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RADNICE 

 

Vážení spoluobčané, 

na sklonku čtyřletého volebního období se Vám do rukou opět dostává Měřínský 
zpravodaj. Dovolte mi proto malé bilancování. V listopadu 2018 byl zůstatek na účtu 18 mil. 
Kč a v té době jsme začali splácet 1. úvěr ve výši 35 mil. Kč za výstavbu kulturního domu 
v Měříně. Pokračovaly opravy kanalizací a vodovodů, došlo na rekonstrukci čističky 
odpadních vod, opravili jsme komunikace a chodníky, dětská hřiště apod. Abychom dostáli 
závazkům z minulých let, a to zejména k rekonstrukci autobusového nádraží, které již opravdu 
hyzdilo naše náměstí, byli jsme nuceni vzít si další 28 milionový úvěr. I přesto jsme úspěšně 
dokončili rozšíření budovy školy a sportovního zázemí, vybavení dílen, zahájení výstavby 
bezbariérového vstupu a výstavbu výtahu. Podařilo se rozšířit budovu mateřské školky a tím 
zvýšit její kapacitu a upravit okolí. Díky připraveným projektům a včasné realizaci výběrových 
řízení jsme zrealizovali veškeré možné stavby s využitím státních a evropských dotací, čímž 
jsme ušetřili značnou finanční částku z rozpočtu, vzhledem k postupnému nárustu cen 
materiálu a energií. V současné době cena stavebních prací narostla o 30-40 % oproti 
původním rozpočtům. Je jasné, že v příštím volebním období budou zpočátku omezeny 
mnohé stavební práce nejen kvůli inflaci a současné situaci, ale také vzhledem ke splácení 
úvěrů, které jsou prozatím uzavřeny na opravdu malé úrokové sazby. Pro další rozvoj městyse 
je důležitá schválená Změna č.1 Územního plánu městyse Měřína a byly zahájeny práce na 
změně č.2. 

Vážení občané, za necelý měsíc, ve dnech 23.–24. 9., budete mít opět možnost 
v komunálních volbách rozhodnout, kdo bude řídit náš městys v dalším čtyřletém období.  Až 
v září vyberete nové zastupitele, nenechte svou volbu jen tak vyšumět a choďte se jich znovu 
a znovu ptát, co dělají pro splnění svých předvolebních slibů. Těm, kdo zvažují účast na 
jakékoliv kandidátce, si dovolím vzkázat, že péče a starost o obec je nikdy nekončící práce, 
bohužel v mnoha ohledech negativně sešněrovaná byrokracií a zdlouhavostí většiny procesů. 
Také současná složitá doba není a nebude jednoduchá pro nikoho a situaci naší dynamicky se 
rozvíjející obce nijak neulehčí. Chtěl bych proto naší obci popřát, abychom měli ve volbách 
z čeho vybírat. Věřím, že se Vám podaří vybrat aktivní a schopné zastupitelstvo, které bude 
mít chuť, energii a potenciál přicházet aktivně s návrhy a řešeními nastalých problémů a na 
úkor vlastního volného času se s elánem podílet na jejich uskutečňování.  

Na závěr mi dovolte popřát všem dětem úspěšný vstup do nového školního roku 
2022/2023, a to jak do mateřské, tak i do základní školy. Přejme jim, aby co nejvíce času 
strávily hraním a učením právě v budovách škol a jejich hřištích a nikoli z domu od svých 
počítačů. 

 
 
Ing. Jiří Servít 
     starosta 
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Výpis z jednání č. 8 Rady městyse Měřín konané dne 15.6.2022 
 
 

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala stížnost rodičů adresovanou MM jako zřizovateli Mateřské školy Měřín. 
RMM rozhodla pověřit starostu odpovědí.  
 

3. RMM schválila žádost o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských 
zařízení v souvislosti se vzděláváním dětí/žáků z Ukrajiny 
 

4. RMM projednala žádost o odkoupení pozemku parc. č. 82/2 o výměře 109 m2 v k.ú. 
Pustina u Měřína od p. ……. RMM rozhodla postoupit žádost na příští jednání ZMM. 
 

5. RMM projednala žádost o odprodej pozemku parc. č. 158 a parc. č. 159 v k.ú. Měřín od p. 
……. RMM rozhodla postoupit žádost na příští jednání ZMM. 
 

6. RMM projednala cenovou nabídku od firmy Prolog, Velké Meziříčí, na akci „ZŠ Měřín – 
výměna serveru pro IT“. RMM rozhodla s nabídkou souhlasit a výměnu serveru objednat. 
 

7. RMM projednala nabídku na provedení výběrového řízení na akci „Modernizace VO, ul. 
Černická, Růžová, Jihlavská“. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 
 

8. RMM projednala a schválila smlouvu o dílo a výzvu k podání nabídek – zadávací 
dokumentace na akci „Modernizace VO, ul. Černická, Růžová, Jihlavská“. 
 

9. RMM stanovila termín otevírání obálek na akci: „Modernizace VO, ul. Černická, Růžová, 
Jihlavská“ na středu 29.6.2022 v 10,30 hod. v kanceláři starosty. Jmenovala členy komise 
pro otevírání obálek ve složení: Ing. Servít, Ing. Pazdera a Ing. Černá. 
 

10. RMM vzala na vědomí rozhodnutí povolení stavby „Výměna mostních závěrů mostu D1-
167.1“ v období 8/2022-1/2024. 
 

11. RMM projednala nabídku firmy FALCO na rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě okolo 
mateřské školy, parkoviště u MŠ a průchodu na obecní dvůr.  RMM rozhodla předat nabídku 
ke schválení do rozpočtového opatření a postoupit na jednání ZMM. 
 

12. RMM projednala žádost firmy REMA o umožnění zřízení veřejného místa zpětného 
odběru baterií a akumulátorů v městysu Měřín. RMM rozhodla nabídku nevyužít. 
 

13. RMM projednala Darovací smlouvu č. SD/3/2022 mezi městysem Měřín, SVaK Žďársko a 
Vodárenskou akciovou společností. 
RMM rozhodla zveřejnit záměr darování a rozhodla postoupit materiál na jednání ZMM. 
 

14. RMM projednala Dodatek č. 7, který je nedílnou součástí Nájemní smlouvy – Lesní 
družstvo obcí Měřín. RMM rozhodla s dodatkem souhlasit a pověřuje starostu jeho 
podpisem. 
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15. RMM rozhodla pověřit starostu městyse vypracováním veřejné výzvy na pracovní místo 
administrativního pracovníka. 
 

16. RMM vzala na vědomí sdělení p. ……, o přenechání výběru stavební parcely v lokalitě 
východ zájemcům, kteří jsou druzí v pořadí. 
 

17. Lanovka na dětském hřišti u DPS: poslední jednání na RMM dne 30.3.2022 
Ing. Pazdera seznámil RMM se stavem nabídek lanovek a konzultací s revizním technikem p. 
Doležalem. Ceny se pohybují okolo 150.000,- Kč vč. DPH a montáže, včetně jednoduchého 
nástupiště. Protože se změnily normy, tak musí být dojezdová zarážka vzdálena od konce 
lanovky místo 0,5 m nově 3,0 m. Tzn, že na hřišti u DPS se délka lanového sjezdu se zkrátí z 
9,5m na 7,0 m. Na delší lanovku tam není prostor.  
RMM rozhodla odmontovat lanovku na dětském hřišti. 
 

18. RMM vzala na vědomí oznámení společnosti EKOKOM o změně přílohy č. 3 ke Smlouvě 
o zajištění zpětného odběru a využití obalů z odpadů. Přílohou se zvyšují sazby odměn. 
 

19. RMM schválila Kupní smlouvu a koupi movité věci mezi p. …… a MM na nákup 115 m2 
žulové dlažby. 
 

20. RMM objednala dle zadávací dokumentace firmy Stavona Jihlava technické zhodnocení 
dešťové kanalizace na ulici Zarybník na základě nabídky u firmy Content, která provádí 
rekonstrukci vodovodu a splaškové kanalizace. 
 

USNESENÍ č.   6/2022 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 29.6.2022 v 17.00 

hodin 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM): 

 

I. SCHVALUJE: 
1. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 6/2022. 
2. Program jednání ZMM 6/2022. 
3. Kupní smlouvu na část pozemku parc. č. 3035 o výměře 949 m2 (nově parc. č. 3035/7) 

v k.ú. Měřín dle GP č. 1442-317/2022 v lokalitě východ s vítěznými uchazeči. 
4. Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 3035/5 o výměře 926 m2, parc. č. 3035/6 

o výměře 933 m2, parc. č. 3035/8 o výměře 863 m2, parc. č. 3035/9 o výměře 981 m2, 
parc. č. 3035/10 o výměře 948 m2, parc. č. 3035/11 o výměře 946 m2 v k.ú. Měřín dle 
GP č. 1442-317/2022 za cenu 2.000,- Kč + 21% DPH. 

5. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1311/10 o výměře 747 m2 v k.ú. Měřín za 
cenu 2.000,- Kč + 21% DPH. 

6. Dodatek č.1 ke Smlouvě č. SFP/27/2022-1 mezi městysem Měřín a Svazem vodovodů 
a kanalizací Žďársko na stavbu „Měřín – rekonstrukce vodovodu ul. Pod Dálnicí.“ 

7. Dodatek č.1 ke Smlouvě 05/21/SFP/192, č. SFP/40/2022 mezi městysem Měřín a 
Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na stavbu „Měřín – rekonstrukce vodovodu, 
dopravní terminál.“ 
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8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městysem Měřín a firmou CONTENT, s.r.o. Brno 
ke stavbě „Měřín - lokalita východ, komunikace a IS pro výstavbu RD.“ 

9. Dodatek č. 2 k SOD č. 17/2021 mezi městysem Měřín a firmou Stylstav s.r.o, Křižanov 
na akci „Sklad techniky a zpevněné komunikace Měřín“. 

10. Nabídku firmy FALCO na rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě okolo mateřské školy, 
parkoviště u MŠ a průchodu přes dvůr městyse.   

11. Výběr dodavatele firmu VM REKOSTAV, s.r.o. Velké Meziříčí na akci „Modernizace VO, 
ul. Černická, Růžová, Jihlavská.“ 

12. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 135 v k.ú. Měřín o výměře 7 m2 dle 
GP č. 1445-26/2022. 

13. Dohodu o provedení práce mezi městysem Měřín a členem zastupitelstva. 
14. Rozpočtové opatření 4/2022/3ZM ze dne 29.6.2022 ve výši 2.417.560,- Kč. 
15. Cenovou nabídku od firmy Gardenline s.r.o., Litoměřice na úpravu vjezdu dle 

projektové dokumentace do firmy MetalPro Vysočina, s.r.o.  
16. Cenovou nabídku od firmy COLAS CZ, a.s. na opravdu vjezdu do domu č.p. 15. 
17. Smlouvu o dílo mezi městysem Měřín a firmou ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o., 

Brno na stavbu „Sběrný dvůr Měřín.“ 
 

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. 

 

III. POVĚŘUJE: 
1. Starostu zadáním vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku parc. č. 

82/2 o výměře 109 m2 v k.ú. Pustina u Měřína z důvodu možného příjezdu na dětské 
hřiště v Pustině. 

2. Starostu zadáním vypracování znaleckého posudku na pozemek parc. č. 178/26 o 
výměře 238 m2 v k.ú. Měřín. 
 

Výpis z jednání č. 9 Rady městyse Měřín konané dne 27.7.2022 
 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. Lesní družstvo obcí, Zpráva z jednání kontrolní komise – kontrola účetní závěrky za rok 
2021 + Zápis z Výroční schůze dne 7.6.2022. RMM vzala oba dokumenty na vědomí. 
 

3. Žádost o vyjádření k PD na Stavební úpravy a nástavbu garáže od p. ……. RMM projednala 
předloženou PD a pověřila starostu odpovědí s tím, že stavba je umístěna v ochranném 
pásmu na hraně silničního tělesa a upozornit žadatele, že přes pozemek vede kanalizační 
přípojka jiného vlastníka. 
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4. RMM projednala a schválila Dodatek č. 14 ke Smlouvě o jiných pracech a výkonech mezi 
Technickými službami VM s.r.o. a městysem Měřín týkající se zvýšení cen prací a služeb pro 
rok 2022. 
 

5. RMM projednala Žádost o vyjádření ke stavbě „Pustina, sm. NNk, p.č. 30/2 předloženou fi 
VM Rekostav, s.r.o. RMM souhlasila se stavbou s tím, že pozemky a komunikace musí být 
uvedeny do původního stavu. Kabel musí být veden chráničkou pod komunikací bez 
poškození komunikace. 
 

6. RMM schválila Výroční zprávu o činnosti Základní školy za školní rok 2021/2022. 
 

7. RMM projednala Protokol o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a 
dodržování ostatních povinností plátce pojistného za MM za období 1.9.2019 - 31.5.2022.  
RMM vyslovuje poděkování všem zaměstnancům, kteří se na tomto velmi dobrém výsledku 
podíleli. 
 

8. RMM projednala Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na inženýrské sítě 
mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a městysem Měřín na vodovod a kanalizaci na 
ulici Růžová. RMM pověřila starostu podpisem Smlouvy. 
 

9. RMM vzala na vědomí Veřejnou vyhlášku o opakovaném veřejném projednání návrhu 
změny č. 1 územního plánu Stránecká Zhoř. 
 

10. RMM projednala znění novely zákona o střetu zájmů – dopad na činnost obecních úřadů 
a žádost o součinnost. 
 

11. RMM vzala na vědomí oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti v Základní 
škole Měřín s výsledkem, že nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 
 

12. Státní pozemkový Úřad: Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně 
ekologických jednotek (BPEJ) pro k.ú. Měřín. RMM rozhodla vyvěsit listinu na Úřední desce. 
 

13. Dražební vyhláška – předmětem dražby jsou parc. č. 679, 711 a 712 v k.ú. Měřín. Dne 
18.8.2022 v 10:00. Draží se spoluvlastnický podíl ¼. RMM rozhodla vyvěsit Vyhlášku na 
Úřední desce. 
 

14. RMM projednala Žádost o umístění v DPS od p ……. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že 
žádný byt není volný.  
 

15. RMM projednala Žádost o ukončení nájemní smlouvy na provozovně v Měříně, Náměstí 
106 podanou p ……. RMM rozhodla s ukončením souhlasit. 
 

16. RMM projednala Žádost o pronájem provozovny kadeřnictví v Měříně, Náměstí 106 
podanou p. …… RMM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu. 
 

17. Pověření k výkonu funkce opatrovníka: RMM pověřila výkonem opatrovníka za MM 
místostarostu Ing. Pazderu pro nové opatrovance. Zároveň pověřila výkonem zástupce 
opatrovníka paní Mgr. Marii Mašterovou. 
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18. RMM projednala Zápis ze zasedání finančního výboru MM ze dne 1.6.2022. Finanční 
výbor doporučuje projednat možnost zvýšení nájemného v bytech a v nebytových 
prostorech. 
 

19. RMM projednala žádost p. …… o skácení stříbrného smrku před domem žadatelky na 
pozemku MM. RMM rozhodla požádat Úřad MM o vyjádření a provést místní šetření. 
 

20. Přístavba a vestavba ZŠ: RMM projednala cenovou nabídku na výkon TDI od p. Petříčka 
z fi PL Building za 116.160,- Kč vč. DPH. RMM rozhodla nabídku přijmout. 
 

21. RMM projednala žádost p. …… o zaslání historie domů v Měříně, kterou napsal p. 
Mejzlík. RMM rozhodla žádosti nevyhovět. 
 

22. RMM projednala smlouvu o dílo na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na stavbě „Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělávání a celoživotní učení 
z ZŠ Měřín“ s panem Česlavem Veselým. RMM rozhodla s návrhem smlouvy souhlasit a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

23. Žádost ARMEX k existenci sítí MM na jejich pozemcích vzhledem k jejich investičnímu 
záměru. RMM rozhodla sdělit ARMEX, že MM zde nemá žádné sítě. 
 

Ceník Kulturního domu Měřín platný od 1.1.2023 

 

+ úhrada energie (elektřina, plyn, voda dle platné ceny pro aktuální období) 

 

Foto: Renata Konvalinková 

Pronajaté prostory a okolí KD si pořadatel musí uklidit vlastními silami. 

1)    Sazby za pronájem KD (vč. DPH) ………platné od 1.1.2023

Celý KD přízemí kuchyň galerie

2.000 1.000 500 500

10.000 7.000 2.500 500

11.000 8.000 2.500 500

15.000 12.000 2.500 500

Nájemné na jiné akce bude stanoveno dohodou

besídky, divadla,přednášky

plesy, zábavy, školení, koncerty

narozeniny

svatby, firemní akce

cena nájemného podle typu akcí:
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KANDIDÁTNÍ LISTINY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN KONANÉ  

VE DNECH 23. A 24. ZÁŘÍ 2022 

 

Kandidátní listina KDU – ČSL 

Kandidát 
Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnost 
Povolání Bydliště 

poř. 

číslo 

příjmení, jméno, 

tituly 
věk 

1 Zdvihal Zdeněk JUDr. 44 KDU-ČSL KDU-ČSL právník Měřín 

2 Pacal Karel 54 KDU-ČSL KDU-ČSL obchodní zástupce Měřín 

3 Pacalová Hana Mgr. 43 KDU-ČSL KDU-ČSL učitelka Měřín 

4 Vlach Zdeněk Ing. 46 KDU-ČSL BEZPP technický ředitel Měřín 

5 Veselá Jana Mgr. 46 KDU-ČSL BEZPP učitelka Měřín 

6 Bradáčová Lenka Mgr. 41 KDU-ČSL BEZPP učitelka Pustina 

7 Vaněk Jan 42 KDU-ČSL BEZPP učitel odborného výcviku Měřín 

8 Motyčka Miloš 44 KDU-ČSL BEZPP automechanik Měřín 

9 Mašterová Marie Mgr. 36 KDU-ČSL BEZPP rodičovská dovolená Měřín 

10 Láznička Tomáš 34 KDU-ČSL BEZPP podnikatel Měřín 

11 Smejkal Ladislav 57 KDU-ČSL BEZPP řidič autobusu Měřín 

12 Urbánková Pavla Mgr. 37 KDU-ČSL BEZPP učitelka Měřín 

13 Urban Zdeněk 65 KDU-ČSL BEZPP truhlář Měřín 

14 Pól Jiří 61 KDU-ČSL KDU-ČSL podnikatel Měřín 

15 Toman Jiří 74 KDU-ČSL BEZPP důchodce Měřín 

 

Kandidátní listina ODS 

Kandidát 
Navrhujíc

í 

strana 

Politická 

příslušnost 
Povolání Bydliště 

poř. 

číslo 

příjmení, jméno, 

tituly 
věk 

1 Servít Jiří Ing. 59 ODS ODS starosta Měřín 

2 Matějíček Petr Mgr. 45 ODS ODS právník Měřín 

3 Rohovský Ivo 75 ODS ODS důchodce Měřín 
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4 Hlávková Iveta Mgr. 56 ODS BEZPP ředitelka základní školy Měřín 

5 Bačák Petr 48 ODS BEZPP mistr výroby Měřín 

6 Krejčí Milan 73 ODS BEZPP OSVČ - důchodce Měřín 

7 Trojanová Marie 

Ing. 

52 ODS BEZPP technickohospodářský 

pracovník 

Měřín 

8 Motyčka Josef 68 ODS BEZPP důchodce Měřín 

9 Večeřa Radek 53 ODS BEZPP skladník Měřín 

10 Bradáč Štěpán 42 ODS BEZPP manažer kvality Pustina 

11 Hlávka Zdeněk 58 ODS BEZPP podnikatel Měřín 

12 Janů Jana 61 ODS BEZPP ředitelka mateřské školy Měřín 

13 Hlávka Jiří 47 ODS BEZPP podnikatel Měřín 

14 Šašková Anežka 51 ODS BEZPP prodavačka Měřín 

15 Padalík Martin 49 ODS BEZPP řidič Měřín 

 

Kandidátní listina PRO MĚSTYS MĚŘÍN A SDH MĚŘÍN 

Kandidát 
Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnost 
Povolání Bydliště 

poř. 

číslo 

příjmení, jméno, 

tituly 
věk 

1 Horák Ivo 39 NK BEZPP administrativní pracovník 

technické dozorčí správy 

Měřín 

2 Kožený Petr 53 NK BEZPP hudební dramaturg - Český 

rozhlas 

Měřín 

3 Cejnek Luboš 38 NK BEZPP technolog, konstruktér Měřín 

4 Čížek Marian 46 NK BEZPP jednatel PILA ČÍŽEK s.r.o. Měřín 

5 Bublán Jaroslav 37 NK BEZPP skladník, řidič Měřín 

6 Kožený Jan 57 NK BEZPP obchodní manažer Měřín 

7 Bublán Jiří 42 NK BEZPP elektromechanik Měřín 

8 Blažková Kristýna Bc. 24 NK BEZPP finanční účetní Měřín 

9 Kožený Jan 29 NK BEZPP hajný Měřín 

10 Juříček Miloslav 51 NK BEZPP elektromontér Měřín 

11 Noehl Šárka 41 NK BEZPP osoba samostatně 

výdělečně činná 

Měřín 
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12 Syslová Jitka Bc. 42 NK BEZPP asistent pedagoga ZŠ Měřín Měřín 

13 Padalík František 34 NK BEZPP skladník Měřín 

14 Štoček Michal 29 NK BEZPP osoba samostatně 

výdělečně činná 

Měřín 

15 Hrad Tomáš 36 NK BEZPP manažer nákupu Měřín 

 

Kandidátní listina SNK MĚŘÍN A PUSTINA 

Kandidát 
Navrh

ující 

strana 

Politická 

příslušnost 
Povolání Bydliště 

poř. 

číslo 

příjmení, jméno, 

tituly 
věk 

1 Pazdera Jaroslav Ing. 66 NK BEZPP zakladatel a jednatel firmy 

Lisovna plastů, s.r.o., Velké 

Meziříčí, místostarosta 

městyse Měřín 

Měřín 

2 Hnízdil Roman 58 NK BEZPP společník firmy 

PALMOTORS, s.r.o., Velké 

Meziříčí, člen Rady městyse 

Měřín 

Měřín 

3 Krejčí Vladimír 65 NK BEZPP odborný poradce pro 

obiloviny firmy Limagrain, 

s.r.o., předseda Kontrolního 

výboru městyse Měřín 

Pustina 

4 Kuřátko Ludvík Ing. 61 NK BEZPP jednatel firmy 

AGROCENTRUM ZS, s.r.o., 

Stránecká Zhoř, člen 

Kontrolního výboru městyse 

Měřín 

Měřín 

5 Hnízdilová Aneta Aya 

Ing. Bc. 

32 NK BEZPP stavební inženýrka, 

doktorandka, Fakulta 

stavební VUT 

Měřín 

6 Krčál Josef Ing. 50 NK BEZPP jednatel a ředitel společnosti 

JOKR Invest s.r.o., člen 

Finančního výboru městyse 

Měřín 

Měřín 

7 Matějíčková Ivana 53 NK BEZPP zdravotní sestra v Nemocnici 

Svaté Zdislavy v Mostištích 

Pustina 

8 Peroutková Hana 58 NK BEZPP učitelka Mateřské školy v 

Měříně, logopedka 

Měřín 

9 Kundela Ladislav 49 NK BEZPP automechanik, soukromý 

opravář silničních 

motorových vozidel a 

autodopravce 

Pustina 
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10 Prachařová Dana 47 NK BEZPP vedoucí prodejny Zahrádkář 

Agro Měřín s.r.o. 

Měřín 

11 Pól Lukáš 31 NK BEZPP logistik společnosti LIDL 

s.r.o., Stránecká Zhoř, člen 

Kulturní komise městyse 

Měřín 

Měřín 

12 Hlaváčová Lenka 45 NK BEZPP samostatný technolog ve 

firmě na přívěsné vozíky 

AGADOS s.r.o., Velké 

Meziříčí 

Měřín 

13 Hrad Josef 59 NK BEZPP kontrolní pracovník 

výrobního oddělení firmy 

Leube s.r.o., Jihlava, 

předseda TJ Jiskra Měřín, 

člen Stavebního výboru 

městyse Měřín 

Měřín 

14 Bartušek Stanislav 49 NK BEZPP zedník, OSVČ, člen 

Stavebního výboru městyse 

Měřín 

Měřín 

15 Hradová Věra Bc. 59 NK BEZPP učitelka mateřské školy, 

grafoložka 

Měřín 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Prázdniny se pomalu loučí a my stojíme na startu nového školního roku. Naše 5-třídní 

školka má plný stav, který bude ještě během roku doplňován nejmladšími dětmi. Kraj 

Vysočina povolil výjimku z počtu dětí na třídu, ale nižší, než o kterou jsme žádali.  Rodiče dětí, 

které byly v řádném termínu zapsány, bude školka informovat postupně. Bohužel se ale 

nedostane na všechny. Tento rok dochází také k několika změnám. Vzhledem k současné 

situaci musíme přistoupit ke zdražování stravného. Rodiče tak za každý stravovací den zaplatí 

od 1. září 42 Kč /den pro děti do 6 let, od 6 let 44,-Kč/den.                                                  

Další novinkou je nový vchod do budovy školy, který je v přistavěné budově a s novým  velkým 

parkovištěm. Stávající vchod bude sloužit pouze zaměstnancům školy a při výdeji jídel do 

jídlonosičů. Přihlásili jsme se k celoročnímu projektu „SE SOKOLEM DO ŽIVOTA“, který rozvíjí 

pohybové dovednosti dětí.  

Protože končím po 31 let ve funkci ředitelky školky, přeji své nástupkyni dobrý start, chápavé 

a obětavé rodiče a spoustu dětí.         Jana Janů                                                                          
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KNIHOVNA 

Výtvarné umění, hudbu a literaturu jsme spojili s posezením u kávy. Vznikla nám z toho 

Literární kavárna, kterou jsme společně s Kulturní komisí uspořádali v neděli 21.8.2022. 

Program začal v 15 hodin odpoledne a zahájili jsme čtením pro děti, z knihy Kamínek 

od Michaely Fišarové předčítala Iveta Nedomanská. Mezi jednotlivými čtecími bloky měly 

děti čas vyplnit pracovní listy, malovat na kamínky, ale také si užít vystoupení kašpara Kuby. 

Kubovi jsme pod bedlivým dohledem všech přítomných změřili čas, za který dokáže složit 

pejska z balónku. Naměřili jsme 2,58 vteřin a pokud nevyšel světový rekord, tak měřínský 

určitě a čeká jej zápis do měřínské knihy rekordů, o které jsem se zmiňovala v minulém čísle 

zpravodaje.  

 

 

 

 

 

 

 

Druhá část našeho programu byla určena spíše dospělým návštěvníkům. Hru na saxofon 

v podání Milany Urbanové jsme prokládali čtením knih, předčítala Jana Kožená a Lenka 

Kühtreiberová. Slyšet jste mohli ukázky z knih Deník farářky od Viktorie Kopecké, Hoď se  

do pogody od Sandry Pogodové, Dobrodruhům Terezy Ramba a na závěr jsme se rozloučili 

vybranými nechutnými fakty z knihy Fujtajbl!  
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Během odpoledne návštěvníci mohli vidět výstavu starých fotoaparátů ze soukromé sbírky 

Vlastimila Duška nebo výstavu obrazů Michala Kopřivy. Za cenu 5 Kč za kus jste si mohli koupit 

knihu na burze, a protože knih nám zbylo dost, prodávat budeme ještě během celého září 

během půjčovní doby. V knihovně bude také stále ke zhlédnutí výstava knih nazvaná Knihy  

z půdy. Jak napovídá sám název, jedná se o staré tisky, část z nich je v němčině tištěná 

švabachem, nejstarší z nich byla vydaná už roku 1847. Tyto knihy laskavě zapůjčil knihovně  

p. Šula. 

Novinky: Knihy pro děti a mládež 

Na děti čeká kniha Včelí úl od švýcarského pohádkáře Jakoba Streita, 

společně s dědečkem včelařem a jeho vnoučkem odhalíte 

podivuhodný život včel. Od Michaely Fišarové nabízím knihu Ela v zemi 

trollů, která je psaná formou cestovatelského deníku. Malá Ela totiž 

odcestuje se svými rodiči na Island a jejíma očima můžete poznat 

tajemný ostrov plný sopek a ledovců. Po knize Neotvírat! Kouše! od Charlotte Habersack 

máme v knihovně další knihu s varováním, tentokrát je to Neotvírat! Slizké! Prosím všechny 

děti, pokud si tuto knihu půjčíte, neotvírejte ji v knihovně, ale raději až doma.  

 Knihy pro dospělé 

Pokud se vám libila na Literární kavárně ukázka z knihy Hoď  

se do pogody od Sandry Pogodové, můžete si ji v knihovně půjčit  

a nechat se s díky ní "hodit do pohody". Pod pseudonymem Jules Wake 

píše oblíbená autorka Julie Caplin (Kavárna v Kodani, Hotýlek  

na Islandu,...), těšit se můžete na knihy Pozdrav z Itálie a S láskou z Říma. 

Josef Formánek vás svou Knihou o tichu dovede k zamyšlení a třeba  

i k vnitřnímu klidu. Pokud rádi čtete o místech, kde jste byli, nebo máte 

v plánu navštívit, zkuste knihu Příběhy pražských dvorků od Jiřího Hájka, kde autor rozkrývá 

příběhy z minulosti, narazit v ní můžete na osudy slavných osobností i na ty, na něž historie 

už zapomněla.  

Dětem přeji úspěšný start v novém školním roce a připomínám se s nabídkou obalování 

učebnic. Pokud ještě nemáte zabaleno, můžete se zastavit v knihovně, obalím vám na míru 

jakýkoliv formát za jednotnou cenu 8 Kč za kus. 

Na setkání v knihovně s vámi se těší            Lucie Čížková 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 

PROBĚHLÉ AKCE  

Pouťový víkend v Měříně - to byly letos nejen kolotoče, chovatelská výstava a taneční zábavy. 

K dobré náladě všem zahráli Muzikanti Ladislava Prudíka z Dolních Heřmanic. Tomuto 

„svátečnímu“ setkání poskytl zázemí p. farář Josef Havelka a tak se dvorem fary rozezněla 

krásná lidová muzika. 

Přilehlou zahradu ovládly 

děti, pro které byl také ve 

stínu třešně připraven 

koutek s hračkami. Pouťové 

posezení mělo úspěch, 

nejen u příznivců této 

muziky, a rádi bychom z něj 

udělali tradiční akci, která bude neodmyslitelně patřit k měřínské pouti. 

 

Součástí odpoledního programu k otevření dětského hřiště Na Balince v neděli 17. července 

byla i ukázka hasičské techniky. Členové výjezdové jednotky si pro děti připravili soutěže či 

jízdu v zásahovém voze. 

 

Legendární československé Jawy, historické typy traktorů Zetor nebo unikátní automobil 

tovární značky Mathis – to nabídl 3. ročník Výstavy veteránů pořádaný p. Prokopem a p. 

Čížkem na Modrém statku manželů Pazderových. Byla k vidění také ukázka jízdy na 

historickém kole, prezentace originálního německého motocyklu BMW vybaveného 

kulometem nebo současného motocyklu, kterým disponuje oddělení dálniční policie ve 

Velkém Beranově. Většina exponátů byla rozmístěna pod přístřešky ve dvoře nebo ve stájích, 

proto ani mírně upršené počasí nezabránilo návštěvě výstavy. O občerstvení a zajištění 

pitného režimu všech se postarali hasiči, nabídli měřínské cigáro z udírny, z lednice zákusky 

od cukrářky paní Marie Bublánové a z pípy pivko s bezovkou.  
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Je to rok, co tornádo zasáhlo jižní Moravu. Je to rok, co se naši hasiči vydali do Mikulčic 

pomoci s odstraňováním následků. Poslední červencový víkend roku 2021 se vypravila desítka 

členů SDH Měřín a SDH Chlumek do jedné ze čtveřice nejvíce postižených obcí v Podluží. Dvě 

dodávky s sebou vezly stavební materiál a další pomoc. Přepravu zajišťoval Jarda Bublán za 

přispění firmy Hobby Centrum - Krejčí, v níž pracuje. Součástí výpravy dobrovolníků byl i Jiří 

Bublán, Michal Štoček, Zdeněk Vaněk, Tomáš Hruboš, Kamil Homola, Lukáš Kuřátko, Radek 
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Bublán, Zdeněk Bublán. Jeli do Mikulčic cíleně - s materiální pomocí rodině pana Tomáše V. 

Jejich starší domek je již z části opraven, přilehlé hospodářské stavení však nemá střechu. 

Hasiči ho stihli opatřit fólií, zalaťovat a položit křidlici. Na tornádem poničené Hodonínsko a 

Břeclavsko mysleli také lidé z Měřína a okolí. Zvedla se velká vlna solidarity a do materiální 

sbírky přispěli hřebíky, lopatami, košťaty, plachtami, šroubovicemi, rukavicemi, montážními 

pěnami, energetickými nápoji, plynovými bombami, elektrickými kabely, prodlužovacími 

kabely, plastovými kýbly, atd. To vše bylo předáno do Skladu materiální pomoci přímo v 

Mikulčicích. Od vedení obce Mikulčice a Sboru dobrovolných hasičů Mikulčice převzal velitel 

SDH Měřín Michal Štoček poděkování všem výše zmiňovaným hasičům, pamětní plaketu a 

fotoknihu mapující nejdelších 35 minut v životě jižní Moravy. 
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VÝJEZDY JSDH MĚSTYSE MĚŘÍN (od 20. 6. do 25. 8.) 

20. června 

Dopoledne jednotka vyjížděla k požáru, který byl ohlášen čidlem elektronické požární 

signalizace v logistickém centru u Stránecké Zhoři. Jednalo se o planý poplach.  

29. června 

Dopoledne jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse Měřín vyjížděla k ohlášenému 

požáru v průmyslové hale ve Velkém Meziříčí, části Františkov. Potvrzena přítomnost třech 

ohrožených osob. Jednalo se o taktické cvičení. 

V noci jednotka vyjížděla k požáru, který byl ohlášen čidlem elektronické požární signalizace 

v logistickém centru u Stránecké Zhoři. Jednalo se o planý poplach.  

1. července 

V odpoledních hodinách hasiči provedli odstranění kmene stromu, který blokoval průjezd na 

komunikaci mezi obcemi Měřín a Geršov. 

V podvečer hasiči vyjeli k ohlášenému požáru v restauračním objektu v Měříně. Bez zranění. 

Škoda 70 tis. Kč, uchráněno 750 tis. Kč, příčinou byla nedbalost. 

14. července 

V podvečer hasiči vyjeli k ohlášenému požáru ve Velkém Meziříčí, části Amerika.  Jednalo se 

o planý poplach - nenahlášené pálení.  

3. srpna 

V odpoledních hodinách hasiči vyjížděli k odstranění nebezpečného hmyzu v obci Měřín, ulici 

Balinka. Na místě bylo zjištěno, že jde o vosí hnízdo ve střeše nad oknem do dětského pokoje. 

Jednotka za pomoci chemického postřiku a vysavače na hmyz provedla likvidaci.  

14. srpna 

V odpoledních hodinách hasiči provedli monitoring pálení klestí u obce Meziříčko. Děkujeme, 

že provádíte ohlašování pálení klestí prostřednictvím formuláře https://paleni.izscr.cz/paleni 

nebo telefonicky na číslech 950 270 102 – 106. Mějte však na paměti, že mobilní telefon 

osoby, která bude místo pálení fyzicky dozorovat, bývá kontaktován v případě následného 

nahlášeného požáru v místě pálení. 
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18. srpna 

Ve čtvrtek večer v souvislosti s bouřkou a silným větrem provedli hasiči odstranění několika 

stromů v Měříně a jeho okolí. 

19. srpna 

V odpoledních hodinách hasiči provedli odstranění vosího hnízda u mateřské školy v Měříně. 
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TOPNÁ SEZONA SE BLÍŽÍ 
 
Přestože topná sezóna začíná až v říjnu a všichni si jistě 
již nyní pleteme svetry, sehnat však kominíka v sezoně 
může být nadlidský úkol. Proto se zavčas začněme 
zajímat o to, jak vypadají naše kotle a komíny po 
předchozí zimě. Nejvíc požárů totiž vznikne přímo v 
komíně, kde se VZNÍTÍ NEVYČIŠTĚNÉ SAZE. Jen během 
loňské topné sezóny bylo takových požárů 846 z 
celkového počtu 965. Mezi další příčiny požárů patří 
nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a 
špatné spáry v komíně. 
 
Jak často kontrolovat a čistit komín: 
(základní lhůty pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při 
celoročním provozu) 

• 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 

• 2x ročně na kapalná paliva, 

• 1x ročně na plynná paliva. 
 

Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud 
jsou toho schopni, si čištění PROVÉST I SAMI. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola 
spalinové cesty OPRÁVNĚNÝM KOMINÍKEM.  
 
Co můžete zkontrolovat sami: 

• řádné upevnění kouřovodu,  

• stav spotřebiče nebo kouřovodu, 

• uzávěry komínových dvířek, 

• přívodní šňůry a zásuvky u kotle, 

• dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů, 

• celistvost a neprodyšnost komínu, 

• dostatečný odstup zařízení v domácnosti od tepelného zdroje. 
 
Co dělat, když začne v komíně hořet: 

• Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa.  

• Zavolejte na linku 150 nebo 112.  

• Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu.  

• Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo 
ze střechy do komína. 

 
APELUJEME NA VŠECHNY OBČANY, ABY SI NECHALI VČAS ZKONTROLOVAT KOMÍN 

ODBORNÍKEM. 
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RYBÁŘI 

 

Rybáři Měřín vás zvou 24.9. od 21:00 do Kulturního 

domu v Měříně na hudební večer. Vystoupí kapely 

Gender Question, Morava a Sqost. Vstupné 150,- 

občerstvení zajištěno. 
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JEDNOTA  OREL  MĚŘÍN 

LETNÍ ORESLKÝ TÁBOR 2022 

Téma: Stroj času 

 Letošní tábor probíhal v polovině července, přesněji od 16. 7. do 22. 7. v rekreačním 

středisku Slunečnice v Uhelné Příbrami. Děti při příjezdu vítali natěšení vedoucí, kteří jim 

pomohli s ubytováním a provázeli je celým týdnem. Po rozloučení s rodiči a rozdělení do 

pokojů začaly děti vyrábět táborová trička, pomocí sava s motivy ozubených kol, hrát 

seznamovací hry a připravovat se na táborák. Večer u táboráku se opékaly buřty, hrálo se na 

kytaru a zpívalo se. Druhý den jsme zavítali na mši do kostela sv. Michaela, archanděla v 

Uhelné Příbrami. Každý den jsme díky našim odborným vědcům skočili do jiné éry a mohli 

jsme se tak setkat s pravěkými lidmi i nebezpečnými tvory, vyrazili jsme pomoci mušketýrům 

a královně Francie, navštívili jsme antické Řecko, kde jsme stali svědky olympijských her za 

přítomnosti řeckých bohyň. Dokonce jsme vyrazili i do daleké budoucnosti, kde vládnou 

robotičtí parazité a jedinou možností na návrat byla krádež plutonia. Po cestě do budoucnosti 

jsme se dostali do středověku, ze středověkého prostředí se nám už podařilo skočit do 

přítomnosti a naše neuvěřitelná cesta časem byla dovršena. 

 Týden nám utíkal i přes parné vedro jako voda, táborníci v průběhu mohli vyzkoušet 

svoji trpělivost, rychlost, šikovnost, museli zapojit i svaly, důvtip a mysl. Všechny tyto 

vlastnosti využívali mimo jiné v jednotlivých i týmových hrách, kde například soutěžili v lovu 

pravěkých tvorů, tvorbě zavlažovacích kanálů, řecké olympiády, krádeži lupu středověkých 

banditů. Každý den se ze stroje času na nástěnce objevilo malé shrnutí, v jaké éře se právě 

nacházíme, byly přidány i zajímavé osobnosti, které v dané éře tvořily. Občas byl na nástěnce 

i dobrovolný úkol, za jehož splnění byly bodíky v celotáborové hře navíc, jako například po 

vzoru Homéra napsat krátkou báseň.   

 Každé ráno čekala na děti rozcvička ve formě tance, protahování, běhání, počítání a 

skládaček. Poslední táborový den byly vyhlášeny výsledky celotáborové hry, ve které děti 

sbíraly body v jednotlivých hrách a soutěžích. Všem účastníkům byly rozdány upomínkové 

listy, diplomy a všichni si mohli vybrat hezkou cenu za to, jak se celý týden snažili. Tábora se 

zúčastnilo celkem 36 úžasných cestovatelů. Každý si domů odvezl flash disk, který obsahoval 
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vyrobené video z celého týdne a spoustu fotografií, aby i členové rodin viděli, jak jsme si celý 

týden užívali. Tábor jsme zakončili táborákem.  

 Věříme, že si každý tábor užil a těšíme se na další rok.   Stanislav Symonides 

PLÁNUJEME: 

• od října cvičení pro rodiče s dětmi – od října každou středu od 17.00 do 18.00 h 

v malé tělocvičně ZŠ 

• cvičení OREL pro školní děti – od října každý pátek od 13.00 do 14.00 h 

• „Den sportu pro všechny“ – atletický trojboj – termín sledujte na plakátcích 

POZOR, POZOR!!!! 

Posledních 6 volných lístků na muzikál Slunce, seno, jahody do Prahy v pátek 4. 

11. 2022, začátek představení v 19.00 h. Zájemci, volejte na tel. č. 777 161 878. 
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 33 let činnosti s dětmi a mládeží 

Už od roku 1990 trvá tradice pořádání letních táborů pro 

děti mládež z Měřína a okolí. Navštívili jsme s tábory řadu 

míst naší země. Na letních táborech se vystřídaly stovky 

dětí, instruktorů a vedoucích. Občas se na táborech objeví i 

děti z Brandýsa, Prahy, Brna, Lískovce a třeba i Bíteše. 

Vraceli se k nám naši odchovanci v roli vedoucích z Jihlavy, 

Brna, Prahy a nesmíme zapomínat na řadu vedoucích 

z Měřína a sousedních obcí. 

 

Příměstské tábory – červenec 

od 18.-22.7. se konal první - indiánský příměstský tábor, který se uskutečnil na faře v Měříně. 

Tábora se účastnilo 16 dětí a hlavním úkolem bylo poskládat lapač snů, který jsme následně 

vyměnili za poklad. Věříme, že si děti tábor užily, a že odcházejí se spoustou nových zážitků. 

Program měly na starosti H.Krejzlová, Pája a Míša Vlachovy a Pája Frejlichová. 
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Letní tábor 

Letní tábor jsme pořádali v termínu 30.7. – 5.8. v Češkovicích u Blanska, kde máme pro děti i 

vedoucí vynikající zázemí. Tábora se zúčastnilo 72 dětí a 12 zkušených vedoucích. 

Celotáborová hra nás tentokrát přenesla do džungle podle filmu Jumanji. Dětem se podařilo 

překonat všechny nástrahy džungle a splnit všechny sportovní i logické úkoly. Za splnění úkolů 

získaly 4 vzácné drahokamy, díky kterým se objevil magický portál a všichni jsme se mohli 

vrátit zpět do dnešního světa. Jako bonus se někteří táborníci mohli vyfotit s horolezcem, 

mistrem světa Adamem Ondrou, na kterého narazili v jeskyních - kde jinde než na stropě. 

Návštěva jeskyní i noční hra proběhly hladce, počasí nám celý týden přálo a všichni jsme si 

tábor užili.                      Mgr. Hana Pacalová – hlavní vedoucí 

 

Příměstský tábor – srpen 

Druhý příměstský tábor na měřínské faře se nesl v duchu pohádek. 16 děti si tak mohlo 

každý den zahrát a zasoutěžit s pohádkovými postavami. Během jednoho týdne se potkaly 

s postavou Pata a Mata, Popelky, Zlatovlásky, s Červenou Karkulkou i čarodějem. 
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Poslední den děti měly za úkol projít pohádkovou cestou. Potkávaly zde pohádkové postavy, 

plnily úkoly, luštily rébusy, a hlavně získaly indicie k pokladu. O děti se staraly Hanka a 

Anežka Pacalovy a Eliška Bublánová. 

 

Cesta pohádkovým lesem  

Připravujeme tradičně na první víkend v říjnu tedy na 4. října. Start ve 14.00 u kašny na 

náměstí, cíl u chaty pod sjezdovkou. Ani tentokrát nebudou chybět pohádková zastavení, 

skákací hrad ani občerstvení v cíli. Jako vždy očekáváme pěkné počasí. Srdečně Vás všechny 

zveme. 

Tímto děkujeme našim vedoucím a všem co se na přípravě akcí podílejí. 

Za KR Měřín Karel Pacal  
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FARNOST 

Vážení spoluobčané, farníci,  

Vstoupili jsme do času zrání, myslím na přírodu. Úroda, plody poslouží k zajištění života. 

Vstupujeme do času kdy, mnohé děti zasednou do školních lavic, aby se naučily vše potřebné 

pro život. To je spíše čas zasévání, čas nových počátků. Někde v podvědomí rezonuje otázka: 

co z toho dítěte bude? Nezáleží na tom, kolik pojmou učiva, ale spíše, jak je použijí v životě, 

také jakého se jim dostane směrování, především od těch nejbližších.     

Vzpomněl jsem si na vyprávění dvou kolegů, kteří ukončili svou misijní činnost a vrací se domů 

na zasloužený odpočinek. Může se stát směrováním, či povzbuzením do času, který je před 

námi.  

Jeden domorodec si velmi přál, aby ho misionář navštívil u něho doma. Když přišel, provedl 

ho domorodec svým obydlím, vyšli za domem. Před nimi se objevila rozsáhlá příroda. Nad 

obzorem nabídlo zapadající slunce nádherný obraz. Pak domorodec řekl: jsem ti za všechno 

velmi vděčný a nemá ti to jak odplatit. Chci ti ukázat to, co mi dělá velikou radost a chci se 

s tebou o ni rozdělit. Není snadné v tomto světě žít. Nepokoje, války, drahota, nejistota, pocit, 

že by někdo měl něco dělat a nedělá… přeji si, abychom uměli objevit něco krásného, těšit se 

z toho a o krásu se podělit.  

Druhý příběh také vypráví misionář. Když se po dovolené vracel zpět k domorodcům, chtěl 

jim přivést nějaký dárek ze své země. V obchodě objevil sluneční hodiny a usoudil, že by 

mohly být ve více věcech přínosem. Domorodci měli z něho radost. Po čase si také všimli, že 

hodiny ve volné přírodě chátrají, a proto se je rozhodli chránit. Postavili nad nimi stříšku. Za 

krátký čas prohlásili, že hodiny již nepotřebují, protože se pokazily, neukazují co dříve. Také 

nám se může v životě stát, že budeme z různých důvodů překrývat důležité věci nebo na ně 

úplně zapomínat. Jejich důležitost se nám bude vytrácet, můžeme ztrácet smysl jejich 

existence. Ale co se stane, jestliže ztratí ukazatel? Mohlo by se stát, že přestaneme rozumět 

život. Mohou se více objevovat otázky proč to, či ono se děje a trápí nás to. Přeji, abychom 

se učili hledat podstatné a důležité a nepřekrývali je.       

Co je za námi 

Prázdninový čas se na faře nesl ve znamení dětských táborů, ať příměstských nebo 

celodenních – pobytových, pořádaných různými organizátory. Celkem se uskutečnilo šest 

táborů. Věřím, že tábory nemůžeme zařadit do minulosti, neboť si děti, ale i vedoucí - dospělí, 

odnáší mnohé krásné zážitky.  

Proběhly tradiční poutě, a to do Kostelního Vydří – pěší i dopravními prostředky, dále do 

Netína, stejným způsobem, a také pěší putování na Velehrad. Poutě připomínají, že náš život 

je cesta, která má cíl, a na které se setkáváme s Pánem Bohem. Poutě vždy patřily a patří ke 

křesťanskému životu.  
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Několik mladých z farnosti prožilo čas na Národním setkání mládeže v Hradci Králové.  

Co je před námi 

Nový školní rok začneme společnou bohoslužbou v neděli 4. září, v 9:15h. Do nového školního 

roku chceme vyprošovat Boží požehnání a ochranu. 

Mše svaté se zaměřením pro děti probíhají v pátek. Od nového školního roku bude mše svatá 

pro děti každou první neděli v 9,15h.    

Výuka náboženství ve škole začne v druhé polovině září.  

Na Mariánské poutní místo Žarošice se vydáme v sobotu 10. září, pokud bude dostatečný 

počet na autobus. Odjezd bude ve 13 hodin, návrat kolem 23. hodiny.  

Za úrodu poděkujeme v neděli 18. září při mši svaté v 9:15 h. V ten den přinášíme do kostela 

na bohoslužby něco z toho, co se urodilo, úroda je požehnána a pak si ji odnášíme domů.  

Knížete Václava a našeho národního světce oslavíme 28. září.  V tento den se budeme modlit 

také za politiky a státníky, aby dobře vedli naši zem. Národního světce oslavíme také při 

tradiční pouti v Blízkově 25. září. O týden dříve se sejdeme na poutní slavnosti v Dědkově, u 

příležitosti svátku Panny Marie Bolestné.  

Na měsíc listopad připravujeme setkání u příležitosti svátku svatého Martina. Toto setkání se 

uskuteční v Pavlínově.  

A trochu, zvláště v těchto horkých dnech, provokativní sdělení: přemýšlíme o vánočním 

koncertu - vánoce u cimbálu, a to na 29. prosince.   

Čekají nás také opravy, a to dokončení opravy střechy na kostele v Měříně, snížení nebo úplné 

odstranění stromů u kostela. Začínáme řešit opravu střechy na kapli v Meziříčku.     

Listujeme v matrikách letošního roku 

Z vody a z Ducha svatého byli v našem kostele znovuzrozeni: Adam Josef Hlávka z Měřína, 

Hynek Stejskal z Měřína, Adriena Anna Kučerová z Pavlínova.  

Na společnou cest životem vykročili: Milan Jaša z Pavlínova a Simona Toufarová z Pavlínova 

S vírou ve věčný život jsme se rozloučili: s Annou Zemanovou z Meziříčka, Josefem Klímou 

z Blízkova, Františkem Sýkorou z Blízkova, Justinou Zmeškalovou z Blízkova, Jarmilou 

Vaňkovou z Horní Smrčné, Bohuslavou Holoubkovou z Blízkova.       

Přeji pokojný a požehnaný čas.        P. Mgr. Josef Havelka 
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KULTURA 

 

Číslo 15 žije!!!! 

Po úspěšném vystoupení měřínského divadelního spolku Divochot se uskutečnila v Měříně 

další vydařená akce. 

Dvůr modrého statku čp.15 manželů Pazderových ožil v neděli 21.8.2022 motoveterány, vůní 

benzínu, klobásek a to již ve třetím ročníku. Navzdory dopolednímu deštivému počasí, které 

odradilo mnohé majitele veteránů, bylo k vidění 76 strojů. Motocykly, auta, traktory, 

nákladní automobily i několik motorových stříkaček. 

Po poledni návštěvníci přivítali zástupce PČR se současným zásahovým policejním 

motocyklem BMV 650 z Policie ČR - Velký Beranov.  Již tradičním zpestřením byly jízdy pana 

Uhlíře z Jívoví na vysokém kole.  

Váženým účastníkem a zároveň i nejstarším hostem byl pan Bohumil Šmíd, který oslavil 93 

narozeniny / měřínský patriot, malíř, aviatik, závodník a především varhaník v místním 

kostele/a na jehož popud výstava vznikla. Představil se se svým motocyklem Jawa 175. 

Přejeme p. Šmídovi hodně zdraví a dalších ročníků výstav. 

Prohlídky interiérů statku, doprovázené slovem pana 

Pazdery, ukázky chodu dobové mlátičky potěšily mnohé 

pamětníky. Na parkovišti u kašny i na plácku před Nápoji 

byla k vidění osobní auta našeho mládí. Pěknou sbírku 

hasičských stříkaček předvedl p. Milan Buk z Měřína. 

Největší hvězdou dne /překvapením/ byl p. Ondřej Zeman 

z Blízkova s autem Matis - rok výroby 1926 a několika 

motocyklovými skvosty. Nemalou měrou úsilí se na 

nedělním dni podíleli i měřínští hasiči s rodinnými 

příslušníky, kteří zajistili občerstvení a dobrou náladu. 

Velké poděkování patří manželům Pazderovým za zapůjčení výstavních prostor, OÚ za 

podporu, Hobby centrum Krejčí za materiální pomoc, Pepovi a Lídě Čížkovým z Pustiny za 

spoluorganizaci akce, hasičům, kamarádům a fandům, ale především majitelům veteránů. 

Díky, Pavla a Mirek Prokopovi 
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V pátek 5. srpna jsme v Měříně uvedli reprízu divadelní hry Na útěku. Na tom by nebylo nic 

zvláštního, ale poprvé jsme hráli nějaké představení pod širým nebem. Pro nás to byla krásná 

zkušenost a doufáme, že pro diváky hezký zážitek. 

Děkujeme manželům Pazderovým za možnost 

využít Modrý statek, kde jsme tento kus předvedli, 

i všem divákům, kteří se přišli podívat.  

Hru Na útěku budeme naposledy hrát v sobotu 

1.10.2022 od 19 hodin v Přibyslavi v rámci 

festivalu Divadelní Přibyslav, kam bychom vás 

chtěli co nejsrdečněji pozvat. Budeme rádi, když se 

rozhodnete podpořit nás nejen na domácí půdě, 

ale i na tomto soutěžním festivalu. 

Na podzim už nás čekají zkoušky na novou 

divadelní hru, kterou máme v plánu uvést ještě 

před Vánoci. Těšit se můžete na vánoční pohádku, 

my už se těšíme :) 

Na viděnou na divadle!  
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SPORT 

 

NOSTALGICKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ „TAM, KDE ZAČAL“ 

 13. 7. 2002 to je datum, kdy byl odehrán první turnaj Rybníčků. 

Jelikož se letos sešlo několik události najednou, jako je dvacáté výročí, 

znovuotevření hřiště na Zarybníku, dnes už to je hřiště na Balince, 

dlouhé absence potkávání se a mnoho dalšího, rozhodli jsme se, 

uspořádat nostalgický fotbalový turnaj tam, kde začal v původním 

složení týmů. 

 Turnaje, který se konal v sobotu 16. 7. 2022 v rámci slavnostního otevření areálu, se 

zúčastnilo celkem pět původních týmů, a to BliNBr, Bohouš tým, Masťa tým, Potáceloff a 

Rybníčkáři. Třešničkou na dortu byl vložený zápas místního potěru, který si všichni přihlížející 

velice užili. Nejlepším střelcem turnaje byl Josef Vokoun, nejlepším brankářem Martin Padalík 

a hráčem turnaje se stal Richard Hlávka. Zajímá Vás, kdo se stal vítězem turnaje? Vítězem se 

stal každý, kdo se zúčastnil.  

 Děkujeme všem návštěvníkům, účastníkům, dobrovolníkům, zkrátka všem. 

Za pořadatele Horák Ivo 
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BliNBr Bohouš tým 

Masťa tým Potáceloff 

Rybníčkáři 

 

Měřínská mládež 
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      Měřínský Kros aneb 13km a 1 hora 

 

V sobotu 13.8. poměřilo v Měříně 82 běžců své síly s Dědkovskou horou (Měřínský Kros) a 46 

dětí s překážkovou tratí (Junior Kros). V hlavním závodu dlouhém 13 km byli po zdolání 250ti 

výškových metrů běžci odměněni krásnými výhledy na místní Vysočinu.  Měřínský Kros se 

konal již po 4. Akce se zúčastnilo na hřišti za ZŠ Měřín aktivně či pasivně cca 250 lidí. 

Volejbalový turnaj, který se konal po přespolním běhu, dalších 150 sportovců a návštěvníků.   

Nejrychleji trať přespolního běhu zdolal s časem 50:21 Jakub Exner z Jihlavy, který vyhrál již 

podruhé. Za vyzdvihnutí stojí výkony všech 14ti domácích běžců, na které čekaly speciální 

ceny od sponzora stavebniny Merstav.  

Počasí i trasér letošním běžcům přáli a tak jsme viděli mnoho velmi rychlých časů. Z důvodu 

vydatné těžby dřeva na Dědkovské hoře se otevřely nové výhledy do kraje a trasa byla pro 

běžce nejen náročná, ale i krásná. Trať v náročném teplém počasí úspěšně zdolali všichni 

závodníci a tak zdravotnice v cíli i zdravotní doprovod kontrolující poslední účastníky neměli 

naštěstí žádnou práci. Detailní výsledky jsou na stránkách Měřínského Krosu  beh.merin.info. 

Zatímco běžci zdolávali Dědkovskou horu, na louce za ZŠ Měřín se konal Měřínský Junior Kros 

- dětský překážkový běh, ve kterém zápolilo 46 dětí. Tím se zvýšil celkový počet běžců na 

bezmála 130. Náročný 800 m dlouhý překážkový běh byl doplněn dovednostními stanovišti, 

kde děti musely splnit různé úkoly. Mladší děti (5-8 let) běžely 1 okruh, starší (9-13 let) hned 

2 okruhy. Celý den byl pak všem volně k dispozici skákací hrad, a to i běhěm volejbalového 

turnaje, který následoval. 

Organizátoři tímto děkují všem běžcům a divákům, že pomohli vytvořit krásné pohodové 

odpoledne. Dík patří také sponzorům této akce: stavebniny Merstav, XTline, Alpa,  městys 

Měřín, Lisovna plastů, POHODA STORMWARE a ZŠ Měřín.  Zvláštní dík také patří p. 

Kühtreiberovi, za přípravu hřiště, Cyklokroužku Měřín, měřínským volejbalistům a velký dík 

patří také mnoha dobrovolníkům za nezištnou pomoc. 

Na setkání příští rok se těší: 

Jaroslav Pazdera, Lukáš Mužátko, Marian Kosour, Tomáš Uchytil 

Rozsáhlou fotogalerii a detailní výsledky najdete na http://beh.merin.info 

http://beh.merin.info/
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  Zarputilost nejmenších 

běžců na startu 

Vítěz Jakub Exner 

Výběh domácích běžkyň 

na Dědkovskou horu: 

[23] Jaroslava Vostalova  

[11] Martina Rosická 

Měřínská rodačka Hana 

Vašíčková (Kolouchová) na 

Dědkovské hoře 

Příklad překážky Junior 

Krosu 

Přespolní běh, vzhůru na horu! 

Pavel Vostal, Dědkovské ryb. 
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