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RADNICE 

 

Vážení spoluobčané, 

máme za sebou poslední školní měsíc, po dlouhé době ničím nepřerušovaného 
školního roku. Děti se už těší na prázdniny po období závěrečného hodnocení jejich školní 
práce. Přejeme jim, aby završení školního roku bylo pro všechny úspěšné. Našim deváťákům 
dále přejeme, aby vše, co se v měřínské škole naučili, bylo pro ně nevyčerpatelnou studnicí 
v dalším vzdělávání.  

 
Jistě jste si již všimli, že koncem roku minulého a na počátku letošního roku probíhalo 

zasíťování sedmi budoucích stavebních parcel směrem na Velké Meziříčí. Byla vybudována 
komunikace spolu s veřejným osvětlením a samozřejmě nechybí ani ostatní sítě jako je 
kanalizace dešťová a splašková, plyn s přípojkami, veřejný vodovod a elektrické rozvody 
včetně přípojek. O pozemky je ze strany veřejnosti zatím malý zájem, vzhledem k současné 
situaci ohledně hypoték, nárůstu cen stavebního materiálu a podobně.  Zastupitelstvo obce 
na počátku rozhodlo, že prodej stavebních pozemků se uskuteční obálkovou metodou. Cena 
pozemků za metr čtvereční byla stanovena součtem všech nákladů na výstavbu sítí a výkupů 
pozemků a je minimálně 2000,-Kč/m2 + DPH. Již probíhá 2 kolo. V případě, že nebudou 
všechny pozemky prodány, rozhodne zastupitelstvo o jiném způsobu prodeje na konci června 
nebo začátkem července s tím, že výše uvedená minimální cena pozemků se vzhledem 
k vynaloženým nákladům nebude snižovat.  
 

Otevření hřiště na Balince 
Přijďte se pobavit v sobotu a v neděli 16.-17. července 2022. V sobotu po celý den 

budeme vzpomínat na začátky Rybníkářského turnaje v malé kopané, představí se i 
zakládající mužstva.  V neděli potom od 13,00 hod. proběhne odpoledne pro rodiče s dětmi. 
Pro děti budou připraveny různé soutěže ve spolupráci obce s hasiči. Celé odpoledne 
hudebně doprovodí měřínská skupina LITRPŮL. Občerstvení bude zajištěno po oba dva dny.  

 
S příchodem léta si užívejte především sluníčka, odpočinku, bezproblémové dovolené 

plné zážitků. Takových zážitků, které jste si nemohli užít v posledních dvou letech. I dětem 
přejeme tolik očekávané krásné prázdniny, ať už je tráví kdekoliv, spoustu nových kamarádů 
a nevšedních příběhů. Načerpejte všichni dostatek energie do příštích dní pracovních i 
svátečních. A než naplánujete svůj letní program, mrkněte na strany 36 – 37 tohoto 
zpravodaje. Najdete tam kulturní akce, které se uskuteční  
na začátku a během prázdnin v Měříně. Myslím, že bude z čeho vybírat. 
 

 
Ing. Jiří Servít 

          starosta 
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Výpis z jednání č. 5 Rady městyse Měřín konané dne 20.4.2022 
 

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala návrh Smlouvy č. SFP/27/2022 mezi MM a Svazem vodovodů a 
kanalizací Žďársko o spoluúčasti MM na investici „ Měřín - rekonstrukce vodovodu ul. Pod 
Dálnicí“. Celková cena díla: 3.390.071,71 Kč. Požadovaná spoluúčast pro MM je 952.022,- Kč 
z této částky.  
RMM rozhodla předložit tento návrh na nejbližší jednání ZMM. 
 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina a MM o umístění 
stavby: „Modernizace veřejného osvětlení na ul. Černická, Růžová a Jihlavská“, jejímž 
investorem je MM. Služebnost se zřizuje bezúplatně. RMM souhlasila se zněním návrhu 
Smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

4. Návrh na změnu opatrovníka – p. ….. 

• RMM vzala na vědomí usnesení Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou o přibrání 
MM jako účastníka řízení o změně opatrovníka z městyse Křižanov na městys Měřín.  

• RMM projednala předvolání MM na Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou jako 
účastníka řízení ve věci změny opatrovníka z městyse Křižanov na MM. Předvolání na 
9.5.2022 ve 12:15. RMM rozhodla vyslat na toto jednání místostarostu Ing. Pazderu. 

 

5. Řešení situace – chodník v Pustině k autobusové zastávce - dotaz a žádost  …..  
Žádají o zřízení přechodu pro chodce anebo místa pro přecházení přes II/602 mezi 
chodníkem do Pustiny a autobusovou zastávkou směrem na Jihlavu.  
RMM rozhodla objednat dopracování projektové dokumentace.  
 

6. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření mezi MM a auditorem Ing. Janou 
Scheibovou, Žďár nad Sázavou. RMM souhlasila s návrhem Smlouvy v ceně 43.000,- Kč 
(auditorka není plátce DPH) a pověřila starostu podpisem. 
 

7. Nabídka na administraci dotace na CAS pro městys Měřín: 
RMM projednala a souhlasila s nabídkou fi RDG Advisory s.r.o. na  

• administraci akce za cenu 4.800,- Kč bez DPH  

• závěrečné vyhodnocení za 6.000,- Kč bez DPH 
RMM pověřila starostu podpisem příkazní smlouvy. 
 

8. Cenová nabídka proveditelnosti – Sběrný dvůr odpadů Měřín. 

• RMM projednala nabídku fi ASPHA oběhové hospodářství, s.r.o. na studii 
proveditelnosti výstavby sběrného dvora Měřín - Pustina za cenu 94.100,-Kč + DPH.  
RMM rozhodla nabídku předložit ZMM. 

• RMM projednala Smlouvu o dílo mezi MM a fi CTS corp., s.r.o. v rámci OPŽP 2021-
2027 – výstavba a modernizace sběrných dvorů a zefektivnění systému odděleného 
sběru/svozu, k projektu Sběrný dvůr – Městys Měřín. 

RMM rozhodla vzít nabídku na vědomí. 
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9.  RMM projednala a schválila 

Objednávky KD:  

21.5.2022 Sbor dobrovolných hasičů 
Měřín, 
Koncert Morava a hosté 

 

10. RMM projednala návrh na zvýšení ceny nájmu KD na svatby a narozeniny. 
RMM rozhodla přijmout nový ceník pronájmů od 1.1.2023. 
 

11. RMM projednala podnět, který předložil p. ….. na řešení 

• odhrnování sněhu z chodníku Otínská 

• kontejner před hřbitovem, návrh na zakrytí 
RMM rozhodla přijmout organizační opatření týkající se sběru obecního odpadu. 
 

12. RMM projednala e-mail od p. Mašterové Marie, pověřené MM řešením sociálních 
situací, týkající se žádosti od p. Rálišové ze soc. odboru VM. 
RMM rozhodla sdělit p. Rálišové, že v současné době není žádný volný byt v DPS ani žádný 
jiný byt ve vlastnictví MM.   
 

13. RMM pověřila místostarostu oznámit uchazečům o pronájem plochy na pouť 2022, že 
můžou podat nabídku do 4.5.2022 v uzavřené obálce. Uchazeči se můžou osobně zúčastnit 
otevírání obálek, které bude provedeno na příští RMM. 
 

14. Rekonstrukce kabin ve sportovním areálu: 
RMM vzala na vědomí oznámení p. Tužinské, že žádost MM o dotaci nepostoupila do 
dalšího kola. 
RMM rozhodla požádat p. Tužinskou, aby sledovala další možnosti získání dotace na tuto 
investici.  
 

15. RMM schválila zadávací dokumentaci a návrh kupní smlouvy na zařízení a inventáře 
učeben dřevodílny a kovodílny. Stanovila termín otevírání obálek na úterý 10.5.2022 
v 10,00 hod. v kanceláři starosty. Jmenovala členy komise pro otevírání obálek ve složení: 
Ing. Servít, Ing. Pazdera, Mgr. Hlávková. 
 

Výpis z jednání č. 6 Rady městyse Měřín konané dne 4.5.2022 
 

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. Otevírání obálek s nabídkami na pronájem plochy, pouť 2022. 
     RMM rozhodla vybrat uchazeče Františka Hubeného ml., jako uchazeče s nejvýhodnější 
nabídkou. 
 

3. Návrh na změnu opatrovníka – p. …… 

• RMM projednala předvolání MM na Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou jako 
účastníka řízení ve věci změny opatrovníka z městyse Křižanov na MM. Předvolání na 
6.6.2022 v 11:30. 

RMM rozhodla vyslat na toto jednání místostarostu Ing. Pazderu. 
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4. RMM rozhodla souhlasit s podáním žádosti na uzavírku silnice na akci Měřínská pouť 
26.6.2022.  
 

5. RMM pověřila TJ Jiskra Měřín vybíráním poplatků od stánkařů na letošní pouti včetně 
následného úklidu.   
 

6. RMM vzala na vědomí Smlouvu o dílo mezi MM a fi CTS corp., s.r.o. v rámci OPŽP 2021-
2027 – výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému 
odděleného sběru/svozu, k projektu Sběrný dvůr – Městys Měřín. RMM pověřuje starostu 
dalším jednáním. 
 

7. Žádost o byt v DPS, p. ……, Měřín. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že v současné době 
není žádný byt volný a že bude zařazena do seznamu uchazečů. 
 

8.  RMM projednala a schválila pronájem kulturního domu 
 

Objednávky KD:  

30.8.2022 Koncert Jana Nedvěda ml.  
a Františka Nedvěda ml. 

 
9. RMM rozhodla schválit nové znění smlouvy o pronájmu prostor a zařízení Kulturního 
domu městyse Měřín - doplnění o termín úklidu oplocení. 
 

10. RMM vzala na vědomí zápis ze schůze představenstva LDO Měřín. 
 

11. RMM projednala žádost p. Čablíka Daniela o pronájem prostor zasedačky na přednášku 
na téma: Numerologie, astrologie, čakra, aura, atd.  
Termín: pátek 26.8.2022 od 18:00.  
RMM rozhodla s pronájmem souhlasit za cenu 500,-Kč. 
 

12. RMM projednala a schválila smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb 
mezi Knihovnou Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou a městysem Měřín.  
RMM pověřuje starostu podpisem smlouvy 
 

13. RMM projednala a schválila smlouvu o dílo a výzvu k podání nabídek – zadávací 
dokumentace na akci „ZŠ Měřín – bezbariérové stavební úpravy.“ 
 

14. RMM projednala a schválila Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení mezi městysem 
Měřín a firmou GasNet, s.r.o. 
RMM pověřuje starostu podpisem smlouvy 
 

15. RMM stanovila termín otevírání obálek na akci: ZŠ Měřín – bezbariérové stavební 
úpravy  na středu 25.5.2022 v 10,00 hod. v kanceláři starosty. Jmenovala členy komise pro 
otevírání obálek ve složení: 
Ing. Servít, Ing. Pazdera, Ivo Rohovský. 
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USNESENÍ č.   4/2022 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 4.5.2022 v 17.00 hodin 

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM): 
 

I. SCHVALUJE: 
1. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 4/2022. 
2. Program jednání ZMM 4/2022. 
3. Smlouvu č. SFP/27/2022 mezi městysem Měřín a Svazem vodovodů a kanalizací 

Žďársko na stavbu „Měřín – rekonstrukce vodovodu ul. Pod Dálnicí.“ 
4. Cenovou nabídku na zpracování studie proveditelnosti k výstavbě Sběrného dvora 

odpadů Měřín od firmy ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o., Brno. 
5. Pravidla prodeje zasíťovaných pozemků – Měřín, lokalita východ. 
6. Záměr prodeje části pozemků parc. č. 3035 o výměře 926 m2 (nově parc. č. 3035/5), 

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

7. Darovací smlouvu mezi městysem Měřín a Krajem Vysočina na pozemky parc. č. 
1341/1 o výměře 415 m2 v k.ú. Měřín a parc. č. 1341/3 o výměře 228 m2 v k.ú. Měřín. 

8. Účetní závěrku městyse Měřín za rok 2021 a převedení výsledku hospodaření Městyse 
Měřín za rok 2021 ve výši 10 437 804,14 Kč ve schvalovacím řízení do výsledku 
hospodaření předcházejících účetních období. 

9. Celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za rok 2021 včetně zprávy 
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného 
celku bez výhrad. 

10. Dohody o provedení práce členů Kulturní komise městyse Měřín. 
11. Rozpočtové opatření 3/2022/2ZM ze dne 4.5.2022 ve výši 177 760,- Kč. 

 
II. BERE NA VĚDOMÍ: 
1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva městyse Měřín. 
2. Zprávu z jednání Rady městyse Měřín. 
3. Zprávu kontrolního výboru. 
4. Zprávu finančního výboru. 
5. Zprávu výboru pro výstavbu a rozvoj. 
6. Rozpočtové opatření 2/2022/1RM ze dne 30.3.2022 ve výši 90 815,02 Kč. 

 
III. STANOVUJE: 
1. V souladu s ust.§ 67 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, že pro volební období 2022 – 2026 bude do  Zastupitelstva 
městyse Měřín voleno celkem 15 členů zastupitelstva. 
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Výpis z jednání č. 7 Rady městyse Měřín konané dne 25.5.2022 
 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. Starosta upozornil všechny radní na včasné podání dokumentu o střetu zájmu do 
30.6.2022. 
 

3. Místostarosta seznámil se stavem likvidace přístavku na č.p. 90. Dokumentace bouracích 
prací je hotová. V rozpočtu 2022 je na akci vyčleněno 150.000,- Kč. 
 

4. RMM projednala návrh na odměnu paní ředitelce ZŠ Měřín. RMM rozhodla odměnu 
schválit. 
 

5. Dohoda o provedení výsadby stromů mezi městysem Měřín a fi Natura verde s.r.o., 
Praha. RMM vzala návrh dohody na vědomí a rozhodla postoupit materiál na příští jednání 
ZMM. 
 

6. RMM projednala Žádost o vydání stanoviska obce k akci „Vodovodní přípojka a přípojka 
splaškové kanalizace. RMM rozhodla vyslovit souhlas s projektovou dokumentací za 
podmínky, že napojení na stávající vodovodní řad bude provedeno mimo stávající 
komunikaci. 
 

7. RMM rozhodla objednat 10 ks Regionální deskové hry o Měříně. 
 

8. Sběr nebezpečného odpadu – Technické služby VM s.r.o., RMM se seznámila 
s množstvím odevzdaného odpadu a s historií nákladů od r. 2019.  Ročně se provádí dva 
sběry.   
 

9. Mimořádné zdražení cen dopravy – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., ZR. 
RMM projednala žádost o zvýšení plateb za vývozy velkých kontejnerů umístěných ve 
Stavebninách Měřín o 10%. Důvod: vyšší ceny PHM. Měsíčně se vyváží cca 4 kontejnery, 
takže celkové zvýšení nákladů by činilo cca 10.000,- Kč za kalendářní rok. Termín zvýšení: od 
1.6.2022. RMM rozhodla schválit navýšení jednotkových cen s účinností od 1.6.2022.  
 

10. Žádost od ….. o koupi pozemku parc. č. 101/1 o výměře 19 m2, 19 m2 v k.ú. Pustina u 
Měřína. RMM rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemku a postoupit žádost ZMM. 
 

11. Žádost o navýšení rozpočtu pro Základní školu Měřín z důvodu pořízení nového serveru. 
Jedná se o částku 276 000,- Kč bez DPH. RMM rozhodla oslovit 3 firmy k podání nabídek 
k výběrovému řízení. 
 

12. Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci: „Vybavení odborné 
učebny ZŠ Měřín.“ Nejnižší nabídku podala fi Helago-CZ, s.r.o., Hradec Králové 1.076.900,00 
Kč vč. DPH.   
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Pořado
vé číslo 

Název a adresa účastníka IČO Cena s DPH 

1 KXN, s.r.o., Říčařova 611/30, 503 01 
Hradec Králové 

2878411
1 

1.079.828,2
0 

2 MERCI s.r.o., Hviezdoslavova 
1192/55b, 627 00 Brno Slatina 

4696644
7 

1.087.753,7
0 

3 HELAGO-CZ, s.r.o., Kladská 1082, 500 
03 Hradec Králové 3 

2596396
1 

1.076.900,0
0 

 

13. RMM projednala způsob organizace sběru elektro odpadu na ulici Černická. 
 
14. RMM rozhodla zveřejnit záměr směny pozemků mezi MM a p. …… za účelem získání 
pozemků na cyklostezku podél Balinky v k.ú. Pustina u Měřína. P. …… smění část parcel č. 
133/12 (735 m2) a p.č. 133/32 (286 m2), celkem 1021 m2, za část p.č. 466 (1021 m2) ve 
vlastnictví MM, dle nově vytvořených GP. 
 

USNESENÍ č.   5/2022 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 6.6.2022 v 17.00 hodin 

 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM): 

 
IV. SCHVALUJE: 
12. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 5/2022. 
13. Program jednání ZMM 5/2022. 
14. Výběr dodavatele firmu Stylstav s.r.o, Křižanov na akci s názvem „ZŠ Měřín – 

bezbariérové stavební úpravy.“ 
15. Darovací smlouvu mezi městysem Měřín a Krajem Vysočina na pozemky parc. č. 

1341/1 o výměře 415 m2 v k.ú. Měřín a parc. č. 1341/3 o výměře 228 m2 v k.ú. Měřín. 
16. Schválilo Záměr prodeje části pozemků parc. č. 3035 o výměře 926 m2 (nově parc. č. 

3035/5), parc. č. 3035 o výměře 933 m2 (nově parc. č. 3035/6), parc. č. 3035 o 
výměře 863 m2 (nově parc. č. 3035/8), parc. č. 3035 o výměře 981 m2 (nově parc č. 
3035/9), parc. č. 3035 o výměře 948 m2 (nově parc. č. 3035/10) v k.ú. Měřín dle GP č. 
1442-317/2022. 

17. Žádost o navýšení kapacity Mateřské školy Měřín ze současných 112 dětí na 130 dětí. 
18. Žádost o navýšení počtu stravovaných dětí Mateřské školy Měřín ze současných 135 

dětí na 145 dětí. 
 

V. BERE NA VĚDOMÍ: 
7. Dohodu o provedení výsadby stromů od firmy Natura verde s.r.o, Praha. 
8. Informace od komise pro otevírání obálek na prodej pozemků v lokalitě východ. 
9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD 10/2022 mezi Svazem vodovodů a kanalizací 

Žďársko a firmou CONTENT, s.r.o., Brno na akci „Měřín – rekonstrukce vodovodu ul. 
Pod Dálnicí.“  
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10. Položkový rozpočet víceprací stavby na akci „Sklad techniky a zpevněné komunikace 
Měřín.“ 

 
VI. POVĚŘUJE: 
2. Starostu zjištěním bližších informací týkajících se Dohody o provedení výsadby stromů 

od firmy Natura verde s.r.o., Praha. 
3. Starostu oznámením žadatelům o výsledku otevírání obálek na prodej pozemků 

v lokalitě východ. 
 

VII. REVOKUJE: 
1. Usnesení č. ZMM I.7 ze 4. zasedání ze dne 4.5.2022. 

 
VIII. VOLÍ: 
1. Komisi a zapisovatele pro otevírání obálek k prodeji pozemků v lokalitě východ. 

 

 

Žádáme majitele hrobů, aby nic neodkládali za pomníky. 

Ztěžuje to údržbu hřbitova. Děkujeme. 
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Vítání občánků 

 Dne 01.05.2022 proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Měřína slavnostní přivítání 

narozených občánků mezi spoluobčany našeho městyse. Přivítali jsme celkem 9 dětí    

narozených od konce listopadu 2021 do 19.03.2022.  Byly to tyto děti: 4 chlapečci – David, 

Tobiáš, Šimon a Filip a 5 holčiček - Gabriela, Sofie, Kristýna, Viktorie a Rozálie. 

 Ke slavnostní atmosféře přispěl hudební doprovod a také kulturní program, který si 

připravily děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Bartuškové  

 Maminky byly na závěr obdarovány kytičkou a dárečky pro svá děťátka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Renata 

Konvalinková 

Vzpomínka na herečku Marii Durnovou 

 Marie Durnová se narodila 24. července 1943 v Brně. S divadlem se snad už narodila, 

začala hrát už jako dítě v rodném Brně, kam se přes pražské Divadlo Jiřího Wolkera, 

libereckou a pražskou Ypsilonku, ústecké Činoherní studio a přes pražské Divadlo ABC vrátila 

do Národního divadla v Brně. Byla to velká herečka velikého srdce. Babička v Jiráskově 

Lucerně, Vévodkyně z Yorku v Shakespearově Richardovi III., Babi Emílie ve Stoppardově 

Leopoldstadtu, Magdalena v Topolově Stěhování duší. Diváci televize Nova ji mohli znát 

například ze seriálů Modrava nebo Kriminálka Anděl. Vystoupila také v Dokonalém světě. 

Posledním filmem, ve kterém si zahrála, byla česká pohádka s pohanskými motivy Největší 

dar. Herečka Marie Durnová zemřela dne 15.5.2022 ve věku 78 let.  

Část života prožila v místní části Měřína, v Pustině, kde její rodiče Milada a Jaromír Durnovi 

v roce 1974 koupili rodinný domek č.p. 419. 
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KNIHOVNA 

Konec školního roku je v knihovně už několikátý rok spojen s pasováním prvňáčků na čtenáře. 

Letos bylo pasováno 48 dětí a pasování se opět ujal kašpar Kuba. Děti obdržely knížky na čtení 

a samozřejmě i průkazku do knihovny, ovšem podle jejich výskotu se nejvíc líbily obří bubliny, 

které si pro ně Kuba letos přichystal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V úterý 7. června knihovna ožila soutěžním kláním, konal se zde totiž 1. měřínský turnaj 

ve skládání Rubikovy kostky. Soutěžilo celkem dvacet odvážlivců z Měřína i okolních obcí, 

kteří byli rozděleni do tří kategorií. V začátečnické kategorii jsme měli dva závodníky, zvítězil 

Martin Smejkal z Měřína s časem 3:03,06. V kategorii pokročilých, kam byli zařazeni ti, kteří 

kostku složili v čase 1-3 min., se sešlo sedm speedcuberů a vítězem se stal David Sysel 

ze Stránecké Zhoře, který kostku složil za 1:03,7 min. Nejpočetnější soutěžní skupinou byli 
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Experti, v té všech jedenáct závodníků složilo kostku do 1 min. Nejlepší průměrný čas ze třech 

skládání měl Lukáš Pacal z Otína, kterému průměr 0:18,46 zajistil celkové vítězství. Nejrychleji 

se povedlo složit kostku Davidovi Němcovi z Uhřínova a to v čase 0:18,02.  

Takovýto turnaj byl svého druhu v Měříně poprvé, nedalo se tedy vyhnout drobným 

organizačním nedostatkům, zvláště se ukázalo, že prostor zasedací místnosti byl pro tolik 

účastníků nedostačující. Jak hráči, tak i diváci ale odcházeli spokojení a společně se těšíme na 

další ročník a třeba také na nový rekord ve složení kostky.  

Nejrychlejší čas z letošního ročníku bude zapsán do nově vznikající knihy měřínských rekordů 

a věřím, že k tomuto rekordu budou přibývat i další. Prosím zástupce spolků i jednotlivců, 

pokud máte nějaký tip na zápis do měřínské knihy rekordů, neváhejte se mi ozvat a pomozte 

vytvořit tuto originální knihu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V létě bych vás ráda pozvala do literární kavárny, která se chystá ve dvoře před knihovnou. 

Čeká na vás veřejné čtení v podání Evy Požárové, hudební vystoupení saxofonistky Milany 

Urbanové, výstava obrazů Michala Kopřivy, výstava sbírky starých fotoaparátů Vlastimila 

Duška, burza knih, svou účast přislíbil i kašpar Kuba, který se moc těší na všechny malé 

návštěvníky. A samozřejmě, co by to bylo za kavárnu bez dobré kávy. V naší literární kavárně 

vás rádi přivítáme v neděli 21.8.2022 od 15 hodin. 
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Dostávám hodně nabídek na knihy, které máte vy doma a které byste rádi věnovali knihovně. 

Bohužel, knihovna má velice omezený prostor a vzít mohu jen takové knihy, které buď spadají 

do tzv. zlatého fondu, tedy klasiky, nebo novější knihy, které si najdou své čtenáře. Pokud 

byste ale chtěli darovat knihy do burzy (výtěžek poslouží na nákup nových knih do fondu), 

nebo si je zkusit na burze prodávat sami, zastavte se za mnou do knihovny, určitě se 

domluvíme.  

Během prázdnin se bude v knihovně půjčovat v obvyklý čas, tedy ve čtvrtek mezi 13 a 18 hod. 

Výjimkou bude čtvrtek 11.8.2022, kdy bude knihovna uzavřena.  

K době dovolených patří i četba knih, nabízím tedy pár ochutnávek z novinek naší knihovny. 
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Novinky 

Knihy pro děti 

Jezevce Chrujdu možná děti už znají, jeho další příběh z pera 

Petra Stančíka se jmenuje Jezevec Chrujda krotí kůrovce. Kniha 

je bohatě ilustrovaná s krátkými texty, ideálně se hodí pro malé 

čtenáře, ale aby se Chrujdovi podařilo zkrotit kůrovce, v tom mu 

určitě budeme držet palce všichni. Větším čtenářům nabízím sci-

fi dobrodružství jedenáctiletého Martina Ztraceni v čase od 

Petry Braunové.  

Knihy pro dospělé 

Povídky jsou pro někoho jako takové jednohubky, každá s jinou 

pomazánkou a rozdílným zdobením, některé chutnají víc, jiné 

míň. Podobné to bude i s knihou povídek deseti současných 

českých prozaiků (namátkou Alena Mornštajnová, Petra 

Dvořáková, Jaroslav Rudiš, Anna Bolavá nebo Boris Dočekal) 

s názvem Má mě ráda, nemá mě ráda. Populární žurnalista 

a spisovatel Josef Klíma v knize Hřebec a kráska přináší nové 

kriminální příběhy, vyzkoušejte, jestli dokážete vraha odhalit 

dříve než vyšetřovatelka Klára Radová. Odpočinkové čtení jistě 

přinese kniha Kataríny Gillerové Mlha mezi námi nebo Počkej na 

mě v Paříži od Kirstin Harmel.  

Poslední nabídka, kterou pro vás mám, se netýká knih, ale divadla. Dostala se ke mně 

možnost divadelního předplatného do Horáckého divadla do Jihlavy. Vím, že dříve se 

z Měřína jezdilo, možná by bylo hezké na to navázat. Pokud by tedy měl někdo zájem 

o divadelní předplatné, zastavte se za mnou do knihovny, ráda vám předám podklady k příští 

divadelní sezóně a řeknu bližší informace. 

Všem vám přeji krásné léto, ve kterém najdete čas na odpočinek, na své blízké ale i sami 

na sebe. Budu se těšit, pokud se uvidíme v knihovně nebo u kávy či sklenky něčeho jiného 

v literární kavárně. Dětem přeji krásné prázdniny! 

Lucie Čížková 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

Končí školní rok 2021/2022 a máme tady přehled akcí za jeho poslední dva měsíce. 

Školní parlament navrhl uspořádání celoškolní akce Den bez tašek. Na Den dětí 1. června se 

žáci druhého stupně učili jen první tři hodiny. Učebnice, sešity a další pomůcky si měli přinést 

v něčem jiném než v klasickém batohu. Ve škole se proto objevily kočárky, autíčka, pytle, 

počítačové bedny, nákupní koše, šlapací traktůrek, košíky na houby a další. Někteří projevili 

opravdu velkou míru fantazie. Zbylé vyučovací hodiny pak strávili se svými třídními učiteli. 

Protože bylo krásné počasí, vyšli si na vycházky do okolí školy, hráli různé hry, povídali si. Děti 

z prvního stupně měly také program se svými vyučujícími. Letošní Den dětí se opravdu vydařil. 

 

V úterý 2. června byli v měřínské knihovně letošní prvňáčci pasováni na čtenáře. 

Všichni zvládli techniku čtení, a proto se knížka může stát jejich společníkem. Paní knihovnice 

pro ně připravila zábavný program a jako dárek na památku všichni dostali knížku. Věřme, že 

se z nich stanou pravidelní návštěvníci místní knihovny a že jim knížky přinesou do života 

hodně hezkých chvil. 
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V pondělí 13. června jsme uspořádali pro žáky prvního stupně zážitkový program na 

téma prevence dětských úrazů. Cílem bylo upozornění na nebezpečí, která život dětem 

přináší. Dalším cílem bylo také nacvičit chování v situaci, která může ohrozit zdraví nebo 

dokonce život. S žáky naší školy si náročné situace vyzkoušeli také děti z netínské školy. 

Jednotlivá stanoviště připravili pracovníci Krajské hygienické stanice Jihlava a příslušníci 

Policie ČR. 

V pondělí 20. června a ve čtvrtek 23. června si žáci devátých ročníků vyměnili role 

s učiteli prvního stupně a vyzkoušeli si, jaké to je být učitelem. Samotnému vyučování 

předcházela dlouhá a pečlivá příprava, na jejímž konci museli všichni deváťáci ukázat 

zpracované přípravy na jednotlivé vyučovací hodiny a vyzkoušet si učení na svých spolužácích 

ze třídy. Teprve potom mohli předstoupit před žáky prvního stupně.  Učili ve dvojicích a na 

každou dvojici připadly dvě až tři vyučovací hodiny. Všichni zjistili, že to, co z lavice vypadá 

jednoduše, vůbec tak jednoduché být nemusí. 

V závěru školního roku se pravidelně konávají projektové dny zaměřené na ochranu 

člověka za mimořádných okolností. Po dvou letech, kdy akce z důvodu epidemie covidu 

nemohla proběhnout, se letos opět uskutečnila. Pro první stupeň si jednotlivé aktivity na 

stanoviště připravili žáci 9. B pod vedením pana učitele Sklenáře a členek zdravotnického 

kroužku. Pro druhý stupeň byl připraven okruh kolem Měřína. I zde byla jednotlivá stanoviště 

plná úkolů a otázek.  

Přejeme všem spoluobčanům krásné prázdniny plné odpočinku, zážitků a pohody. 

 Mgr. Iva Kolářová 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

          

I letos jsou prázdniny už za dveřmi. Ze školky odchází 29 dětí.  Tolik dětí bylo také 

přijato v květnu na volná místa. Přestože máme o jednu třídu navíc, přihlásilo se tolik dětí, 

že jsme museli téměř třetinu ještě odmítnout. Po dohodě se zastupiteli obce jsme požádali 
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o navýšení kapacity tříd ve školském rejstříku.  Nyní čekáme na rozhodnutí kraje, zda nám 

navýšenou kapacitu schválí. 

       Konec roku probíhá v MŠ vždy podobně. Děti se vydaly na školní výlet – letos všechny 

třídy navštívily Peklo Čertovinu u Hlinska.   

Pohádkou a hudebním pořadem jsme oslavili nejen „Den dětí“, ale i závěr roku. Byli jsme se 

podívat na štěňátka u Požárů, vyšli jsme si k rybníku Nedomanských, kde jsme pozorovali 

život ve vodě a kolem ní. 

Na obecním úřadě se paní Radka Janečková a Zdeňka Klimešová rozloučily s předškoláky a 

proběhlo pasování na školáky. S dětmi jsme navštívili i první třídy v základní škole.  

       Než začne nový školní rok, uskuteční se úvodní rodičovská schůzka, její termín bude 

uveden na webových stránkách školy. 

Všechny děti, které po prázdninách nastoupí, by měly mít zažité základní hygienické návyky, 

tzn. - dovedou si říci na WC, umí jíst lžící, pít z hrnečku a částečně se oblékat.   

Za kolektiv MŠ Měřín přeji všem dětem i rodičům krásné prázdniny a nashledanou v novém 

školním roce.                            

Jana Janů 
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ŠKOLA UMĚNÍ V MĚŘÍNĚ 

 
 

Lépe nežli u moře, je na hudebním táboře ☺ 
 
Máme posledních šest míst na tradiční hudebně-dramatický tábor ŠUMění.  
 
Termín: 24. – 30. července 2022 
 
Místo: Penzion U Šikulů v Bolešíně 
 
Cena: 4.500,- 
 
Více informací, fotky a videa z minulých let na www.sum-merin.cz 
 
 
 

 

          

http://www.sum-merin.cz/
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚŘÍN 

PROBĚHLÉ AKCE SDH MĚŘÍN 

V sobotu 23. dubna jsme byli pořadateli námětového cvičení v našem okrsku. V Měříně a 

jeho blízkém okolí jsme připravili 11 

stanovišť, kde si zúčastněné sbory 

zkusily práci s dýchací technikou, 

motorovou pilou, komunikaci 

vysílačkou, hledání pohřešované 

osoby, výměnu kola, požární útok či 

zdravovědu. Děkujeme všem 

jedenácti družstvům za účast, Zdendovi Vaňkovi za nápad a všem, co se podíleli na organizaci 

za odvedenou práci.  

Poslední dubnová noc již tradičně patří čarodějnicím. Akce byla zahájena na náměstí u kašny 

lampionovým průvodem malých i velkých 

čarodějnic, ježibab a černokněžníků. Na 

prostranství u kostela pro ně bylo připraveno 

několik soutěží, které prověřili jejich 

kouzelnické schopnosti. Se západem slunce 

jsme škrtli zápalkou a zapálili připravenou 

hranici. Vydařené počasí napomohlo k příjemné atmosféře celého večera podpořeného 

dobrým jídlem a pitím. 

Sobota 21. května patřila v kulturním domě živé hudbě. Měřínští hasiči 

uspořádali rockový večer se začínající kapelou Erupce završený 

vystoupením skupiny Morava. Přestože jsme během koncertu po očku 

sledovali vítězné klání českých hokejistů, na parketu se řádilo až do rána. 
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VÝJEZDY JSDH MĚSTYSE MĚŘÍN (OD 22. DUBNA) 

12. května 

Odpoledne vyjížděla jednotka k požáru lesní hrabanky v katastrálním území obce Krásněves. 

Škoda 30 tis., uchráněno 300 tis. Kč. 

20. května 

V poledne jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse Měřín vyjížděla k ohlášenému 

požáru skládky komunálního odpadu ve Velkém Meziříčí. Provedena likvidace. Beze škody. 

19. června 

Večer měřínští hasiči zasahovali při požáru dřevěné chatky ve Velkém Meziříčí. Beze škody. 

20. června 

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

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

Léto je tady. Než půjdete k vodě, zkuste se chvilku zamyslet nad našimi radami. A proč? 

Protože tonutí dětí je bohužel velmi častou událostí, se kterou se hasiči v letních měsících 

setkávají. A nejsou to milé příběhy. 

1. Výlet k vodě s dětmi předem pečlivě plánujte. Vyberte vhodné místo a děti vybavte 

plaveckými pomůckami, které odpovídají jejich plaveckým schopnostem. 

2. Neplavce nespouštějte ve vodě z očí ani na mělčině. K tragédii může dojít i během 

několika vteřin. 

3. Pro malé děti jsou vhodné například vestičky na plavání s jištěním mezi nohami nebo 

alespoň rukávky z pevného materiálu spojené s břišním pásem. 

4. NAFUKOVACÍ KRUH NE - je spíše na hraní, než ke 

zvýšení bezpečí. 

5. Pro rychlou pomoc při potížích můžete mít 

připravený tzv. házecí pytlík, záchranářský plovák, 

pěnovou žížalu nebo zkrátka cokoliv, co pomůže 

udržet se na hladině. 

 

Speciální pozornost věnujte zabezpečení svého vlastního bazénu před tím, aby do něj 

nespadlo malé dítko. 
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FARNOST 

Vážení občané, farníci,  

chci vám nejdříve popřát poklidný čas dovolených a dětem pěkné prázdniny. Vám, kterých se 

již čas dovolených netýká, přeji čas radosti a pokoje.  

 

Mnozí z nás máme své favority. Jsou to lidé, které preferujeme, zaujali nás. Dáváme je do 

popředí, obdivujeme je, spoléháme na ně. Pro některé je to i svatý Cyril a Metoděj, kteří jsou 

úzce spjati s naším národem a přišli do naší země na žádost tehdejšího panovníka. Důvodem 

pozvání a jejich příchodu na Moravu bylo, aby zde zaznívalo Boží slovo srozumitelným 

jazykem, tedy slovanským. Ještě před příchodem na Moravu sestavili písmo, pak do něho 

přeložili Boží slovo.  Díky tomu se stali tlumočníky Božího slova. Ve známé písni se zpívá: 

„Jazykem rodným Boží chválu pěli, mateřskou řečí knihy svaté psali.“ Druhým jazykem je láska. 

Když přicházíme na svět, součástí životní výbavy je schopnost milovat. Naším jazykem je láska. 

A opět ve známé písní se zpívá: „Získali láskou Kristu národ celý, život nám po vše věky 

zachovali.“  Když zaznívá lidské slovo vyslovené s láskou, utváří se vztahy, které potěší, 

povzbudí. Když zaznívá Boží slovo, utváří se nejen vztah s Bohem, ale i vzniká, roste a posiluje 

se víra v Boha. Víra, která nám umožní přijmout od Boha vše, co pro nás připravil.  
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Pohled do dnů minulých  

U kaple ve Valše, která je zasvěcena Panně Marii, jsme se setkali v závěru měsíce května. 

Farníky a účastníky z jiných farností neodradil ani déšť. V letošním roce, již po druhé, byla na 

setkání paní Emilie Harantová, roz. Hájková, pro kterou byla Valcha domovem. Nyní žije 

v Mariánských Lázních a prostřednictvím telefonu pozdravila všechny přítomné.  

Poděkování rodičům, kteří připravily děti v prvnímu svatému přijímání celkem přistoupilo 18 

dětí. Kéž se rodiče stanou oporou i časech příštích.  

Velkou náboženskou slavnosti je Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo. Nejedná se o nějaké 

bezduché připomínání historie a tradic, ale do popředí vystupuje ujištění, že Pán Ježíš je 

s námi a kráčí s námi dějinami. 

26. května jmenoval Svatý otec  František, 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. 

Ing. Pavla Konzbula, Dr. Úřadu se ujme 29. června v brněnské katedrále. Uvedení do úřadu 

spočívá v tom, že se přečte bula – rozhodnutí papeže – a předá se biskupská berla, symbol 

úřadu.   

Pohled do budoucna 

Prázdniny na faře budou ve znamení příměstských táborů i táborů pobytových.  

29. června, při večerní bohoslužbě oslaví výročí kněžského svěcení: rodák P. Ladislav Bublán 

– 5 roků, rodák P. Pavel Sobotka – 20 roků a měřínský farář P. Josef Havelka – 36 roků.  

Poutě v obcích farnosti a okolí: 3. července v Pohořílkách, kaple je zasvěcena sv. Cyrilu a 

Metodějovi, 17. července pouť v Otíně, kaple je zasvěcena Panně Marii Karmelské, 24. 

července v Jersíně, kaple je zasvěcena sv. Anně. U příležitosti svátku sv. Anny se slaví světový 

den seniorů. 

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

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

Svědectví matrik 

Svátost křtu přijali: Michal Patrik Letmajer z Pavlínova, Nina Uchytilová z Měřína, Ema Černá 

z Měřína, Aneta Markéta Pólová z Měřína, Tobiáš Oldřich Knoz z Měřína, David Vojtěch 

Abeska z Jabloňova a Filip Antonín Josef Přibyl z Měřína.  

S vírou ve věčný život jsme se rozloučili: s Marií Peroutkovou z Měřína, Anežkou 

Čermákovou z Měřína, Anežkou Pelíškovou z Pavlínova, Jiřím Peroutkou z Černé, Marií 

Pospíchalovou z Měřína, Věrou Tumovou z Dědkova, Stanislavem Dočekalem z Chlumku, 
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Karlem Lázničkou z Měřína, Petrem Foltinem z Blízkova, Josefem Šaškem z Měřína a Josefem 

Havelkou z Chlumku.      

Na společnou cest životem vykročili z kaple v Blízkově Jiří Veselý z Blízkova a Anna Plechatá 

z Blízkova. Z Měřínského kostela vykročili Ladislav Dufek ze Žďáru nad Sázavou a Petra Pólová 

z Měřína. 

Vše dobré a požehnaný čas přeje     P. Mgr. Josef Havelka, farář 

JEDNOTA  OREL  MĚŘÍN 

     V neděli 29. 5. 2022 uspořádala naše jednota pro rodiny s dětmi Dětský den. Předpověď 

počasí vůbec nebyla příznivá, přesto na cestu plnou úkolů a odměn vyrazilo 48 soutěžících 

dětí se svými rodiči či prarodiči. Trasa začínala na parkovišti u školy, kde každý soutěžící 

obdržel svoji kartičku. Malý dárek čekal i na doprovod dětí. Po cestě, která vedla kolem 

Nového rybníku a Balinky, plnily děti zajímavé úkoly, např. různé překážkové dráhy, skákání 

v pytli, chytání rybiček, hod na cíl, poznávání lesních zvířátek nebo rybářské úkoly. Za splnění 

získaly děti malý dárek. Na závěr cesty přišli všichni na farní zahradu, kde soutěžící dostali 

párek, který si opekli. 

     Děkujeme všem sponzorům (Městys Měřín, Agro Měřín, Alpa Velké Meziříčí, Agrocentrum 

ZS, MC Donald´s a Kaufland). Velké díky organizátorům, kteří perfektně zvládli svůj úkol i 

v nepřízni počasí, 

a hlavně všem 

dětem a jejich 

doprovodu za to, 

že se nenechali 

odradit deštěm a 

odpoledne si užili i 

v pláštěnkách .  

    

 V pátek 4. 11. 2022 uskutečníme zájezd do Prahy na muzikál Slunce, seno, jahody. Začátek 

představení je v 19.00 h, odjezd asi kolem 16.00 h. Zájemci se mohou nahlásit na tel. č. 

777 161 878. 
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SPORT 

 

 
 

MĚŘÍNSKÁ PADESÁTKA 
“…trasy pro všechny, pěkná příroda, pohodová atmosféra,  
vůně gulášovky a ručně psaný diplom,…” 
 

První červnovou sobotu měřínské hřiště ožívá už brzy ráno, již 51 let. Chystá se prezence a 
ladí poslední detaily před vypuknutím již tradiční turistické akce. Letos se Měřínská padesátka 
konala již po padesáté prvé a ve vzduchu visí otazník nad počtem účastníků. 
 

Pěší i cyklisté se totiž registrují těsně před startem, a tak do poslední chvíle není jasné, kolik 
lidí vyrazí na trasy. Po zaplacení symbolického startovného, každý účastník obdrží mapku s 
popisem. Každý rok se pořadatelé snaží o co nejlepší značení, ale často největší dobrodružství 
zažijete, právě když se ztratíte. :)  
 

Přicházející účastníci se na place před kabinami mísí s turisty, kteří se vrací z noční padesátky, 
ta startuje v páteční podvečer. Pohodovou atmosféru podkresluje hudba, linoucí se z 
amplionu, která je pravidelně prokládána uvítáním a organizačními pokyny, předsedy klubu 
prof. Josefa Fialy.   
 

Pro širokou veřejnost nachystali měřínští turisté pěkné trasy, od nejkratší sedmikilometrové, 
tzv. kočárkovou, tak klasické trasy na 15, 25, 35 a 50km. Spojením noční a denní padesátky 
mohou zdatní turisté absolvovat dálkový pochod na 100km. Na takto dlouhou trasu vyrazili 
tři turisté. Celkem 877 účastníků se vydalo na pochod po okolí Měřína “po svých”. 
 

Cyklistů se letos sjelo 684. Pro ty byly nachystány trasy od 20 až do 100km. Pro vyznavače 
jízdy v terénu byla připravena trasa MTB (z anglického mountain bike, rozuměj horské kolo). 
Letos se také ve stejné dny konal 20. Celostátní sraz cykloturistů, za jehož organizaci se 
aktivně zasloužil Ing. Jaroslav Sysel a kolektiv. Celkem, krajinou jižního Měřínska, prošlo a 
projelo 1561 účastníků. 
 

Po návratu na hřiště a předložení mapky s razítky z kontrol obdrží každý účastník diplom, 
malou odměnu, a hlavně si může pochutnat na tradiční gulášové polévce, která je v rámci 
startovného pro všechny účastníky zdarma. 
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K zakoupení jsou na místě trička s logem M50, hrníčky, turistické známky a další reklamní a 
sběratelské předměty. Samozřejmě se najde i něco dobrého k jídlu a pití. Děti si odpoledne 
mohli zpříjemnit skákáním v nafukovacím hradu. 
 

Měřínská padesátka je pořádána s podporou městyse Měřína, Základní školy Měřín, obchodní 
společnosti ALPA, a. s., Velké Meziříčí, České unie sportu a webové databáze turistických akcí 
www.nacestu.cz. 
Děkujeme všem pořadatelům, protože M50 dělají tito lidé srdcem. Děkujeme také všem 
účastníkům a příznivcům, ti dělají tuhle akci tak výjimečnou. 
 

Další informace a popisy tras lze získat také na www.merinska50.cz,  
nebo na facebookové stránce merinska50. 
 

Těšíme se na setkání zase za rok, v sobotu 3. června 2023.  
 

* ZDRÁVI DOŠLI, ZDRÁVI DOJELI * 
za KČT Jiskra Měřín 

Ing. Bc. Aneta Aya Hnízdilová /Anče/ 
 
POČTY ÚČASTNÍKŮ MĚŘÍNSKÉ PADESÁTKY 
51. ROČNÍK, 4. 6. 2022 
 

Měřínská padesátka je v současné době největší klasická turistická akce odborů v oblasti KČT 
Vysočina.  
V letošním roce byla dosažena druhá nejvyšší účast 1561 účastníků. 
Akce byla spojena s 20. Celostátním srazem cykloturistů, s účastí 706 cykloturistů. 
 

ÚČAST PODLE KATEGORIÍ 
 

Pěší:       Cyklo: 
7 km     293    20 km   187 
15 km    325    40 km   258     
25 km   143    60 km   97 
35 km   42    80 km   21 
50 km   42    100 km  35 
50 km noční  32    MTB   80 
PĚŠÍ CELKEM  877    CSC   6 
       CYKLO CELKEM 684 

CELKEM   1561 účastníků 
 

Akce 20. CSC se zúčastnili cykloturisté Měřínské padesátky a cykloturisté z celé republiky v 
počtu 706 osob. 
O hladký průběh 51. Měřínské padesátky a 20. Celostátního srazu cykloturistů se staralo 
celkem sedmdesát pořadatelů z KČT Měřín. 

za KČT Jiskra Měřín 
Ing. Jaroslav Sysel 
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Obr. Start a cíl na fotbalovém hřišti TJ Jiskra Měřín 

 

 

Obr. Účastníci se registrují k jednotlivým trasám (cyklo, pěší) 
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Obr. Zázemí psaní diplomů 

Zleva: J. Bartušek, J. Lázničková, K. Fialová, J. Fiala, L. Sýkorová 

foto: A. Hnízdilová, taktéž psaní diplomů 

 

    

Obr. Pořadatelé, zleva: J. Láznička, P. Pacal, I. Hnízdilová, J. Sysel 



29 
 
 

 

Obr. Předání ocenění za najeté km, zleva: T. Fiala, J. Sysel, J. Fiala 

 

   

Obr. Kontrola na stanovišti Zátiší 
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DĚTSKÝ DEN PLNÝ SPORTU A HER A SPOLEČNÉ UKONČENÍ FOTBALOVÉ SEZÓNY ROČNÍKU 

2021/22 TJ JISKRA MĚŘÍN PROBĚHL 18.6.2022 NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI 
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FOTBAL – TABULKY: 
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Chceš si to rozdat s horou? 
... nebo se jen proběhnout? 
Překonej se! A zdolej horu! 

 

Ať jsou Tvé motivace jakékoliv. Ochutnej pravou Vysočinu! Zkus si Dědkovskou. Mákni si! 

V sobotu 13.8. pořádá parta sportovních nadšenců Měřínský Kros – s podtitulem “opravdový 
přespolní běh“. Jedná se o běh, kde na účastníky čekají kromě krás Vysočiny také 13km a 1 
hora. Trasa provede běžce přes pole, luka i lesy až na vrchol Dědkovské hory, odkud 
přeběhnou sjezdovku a stočí se kolem osvěžujících rybníčků zpět do Měřína. 

Začátek registrace je ve 12:00 na hřišti za ZŠ Měřín a začátek běhu je ve 14:00 tamtéž.  

Od 14:05 začne Junior Kros dětský překážkový běh, který je pro všechny děti (5-13let) a je 
zdarma. Tak neváhejte přivést i své ratolesti. Kolem 15. hodiny budeme očekávat nejrychlejší 
běžce. Po celou dobu bude na hřišti k dispozici obří skákací hrad pro děti a občerstvení. Více 
info a registrace na www.beh.merin.info   

Kromě přespolního běhu pro dospělé a dětského překážkového běhu  se na stejném místě 
uskuteční tradiční Večerní volejbalový turnaj, který začne v 16:00. Turnaj vyvrcholí finálovým 
zápasem ve 24:00. Velmi kvalitní týmy z daleka i blízka zde poměří síly v turnaji smíšených 
šestic (4+2). Tento formát nabízí atraktivní podívanou pro všechny sportovní fanoušky! 

Praktické tipy a zajímavosti: Na hřišti lze uschovat věci. K dispozici bude improvizovaná 
studená sprcha. Využijte prosím parkoviště před ZŠ Měřín. Na trase spálíte minimálně 
1200cal, které vám po doběhnutí pomůžeme doplnit :)  

Časový harmonogram se může změnit kvůli aktuální situaci, počasí či jiné nepředvídatelné 
události. Aktuální info na webu www.beh.merin.info a v hlášení místního rozhlasu před 
turnajem.  

Na setkání na hřišti, na diváky a na běžce se těší, 

Jaroslav Pazdera, Lukáš Mužátko, Tomáš Uchytil, Marian Kosour 

 

 

http://www.beh.merin.info/
http://www.beh.merin.info/


35 
 
 

 

 



36 
 
 

KULTURA 
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INZERCE 
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