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RADNICE 

Vážení spoluobčané, 

máme za sebou volby do zastupitelstva našeho městyse a já Vám chci především 

poděkovat za to, že jste přišli k volebním urnám ve větším počtu, než byl celorepublikový 

průměr. Volební účast v Měříně jako obvykle překonala i letos 64 procentní hranici, což je pro 

nás jasné znamení, že se o dění v obci opravdu zajímáte. Kandidáti všech sdružení a stran 

získali velkou podporu občanů, a toto považujeme za ocenění práce, kterou zde odvádíme 

jako zastupitelé, radní, členové výborů a komisí již mnoho let. Jen připomínám, že uplynulé 

čtyřleté období nebylo pro nás na radnici jednoduché. Čelili jsme koronavirovým opatřením, 

částečně uprchlické krizi z Ukrajiny a také problémům s nárůstem inflace i cen energií, i když 

ceny energií máme zasmluvněny ještě pro rok 2023. Snažili jsme se minimalizovat omezení 

plynoucí z velkých infrastrukturních staveb (jmenuji jen ty největší jako byly přístavba MŠ, ZŠ, 

autobusový terminál a opravy kanalizací a vodovodů s následnou rekonstrukcí vozovek 

apod.), které jsou a budou pro budoucnost Měřína nezbytné a potřebné. Nemalým výdajem 

bylo i pořízení požární cisternové stříkačky pro dobrovolné hasiče. Přesto se nám podařilo 

splnit podstatnou část našeho volebního programu. Vaše opětovná silná podpora pro 

osobnosti, které jsou dlouhodobě na měřínské radnici a tým lidí, aktivně se zapojující v obci 

a místní části Pustina i mimo politické dění, je pro nás motivací do další práce. Samozřejmě, 

že nezbytnou součástí celé obce je tým zaměstnanců, kteří mají obrovský podíl na celkovém 

rozvoji městyse. Silnou podporu ale přijímáme s patřičnou a nezbytnou pokorou, jelikož ta je 

vždy cestou k úspěchu a ke stanoveným a vytyčeným cílům. Chápeme, že se se svými plány a 

vizemi nemůžeme zavděčit všem, budeme však dělat maximum pro to, abychom náš městys 

co nejvíce dále zvelebovali. 

Dobře tedy. Volby dopadly tak, jak si občané přáli. Jestli to bylo dobré rozhodnutí, 

ukáže jako vždy čas. Schovejme si tedy předvolební kandidátky a letáky plné slibů na příští 

volební období a potom porovnejme jejich dodržení a naplněnost.  

Věřím, že spolupráce všech zastupitelů napříč všemi stranami a sdruženími bude 

především věcná, konstruktivní, podnětná a přinese pozitiva pro další rozvoj městyse.  Ještě 

jednou děkujeme za Vaše hlasy! 

Ing. Jiří Servít 
     starosta 
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Výpis z jednání č. 10 Rady městyse Měřín konané dne 17.8.2022 
 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala nabídku …… na prodej p.č. 117/3 a p.č. 101/5, celkem 758 m2 do 
vlastnictví MM za cenu 100,-Kč/m2.  
RMM rozhodla postoupit nabídku na příští jednání ZMM. 
 

3. RMM se seznámila s návrhem studie sběrného dvora v lokalitě Pustina ČOV. 
RMM rozhodla postoupit návrh na příští jednání ZMM. 
 

4. Vyjádření k novostavbě RD Měřín: 
RMM projednala žádost o souhlas s novostavbou RD manželů ……, Měřín, na parcelách 
1683/1 a 1682/5 na ulici Zarybník na Králově kopci. 
RMM rozhodla sdělit žadateli, že požaduje předložit projektovou dokumentaci vedení sítí. 
 

5. Dětské hřiště u DPS: 
RMM projednala Revizní zprávu o stavu hřiště u DPS ze dne 1.7.2022 od p. Marka Doležala. 
RMM rozhodla požádat správce hřiště p. Bartuška Stanislava o provedení oprav, případně 
objednat složitější opravy u certifikované firmy. 
 

6. Výstava Motoveteránů 21.8.2022: 
RMM projednala žádost pořadatelů výstavy motoveteránů o uzavření části plochy 
parkoviště pro veřejnost, aby tam mohly být vystaveny historické automobily, traktory, 
případně hasičské stříkačky. 
RMM rozhodla žádosti vyhovět. 
 

7.  RMM projednala a schválila pronájem Kulturního domu: 

Objednávky KD:  

27.5.2023 svatba 

6.5.2023 svatba 
 

8. RMM projednala Žádost o vyjádření ke stavbě „Půdní vestavba Měřín“, Měřín č.p. 497. 
RMM rozhodla vyzvat žadatele k doložení informace o parkovacím stání k nově 
plánovanému bytu. 
 

9. RMM projednala a schválila umístění loga městyse Měřín na propagačních materiálech 
týkajících se rybářských závodů pořádaných spolkem Rybáři Měřín z.s. 
 

10. RMM vzala na vědomí Oznámení kontroly výkonu matriční agendy. 
 

11. RMM vzala na vědomí Rozhodnutí o navýšení počtu dětí v Mateřské škole Měřín ze 112 
dětí na 122 dětí s účinností od 1.9.2022. 
 

12. RMM schválila podání žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem 
amalgánu z objektu Zdravotního střediska Měřín, ve kterém jsou stomatologické ordinace 
MUDr. Aleše Janouška a MDDr. Lenky Bencové. 
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13. RMM schválila dodatek č.1 ke smlouvě č. 211122741A s firmou Colas na realizaci 
povrchu na ulici Černická s prodloužením termínu do konce září z důvodu nedokončených 
prací firmy Rekostav na pokládce vedení NN a oživení transformátorové stanice na téže ulici 
a pokrácení plochy asfaltové pokládky. 
 

Výpis z jednání č. 11 Rady městyse Měřín konané dne 31.8.2022 
 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala Žádost o vyjádření ke stavbě „Měřín, příp. NN, p.č. 1628/4, 
Pól“ v lokalitě Králův kopec, který zaslala firma VM REKOSTAV, s.r.o., Velké Meziříčí. 
RMM rozhodla pověřit starostu jednáním s žadatelem. 
 

3. RMM přijala rezignaci na funkci ředitelky Mateřské školy Měřín k 31.8.2022. RMM 
rozhodla jmenovat Mgr. Evu Požárovou na vedoucí pracovní místo ředitelky na dobu 
určitou s účinností od 1.9.2022 do doby jmenování ředitele na základě vyhlášeného 
konkursního řízení. RMM rozhodla vydat usnesení o vyhlášení konkursního řízení na 
vedoucí pracovní místo ředitelky MŠ Měřín. 
 

4. RMM rozhodla o umístění 2 ks dopravních značek 1. Průjezd zakázán 2.  Omezení 
rychlosti 30 km/hod. Značky budou umístěny z obou stran na komunikaci mezi domy 
s klienty domova Kamélie na ulici Balinka a ulici Zabránka. 
 

5. RMM rozhodla provést místní šetření ke skácení stříbrného smrku před domem Jihlavská 
313, Měřín. 
 

6. RMM rozhodla uzavřít smlouvu o věcném břemeni mezi MM a firmou YPM Service, s.r.o. 
Velké Meziříčí na dokončení stavby „Pustina, lokalita 7 RD, p.č. 3035“ 
 

7. RMM projednala žádost o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování 
kontejnerů mezi TextilEco a.s. a MM s tím, že firma požaduje bezplatný pronájem místa pro 
kontejnery. RMM rozhodla požádat firmu TextilEco o doložení účetní závěrky za roky 2020 a 
2021. 
 

8. RMM rozhodla v souladu se zveřejněným záměrem uzavřít nájemní smlouvu na nebytový 
prostor kadeřnictví s p. ….. od 1.10.2022. 
 

9. RMM rozhodla schválit odměnu pro ředitelku MŠ z prostředků MŠ. 
 

10.  RMM projednala a schválila pronájem Kulturního domu: 

Objednávky KD:  

18.3.2023 oslava 
 

11. Pronájem č.p.90:  
RMM projednala žádost p. ….. o pronájem přízemí v č.p. 90. RMM pověřila místostarostu 
dalším jednáním o pronájmu.  
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12. RMM vzala na vědomí žádost zaměstnance o ukončení pracovního poměru dohodou na 
Úřadu MM na pozici matrikářky z důvodu jejího odchodu do důchodu. RMM rozhodla 
pověřit starostu organizací výběrového řízení na pracovní pozici úředníka územně-
samosprávného celku na úseku zajišťování agend a oborů v samostatné nebo přenesené 
působnosti obce. 
 

13. RMM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

• b e r e   n a   v ě d o m í   vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské 
školy Měřín, příspěvkové organizace, paní Jany Janů, ke dni 31.8.2022, dle přílohy o 
rezignaci 

• v y h l a š u j e   konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy 
Měřín, příspěvkové organizace, dle přílohy o vyhlášení. 

 
USNESENÍ č.   7/2022 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 7.9.2022 v 17.00 hodin 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM): 
 

I. SCHVALUJE: 
1. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 7/2022. 
2. Program jednání ZMM 7/2022. 
3. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městysem Měřín a Tělovýchovnou 

jednotou JISKRA Měřín, z.s. 
4. Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městysem Měřín a 

občany ulice Pod Dálnicí. 
5. Darovací smlouvu č. SD/3/2022 mezi městysem Měřín a Svazem vodovodů a kanalizací 

Žďársko. 
6. Kupní smlouvu na parc. č. 101/5 o výměře 26 m2 a na parc. č. 117/3 o výměře 759 m2 

v k.ú. Pustina u Měřína. 
7. Směnnou smlouvu na část pozemků parc. č. 466 o výměře 1021 m2 v k.ú. Pustina u 

Měřína (nově dle GP č. 275-49/2022 parc. č. 466/2) ve vlastnictví městyse Měřín za 
část pozemku parc. č. 133/12 o výměře 735 m2 v k.ú. Pustina u Měřína (nově dle GP č. 
244-93/2021 parc. č. 133/56) a část pozemku parc. č. 133/32 o výměře 286 m2 v k.ú. 
Pustina u Měřína (nově dle GP č. 244-93/2021 parc. č. 133/57). 

8. Prodej části pozemku parc. č. 101/1 o celkové výměře 19 m2 v k.ú. Pustina u Měřína 
dle GP č. 274-109/2022. 

9. Prodej části pozemku parc. č. 135 o celkové výměře 7 m2 v k.ú. Měřín dle GP č. 1445-
26/2022.  

10. Zveřejnění záměru směny části pozemků díl „a“ o výměře 39 m2 odměřený z pozemku 
parc. č. 1219/3, díl „b“ o výměře 28 m2 odměřený z pozemku parc. č. 1289/1 a 
pozemek parc. č. 1223 o výměře 16 m2 v k.ú. Měřín za pozemek ve společném jmění 
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manželů fyzických osob nově odměřený pozemek parc. č. 3530 o výměře 3 m2 
z pozemku parc. č. 1225 v k.ú. Měřín dle GP č. 1461-62/2022. 

11. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1220 o výměře 28 m2 v k.ú. Měřín. 
12. Zveřejnění záměru směny části pozemků díl „d“ o výměře 6 m2 odměřený z pozemku 

parc. č. 230/3, díl „e“ o výměře 107 m2 odměřený z pozemku parc. č. 82/2 v k.ú. 
Pustina u Měřína za pozemek ve vlastnictví fyzické osoby díl „a“ o výměře 1 m2 
odměřený z pozemku parc. č. 226/9 v k.ú. Pustina u Měřína dle GP č. 277-73/2022. 

13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 211122741B mezi městysem Měřín a firmou COLAS 
CZ, a.s. Praha na akci: „Obnova místních komunikací v Městyse Měřín – ul. Zarybník“. 

14. Cenovou nabídku od firmy COLAS CZ, a.s. Praha na akci: „Obnova místních komunikací 
v Městyse Měřín – ul. Zarybník“ 

15. Rozpočtové opatření 5/2022/4ZM ze dne 7.9.2022 ve výši 686.235,- Kč. 
16. Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 3035/5 o celkové výměře 926 m2, parc. 

č. 3035/6 o celkové výměře 933 m2, parc. č. 3035/7 o celkové výměře 949 m2, parc. č. 
3035/8 o celkové výměře 863 m2, parc. č. 3035/9 o celkové výměře 981 m2, parc. č. 
3035/10 o celkové výměře 948 m2, parc. č. 3035/11 o celkové výměře 946 m2 v k.ú. 
Měřín dle GP č. 1442-317/2022. 
 

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 výboru pro výstavbu a rozvoj. 
5. Posudek na parc. č. 178/26 o celkové výměře 238 m2 v k.ú. Měřín. 
6. Převzetí Studie sběrného dvora v k.ú. Pustina dle schválené Smlouvy o dílo mezi 

městysem Měřín a firmou ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o. Brno na stavbu „Sběrný 
dvůr Měřín.“ 

7. Odstoupení od Kupní smlouvy na pozemek parc. č. 3035/7 o celkové výměře 949 m2 
v k.ú. Měřín. 

 
III. POVĚŘUJE: 
1. Radu městyse Měřín schválením Dodatku na změnu rozsahu stavby: „Měřín, ul. 

Černická, Obnova místních komunikací.“ 
 

Výpis z jednání č. 12 Rady městyse Měřín konané dne 14.9.2022 
 

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. ÚP Měřín, změna č.2. Na pozvání RMM se dostavil p. Ing. Kozina, vedoucí Úřadu pro 
výstavbu a územní plánování MÚ VM. Přítomni byli i ti, kteří mají zájem na rychlém 
projednání změny č.2 územního plánu. 
 

3. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy od p. …… na podkrovní byt na radnici č.p.106. 
Platná nájemní smlouva byla uzavřena do 31.10.2022. RMM rozhodla nájemní smlouvu 
prodloužit o 1 rok, tedy do 31.10.2023. 
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4. RMM projednala návrh na směnu pozemků podanou p. ……., která vlastní pozemek parc. 
č. 204/8 o výměře 27 m2 - část chodníku na ul. Zabrána. MM vlastní oplocený pozemek 
parc. č. 204/2 o výměře 50 m2, který je nyní součástí dvora p. …….  
RMM rozhodla zveřejnit záměr směny pozemků s doplatkem a postoupit žádost ZMM. 
 

5. RMM provedla místní šetření k žádosti o pokácení stříbrného smrku před domem na ul. 
Jihlavská 313. RMM rozhodla požádat Úřad městyse Měřín o pokácení. 
 

6. Firma TextilEco, a.s. odmítla poskytnout uzávěrky 2020 a 2021.  
RMM rozhodla nevyhovět žádosti TextilEco, a.s. o bezplatný pronájem místa pro kontejnery 
na textilní odpad a rozhodla souhlasit s nájmem místa pro třetí kontejner za stávajících 
finančních podmínek.  
 

7. Měřín: Žádost o směnu pozemků parc. č. 178/47 o výměře 1 m2 odměřený z parc. č. 
178/22 v k.ú. Měřín ve vlastnictví žadatele za parc. č. 178/45 o výměře 3 m2 a parc. č. 
178/46 o výměře 18 m2 odměřené z pozemku parc. č. 178/37 v k.ú. Měřín ve vlastnictví 
MM. RMM rozhodla zveřejnit záměr směny pozemků s doplatkem a postoupit žádost ZMM. 
 

8. RMM projednala a schválila pronájem Kulturního domu: 

Objednávky KD:  

12.8.2023 svatba 

3.12.2022 Myslivecký spolek STRŽ 
Měřín 

16., 17., 18.12.2022 Spolek DivOchot Měřín 
 

9. RMM vzala na vědomí informaci pana starosty o stavu mostů a lávek ve vlastnictví MM. 
RMM doporučuje ZMM jako úkol Výboru pro výstavbu a rozvoj. 
 

10. RMM schválila dodatek č.2 ke smlouvě č. 211122741A s firmou Colas na realizaci 
povrchu na ulici Černická na prodloužení termínu do konce listopadu z důvodu pokračujících 
úprav přilehlých zelených ploch a prací na veřejném osvětlení a změnou skutečného 
rozsahu prací stavby o méněpráce na ulicích Černická a Růžová v hodnotě 545715,61 Kč 
včetně DPH. (viz příloha dodatku). 
 

11. Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby, novostavba hospodářského 
objektu na parc. č. 3376/1, 3375 v k.ú. Měřín. RMM rozhodla postoupit žádost ZMM. 
 

12. RMM projednala Nabídku na zhotovení návrhu stavby (studie) – „Měřín – lokalita 
východ – II. etapa od Ing. Aloise Matýska – UNIprojekt Žďár nad Sázavou. 
RMM rozhodla projednat nabídku na příštím zasedání RMM. 
 

13. Splnění podmínek na poskytnutí státní investiční dotace v celkové výši 560.000,- Kč. 
RMM vyslovuje pochvalu všem, kteří se na získání a administraci dotace podíleli. 
14. RMM projednala a schválila dar MUDr. Aleši Janouškovi k jeho 50. pracovnímu výročí 
v Měříně.  
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Základní kámen Kulturního domu Měřín 

 Původní písemnosti pamětního kamene sokolovny z roku 1934 byly vráceny na své 

místo. Zde bychom vám rádi připomněli, o které historické materiály se jedná. Nalezneme 

zde: 

- pamětní list z 24. června 1934 

- Velkomeziříčsko z 23. června 1934 

- fotografie stavby sokolovny 

- mince 

- článek Městys Měřín v roce 1934 v době stavby sokolského domu 

- článek Průběh stavby sokolovny 

- článek Počátky, vznik a rozvoj jednoty „Sokol“ v Měříně  

- Seznam členstva tělocvičné jednoty „Sokol“ v Měříně v roce 1934. 

Základní kámen byl uložen a přibyly zde novodobé písemnosti, které bychom vám rádi 

v následujících číslech Měřínského zpravodaje představili. Jedná se o texty „Činnost 

Československé obce sokolské v Měříně od roku 1934 až po její definitivní zánik v roce 

2011“ a „Charakteristika městyse Měřín.“ Součástí jsou také dnešní fotografie Měřína a 

všech jeho významných staveb. 
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Část první 
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– SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU – 
 
  Městys Měřín vyhlašuje sběr nebezpečného odpadu.  
 

Termín sběru : od 27. října do 7. listopadu 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. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

Zprávičky z naší mateřinky 

    Máme za sebou dva měsíce. Děti se celkem bez problémů adaptovaly. Zvykly si na nové 

paní učitelky, nové kamarády. Slzička se sem tam ještě někomu na tváři objeví, ale děti jsou 

ve školce moc spokojené. Hrajeme si, zpíváme, každé ráno cvičíme a nezapomínáme chodit 

ven na školní zahradu, ale i na kratší procházky po okolí. K příjemné atmosféře přispívá 

každodenní vůně ze školní kuchyně, kde se pro děti připravují samá dobrá a zdravá jídla. 

Prostory v MŠ jsou vždy krásně nazdobeny výrobky dětí, vždy je uklizeno a čisto, o to se 

postarají naši provozní zaměstnanci. Na školní zahradě MŠ byly nainstalovány krycí a stínící 

sítě k pískovištím. S úpravou terénu na zahradě nám přišli pomoc i šikovní žáci ze ZŠ Měřín, 

děkujeme. Společně se základní školou se také částečně podílíme na přípravě 

Svatomartinského průvodu.  

  

Hasiči ve školce 

    Ve čtvrtek k nám přijeli na návštěvu, stejně jako každý rok, hasiči z Měřína. Tentokrát nám 

ukázali nové auto. Mohli jsme si do něj i vlézt, podívat se, co všechno je uvnitř. Děti byly 

nadšené. Lezly do obrovského hasičského auta po schůdkách. Zvládli to i ti nejmladší. 

Nakonec se podívali všichni i na to, jak se hasí. Trochu jsme se báli, aby nás nepokropili, ale 

vše dobře dopadlo.  Velmi hasičům děkujeme za úžasný zážitek pro naše děti.  

                                                

Drakiáda trochu jinak 

    V týdnu od 10. do 14. 10. probíhala v MŠ Měřín společná „Drakiáda“. Děti si celý týden 

povídaly o dráčcích, tancovaly, cvičily s nimi a vyráběly. Zapojili se i rodiče a my jim velmi 

děkujeme za krásnou spolupráci. Vznikli tak krásní listoví draci, které jsme mohli vystavit          

na oplocení kolem naší mateřské školky. Ve čtvrtek p. učitelky z Vláčků připravily program na 

naší zahradě, který se dětem velmi líbil. Našly i dračí poklad a s draky se i vyfotografovaly. 

Nyní nám draci zdobí ploty kolem MŠ. 
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Soutěž o Kaštanového krále 

    V MŠ Měřín sbíráme kaštany a soutěžíme jako každý rok o „Kaštanového krále“. Letos se 

nám podařilo sehnat firmu, která odkoupí kaštany za velmi dobrou cenu. Proto děkujeme 

všem rodičům, prarodičům, učitelkám i ostatním zaměstnancům MŠ, že se zapojují a kaštánky 

sbírají. Za vybrané peníze pozveme do MŠ divadélko, nebo zakoupíme hračky na Vánoce. 

Nejlepší sběrači dostanou i odměnu a sladkosti všichni. Děkujeme, že sbíráte. Sběr 

prodlužujeme do konce měsíce října.  

 

Vystoupení našich dětí v Kulturním domě Měřín   

    20. 11. 2022 nás čeká ve spolupráci s SDH Měřín krátké vystoupení našich dětí v Kulturním 

domě Měřín. S dětmi zazpíváme, zatancujeme a zarecitujeme básničky. Pro děti to bude 

zážitek a rodiče uvidí, co všechno se jejich děti za pár týdnů v MŠ naučily. Zároveň po 

vystoupení se můžete trochu vánočně naladit a společně se svými dětmi si něco krásné 

vyrobit. Srdečně Vás zveme. Přijďte se podívat.  

 

     Pokud se podíváte na naše webové stránky www.msmerin.cz, postupně doplňujeme 

aktivity dětí v MŠ a případně i fotografie. V dalších měsících nás čeká divadelní představení. 

Důležité však zůstávají hlavně dopolední a odpolední aktivity s p. učitelkami na třídách. 

Podporujeme již získané zkušenosti dětí s novým poznáním, využíváme informace, realitu, 

fantazii, prožitky, myšlení, citové projevy dětí a to metodami založenými na prožitku, vzoru,   

na hře, pohybu, manipulaci, experimentu, komunikaci, tvoření, fantazii a magičnosti 

myšlenkových operací, poznávání. Nabídku činností, aktivit, příležitostí, situací připravujeme 

dětem vždy s ohledem na jejich individualitu, zájmy, potřeby, možnosti   a schopnosti dle 

věku tak, aby dostatečně plnily vzdělávací přínos pro předškolní vzdělávání dětí všech 

věkových kategorií.  

Za všechny zaměstnance MŠ Měřín Vám přejeme krásné podzimní dny.  

                                                                                                         Mgr. Eva Požárová 

 

http://www.msmerin.cz/
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

Zprávy ze základní školy 

Začal nový školní rok a jedním z prvních kroků je volba nového školního parlamentu. 

Zástupci jsou voleni v prvním školním dnu, kdy si třídy sestavují pravidla chování. Náplní 

schůzek školního parlamentu je pomoc při organizaci různých školních akcí, vznášení návrhů 

na zlepšení prostředí školy, komunikace s učiteli a vedením školy a vyhodnocování aktivit. Pro 

práci parlamentu má zásadní význam zapojení jeho členů a prezentace obsahu setkání 

v jednotlivých třídách. 

Začátek letošního školního roku byl poznamenán studeným deštivým počasím a velkou 

nemocností dětí i učitelů. Z tohoto důvodu mohl proběhnout pouze jeden adaptační kurz 

šestého ročníku, a to pro 6. A. Kurzy jsou každoročně pořádány naší školou ve spolupráci se 

žďárským Centrem prevence na rekreačním středisku Záseka. Pro 6. B proběhne v náhradním 

termínu jako celodenní akce v prostorách školy. Hlavním smyslem a cílem těchto kurzů je 

seznámení se s novými spolužáky a s třídním učitelem a samozřejmě získání nových zážitků 

v situacích, které v prostředí běžné výuky nenastávají. Kurzy jsou velmi oblíbené a plánujeme 

jejich realizaci i v dalších letech. 

Environmentální výchova je oblast, která je v současné škole nedílnou součástí učiva. 

Vydatným pomocníkem při vzdělávání v této oblasti jsou ekologická střediska.  Z nabídky 

jejich programů jsme si v podzimních měsících vybrali takto: 

6. ročník: Špičák Třešť – Pouští a pralesem 

7. ročník: Dářské rašeliniště – Seznamte se: Rašelina 

8. ročník: ESKO-T Třebíč – třídírna odpadů 

9. ročník: Ostrov u Macochy – Život na i ve vápenci 

Dne 4. října proběhl na naší škole PROJEKTOVÝ DEN zaměřený na zlepšování vztahů 

mezi mladšími a staršími žáky. Princip spočívá ve vytvoření věkově naprosto různorodých 

skupin, které si vyberou činnost podle svého zájmu a společně prožijí jeden den. Záměrem je, 

aby se navzájem setkali žáci, kteří se jinak nemají možnost sejít a společně něco vytvořit. 
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Letošní nabídka aktivit byla opět velmi pestrá. Děti mohly například vařit, číst si, hrát divadlo, 

sportovat, tančit, soutěžit, učit se programovat, hrát deskové hry, ale hlavně být spolu, 

pomáhat si, radit si a inspirovat se 

 

Začátkem října přijeli na školy pracovníci Záchranné stanice Ikaros, která se stará o 

nemocná či nalezená zvířata. Ve svém programu se tentokrát zaměřili na zvířata žijící v našich 

lesích a na loukách. Součástí programu byly i písničky a ukázky živých zvířat. Děti si mohly 

zvířata pohladit a dozvěděly se mnoho zajímavostí o jejich životě i chovu. Vstupné, které bylo 

vybráno, slouží na úhradu životních potřeb zvířat chovaných ve stanici. 

Všem spoluobčanům přejeme krásné podzimní dny a hodně zdraví. 

       Mgr. Iva Kolářová 
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V červenci 2022 vyvrcholil školní projekt Erasmus + 

Education for Future – Vzdělání pro budoucnost 

ZŠ Měřín podporuje profesní rozvoj svých zaměstnanců, a proto jsme se zapojili se žádostí o 

grant do výzvy Erasmus+. Program Erasmus+ umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje 

mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný 

rozvoj dovedností.  

Naše základní škola se stala úspěšným žadatelem a projekt získal financování v programu 

Erasmus+ v rámci výzvy Projekt mobility osob ve školním vzdělávání. 

Byly zvoleny týdenní intenzivní metodické kurzy pro 3 učitelky anglického jazyka  na Maltě ve 

škole Link School of English.  

Naše kurzy byly zaměřeny na rozvoj jazykových kompetencí s důrazem na používání 

kreativních metod a informačních technologií ve výuce. Zahrnovaly lekce zaměřené na osobní 

jazykový rozvoj, učební styly a motivaci, rozvíjení konverzace, poslechu, čtení i psaní u žáků, 

dále na využití výpočetních technologií při výuce a evaluaci žáků. 

Malta byla 160 let kolonií Velké Británie, a angličtina je zde spolu s maltštinou úředním 

jazykem. Nabyly jsme spoustu zkušeností a znalostí, které se teď snažíme využívat při 

předávání vědomostí našim žákům, a které také sdílíme s našimi dalšími kolegy. Zkušenost 

pro nás byla velmi přínosná a inspirativní.  

Myslíme si, že takovéto kurzy a zahraniční pobyty by měly být samozřejmou součástí 

celoživotního vzdělávání učitelů. Doufáme, že ZŠ Měřín bude i dále úspěšným žadatelem o 

tento grant. 

Více o programu na stránce: www.dzs.cz 

Autor: Mgr. Eva Blažková 

  

http://www.dzs.cz/
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KNIHOVNA 

 

Podzimní čas přináší na jedné straně spoustu barev a na druhé straně šeď. Pro svou 

rozmanitost se stal inspirací mnoha básníkům. Na básně o podzimu - a nejen na ty - můžete 

narazit během listopadu při procházce Měřínem. Třicet listopadových dní, to je třicet básní 

od českých i světových básníků, užijte si poetický podzim! 

Na poslední listopadový pátek se můžete těšit na kurz drátkování s paní Řezníčkovou, která 

nás tentokrát bude učit odrátkovat malou nádobu. Možná, že zbyde i čas naladit se trochu 

vánočně a vyrobit si originální drátkované vánoční ozdoby. Pokud se budete chtít zúčastnit, 

nezapomeňte, prosím, že je nutné se přihlásit předem. 

 

Poslední pozvánka je tentokrát z knihovny v Dobré Vodě. V neděli 6.11.2022 od 13 hodin  

tam v kulturním domě proběhne 2. ročník turnaje ve skládání Rubikovy kostky. V hlavní 
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soutěži se bude skládat kostka 3x3, ve vedlejší soutěži můžete zkusit 2x2 a také 3x3 jednou 

rukou. Pokud by někdo z měřínských speedcuberů měl zájem se turnaje zúčastnit, prosím, 

ozvěte se mi. V této souvislosti dopředu avizuji, že 2. měřínský turnaj Rubikovky se bude 

konat v březnu příštího roku, což je možná dobrý důvod zajet si do Dobré Vody otestovat 

svoje dovednosti. 

S podzimem přichází také dlouhé večery a začíná ta správná „čtenářská sezóna“, kterou 

novinku z měřínské knihovny si vyberete? 

 

Novinky pro děti a mládež 

Kdo to nezná, není Čech, tak si to raději přijďte přečíst do knihovny. Jana Eislerová tuto knihu 

psala pro děti od 6 let, ale mnoho zajímavého v ní najdou i dospělí. Stálice v dětské  

literatuře je Deník malého poseroutky od Jeffa Kinneyho, rodiči mnohdy zatracovaný pro 

málo textu a hodně obrázků a ze stejného důvodu dětmi zbožňovaný, proto věřím, že 

poslední dva díly - pátnáctý a šestnáctý si čtenáře najdou velmi rychle. Kletba rodu  

Bardulfů autora Garetha P. Jonese je trochu stašidelné čtení, Bardulfovi jsou totiž velmi 

zvláštní rodina a skrývají nejedno prapodivné tajemství. 

Novinky pro dospělé 

Čtenářsky úspěšná série o aristokratce dospěla ke svému konci. Evžen Boček vydal poslední 

díl s názvem Aristokratka pod palbou lásky a dle svých slov je tomu rád, ačkoliv jeho  

čtenáři na to budou mít pravděpodobně jiný názor. Mají v nebi skleničky? To je nejen název 

knihy Martiny Preissové, ale i jedna z mnohých otázek malé Marjánky – hlavní postavy 

příběhu z přelomu 80. a 90. let.  

Pokud si chcete zavzpomínat na dobu dovolených, sáhněte po knize Italské léto autorky 

Jenifer Probstové. Tři generace žen: babička, dcera, vnučka a jeden společný výlet do Itálie. 

Více než objevovat krásny italské krajiny se snaží objevit samy sebe a pouto, které mezi nimi 

je.  Skvělý vypravěč František Niedl nezklame čtenáře ani ve své další středověké sérii knih. 

Začíst se můžete do knih s hlavním hrdinou, bývalým žoldnéřem, Ondřejem z Rohatce Ano, 

můj pane a Železná rukavice. 

Přeji vám krásné podzimní dny, na setkání s vámi v knihovně se těší 

Lucie Čížková  
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

PROBĚHLÉ AKCE 

Netradiční podívaná se odehrála v neděli 28. srpna ve 

Žďáře nad Sázavou. Hladinu Konventního rybníka pod 

kostelem na Zelené hoře rozsvítila hasičská fontána. 

Podívanou předvedlo dvě stě hasičů za pomoci 

přenosných požárních čerpadel, požárních hadic a 

proudnic. 

Městské 

jednotce 

ze Žďáru 

pomohlo 

zhruba 

čtyřicet sborů ze Žďárska a Jihlavska - včetně té 

z Měřína, kdy za doprovodu světel a barokní hudby vytvořili na hladině rybníka velkolepou 

show. Hasičská fontána nasvítila plovoucí díla z kovu a dřeva sochařů - Čecha Václava Kyselky 

a Rakušana Petera Bergera - uměleckého experimentu Pocta baroku, který je součástí oslav 

300 let od posvěcení Santiniho kostela na Zelené hoře.  

Krásný a poučný den připravili dětem hasiči v sobotu 3. září. Děti si mohly prohlédnout 

zásahovou techniku, a nejen tu naši, ale i profesionálních hasičů, také vůz a motocykl dálniční 

policie. Člen SDH p. Milan Buk připravil 

prezentaci historických požárních stříkaček. 

Družstvo dětí a mužů předvedlo ukázku 

požárního útoku. Tuto disciplínu si 

vyzkoušeli také nadšenci z řad obyvatel Měřína, kteří se svým výsledkem mohli srovnávat 

s výsledným časem týmu SDH. Během akce byly k dispozici stanoviště, kde si děti prověřily 

své znalosti a dovednosti v oblasti požární ochrany - hašení hořícího domku, běh s hasičskou 
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proudnicí, správné chování při požáru či přípravu evakuačního zavazadla. Pomyslnou 

třešničkou na celém odpoledni bylo představení nového hasičského vozu. Nabitý program, 

výborné občerstvení, skákací hrad a slunečné počasí zajistily velkou návštěvnost této akce, 

na kterou navázalo vystoupení muzikantů Dana Fraje, Tondy Zemana a Petra Šimka, kteří 

známými i neznámými songy příjemně zpestřili večerní posezení. Děkujeme všem, že přišli a 

doufáme, že prožili příjemné odpoledne. Děkujeme také HZS KV – Velké Meziříčí, PČR – 

Dálniční oddělení Velký Beranov a Karlu Valentovi z fi. SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o., kteří 

přijali naše pozvání a na programu celého dne se společně s námi podíleli.  

 

 

Již od 15. hodiny soboty 15. října se začali do 

Měřína sjíždět hosté a jednotky hasičů z okolních 

obcí, aby společně s místními hasiči oslavili 

významný den. Sbor dobrovolných hasičů Měřín 

totiž - snad poprvé v novodobé historii sboru - 

získal zcela novou hasičskou cisternu. A nebyla to 

jednoduchá záležitost, vyžadovalo to mnoho úsilí 

a trpělivost při zpracování jednotlivých projektů, 

aby se naplnil sen a touha úspěšné realizace. S 

gratulacemi se dostavili kolegové z 

dobrovolných sborů okrsku - přijeli hasiči 

z Meziříčka, Chlumku, Otína, Netína… 

Požehnání nové cisterny se zúčastnili taktéž 

vzácní hosté HZS Kraje Vysočina. Přítomen byl 

rovněž p. Jiří Terer, servisní technik fi. KOBIT - 

THZ CZ s.r.o., která pro měřínské hasiče 

cisternu vyrobila. Slavnost požehnání zahájil dvojřad mužů a žen s hasičským praporem v čele.   
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Při mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele připomněl katolický farář p. Josef Havelka význam 

hasičů. Krátkým proslovem všechny přítomné oslovil také místostarosta obce p. Jaroslav 

Pazdera. Oba nezapomněli na poděkování všem generacím dobrovolných hasičů v Měříně. 

Poté nastala chvíle nejočekávanější – požehnání nové hasičské cisterně. Pan farář požehnal 

cisternovému vozu a aspergilem jej pokropil svěcenou vodou. Po slavnostním požehnání se 

před novou cisternou ujal slova p. Terer, který symbolicky předal klíč od vozu veliteli sboru 

Michalu Štočkovi. Bezpečné návraty z výjezdů na základnu mají hasiči snad dostatečně 

„pojištěné“, protože nové auto navíc pokropili i šampaňským. Hosté pak zamířili do hasičské 

zbrojnice, kde při výborném občerstvení a nějaké té trnkové štamprlce mohli náležitě 

prodebatovat onu hasičskou slávu SDH Měřín. Nové vozidlo při výjezdech nahradí starší CAS 

z devadesátých let. Nová CAS byla pořízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce. Na 

spolufinancování byly získány finanční prostředky z Fondu zábrany škod kanceláře pojistitelů 

České republiky a z Kraje Vysočina. Celkové náklady na pořízení byly 8 500 000 Kč, Fond 

kanceláře pojistitelů poskytl finanční prostředky ve výši 2,5 mil. Kč, Kraj Vysočina přispěl 

částkou ve výši 500 tis. Kč, obec – zřizovatel JSDH Měřín - doplatila 5,5 mil. Kč. Tímto 

děkujeme Fondu kanceláře pojistitelů, Kraji Vysočina a především obci Měřín za poskytnuté 

finanční prostředky a p. faráři Havelkovi za požehnání auta a sloužení mše svaté.  
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Technická specifikace vozu SCANIA P 500 6x6 CAS 30/8500/510 
- vozidlo je osazeno řadovým šestiválcovým motorem o výkonu 500 koňských sil, 

splňuje normu EURO 5; 
- třínápravový podvozek s připojitelným pohonem přední nápravy; 

- diferenciály všech náprav jsou vybaveny uzávěrkou; 

- zadní nápravy jsou pneumaticky odpružené s možností přenosu hmotnosti mezi 

nápravami;  

- přenos síly se stará automatizovaná převodovka se systémem OPTICRUISE 12+2 s 

hydrodynamickým retardérem s ovládáním v dosahu řidiče a přes brzdový pedál; 

- podvozek  vykazuje zvýšenou odolnosti proti účinkům sálavého tepla na rozvodech 

tlakového vzduchu, elektroinstalaci, paliva v místech, kde nejsou chráněny 

podvozkovou částí; 

- CAS je vybavena zásuvkou 24V pro dobíjení akumulátorových baterii a přípojným 

místem pro doplňování tlakového vzduchu; 

- opěradla druhé řady sedadel jsou vybavena čtyřmi dýchacími přístroji Dräger; 

- přední část je vybavena lafetovou proudnicí a sanační lištou, zařízení je možno 

ovládat z místa řidiče a velitele; 

- nástavba vozidla je vyrobena z plechů ze slitiny lehkých kovů technologii 

prizmatických šroubovaných spojů a lepení; 

- nástavba je vybavena čtyřmi schránami pro uložení požárního příslušenství; 

- prostor mezi kabinou a účelovou nástavbou je osazen pneumaticky vysouvaným 

osvětlovacím stožárem o výšce 5m , s funkcí samočinného složení po uvolnění 

parkovací brzdy; 

- nádrž na hasivo s vodou je o objemu 8500 l; 

- nádrž na hasivo s pěnou je o objemu 510 l; 

- na obou bocích nástavby jsou umístěny LED stavoznaky znázorňující zbývající 

množství hasiva; 

- na horní plošině nástavby je přípojný prvek pro napojení odnímatelné lafetové 

proudnice; 

- čerpací zařízení THZ 3000 dosahuje jmenovitého tlaku 3000 litrů za minutu při tlaku 
10 barů, vysokotlaká část pracuje s průtokem 250 litrů za minutu a tlakem 40 barů. 
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VÝJEZDY JSDH MĚSTYSE MĚŘÍN (OD 20. 8. DO 20. 10.) 

30. srpna 

Jednotka provedla asistenci při demolici objektu na ulici Černická v Měříně. Prašnost 

vznikající při bourání byla snižována kropením vodou ze zásahového vozu CAS 24 Škoda. 

1. září 

V odpoledních hodinách provedli hasiči odstranění nebezpečného hmyzu v Měříně. 

28. září 

V dopoledních hodinách členové naší výjezdové jednotky provedli odstranění nebezpečného 

hmyzu v obci Chlumek. 

 

 

VIDĚT A BÝT VIDĚN!! 

Je tu podzim. Dny se zkracují a noci prodlužují. V neděli 30. října navíc přejdeme na zimní 

čas, což znamená, že tma bude venku ještě o hodinu dřív. Následující měsíce se celkově 

vyznačují často zataženou oblohou, mlhami a špatnou viditelností. Nehody při kterých je 

zraněn chodec se ze 70% stávají právě při snížené viditelnosti nebo v noci. I ohleduplný řidič, 

který nespěchá, se může dostat do situace, kdy špatně viditelnou postavu na ulici spatří až 

příliš pozdě a tragédii již nemůže zabránit. Za snížené viditelnosti (na vzdálenost 50 metrů) je 

chodec na vozovce pro řidiče příliš malý vizuální vjem. Podle dopravních expertů potřebuje 

řidič jedoucí rychlostí  72km/h nejméně 200 metrů - tedy 10 vteřin na to, aby si uvědomil 

hrozící nebezpečí a reagoval odpovídajícím způsobem. Většině těmto kolizním mohou chodci 

a také cyklisté, jako nejzranitelnější účastníci silničního provozu, předejít třeba jen 

vhodnějším oblečením. K dispozici máme například fluorescenční materiály – ty zvyšují 

viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji 

používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová. Výhodnější je použití reflexních 

materiálů - ty odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem  
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200 metrů. Výrazně tak zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. Reflexní materiál 

je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než na 10x větší vzdálenost než 

oblečení modré. 

 

Doporučujeme: 
✓ Používejte reflexní materiály a kombinujte 

je s fluorescenčními materiály – budete 
lépe viděni za světla i za tmy. 

✓ Reflexní prvky umístěte ke konci rukávů, 
blízko ke kolenům, do úrovně pasu, na 
cyklistickou přilbu a jízdní kolo. 

✓ Pořiďte dětem na oblečení, školní brašny 
reflexní a fluorescenční prvky. 

REFLEXNÍ PRVKY, AŤ UŽ PÁSKY NEBO PŘÍVĚSKY STOJÍ PÁR KORUN, ALE JSOU MNOHDY 
TOU NEJLEPŠÍ INVESTICÍ DO TOHO NEJCENNĚJŠÍHO, CO MÁME.  MĚJTE TO, PROSÍM, NA 

PAMĚTI. 

MYSLIVECKÝ SPOLEK „STRŽ“ MĚŘÍN 

 

 Myslivecký spolek „STRŽ“ Měřín pořádá v sobotu 3.12.2022 tradiční Poslední leč 

v Kulturním domě Měřín. Hraje skupina Beat Band. Bohatá zvěřinová tombola, zvěřinová 

kuchyně – pečený divočák, svíčková, guláš. Prodej kuchyně od 19:00 hodin. Rezervace míst 

k sezení na telefonním čísle 773 797 722, paní Pešková.                          Srdečně zvou myslivci. 
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FARNOST 

 

 

Vážení občané, farníci,  

za krátký čas se světlem svící rozzáří naše hřbitovy a díky věnečkům i květinám, budou 

jednotlivé hroby vydávat svědectví, které se dá vyjádřit slovem: nezapomínáme. Hřbitovy 

jsou místem setkání minulosti s přítomností. Kříže u hrobů vyjadřují naději na Boží 

milosrdenství i opětovné setkání.     

V jednom rčení se říká: „Konec dobrý, všechno dobré“. Při pohledu na rakev, při prožívání 

skutečnosti loučení, při vnímání posledních roků pozemského života, nám může připadat toto 

rčení jako nepatřičné. Napadne nás otázka: Co je na smrti dobrého? Z hlediska našeho 

lidského myšlení si přece jen obsah slovíčka „dobrý“ představujeme jinak.  

Přesto si dovolím za pravdivostí slov „konec dobrý“, všechno dobré“, stát. Slovo konec dobrý 

můžeme přiřadit k událostem, které se staly již dříve, ale dotýkají se nás i dnes. Jsou to 

velikonoční události. Tyto události, tato doba má svůj příběh, a také své poselství. Ve 

velikonočních událostech předložil Ježíš lidem této země Boží pohled na život, na hodnotu 

lidského života. Kvůli tomuto předložení, ale i odhalení původního záměru se životem, zemřel 

na kříži. Kříž nebyl jeho konečným místem, dokonce ani tím místem nebyl hrob. Ježíš vstal 

z mrtvých, žije novým životem. Hovoří o tom, že jde před námi a my máme pozvání ho 

následovat. Tedy i ke vzkříšení. Z tohoto pohledu rčení nabývá jiný význam a k plnému 

rozvinutí směřujeme.  

Zemřít ve spánku, nebýt nikomu na obtíž, usnout bez bolesti, to bývá častá představa mnoha 

lidí o známém rčení. Vždy, když se loučíme se zemřelým člověkem, vyvstane mně v mysli věta 

jednoho člověka. Pamatuj na to, ať jsi kdekoli, aby po tobě něco dobrého zůstalo.  

 

 

Co je před námi: 

Poslední neděli v říjnu se vnitřek kostela poněkud více zazelená. Bude to díky myslivcům, kteří 

přichází v uniformách a oslavují svého patrona svatého Huberta. Již po dvacáté, při troubené 

mši svaté, přichází myslivci, aby přinesli něco z přírody, poděkovali za přírodu, o kterou se 

starají, a svěřili svoji činnost i životy přímluvě svatého Huberta. Začátek bohoslužby bude 

v 9,15 h. Po skončení bohoslužby pokračuje oslava posezením na faře, při výborném guláši i 

dobrém vínku. Myslivci vždy zvou na tuto oslavu.  
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Památku našich zemřelých si připomeneme 2. listopadu bohoslužbou a následným světelným 

průvodem na hřbitov. Bohoslužba začíná v 18 hodin.  

 

Památku svatého Martina budeme slavit v Pavlínově 12. listopadu. Bohoslužba začíná v 15 

hodin. Pokračuje setkáním farnosti u dobrého jídla, pití i hudby.      

 

Do adventu vstoupíme a první svíci na adventním věnci rozsvítíme 27. listopadu. V sobotu 26. 

listopadu večer se sejdeme u jesliček postavených u kostela, abychom naslouchali starým 

biblickým textům a zazpívali několik adventních písní. Jesličky ovšem zůstávají prázdné, bez 

svaté rodiny i zvířat. Postavy svatého Josefa, Panny Marie a vložení dítěte do jeslí bude na 

štědrý den navečer.  

 

Předvánoční jarmark se u kostela uskuteční na třetí adventní neděli dopoledne, po každé 

bohoslužbě. Finanční zisk z darovaných věcí je věnovaný na podporu dvou adoptovaných dětí 

z Ugandy a Indie a na činnost domácího hospice.  

 

Vánoční koncert proběhne v kostele 29. prosince večer. Vystoupí Svatoštěpánští koledníci 

z Dolních Bojanovic. Vánoční zpěvy, koledy doprovodí poněkud netradiční složení, a to housle 

kytary, cimbál, klávesy, flétny… Předprodej vstupenek bude od konce listopadu.  

 

 

Události zapsané v matrikách  

Na společnou cest životem vykročili: Ing Petr Jůda z Pavlínova a Šárka Janoušková z Měřína; 

Bc. Jan Hladík z Měřína a Bc. Lenka Kožená z Velkého Meziříčí; Mgr. Pavel Zikmund z Borů a 

Marie Zachová z Pavlínova.  

S vírou ve věčný život jsme se rozloučili: s Jiřím Štěpánkem z Měřína, Marií Pšeničkovou 

z Prahy, Jaroslavou Bednářovou z Měřína, Marii Bukovou z Blízkova, Františkou Křečkovou 

z Měřína a Marií Peroutkovou z Měřína.  

Přeji pokojný a požehnaný čas. 

P. Mgr. Josef Havelka 
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Cesta pohádkovým lesem 

 
První říjnová neděle patří v Měříně každoročně 

dětem. Letos sice bylo chladněji, ale během akce 

sluníčko začalo trošku svítit i pár kapek spadlo a v cíli 

už bylo celkem hezky. Start byl na parkovišti na 

náměstí, kde díky panu Cejnkovi děti dostaly balonky 

plněné heliem. Dlouhou chvíli dětem ve frontě 

zpestřil skákací hrad. Na cestu pohádkovým lesem 

vyrazilo přesně stotřicet registrovaných dětí 

s doprovodem. Po devíti zastaveních, kde se plnily rozličné úkoly návštěvníci dorazili 

k pohádce a po ní k cíli pod sjezdovkou, kde se jako vždy opékaly buřty a podávalo 

občerstvení. 

 

Poděkování patří Městysi Měřín a Agru Měřín za podporu akce pro děti, a také všem, 

kteří se podíleli na organizaci celého odpoledne.  

 

 

Bazar a sbírka ošacení pro Diakonii 

 

Hned v týdnu po pohádkovém lese proběhla sbírka šatstva pro potřebné a tradiční 

Bazar ošacení a sportovních potřeb pro děti. 

 

 Další akce budeme pořádat v tradičních termínech. Podrobnosti budou ve zpravodaji a 

na plakátech. 

Za KR Měřín Karel Pacal 
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     Krásné slunné podzimní počasí přilákalo v neděli 9. 10. 2022 na hřiště za školou 80 

závodníků v rozmezí od 1 roku až po tatínky a maminky. Nejprve se všichni společně 

rozcvičili. Následovalo rozdělení do jednotlivých kategorií a poté už samotný závod. Všichni 

se utkali v těchto disciplínách: krátký běh na 50 m nebo 60 m, dlouhý běh na 200 m nebo 

500 m, skok do písku, hod kriketovým míčkem nebo vrh koulí. Všichni bojovali ze všech 

svých sil. Po splnění všech disciplín nastala nelehká práce pro pořadatele, a sice vyhodnotit 

závod. V mezičase se každý za odměnu mohl občerstvit připraveným toastem.  

     Při vyhlášení se nejprve předaly medaile a diplomy vítězům. Poté si každý vybral nějakou 

odměnu dle svého uvážení, začínalo se od nejlepších. Odměněni byli však i ti, kteří se 

neumístili na stupni vítězů. Vítězové všech kategorií si odnesli i rychlé špunty ☺. 

     Děkujeme závodníkům, že si přišli změřit své síly s ostatními, rodičům, že své děti 

přivedli, fandili jim a mnohdy s těmi malými i závod absolvovali, statečným a odvážným 

maminkám a tatínkům, že se do závodu sami zapojili. Pochopitelně velké díky všem 

pomocníkům a sponzorům, zejména městysu Měřín a firmě Agro Měřín.  

Vítězové: 

Nejmenší holčičky – ročník 2019 – 2021                              Nejmenší chlapci – ročník 2019 

2021 

(celkem 6 holek):                                                                       (celkem 6 chlapců): 

1. místo: Terezka Říhová                                                          1. místo: Toník Pól 

2. místo: Karolínka Kašparová                                                 2. místo: Tomášek Javůrek 

3. místo: Anežka Vidláková a Laurinka Soukupová              3. místo: Vojtíšek Toman 

 

Holky – ročník 2017, 2018                                                        Kluci – ročník 2017, 2018 

(celkem 10 holek):                                                                      (celkem 3 kluci): 

1. místo: Terezka Kašparová                                                    1. místo: Filípek Bublán 

2. místo: Karolínka Karásková, Anetka Holasová,                2. místo: Hyneček Buriánek 

                 Sofinka Svobodová 

3. místo: Markétka Smejkalová                                               3. místo: Liborek Fiala 
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Holky – ročník 2015, 2016                                                        Kluci – ročník 2015, 2016 

(celkem 8 holek):                                                                        (celkem 8 kluků): 

1. místo: Tereza Urbánková                                                      1. místo: Antonín Hnízdil 

2. místo: Lucie Chlubnová                                                         2. místo: Martin Smejkal 

3. místo: Barbora Prokopová                                                    3. místo: Dominik Mutl 

 

Holky – ročník 2013, 2014                                                        Kluci – ročník 2013, 2014 

(celkem 7 děvčat):                                                                      (celkem 5 chlapců): 

1. místo: Anna Kašparová                                                          1. místo: Tadeáš Oulehla 

2. místo: Barbora Jašová                                                            2. místo: Tobiáš Janeček 

3. místo: Eliška Bublánová                                                         3. místo: Vítek Kundela 

 

Ročník 2011, 2012                                                                      Kluci – ročník 2007, 2008 

(celkem 7 dívek + chlapců):                                                       (celkem 3 hoši): 

1. místo: Anna Chlubnová                                                          1. místo: Filip Komárek 

2. místo: Zuzana Wasserbauerová                                            2. místo: Matyáš Kalný 

3. místo: Kamila Bravencová                                                      3. místo: Josef Musil 

  

Holky – ročník 2009, 2010                                                         Kluci – ročník 2009, 2010 

(celkem 5 holek):                                                                         (celkem 3 kluci): 

1. místo: Adéla Matějíčková                                                      1. místo: Matyas Švestka 

2. místo: Anna Svobodová                                                         2. místo: Lukáš Krejčí 

3. místo: Barbora Šimková                                                         3. místo: Karel Pacal 

 

Ženy:                                                                                              Muži: 

(celkem 4 závodnice):                                                                 (celkem 5 závodníků): 

1. místo: Veronika Horáková                                                     1. místo: Jan Klimeš 

2. místo: Jarmila Pytlíková                                                         2. místo: Adam Pytlík 

3. místo: Veronika Kašparová                                                    3. místo Antonín Hnízdil 

 

L. Chlubnová 
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INZERCE 
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