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ZPRÁVY Z RADNICE …

Vážení spoluobčané,
Uběhly další dva měsíce roku 2016 a opět se Vám dostává do rukou další číslo
„Měřínského zpravodaje“. V měsíci červnu proběhly dvě významné události pro naše děti.
Naši nejmenší se rozloučili na úřadě městyse s mateřskou školkou a po prázdninách se
vypraví na svou životní pouť základní školou. Ty starší, kteří se právě naopak se základní
školou rozloučili, čeká velké rozhodnutí o jejich budoucnosti. Všem na jejich cestě přejeme
za městys vše nejlepší a hodně zdaru v jejich dalším životě. Pro ty školou povinné jsme
provedli několik akcí k zajištění jejich bezpečnosti právě u základní školy. Ukončili jsme
stavbu chodníku na parkovišti a následovat bude výstavba druhého chodníku u parku školy
s novým oplocením pro bezpečný příchod do školy. Dále byl uzavřen příjezd k základní
škole, který žáci používali pro rychlý a nebezpečný přesun k autobusovým zastávkám. A
nejdůležitější částí bezpečnostních opatření je osazení semaforu na přechodu u hasičské
zbrojnice v ceně 1,2 mil Kč. Tento semafor bude fungovat na přednostní tlačítko pro
chodce, ale rovněž jako zpomalovací s trvale svítící zelenou barvou. V případě velké
rychlosti bude řidič zastaven červenou barvou. Přechod umožňuje přístup i občanům na
vozíčku. Nyní bude po dobu asi 14 dní v zahajovacím režimu blikat oranžové světlo, aby si
řidiči zvykli na jeho přítomnost. Poté přejde do normálního pracovního cyklu. Dále bude
připravována stavba chodníku na ulici Černická, rozšíření rozhlasu v Pustině, příprava
výběrového řízení na dodavatele stavby inženýrských sítí na ulici Příčná a Balinky III. etapa.
Probíhají projektové práce na autobusovém terminálu, protipovodňová opatření Ve Vrbí a
Pustině a studie kulturního stánku na Balince – Zarybník.
Další ne příliš dobrou, ale významnou událostí je oprava dálnice D1 v úseku Měřín –
Velké Meziříčí Jestřábec, který nás zatíží nadměrnou dopravou až do října letošního roku.
Oprava druhé poloviny směrem na Prahu bude probíhat v roce 2017, která nás pro již
takovou zátěží nebude.
Na závěr mi dovolte Vám všem popřát pěkné prázdniny, hezkou dovolenou, hodně
zdraví a dobrou náladu do zbytku letošního roku.

Ing. Jiří Servít, starosta
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Sokolovna ‐ jak pokračuje oprava (8)
Od posledního vydání Zpravodaje dne 25.4.2016 do dnešního dne byly provedeny tyto
hlavní práce:







bylo dokončeno betonování podlah a příprava pro pokládání dlažeb
byly dokončeny téměř všechny vnitřní omítky
byla provedena většina rozvodů elektřiny a rozvody vzduchotechniky
byly dokončeny rozvody teplé i studené vody vč.odpadů a vytápění
byly instalovány všechny 3 plynové kotle do nové kotelny v podzemí
byla dokončena přípojka vody a výstavba výtahové šachty

Zastupitelstvo městyse Měřín na svém zasedání rozhodlo o délce baru v I.NP a vybralo
design židlí a stolů do celé sokolovny. Rozpracovali jsme projekt vzhledu baru v přízemí a
baru na galerii a také venkovních úprav kolem sokolovny, včetně chodníků. Začala výstavba
opěrné zdi u vstupu do hostince.
Probíhá výběrové řízení na dodavatele zařízení a vybavení do kuchyně. Všechna zařízení i
digestoř plánujeme v nerez provedení.
Na zasedání Zastupitelstva dne 4.5.2016 jsem pozval naše technické dozory (TDI)
p.Ing.Urbánka Davida a Ing.Robotku Davida a zástupce PKS,a.s., manažera projektu p.
Ing.Hanouska a stavbyvedoucího p.Oberreitera. Zástupci PKS ve svém vystoupení potvrdili
harmonogram dokončovacích prací s termínem předání stavby podle Smlouvy o dílo, tedy
do 30.9.2016.
Probíhají jednání s Kulturní komisí o zahajovacím programu otevření Sokolovny.
Probíhá výběr nájemce hostince a výběr správce sokolovny.
Při dozorování dokončování stavby se soustřeďujeme především na správné provedení
detailů všech částí stavby, protože „detaily reprezentují stavbu“.
Vážení spoluobčané, pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo podněty k průběhu opravy,
tak mě prosím kdykoliv zavolejte na mobil. Každý námět je vítaný.
29.6.2016
Zdraví
Ing. Jaroslav Pazdera, místostarosta, mb 603 823 787
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Výpis z jednání č. 7 Rady městyse Měřína konané dne 20.04.2016
1.RMM odsouhlasila program jednání s doplněním bodů 16 až 19.
2. RMM projednala vzala na vědomí Zápis z výroční členské schůze LDO Měřín ze dne
31.3.2016 a Zprávu o činnosti kontrolní komise LDO Měřín za rok 2015.
LDO doporučuje zastupitelstvům obcí schválit prodej p.č.107/4 (230m2) obci Otín.
3. RMM projednala žádost obce Otín o koupi p.č. 107/4 o výměře 230m2 (pozemek kolem
obecní studny) ve vlastnictví LDO Měřín, (ve kterém má MM podíl 76/540, to je 14 %) a
rozhodla vyhlásit záměr prodeje. RMM doporučuje ZMM schválit prodej.
4. RMM projednala žádost … o koupi pozemku p.č.729/2 ( 10 m2) mezi jejich RD a bývalou
silnicí na Blízkov a rozhodla vyhlásit záměr prodeje. RMM doporučuje ZMM prodej tohoto
pozemku.
5.RMM projednala žádost … o koupi pozemku p.č.405/2 (48m2) mezi jejich RD a silnicí
(„stará Černická“) a rozhodla vyhlásit záměr prodeje. RMM doporučuje ZMM prodej tohoto
pozemku.
6. RMM projednala nabídku firmy Colas na opravu části komunikace na ulici Na Nivech
vedle stávající stavby „Rekonstrukce vodovodního řadu na ulici Na Nivech. Pověřuje
starostu zajištěním smlouvy k provedení stavby a předložení na jednání ZMM.
7. RMM vzala na vědomí zadání Výzvy k podání nabídek a Textovou část zadávací
dokumentace včetně návrhu smlouvy na stavbu „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Měřín“ a
stanovila termín otevírání obálek ve středu 27.4. 2016 v 10,00 v kanceláři starosty.
8. RMM stanovila výběrovou komisi na otevírání obálek a na výběr dodavatele stavby
„Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Měřín“ ve složení :
Ing. Jaroslav Pazdera – předseda komise,Mgr. Iveta Hlávková ,člen stavební komise a tři
náhradníci: Mgr. Eva Rohovská, Roman Hnízdil, člen stavební komise.
9. RMM schválila darovací smlouvu mezi městysem Měřín a ZŠ Měřín na kopírovací stroj
Konica Minolta v ceně 18 150,‐Kč z roku 2009.
10. RMM provedla na základě rozhodnutí z předcházející RMM místní šetření na základě
žádosti ….. (6 obyvatel) o opravu obecní komunikace podél rybníka Polovec a rozhodla
provést provizorní opravu cesty v nejvíce postižených místech.
11. RMM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu plynárenského zařízení–lokalita Balinka II.
etapa.
12. RMM vzala na vědomí zprávu o opravě hlasování v zápisu z Valné hromady SVaK
Žďársko v bodě č.5.
13. RMM vzala na vědomí žádost p. …. o umístění v domě s pečovatelskou službou. RMM
rozhodla oznámit žadatelce, že bude zařazena do seznamu žadatelů.
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14. RMM provedla místní šetření na lesní cestě „do Strže“ a rozhodla oslovit majitele lesů
dotčených těžbou.
15. RMM schválila Dohodu o vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP od 1.5.2016 na 3
pracovní místa doporučené Úřadem práce ČR.
16. RMM rozhodla objednat zaměření stávající cesty od mostu na ulici Zabrána po hráz
Nového rybníka.
17. RMM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu (hřiště).
18. RMM projednala nárok na náhradu škody vznesený firmou Coach company z titulu
poškození firemního autobusu na parkovišti před školou a rozhodla pověřit právního
zástupce městyse zastupováním v této záležitosti.
19. RMM rozhodla vyhlásit záměr obsazení místa budoucího správce sokolovny. Podmínky
budou upřesněny v záměru.
*************************************************************************
USNESENÍ č. 3/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 4.5.2016
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I.SCHVALUJE :
1. Program jednání ZMM 3/2016.
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 3/2016.
3. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Krajem Vysočina‐vodovodní přípojka
Kulturního domu.
4. Prodej části pozemku p.č. 1214 v k.ú. Měřín (nové p.č.1214/4) o výměře 75 m2.
5. Smlouvu na opravu komunikace ulice Na Nivech mezi městyse Měřín a COLAS CZ.
6. Celoroční hospodaření městyse Měřín a závěrečný účet městyse Měřín za rok 2015
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního
samosprávného celku – bez výhrad.
7. Účetní uzávěrku městyse Měřín za rok 2015 a převedení výsledku hospodaření městyse
Měřín za rok 2015 ve výši 12 073 601,62 Kč ve schvalovacím řízení do výsledku
hospodaření předcházejících účetních období. Zisk hospodářské činnosti ve výši
55 563,24 Kč bude ponechán na účtu hospodářské činnosti.
8. Zadání projektové dokumentace na protihlukové opatření 2. patra 2.pavilovnu ZŠ Měřín.
9. Dokončení chodníku na parkovišti u ZŠ dle předloženého návrhu včetně zrušení vjezdu
u restaurace vzhledem ke zvýšení bezpečnosti chodců.
10. Zadání projektové dokumentace na akci – Hřiště Pustina dle předložené studie na
Nabídky Ing. Arch.Jaromíra Štolfa, Brno.
11. Rozpočtové opatření 3/2016/3ZM ze dne 4.5.2016 ve výši 732.232,‐ Kč.
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II .BERE NA VĚDOMÍ :
1.Zprávu o plnění usnesení ZMM 2/2016.
2.Informace z jednání rady městyse.
3.Zprávu kontrolního výboru.
4.Zprávu finančního výboru.
5.Návrh znění Smlouvy o zřízení služebnosti Inženýrské sítě na akci „VO v ulici Zabrána –
Měřín“.
6.Informace o chodníku na ul. Černická.
7.Informace o připravované akci : Dopravní terminál v Měříně.
8.Podání žádosti na rozšíření kapacity MŠ s možnými dalšími úpravami dětského hřiště
a dětského dopravního hřiště, parkovacích míst a obslužné komunikace.
9.Informace o připravované Naučné stezce Měřín.
10.Informace o autobusové čekárně a pověřilo radu městyse jejím umístěním.
III. POVĚŘUJE :
1.Starostu zpracováním Smluv o zřízení služebnosti Inženýrské sítě na akci „VO v ulici
Zabrána –Měřín“ dle předloženého návrhu.
IV. NESCHVALUJE :
1.Prodej části pozemku p.č.565/1 v k.ú. Měřín.
Ing. Jiří Servít, starosta v.r.
************************************************************************
Výpis č. 8 z jednání Rady městyse Měřína konané dne 18.05.2016
1.RM odsouhlasila program jednání
2. RMM projednala žádost Kolpingovy rodiny Měřín a souhlasila s bezplatným pronájmem
veřejného prostranství u Zdravotního střediska na akci Nemotora car dne 21.05.2016.
3. RMM projednala nabídku fi Content na výstavbu Pojízdného chodníku a výměnu
obrubníků v lokalitě Balinka I.etapa za cenu 211.346,‐Kč vč.DPH. RMM rozhodla nabídku
přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy.
4. RMM projednala nabídku fi EKOLA na projekt akustických úprav v ZŠ Měřín pavilon B,
celkem 12 učeben, za cenu 46.300 + DPH. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila
starostu objednáním projektu.
5. RMM projednala rámcovou nabídku fi GrantEX s.r.o. Praha, na služby za účelem získání
dotace v programu Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy v ceně 185.000 + DPH a
s ohledem na to, že se jedná o rámcovou nabídku bez vztahu ke konkrétní stavební akci
bere tuto nabídku na vědomí.
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6. RMM projednala návrh Smlouvy o dílo mezi Ing. Ivana Tužinská Jihlava a Městysem
Měřín na administrativní zajištění projektu „Přechod se SSZ v Městysi Měřín“ za 32.000,‐Kč
vč. DPH a rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
7. RMM projednala návrh smlouvy mezi Městysem Měřín a IS Engeneering s.r.o.
Na zabezpečení inženýrské činnosti při realizaci, převzetí a kolaudaci stavby „Přechod se
SSZ v Městysi Měřín“ za 36.060,‐Kč + DPH a rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
8. RMM projednala žádost TJ Jiskra Měřín o pronájem pozemků p.č.551/1, 555/2, 555/3,
556, 554, 553/16 (fotbalové hřiště) za účelem provozování sportu a rozhodla vyzvat
žadatele k podání nabídky nájemného. Záměr pronájmu byl zveřejněn 27.4.2016.
9. RMM projednala výzvu Státního pozemkového úřadu k uzavření smlouvy na bezúplatný
převod 11 parcel v k.ú.Měřín na Městys Měřín a doporučuje zastupitelstvu městyse
bezúplatný převod schválit.
10. RMM projednala návrh na Souhlas vlastníka (spoluvlastníka pozemků v LDO) na trvalý a
dočasný zábor pozemků vlastněných LDO a rozhodla si vyžádat stanovisko LDO a poté návrh
předložit k projednání na ZMM.
11.RMM projednala Žádost o souhlas se zřízením deponie zeminy (vytěžené při modernizaci
D1) …předložený Petrem Novákem z Lipníku a rozhodla vyzvat žadatele k upřesnění jeho
žádosti a předložení stanovisek příslušných orgánů, nutných ke zřízení deponie.
12. RMM projednala Žádost o souhlas se zřízením staveniště pro modernizaci D1 …
předložený Petrem Novákem z Lipníku a rozhodla vyvolat jednání s žadatelem.
13. RMM projednala 2 žádosti firmy ZNAKOM o vyjádření účastníka řízení na uzavírku silnic
vzhledem k opravám mostů na D1. RMM rozhodla s žádostmi souhlasit.
14. RMM projednala požadavky silničního úřadu odboru dopravy MÚ Velké Meziříčí na
povolení uzavírky silnice při Měřínské pouti 2016 a rozhodla s uzavírkou v době konání
pouti souhlasit.
15. RMM projednala žádost .. o pronájem bytu a rozhodla žadatelce pronajmout byt nad
úřadem městyse na dobu určitou 1 rok od 1.6.2016.
16. RMM vzala na vědomí výsledek šetření stížnosti, kterou prováděla Česká školní inspekce
v ZŠ Měřín. Stížnost byla vyhodnocena jako nedůvodná.
17. RMM vzala na vědomí žádost ……o umístění v domě s pečovatelskou službou. RMM
rozhodla oznámit žadateli, že byl zařazen do seznamu žadatelů.
18.RMM vzala na vědomí sdělení z Ministerstva pro školství, mládeže a tělovýchovy o
neudělení dotace na projekt“ Modernizace Základní školy Měřín“ z důvodu nesplnění
podmínky navýšení rejstříkové kapacity.
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19. RMM vzala na vědomí žádost o místo správce sokolovny, která byla doručena na
základě zveřejněného záměru: ….. . RMM rozhodla pozvat uchazeče na příští jednání RMM.
20.RMM rozhodla schválit nájemní smlouvu na pronájem plynárenského zařízení v majetku
městyse v lokalitě Balinka II. Etapa mezi městysem a nájemcem RWE GasNet, s.r.o. a
pověřuje starostu podpisem. Záměr pronájmu byl zveřejněn 25.4.2016.
21.RMM rozhodla schválit nájemní smlouvu na pronájem 2 m2 parc.č. 1370/6 v k.ú. Měřín
mezi městysem a nájemcem Firesta‐Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. na dobu určitou do
února 2017 a pověřuje starostu podpisem.
22.RMM rozhodla dočasně umístit autobusovou čekárnu na p.č. 79/1 v k.ú. Měřín (pod
hotelem Klas).
23.RMM vzala na vědomí nabídku pana Jaromíra Růžka na publikaci o Měříně a rozhodla
pozvat autora k prezentaci nabídky na jednání ZMM 29.6.2016.
24. RMM projednala žádost UZSVM o sdělení využití pozemku parc.č. 1069/11 v k.ú. Měřín
dle platného územního plánu městyse Měřín. RMM rozhodla pověřit starostu odpovědí
žadateli.
25.RMM projednala nabídku Kraje Vysočina na uspořádání 5 vzdělávacích seminářů pro
seniory s názvem „Letní škola seniorů“. RMM rozhodla nabídku přijmout a poskytnout
organizátorům zázemí a možnost propagace.
26.RMM projednala žádost firmy DoZBoS s.r.o., Boskovice o vyjádření souhlasu
k přechodnému dopravnímu značení v době realizace akce „Přechod se SSZ v městysi
Měřín“ v době 6.6. – 20.6.2016 a rozhodla s navrhovaným přechodným značením souhlasit.
27. RMM jmenovala nové členy kulturní komise od 1.6.2016 a to paní Janu Koženou a paní
Lenku Kuthreiberovou.
28. RMM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a městysem Měřín.
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční veřejné finanční podpory
z rozpočtu Kraje na financování potřeb jednotky SDH příjemce za účelem udržení a rozvoje
její akceschopnosti. RMM pověřila starostu podpisem smlouvy.
**************************************************************************
Výpis z jednání č. 9 z jednání Rady městyse Měřína konané dne 09.06.2016
1.RM odsouhlasila program jednání
2. RMM vzala na vědomí upozornění firmy RWE na potřebu přeložky rozvaděče kabelové
televize na ulici Pod Dálnicí z důvodu střetu s ochranným pásmem plynu a pověřeje starostu
zajištěním projektové dokumentace a realizace přeložky.
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3. RMM projednala nabídku fi Content na výstavbu vedení kabelové televize (za cenu
48.836,‐ + DPH) a vedení rozhlasu (za cenu 18.268,‐Kč + DPH) v lokalitě Balinka II. etapa a
rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy.
4. RMM projednala návrh dopisu na Státní pozemkový úřad o zpětvzetí žádosti o
bezúplatný převod pozemků vedle MŠ Měřín z důvodu plánované investiční výstavby ve
veřejném zájmu: mateřské školy, dětského hřiště a kominukace. O pozemky bude požádáno
dle typu převodu do vlastnictví obce a podle aktuálního zpracování projektu stavby a
platného územního plánu.
5. RMM projednala nabídku fi Colas na Opravu komunikace ulice Na Nivech za cenu
30.673,‐Kč vč.DPH dle skutečného zaměření opravovaných ploch a rozhodla se nabídku
přijmout.
6. RMM vzala na vědomí nabídku fi. Ing. Leoš Pohanka na projektové práce na autobusový
terminál v Měříně za cenu 130.000,‐Kč + DPH a rozhodla oslovit další uchazeče.
7. RMM rozhodla přidělit výběr místních poplatků za pronájem ploch pro stánkaře na místní
pouti 25.a 26.6.2016 organizaci TJ Jiskra Měřín.
8. RMM projednala Žádost ZO Českého svazu chovatelů Měřín o povolení pořádání výstavy
drobného hospodářského zvířectva a rozhodla výstavu povolit.
9. RMM projednala a souhlasí s dodatkem č.1 ke smlouvě č.15235893 o poskytnutí
podpory ze SFŽP na akci „Zateplení budovy MŠ Měřín“ a pověřuje starostu podpisem.
Obsahem dodatku je navýšení dotace o částku 106 177,‐ Kč.
10. RMM rozhodla o nákupu a instalaci promítacího zařízení do Zasedací místnosti Městyse
Měřína v budově č.p.106.
11. RMM projednala Žádost fi GASAG, s.r.o. o vyjádření k dokumentaci pro realizaci stavby
„REKO MS Měřín‐náměstí,č.stavby 7700071 340“, přeložka plynovodu pro DPS a pekárnu.
RMM pověřila starostu předložit žádost na jednání ZMM.
12.RMM projednala návrh Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. a Městysem Měřín o položení komunikačního vedení pod osmi p.č. ve
vlastnictví Městyse Měřína a pověřila starostu podpisem smlouvy.
13. RMM projednala soupis prací předložený fi PROfi Jihlava spol.s r.o. na stavbu chodníku
na ulici Černická v rámci opravy krajské komunikace II/348 křiž.III 34823 Arnolec křiž. II/602
a rozhodla zajistit nabídku na výstavbu.
14. RMM projednala žádost ZŠ Měřín o povolení skácení stromů v areálu ZŠ Měřín a
rozhodla požádat Úřad Městyse Měřína o povolení skácení.
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15. RMM projednala předvolání k Okresnímu soudu ZR ve věci omezení svéprávnosti
opatrovance … a rozhodla požádat právního zástupce Městyse Mgr. Sklenářovou o zajištění
účasti na tomto jednání.
16. RMM projednala žádost p. Hubeného o posunutí termínu předplatby za pronájem
veřejného prostranství na pouť 2016 do 20.6.2016 a rozhodla s posunutím předplatby
souhlasit.
17. RMM rozhodla souhlasit s vyplacením odměny z fondu odměn ZŠ Měřín ředitelce ZŠ …
RMM děkuje ředitelce ZŠ za dosavadní vykonanou práci.
18.RMM projednala Žádost Státního pozemkového úřadu o sdělení, zda je pozemek
p.č.544/3 trvalý travní porost určen k zastavění veřejně prospěšnou stavbou.
RMM rozhodla žadateli sdělit , že pozemek je dle platného územního plánu určen
k zastavění obecně prospěšnou stavbou pro MŠ Měřín.
19. RMM schválila nákup dlažebních kostek na vjezd k parkovišti u ZŠ – 1 t á 2.000,‐Kč.
20. RMM rozhodla svolat zastupitelstvo MM na úterý 28.6. 2016 v 17,00 hod.
***************************************************************************

POZVÁNKA NA LETNÍ ŠKOLU SENIORŮ V MĚŘÍNĚ
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás pozvali na velmi zajímavou akci .
Cyklus přednášek, pořádaný Krajem Vysočina ve spolupráci s městysem Měřín pro
posluchače seniorského věku ( ale nejen pro ně), se uskuteční v letošním roce i v Měříně.
Podle níže uveřejněné pozvánky se můžete zúčastnit pěti obsahově rozmanitých a
velice zajímavých přednášek, které budou pro účastníky zdarma. Letní škola seniorů začíná
12.července, pokračuje vždy jednou za 14 dnů a končí začátkem září. Přednášky se budou
konat vždy ve 14.00 hodin v nově zařízené zasedací místnosti radnice ( vchod ze dvora nad
knihovnou) . Na jaká témata se můžete těšit? Dozvíte se, jak využívat přírodu a osvědčené
rady našich babiček, jak se v seniorském věku starat o zahradu, seznámíte se s různými
technikami pro zlepšení paměti, zjistíte, co je emoční inteligence, nebo jak vypadá život
kosmonauta na oběžné dráze.
Bližší informace budou průběžně zveřejňovány. Další podrobnosti vám rádi sdělíme
v kanceláři radnice v Měříně nebo na tel. čísle 566 544 222.
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O D P A D Y …..
V posledním době se množí v Měříně jeden nešvar. Sběrná hnízda, i když kapacitně
naplněna, jsou ( a to především na bývalém rybníku u kostela) ve stavu, který znázorňuje
níže uvedená fotografie.
Řešení stávajícího stavu je následující:
POKUD JSOU KONTEJNERY PLNÉ, PŘEVEZTE SVŮJ ODPAD DO JINÉHO SBĚRNÉHO MÍSTA!
VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ PAPÍRU A PLASTU ODEVZDÁVEJTE BEZPLATNĚ NA SBĚRNÝ DVŮR DO
STAVEBNIN !
Mějte ohled na obyvatele, bydlící v blízkosti těchto sběrných míst, Vám by se také
nelíbilo dívat se na takový nepořádek ! Mějte ohled na zaměstnance obce, kteří tento
nepořádek musí uklízet místo aby se věnovali jiné práci ! Děkujeme.
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V průběhu měsíce června umístnila firma
Asekol na dvě stanoviště v Měříně – na ulici
Družstevní u starého hřbitova na na ulici
Zarybník červené sběrné nádoby na baterie
a drobné elektrozařízení. Větší elektro odpad
odevzdávejte na sběrném místě u p.Krejčího.
Reportáž z 29. června 2016
Místo : městys Měřín

Toto je příklad stavu, o který se všichni pracovníci
radnice průběžně po celý rok snaží : čisto, pěkně,
příjemně!
V neděli večer 26.6.,ráno po pouti 27.6. a
v úterý 28.6. došlo k úklidu veškerého veřejného
prostranství včetně úklidu sběrných hnízd a odvozu
odpadu ( 2 plné Avie).

RÁNO 29.6.2016!!!!!!!!!!

Místo :
Sběrné hnízdo bývalý rybník.

I TOTO JE NÁŠ MĚŘÍN !!!!
Otázka pro všechny:
KDO a PROČ !!!!
Možné řešení:
Instalace kamer nebo
Fotopastí.
‐ 12 ‐

‐ 13 ‐

Dětský den v Pustině
Dne 11. 6. 2016 proběhl v Pustině již tradiční Dětský den. I přes nestálé počasí nás letos
navštívilo okolo 140 dětí v doprovodu rodičů.
Jako každoročně byl připraven soutěžní okruh se sedmi stanovišti, kde děti plnily různé
úkoly, za jejichž splnění obdržely odměnu. První stanoviště, jako obvykle, bylo zajištěno ve
spolupráci s hasiči z Měřína. Děti si na okruhu mohly zkusit stříkání z hasičské stříkačky,
střelbu hokejkou na bránu či střílení ze vzduchovky. Poslední součástí okruhu byla velká
překážková dráha.
Na hřišti byla připravena spousta dalších atrakcí, které děti mohly vyzkoušet během
celého odpoledne. Nechyběl zde skákací hrad, skluzavka a soutěže – skákání v pytlích,
skákání přes švihadlo či přetahování lanem. Nechyběla ani soutěž pro rodiče ve formě
zatloukání hřebíků. Dále bylo zajištěno i malování na obličej, které děti s velkým nadšením
přivítaly.
Na celé odpoledne byl zajištěn zajímavý program. Nejprve nás navštívila společnost
Kapitol s programem Kryštůfek záchranář, která zajistila zdravotnický personál s resuscitační
figurínou. Zazněly zde důležité informace vztahující se k první pomoci a poté si návštěvníci
mohli resuscitaci sami vyzkoušet. Během odpoledne nás navštívil policejní vůz, do kterého si
děti mohly nastoupit a prohlédnout si veškeré vybavení. Dále byl k vidění traktor Massey
Ferguson 7624 DYNA 6, který poskytla firma Agrocentrum ZS.
Vyvrcholením celého dětského dne bylo losování tomboly, která byla letos opravdu
bohatá. Hlavní cenou byl XBOX 360, další ceny byly např. koloběžka, waveboard, poukaz na
krůtu, dort nebo deskové hry.
Foto naleznete zde: http://obec‐pustina.rajce.idnes.cz/Detsky_den_2016/
TĚŠÍME SE, ŽE NÁS OPĚT NAVŠTÍVÍTE PŘÍŠTÍ ROK. TÍMTO POŘADATELÉ DĚKUJÍ VŠEM
SPONZORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI K ZORGANIZOVÁNÍ TÉTO AKCE.
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Materiál převzat z červnového zpravodaje města Brtnice

Otevírací doba informačního centra a muzejní expozice červen až srpen

Pondělí

8.30

12.00

12.30

14.00

Úterý

8.30

12.30

13.00

17.00

Středa

8.30

12.30

13.00

17.00

Čtvrtek

7.30

11.30

12.00

16.30

Pátek

8.30

12.30

13.00

17.00

Sobota

9.00

13.00

13.30

17.00
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VZPOMÍNKA …
Dne 13.5 2016 jsme si na místním hřbitově připomněli 26 let od úmrtí našeho pana učitele
Mgr.Jaroslava Jelínka a současně 50 let od ukončení školní docházky. Uspořádali jsme mezi
spolužáky sbírku a se souhlasem jeho rodiny odhalili malý pomníček na místním hřbitově.
Moc rádi na něho vzpomínáme!
Za přípravný výbor: prof.RNDr. Mojmír Šob DrSc, PaedDr.Alois Bradáč a Irena Malcová.

Projev : Vzpomínka na našeho pana učitele Měřín 13.5. 2016
Vážení přítomní, milí spolužáci, naši učitelé!
Vítám Vás všechny jménem nás, žáků IX.A a IX.B z roku 1966, na setkání po padesáti létech
ke vzpomínce na naše školní léta v ZDŠ s učitelem přírodovědných předmětů panem Mgr.
Jaroslavem Jelínkem. Pamatujeme na jeho skvělé pokusy v laboratoři a na jeho učitelské
nadšení, gesta a slova. Jeho učení bylo ze života a pro život. Osobní příklad – to bylo to
nejcennější, co nám do života dal, zejména nám klukům. Jenom ten, kdo sám hoří, může
vznítit oheň také v druhých.
Poslední setkání našich tříd končilo tím, že své poděkování, úctu a vzpomínky na něj
vyjádříme pamětní deskou umístěnou na škole. Náš úmysl založit takto novou tradici úcty k
vynikajícím učitelům vyvolal nadšení mnoha bývalých žáků. Každý má v srdci svého pana
učitele a může mu vyjádřit vděk stejně, jako my. Ti, kteří s námi zůstávají, na ně myslíme,
kdo už odešel, na toho vzpomínáme. Na pana učitele Jelínka vzpomínáme s úctou, byl vždy
energický, rozhodný, a především spravedlivý. Kladl nám otázky a nutil nás myslet, učit se,
třídit poznatky a pochybovat. Učil nás, že pravda neustupuje, jeho postoje přešly i na nás.
Nemáme odsuzovat jiný názor, pokud nevíme dost. Podporoval naše neklidné a nestálé
koníčky, vedl nás v kroužcích, byl vynikající fotograf.
Můžeme obdivovat šíři jeho odborných zájmů, které spojoval s praktickými aspekty výuky. S
Nerudou v Písních kosmických můžeme říci, že „nám otvíral tvrdé lebi“. Našeho spolužáka
Aloise Bradáče, který byl inspirátorem pamětní desky, nasměroval na jeho profesní cestu,
učit a snažit se učit dobře podle jeho vzoru. Mně zase otevřel cestu k vědě. Dodnes si
vzpomínám, jak mi jako snad dvanáctiletému klukovi půjčil knihu o tom, jak bylo helium
nalezeno poprvé na Slunci a jak mě fascinovalo, že jsem se to mohl dozvědět. Nositel
Nobelovy ceny za chemii Harry Kroto tvrdí, že právě v tomto věku se zájmy dětí budí – já to
mohu říci z vlastní zkušenosti. Měl jsem to štěstí, že jsem v tomto kritickém věku potkal
takového pana učitele, který můj zájem o přírodní vědy vzbudil a upevnil. Jemu do značné
míry také vděčím za to, že jsem tím, čím dnes jsem. A kdo z Vás k němu chodil do
fotografického kroužku, jistě nikdy nezapomene na svou první vyvolanou fotografii pod jeho
vedením.
I po padesáti letech od opuštění lavic zůstává pan učitel Jelínek v našich vzpomínkách.
Myslím, že nám dal velmi dobré základy pro náš další život.
Prosím Vás o uctění jeho památky minutou ticha.
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prof.RNDr.Mojmír Šob, RsCs

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Do Měřína přijela pouť. To je neklamné znamení, že prázdniny jsou tady. Mnozí z nás
se už těší na dovolenou, děti na to, jak se nemusí učit, psát úkoly,… . Pro předškoláky to
znamená velký skok do neznáma. Ze školky odchází do základní školy v letošním roce 37
dětí. Slavnostně v obřadní síni se s nimi rozloučí zaměstnaci úřadu, kde budou děti
pasovány na školáky skupinou šermířů pana Fraje.
Za poslední dva měsíce roku jsme toho stihli docela hodně. Uvařili jsme kouzelné
lektvary a čarodějnicím vyfoukli poklad. Přijelo divadlo s pohádkou „ O mamince“.
S moderátory Rádia Vysočina jsme podnikli „ Kouzelný výlet“ na pohádkové lodi. Pan Šimek
nám přinesl ukázat malé jehňátko přímo do školky. Na tradičním výletě byli maláčci v ZOO,
starší děti navštívily “ Modelové království“ ve Žďáře nad Sázavou a projely se opravdovým
vláčkem z Křižanova do Velkého Meziříčí.
Aby předškoláci věděli, co je čeká, navštívili jsme první třídy v ZŠ . Na zahradě naše
šikovné paní kuchařky založily každé třídě truhlík s bylinkami, o které se děti starají. Chtěla
bych také poděkovat všem rodičům, kteří nám pomohli zajistit provoz a ochotně si nechali
v době elektrického výpadku děti doma.
Ani letos školička nezůstane o prázdninách prázdná. Hned začátkem prázdnin
musíme opravit WC v další části školky, vyměnit zásobník na teplou vodu, který po 17 letech
provozu dosluhuje. Celá školka se bude malovat a probíhat budou i závěrečné úpravy na
rampě a schodišti.
Školička bude proto uzavřena od 18.července do 26. srpna 2016. Rodičovská
schůzka na začátek dalšího školního roku se uskuteční 30. srpna v 15.00 hod v MŠ. Na
závěr přeji Vám všem krásné prázdniny plné sluníčka.
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Zprávy ze základní školy
Naši žáci dosáhli v letošním školním roce velkých úspěchů v atletických soutěžích.
V atletickém čtyřboji se probojovali až do krajského kola, které proběhlo v Třebíči. Obsadili
páté místo a byl zde také pokořen školní rekord v běhu na 1000 metrů. Rekordmanem je
nově Lubomír Pažourek z 9. A. Dalším úspěchem bylo umístění našich děvčat v Poháru
rozhlasu v atletice, který se konal v pátek 13. května ve Velkém Meziříčí. Družstvo ve složení
Barbora Pužová, Tereza Petulová, Lucie Konečná, Jana Izdná, Marie Vlachová, Eliška Krejčí,
Denisa Kasperová, Katka Panáčková, Iveta Řezníčková a Jana Králová obsadilo v silné
konkurenci krásné 4. místo.
V pátek 6. května se uskutečnila v tělocvičně akademie tanečního kroužku. Jeho
členky předvedly celé škole svoje umění, které si během roční práce v tanečním kroužku
osvojily. Z okresní soutěže, která proběhla již před tímto vystoupením, si přivezly řadu
ocenění.

Žáci prvního stupně zhlédli představení Hastrmani, které jim zábavnou formou
přiblížilo život vodníků. I když v představení vystupovali pouze dva herci, dokázali děti
zaujmout a pobavit.
Každé dva roky pořádá naše škola zájezd pro zájemce z řad žáků druhého stupně do
Vídně. Cestovní kancelář nám poskytne nejen autobus, ale i průvodce, který vždy žáky
seznamuje se základními informacemi o místech, která navštíví. Letos viděli účastníci
zájezdu Hofburg, Schönbrun, centrum města, dóm svatého Štěpána a vídeňský orloj.
Druhou část zájezdu tvořila již tradičně návštěva zábavního parku Prater.
Ve druhém pololetí byly pro 7. a 8. ročník připraveny preventivní programy žďárské
pobočky Charity. Téma závislosti, které bylo na programu v 7. ročníku, je v dnešní době
velmi závažné a často zmiňované. Jednou z aktivit, které lektoři zadali, bylo zpracování
přehledné prezentace na toto téma. Žáci z vlastní iniciativy doplnili prezentaci scénkami. A
protože by bylo škoda této práce nevyužít, předvedli ji v rámci přírodovědy v souladu
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s naším školním vzdělávacím plánem v pátém ročníku. V dalším týdnu svoji prezentaci
upravili rovněž pro 1. ročník a také ji zde předvedli.
Kraj Vysočina vyhlásil soutěž ve stavění z Merkuru na téma „Dopravník na víčka.“
Záměrem je zvýšení zájmu žáků základních škol o techniku a následně o studium na
technických středních školách a řemeslných učebních oborech. Nedostatek kvalifikovaných
řemeslníků totiž začíná být na našem trhu práce palčivým problémem. Reprezentanti naší
školy vytvořili dopravník poháněný baterií. 27. května proběhlo v Třešti finální kolo, ve
kterém soutěžilo 18 týmů se 70 účastníky. Naši zástupci se umístili na krásném 9. místě.
V pondělí 6. června navštívili žáci 9. ročníku Parlament České republiky. Vzhledem
k dopravní situaci na dálnici sice přijeli trochu později, ale to jim nezabránilo v důkladné
prohlídce obou komor našeho zákonodárného sboru. Zejména Valdštejnský palác – sídlo
Senátu – patří mezi historické skvosty našeho hlavního města. Po prohlídce následovala
cesta přes Kampu, Karlův most a Staroměstské náměstí. Autobus na zpáteční cestu je
vyzvedl před Masarykovým nádražím. Byl to krásný den plný zajímavých zážitků.
Tradičním projektem, který je určen žákům devátých ročníků v období po přijímacích
zkouškách, je „Den naruby“ – učení deváťáků na prvním stupni. Již několik týdnů před tímto
termínem se pečlivě připravovali. Vytvářeli si materiály v papírové i elektronické verzi na
interaktivní tabuli. Někteří zpočátku přípravu sice trochu podcenili, ale v závěru měli všichni
vzorně vypracované materiály. V pátek 10. června učila 9. A a 17. června 9. B. Většina si
odnesla zjištění, že práce učitele není vůbec tak jednoduchá, jak to pohledem žáků vypadá.
Povinnou součástí výuky
žáků základní školy je nácvik
dovedností,
které
mohou
člověku
pomoci
za
mimořádných okolností, jako
jsou například úrazy, chování při
dopravních
nehodách,
komunikace
se
složkami
záchranného
systému
a
podobně. Každý rok připravují
členové školního zdravotnického
kroužku pro svoje spolužáky
projektový den zaměřený právě na nácvik chování v těchto situacích. Na jednotlivých
stanovištích žáci řeší konkrétní situace a organizátoři jejich dovednosti hodnotí. Podle
bodového zisku se pak stanoví pořadí jednotlivých soutěžních týmů.
V předposledním školním týdnu se celá škola zapojila do komponovaného dne. Byl
skutečně komponovaný – složený z mnoha různých činností. Takže úspěchu mohli
dosáhnout v podstatě všichni – ti, kteří přesně střílejí ze vzduchovky, ti, kteří mají znalosti o
přírodě a ekologii i ti, kteří se dobře orientují podle GPS navigace. Všichni si užili horkého
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letního dne, který strávili v bezprostředním okolí školy, ale i v okolí Měřína. Trasa vedla do
„Karbašáku“, pak přes Králův kopec do lyžařského areálu, zpět na hřbitov a pak už do školy.
Stejně jako loni se naše škola zapojila do celoroční tělovýchovné soutěže Sazka
olympijský víceboj. Soutěž se skládá z dvou kol sportovních disciplín, do kterých se zapojili
všichni žáci školy, a z doplňkových disciplín, které vyžadují spíše výtvarné dovednosti a
velkou dávku kreativity. V letošním roce jsme byli ještě úspěšnější než loni a obsadili jsme
první místo. Hlavní výhra – poukázka na sportovní potřeby v hodnotě 50 000,‐‐ Kč – byla
zástupcům naší školy předána v Praze 28. června.
„Statistika nuda je, má však cenné údaje.“ Žáci 8. ročníku se rozhodli tuto známou
frázi použít v praktickém životě. V rámci výuky matematiky vyrazili do ulic počítat
projíždějící vozidla. Výsledkem mělo být zjištění hustoty provozu v naší obci. Celková délka
měření byla 70 minut a napočítali jsme:
358 osobních automobilů
80 dodávek
94 nákladních automobilů
27 kamionů
Takže pokud máte dojem, že hustota provozu v Měříně je vysoká, máte pravdu.
V úterý 28. června uspořádali deváťáci rozloučení s celou školou formou posledního
zvonění. Obešli všechny třídy se svými písničkami na rozloučenou a poděkovali vyučujícím i
ostatním zaměstnancům školy za jejich práci předáním květiny. Hned následující den je
čekalo formální zakončení povinné devítileté školní docházky na měřínské radnici, kde se
s nimi rozloučili představitelé obce i školy a předali jim pamětní listy, květiny a výpisy
s prospěchem za celých devět let. Letos odchází 45 deváťáků a od prvního září nastoupí 47
prvňáčků.
Závěrem bychom chtěli všem spoluobčanům popřát krásné léto plné sluníčka
a hezkých zážitků.

Mgr. Iva Kolářová
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Putování ke křížům v okolí Blízkova
V neděli 19. 6. 2016 se sešlo ve 14.00 h asi 40 účastníků všech věkových
skupin u kaple v Blízkově, aby společně s místním panem farářem P. Havelkou
a panem kaplanem P. Drštkou putovali ke křížům v okolí Blízkova a Dědkova.
Tyto kříže se podařilo restaurovat v loňském roce s finanční podporou
Ministerstva pro místní rozvoj.
Jelikož nám zprvu počasí nepřálo, pomodlili jsme se krátkou pobožnost
v kapli sv. Václava. Jakmile přestalo pršet, vydali jsme se na cestu.
Celkem jsme obešli 5 opravených křížů a cestou i některé ještě neopravené.
U každého kříže nám pan kaplan stručně pověděl něco z historie tohoto kříže,
následoval úkol pro děti i dospělé, občas i nějaký pamlsek za odměnu a na
závěr každého zastavení jsme zazpívali píseň Ave crux.
V Blízkově v kulturním domě dostali všichni opečený párek. Také jsme splnili
poslední 2 úkoly za kříže, ke kterým jsme nedoputovali z důvodu blížící se
bouřky, a vyluštili tajenku, kterou si pro nás pan kaplan připravil.
Díky všem, kteří tuto pěknou akci připravovali, panu faráři i panu kaplanovi a
zejména všem poutníkům, ať už ušli celou cestu, nebo došli jen k některým
křížům.
Akci organizovala obec Blízkov, MO KDU – ČSL, OREL Měřín a farnost Měřín.
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Kolpingova rodina MĚŘÍN

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
TISKOVÁ ZPRÁVA
Uživatelé aplikace
Pomáhej pohybem vysportovali peníze
na rekonstrukci dětského hřiště v Měříně
První máj byl v Měříně díky uživatelům mobilní aplikace EPP Pomáhej pohybem ve
znamení oslav. Jejich aktivita totiž pomohla místní Kolpingově rodině získat finanční
příspěvek ve výši 60 tisíc korun, který využila na rekonstrukci dětského hřiště v ulici
Otínská. Jeho nedělní otevření tak úspěšně završilo další z veřejně prospěšných projektů,
kterým v aplikaci pomáhá už více než 157 tisíc lidí.
Na dětské hřiště v Měříně přibyly nové herní prvky za zhruba 80 tisíc. Byly pořízeny
například houpadla, houpačkové sestavy a prolézačky, došlo také k rekonstrukci skluzavky
a terénním úpravám pro větší bezpečnost hrajících si dětí. „Svoji činnost dlouhodobě
směřujeme ku prospěchu široké veřejnosti v Měříně a okolí, především pak dětí a mládeže.
Realizujeme pravidelné i jednorázové aktivity, jakými jsou například pěvecké a sportovní
soutěže, besídky, letní tábory, bazary, koncerty nebo účasti v mezinárodních soutěžích.
Díky pomoci aktivní veřejnosti jsme teď mohli konečně opravit také dětské hřiště, z čehož
mají velkou radost místní děti i rodiče, kteří jej denně v hojném počtu využívají," sdělil
předseda Kolpingovy rodiny Měřín Zdeněk Vlach.
Obnově hřiště v Měříně pomohla aktivita uživatelů mobilní aplikace EPP Pomáhej
pohybem, kteří pro ni získali velmi rychle dostatečný počet bodů. „Pomoc vybranému
projektu v aplikaci je nesmírně jednoduchá, i proto se těší velké oblibě. Stačí si ji do svého
telefonu zdarma nainstalovat a pak zapínat při všech pohybových aktivitách. Dobrou věc
podpoří například i zdánlivě obyčejná chůze," uvedla Michaela Žemličková, ředitelka
Nadace ČEZ, jejímž úkolem je pak už jen převedení vysportovaných bodů na finanční
příspěvek, který pomůže realizaci dobré věci, jako tomu bylo tentokrát v Měříně.
Prostřednictvím mobilní aplikace EPP Pomáhej pohybem je možné podpořit i další veřejně
prospěšné projekty, a to hned několika druhy pohybu. Aplikace zaznamenává například
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běh, jízdu na kole, v nabídce nechybí například ani tanec. Funguje i jako klasický
sporttracker, jenž generuje statistiky osobních výkonů dle různých hledisek. Přehled všech
ukončených i aktuálních projektů, ze kterých si uživatelé v rámci své sportovní podpory
mohou vybírat, nabízí speciální microsite www.pomahejpohybem.cz i samotná aplikace.

Skupina ČEZ
Jana Štefánková
Tel: 724 804 786
jana.stefankova@cez.cz

NEMOTORA‐CAR
21.05.2016 proběhl, za krásného slunečního dne, 5. ročník závodu nemotorových vozidel
„NEMOTORA‐CAR“. Počasí nám všem přálo, takže jsme si závody všichni užili.
Všichni závodníci předvedli dovednosti a změřili své síly na připravené závodní dráze.
Vítězové v daných kategoriích obdrželi medaile a pro všechny byly připraveny odměny a
diplomy.
V rámci závodů byl připraven doprovodný program: elektromobil od společnosti ČEZ,
skákací panák, soutěž „Kresli s Kolpingem“, který poskytl mladším i starším další zážitky.
Závody „NEMOTORA‐CAR“ byly podpořeny těmito organizacemi :
 AGADOS, spol. s r.o.,
 AGRO – Měřín a.s.,
 Městys Měřín.
Děkuji také všem našim přátelům, kteří nám pomohli tuto akci připravit, zajistit její
průběh a nebáli se nám pomoci i s úklidem. DÍKY .
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BESÍDKA KE DNI MATEK
V neděli 08.05.2016 proběhla besídka ke Dni matek. Vystoupily děti a mládež hudebně
dramatického kroužku Kolpingovy rodiny Měřín. Ti, kteří přišli podpořit vystupující děti a
mládež svojí účastí, byli nadšení představením, které nabídlo velmi zajímavou dramaturgii,
v níž převládal především humor. Velké díky  patří Mgr. Haně Pacalové, vedoucí hudebně
dramatického kroužku KR Měřín.

LETNÍ TÁBOR
Nyní je před námi další velká akce a to, oblíbený letní tábor KR Měřín, který letos proběhne
v termínu 21. – 27. srpna 2016. Přípravy byly již započaty a ještě hodně času bude potřeba
věnovat. Tak držme palce, ať se vše podaří, tábor se vydaří a všichni se ve zdraví vrátí.

S dalšími plánovanými akcemi Vás seznámíme v dalším čísle zpravodaje.
Ať se Vám všem daří a přeji hezké prázdninové období.
Ing. Zdeněk VLACH, předseda KR Měřín

FARNÍ OKÉNKO …
Již staří Římané…
…znali prázdniny. Říkali jim tenkrát „Psí dny“. Tedy ne že by to byl čas pod psa – ale začátek
tohoto období ohlašovala hvězda jménem Sirius ze souhvězdí Velkého psa. Později se dnům
uprostřed léta začalo říkat „Augustovy svátky“ podle císaře Augusta, který v týdnech
největšího horka prchal z rozpáleného mramorového města na venkov či k moři.
Naše pojmenování „prázdniny“ evokují „prázdno“ – prázdnou školu na prvním místě.
Byla by však škoda, kdyby se s prázdninami spojila i prázdnota. Kdyby se nám „podařilo“
smysl letních dní vyprázdnit.
Člověk není stroj; nedovede pracovat a fungovat bez omezení jen s přísunem energie
a s občasnými servisními přestávkami. Potřebuje občas „vysadit“, změnit nejen běžnou
denní pracovní náplň, ale i rytmus a prostředí. Potřebuje se na svět podívat z jiného úhlu,
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z jiné perspektivy. V průběhu týdne tomu slouží neděle, v průběhu roku pak právě
prázdniny.
Možná nám připadá, že nás naše starosti, povinnosti a nejrůznější trápení ubíjejí.
A možná se bojíme prázdnin, protože si od nich nedovedeme odpočinout. Obáváme se, že
všechny těžkosti dovedou velmi rychle naplnit ono prázdninové prázdno a udeřit na nás o to
intenzivněji.
To se může stát – ale jen tehdy, když to starostem umožníme. Jak proti tomu
bojovat? Třeba tím, že o prázdninách prázdnotě předejdeme a naplníme ji nikoli dalšími
obtížemi, ale něčím hodnotným a pozitivním – třeba právě změnou prostředí.
Naši předkové putovávali na nejrůznější místa, která pro ně znamenala šanci přiblížit
se k Bohu. Proč neoprášit dobré boty a nevyrazit také na nějakou pouť? V červenci nás
může lákat třeba Velehrad nebo Kostelní Vydří, kam se chystá jako každý rok výprava
z měřínské farnosti. V srpnu nás bude – jak jinak – čekat Netín. A nestihneme‐li to v době
školních prázdnin, mohou nám pomoci v září Žarošice nebo děkanátní pouť rovněž do Vydří.
Prožíváme stále ještě Rok milosrdenství, který je spojen s mimořádnými „jubilejními
branami“. Otevřely se na pěti místech brněnské diecéze. Proč této příležitosti nevyužít?
A mladí lidé z celého světa se uprostřed prázdnin vydají do polského Krakova na setkání
s papežem. Nemůžeme‐li vyrazit s nimi, určitě ocení nějakou podporu, byť by to mělo bt jen
dobré slovo na cestu. Mohou nás takto „vzít s sebou“.
Nebojme se o prázdninách vyrazit na cestu či na pouť. Nejenže si takto můžeme
„vyprázdnit hlavu“ ode všech dotěrných starostí a obav, ale můžeme také načerpat nové
síly do všedních dní. Někdy to tak bývá – bolí nohy, ale srdci se uleví.
Pěkné prázdninové putování přejí
Mgr Josef Havelka, farář a Mgr Zdeněk Dršťka, kaplan.
Ohlédnutí zpět
Strávit poslední májovou neděli v přírodě u kaple Panny Marie ve Valše se snad pomalu, ale
jistě stává tradicí. Připomněli jsme si, že kaple byla posvěcena před 101 roky, pěli jsme
chválu Panně Marii, Matce Boží. V neposlední řadě jsme také prožili pěkné odpoledne při
setkání u ohně, kde se opékaly buřty. Oblíbenost toho místa potvrdili i účastníci, kterých se
shromáždilo jen o něco málo méně, než loni.
Významnými událostmi pro farnost bylo také první svaté přijímání, téměř třiceti dětí,
převážně ze třetí třídy základní školy. Děkujeme rodičům, že se rozhodli sytit své děti
pokrmem nebeským.
Slavnost Božího Těla, která je spojena s průvodem mimo kostel, je stálou připomínkou, že
Bůh je mezi námi, je posilou ke každodennímu životu z víry v Boha. Děkujeme všem
organizátorům, zvláště pak hasičům z jednotlivých obcí naší farnosti, rodičům, které
vypravily děti za družičky. Při průvodu již také tradičně hrála dechová hudba Ladislava
Prudíka.
Osmnáctý červen se velmi významně zapsal do historie naší farnosti, a snad i vlastního
Měřína. V tento den přijal jáhenské svěcení jeden z nás, bohoslovec Ladislav Bublán. Toto
svěcení mu bylo uděleno přímo v kostele sv. Jana Křtitele, brněnským biskupem Vojtěchem
Cikrlem. Dá‐li Bůh, příští rok by přijal kněžské svěcení.
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Zápisy v matrikách
Z vody a z Ducha svatého se znovuzrodil Matyáš Vacula z Chlumku
Na společnou cestu životem s Kristem z našeho kostela vykročili:
Jiří Škorpík a Veronika Škorpíková z Otína
Václav Řezníček a Romana Krejzlová z Měřína
David Urbánek a Šárka Svobodová z Měřína
Ve víře ve věčný život jsme se rozloučili a doprovodili na poslední cestě:
Josefa Zacha z Měřína
Marii Nevrtalovou z Měřína
Ladislava Kubiše z Chlumku
Josefa Mráze z Jersína
Marii Urbánkovou ze Stránecké Zhoři
Díváme se do dnů příštích
V prázdninovém čase chceme putovat na poutní místo do Kostelního Vydří. A to opět
pěšky i při použití jednostopého, či dvoustopého vozidla.
Již dlouholetou tradicí se stává pěší putování do Netína. O velké oblíbenosti svědčí
stále přibývající počet účastníků.
Děti se mohou těšit na týdenní příměstský tábor na faře v Měříně.
V plánu je také oprava zídky mezi farou a kostelem.
Požehnané dny přejí měřínští kněží .
*************************************************************************

Gratulace
Milá Věrko a milý Jožko Hradovi !
Blahopřejeme Vám k ukončení 3 letého studia na Střední odborné škole v Nasavrkách‐ obor
včelařství. Studium jste v minulých dnech oba dva ukončili s vyznamenáním.
Přejeme Vám mnoho včelařských úspěchů a radosti z Vaší práce.

Vaši kamarádi
Jarda a Milada Pazderovi,
Vlasta a Helena Procházkovi
a Jirka a Jitka Javůrkovi.
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SPORTOVNÍ OKÉNKO

Měřínská PADESÁTKA - 45. ročník

4. června se uskutečnil 45. ročník Měřínské padesátky. Start a cíl byl na fotbalovém
areálu TJ Jiskra Měřín. Letos se jí zúčastnilo rekordních 931 pěších turistů a cykloturistů.
Každým rokem tuto akci pořádá KČT Měřín.
Pro pěší turisté byly připraveny tyto rasy: 15km, 25km, 35km, 50km a 50km (noční
pochod). Mohli se přihlásit od 7 ‐ 9 hodin a na noční pochod se bylo možné přihlásit v pátek
3. června od 20 ‐ 21 hodin.
Pro cykloturisty byly připraveny tyto trasy: 25km, 45km, 65km, 85km, 100km a 65km
MTB. Mohli se přihlásit od 8 ‐ 10 hodin.
Každý účastník obdržel na startu mapku a popis trasy. Startovné bylo pro pěší trasy 50km a
100km, cyklotrasy 65km, 85km, 100km a MTB ‐ 30kč. Pro pěší trasu 30 km a cyklotrasu
45km ‐ 20kč. Pro pěší trasy 15km a 25km a cyklotrasu 25km ‐ 10kč. Členové KČT po
předložení dokladu měli 50% slevu.
Občerstvení bylo zajištěno po trasách (v restauracích a krčmách) a v cíli tradiční gulášová
polévka. V cíli každý účastník obdržel diplom. K poslechu a k tanci hrála od 16 hodin živá
hudba ‐ Chowi Band.
Autor: Denisa Motáčková
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Koruna kříbů. Tematický turistický odznak.
Koruna výstupů na vrcholy je jako pojem známá například v Himalájích (Koruna Himaláje
při absolvování všech osmitisícovek), ale také i ve Vysokých Tatrách jako Koruna Vysokých
Tater.
Koruna kříbů, nebo spíš korunka, se vztahuje k nejmenšímu pohoří ve střední Evropě ‐
Arnoleckým horám. Avšak nejenom k nim, ale ke všem kříbům v okolí Měřína,
Otínské pahorkatiny, Řehořovské pahorkatiny a Měřínské kotliny.
Celá tato oblast je turisticky velmi zajímavá nejen svým přírodním bohatstvím, ale i z
kulturně historického pohledu. Popisuje ji Turistický průvodce Měřínskem z roku 2011,
který je k dispozici na úřadu městyse Měřín.
Měřínští turisté zpracovali pro vyznavače turistických výstupů na vrcholy
turistický odznak nazvaný
M ě ř í n s k o ‐ K o r u n a k ř í b ů.

Tematický

Pro plnění odznaku je nejprve třeba zakoupit si brožuru „Z Měřína přes kříby“, tato
brožura popisuje výstup na 40 vrcholů Arnoleckých hor a přilehlých pahorkatin. K ní je
přiložený záznamník TTO.
Cena brožury, záznamníku a odznaku TTO Měřínsko – Koruna kříbů je 30 Kč. Poštovné hradí
zájemce.
Zájemce o plnění tohoto odznaku navštíví 5 povinných a 8 z 10 volitelných míst a doloží
jejich návštěvu požadovaným způsobem.
Plnění odznaku není časově omezeno.
S objednávkou, dotazy a udělením Tématického turistického odznaku Měřínsko ‐ Koruna
kříbů se obracejte na adresu: Ing. Jaroslav Sysel, Ve Vrbí 445, 594 42 Měřín. Tel.:
605 863 241, e‐mail: jarsys@post.cz
Následně Vám bude odznak zaslán.
Tématický turistický odznak sponzoroval v rámci propagace Měřínska Úřad městyse
Měřín.
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INZERCE:
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Výstavba nového chodníku
u přechodu se semaforem
Foto 22.6.2016

Montáž nového semaforu –24.6.2016

Výstavba nových rodinných domků na Balince II
Foto 22.6.2016

Nový chodník u parkoviště u ZŠ
Foto 22.6.2016

Kulturní dům – 28.6.2016
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