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OKÉNKO RADNICE 
 
 
Vážení spoluobčané, 
 

zima pomalu odchází a jaro na sebe nenechá dlouho čekat. Stavební práce začneme 
hned v březnu na rozšíření kapacity mateřské školy a její bezbariérovost. Na fotografii vidíte 
studii zástavby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Následovat bude rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ulici Černická a průběžné 

práce na  hřišti na Balince. V Pustině dojde k částečnému odbahnění toku za mostem a 
zpevnění plochy sběrného hnízda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přeji Vám příjemné prožití konce zimního období a teplé jaro. 
 

           Ing. Jiří Servít 

             starosta 
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Výpis  z jednání č. 19 Rady městyse Měřína konané dne 11.12. 2019  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala nabídku fi ENVIPARTNER Brno, na Aktualizaci povodňového plánu 
městyse Měřín na rok 2020. Aktualizace musí být prováděna 1 x ročně.  
Nabídka: 
Základní podpora 13.000,- Kč 
Rozšířená podpora 13.000,-Kč + 31.000,-Kč = 44.000,-Kč 
RMM rozhodla objednat základní podporu za 13.000,-Kč 
 

3. RMM vzala na vědomí žádost pana Jaroslava Holého z ČB o zařazení do výběrového řízení 
na pouť 2020. RMM rozhodla sdělit žadateli, že výběr provozovatele se bude konat na jaře 
2020. 
 

4. RMM vzala na vědomí zprávu Komerční banky o tom, že v Měříně nemají záměr zřídit 
bankomat. 
 

5. RMM projednala žádost firmy STŘED, z.ú. o příspěvek na provoz sociální služby Linka 
důvěry Střed po telefonu. RMM rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 1.000,-Kč. 
 

6. RMM projednala požadavek na snížení rychlosti před křižovatkou mezi Pustinou a 
Chlumkem ve směru od Otína na Měřín na 70 km/hod.  RMM rozhodla požádat odbor 
dopravy ve Velkém Meziříčí o možnost umístění značek na této křižovatce. 
 

7. RMM projednala a schválila dvě darovací smlouvy  na odbornou literaturu  a didaktické 
pomůcky mezi  MOST Vysočiny.o.p.s. Velké Meziříčí a  

• Mateřská škola Měřín v hodnotě ……….2.987,-Kč 

• Základní škola Měřín v hodnotě ………..3.602,-Kč 
 

8. RMM projednala a schválila návrh ZDAR, a.s. na uzavření dodatku č.3,  na zajištění 
dopravní obslužnosti dle platných jízdních řádů, které se nebudou měnit, se zvýšením ceny 
na 39,21 Kč/km. Dále RMM schválila smlouvu s ICOM Transport. RMM pověřuje starostu 
podpisem obou smluv. 
 
9. RMM projednala návrh  Smlouvy a dílo mezi MM a p. Ivanou Tužinskou na administraci 
žádosti k podprogramu 117D0603 „Technická infrastruktura“ pro rok 2020 za cenu 48.000,-
Kč. RMM rozhodla návrh smlouvy přijmout a pověřuje starostu podpisem. 
 

10. RMM projednala návrh Dodatku mezi MM a TS VM, s.r.o. ke „Smlouvě o jiných pracech 
a výkonech“, ve kterém jsou navrženy vyšší ceny než v roce 2019. 
RMM rozhodla dodatek schválit a pověřuje starostu podpisem dodatku. 
 

11.  RMM projednala žádost … o umístění směrové tabule s označením „Sportovní areál“ a 
její umístění na křižovatku ulic Luční a Pod Dálnicí. RMM rozhodla směrovku objednat.  Dále 
bylo požadováno zavedení MR do ulice Luční. Bude řešeno v r.2020. 
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12. RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD: 

  
  
 
 
 
 
 

13. RMM  projednala dvě nabídky na zhotovení policových skříní do knihovny p. 

• p.Rychtecký z Bohdalova …………….……95.225,-Kč 

• Ligno Měřín……………………………………….87.131,-Kč 
RMM rozhodla objednat zakázku u fi LIGNO. 
 

14. RMM projednala žádost p…. o umístění do DPS. 
RMM rozhodla sdělit žadatelce, že v současné době není žádný byt volný.  
 

15. RMM  projednala žádost o příspěvek od Centra pro zdravotně postižené ZR. 
RMM rozhodla příspěvek neposkytkout. 
 

16. RMM vzala na vědomí Zápis ze schůze a  Usnesení představenstva LDO Měřín ze dne 
26.11.2019 
 

17. RMM vzala na vědomí Oznámení o zvýšení poplatku za tříděný papírový odpad na 1,-
Kč/kg + DPH, který budeme za likvidaci platit firmě AVE. RMM vzala oznámení na vědomí. 
 

18. RMM projednala návrh na odměnu členům Kulturní komise za technickou přípravu akcí 
městyse Měřín v měsíci prosinci 2019. Jedná se o manuální práce na přípravě 
KD…..Vánočních trhů…., Jedná se o práce, které jsou mimo rámec činností KK.  
RMM rozhodla navrhnout ZMM uzavření Dohody o provedení práce na uvedené činnosti. 
 

19. RMM projednala návrh na uzavření DPP na hudební produkci při Vánočních trzích dne 
8.12.2019 . Dále RMM projednala návrh úhrady  za ozvučení areálu vlastní aparaturou. 
RMM rozhodla návrhy schválit a dohody uzavřít. 
 

20. RMM rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu prostor pro konání vánočních trhů v MM . 
 

21. RMM opětovně vyzvala … k předání klíčů od bývalé zděné autobusové zastávky. 
 

22. RMM schválila nákup věcných dárečků pro děti, které vystupovaly na Vánočních 
koncertech ŠUM Měřín. 
 
*************************************************************************************** 

 
 

 
 
 

Objednávky KD :  

2020-07-04 svatba 

2020-08-01 svatba 

2020-01-25 Hasičský ples, SDH Měřín 

2020-03-22 výstava 
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USNESENÍ č.   7/2019 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 30.12.2019 v 10.00 

hodin 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
 

I. SCHVALUJE : 
1. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 7/2019. 
2. Program jednání ZMM 7/2019. 
3. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2020. 
4. Plán  činnosti výboru pro výstavbu a rozvoj na rok 2020. 
5. Prodej pozemku parc.č. 187/64 ( původní parc.č. 1311/1 a parc.č.187/2) v k.ú. Měřín  
     dle GP 1167-271/2019. 
6. Dodatek č.1 ke Smlouvě o výpůjčce majetku ZŠ Měřín. 
7. Dodatek č.7 ke Zřizovací listině ZŠ Měřín. 
8. Odvod finančních prostředků za prodej vybavení školní kuchyně na účet zřizovatele. 
9. Výběr dodavatele projektové dokumentace na hřiště Balinka. 
10.Znění výzvy k podání nabídek, zadávací dokumentace a návrh Smlouvy o dílo do 
     zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací projektu:  PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA  
     A STAVEBNÍ ÚPRAVY NA ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚŘÍN. 
11.Veřejnoprávní smlouvy na rok 2020. 
12.Dohody o provedení práce a dohodu o zastoupení v roce 2020. 
13.Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090003822 
14.Rozpočtové opatření 7/2019/6ZMM ze dne 30.12.2019 ve výši – 9.342 750,-Kč . 
15.Střednědobý výhled rozpočtu městyse Měřín na období 2021-2025. 
16.Rozpočet městyse Měřín na rok 2020. 
17.Stanovení kompetencí na rok 2020 radě městyse , účetní a správci rozpočtu. 
 
II. BERE NA VĚDOMÍ : 
1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva městyse Měřín. 
2. Zprávu z jednání Rady městyse Měřín. 
3. Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2019. 
4. Zprávu o činnosti finančního výboru 
5. Zprávu  výboru pro výstavbu a rozvoj. 
6. Informace o podání žádostí o dotace z programu  MMR ČR, MŽP ČR, SFDI ČR, MŠMT ČR, 
    MASMOST. 
 
III. POVĚŘUJE : 
1.Starostu podáváním žádostí o dotace z jednotlivých programů MMR ČR, MŽP ČR, SFDI ČR, 
    MŠMT ČR, MASMOST. 
 
 

Ing. Jiří Servít,  
starosta v.r. 
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Výpis  z jednání č. 20 Rady městyse Měřína konané dne 30.12.2019  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM schválila Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Měřín na roky 2021-2023. 

3. RMM schválila rozpočet MŠ Měřín na rok 2020. 
 

4. RMM schválila Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ na roky 2021-2023. 
 

5. RMM schválila rozpočet ZŠ Měřín na rok 2020. 
 

6. RMM schválila přílohu č.3 Směrnice č.8 -Cestovní náhrady 
 

7. RMM schválila odměnu ředitelce MŠ Měřín.  
 

8. RMM schválila smlouvu s Fondem Vysočiny – „Hospodaření v lesích 2019“. 
 

9. RMM schválila „Dohodu o ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání“ s panem 
Kunstem– sběr odpadu ve stavebninách pana Urbana. 
 

10. RMM schválila „Smlouvu o nájmu prostor sloužícího k podnikání“ s panem Urbanem – 
zřízení sběrného místa. 
 

Výpis  z jednání č. 1 Rady městyse Měřína konané dne 15.1. 2020 od 16.00 hodin 

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM provedla místní šetření v prostorách autobusové čekárny, které sousedí s Bistrem u 
Lípy. Rada městyse vzala na vědomí informaci p. .., že provede výmalbu odevzdávaných 
prostor do 30.3.2020. 
 

3.RMM projednala žádost p. Sedláka o vyjádření k infrastruktuře ve vlastnictví MM z důvodu 
plánované rekonstrukce  mostu na komunikaci Měřín-Otín u odbočky na Novou Zhoř.  
Investor: Kraj Vysočina. RMM rozhodla pověřit starostu odpovědí žadateli.   
 

4. RMM projednala žádost MŽP, odbor ochrany ovzduší o vyplnění dotazníku k řešení 
zápachu v obci. RMM rozhodla pověřit místostarostu odpovědí. 
 

5.RMM projednala žádost VM Rekostav, s.r.o.  o vyjádření ke stavbě: „Měřín, 
rozš.NN,p.č.709/1,..“. Na pozemku MM u starého hřbitova by se provedla přípojka NN 
k plánované výstavbě na zahradě . 
Součástí žádosti je návrh na uzavření Budoucí smlouvy o věcném břemeni na tuto přípojku.  
RMM rozhodla se stavbou souhlasit a pověřuje starostu podpisem budoucí smlouvy o 
věcném břemeni. 
 

6. RMM projednala dopis .. - Upomínka žádosti o opravu komunikace ve Vrbí- mezi 
Pavlišovými a polní cestou nad bývalou pekárnou. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že 
v letošním roce je plánována drobná úprava místní komunikace. 
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7. RMM projednala žádost Jihlavského spolku neslyšících p.s., o finanční dar na činnost 
spolku. RMM rozhodla finanční dar neposkytnout.    
 

8. RMM projednala žádost Diecézní charity Brno, oblastní charita Rajhrad o příspěvek 3.800,- 
Kč. RMM rozhodla finanční příspěvek neposkytnout. 
 

9. RMM projednala žádost TJ Březejc, z.s., zajišťujících sport. činnost mentálně a tělesně 
postižených dětí v Centru Kociánka Březejc.  RMM rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 
2.000,-Kč. 
 

10. RMM stanovila komisi pro otevírání nabídek, jejich hodnocení a posouzení na akci:  
Přístavba, nástavba a stavební úpravy na rozšíření kapacity Mateřské školy Měřín na den 
29.1.2020, 10:00  hod. 
Předseda: Ing.Servít 
Členové: Ing.Pazdera, Ivo Horák, Mgr. Matějíček Petr, Mgr. Iveta Hlávková 
Náhradníci: Ivo Rohovský, Roman Hnízdil, Anna Oulehlová 
 

11. RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD: 
 
 
 
 
 
 
 

12.  RMM vzala na vědomí info Ing. J. Pazdery o pobytu p…..… v DPS VM.  
 

13.RMM  projednala podmínky Fio banky pro umístění bankomatu: požadují 850 
výběrů/měsíc, jinak doplatek 30,-Kč za nižší počet výběrů, dále zaplatit instalaci bankomatu, 
buď v zabezpečených prostorách nebo s přístupem zvenku. 
RMM rozhodla předložit tuto nabídku na ZMM. 
 

14. RMM rozhodla pověřit starostu zajištěním přípravy dokumentace pro výběrové řízení na 
dodávku kancelářských a sanitárních kontejnerů na fotbalové hřiště. 
 

15. RMM projednala žádost spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“.  RMM rozhodla vlajku nevyvěsit.  
 

16. RMM rozhodla schválit vnitřní směrnici č. 19-1/2020 pro evidenci veřejných zakázek a 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městysem Měřín. 
 

Výpis  z jednání č. 2 Rady městyse Měřína konané dne 29.1. 2020  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala nabídku Ekonom konzult GROUP, s.r.o., Velké Meziříčí na vyhotovení 
podkladů pro přiznání DPH za 4.Q.2019 za cenu cca 1.471,-Kč + 1,5% z uplatněného odpočtu 
DPH. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy. 

Objednávky KD :  

2020-01-18 Farní ples 

2020-02-23 Dětské šibřinky 

2020-02-08 Orelský ples 

2021-01-16 Sportovní ples 
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3. RMM projednala Žádost o stanovisko ke stavbě : Zahradní domek Měřín“.. 
RMM rozhodla, že proti záměru nemá námitek. 
 

4. RMM projednala  cenovou nabídku na 7 denní pronájem 2 ks úsekového měření, včetně 
vyhodnocení statistiky dopravních dat, počet vozidel, rychlost, druhy vozidel dle kategorií. 
Dva úseky: část Jihlavské ul + část Brněnské ulice. Cena 23.590,-Kč vč. DPH. 
Výsledky měření můžou sloužit jako podpora žádosti o zpomalující prvky před vjezdy do 
Měřína z Jihlavské i Brněnské strany. RMM rozhodla nabídku přijmout. 
 

5. RMM vzala na vědomí Oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti AGRO-Měřín, 
a.s. o plošné aplikaci přípravku Stutox II k hubení hrabošů polních. 
 

6. RMM projednala úhradu za pořízení geometrického plánu předloženého p. .. na oddělení 
pozemku mezi stavbou jejich RD odvodňovacím kanálem v lokalitě Balinka IV. 
RMM rozhodla náklady na pořízení GP vynaložit.   
 

7. RMM projednala žádost p…o pracovní místo. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že v současné 
době není žádné pracovní místo na městysi Měřín volné.  
 

8. RMM vzala na vědomí info Ing. J. Pazdery o pobytu p. .. v DPS VM. 
 

9. RMM vzala na vědomí info Ing. Pazdery o pokračování přípravy dokumentace na stavbu 
cyklostezky Měřín-Velké Meziříčí. RMM dále rozhodla uhradit finanční podíl na projektové 
dokumentaci k stavbě cyklostezky připadající na MM ve výši 65.000,-Kč. 
 

10. RMM projednala cenovou nabídku na projektovou dokumentaci k výběrovému řízení na 
dodavatele stavby FVE na DPS Měřín ve výši 19.000,-Kč.  
RMM rozhodla nabídku přijmout a projektovou dokumentaci objednat. 
 

11. RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD: 
 
 
 
 

12. RMM stanovila ceny služby za kabelovou televizi na rok 2020 takto: 
Televize „Standard“  - 1400,- Kč/rok, 700,-Kč/ půl roku,  120,-Kč/měsíc 
Televize  „MINI“  - 700,-Kč/rok – služba konči v roce 2020, jedná se o analogové vysílání. 
Internet  „Standard“ – 3360,-Kč/ rok,  1680,-Kč/ půl roku,  280,-Kč/měsíc 
Navýšení rychlostí  380,-Kč/měs.,  480,-Kč/měs.  Od roku 2021 zrušeno, sjednoceno na jeden 
tarif. 
Slevy pro majitelé ZTP - Televize „Standard“ - 50,-Kč/rok 
 Internet „Základní  8MB“  - 50,-Kč/měsíc. 
 

13. RMM  schválila dodatek č.2 k příkazní smlouvě o poskytování služeb pověřence ochrany 
osobních údajů- právo na bezplatné užívání „Právní sámošky“. 
 

14. RMM rozhodla poskytnout částku ve výši 4.000,- Kč na občerstvení při akci „Měřínský 
maškarní průvod 15.2.2020“. 

Objednávky KD :  

14.11.2020 Svatba  

15.3.2020 MyNe - koncert 
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15. RMM stanovila komisi pro otevírání nabídek na opravy místních komunikací – parkoviště 
U Kohouta, zadní příjezdová cesta do ZŠ a dvůr s parkovištěm v ZŠ, které proběhne v pondělí 
3.2.2020 v 10,00 hod., 
Předseda: Ing.Servít , členové:  Ing.Dana Černá, St.Řezníčková 
Náhradníci: Petr Matějíček, Roman Hnízdil, Anna Oulehlová 
 

16. RMM projednala nabídku na prodej obrazu měřínského rodáka Rudolfa Gajdoše 
(Karáskův rybník) za cenu 30.000,-Kč. RMM rozhodla nabídku přijmout a obraz koupit. 
 

17. RMM vzala na vědomí zápis o prohlídce v rámci technickobezpečnostního dohledu podle 
§11 vyhlášky č. 471/2001 Sb. na rybnících Polovec a Nový. Na základě tohoto zápisu doporučil 
projektant úpravy na rybníku Polovec týkající se opravy přelivy, výpusti a břehů. RMM 
předloží zápis ZMM. 
 

18. RMM projednala cenovou nabídku firmy O2 na snížení tarifů pro mobilní telefony 
používané zaměstnanci obce. RMM rozhodla nabídku přijmout. 
 

19. RMM schválila inventarizační zprávu pro rok 2019. 
 

20. RMM schválila smlouvu o dílo č.1/2020 mezi městyse Měřín a paní Ing. Ivanou Tužínskou 
na administraci projektu „Modernizace kuchyně ZŠ Měřín dle požadavku poskytovatele  
dotace (Ministerstva financí ČR)  v hodnotě 35 000,-Kč. 
 
*************************************************************************** 
 

Statistika obyvatelstva 

 

V roce 2019 se : 

Narodilo  celkem                      22 dětí          -    12 chlapců , 10 děvčat 
 
Přistěhovalo se                        25 obyvatel 
 
Odstěhovalo se                        42 obyvatel 
 
Zemřelo                                    19 obyvatel    -     15 mužů, 4 ženy 
 

K  1.1.2020                                    c e l k e m                 1 957  obyvatel 

z toho  
Měřín     1804 obyvatel  915 mužů 
         889 žen 
Pustina     153  obyvatel              79 mužů 
                     74 žen 
*************************************************************************** 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/04/01/09/18/boy-1299263_960_720.png
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NOVINKA – zasílání informací z úřadu městyse 

 V poslední době radnice připravuje a již testuje zasílání informací z úřadu občanům. 

Prozatím se jedná o dva způsoby zasílání zpráv. 

1. Způsob zasílání  přes registrované uživatele kabelové televize.  

Kdo z občanů má uzavřenou smlouvu na kabelovou televizi s úřadem městyse , a ve 

smlouvě má uvedenou mailovou adresu, budou mu zprávy zasílány na tuto adresu. 

 

2. Zasílání zpráv pomocí www.merin.cz.  

Ve spodní části úvodní strany se můžete zapojit do systém Newsletter. Zadáte 

souhlas se zpracováním osobních údajů a vyplníte Váš mail. Zprávy budou chodit na 

tuto mailovou adresu. 

 

zadání souhlasu    mailová adresa 

 

 

http://www.merin.cz/
https://www.kr-vysocina.cz/cestovani-regionalni-dopravou-od-brezna-s-novou-jizdenkou-a-v-novem-tarifu/d-4099766/p1=105854
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OKÉNKO HISTORIE  
 
 
 
 
 
Zaniklé povolání „pohodného“ 
Pohodný, někdy psaný jako wasenmeister, abdecker, kafiller, schinder lidmi většinou 
nazývaný ras, se staral o zakopávání uhynulých zvířat. Pro černicko - rudolecké panství 
vykonávalo tuto službu po dobu 150 let pět generací rasů s příjmením Svoboda. Rasovna 
stávala přibližně 300 metrů od posledního domu v Černé (dolní pazderny), směrem k Měřínu. 
Dům a stodola rasa stály do poloviny dvacátého století v dlouhém žlabu vedle panských polí. 
Toto místo dnes připomíná jen několik přestárlých ovocných stromů. Ras uhynulá zvířata 
zakopával v okolí svého domu. Na několika místech u vesnic patřících k černicko -  
rudoleckému panství měl ras vykopané jámy, do kterých byla uhynulá zvířata také ukládána. 
V Měříně byla taková jáma vykopaná po levé straně silnice ke Kameničce, asi 200 metrů nad 
křížkem manželů Vrškových. Tyto jámy, mrchoviště, byly zřizovány dál od obytných domů, 
neboť zápach z rozkládajících se těl zvířat byl jen těžko snesitelný.     
Od konce 20. století uhynulá zvířata sváží a zpracovává moderně zařízená firma ASAP s.r.o., 
která má svoji provozovnu postavenou ve Věži u Havlíčkova Brodu.  
 

 
 Vpravo, vedle přestárlých ovocných stromů, stávala několik století rasovna černicko-rudoleckého panství 

Pro uchování památky na nevábné, avšak potřebné povolání pohodného, sepsal  
                Jiří Toman, Měřín č. 376 
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Obrazy Měřína od Rudolfa Gajdoše 

 

Rudolfa Gajdoše, známého akademického malíře, jehož počátky jsou neodmyslitelně 

spjaty s Měřínem, nemusíme dlouze představovat. Narodil se zde 26.1.1908 v domě č.p. 101, 

kde žil do svých 11 let. Jeho otec působil v době Rakouska-Uherska jako štábní strážmistr. 

Sám malíř o sobě napsal: „Muzika a malování byly mými láskami již od dětství. Vzpomínám 

si, jak jsem sedával u svého otce v kanceláři, kde jsem měl svůj stůl. Tam jsem maloval a řezal 

loutky. Bavilo mě to víc než pobíhání s kamarády po ulicích a zahradách. Proto jsem také 

neuměl tak obratně šplhat po stromech jako oni. Prostě v každé volné chvíli jsem maloval, 

kreslil nebo hrál.“ 

 Se vznikem I. republiky byl otec Rudolfa Gajdoše penzionován a tak se celá rodina 

přestěhovala do Lednice, kde malíř žil od 11 let. Zde navštěvoval gymnázium v Břeclavi, poté 

rok studoval na Vysokém učení technickém v Brně, obor architektura a nakonec studoval na 

Akademii výtvarných umění figurální malbu. „Moje práce je značně různorodá. Je to 

monumentální malba, figurální malba, krajinářství a grafika. Sám považuji monumentální 

malbu ve spojitosti s architekturou za prvořadou. V minulých dobách a slavných epochách 

bylo umění vždy součástí architektury a teprve druhořadě ve formě obrazu sloužilo jako 

výzdoba bytů.“  Ve své tvorbě se neustále zdokonaloval a jeho vnitřní fond rozmnožoval 

cestami do Německa, Polska, Francie, Jugoslávie nebo Itálie. Větší část života žil a tvořil 

v Mikulově, kde vznikly obrazy promlouvající o práci spojené s pěstováním a zpracováním 

vinné révy na jižní Moravě. Stal se mistrem kresby a barvy.  

 I když Měřín opustil jako malý, tak se do rodné obce několikrát vrátil a samozřejmě 

motivy Měřína nechyběly na jeho obrazech. Na základě katalogu „Výtvarné práce z let 1933 

– 1973“ uspořádaného v rámci oslav osmistého výročí Mikulova, který vydalo Regionální 

muzeum v Mikulově, bych Vám zde ráda představila obrazy, které se váží k Měřínu. Jedná se 

o následující obrazy: Měřín od mostu v Zarybníku, Měřínský kostel, Podvečer v Zarybníku a 

obraz U Valchy. 

Nejprve je však nutné zmínit, že se Měřínu podařilo získat dva z těchto obrazů. První 

nese název Měřín se struhou (tempera a olej, 80 x 130, rok 1943) a druhý, pojmenovaný 

Karáskův rybníček (tempera a olej, 90 x 175, rok 1942), který byl zakoupen od dcery Rudolfa 

Gajdoše, paní Doležalové. 

Mgr. Radka Klímová 
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                               V Měříně (1918)                     Rudolf Gajdoš (1930) 

 

 

Měřín se struhou (tempera a olej, 80 x 130, rok 1943) 
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Karáskův rybníček (tempera a olej, 90 x 175, rok 1942) 

Foto: Renata Konvalinková 

     

Měřín od mostu v Zarybníku ( rok 1941)                              Měřínský kostel ( rok 1943) 

   U 

Valchy ( rok 1941)                                                     Podvečer v Zarybníku   
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                                                          OKÉNKO KNIHOVNY 

 

V minulém čísle zpravodaje jsme se dívali na to, co nás čeká v roce 2020, v tomto čísle 

se ještě na chvíli ohlédneme zpátky. V následující tabulce uvádím základní statistické údaje, 

jak si knihovna vedla v roce 2019, pro srovnání uvádím i rok 2018. Potěšující je zatím stálý 

nárůst čtenářů a s ním související počet výpůjček. Celorepublikový průměr počtu čtenářů na 

počet obyvatel je v současné době 10 %, pevně věřím, že v tomto roce se naší knihovně 

podaří tohoto čísla dosáhnout.  

 2018 2019 

Registrovaní čtenáři 143 168 

- z toho do 15 let 57 70 

Návštěvníci celkem 1314 1383 

- návštěvníci knihovny 993 1169 

- návštěvníci internetu 25 17 

- návštěvníci vzdělávacích akcí 
(MŠ + ZŠ) 

296 197 

Výpůjčky celkem 3338 3809 

- naučná dospělým 203 194 

- beletrie dospělým 1876 2131 

- naučná dětem 113 114 

- beletrie dětem 742 973 

- periodika 404 397 

 

Novinky 

Literatura pro děti 

Knihy Roalda Dahla Čarodějnice a Velké myší spiknutí nebo Táta za 

všechny prachy oblíbeného spisovatele Davida Walliamse, to jsou 

novinky, na které se mohou těšit mladí čtenáři. Zajímavým titulem je 

kniha Terezy Vostradovské Hravouka, která děti nenásilnou formou 

prostřednictvím malé myšky učí o přírodě. A pokud hledáte vtipnou 

knihu na společné čtení s dětmi, zkuste A pak se to stalo! od Ester 

Staré, protože právě díky ní se dozvíte, co se stane, když si děti 

přestanou česat vlasy, čistit zuby nebo třeba smrkat. 
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Literatura pro dospělé 

Ocenění Magnesia Litera Kniha roku 2019 získala kniha od Radky Denemarkové Hodiny 

z olova. Tento rozsáhlý a mnohovrstevnatý román těží z autorčiných pobytů v Číně. Prolíná 

se zde soudobá podoba čínské společnosti s osudy několika rodin různých generací. Snahou 

autorky nebylo jen napsat příběh, ale příběhem samotným se zamyslet nad stavem soudobé 

společnosti a bortících se hodnost evropské civilizace.  

Mezilidské vztahy to je téma knihy Nenechám tě 

odejít. Hlavní hrdinka Lindsey utekla s dcerou od 

svého násilnického manžela a snaží se žít novým 

životem, to se jí daří celých jedenáct let, do 

doby, než jejího bývalého manžela propustí 

z vězení. Psychologický thriller autorky Chevy 

Stevens důmyslně stupňuje napětí až do 

nečekaného rozuzlení.  

 

 

Dovoluji si ještě upozornit čtenáře, že knihovna bude během jarních prázdnin, tj. ve čtvrtek 
12.3.2020 uzavřena. 

Náhradní půjčovní den bude v pondělí 16.3.2020 v čase 15,00 – 18,00 hod. 

 

Na setkání v knihovně se s Vámi těší 

 Lucie Čížková 

 

Zprávy ze základní školy 

   

Důležitou součástí vzdělávání našich žáků je účast na preventivních programech, které 

kontinuálně prolínají celou školní docházkou. Jejich úkolem je zamezit výskytu rizikového 

chování. Část těchto programů zajišťuje pro naši školu Centrum prevence Charita Žďár nad 

Sázavou. V letošním školním roce proběhly a proběhnou tyto programy ve 4., 5. a 6. ročníku. 

Zaměřují se například na bezpečný pohyb v kyberprostoru, upozornění na nebezpečí  

požívání návykových látek nebo na vrstevnické vztahy. Všechny programy jsou akreditovány 

a děti je přijímají velmi dobře, protože lektoři pracují na vysoké odborné úrovni.  
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V den vydávání vysvědčení za první pololetí navštívil naši školu žonglér Milan Ošmera. 

Byla to už jeho druhá návštěva v naší škole. Předvedl žonglování s míčky, kruhy, kužely či 

zapálenými loučemi. Spolu s ním přijeli i akrobati z Itálie, kteří bruslili na kolečkových bruslích. 

Vystoupení se všem líbilo a bylo příjemným dárkem na závěr první části školního roku. 

Zima nám letos nepřála ani v nejmenším, takže jedinou zimní aktivitou bylo bruslení 

na velkomeziříčském zimním stadionu. Proběhlo ve dvou dnech zvlášť pro první a druhý 

stupeň a zúčastnili se ho téměř všichni žáci.  

 

Florbal je v naší škole jedním z nejoblíbenějších sportů. Důkazem je i umístění našich 

reprezentantek v krajském kole florbalového turnaje, kde žákyně 6. a 7. tříd obsadily krásné 

třetí místo.  

Členové školního parlamentu připravili na týden od 10. do 14. února valentýnskou 

poštu, která dala zájemcům možnost potěšit vzkazem někoho blízkého. Vyrobili velkou 

barevnou krabici s otvorem a umístili ji do vestibulu školy. V pátek 14. února proběhlo 

roztřídění vzkazů a jejich roznesení po škole. Krabice obsahovala několik stovek vzkazů a 

věřme, že všechny svoje adresáty potěšily. 

Následující měsíce budou ve znamení přijímacího řízení na střední školy, vědomostních 

olympiád a dalších tradičních akcí, jako například přednášek pro žáky 8. ročníku na téma první 

pomoc, návštěvy dukovanské jaderné elektrárny nebo celoškolního projektu. Letos bude na 

téma Obec, ve které žiji. 

      Mgr. Iva Kolářová 
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Okénko mateřské školy 
 
 
 

 
                      

Zápis dětí na školní rok 2020/2021 
________________________________________________________ 

 

zápis dětí do Mateřské školy Měřín se uskuteční 
dne 6. května  2020 od 15.00 do 17.00 hod. v mateřské škole. 

 
Podmínky přijetí dětí do mateřské školy: 
Děti musí být očkované dle očkovacího kalendáře. 
(netýká se pouze dětí s povinnou docházkou,  tzn. od 5 let). 
 
Kritéria  při přijímání:  
  1.  Děti pětileté a děti s odkladem školní docházky 

  2.   Děti od tří let  
  3.   Děti mladší tří let  pouze  do počtu  volných míst 
K zápisu musí přijít i všechny 5-leté děti, které jsou individuálně vzdělávané doma, bez 
pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy. 
Přednostně přijímané budou  děti ze spádové oblasti Městyse Měřína. 
Žádost si můžete vyzvednout v mateřské škole od poloviny dubna,  
vyplněnou a potvrzenou pediatrem ji  přinesete k zápisu. 
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Výročí 100 let od založení Orla   

                 v Měříně 

 

     V letošním roce oslaví měřínský Orel sté výročí od svého založení. Rádi bychom vám 

naši jednotu blíže představili. 

 

Z HISTORIE 

     Jednotu Orel založili r. 1920 příslušníci strany lidové za vedení P. Františka Čermáka, 

který se stal starostou jednoty. Program byl kulturně – tělovýchovný v duchu orelského 

hesla: „Víra, vlast a síla“ a jeho činnost v době 1. republiky byla velmi rozmanitá a bohatá. 

Kromě pravidelného cvičení mužů, žen, žáků a dorostu byly pořádány přednášky, besedy, 

tělocvičná vystoupení, besídky a během roku průměrně 6 divadelních představení na 

vlastním jevišti v domě č. 32. Tělocvičná cvičení se konala nejdříve v domě č. 32. Roku 1932 

se činnost jednoty přestěhovala do nové budovy Raiffeisenky, kde byly pro její činnost 

výhradně postaveny tělocvičný sál a další místnosti a jednotě bezplatně propůjčeny. 

     Za 2. sv. války byl Orel rozpuštěn, majetek zabaven. Koncem r. 1945 však jednota s asi 

140 členy znovu zahájila pravidelnou činnost v Raiffeisence, bohužel krátkou – jen do 

druhého zákazu r. 1948. 

 

ZNOVUOBNOVENÍ 

     Ke znovuobnovení došlo až r. 1990 za působení P. Františka Hrůzy, který byl i duchovním 

rádcem jednoty. Bohužel prostory, které jednota dříve využívala, již byly zabrány pro jiný 

účel, proto nebylo možné plně navázat na dřívější činnost. Pro páteční orelské cvičení 

školních dětí byla využívána tělocvična základní školy. Návštěvnost byla velká a to zejména 

proto, že Orel patřil mezi první organizace, které po revoluci obnovily či zahájily svoji 

činnost. Členská základna se během jednoho roku rozrostla na 50 dospělých a 30 dětí.  

     V zasedací místnosti obecního úřadu se konaly orelské schůze, mikulášské besídky či 

posezení s harmonikou pro seniory, v kostele pak besídky pro maminky, vánoční 

vystoupení, pobožnosti k P. Marii Růžencové. Na těchto aktivitách se podílely orelské děti a 

mládež a vystupoval orelský pěvecký sbor, který zpíval pravidelně na Cantate        v Polné. 

Jezdilo se na pouť na Hostýn.  

     Od r. 1994 se pravidelně konají letní orelské tábory, na které všichni moc rádi vzpomínají. 

Jsme rádi, že se nám podařilo vychovat si z řad dětských účastníků táborové vedoucí. 
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     V současné době jsme naši činnost kromě tradičního pátečního cvičení školních dětí 

rozšířili o cvičení pro rodiče s dětmi, tvoření pro rodiče s dětmi, florbalový turnaj, Den 

sportu pro všechny – atletický trojboj a odpoledne pro děti, Měřínské štrůdlobraní, 

mikulášské nadílky, putování ke kaplím v okolí, zájezdy na muzikály. Předloni se konalo  v 

Měříně představení orelského souboru z Kamenice a večerní putování zaměřené        na naši 

vlast (spojené s oslavami 100. výročí založení republiky a staleté lípy v Měříně), loni výstava 

obrazů našeho bývalého starosty Orla a Měřínského varhaníka pana Šmída. 

 

OSLAVY 100 LET 

     V rámci letošního výroční jsme uspořádali 8. února ústřední orelský ples.   

Zde byl mimo jiné představen náš nový tištěný prapor, který jsme nechali zhotovit   na 

počest našeho krásného jubilea. Z jedné strany je logo Orla a z druhé měřínský kostel sv. 

Jana Křtitele.  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Svou návštěvou nás poctili starosta Orla bratr Juránek, místostarostka Orla sestra Macková, 

poslanec Kaňkovský, místostarosta městyse Měřín pan Pazdera a místostarosta Žďáru nad 

Sázavou pan Klement. 

  Zhlédli jsme dvě krásná taneční 

vystoupení tří šikovných děvčat 

z Otína. 
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  Hned druhý den byla sloužena mše sv. za živé i zemřelé členy měřínského Orla.        Při této 

mši byl požehnán současným farářem P. Havelkou orelský prapor. Bylo nám ctí přivítat i 

otce Pavla Sobotku, bývalého aktivního člena naší jednoty, který se ujal promluvy. 

Komentované dary nesli členové Orla – od dětí po seniory. Po mši sv. byly venku rozdávány 

koláčky. 

     Následně jsme se přesunuli do kulturního domu, kde proběhla výroční členská schůze a 

slavnostní oběd. Naším přáním je nechat si ušít orelské kroje, abychom se s praporem mohli 

účastnit mimo jiné i orelských poutí. 

     Všechny akce v tomto roce bychom chtěli vést v duchu oslav.  

      

     Na závěr bych ráda poděkovala všem aktivním členům naší jednoty za jejich činnost, též i 

ostatním členům za to, že s námi tvoří jednotu, našim rodinám za podporu, bývalým 

členům, pomocníkům za jejich nezištnou pomoc i ostatním příznivcům a přátelům. 

      Zdař Bůh!                                                                                 L. Chlubnová, sekretář jednoty Orel Měřín 
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Tříkrálová sbírka  
           2020 
 

Celková částka za Měřínsko: 174.949,- Kč  
(o 3.894,- Kč více než loni) 

 
Celková částka se zmenšila o Kyjov, který se od letoška osamostatnil. 

Do sbírky se zapojilo 28 vedoucích a 82 koledníků. 
Nejmladším králem byl letos Kubík Stejskal z Měřína  (2 roky a 1 měsíc).                                                                   

Nejstarším členem tříkrálové sbírky se stal pan Vlach ze Stránecké Zhoři (80 let), který 
chodil sám jako král i vedoucí  

dohromady. 
 

V jednotlivých obcích: 
Měřín                       72.678,- Kč 
Blízkov                     17.490,- Kč 
Pavlínov                   16.930,- Kč 
Stránecká Zhoř        13.190,- Kč 
Chlumek                   10.020,- Kč 
Meziříčko                    9.522,- Kč 
Jersín                         9.447,- Kč 
Černá                         8.226,- Kč 
Pustina                       7.460,- Kč 
Geršov                       3.520,- Kč 
Dědkov                       2.720,- Kč 
Nová Zhoř                  1.933,- Kč 
Milíkov                        1.813,- Kč 

              
Jsem moc ráda, že z řad malých králů nám vyrostli velcí králové a vedoucí, kteří vytvořili 

vlastní partu. 
 

Velké díky koledníkům, doprovodu i všem, kteří otevřeli dveře, srdce i peněženky!  
 

L. Chlubnová 
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Vánoční besídka V pátek 27. prosince v 15.00 

se ve velkém sálu na faře konala tradiční vánoční besídka. 

Děti z hudebně dramatického kroužku, pod vedením 

Mgr.Hany Pacalové, si pro rodiče a ostatní návštěvníky 

připravily pásmo písniček a  scének s vánoční tématikou. 

Po vystoupení následovalo posezení s účinkujícími i 

návštěvníky a nekontrolované řádění dětí v prostorách 

fary. 

 

Vánoční koncert - 4.ledna se uskutečnil,  ve 

spolupráci s měřínskou farností, plánovaný tříkrálový koncert s hudebníky ze skupiny Reliéf, 

kteří v Měříně vystupovali již před deseti lety. Krátce poté se skupina na dlouhou dobu 

odmlčela - v Měříně vystoupili teprve na druhém koncertu po neplánované pauze Hudebníci 

Jiří Holoubek a Pavel Peroutka v současné době působí i ve skupině Spirituál kvinet, která 

v tomto roce ukončí po serii koncertů svoji činnost.  

 

Dětské šibřinky   minulou  neděli, tedy v neděli 23. února se sešly děti se svými rodiči 

a pra rodoči na každoročních dětských šibřinkách v místním kulturním domě. Kopec zábavy 

pro ty větší i pro malé děti co sotva zvládly chodit si připravila mládež z Kolpinga. Zásoby 
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limonád, hranolků i dalšího nezdravého jídla dělaly radost spíše dětem než rodičům. Za 

bohatou tombolu patří velký dík místním i přespolním podnikatelům, i přátelům z Orelské 

jednoty. 
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Poděkování Kolpingova rodina – Kolping Měřín  děkuje vedení městyse Měřína,  všem 

sponzorům a příznivcům za podporu v uplynulém roce 2019, bez jejich podpory by bylo 

organizování akcí pro děti mnohem těžší a náročnějši. 

 

Plánované akce  Letní  tábory - Přihlášky na oba naše letní tábory jsou již téměř 

rozebrány – podrobné informace u Mgr. Hany Pacalové v ZŠ Měřín. 

 

Jarní bazar dětského ošacení a sportovních potřeb -  se uskuteční na přelomu března a 

dubna – sledujte plakáty.          

           

Za KR Měřín Karel Pacal 
 

 

FARNÍ OKÉNKO 

 

Zkušenost pouště.  

Navštívil jsem Svatou zemi, tedy místa, která jsou spojena s Ježíšem Kristem. O poušť v této 

zemi není nouze. Poušť je dvojí: bližší je nám ta s hromadami písku, které vítr docela rychle 

přeskládá. Je to místo bez života. Druhý typ pouště je spíše místo kamenné. Po období dešťů, 

se zde objeví malá místa trávy, nízké květinky. Využil jsem příležitost a vydal se s kamarády 

do této pouště. Nezapomenutelným zážitkem nebyla ani tak cesta pouští, jako spíše oáza, ke 

které jsme přišli. Místo nebylo velké, ale prožili jsme zde něco zvláštního. Okolo vodního 

pramene vyrostly stromy, tráva a shromažďovala se zde zvířata všeho druhu. Očividně jim 

nevadila ani naše návštěva. Nikdo nikomu nebyl nepřítelem.  Nabyli jsme přesvědčení, že za 

to všechno může ten pramen uprostřed.  

Když se řekne postní doba, vstupujeme do ní Popeleční střednou, každý si může představit 

něco jiného. Že potřebujeme občas zpomalit, či se dokonce v životě zastavit, je zřejmé. Kdosi 

řekl, že člověk potřebuje zajít občas na poušť, aby poušť nepřišla do jeho života. Postní dobu, 

těch čtyřicet dní před velikonocemi, vnímám jako příležitost vydat se na cestu k pramenu 

vody živé. K pramenu, který očistí, oživí, posílí to vyčerpané, unavené, k pramenu, kde mohu 

znovu objevit to propojení člověka s přírodou, tvory, lidmi i Bohem.    

V jednom příběhu se vypráví o dvou beduínech, kteří putují pouští. Když se zastaví, jeden 

druhému říká: slyšíš to? Poušť pláče. Druhý se ho ptá: a proč pláče? Pláče proto, že by chtěla 

vykvést, ale pro malou vláhu nemůže, říká první.  

Přeji všem požehnaný čas.  
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Ohlédnutí 

Chci touto cestou poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě farního plesu, který se 

uskutečnil již tradičně třetí sobotu v lednu. Zvláštní poděkování patří všem sponzorům, kteří 

svými dary přispěli k vytvoření bohaté tomboly. Poděkování i vám, kteří jste na ples přišli a 

vytvořili pěkný večer.  

V závěru loňského roku započal Rok Bible – Rok Božího slova. Potrvá do konce září, kdy 

slavíme svátek sv. Jeronýma, který přeložil Bibli do latinského jazyka. Rok je čase, kdy si více 

uvědomujeme dar Božího slova, snažíme se mu věnovat ještě větší pozornost.  

  

Pohlédnutí do času před námi 

K prožívání postní doby patří ztišení a zamyšlení nad životem Ježíše Krista. Příležitost k tomu 

dává modlitba křížové cesty, která bude v týdnu půl hodiny před večerní mši svatou, v neděli 

ve 14 hodin.  

Zamyšlení nad životem Ježíše Krista a životem naším, bude v neděli před modlitbou křížové 

cesty a zvlášť v sobotu 7. března od osmé hodiny ráno.  

Bohoslužby zaměřené pro děti jsou každý pátek v 18 hodin.  

Mládež se vydá na setkání s brněnským biskupem Vojtěchem v sobotu 5. dubna.  

Ministranti se vypraví 2. 5. do kněžského semináře v Olomouci na ministrantský den.  

Farní letní tábor připravujeme na 25. 7. – 1. 8. 2020. Přihlášky k vyzvednutí na faře a v kostele.  

 

Listujeme v matrikách letošního roku 

Z vody a z Ducha svatého byli v našem kostele znovuzrozeni, Božími dětmi a součástí 

Božího lidu se stali: Jan Pavel Ripper z Otína, Štěpánka Jana Marie Zachová z Meziříčka, Zorka 

Adamová z Pavlínova.    

 

Ve víře ve věčný život a naději na setkání jsme se rozloučili s: Františkou Peškovou z Měřína, 

Marií Březkovou z Pavlínova, Emilií Urbanovou z Měřína, Josefem Fraňkem z Měřína.  

 

                                                                                             P. Mgr. Josef Havelka 

                                                                                                             farář 
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Hasičské okénko 
 
Velké díky sponzorům, kteří podpořily  Hasický ples. 
Na rok 2020 – 2025 byl zvolen nový výbor SDH Měřín. Viz příloha. 
 

Složení zvoleného výboru Sboru dobrovolných hasičů: MĚŘÍN 

    

Funkce Titul, jméno, příjmení telefon/mobil email 

Starosta Jiří Bublán 737905504 bubla80@seznam.cz  

Náměstek starosty Martin Hrůza 775201490 HRUZMA@seznam.cz  

Velitel Štoček Michal 732488208 stocek15@gmail.com  

Velitel jednotky obce Bublán Jaroslav 737718765 BUBLANJ@seznam.cz  

Zástupce velitele Bublán Jaroslav 737718765 BUBLANJ@seznam.cz  

Strojník Bublán Zdeněk 604116676 sprinter85@seznam.cz  

Referent prevence a výchovné 
činnosti 

Růžička Miroslav 607891209 GOLEMRUZICKA@seznam.cz  

Referent ochrany obyvatelstva       

Jednatel Homola Kamil 733240662 kamil.homola7@gmail.com  

Hospodář Nevrtalová Marie 605453649 manevrtalova@seznam.cz  

Org. referent sboru       

Vedoucí kolektivu MH Šulc Martin 731508778 martin@rodinasulcova.cz  

Referentka žen       

Kronikář Pospíchal Karel 733421937   

Referent MTZ       

        

Člen výboru Gabrlík Karel 737905117   

Člen výboru Necid Josef 608125954   

Revizor Hrůza Tomáš 776014927 Tomino17@seznam.cz  

 
 

mailto:bubla80@seznam.cz
mailto:HRUZMA@seznam.cz
mailto:stocek15@gmail.com
mailto:BUBLANJ@seznam.cz
mailto:BUBLANJ@seznam.cz
mailto:sprinter85@seznam.cz
mailto:GOLEMRUZICKA@seznam.cz
mailto:kamil.homola7@gmail.com
mailto:manevrtalova@seznam.cz
mailto:martin@rodinasulcova.cz
mailto:Tomino17@seznam.cz
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Zásahy: 
 
4.1 Tech.pomoc- dohašení ohniska po pálení klestí směr Kamenička 
 

Příkaz:18:00         Návrat:18:30 
 
4.2 Tech.pomoc- odstr. stromu přes komunikaci Meziříčko směr Černá 
 

Příkaz: 21:06        Návrat: 21:33 
 
10.2 Tech.pomoc- odstr.stromu přes komunikaci Černá směr Arnolec 
 

Příkaz: 9:08           Návrat: 10:24 
 
10.2 Tech.pomoc- odstr.stromu přes komunikaci Blízkov směr Netín 
 

Příkaz: 12:26           Návrat: 12:47 
 
11.2 Tech.pomoc- odstr.stromu přes komunikaci Měřín směr Kamenička 
 

Jednotka nevyjela, povolána stanice HZS Velké Meziříčí 
 
22.2 Požár dřeva v kotelně – Kochánov 
 

Příkaz: 19:18         Návrat: 19:52 
 
Členská schůze se bude konat 7.3 2020 v 19:30 hod. 
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Prosincové ohlédnutí očima měřínských fotografů 

1.12.2019 – Rozsvícení vánočních 
stromečků 

 

 

8.12.2019 – Vánoční trhy 
na „Modrém statku“ 
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12.12.2019 Besídka dětí ze ZŠ v domě 

pečovatelské služby 

 

 

 

 

14.12.2019 – Charitativní 

adventní koncert ŠUM 

v kostele sv. Jana Křtitele 

 

 

 

 

 

15.12.2019 – Jiří Pavlica – Hradišťan 
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15.12. Předvánoční jarmark na faře 

 

 

 

24.12.2019 – MĚŘÍNSKÝ 

BETLÉM 

27.12.2019 – Vánoční 

besídka dětí na faře 

4.1.2020 – Adventní 

koncert skupiny Reliéf 

v kostele sv. Jana Křtitele 
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15. února prošel Měřínem maškarní průvod 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffotky-foto.cz%2Ffotobanka%2Fvektor-kreslene-kobliha-s-cokoladovou-polevou(4-33061083)%2F&psig=AOvVaw3A9NBGedJA6POhnZtHepkZ&ust=1582200595013000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNit4NzK3ecCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffotky-foto.cz%2Ffotobanka%2Fvektor-kreslene-kobliha-s-cokoladovou-polevou(4-33061083)%2F&psig=AOvVaw3A9NBGedJA6POhnZtHepkZ&ust=1582200595013000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNit4NzK3ecCFQAAAAAdAAAAABAE


 

42 

 



 

43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 

 
Vasův běh 
 

Prvního března se shromáždí 16.000 běžkařů ve Švédsku na startu 90 km dlouhého 
běžkařského závodu s názvem Vasův běh nebo familiárně Vasák (švédsky Vasaloppet). Tento 
běh se pořádá každoročně první březnovou neděli na památku útěku budoucího švédského 
krále Gustava Vasy, který roku 1520 utekl před Dánským králem. 
 

Vasův běh je tak legendární, že i další lyžařské laufy po celém světě nesou jeho jméno. 
Například my češi máme jako hlavní běžkařský závod “Jizerskou padesátku”, ale američané 
mají Vasaloppet USA a číňané Vasaloppet China. Mnohdy se používá dokonce i přirovnání, že 
Vasův běh je pro ortodoxního běžkaře to, co návštěva Mekky pro ortodoxního muslima. 
 

Na Vasův běh se tradičně přihlašují běžkaři z mnoha zemí. Letos se na startu potkají běžkaři 
z 69 zemí a seřadíme-li země podle počtu přihlášených běžkařů na tento závod, je Česká 
republika na 5. místě s 330 přihlášenými (po pořádajícím Švédsku, Norsku-2008, Finsku-707 
a Německu-563).   
 

Také měřínští sportovci se tradičně účastní lyžařských závodů. Zde je výčet několika místních 
zajímavostí: Jizerské padesátky se Měřínští pravidelně účastní již od roku 1983; pan Rudolf 
Fiala absolvoval Vasův běh a neméně slavnou italskou Marcialongu; Jizerské padesátky se 
letos zúčastnilo a šťastně dokončilo 8 měřínských lyžařů. 
 

Tři z nás - Lukáš Mužátko, Tomáš Uchytil a Jaroslav Pazdera - se letos chystají také na Vasův 
běh. Každý s jinými ambicemi, ale všichni v očekávání silných zážitků. Limit pro dokončení 
90km závodu je přibližně 12 hodin, ale jen ti, co dojedou v jeden a půl násobku času vítěze, 
získají zvláštní medaili, která je mezi opravdovými běžkaři velmi ceněná.  
 

Závod můžete prožít spolu s námi prostřednictvím televizních obrazovek na programu ČT 
Sport v neděli 1.3. od 8:00. Přeji, ať nám vydrží zdraví a ať máme dobrou mázu. 
 

Skol, 
Jaroslav Pazdera ml. dne 19.února 
2020 
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Je skoro neuvěřitelné, že už tomu bude rok, co náš 

divadelní spolek odehrál svoje poslední představení. 

Někteří herci se ještě nestačili rozloučit s minulou 

postavou a už se vžívají do nové role. Vzhledem k tomu, 

že chystaná divadelní hra je z nápravného zařízení, tedy prostředí, se kterým se dosud nikdo 

z nás neměl možnost poznat blíže, teoretická příprava na tuto hru je poměrně náročná.  

Divadelní komedii s názvem Mýdlo napsal Jiří Grambal z moravskobudějovického divadelního 

souboru Medojed na tělo místním hercům, proto jsme museli přikročit k jistým úpravám, aby 

hra seděla na tělo i hercům divochotským. Neznamená to ale, že bychom se vzdálili 

původnímu vyznění hry, tedy satirickému pohledu na vězeňský život. S ohledem na 

autenticitu vězeňského prostředí jsme byli nuceni zachovat ne vždy spisovný jazyk hlavních 

aktérů, kteří mluví vězeňským slangem. Z tohoto důvodu upozorňujeme rodiče, aby zvážili 

přítomnost dětí na tomto představení, byť slovní zásoba dětí je v tomto ohledu možná 

bohatší než u dospělých. 

Bude nám potěšením, pokud se s Vámi potkáme na některém z našich představení. Hrajeme 

v sobotu 28.3., neděli 29.3. vždy v 17,00 hod. nebo v pátek 3.4. v 18.00 hod. v Kulturním 

domě. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v drogerii u paní Bradáčové. 

Na viděnou na divadle! 
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INZERCE 
Hledáme RD nebo chalupu. Jsme mladí a chceme se osamostatnit. Financování zajištěno. Tel. 704 923 775 

Zajištění manželé hledají byt pro nový začátek. Volejte nebo pište 737 192 329 
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