

28.10.2022 svatba 

8.4.2022 Spolek DivOchot Měřín 
 



5 
 
 

12.  RMM projednala e-mail od p. ….. s podnětem na zamykání dětského hřiště u 
zdravotního střediska. 
RMM rozhodla otevřít hřiště v nejbližším možném termínu po odstranění závad a dále 
rozhodla pověřit místostarostu zajištěním oprav. 
 

USNESENÍ č.   2/2022 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 9.3.2022 v 17.00 hodin 

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM): 
 

I. SCHVALUJE: 
1. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 2/2022. 
2. Program jednání ZMM 2/2022. 
3. Plán činnosti finančního výboru na rok 2022. 
4. Prodej pozemku p.č. 1208 v k.ú. Měřín o výměře 190 m2 dle GP č. 1389-257/2021. 
5. Prodej části pozemků p.č. 1294/2 o výměře 62 m2 v k.ú. Měřín a 1301/1 o výměře 28 

m2 v k.ú. Měřín dle GP č. 1410-131/2021. 
6. Darovací smlouvu v předloženém znění mezi Krajem Vysočina a městysem Měřín 

týkající se nabytí pozemků oddělených geometrickým plánem č. 223-139/2019. 
7. Darovací smlouvu v předloženém znění mezi městysem Měřín a Krajem Vysočina 

týkající se darování pozemků oddělených geometrickým plánem č. 1179-139/2019 a 
geometrickým plánem č. 223-139/2019. 

8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/506 mezi městysem Měřín a Gardenline s.r.o., 
Litoměřice na akci „Městys Měřín – dopravní terminál.“ 

9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 04/21/SFP/132-1 mezi městysem Měřín a Svazem 
vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „Měřín – vodovod a kanalizace ul. Zarybník – 2. 
etapa.“ 

10. Návrh na podání Změny č. 2 Územního plánu Měřín. 
11. Zjištění předběžného zájmu místních občanů o koupi pozemků v k.ú. Měřín a Pustina. 
12. Předloženou Dohodu o provedení práce členovi výboru zastupitelstva obce. 
13. Poskytnutí příspěvku na stravu pro uvolněného zastupitele ve stejné výši a za stejných 

podmínek jako pro zaměstnance obecního úřadu. 
14. Rozpočtové opatření 1/2022/1ZM ze dne 9.3.2022 ve výši 4.356.000,- Kč. 
15. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 2021003646 mezi městysem Měřín a ČSOB, a.s. 

 

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 výběrovém řízení na akci „Měřín – rekonstrukce vodovodu ul. Pod 

Dálnicí.“ 
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III. REVOKUJE: 
1. Usnesení č. ZMM I.7 z 5. zasedání ze dne 3.11.2021. 
2. Usnesení č. ZMM I.9 z 5. zasedání ze dne 3.11.2021. 
3. Usnesení č. ZMM I.5 ze 6. zasedání ze dne 15.12.2021. 
4. Usnesení č. ZMM I.3. z 1 zasedání ze dne 19.1.2022. 

 

IV. POVĚŘUJE: 
1. Radu projednáním a schválením Dodatku č. 1 k SOD č. 17/2021 mezi městysem Měřín 

a firmou Stylstav s.r.o, Křižanov na akci „Sklad techniky a zpevněné komunikace 
Měřín.“ 

 
V. NAVRHUJE: 
1. Jmenování kandidáta do funkce přísedícího pro Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou. 

 

VI. OVĚŘUJE: 

1. Soulad Změny č. 1 Územního plánu Měřín s Politikou územního rozvoje České 

republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Krajem Vysočina, se 

stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu – dle přiloženého 

Odůvodnění, doplněného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo 

městyse Měřín neshledalo žádný rozpor.  

VII. SOUHLASÍ: 

1. S vyhodnocením výsledků projednání Změny č. 1 Územního plánu Měřín, 

vyhodnocením připomínek zpracovaným pořizovatelem a určeným zastupitelem. 

VIII. ROZHODUJE: 

1. O námitkách uplatněných ke Změně č. 1 Územnímu plánu Měřín. Návrh na rozhodnutí 

o námitkách včetně odůvodnění je součástí textové části odůvodnění Změny č. 1 

Územního plánu Měřín v části zpracované pořizovatelem. 

IX. VYDÁVÁ: 

1. Podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu,  

ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního 

zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti, § 171 a následujících zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1 Územního 

plánu Měřín.                                                    
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Výpis z jednání č. 4 Rady městyse Měřín konané dne 30.3.2022 
 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala dopis ze Státního pozemkového úřadu s návrhem ceny za znalecký 
posudek v ceně 5.500,- Kč. Jedná se o žádost MM na vypořádání spoluvlastnického podílu 
na LV č. 1512 v k.ú. Měřín.  
RMM rozhodla s návrhem ceny souhlasit. 
 

3. RMM projednala Požárně bezpečnostní řešení stavby skladu za MŠ, ve kterém je 
požadavek zajistit nezamrznutí hydrantu.  
RMM rozhodla objednat stavební buňku do stavby skladu. 
 

4. RMM schválila posunutí termínu zahájení pronájmu bývalého kadeřnictví v budově 
radnice, kterou předložila p. ….. na 1.6.2022. 
 

5. RMM projednala žádost Linky bezpečí, z.s. o příspěvek ve výši 7.500,- Kč na provoz 
krizové linky. 
RMM rozhodla příspěvek neposkytnout vzhledem k nedostatku finančních prostředků. 
 

6. RMM schválila koupi nového sporáku a jeho výměnu v obecním bytě Družstevní 233, 
z důvodu nefunkčnosti el. trouby.  
 

7. RMM projednala návrh Smlouvy o zřízení služebnosti předloženou společností CETIN, a.s. 
na položení vedení v místech dopravního terminálu na náměstí v Měříně. 
RMM rozhodla návrh smlouvy přijmout a pověřila starostu podpisem. 
 

8. RMM vzala na vědomí Výroční zprávu Školy umění v Měříně, z.s. za rok 2021. ŠUM 
navštěvovalo v roce 2021 107 žáků.  
RMM děkuje všem učitelům za práci pro vzdělávání žáků a přeje jim hodně úspěchů. 
 

9. RMM projednala Žádost organizace Zdravotní klaun, o.p.s. o příspěvek na činnost. 
RMM rozhodla příspěvek neposkytnout vzhledem k nedostatku finančních prostředků.  
 

10. RMM projednala Žádost p. ….. o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu v patře 
na pravé straně nádvoří radnice. 
RMM rozhodla s prodloužením pronájmu o 1 rok souhlasit. 
 

11.  RMM projednala a schválila 

Objednávky KD:  

2.4.2022 Kolpingova rodina Měřín 

18.6.2022 Svatba 

24.9.2022 Rybáři Měřín,z.s. koncert 

15.10.2022 Rybáři Měřín,z.s., dolovná 

4. nebo 5.11.2022 Koncert 

 
Usnesení 4-11-22……………5-0-0 
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12.  RMM vzala na vědomí Usnesení Okresního soudu ZR o návrhu na opatrovnictví Městyse 
Měřín p. ….., která byla přestěhována z Kamélie Křižanov do nových domků na Balince v 
MM. Za činnost veřejného opatrovnictví stát přispěje do rozpočtu obce částkou 30.500,- Kč 
ročně na 1 opatrovance. 
 

13. RMM projednala žádost p. ….., o odkup části pozemku 1087/3 v k.ú. Měřín. 
RMM rozhodla vyzvat žadatele k doplnění žádosti. 
 

14. RMM rozhodla požádat Úřad MM o povolení skácení 3 ks stromů na ul. Družstevní 
s návrhem termínu kácení podzim 2022. 
 

15. RMM projednala dopis z Krajského úřadu Kraje Vysočina s požadavkem nahlásit počet 
opatrovanců v péči MM k 31.3.2022. 
RMM pověřila místostarostu oznámením, že v péči MM není žádný opatrovanec. 
 

16. RMM projednala cenovou nabídku lanovky na hřiště u zdravotního střediska. 
RMM rozhodla nabídku nevyužít. 
 

17. RMM projednala Žádost od p. ….. o umístění v Domě s pečovatelskou službou. 
RMM rozhodla sdělit žadatelce, že v současné době není žádný byt volný. 
 

18. RMM vzala na vědomí Návrh městyse Křižanov na změnu opatrovníka p. ….., která byla 
přestěhována z Kamélie Křižanov do nových domků na Balince v MM. 
 

19. RMM projednala Smlouvu o dílo č. 2022/003 mezi MM a Ivanou Tužinskou s.r.o. na akci 
Nádrže na dešťovou vodu. 
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

20. RMM rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu prostor pro konání akce Velikonoční 
odpoledne v MM. Součástí ceny je i spotřeba elektřiny na akci a oprava 18 ks prodejních 
stánků ve vlastnictví městyse Měřín. Bylo provedeno další sešroubování a nové zpevnění 
jejich přední části. 
 

21. RMM schválila Rozpočtové opatření č. 2/2022/1RM ze dne 30.3.2022 ve výši 90 815,02 
Kč. 
 

22. RMM pověřila ředitelku Základní školy v Měříně paní Mgr. Ivetu Hlávkovou zajištěním 
nabídek k výběrovému řízení na vybavení odborných učeben – kovodílna a dřevodílna 
(název akce „ZŠ Měřín – stavební úpravy a vybavení odborných učeben“). 
 

23. RMM schvaluje nákup 11 ks počítačů včetně monitorů na akci „ZŠ Měřín – stavební 
úpravy a vybavení odborných učeben“ dle přiložené nabídky od firmy Prolog Velké Meziříčí. 
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USNESENÍ č.   3/2022 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 06.04.2022 v 17.00 

hodin 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM): 

 

I. SCHVALUJE: 
1. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 3/2022. 
2. Program jednání ZMM 3/2022. 
3. Navrženého kandidáta JUDr. Zdeňka Zdvihala do funkce přísedícího u Okresního soudu 

ve Žďáru nad Sázavou. 
4. Žádost firmy Anxiety s.r.o., Litostrov o zařazení do Změny č. 2 Územního plánu Měřína. 
5. Minimální cenu 2.000,- + 21% DPH za prodej pozemků v k.ú. Měřín na stavbu pro 

rodinné domy „Měřín, lokalita východ“ a způsob prodeje obálkovou metodou.  
 

II. BERE NA VĚDOMÍ: 
1. Žádost o vypořádání podílového spoluvlastnictví, list vlastnictví č. 1512, v k.ú. Měřín. 

 
 

III. NESCHVALUJE: 
1. Minimální cenu 2.200,- Kč + 21% DPH za prodej pozemků v k.ú. Měřín na stavbu pro 

rodinné domy „Měřín, lokalita východ“. 
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– SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU – 

 
 Městys Měřín vyhlašuje sběr nebezpečného odpadu.  
 

Termín sběru: od 6. května do 16. května 2022!!! 
 
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! 
  



12 
 
 

KNIHOVNA 

 

Jaro jsme v knihovně přivítali kurzem drátkování s paní 

Stanislavou Řezníčkovou. Všichni účastníci se naučili základní 

techniku drátkování a někteří dokonce zvládli i složitější vzory.  

Ještě jednou děkuji paní Řezníčkové a spolu s ostatními se těším 

na další lekci. 

Trochu jinou dovednost se můžete naučit na kurzu skládání Rubikovy kostky. Rubikova 

kostka je asi nejznámější hlavolam, ale dovedete ji poskládat? Pokud ne a chtěli byste se to 

naučit, přijďte v úterý 3. května do 

zasedací místnosti nad knihovnou, 

od 16 hodin tam ukážeme 

nejjednodušší způsob, podle 

kterého zvládne poskládat kostku 

opravdu každý. Nezapomeňte si 

vzít s sebou vlastní rubikovku. 

Potom už můžete doma trénovat a 

hlavně se zrychlovat, v červnu nás 

totiž čeká 1. měřínský turnaj ve 

skládání Rubikovy kostky.  

Na turnaj je třeba přihlásit se předem, a to osobně v knihovně, telefonicky na čísle 601 591 

309, nebo mailem na knihovna.merin@gmail.com. 
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Knižní novinky 

Z žánru fantasy se můžete těšit na trilogii od české autorky Petry Stehlíkové Naslouchač, 

Faja a Nasterea. Na menší čtenáře a hlavně milovníky psů čeká kniha Deník mopse od Kyly 

May, sportovce spíš zaujme Santiago Roberto a jeho série knih Fotbaláci. 

Dospělí čtenáři možná netrpělivě vyhlíží třetí díl Šikmého kostela od Karin Lednické, 

zkrátit čekání si můžete s knihou Životice. Autorka nás v ní opět zavede na Těšínské Slezsko a 

čtení bude možná o něco tíživější než u Šikmého kostela. Ještě dále do historie jde trilogie 

knih Františka Niedla vydaná v jednom svazku pod názvem Mistr platnéř.  

V posledních dvou tipech jsou hlavními hrdinkami ženy. Kniha Valérie Perrinové 

Vyměnit vodu květinám je příběhem o silné ženě, s neobvyklým povoláním správkyně 

hřbitova, která navzdory osudu stále věří ve štěstí. Tatarská spisovatelka Guzel Jachina svou 

knihu Zulejka otevírá oči  zasadila do 30. a 40. let minulého století a autorka v něm zkoumá 

úděl člověka na pozadí historických událostí, pokud prozradím, že děj se odehrává převážně 

v sibiřském gulagu, už to napovídá, že i tato hlavní hrdinka je silnou osobností. 

Na setkání s Vámi v knihovně nebo na některé z pořádaných akcí se těší  

Lucie Čížková 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

„Učitelé a trenéři, pozor! Chcete znát sportovní předpoklady vašich žáků či svěřenců? 

Chcete je motivovat ke zlepšení výkonnosti? Nebo snad vedete handicapované děti? Pak je 

Sazka Olympijský víceboj ten pravý projekt Českého olympijského výboru určen na míru 

přímo vám. Přináší sport školákům formou zábavy, navíc často se 

mohou setkat se špičkovými českými sportovci.“ 

Tuto výzvu Českého olympijského výboru jsme naplnili, a proto na naši školu opět přijeli 

úspěšní sportovci a jejich doprovod, aby nám zpříjemnili den sportem. Z každé třídy byl 

vybrán soutěžní tým a během dopoledne všichni členové těchto týmů absolvovali 

předepsané disciplíny. Součástí dopoledne byla rovněž zábavná vystoupení. Všichni účastníci 

obdrželi drobné odměny.  

Každý člověk má ze zákona povinnost poskytnout pomoc druhým v situacích 

ohrožujících život. Je proto důležité vědět, jak postupovat. A nejlépe se člověk něco naučí 

tím, že si to vyzkouší. Proto je součástí každoročních přednášek pro osmý ročník na toto téma 

také praktická část, která všem účastníkům přinese základní dovednost, jak postupovat. 

V závěrečném testu všichni obstáli výborně a snad svoje znalosti a dovednosti využijí i 

v běžném životě. A ani letos nepřišli o ukázky techniky a vybavení Integrovaného 

záchranného systému.  

Proběhla okresní kola vědomostních olympiád v českém jazyce a v dějepise. Obě se 

konala on – line. Letos jsme byli velmi úspěšní – Hana Rohovská z 9. A se umístila na druhém 

místě olympiády v českém jazyce a postoupila do krajského kola.  

Cimbálová skupina Réva přijíždí do naší školy již řadu let. Jejich program je složený 

z ukázek různých hudebních žánrů. Cílem vystoupení bývá ukázat, že i na lidové nástroje lze 

zahrát rock nebo jazz. Stejně tak tomu bylo i letos. Zejména žákům prvního stupně se 

vystoupení líbilo, některé písničky si zazpívali, a někteří dokonce i tančili. 
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V předvelikonočním čase vyhlásil školní parlament soutěž do nejhezčí jedlou i 

nejedlou velikonoční dekoraci. Sešlo se 19 výrobků, které byly rozděleny do dvou kategorií, 

a to na jednotlivce a skupiny. V jednotlivcích bylo pořadí následující: 

1. Štěpán Sysel – kuřátka z gumiček 

2. Jan Augustin – dřevění králíčci 

3. Ondřej Klíma – obří mrskačka 

Ve skupinách zvítězila Zaječí banda (pět dřevěných králíků), na druhém místě byly Velikonoční 

cupcaky a jako třetí skončil potahovaný dort s názvem Sladké Velikonoce. Vítězové i ostatní 

účastníci byli odměněni velkou čokoládou. 

   

V neděli 10. dubna se naše škola opět po nějaké době otevřela veřejnosti, neboť jsme 

uspořádali Den otevřených dveří. Chtěli jsme se pochlubit novým pavilonem, kde jsou 

umístěny školní družiny a vstup do tělocvičny. Novinek ke chlubení je samozřejmě víc (nové 

interaktivní tabule, výrobky dětí, zajímavé pomůcky), ale tato velká stavební úprava je 

nejdůležitější a přilákala také nejvíc návštěvníků z řad rodičů a bývalých i současných žáků. 

Zájemců bylo opravdu hodně a jsme rádi, že se jim nové prostory líbily. Poděkování patří také 

žákům, kteří pomohli s organizací této akce. 

Přejeme všem krásné jarní měsíce, co nejvíc zdraví a radosti.               Mgr. Iva Kolářová 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

        Blíží se zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023.Ten se uskuteční 4. května od 

14.30-16.30 hodin v MŠ. 11. června pak proběhne zápis dětí uprchlíků z Ukrajiny. 

Oproti minulým létům se počet dětí začíná zvyšovat. Máme však o jednu třídu navíc, 

a proto odmítnutých žádostí bude minimum. 

A co by měly všechny maminky vědět, než jejich děti začnou navštěvovat školičku?  

• Dítě má upevněné základní hygienické návyky (nepočurává se, umí použít WC, 
používá kapesník, myje se, ..) 

• obléká se, svléká se, vyzouvá botičky - částečně s pomocí učitelky 

• umí ukládat hračky na určené místo 

• pamatuje si svoji značku 

• umí samostatně jíst lžící, pít ze skleničky nebo hrnečku ( malým dětem učitelka 
trošku pomáhá) 

To je jen malá část dovedností u těch nejmenších dětí. 

Dne 10.4. proběhl v MŠ „Den otevřených dveří“.  Podle počtu použitých návleků na 

obuv jsme zjistili, že školku shlédlo více jak 650 návštěvníků. 

 

  V letošním roce odchází do základní školy dětí 27 dětí, 7 dětí má odklad školní 

docházky. Ve školce máme i dvě děti se speciálně vzdělávacími potřebami, které zůstávají i 

příští školní rok. Co děti ještě do konce roku čeká? 

V květnu k nám přijede „Kouzelný vlak“ a přiveze pořad plný písniček, po dvou letech 

covidu pojedeme na školní výlet do Čertoviny u Hlinska. 

V červnu za námi do školky přijede divadlo Jana Hrubce s pohádkou na rozloučenou 

před prázdninami.          Jana Janů, řed. MŠ 
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ŠKOLA UMĚNÍ V MĚŘÍNĚ 

 

 

Na Tábor ŠUMění zbývá posledních šest míst! 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 

V neděli 3. dubna proběhla jarní 

akce pro rodiny s dětmi. Jarní tvoření 

bylo ve znamení jara a velikonoční 

tématiky. Vyráběli jsme zajíčky, kuřátka, 

Moranky, květinové zápichy i jarní 

ozdoby.  Děti si mohly také zasoutěžit, 

prohlédnout domácí mazlíčky, naučit se 

plést mrskačku nebo se projet v 

hasičském autě. Celá akce byla zakončena 

průvodem k Balince, kde došlo na shození Morany z mostu. Symbolicky jsme tak ukončili zimu 

a přizvali jaro k nám. Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávené odpoledne a těšíme 

se na další společná setkání při akcích našeho sboru.   

V sobotu 9. dubna se i přes velmi nevlídné, studené a deštivé počasí uskutečnil 

pravidelný sběr železného šrotu. 

Hasiči byli na tento náročný den 

náležitě připraveni a tak nebylo na co 

čekat a po rozdělení do dvou skupin, 

se rychle rozjeli do ulic. Poděkování 

patří firmě Buwol Metal za přistavení 

kontejneru, Jiřímu Urbánkovi, 

Miroslavu Doležalovi a Radku Čechovi 

za zapůjčení povozů ke svozu šrotu a 

taky všem klukům, kteří se této brigády zúčastnili a pořádně si „mákli“.  

          Začátkem velikonočních prázdnin jsme naše příznivce pozvali k procházce Měřínem, 

během které si mohli projít celkem jedenáct označených stanovišť. Na každém z nich našli 

úkoly s jarní a velikonoční tématikou. Úkoly pro děti byly určeny pro holky a kluky ve věku 

3-8let. Také dospělí dostali šanci ze svých hlav vydolovat vše, co - možná - zapomněli ve 

školních lavicích. Moc děkujeme za ohlasy, které se k nám dostávají, a slibujeme, že budeme 

v podobných aktivitách pokračovat.  
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VÝJEZDY JSDH MĚSTYSE MĚŘÍN 

pátek 11. března 

V pátek odpoledne členové výjezdové jednotky našeho sboru zasahovali při požáru kůlny ve 

Velkém Meziříčí, části Bezděkov. 

sobota 12. března 

V odpoledních hodinách vyjížděla jednotka k rekreační chatce v katastrálním území obce 

Měřín, kde provedla monitoring kouře. 

čtvrtek 17. března 

V odpoledních hodinách vyjížděli členové naší jednotky k požáru lesa na ploše 2 ha v 

katastrálním území obce Dolní Heřmanice. Byla provedena lokalizace a likvidace. Škoda 

způsobena požárem byla vyčíslena na 300 tis. Kč. Uchráněn byl majetek v hodnotě 500 tis. Kč. 

Příčinou vzniku požáru byla nedbalost.  

sobota 19. března 

Odpoledne zasahovala jednotka SDH Měřín při požáru trávy v oplocence v katastrálním území 

obce Kochánov. Škoda byla předběžně vyčíslena 30 tis. Kč., uchráněn byl majetek za 200 tis. 

Kč. Příčinou byla nedbalost při pálení. 

V odpoledních hodinách naši hasiči zasahovali také při požáru trávy v katastrálním území obce 

Petráveč. Událost se obešla bez škod, uchráněn byl majetek za 200 tis. Kč, příčinou byla 

nedbalost při pálení klestu v lese.  
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úterý 22. března 

Dopoledne byli členové výjezdové jednotky sboru povoláni k požáru střechy hospodářské 

budovy v obci Janovice u Polné. Podle prvotních informací je v budově 100 kusů dobytka. 

Nutná evakuace. Škoda způsobena požárem byla předběžně vyčíslena na 5 milionů Kč. Příčina 

v šetření. 

sobota 26. března 

V dopoledních hodinách členové výjezdové jednotky sboru zasahovali při požáru lesního 

porostu v katastrálním území obce Horní Radslavice. 

pondělí 28. března 

V podvečerních hodinách zasahovala jednotka SDH Měřín při požáru v lese mezi obcemi Horní 

Radslavice a Pavlínov. 

pátek 1. dubna 

Večer jednotka vyjížděla k požáru v průmyslovém 

objektu ve Velkém Meziříčí, části Hrbov. 

sobota 2. dubna 

Ve večerních hodinách členové výjezdové jednotky 

sboru zasahovali při požáru chatky v katastrálním 

území obce Blízkov, části Dědkov. 

sobota 9. dubna 

Večer jednotka našeho sboru zasahovala u požáru 

plastového barelu určeného na skladování odpadu u 

rodinného domu v obci Hrbov. Škoda způsobena 

požárem byla vyčíslena na 5.000 Kč, uchráněn byl majetek v hodnotě 5,000.000 Kč. Příčinou 

vzniku požáru byla nedbalost při manipulaci s popelem. 

pondělí 11. dubna 

V odpoledních hodinách vyjížděli členové naší jednotky k požáru filtru odsávání ve Velkém 

Meziříčí. Byla provedena lokalizace a likvidace. Příčina nedbalost při svařování, škoda 10 tisíc 

Kč. 
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čtvrtek 14. dubna 

Dopoledne hasiči vyjeli k požáru po těžbě lesa v katastrálním území obce Netín. Beze škody. 

 

I PÁLENÍ MÁ SVÁ PRAVIDLA 

Pálení čarodějnic (či jarní úklid na zahradě) s sebou nese zábavu, ale i riziko požáru. 

Před rozděláním ohně a zahájením samotného pálení je dobré udělat několik bezpečnostních 

opatření a také ohlásit pálení na příslušný HZS kraje, aby se z události nestala pohroma. Hasiči 

taková pálení evidují a slouží jim pro ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Je 

to jednoduché. V aplikaci EVIDENCE PÁLENÍ vyplníte jednoduchý formulář, ve kterém 

uvedete spalovaný materiál, místo pálení, jeho začátek a konec, způsob zajištění, kontakt na 

účastníka pálení. Závěrem pár rad: k rozdělávání ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky, 

pečlivě si vyberte místo pro ohniště, zvažte povětrnostní podmínky a nenechávejte oheň ani 

na chvíli bez dozoru. Odcházejte od něj až po úplném uhašení. Hasiči každý rok dohašují 

mnoho ohnišť, která byla po skončení akce ponechána bez dozoru. Doba, po kterou je 

potřeba dohlížet na ohniště, není nikde stanovena, nicméně z našich zkušeností vyplývá, že 

by to mělo být minimálně 12 hodin po skončení pálení, případně do prvního silného deště. 

 

KDY VOLAT HASIŠE NA ROJ VČEL NEBO SRŠNĚ? 

S blížícím se teplým počasím zaznamenáváme každoročně několik telefonátů týkajících 

se výskytu nebezpečného hmyzu poblíž obydlí, na veřejných prostranství apod. V tomto 

období se jedná nejčastěji o včely, v letních měsících pak o sršně a vosy. Vosí a sršní hnízda je 

vhodné likvidovat v pozdních odpoledních, případně večerních, hodinách, kdy je uvnitř nejvíc 

jedinců. Na trhu existuje dostatek prostředků k jejich likvidaci. Pokaždé je však nutné se 

chránit před bodnutím vhodným oděvem. V případě ohrožení života a zdraví osob a zvířat 

nastupují hasiči. Na tísňovou linku byste se měli obracet jen v nutných případech, jedná se 

například o situaci, kdy se hmyz nachází v místech pohybu většího množství lidí nebo, kdy 

jsou roje v místě, kde se nachází osoba s alergií na včelí bodnutí. Naopak pokud je hmyz 

v odlehlé části pozemku a nikoho neohrožuje, pak je volání hasičům zbytečné. Když je to 

nutné, hasiči provádí mechanickou nebo chemickou likvidaci. V případě výskytu včelích rojů 

dávají hasiči přednost odborníkům – včelařům. 



23 
 
 

JEDNOTA OREL MĚŘÍN 

Florbalový turnaj 

     V sobotu 2. 4. 2022 uspořádala naše jednota po dvouleté covidové pauze tradiční 

florbalový turnaj. Ve velké tělocvičně ZŠ jsme přivítali 4 týmy mladších žáků (5., 6. a 7. třída) 

a 4 týmy starších žáků (8. a 9. třída), celkem 64 hráčů. S měřínskými hráči přijeli poměřit síly 

hráči z Velké Bíteše a Telče. 

      V mladší kategorii se na 1. místě 

umístili Tygři Měřín (Jan Kříž, Kevin 

Kosour, Petr Musil, David Sysel, 

Dominik Dvořák, Aleš Hintenaus, 

Leoš Kašpar, Marek Sysel, Jakub 

Černý). 2. místo obsadili Dragons 

(Jan Vaněk, Ondřej Valík, David 

Bartušek, Matyáš Kundela, Martin 

Řezníček, Martin Král, Jindřich 

Urban, Tomáš Šantrůček a Matyas 

Švestka). 3. místo si vybojovaly 

Limetky (Emma Krejčová, Anna Chalupová, Anna Horká, Julie Janycka, Lenka Bradáčová, Anna 

Svobodová, Karolína Velebová, Eva Chmelíčková a Nikola Doležalová), 4. místo zbylo týmu 

OREL Telč. 

     Ve starší kategorii si 1. místo vybojoval 

tým Měřín A (Ondřej Pažourek, Vítek 

Peterka, David Kašpar, Marek Culka, 

Patrik Šalamon, Josef Musil a Vít 

Chlubna). 2. místo patřilo týmu Kidi 

(Lenka Chlubnová, Adéla Petulová, Bára 

Křížová, Jakub Švihálek, Matouš Homola, 

Daniel Indra, Marek Matějíček, Eliška 

Nedomanská). Na 3. místě skončil tým 

z Velké Bíteše a na 4. místě tým z Telče. 
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     Nejlepším střelcem v mladší kategorii se stal Dominik Dvořák – 5 gólů, ve starší kategorii 

Patrik Šalamon – 6 gólů. 

     Každý hráč si odnesl sladkou odměnu, vítězové navíc zaslouženou medaili a diplom. 

Děkujeme paní uč. Veselé za pomoc s organizací závodu a rozhodčím Stanislavu 

Symonidesovi a Janu Klimešovi. Byli jsme velmi potěšeni, že za námi i přes zdravotní obtíže 

přijela z Netína paní uč. Sobotková, která tradičně dohlížela na hladký průběh závodu. 

     

     Před Velikonocemi jsme sladkou odměnou zakončili cvičení pro rodiče s dětmi. 

     Paní Mutlová se rozloučila s účastníky orelských kroužků tancování pro holky a kluky, 

tvoření a cvičení pro rodiče s dětmi karnevalem v malé tělocvičně ZŠ. V roli klauna 

přichystala dětem stanoviště s úkoly, společně si zatancovali a spokojené děti si odnášely 

malou odměnu. Děkujeme za vedení kroužků! 

  

     Pod naší orelskou jednotou trénuje v Jihlavě pan Lavický stolní tenis dětí. 

     Plánujeme Dětský den pro děti i rodiny, více info na plakátku.                   L. Chlubnová 
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trasa povede kolem Nového rybníka a Balinky 

na dětské hřiště u fary 

Vstupné dobrovolné!  
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 Pomoc pro Ukrajinu-poděkování  

Všem spoluobčanům, kteří se v měsíci březnu zapojili, 

ať už finančně nebo materiálně, do sbírky na pomoc pro 

obyvatele Ukrajiny. Z peněžních darů byl objednán a 

zakoupen zdravotnický materiál přímo v Měřínské lékárně a 

spolu s darovanými věcmi odvezen rovnou do Lvova. Velké 

poděkování patří Petře Zemánkové a paní Mgr. Haně 

Smejkalové za pomoc a spolupráci.     
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FARNOST 

 

Vážení občané, farníci! 

Pohled na velikonoční sbírku, která byla výjimečná, mě připomněl jeden příběh. 

Dovolte mi, abych se nejprve zmínil o tom, v čem byla výjimečná. Více, než její výše, mě 

zaujalo velké množství nových kovových mincí, které mezi těmi starými, putující po mnoho 

let z ruky do ruky, nápadně vynikaly. Radost na ně pohledět. Bylo by to krásné, kdyby všechny 

mince zářily novotou. Ale to se nedělá, aby se zašlé opotřebované mince, či bankovky čistily. 

Proč také?  

A ten příběh: Jeden konferenciér začal svoje vystoupení tím, že mával zelenou 

stokorunou. Ptal se: kdo chce tuto bankovku? Zvedlo se mnoho rukou. Konferenciér 

poznamenal: Než vám ji dám, musím provést ještě jednu věc. Bankovku pomačkal, pokrčil. 

Pak řekl: Chce ji ještě někdo? Ruce se znovu zvedly. Bankovku tedy hodil na zem, pošlapal ji, 

byla špinavá i potrhaná. Zeptal se znovu: Chce ji snad ještě někdo? Zvedly se opět všechny 

ruce. Ti lidé totiž věděli, že i když byla bankovka hodně zničená, špinavá, neztratila nic ze své 

hodnoty.  

Náš život se v průběhu času mění. Mnohé je jiné, než dříve. Jedna vážně nemocná žena 

říkávala, i když se mnohé změnilo, jsem to stále já. Mám svoji hodnotu, kterou mi nikdo 

nemůže vzít.  
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Konec konců i velikonoční události, ve kterých dává Ježíš za nás svůj život, svědčí o 

velké hodnotě našeho života, která bude ve věčnosti završena. Ježíš navíc to opotřebované 

v našem životě obnovuje a očišťuje.    

Při pohledu do dnů minulých  

Nemohu zde vypisovat aktivity v čase uplynulém, protože v tom čase spíše něco jen 

začalo, co stále trvá a zraje. Postní čas se promítl jako příprava do velikonočního slavení. Ani 

velikonoční události nejsou ukončeny a uloženy do regálů. Křesťané slaví velikonoční svátky 

po celý dalších padesát dní. V tomto čase sám Ježíš uváděl učedníky i prosté lidi do tajemství 

jeho smrti i zmrtvýchvstání. Snažíme se tedy porozumět a smysl velikonočních událostí 

odhalovat.      

Co je před námi konkrétně  

Neděle po velikonočních svátcích se nazývá nedělí Božího milosrdenství. V tento den 

putujeme pěšky i auty do nedalekých Slavkovic na pouť, při které se oslavuje milosrdenství 

našeho Pána.   

Měsíc květen je zasvěcen úctě Panny Marie. V druhé polovině měsíce budeme putovat ke 

kapličce Panny Marie do Valchy na májovou pobožnost i posezení.  

Druhá neděle v květnu patří oslavě a poděkování našim maminkám.  

V květnu také půjdeme prosit za úrodu.  

Počátkem června by měly děti z farnosti přistoupit k prvnímu přijetí svátosti smíření a 

svatého přijímání. 19. června se uskuteční oslava Božího Těla průvodem po Měříně.  

Poutě v obcích farnosti a okolí 

8. května pouť ve Frankově Zhořci, 15. května v Meziříčku, 29. května v Geršově, 12. června 

pouť v Černé, 26. června v Měříně, 3. července v Pohořílkách, 17. července pouť v Otíně, 24. 

července v Jersíně.  

Prázdniny na faře budou ve znamení příměstských táborů i klasických.  

Svědectví matrik 

Znovuzrozeni z vody a Ducha svatého byli: Teodor Josef Štoček z Měřína, Marek Stanislav 

Jaša z Pavlínova.  

S vírou ve věčný život jsme se rozloučili: s Ladislavem Fialou z Arnolce, Marií Čermákovou 

z Pavlínova a Antonínem Hnízdilem z Pavlínova.  

Přeji vše dobré!         P. Mgr. Josef Havelka, farář    
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SPORT 

 

TURISTÉ PŘÍRODĚ aneb „Za Měřín krásnější“  

„Je to jenom jeden igelitový sáček. Řeklo 8 miliard lidí.“ 

V sobotu 9. dubna proběhl již tradiční úklid v katastrálním území 

Měřína.  41 dobrovolníků, zejména z řad turistů, posbíralo odpadky kolem 

silnic. Celkem se naplnilo okolo 60 pytlů a další větší kusy navrch. (pneumatiky, ad.).  

Každý rok doufáme v menší objem vyhozených PET lahví, plechovek, obalů od potravin, 

kelímků od kávy, ad. I přes osvětu, odpadu v krajině neubývá. Stále se najdou lidé, kterým 

nepřipadá špatné, vyhodit cokoliv, klidně i celý obsah odpadkového koše do příkopu. Když 

nemůžeme zabránit zbytečnému produkování odpadů, ukládejme jej alespoň na místa k 

tomu určená.  

Po úklidu Měřína se turisté přesunuli do lyžařského areálu na „Zabijáku“, kde po zimní 

sezóně uskladnili lano a kotvy z lyžařského vleku. 

 

 

Obr. Dobrovolníci úklidové akce „Za Měřín krásnější“, foto: Anna Oulehlová 
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SETKÁNÍ OTUŽILCŮ MĚŘÍN 

„Je jarní rovnodennost. V dávných dobách naši předkové věřili,  

že zdraví upevní koupel právě v tento den…“ 

 

Přesně v půl páté odpoledne se u Nového rybníka v Měříně začínají scházet první 

příznivci otužování. Klidné slunečné odpoledne přilákalo k vodě 10 účastníků a několik diváků, 

a to i přes docela silný vítr, který teplotu vzduchu 7°C pocitově srážel ještě níže.  

Po zapsání do prezenční listiny a společné fotce si otužilci zaplavali v pětistupňové vodě. Po 

sdílení zážitků a povídání o otužování se dozvídáme, že hned 3 z účastníků jsou v rybníku, ve 

studené vodě, poprvé. 

Mezi diváky nechyběly ani děti. Nejstatečnější byla teprve tříletá Karolínka, která vodu 

vyzkoušela po kolena. Věkový průměr se jinak pohyboval od 30 do 58 let. 

První jarní den tak společně přivítali 3 ženy a 7 mužů, z toho bylo 9 účastníků z Měřína a 1 z 

Blízkova.  

Z akce si každý odnesl pamětní list a věřím, že i dobrou náladu. 

Děkujeme za příjemnou atmosféru všem zúčastněným a těšíme se na další setkávání, nejen 

ve vodě. 

 

Obr. PLAVÁNÍ OTUŽILCŮ, foto: Mgr. Radka Janečková 

Za KČT MĚŘÍN a OTUŽILCE 

Ing. Bc. Aneta Aya Hnízdilová  
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KULTURA 

 

Velikonoční akce na MODRÉM STATKU 10. 4. 2022 - ohlédnutí 

V neděli 10. 4. se konalo velikonoční odpoledne. Zúčastnilo se ho více jak 500 

návštěvníků, které neodradilo ani pravé aprílové počasí. 

Dechová hudba Ladislava Prudíka byla příjemným zpestřením velikonočního trhu 

s ukázkami tradičních řemesel (tkaní na historickém tkalcovském stavu, pletení pomlázek a 

košíků, zdobení kraslic a perníčků).  

Děti si užily tvoření ve výtvarných dílničkách. Návštěvníci si mohli zakoupit jarní 

květinové dekorace, keramické výrobky, šperky, šité a pletené zboží apod. Zajímavým 

zpestřením byla i výstava historických mincí a bankovek. 

Děkujeme všem vystavovatelům, prodejcům a návštěvníkům za vytvoření příjemné 

předvelikonoční atmosféry. Díky také patří manželům Pazderovým za přípravu a zapůjčení 

statku.   

Těšíme se na společná setkání na dalších kulturních akcích.   

KULTURNÍ KOMISE MĚSTYSE MĚŘÍN 
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INZERCE 
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51. ročník 
 

ÚČASTNÍCI JSOU POVINNI DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ 

Start a cíl: fotbalový areál TJ Jiskra 

           Prezence: noční 50 km, resp. 100 km, v pátek 3. 6. 2022 večer 

                            ostatní trasy v sobotu 4. 6. 2022, pěší turisté: 7,00 až 9,00 hodin, cykloturisté: 8,00 až 10,00 hodin          

Trasy pro pěší turisty: 

           7 km: Měřín, Tři kříže, památný kámen, Králův kopec, Měřín (po trase naučné stezky)  

         15 km: Měřín, Stránecká Zhoř, Frankův Zhořec, Otín, Geršov, Měřín 

         25 km: Měřín, Stránecká Zhoř, Frankův Zhořec, Otín, Pavlínov, Zátiší, Chlumek, Měřín          

         35 km: Měřín, Stránecká Zhoř, Frankův Zhořec, Šeborov, Uhřínov, Horní Heřmanice, Horní Radslavice, Zátiší, Kamenice, 

                     Kamenička, Chlumek, Měřín 

         50 km: Měřín, Stránecká Zhoř, Frankův Zhořec, Šeborov, Uhřínov, Horní Heřmanice, Horní Radslavice, Zátiší, Kouty, 

                     Dolní Smrčné, Rokštejn, Vržanov, Kamenice, Kamenička, Chlumek, Měřín  

         50 km noční: Měřín, Černá, Stáj, Rudolec, Matějov, Holetín, Nové Veselí, Rendlíček, Pokojov, Starý Telečkov, Kyjov, 

                    Dědkovská hora, Blízkov, Měřín  

       100 km: 50 km noční + 50 km denní 

Cyklotrasy: 

         20 km: Měřín, Geršov, Pavlínov, Kamenice, Kamenička, Měřín 

         40 km: Měřín, Geršov, Pavlínov, Svatoslav, Zátiší, Radošov, Horní Smrčné, Přímělkov, Kamenice, Kamenička, Měřín 

         60 km: Měřín, Geršov, Pavlínov, Svatoslav, Benetice, Budíkovice, Okřešice, Čihalín, Přibyslavice, Číchov, Bransouze,  

                    Dolní Smrčné, Panská Lhota, Rokštejn, Přímělkov, Kamenice, Kamenička, Měřín 

         80 km: Měřín, Geršov, Pavlínov, Svatoslav, Benetice, Trnava, Ptáčov, Třebíč, Sokolí, Krahulov, Hvězdoňovice, Okříšky, 

                    Přibyslavice, Číchov, Bransouze, Dolní Smrčné, Panská Lhota, Rokštejn, Přímělkov, Kamenice, Kamenička, Měřín 

       100 km: Měřín, Geršov, Pavlínov, Svatoslav, Benetice, Trnava, Ptáčov, Třebíč, Slavice, Mastník, Kojetice, Sádek, Čáslavice,  

                    Mařenka, Předín, Opatov, Aleje, Jestřebí, Brtnice, Panská Lhota, Rokštejn, Přímělkov, Kamenice, Kamenička, Měřín 

       MTB (65 km): Měřín, Chlumek, Zátiší, Čechtín, Červená Lhota, Leština, Číchov, Přibyslavice, Hynkov, Jalovec, Radonín, 

                    Brtnice, Doubkov, Rokštejn, Přímělkov, Vržanov, Kamenice, Kamenička, Měřín.  

 Startovné (členové KČT po předložení platného dokladu se slevou 50%):  

pěší trasy 50 km a 100 km a cyklotrasy 80 km, 100 km a MTB ………..………………………. 40 Kč  

pěší trasa 35 km a cyklotrasa 60 km ………………………………………………………………. 30 Kč 

   pěší trasy 15 km a 25 km a cyklotrasy 20 km a 40 km ………………………………………….. 20 Kč 

 pěší trasa 7 km ……………………………………………………………………………………….. 10 Kč  

Bližší informace lze získat také na www.merinska50.cz, e-mailové adrese jcf@seznam.cz a telefonu 602129021 

          Doporučujeme turistickou mapu edice KČT č. 79 Jihlavsko, pro cyklotrasy 80 km, 100 km a MTB i mapu č. 80 Třebíčsko 

 

Měřínská padesátka je pořádána s podporou městyse Měřína, Základní školy Měřín, obchodní společnosti ALPA, a. s., 

Velké Meziříčí, České unie sportu a webové databáze turistických akcí www.nacestu.cz                                                                                    

 

*  ZDRÁVI DOŠLI, ZDRÁVI DOJELI * 


