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OKÉNKO RADNICE
Vážení spoluobčané,
není to tak dlouho, kdy jsme zahajovali nový školní rok, ale bohužel čas nelze zastavit
a konec školního roku máme za sebou. Pro děti je to dobrá zpráva – hurá, máme prázdniny.
Budova základní školy po dobu prázdnin osiří, protože letos nebudou prováděny žádné
stavební práce. Je připravena rekonstrukce školní jídelny a jejího zázemí ve sklepních
prostorách. Stavba je vyprojektována v hodnotě necelých 3 milionů a bude směřována na rok
2020. Jiné je to s budovou mateřské školy, kde jsme si pro letošní prázdniny připravili
částečnou rekonstrukci druhého pavilonu, spočívající v úpravách šaten a kuchyněk, výměně
vodovodu v sociálních zařízeních, výměně radiátorů s regulací a úpravě kotelny včetně
stavebních úprav podlahových ploch. Dále bude provedena příprava na chystanou přístavbu
mateřské školy, a to je napojení na kanalizaci, vodovod, topnou soustavu a další potřebné
sítě. Z toho důvodu je chod MŠ omezen. V příštím roce dojde k zahájení plánovaného
rozšíření školky o jednu třídu, zřízení bezbariérového vstupu, zvýšení míst pro parkování
rodičů u MŠ a příprava ploch
na možné budoucí rozšíření
dětského hřiště.
Během prázdnin bude
dokončena
výstavba
chodníku v Pustině, včetně
úpravy koryta. Pokračují
práce na Balince a na
přechodu pro chodce na ulici Černická. Na září připravujeme dokončení povrchů komunikací
a chodníků na Balince III. etapě, na Zabráně, Zabránce a
u nového hřbitova. Pro seniory
jsou během prázdnin připraveny naučné semináře, o kterých se dočtete v tomto zpravodaji.
Ještě bych rád upozornil všechny řidiče na nedovolené parkování na chodnících, zeleni
a ostatních pozemcích. Zejména plocha u kostela není určena pro parkování nákladních
vozidel ani traktorů a plocha u nového hřbitova není určena pro parkování kamionů.
Poděkování patří všem hasičům, kteří se jednak podíleli na odstraňování bahna a
čištění kanálů po záplavě a dále pomáhají se zaléváním obecní zeleně jak v obci, tak na
hřbitovech.
Na závěr bych rád popřál našim školákům a dětem ze školky krásné a slunné prázdniny.
Pohodové prázdniny také všem kantorům, vychovatelům, panu školníkovi, uklízečkám a
zaměstnancům školních jídelen.
Ing. Jiří Servít
starosta
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USNESENÍ č. 2/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 24.4.2019
v 17.00 hodin
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I. SCHVALUJE :
1. Program jednání ZMM 2/2019.
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 2/2019.
3. Smlouvu o dílo č. J0031900591 mezi městysem Měřín a firmou COLAS CZ, a.s. Praha na
stavbu „Městys Měřín, místní část Pustina -chodník podél silnice III/3491, úprava zastávky
HD na silnici II/602“ .
4. Směnu pozemku p.č. 29/5 zahrada o výměře 1m2 za p.č. 574 ostatní plocha o výměře
1m2 v k.ú. Pustina u Měřína a prodej pozemku p.č. 29/4 zahrada o výměře 4m2 v k.ú.
Pustina u Měřína.
5.Uzavření dohody o narovnání s firmou Apulach ve výši 50.000,-Kč.
6.Zrušení částky ve výši 173 321,-Kč z pohledávek z podrozvahových účtů .
7.Podání výzvy k odstranění stavby na pozemku p.č. 83/4 v k.ú. Měřín.
8.Předloženou nabídku firmy MetalPro Vysočina s.r.o. Měřín na opravu bran na novém
hřbitově.
9.Měsíční odměnu zástupci obce v LDO Měřín za výkon funkce předsedy představenstva
LDO Měřín.
10.Dodatek č.1 ke Smlouvě uzavřené dne 18.6.2018 mezi městysem Měřín a SVaK Žďársko
na akci : „Měřín – intenzifikace a rekonstrukce ČOV“.
11.Smlouvu o dílo č. 1/4/19 mezi městysem Měřín a Pavlem Ondráčkem, Studio P, Žďár nad
Sázavou na pracování Změny č.1 územního plánu Měřín, Kraj Vysočina.
12.Celoroční hospodaření městyse Měřín a závěrečný účet městyse Měřín za rok 2018
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního
samosprávného celku – bez výhrad.
13. Účetní uzávěrku městyse Měřín za rok 2018 a převedení výsledku hospodaření městyse
Měřín za rok 2018 ve výši 12 505 072,39 Kč ve schvalovacím řízení do výsledku
hospodaření předcházejících účetních období. Zisk hospodářské činnosti ve výši
75.848,69 Kč bude ponechán na účtu hospodářské činnosti.
14.Rozpočtové opatření RO 2/2019/2ZMM ze dne 24.4.2019 ve výši 3.528 446,- Kč.
15.Provedení změny katastrální hranice mezi katastrálním území Měřín a katastrálním
území Pustina u Měřína v úseku tvořeném rozhraním p.č. 1710/3 v k.ú. Měřín a č. 199/3,
č. 199/2 v k.ú. Pustina u Měřína.
16. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městysem Měřín
A Krajem Vysočina na akci „Přechod pro chodce přes krajskou komunikaci II/348“
a osvětlení přechodu na ul. Černická.
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II. BERE NA VĚDOMÍ :
1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva městyse Měřín.
2. Zprávu z jednání Rady městyse Měřín.
3. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
4. Zprávu o činnosti finančního výboru.
5. Zprávu o činnosti výboru pro výstavbu a rozvoj.
III. NESCHVALUJE :
1.ZMM neschválilo pronájem části pozemku p.č. 83/1 v k.ú. Měřín.
IV. POVĚŘUJE :
1.Mgr.Petra Matějíčka zajištění podání výzvy k odstranění stavby na p.č. 83/4 v k.ú. Měřín.
2.Starostu Ing.Jiřího Servíta jednáním s majitelem pozemků p.č.1135 a 1136/1 v k.ú. Měřín
o možnosti prodeje.
V. ROZHODLO :
1.O doplnění obsahu Změny č.1 Územního plánu Měřín, tj. prověřit předložené návrhy č.14
– 17 ve Změně č.1 Územního plánu Měřín.
2. O ustanovení určeného zastupitele v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f)
stavebního zákona, kterým je Ing. Jiří Servít.
Ing. Jiří Servít, starosta v.r.
**************************************************************************
Výpis z jednání č.8 Rady městyse Měřína konané dne 15.5.2019
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM obdržela žádost o vyjádření pro územní souhlas a ohlášení stavebního záměru
na novostavbou RD na pozemku 1311/11 v k.ú Měřín stavebníka …. .
RMM rozhodla s žádostí a dokumentací souhlasit.
3. RMM projednala žádost Rybářů Měřín.z.s. o výjimku z pronájmu rybníka Nový na tradiční
krajskou feederovou ligu FEEDER CLUBU Třebíč, dne 21.6.-23.6.2019.
RMM rozhodla s žádostí souhlasit.
4. RMM projednala stížnost p. …. na způsob prořezání keřů mezi parkovištěm u zdravotního
střediska u jeho RD. RMM rozhodla pověřit starostu odpovědí žadateli.
5. RMM projednala žádost o poskytnutí daru na provoz Linky bezpečí, z.s., která telefonicky
pomáhá dětem a mladým lidem v krizových situacích. RMM rozhodla dar neposkytnout.
6. RMM schválila Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.1911230368 mezi MM a Colas a.s. na akci
„Městys Měřín, místní část Pustina……úprava zastávky HD na silnici II/602“ .
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Cena je snížena o položku „D+M nový přístřešek na zastávce autobusů… včetně základů“
Cena je snížena o 139.512,-Kč vč. DPH na částku 3.243.289,36 Kč.
7. RMM projednala a schválila Smlouvu o výpůjčce mezi MM a AVE CZ o výpůjčce nádob na
sběr jedlých olejů a tuků. RMM pověřila starostu podpisem.
8. RMM vzala na vědomí žádost p. …., o koupi pozemku p.č. 1208 (204m2) v katastrálním
území u domu č.p.241, který vlastní. RMM rozhodla předložit žádost na ZMM a provést místní
šetření.
9. RMM projednala žádost p.…., o prodloužení nájemní smlouvy na nájem bytu v 2.NP
radnice. RMM rozhodla prodloužit nájem do 31.12.2020.
10.RMM schválila znění nájemní smlouvy na nájem pozemku cca 1.000 m2 v lokalitě
Strážnice mezi MM a … .Za cenu 250,-Kč/rok s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro užívání pro
zemědělské účely.
11. RMM projednala Žádost VM Rekostav, s.r.o. o vyjádření ke stavbě Měřín, příp.NN,
p.č.594/1,… .“ RMM rozhodla s žádostí a dokumentací souhlasit a pověřuje starostu
podpisem dokumentace.
12. RMM schválila znění Smlouvy o vykonávání přezkoumání hospodaření mezi MM a HB
AUDITING, s.r.o. na přezkoumání hospodaření MM za rok 2019.
13. RMM projednala a schválila proplacení faktury ve výši 2.880,-Kč firmě Ing. Sjoerd Willem
van dan Berg, Vídeň 155, za vypracování změnového listu na skácení stromu ve vlastnictví
MM na p.č. 12/4 v k.ú. Měřín.
14. RMM vzala na vědomí oznámení o konání Hudebního kulturního festivalu v rekreačním
středisku Meziříčko ve dnech 30.5.-2.6.2019, kterou zaslal SPOLEK MAYAPUR Praha.
15. RMM vzala na vědomí žádost p. …, o zaměstnání na VPP na zkrácený pracovní úvazek.
RMM rozhodla oznámit žadatelce, že v současné době není žádné pracovní místo volné. Její
žádost bude zařazena do seznamu uchazečů.
16. RMM projednala návrh smlouvy o dílo na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví na staveništi akce: Městys Měřín, místní část Pustina-chodník podél silnice
III/3491, úprava zastávky HD na silnici II/602“ předloženou p. Česlavem Veselým, Žďár nad
Sázavou za cenu 10.000,-Kč bez DPH. RMM rozhodla návrh smlouvy přijmout a pověřila
starostu podpisem.
17. RMM projednala a schválila text znění Výzvy k odstranění stavby, který bude zaslán p. ...
Jedná se o odstranění stavby, bývalé herny, na p.č. 83/4 vedle hasičské zbrojnice.
18. RMM rozhodla vyzvat pana … k zajištění volně pobíhajících psů. Současně rozhodla vyzvat
p. … k nápravě škody způsobené na ulici Zahradní.
19. RMM rozhodla souhlasit s uzavírkou silnice na základě podané žádosti o povolení
uzavírky silnice, zvláštního užívání silnice II/349 a žádosti o stanovení přechodného
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dopravního značení v rámci uzavírky silnice a vyznačení objízdné trasy u příležitosti konání
místní pouti 23.6.2019.
***************************************************************************
Výpis z jednání č.9 Rady městyse Měřína konané dne 29.5.2019
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednal oznámení p…. o nedostatcích stavu budovy na zdravotním středisku. RMM
rozhodla provést místní šetření za účasti oznamovatelky.
3. RMM projednala přehled příjmů a výdajů za odpadové hospodářství v letech 2015-2018.
RMM rozhodla předložit ZMM návrh na zvýšení poplatku dle vyhlášky o sběru odpadu. RMM
dále rozhodla navrhnout ZMM změnu výše poplatku za psy…. (dle znění vyhlášky).
4. RMM vzala na vědomí vyjádření Lesů ČR, s.p. na žádost městyse Měřín o prodej pozemků
pod obecní chatou v lokalitě Lalůvky, LČR oznamují, že v současné době nelze realizovat
prodej ani pozemku pod chatou ani prodej okolních pozemků.
5. RMM projednala žádost p. … o pronájem místa vedle hasičské zbrojnice, p. č. 83/1 na
stánek s občerstvením a posezení na Měřínskou pouť.
RMM rozhodla žádosti vyhovět a pozemek pronajmout (cena dle místní vyhlášky).
6. RMM projednala žádost fi VM Rekostav,s.r.o. o vyjádření ke stavbě přípojky NN na
p.č.1069/9 pro fi Promi Moving. RMM rozhodla souhlasit se stavbou přípojky.
Dále RMM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na tuto akci.
7. RMM projednala žádost fi VM Rekostav, s.r.o. o vyjádření ke stavbě přípojky NN na p.
č.1193/1 pro p. … .RMM rozhodla k žádosti investora rozhodnutí odložit do vyjasnění
budoucích majetkových vztahů.
8.RMM projednala návrh Eon Distribuce na uzavření Smlouvy přeložce zařízení distribuční
soustavy č. 13014088 pro výstavbu nové komunikace pro RD v lokalitě Pustina. Jedná se o
změnu vzdušného vedení NN na kabelové vedení. Požadovaná částka je 672 005,-Kč. RMM
rozhodla pověřit projektanta úpravou projektové dokumentace.
9.RMM projednala návrh Eon Distribuce na uzavření Smlouvy o připojení k distribuční
soustavě č. 12517667 na připojení 7 RD lokalita Pustina za celkovou cenu 87.500,-Kč (7RD x
12.500,-Kč). RMM rozhodla návrh smlouvy přijmout a pověřuje starostu jejím podpisem.
10. RMM projednala návrh Smlouvy opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví
Kraje Vysočina- RD u Pustiny- sjezd na novou komunikace mezi novými RD. RMM rozhodla
předložit smlouvu ke schválení na ZMM.
11. RMM projednala dopis, který MM obdržel od p. … ohledně odstranění stavby Herna Baru.
RMM rozhodla pozvat p. .. na příští zasedání RMM.
12. RMM projednala výši nájmů za nebytové prostory a rozhodla vstoupit v jednání s nájemci
nebytových prostor s požadavkem na navýšení nájemného na částku 630,-Kč/m2/rok. Dále
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stanovila výši nájmu nové provozovny dentální hygieny ve výši 630,-Kč/m2/rok a na základě
zveřejnění záměru pronájmu uzavřela nájemní smlouvu od 1.6.2019.
13. RMM rozhodla pořídit elektrokolo pro potřeby městyse Měřín.
14. RMM rozhodla pořídit upgrade programu Codexis pro potřeby městyse. Ze dvou možností
uvedených v nabídce vybrala RMM variantu: Pořizovací cena 20.000,-Kč + DPH.
15. RMM rozhodla pověřit KČT Měřín vybíráním poplatku a úklidem veřejných prostranství o
letošní pouti, na základě seznamu z minulých let.
16. RMM rozhodla koupit dárkový balíček p. .. k významnému výročí.
17. RMM projednala znění Smlouvy o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina z programu
„Obnova venkova Vysočiny 2019“ ve výši 127.000,-Kč na „Víceúčelové hřiště Pustina“.
Celkové rozpočtové náklady projektu jsou 435.600,-Kč, takže podíl městyse Měřín bude po
odpočtu výše uvedené dotace 308.600,-Kč.
RMM rozhodla návrh smlouvy přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
18. RMM projednala dvě oznámení o poskytnutí dotace na akci“ Městys Měřín-přístavba MŠ
Měřín“.
Poskytovatel dotace

Poskytnutá dotace Kč

Ministerstvo pro místní 8.524.189,rozvoj (MMR)
Ministerstvo
financí 7.563.102,(MF)

Požadovaný
dokončení
31.08.2021

termín

31.12.2019

Protože není možno čerpat dotaci od dvou státních subjektů, RMM doporučuje přijmout
dotaci, která je pro MM výhodnější a to dotaci od MMR, která je vyšší o 961.087,-Kč a
dokončení realizace je požadováno až do 31.08.2021. RMM rozhodla sdělit Min.financí
stanovisko o bezodkladném vrácení jejich dotace.
19. RMM projednala informaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o schválení
příspěvku na akci: “ Městys Měřín, místní část Pustina-chodník podél silnice III/3491….“ ve
výši 2.269.555,-Kč.
Na tuto akci jsme však již obdrželi dotaci z MAS MOST Vysočiny ve výši 2,9 mil. Kč, která je
vyšší než výše uvedená dotace ze SFDI a s MAS MOST Vysočiny již byla uzavřena Smlouva o
čerpání této dotace.
RMM rozhodla oznámit SFDI, že tuto dotaci čerpat nebudeme a dotaci vrátit z důvodu
souběhu dvou dotačních titulů na stejnou akci.
20. RMM projednala žádost … o odprodej části pozemku dle přiloženého GP a to p.č. 433/3
(72m2) a p.č. 433/2 ( 56m2)vše v k.ú. Pustina u Měřína.RMM rozhodla vyvěsit záměr prodeje.
**************************************************************************
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Výpis z jednání č.10 Rady městyse Měřína konané dne 12.06.2019
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM provedla místní šetření ve Zdravotním středisku na základě za účasti p. .. .oznámení
na základě p.jejího oznámení Frejlichové o nedostatcích stavu budovy za účasti p.
Frejlichové.. RMM rozhodla zadat provedení drobných úprav a požádat stavební výbor o
posouzení možných úprav vnitřních omítek. RMM dále rozhodla uplatnit reklamaci na
marmolitovou omítku na zevním plášti budovy.
3. RMM provedla místní šetření stavu živého plotu u Zdravotního střediska na základě
stížnosti p… . RMM rozhodla vysadit živý plot z tújí v délce 4bm.
4. RMM provedla místní šetření na hřišti v Pustině v souvislosti s plánovanými stavebními
pracemi na základě Smlouvy o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina z programu „Obnova
venkova Vysočiny 2019“ ve výši 127.000,-Kč na „Víceúčelové hřiště Pustina.
5.RMM projednala za účasti majitelky stavby Herna baru, stanovisko
Rady MM ke dvěma dopisům od p … :
• k dopisu od p. .. k Výzvě na odstranění stavby ze dne 24.5.2019
• k dopisu od p. .. s názvem Vyjádření k návrhu nájemní smlouvy ze dne 10.6.2019.
RMM rozhodla předložit oba dopisy k projednání na ZMM
6. RMM vzala na vědomí pozvánku Státního pozemkového úřadu na závěrečné jednání o
komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Pavlínov na 24.6.2019.
RMM rozhodla pověřit starostu městyse účastí na tomto jednání.
7. RMM projednala a souhlasila se zněním Smlouvy na prodej přebytků el z FVE umístěné
na ZŠ Měřín firmě EOn za 0,50 Kč/kWh. Celkem se předpokládá prodej cca 14.000 kWh,
podle osvitových poměrů. Obvyklá cena na trhu je cca 0,10 Kč/kWh.
RMM pověřila starostu podpisem smlouvy.
8. RMM projednala žádost p… na koupi pozemku p.č.82/2 (109m2) v k.ú.Pustina vedle
hřiště, který dlouhodobě užívá. RMM rozhodla pozvat žadatelku na příští radu MM.
9. RMM projednala návrh … na vypořádání majetkových poměrů u pozemků parc.č. 1258,
1261, 1195 a 1201/1 vše v k.ú. Měřín. RMM rozhodla vyzvat p. .. k zajištění geometrického
plánu.
10. 407RMM odsouhlasila nákup knih a drobných dárků na akci Pasování 40 nových malých
čtenářů knihovny městyse Měřín v hodnotě 6.952,-Kč. Dále odsouhlasila zaplacení
vystoupení Kašpar Kuba při stejné příležitosti za cenu cca 3.000,-Kč.
11. 403RMM souhlasila se žádostí zástupkyně ředitelky o schválení odměny pro ředitelku p.
Mgr. Hlávkovou za přípravu a podání žádostí k projektům Šablony 2, projektu Erasmus a za
zajištění opravy a nátěru střechy mezi novými pavilony a nové zabezpečení školy.
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12. RMM projednala Smlouvu o dílo mezi Klobouckou lesní s.r.o., Broumov-Bylnice a MM
na drcení klestu a přípravu ploch po těžbě před následným zalesněním na 1,5 ha lesů ve
vlastnictví MM. RMM rozhodla pověřit místostarostu zjištěním podmínek smlouvy.
13. RMM projednala žádost p… o informaci kdy bude dokončena rekonstrukce kanalizace
na ulici Růžová. RMM rozhodla pověřit starostu odpovědí žadateli.
14. RMM projednala předložený GP oddělující některé pozemky od silnice na Zabráně a
doporučuje ZMM požádat Kraj Vysočina o bezúplatný převod těchto pozemků na MM.
15. RMM schválila podání žádosti o jedno pracovní místo VPP s nástupem od 1.7.2019.

Měřínská pouť
2019

Chodník
Pustina

9

Odpady – Soutěž My třídíme nejlépe
Přinášíme Vám průběžné výsledky populární soutěže Kraje Vysočina My třídíme
nejlépe. Výsledky jsou za 4Q2017 až 3Q2018. Účastní se všechny obce, které mají smlouvy
s EKO-KOM, a.s. v kraji. Obce jsou rozděleny do velikostních skupin. Naše obec je zařazena
mezi obce s 1501 – 5000 obyvateli. Ve sledovaném období se naše obec umístila na
krásném pátém místě. Hodnotí se množství vytříděného separovaného odpadu přepočtené
na jednoho obyvatele obce.
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OKÉNKO Z HISTORIE

Život městečka Měřína ve 2. polovině 17. století ve světle obecních účtů – pokračování
Církevní a světské slavnosti
Obecní účty nás informují o různých svátcích, které měřínským
obyvatelům poskytovaly rozptýlení od každodenních starostí, méně se však už
dozvíme o samotném průběhu slavností.
Významným důvodem k oslavám byl výroční jarmark. Měřín měl dokonce
dva jarmarky, a to díky císaři Maxmiliánu, který mu je daroval v roce 1569,
společně s potvrzením týdenního úterního trhu. Tyto jarmarky připadaly na sv.
Matěje a sv. Severýna. Svatoseverýnský i svatomatějský jarmark se tradičně
vyhlašoval freilingem, tedy zvoněním na zvon, což dělal měřínský právní posel
(za každý dostával 18 krejcarů).
Další důvod ke slavení poskytovalo patrocinium místního kostela, který je
zasvěcen sv. Janu Křtiteli. S křesťanstvím byly spojeny i další svátky, o jejichž
slavení se z obecních počtů dovídáme, a to Velikonoce a slavnost Božího těla
nebo Svatodušní svátky.
O tom, které svátky byly slaveny a s jakou intenzitou nejlépe vypovídají
záznamy o obchodu s vínem, kde je vždy napsáno, při jaké příležitosti bylo víno
vyšenkováno. V tomto ohledu jsou v popředí pochopitelně jarmarky, kterých se
vedle obyvatel Měřína účastnili i příchozí z okolí. V průběhu každého z nich bylo
vyšenkováno kolem deseti věder vína. Víno se šenkovalo i o křesťanských
svátcích, i když v menší míře než o jarmarcích (těchto slavností se ale účastnili
převážně jen obyvatelé městečka).
Obec také přispívala malými částkami na církevní osl avy. Dělo se tak např.
prostřednictvím občerstvení pro účastníky procesí o Božím těle (např. pro
střelce, kteří se procesí účastnili). Při příležitosti církevních svátků obec někdy
obdarovávala místního faráře, např. masem nebo přímo i penězi (roku 1688
dostal farář od obce k sv. Janu Křtiteli celou půlku telete).
Jarmarky i církevní svátky byly soustředěny v první polovině roku.
Jarmarky se konaly 8. ledna a 24. února, tedy poměrně krátký čas po sobě. Mezi
hlavními církevními svátky také nebyly velké prodlevy. Šest týdnů po
Velikonocích se konalo procesí o Božím těle a zhruba měsíc nato (24. června)
bylo sv. Jana Křtitele, tedy patrona místního kostela.
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Slavnostně proběhlo i přivítání nového faráře v roce 1689. Při této
příležitosti byla zřejmě vystrojena nemalá hostina. Ve stejném roce proběhla i
smutnější událost, pohřeb písaře Jáchyma Kafky, o který se obec postarala. Je
to jediná zmínka o pohřbu vystrojeném obcí.
Ve slavnostním duchu probíhaly i některé události spojené s chodem obecní
samosprávy. Bylo to především každoroční obnovování rady městečka a
odvádění obecního počtu. Méně často potom probíhalo držení soudu nebo
stavění sirotků celého panství. Za malé slavnosti můžeme považovat i průběh a
zakončení různých prací. Především výl ov rybníka nebo spravování cesty, za
nichž bylo poskytováno občerstvení jak dohlížejícím členům obecní rady, tak
těm, kteří práce prováděli.
Obchod s vínem
Obchod s vínem byl další aktivitou, která významně přispívala do obecního
rozpočtu. Právo prodávat víno mělo městečko Měřín už od roku 1485, kdy mu
ho udělil Jan z Lomnice. V roce 1500 bylo městečko osvobozeno od šenkování
panského vína Vilémem z Pernštejna, což písemně potvrdil roku 1556 Vratislav
z Pernštejna. Městečko naopak ve sledovaném období ji ž nemělo právo vařit ani
šenkovat pivo, kterého se vzdalo výměnou za jiná privilegia roku 1620.
bn
Pro víno se nejčastěji jezdilo do Velkého Meziříčí, výjimečně jezdili i dál,
do Třebíče, do Brna nebo třeba až do Rakous. Pokud se jezdilo dál, musela obec
počítat s většími výdaji na platy formanů a také na mýta.
Víno se kupovalo po vědrech o padesáti, výjimečně dvaapadesáti mázech (
1 vědro moravské = 50 mázů = cca 57 litrů). Cena nakupovaného vína se ve
sledovaném období zvyšovala od tří zlatých za vědro až po čtyři až pět zlatých.
Zvyšovala se i cena vína, za kterou obec víno prodávala. Zatímco v 80. letech se
máz vína prodával za pět až šest krejcarů, v 90. letech stál vždy sedm krejcarů.
Obec měla s šenkováním vína i další výdaje. Musela zaplatit šenký ři za
prodej vína, tento plat byl šest krejcarů za vědro. Další výdaje představovaly
košty vína, kterých se s chutí účastnili vrchnostenští úředníci. Černický hejtman
a důchodní během nich ročně vypili 15 až 20 mázů vína. Obec také platila
z každého vyšenkovaného vědra daň asi čtyři a půl krejcaru vrchnosti do Černé.
Menší výdaje také představovaly opravy a nákup nádob na víno. Víno z
rozpitého sudu se někdy rozdalo shromážděným sousedům.
Obchod s vínem sice nepřinášel obci nejvyšší zisk, ale jednoznačn ě tvořil
nejvyšší obrat v jejím hospodaření. Zisk z vyšenkování jednoho vědra vína mírně
převyšoval jeden zlatý (výjimečně dokázala obec na jednom vědru utržit i dva
zlaté, protože ho prodala mnohem dráž než koupila). Ročně městečko koupilo a
vyprodalo kolem dvaceti věder vína.
Kateřina Chlubnová
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OKÉNKO KNIHOVNY

Konec školního roku pro knihovnu znamenal druhý ročník akce Pasování prvňáčků na čtenáře.
Do stavu čtenářského bylo letos pasováno celkem 44 dětí, které obdržely na památku knihu
a také čtenářský průkaz do knihovny. Mým cílem je spojit dětem knihovnu s příjemnými
zážitky, proto se pasování ujali kašpaři Kuba a Marťa. Ti předvedli své kejklířské umění, do
kterého zapojili i děti a nakonec všem pasovaným prvňáčkům vyrobili z balónku cokoli dle
jejich přání. Děti odcházely nadšené, teď už jen zbývá, aby se stejným nadšením začaly
objevovat kouzlo knih.
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Během prázdnin bude v knihovně burza knih. Fond knihovny je průběžně aktualizován, takže
poškozené, zastaralé nebo duplicitní knihy jsou nabízeny k prodeji. V burze jsou i knihy, které
knihovna dostala darem a do fondu se nehodí, určitě tedy stojí za to přijít se podívat, jestli
nenajdete nějaký knižní poklad v ceně 5,- Kč za kus.
Knižní novinky
Literatura pro děti a mládež
Kniha slovenské autorky Katariny Kerekesové Mimi a Líza
vypráví příběh dvou kamarádek, Mimi je nevidomá a to, jak učí
poznávat svět Lízu trochu jinak, určitě
zaujme mladší i starší děti. Ráda bych
také upozornila na knihu Strašidýlko
Stráša od Aleny Mornštajnové,
oblíbené autorky knih pro dospělé
čtenáře a dětskou detektivku Tajemství hrobaříků od Pavly Horákové.
Literatura pro dospělé
Dospělým doporučím stejné autorky jako dětským čtenářům, od Aleny Mornštajnové její
novinku Tiché roky, od Pavly Horákové knihu Teorie podivnosti, za kterou tento rok obdržela
Magnesii Literu. Ze zlatého fondu světové literatury ještě zmíním setkání ruského klasika
Michaila Bulgakova a českého malíře Borise Jirků v novém ilustrovaném vydaní knihy Mistr a
Markétka.

Přeji Vám všem krásné léto strávené podle Vašich představ. Nezapomeňte, že před sluncem
se můžete schovat i do stínu knihy. Do knihovny si nějakou můžete přijít vybrat v obvyklou
půjčovní dobu, tedy každý čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou.
Lucie Čížková
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Když se řekne červenec,
znamená to prázdniny.
Je to měsíc beze školky,
ale není jediný.

A protože začaly prázdniny, ve školce se opět rozjely práce na výměně rozvodů vody
ve zbývajících dvou třídách a kuchyňkách. Mateřská škola bude v provozu do 19.7.2019.
Děti se sem vrátí až 2. září. Do základní školy odchází 25 dětí. Nově zapsáno bylo 35 dětí a
z toho jsme museli odmítnout 7 dětí. Většinou šlo o děti narozené začátkem roku 2017.
Po opravách 28.8.2019 se uskuteční úvodní rodičovská schůzka.
Začátek je v 15.00hod.. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách školy.

Téměř na konci školního roku školka duněla africkými bubny .
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Byli jsme se podívat v základní škole v1.třídách

a rozloučili jsme se s předškoláky v obřadní síni našeho městysu.
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V úterý 30. dubna proběhl druhý ročník Barevného dne. Zástupci školního parlamentu
v předstihu zajistili, aby si každý ročník vylosoval barvu, ve které přijdou do školy. A třídní
učitelé připravili program pro svoje žáky. Samozřejmě probíhalo fotografování, dále taneční,
sportovní, zábavné i vědomostní soutěže. Každý ročník se sešel v jedné třídě a v této nezvyklé
sestavě strávili dvě vyučovací hodiny.
V pátek 3. května prožily všechny třídy celý den se svými třídními učiteli při
projektovém dnu Nástrahy světa kolem nás. V rámci prevence rizikových jevů se měli
s některými těmito jevy seznámit podrobněji: umět je popsat, naučit se odmítat nevhodné
chování či návykové látky a vytvořit výstup – plakát, hru či anketu. Učitelé si pro děti připravili
zajímavé a zábavné aktivity a ty se nenásilnou formou seznámily s „nástrahami světa kolem
nás“.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ročník – chování – zdravení, stolování, vztahy
ročník – rodina – vztahy, domácí práce, povinnosti dětí, slavnosti
ročník – vztahy ve skupině, chování, jak se bránit, chování v dopravě
ročník – nezdravý životní styl, kouření
ročník – ochrana majetku, vandalismus, krádeže, záškoláctví
ročník – návykové látky a alkohol – odmítání
ročník – zdravý životní styl, poruchy příjmu potravy
ročník – extremismus, rasismus, homofobie, xenofobie, antisemitismus
ročník – hazardní hry, gambling, sebepoškozování

V úterý 7. května proběhla u příležitosti Dne matek besídka pro všechny maminky,
babičky, tety a další příbuzné. Všechny třídy druhého stupně si připravily různá vystoupení,
ve kterých předvedly svoje dovednosti. Besídka se všem velmi líbila a byla milým dárkem pro
všechny diváky.
Letos proběhl šestý ročník soutěže Stavíme z Merkuru. Zadáním bylo ze známé
stavebnice sestavit model nákladního vozu Tatra. Ze školního kola vzešel tým, který nás
reprezentoval v krajském kole. Tvořili ho Petr Vostál, Filip Vítek, Sára Daňková a Josef
Svoboda – všichni z devátého ročníku. Krajské kolo proběhlo 9. května v Cityparku Jihlava pod
patronací Kraje Vysočina, firmy Bosh a firmy Tatra. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní
počet týmů – 25. Naše družstvo si ke stavbě vybralo model Tatra Phoenix v úpravě pro údržbu
komunikací. Na stavbu byl časový limit tři hodiny a pak proběhlo vyhodnocení 5 kritérií, a to
prezentace týmu, vzhled výrobku a jeho shoda s originálem, překážková dráha, přesnost
parkování a hmotnost, kterou model uveze. Náš tým se dlouho držel v první pětce, ale
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bohužel došlo ke kolizi na překážkové dráze a my jsme obsadili celkové 12. místo. I přes malé
zklamání si naši zástupci soutěž užili a my se těšíme na další ročník. Třeba budeme mít více
štěstí.
Dne 13. května se všichni žáci 9. ročníku a deset žáků 8. ročníku vypravili do Prahy.
Návštěvu našeho hlavního města zahájili prohlídkou Pražského hradu, pak Nerudovou ulicí
došli na Malostranské náměstí, kde sídlí Poslanecká sněmovna. Po úvodním filmu o našem
parlamentarismu si prohlédli kuloáry i jednací sál, kde naši poslanci schvalují zákony. Pak se
přesunuli do nedalekého Senátu, kde opět s průvodcem navštívili historické prostory
Valdštejnského paláce a bývalou konírnu, kde dnes senátoři jednají. Nevynechali ani
nádhernou Valdštejnskou zahradu s umělou jeskyní. Návštěva Parlamentu ČR je
každoročním příspěvkem k výuce o zastupitelské demokracii.
Osmáci se pomalu začínají rozhodovat o své budoucnosti a právě jim je určena
návštěva informačního střediska žďárského úřadu práce. Letošní osmé třídy jsou velmi
početné, proto se musely rozdělit. V úterý 14. 5. jela do Žďár nad Sázavou 8. A a 8. B pak ve
čtvrtek 16. května. Program trval dvě hodiny a důraz byl kladen zejména na skutečně dobrý
výběr střední školy. Přednášející použila řadu informací o situaci na trhu práce a o jeho
požadavcích. Zároveň posluchače seznámila s webovými stránkami zaměřenými na tuto
problematiku.
Ochrana zdraví, chování v různých rizikových situacích a dopravní bezpečnost jsou
velmi důležité v běžném životě. Proto organizujeme pro žáky různé aktivity, které mají
pomoci jejich lepší orientaci v této problematice. A protože není nad osobní zkušenost, vydali
se naši čtvrťáci 17. května na dopravní hřiště. Zde si na modelových situacích vyzkoušeli svoji
znalost dopravního značení, pohyb na veřejných komunikacích a další věci spojené s běžným
provozem. Pro žáky třetího ročníku pak proběhl program zaměřený na oblast prevence
dětských úrazů. Přijeli příslušníci Policie ČR a studentky žďárské zdravotnické školy.
V tělocvičně a na přilehlých chodbách bylo umístěno několik stanovišť. Každé bylo zaměřeno
na jinou oblast: první pomoc, návykové látky, chování v rizikové situaci, možnosti policie při
zásazích proti delikventům apod. Všechna stanoviště byla interaktivní a děti měly možnost si
vše osahat a prakticky vyzkoušet.
Členky tanečního kroužku, který působí na naší škole, se 22. května předvedly svým
spolužákům. Připravily si hodinový program plný tanečních čísel, se kterými byly úspěšné na
soutěžích. Všem se jejich vystoupení líbilo a taneční kroužek bude mít jistě dost zájemců o
členství i v příštím školním roce. V odpoledních hodinách proběhlo jejich vystoupení
v tělocvičně ještě jednou, a to pro jejich maminky a další zájemce.
Na konci školního roku opět proběhla tradiční akce Den naruby, kdy si deváťáci
vyzkouší práci učitelů. Na přípravu mají období po přijímacích zkouškách. Stejně jako každý
rok předcházelo samotnému učení na prvním stupni několik týdnů pečlivých příprav, se
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kterými se někteří vypořádali na výbornou, ale někteří je podcenili. Když pak předstoupili
před svoje mladší spolužáky, mohli zúročit, co si pro ně připravili.

Od neděle 9. června do čtvrtka 13. června někteří naši osmáci a deváťáci pobývali
v Anglii. Ubytování měli zajištěno v Londýně - Edmontonu v hostitelských rodinách. Během
svého pobytu navštívili Sea Life Center v Brightonu a Arundel Castel, dále pak různé turistické
zajímavosti v Londýně. Bez zajímavosti není ani cesta Eurotunnelem pod kanálem La Manche.
Tyto poznávací zájezdy pořádáme již řadu let a je o ně mezi dětmi velký zájem. Některé z nich
si poprvé v životě ověří, jak je výuka cizích jazyků důležitá.
V samotném závěru školního roku uspořádaly členky zdravotnického kroužku pro celou
školu soutěžní den na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí. V jeho průběhu si
děti každoročně připomínají, jak se chovat v krizových a rizikových situacích, se kterými se
mohou v běžném životě setkat. Při praktických ukázkách nacvičují přivolání pomoci,
poskytnutí život zachraňujících úkonů, opakují si znalosti o přenosných nemocech a
obvazovou techniku. Aktivity na jednotlivých stanovištích si zcela samostatně připravily právě
členky kroužku a tím zúročily svoji celoroční práci. Jejich příprava byla perfektní.
Poslední zvonění, rozloučení na obecním úřadě a poslední vysvědčení. A je konec.
Konec devítileté školní docházky, během níž vznikla a zanikla přátelství, možná i první lásky.
Konec společným zážitkům, opisování, zábavy i průšvihům. Někteří se budou v životě
potkávat dál a třeba se nikdy úplně neztratí z očí. Ale někteří se třeba už nikdy nepotkají. A
tak vám přejeme na vaší další životní pouti jen to nejlepší a hlavně spoustu radosti a úspěchů.

Mgr. Iva Kolářová
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HASIČSKÉ OKÉNKO

Výjezdová jednotka sboru provedla ukázku v Mateřské školce Jersín dne 21.5. Družstvo
mladých hasičů objíždí souteže seriálu Regional cup mládeže, každou neděli. Sbor provádí
zalévání zeleně na Novém hřbitově a Pustině těchto horkých dnech.
Poděkování:
P. Jaroslavovy D. který byl ochoten v nočních hodinách pomoci s čelním nakladačem
odstranit nánosy bahna dne 15.6 vlivem prudkých deštů.
Pozvánka:
Dne 24.8 se bude konat od 14:00 hod. Dětský den na parkovišti u Kohouta viz. plakát.
Chystané akce:
Dne 16.11 2019 proběhne koncert skupiny KERN. Příští čísle se dozvíte kde se budou
prodávat lístky.

Zásahy:
28.4 Tech.pomoc – odstranění stromu,Černá-Meziříčko
Příkaz: 9:48

Návrat: 10:35

10.5 Požár bytu Velké Meziříčí
Příkaz: 19:01

Návrat: 20:05

13.5 Požár Velké Meziříčí-námětové cvičení
Příkaz: 15:00

Návrat: 16:30

6.6 Požár udírny Velké Meziříčí
Příkaz: 11:26

Návrat: 12:15

10.6 Požár haly Velké Meziříčí-námětové cvičení
Příkaz: 9:01

Návrat: 10:30

15.6 Tech.pomoc – pročištení ucpaného kanálu Měřín-ul.Blízkovská
Příkaz: 20:23

Návrat: 20:40

15.6 Tech.pomoc- pročištení ucpaného kanálu Měřín-ul.U Hřište(Školka)
Příkaz: 20:41

Návrat: 20:52
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15.6 Tech.pomoc-odstranění nánosu bahna Měřín-ul. Náměstí(U kapličky a poté u
Mateřské školky.
Příkaz pro obě cisterny
Příkaz: 20:53

Návrat: 1:10 hod

22.6 Požár skládky dřeva Měřín(Králův kopec)
Úmyslné podpálení
Příkaz pro obě cisterny.
Příkaz: 22:35

Návrat: 00:15
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RYBÁŘSKÉ OKÉNKO

RYBÁŘI MĚŘÍN POŘÁDAJÍ
Závody dospělých Měřínský kapr 7.ročník - sobota 21.9. 2019
Startovné 200 Kč
Prezentace: 4-6hod. Rybolov 6-12.00 hod.
Vyhlášení výsledků a předání cen: 12.30 hod.

Dětské rybářské závody - neděle 22.9. 2019
Startovné 100 Kč
Prezentace: 6-7 hod. Rybolov: 7-12.00 hod.
Vyhlášení výsledků a předání cen: 12.30 hod.

Čerstvě nasazeno rybami 20.9.2019 !!
Informace: p. Plešák 606 789 856
Občerstvení pro všechny účastníky zajištěno.
www.rybarimerin.cz

23

OKÉNKO JEDNOTY OREL

V sobotu 8. 6. se vypravili starší žáci s paní učitelkou Veselou do Kněžic na florbalový
turnaj, kde vybojovali krásné 2. místo. Blahopřejeme!

V neděli 23. 6. byl panu Bohumilu Šmídovi při mši sv. předán zlatý odznak Orla, nejvyšší
celorepublikové vyznamenání, k jeho životnímu jubileu 90. let, které oslaví příští měsíc, a za
jeho dlouholetou práci v radě jednoty Orla Měřín. Na jeho počest byla uspořádána výstava
jeho obrazů ve farním sále, kterou zhlédlo velké množství návštěvníků. Spolu s ním
vystavovaly svá díla nadějné mladé umělkyně z našeho okolí – Eliška Veselá (žákyně 8. třídy
z Měřína) a Aneta Kapčuková z Uhřínova. Dále bylo možno spatřit ilustrace z knížek od
vnučky pana Šmída, akademické malířky Pavlíny Kourkové.
Oslavenci přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví, sil do dalšího tvoření
a Božího požehnání!
L. Chlubnová
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FARNÍ OKÉNKO
Vážení občané, farníci,
dovolte mi, abych vám na počátku prázdninového a dovolenkového času popřál všechno
dobré. Tento čas je odpovědí na stále silnější volání po odpočinku, kéž přijmeme tento čas
jako příležitost k načerpání nových sil. Tento čas je odpovědí na časté tvrzení týkající se
nedostatku času. Kéž uprostřed všech povinností prožijeme aspoň na chvíli, že čas máme na
to, na co si ho určíme. Prázdniny, dovolená směřují svou podstatou k dětem a pracujícím.
Přejme si a učiňme, aby byl tento čas i radostí těch, kdo již nepracují a spíše nesou obtíže
stáří, radostí proto, že budeme mít více čas být i s nimi.
Žijeme v čase, kdy jednotlivci, či rodiny hledají své kořeny, pátrají v minulosti a vytváří své
rodokmeny. Rodokmen ukazuje všem členům rodiny, že vyrůstají z jednoho kmene a že na
jejich počátku jsou ty samé kořeny, které jsou základem pro jejich rodinnou totožnost, fakt,
že jsou takovou a ne jinou rodinou. Vzpomínání na své předky, na celou rodinnou tradici v
mladé generaci vyvolává úctu ke starším členům rodiny, k jejich práci, někdy i obětavému
životu a touhu jít ve šlépějích svých předků a rozmnožovat poklad rodinné tradice.
V čase na začátku prázdnin si připomínáme velké postavy naší národní identity, svatého
Cyrila a Metoděje. Jejich působením se utvářela naše národní identita v oblasti duchovní,
společenské i literární. Svým životem, učením, působením, udávají směr, kterým se bude po
staletí ubírat náš národ. Všichni, kdo jsme pokřtěni – křesťané, máme ve svých rodových
kořenech napsaná tato dvě jména. Prázdninový čas může být příležitostí k pozastavení se u
těchto dvou věrozvěstů, jak je obecně nazýváme, na kterých se po dlouhé časy budovaly i
mnohé naše rodiny. Při pohledu na sv. Cyrila a Metoděje nás může zastihnout otázka: Jaké
základy naší společnosti staví lidé, doby současné.
Prázdninový čas nás ve svém závěru přivádí také do Jersína, kde budeme slavit poutní
slavnost spojenou se svatou Annou. Toto jméno nosí v naší zemi 134 819 žen. Víme, že svatá
Anna byla matkou Panny Marie. Můžeme si přát, aby počet těch, kdo nosí toto jméno rostl
nejen početně, ale stylem života. Jméno Anna totiž znamená milostiplná, milá, oblíbená.
Ohlédnutí po dnech minulých
Poutní slavení v Měříně bylo obohaceno výstavou obrazů pana Šmída, dlouholetého
varhaníka naší farnosti a některých dalších nadějných... Výstava byla uspořádána na faře a
těšila se velkému zájmu veřejnosti.
Slavnostní bohoslužbu při poutní slavnosti vedl Mons. Kanovník Václav Slouk z Brna.
Tradiční setkání farníků u kaple Panny Marie ve Valše se uskutečnilo poslední neděli v květnu.
Po májoví pobožnosti nechybělo ani srdečné popovídání a opékání uzenin.
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Roční přípravu na první přijetí důležitých svátostí zakončilo 24 dětí. Poděkování patří rodičům
a všem, kdo se do přípravy a samotného zakončení zapojili.
Připravujeme
Na počátku prázdnin se vydáváme třídenní na farní putování do Polska. Prvním zastavením
bude bývalý koncentrační tábor Osvětim. Dalším zastavením je královské město Krakov,
Kalvárie Žebřidovská a Wadowice, rodiště papeže Jana Pavla II.
Pro děti je uspořádán, v závěru července, prázdninový dětský tábor na Fryšavě. Věříme, že se
bude dětem na táboře líbit, a že prožijí nezapomenutelné zážitky.
Již po dvacáté se uskuteční pěší putování do Kostelního Vydří, na pouť k Panně Marii
Karmelské. Mnozí farníci přijíždí na tuto pouť také svými auty.
Neoddělitelnou součástí prázdnin je také i pouť v Netíně, které se zúčastňujeme ve velkém
počtu. Třetí neděli v srpnu pěšky i dopravními prostředky do Netína.
Opravy, které započnou v prázdninovém čase.
Po více jak padesáti letech proběhne oprava varhan v kostele. Opravu provede odborná firma
z Třebíče a začne koncem měsíce července. Vypracovaný projekt na opravu uvádí cenu
opravy 80 000 Kč. Oprava bude provedena za finanční podpory Městyse Měřín, obce Blízkov,
Černá, Pavlínov a samotné farnosti.
Do plánovaných oprav patří také historická zídka mezi kostelem a Karáskovými, která
vykazuje výrazné trhliny. Zídku rozebere a znovu vystaví kamenická firma od Třebíče. Na
opravu, v celkové výši téměř 200 000 Kč přispělo Ministerstvo kultury, Městys Měřín a
farnost.
Všem, kteří se na opravě, jakýmkoliv způsobem podílejí, patří velké poděkování.
K neplánovaným akcím patří oprava ohradní zídky u fary, která byla poškozena při dopravní
nehodě. Oprava bude hrazena z povinného ručení provozovatele vozidla.
Listujeme v matrikách letošního roku
Z vody a z Ducha svatého byli znovuzrozeni: Mikuláš Petr Dohnal z Měřína, Veronika
Mašterová z Měřína, Matyáš Václav Nováček z Měřína, Antonín Pól ze Stránecké Zhoře,
Michaela Marie Havelková z Měřína, Vojtěch Horák z Měřína.
Ve víře ve věčný život a naději na setkání jsme se rozloučili s: Miladou Motyčkovou z Měřína,
Methodem Procházkou z Pavlínova, Josefem Kopečným z Měřína, Janou Novotnou
z Geršova.
Na společnou cestu životem v Měřínském kostele nastoupili: Petr Bureš z Litovle a Jitka
Zemanová z Meziříčka, Vít Culka z Kameničky a Pavla Matějíčková ze Stáje.
Přeji vše dobré!

P. Mgr. Josef Havelka, farář
26

ROZJEZD FEST JE ZA NÁMI …

Ahoj Měříne! ☺
první ročník Hudebního festivalu pro všechny generace, Rozjezd fest, je za námi, ale co za
námi dlouho nebude, je ta energie z Vás, kteří jste festival navštívili! 8. června 2019 od
14hodin jste od samého začátku dokázali vytvořit nádhernou atmosféru a energii. Nechali
jste se s námi unášet vlnou muziky, vůní jídla, radostí a společným nadšením pro něco
nového.
Za to ti Měříne, patří velký dík! První ročník nás navštívilo 423 platících návštěvníků!
Proč takový název a vůbec myšlenka Rozjezd fest vznikla?
Kdo by v létě neměl rád dobrou muziku a klábosení se sousedy u vychlazeného pivka a
dobrého jídla?! Kdo by si nešel užívat krásného počasí a přitom ještě pomohl dobré věci?!
Odpověď je nasnadě – všichni máme takové činnosti rádi. A jakou akcí tohle všechno spojit
v jeden celek, který by doplnil měřínské kulturní dění tak, aby měl své nezastupitelné místo
a přitom neopakoval něco, co už tu máme? No jasně – uděláme festival.
Kdo sleduje naše fb stránky @rozjezdfest ví, že jsme náš festival směřovali k mladým
kapelám – rozjezdovým kapelám, o kterých víme, že by byla velká škoda, kdyby zůstaly
pouze na zkušebně. Tedy, hlavním záměrem bylo dát „mladým“ kapelám možnost ukázat se
světu.
Moc díky za to, jak jste je dokázali povzbudit a ocenit potleskem.
Kapely, které byly na festivalu: The Half, Kosmonopol, Kontrast, Bohužel, Strideo a Martin
Kurc&Band.
Připomínáme, pokud byste měli zájem o některou z kapel na Vaši akci, můžete se nám ozvat
a my Vám rádi předáme kontakt.
Druhou, pro nás pořadatele velmi důležitou věcí bylo, abychom také díky festivalu
pomáhali. Naším přáním bylo a v budoucnu bude „vytvořit díky festivalu komunitu, v které
si lidé – sousedé, vzájemně pomáhají. Nikdy přece nevíte, jestli příště nebudete potřebovat
pomoci i Vy.“ Na festivalu byl k zakoupení papírový odznáček ve tvaru TRSÁTKA, kde každá
věnovaná koruna dnes již dělá radost a pomáhá. Mohli jste nám i říci komu pomoci a za tipy
moc děkujeme.
Darovali jste celkem 7.336Kč. Částku jsme jako pořadatelé ještě trochu doplnili a díky Vám
jsme zakoupili vytouženou komodu a sporák s troubou do rodiny, která si ji už několik let
z finančních důvodů nemohla dovolit.
S velkou radostí a pokorou Vám děkujeme!
Pozn. Doklad o zakoupení je k nahlédnutí u organizátorů akce. Fotografie na fb @rozjezdfest
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Třetí, důležitou součástí festivalu bylo šířit ekologickou myšlenku. Nakoupili jsme tedy do
našich catering stánků převahu věcí, které jsou šetrnější vůči přírodě. Například PLA plast,
což je materiál, který vypadá jako běžný plast, ale výhodou je jeho biologická rozložitelnost.
Dle informací se má rozložit za ideálních podmínek, pomocí vlhkosti, vyšších teplot a
půdních bakterií, již za 65 dní. Nyní probíhá pokus, kde výše zmíněné testujeme, pokud Vás
zajímá výsledek, v srpnu mrkněte na naše stránky @rozjezdfest.
Zároveň jsme spolu třídili odpad, moc děkujeme, že jste se k tomu postavili čelem a byli
nesmírně vstřícní. Příští rok tuto myšlenku rozšíříme a budeme se snažit udělat festival
s minimem odpadu. Více informací se včas dozvíte.
Díky Vašemu nadšení a tolika pozitivních ohlasů, jsme se rozhodli jít do toho zase.
Zapište si do diářů 13. 6. 2020 od 14:00 hod, proběhne totiž 2. ročník Hudebního festivalu
pro všechny generace Rozjezd fest Měřín.
Děkujeme všem našim sponzorům a také úžasnému týmu lidí, který se na festivalu podílel.
Organizátoři festivalu: Lukáš Pól, Petra Zemánková, Jan Zemánek
Spolek MyNe Měřín
@rozjezdfest
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ZA NÁMI JE 49. ROČNÍK MĚŘÍNSKÉ PADESÁTKY…
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************************************************************************
Prodej vstupenek na hřišti
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LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ KRAJE VYSOČINA 2019
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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
Dne 09.09.2019 se uskuteční v KD Měřín seminář na téma

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím
Lektor - Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
Přihlášky a bližší informace na tel. 724 95 00 49, kurzy.merin@email.cz
Srdečně zve
Ivana Chalupová
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KONEČNÉ TABULKY FOTBALOVÉ SEZONY 2018 - 2019
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