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OKÉNKO RADNICE
Vážení spoluobčané,
po prázdninách naši nejmenší nastoupí do mateřské a základní školy. Na obou
budovách jsou práce v plném proudu. Z hlediska bezpečnosti bude uzavřen hlavní vchod
do základní školy po dobu přístavby učeben a sociálního zařízení pro tělocvičnu. Náhradní
vchod bude dvorem okolo jídelny. Na mateřské škole probíhá přístavba jedné učebny a
vestavba zázemí pro sport a odpočinek. Vchod do budovy zůstává stejný. Prosíme o
zvýšenou opatrnost při návštěvách obou škol.
Pokračuje výstavba chodníků na ulicích Brněnská a Blízkovská, dále přeložka nízkého
napětí do země na ulici Zarybník, koncem září bude zahájena rekonstrukce kanalizace a
vodovodu na ulicích Černická. Připravujeme zpevnění ploch sběrného hnízda na Balince a
v Pustině za pomoci dotací Kraje vysočina. Pokračují práce na osvětlení hřbitova a realizace
zavlažování zeleně z nového vrtu, včetně rozvodů pro zalévání hrobů. Povodí Moravy
pročistilo tok řeky Balinky Ve Vrbí a v Pustině. Připravuje se instalace nových kabin na
fotbalovém hřišti.
Nyní bych se v krátkosti zmínil o problémech na kabelové televizi. Důvodem zhoršené
kvality televizního příjmu mohou v některých případech být i zhoršené povětrnostní
podmínky na příjmové nebo vysílací straně – obraz kostičkuje, zasekává se anebo úplně
vypadne (na obrazovce se objeví text „žádný signál“ nebo chybové hlášení E48-32 (E52-32)).
Extrémní meteorologické jevy, jako je silná bouřka, husté sněžení, námraza, apod.
mohou ve výjimečných případech způsobit zhoršení našeho satelitního příjmu. Signál z
družice totiž nemusí přes tuto „hradbu“ proniknout až k naší satelitní anténě (parabole) v
dostatečné kvalitě. Neznamená to ale, že by stanice přestala fungovat, jen jsou
momentálně extrémně zhoršeny naše konkrétní příjmové podmínky. Co se týká přechodu
signálu na DVB T2, tak dle informací bude dne 27.8. odpojeno další vysílání z jihlavského
vysílače Javořice, ale ještě asi 22.9. dojde k poslednímu vypínání. Poté bychom měli své
přijímače opět přeladit a vše by dále mělo pracovat tak, jak má. Pokud máte problémy
s příjmem i v době pěkného počasí, prosíme o nahlášení na obecní úřad.
Na grafické úpravě infokanálu zatím pracujeme, ale již nyní ho můžete v neúplné verzi
přijímat na kanále C12 pod označením MIKO (měřínský informační kanál obce).
Přeji všem dětem hezký
vstup do školních lavic a
nám všem, abychom se
vyhnuli problémům
s Covidem 19 a
překonali tak nelehké
období letošního roku.
Ing. Jiří Servít
starosta
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USNESENÍ č. 3/2020
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 24.6.2020 v 16.00
hodin
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I. SCHVALUJE :
1. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 3/2020.
2. Program jednání ZMM 3/2020.
3. Prodej části pozemku p.č. 1117 o výměře 147 m2 ( dle GP 1186-81/2020 – p.č.1117/4)
v k.ú. Měřín.
4. Prodej pozemku p.č.946/22 o výměře 60 m2 v k.ú.Pavlínov .
5. Smlouvu směnnou na směnu pozemků : díl b z pozemku p.č.459 o výměře 65 m2 za díl
c z pozemku p.č.461 o výměře 65 m2 v k.ú.Měřín .
6. Dodavatele a Smlouvu na dodávku stavby „Výměna nepropustného povrchu za
propustný na dvoře ZŠ Měřín a instalace 3 dešťových nádrží pro zadržení dešťových vod
ze střech školy“.
7. Podání žádosti o dotaci na stavbu stavby „Výměna nepropustného povrchu za propustný
na dvoře ZŠ Měřín a instalace 3 dešťových nádrží pro zadržení dešťových vod ze střech
školy“.
8. Dodavatele a Smlouvu o dílo č.201121520 mezi městysem Měřín a COLAS CZ, a.s. na akci
„Městys Měřín, stavební úpravy chodníku podél silnice III/35433 a II/602“
9. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.1/4/19 mezi městysem Měřín a Pavlem Ondráčkem,
Studio P, Žďár nad Sázavou.
10.Využití dotačního titulu MF ČR z kapitoly VPS „Přístavba Základní školy Měřín“ na
stavbu „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v
ZŠ Měřín – přístavba“.
11.Provedení deratizace v obci v termínu od 7.do 28.července 2020
12. Rozpočtové opatření 4/2020/3ZM ze dne 24.6.2020 ve výši 405 000,- Kč.
13.Dodavatele a Smlouvu na dodávku stavby na akci „Městys Měřín – rozšíření sportovního
zázemí pro mládež“.
14.Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 191123043 na akci „Městys Měřín – Oprava místních
Komunikací v Městyse Měřín – Hřbitov – parkoviště, ul. Zabránka a U Vostalů“.
15. Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi městysem Měřín a TJ
Jiskra Měřín, z.s.
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. Zprávu povodňové komise
7. Informace o připravované trase pro vysokorychlostní trať v k.ú. Měřín.
8. Změnu sazebníku odměn a koeficientu bonusových složek AOS Eko-kom.
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III. POVĚŘUJE :
1.Starostu a místostarostu jednáním, které by zabránilo, případně minimalizovalo škody v
obci př velkých dešťových srážkách.
2.Vyslovilo zájem o spolupráci na procesu Komunitního plánování sociálních služeb s Vel.
Meziříčím a pověřilo místostarostu zajištěním spolupráce.
Ing. Jiří Servít,
starosta v.r.
**************************************************************************

USNESENÍ č. 4/2020
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 13.7.2020 v 16.00
hodin
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I. SCHVALUJE :
1. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 4/2020.
2. Program jednání ZMM 4/2020.
3. ZMM schválilo výběr dodavatele na stavbu „Přístavba Základní školy Měřín“.
4. Cenovou nabídku na technický dozor investora na akci „Přístavba Základní školy Měřín“.
5. Smlouvu o dílo mezi městysem Měřín a Ing. Česlavem Veselým, Žďár nad Sázavou na
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci „ Přístavba
Základní školy Měřín“.
6.Smlouvu o dílo mezi městysem Měřín a Ing. Davidem Urbánkem na dokumentaci stavby
a související výkony na akci „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení v ZŠ Měřín -přístavba“.
7.Cenovou nabídku na technický dozor na stavbu „MĚSTYS MĚŘÍN , stavební úpravy
chodníku podél silnice III/35433 a II/602“
8.Zadání zpracování studie na protipovodňové opatření Ing. Josefu Novotnému, AQA-CLEAN
Jihlava.
9. Nominaci Ing. Jiřího Servíta, starosty jako zástupce městyse do výběrové komise na
otevírání obálek a výběr dodavatele na stavbu „Vodovod a kanalizace ulice Černická“
10.Úhradu 30% nákladů za doplnění pomocné vrtule na hyberboloidní míchadla aktivačních
nádrží ČOV Měřín.
II. BERE NA VĚDOMÍ :
1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva městyse Měřín.
Ing. Jiří Servít,
starosta v.r.
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Výpis z jednání č.11 Rady městyse Měřín konané dne 22.7.2020
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednala Žádost Státního pozemkového úřadu o sdělení informací o pozemku
1287/1, u bytovky u AGRO Měřín na Zarybníku, který vlastní Stát ČR.
RMM rozhodla oznámit SPÚ, že MM bude požadovat převést vlastnictví části tohoto
pozemku na MM za účelem vybudování komunikace k budoucím RD vedle Javůrkových.
3. RMM projednala žádosti p. … o
• souhlas obce s provedením nové stavby „ Rybník Zdychánek“ v lokalitě naproti
hřbitovu přes silnici.
• Žádost o povolení užívání místní komunikace k příjezdu na stavbu ( za …)
RMM rozhodla předložit tuto žádost na jednání ZMM.
Dále RMM vzala na vědomí oznámení odboru Život prostředí ve VM o zahájení správního
řízení v této věci.
4.RMM projednala oznámení AVE CZ o změně ceny za sběrový papír. Dosud byla cena
0,00Kč/kg, od 15.7.2020 bude platit městys Měřín 1,00Kč za 1kg papíru.
RMM vzala toto oznámení na vědomí.
5. RMM projednala předložený Odpadový audit, který vypracovala Energetická agentura
Vysočiny.
RMM rozhodla zaslat audit všem zastupitelům a předložit jej na nejbližší jednání ZMM.
6. RMM projednala dopis- urgenci od p…. na opravu místní komunikace do Vrbí. RMM
rozhodla odpovědět , že byla objednaná PD na vyřešení křižovatky s komunikací na Otín a
že oprava výtluků bude provedena v letošním roce v době když bude v Měříně přítomna
technika na asfalty na jiné akce.
7. RMM projednala nabídku fi PROLOG na dodávku serveru na DC a Gordic za cenu
102.332,-+DPH. RMM rozhodla nabídku přijmout.
8. RMM projednala Revizní zprávu o stavu dětského hřiště u DPS a rozhodla předat tuto
zprávu správci hřiště p. Bartuškovi k provedení drobných oprav a aby větší opravy objednal
u odborné firmy.
9. RMM projednala nabídky fi Safetrees,s.r.o. na
• Pasportizaci veřejné zeleně za cenu 4.200,-Kč/ha. RMM rozhodla tuto položku
neobjednávat.
• Inventarizaci dřevin a stromů a návrh zásahů za cenu 200,- Kč/strom při množství do
200 ks dřevin. RMM rozhodla tuto inventarizaci objednat.
10. RMM projednala návrh SoD s Ing.Česlavem Veselým na výkon činnosti koordinátora
BOZP na stavbě „Městys Měřín, stavební úpravy chodníku podél silnice III/35433 a II/602“
za cenu 8.000,- + DPH.
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy.
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11. RMM vzala na vědomí veřejnou vyhlášku o veřejném projednání návrhu změny č.1
územního plánu Měřín dne 26.8.2020 od 14:00 na radnici.
12.RMM projednala žádost p. Holého z Českých Budějovic o pronájem plochy na pouť
v roce 2021. RMM rozhodla sdělit žadateli, že o nájemci bude rozhodovat na jaře 2021.
13. RMM projednala žádost p. Holého z Českých Budějovic o sdělení dosažené ceny
pronájmu plochy na Václavské hody na základě svobodného přístupu k informacím, zákon
č.106. RMM rozhodla sdělit, že se v Měříně žádné Václavské hody v roce 2020 nekonaly.
14.RMM vzala na vědomí oznámení z Min. pro míst rozvoj o ukončení kontroly dodržení
podmínek dotace na akci “7TI Měřín“ na výstavbu komunikace k 7 RD ve výši 560.000,-Kč.
Závěr: Nebylo zjištěno porušení podmínek. RMM vyslovuje tímto poděkování všem
zainteresovaným za jejich práci.
15.RMM projednal Žádost ředitelky ZŠ o navýšení provozního příspěvku pro ZŠ Měřín o
500.000,-Kč. RMM rozhodla předložit žádost na ZMM s kladným stanoviskem.
16.RMM souhlasila s podnájmem plochy předzahrádky před hospodou U Sparťana.
17. RMM projednala žádost Domácího hospice Vysočina, o.p.s. o finanční dar na rok 2020 .
RMM rozhodla věnovat dar 2.000,-Kč.
18. RMM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy mezi MM a Mysliveckým spolkem
STRŽ,z.s. Měřín o poskytnutí dotace ve výši 15.650,-Kč na nákup drobné zvěře.
RMM tuto veřejnoprávní smlouvu schválila.
19. RMM vzala na vědomí dopis od dětí p. …, s pochvalou za práci p. Buchtové Jany v době
pandemie koronaviru. RMM rozhodla předat tuto pochvalu p. Buchtové.
20. RMM vzala na vědomí zápis z Výroční členské schůze LDO Měřín ze dne 9.6.2020.
21.RMM schválila 2 smlouvy o bezúplatných převodech majetku od Hasičského
záchranného sboru Kraje Vysočina na MM. Majetek byl dosud v SDH Měřín ve výpůjčce.
První smlouva je o majetku v celkové hodnotě 174.074,-Kč, druhá smlouva je o majetku
v hodnotě 28.703,-Kč.
22. RMM projednala návrh rozpočtového opatření č.5/2020 ze dne 22.7.2020.
Toto opatření schválila a bude předloženo na ZMM na vědomí.
23. RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD:
23.,24.,25.10.2020
Divochot, div. hra Mýdlo
31.10.2020
„Na stojáka“
24.RMM schválila návrh na podání žádosti o 1 místo VPP od 1.9.2020.
25. RMM vzala na vědomí oznámení z Ministerstva pro místní rozvoj, že žádost o dotaci na
projekt: „ Hřiště ZŠ Měřín-vybudování šaten a WC, oprava sportovního povrchu“
byl doporučen k poskytnutí dotace.
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Rozpočet projektu: 2,7 mil Kč, požadovaná dotace 1,9 mil Kč.
Termín dokončení stavby: 2021. Dále RMM rozhodla požádat p. Ing.Veselou o zpracování
podkladů pro VŘ na tuto akci a zároveň o přípravu podkladů pro vydání rozhodnutí dle
Příkazní smlouvy č.02/2020 ze dne 13.2.2020.
26. RMM projednala Žádost o vyjádření vlastníka lesních pozemků do 50 m od
opravovaného mostu na komunikaci Měřín- Otín, křižovatka na Novou Zhoř.
RMM nemá ke stavbě připomínky a pověřila místostarostu zasláním tohoto vyjádření.
27. RMM rozhodla objednat i firmy Agrostav Jihlava,a.s. provedení betonových základů ve
sportovním areálu na fotbal hřišti na akci: Rozšíření sportovního zázemí pro mládež.
28. RMM projednala žádost … o pronájem pozemků na Strážnici, cca 580m2.
RMM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu.
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LOKALITA : „KRÁLŮV KOPEC“

Na základě závěrů kontroly České inspekce životního prostředí Havlíčkův Brod, která
se uskutečnila dne 20.8.2020 a byla provedena na p.č. 1696 v k.ú. Měřín ( lokalita Králův
kopec). :

MĚSTYS MĚŘÍN S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ ZAKAZUJE UKLÁDÁNÍ JAKÉHOKOLI
MATERIÁLU VČETNĚ ZELENĚ V PROSTORU „KRÁLŮV KOPEC“!
Na pozemku p.č. 1696 o ploše 400m2 bylo inspekcí zjištěno shromažďování velkého
množství biologicky rozložitelného odpadu kat.č. 200201 O (větve z ořezu, piliny, sláma,
suchá tráva, kůra). Dále menší množství odpadů kat.č. 200307 ( objemný odpad, molitany,
koberec, použitý plastový bazén, dřevěný nábytek, křeslo, skříňky), kat.č. 200138 O – dřevo
neuvedené pod číslem 200137 ( latě, prkna, dřevěné desky). U horního vjezdu na pozemek
směsný stavební a demoliční odpad – kat.č. 170904 O.
Závěr kontroly: ČIŽP požaduje předložit ve lhůtě do 25.9.2020 :
- Doklady o předání odpadů shromážděných v den zahájení kontroly, oprávnění osobě
dle zákona o odpadech – tzn. odpad se nesmí spálit, ale odvézt na skládku,
kompostárnu.
- Zabezpečit pozemek proti
ukládání odpadů.
- Fotodokumentace pozemku
p.č.1696 k výše uvedenému
datu 25.9.2020.
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ROUŠKY OD 1. ZÁŘÍ
Ne všichni mají po posledních zmatcích ohledně nošení roušek jasno v tom, kdy přesně musí
ochranu nosu a úst nosit. Ministerstvo proto vydalo informační plakát, který pravidla
shrnuje. Existuje ale celá řada výjimek. Roušky budeme muset povinně nosit od 1. září :
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Nařízení neplatí pro:
- děti do dvou let věku
- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo
se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování tohoto zákazu
- pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to
potřebné pro poskytování zdravotních služeb
- zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování
zdravotních služeb
- uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře,
domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním
režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě
- další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb
nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních
služeb
- osoby řídící vozidlo veřejné dopravy nebo autobus i v rámci jiné než veřejné dopravy, kdy
nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení
- soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních
a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o
kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení
- osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy a v autobusech i v rámci jiné než veřejné
dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů
- snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby
činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby
tomuto prohlášení přítomné
- osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie
novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami
- pohyb a pobyt v prostorech lázeňských a léčebných bazénů.
Karanténa se krátí ze 14 na 10 dní
Od 1. září se také mění délka povinné izolace v případě pozitivního testu nebo kontaktu
s nakaženým. Na základě dostupných vědeckých poznatků a rozhodnutí Rady vlády pro
zdravotní rizika ministerstvo zdravotnictví přistupuje ke zkrácení doby karantény a izolace
ze 14 na 10 dnů.
Izolace u osob, kterým bylo RT PCR testem prokázána přítomnost SARS-CoV-2 a nemají
příznaky onemocnění COVID-19, se nově nařizuje v minimální délce trvání 10 dnů.
U pozitivně testovaných osob, které mají příznaky onemocnění COVID-19, se doba izolace
upravuje tak, že minimálně 3 dny nesmí mít příznaky onemocnění, než bude izolace
ukončena, a zároveň izolace nesmí být kratší než 10 dnů. Začátek doby izolace se počítá ode
dne odběru laboratorního vzorku.
Kdy na testy v případě kontaktu s nakaženým
Všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření určeny jako osoby v úzkém
kontaktu s nakaženým, se nařizuje karanténní opatření v minimální délce 10 dnů. Doba
karanténních opatření se počítá ode dne posledního kontaktu. Ministerstvo nařizuje
provést jeden PCR test mezi 1. a 5. dnem a druhý PCR test 10. den.
10
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Boží muka s nápisem WB 1701
Na kopci u silnice do Blízkova stojí kamenný sloup „Boží muka“. Tato Boží muka
původně stála na neúrodném obecním pozemku u „Trávní cesty“, která vedla mezi úzkými
políčky do mlýna a valchy pod poloveckým rybníkem. Boží muka stávala v té době 150 metrů
za posledním měřínským domkem čp. 85 směrem k Jihlavě. Dnes domek čp. 85 vlastní
manželé Hrůzovi. Ve farní kronice je zapsáno: „Kaple P. Marie Bolestné na západní straně blíže
císařské silnice do Jihlavy zve se též Smejkalova, ježto ji zdejší občan Karel Smejkal dal postaviti. Na jejím
místě stávala Boží muka, která nyní nalézají se na výšině na cestě z Měřína do Blízkova“.
Boží muka byla přestěhovaná kolem roku 1800 na místo, kde bývalo v minulosti
měřínské popraviště. Tomuto místu se říkalo „Na Spravedlnosti.“ Hrdelní právo bylo obcím
odebráno za vlády císařovny Marie Terezie v roce 1755. Po zrušení hrdelního práva se lidé
vrhli na popraviště a všechna zařízení k popravám zničili. Tímto činem chtěli zabránit
případnému návratu k popravám. Těla popravených nesměla být pohřbena na hřbitově, a tak
byla zakopána přímo na popravišti. V roce 1924 byl v místech bývalého popraviště otevřen
lom na kopaný písek. Při těžbě písku bylo postupně nalezeno 24 lidských koster.
Na spodní části sloupu Božích muk jsou napsána již špatně čitelná písmena WB a rok
1701. Písmena WB nás vedou k zamyšlení nad tím, co tato dvě písmena znamenají. Z nápisů
na křížích z pozdější doby se dá vyčíst, která rodina nechala kříž postavit. Také tato dvě
písmena nejspíše naznačují jméno a příjmení člověka, který nechal Boží muka zhotovit a
postavit. V knize narozených z druhé poloviny 17. století se v Měříně vyskytuje se začátečními
písmeny WB jen Wáclaw Brychta, narozený 23. srpna 1651 (dále již Václav). Na začátku 18.
století je Václav Brychta zapsán jako otec šesti dětí, proto se blíže zadívejme na rodinu
měřínských Brychtů. Začneme u otce Václava Brychty, Ondřeje Brychty.
Manželé Ondřej a Salomena Brychtovi přišli do Měřína dva roky po skončení třicetileté
války v roce 1650 z Bohdalova. Poblíž měřínského kostela si koupili za 100 kop grošů, zpustlý
podsedek čp. 30, po zemřelém Tlačbabovi. V domě čp. 30 se manželům Brychtovým narodilo
šest dětí. První narozené dítě dostalo jméno Václav. Ondřej Brychta byl asi šikovný hospodář,
neboť již v roce 1665 dům čp. 30 prodal a koupil pro svoji rodinu, za 250 kop grošů na
měřínském náměstí dům čp. 109, u kterého byl lán polí. V domě čp. 109 se Ondřejovi a
Salomeně Brychtovým narodilo dalších šest dětí. Synům Ondřeje Brychty se v Měříně dařilo.
Syn Jáchym si koupil v roce 1691 dům čp. 120, další syn Karel si koupil v roce1693 dům čp.
107. Ondřej Brychta se stal v letech 1684–1688 měřínským purkmistrem. Rodina Ondřeje
Brychty rostla jak majetkově, tak také společenským postavením.
Prvorozený syn Václav Brychta koupil v roce 1677 dům čp. 40 za 130 kop grošů. Na
tomto domě hospodařil do roku 1691. V roce 1686 přikoupil od vrchnosti za 15 kop grošů
zpustlý dům čp. 36. Místo pro dům čp. 36 bylo velké, neboť k němu patřilo ještě místo
dnešního domu čp. 37. Na těchto dvou místech vystavěl velký dům s čp. 36. V těchto místech
stával do bitvy na Bílé hoře svobodný dům vladyky Diviše Přepyského. Po bitvě na Bílé hoře
musela rodina Přepyských odejít do vyhnanství a jejich dům zchátral. Velký dům čp. 36 byl
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v roce 1755 rozdělen na dva domy s čp. 36 a čp. 37. Nepodařilo se dohledat, kdy a kde se
Václav Brychta poprvé oženil a jaké příjmení měla za svobodna jeho první manželka.
Manželům Václavu a Alžbětě Brychtovým jsou v knize narozených zapsány čtyři děti. Všem
čtyřem dětem jsou zapsání jako kmotři: velebný pán Pan Martin Matletzius děkan třebíčský a
Paní Joanna Stehnová hejtmanka černická. První manželka Václava Brychty Alžběta zemřela
v roce 1708. Vdovec Václav Brychta se ve svých 58 letech v netínském kostele Nanebevzetí
Panny Marie, 19. listopadu 1709, oženil podruhé s poctivou pannou Kateřinou Plumauerovou
ze Stránecké Zhoře. Nevěstě bylo v době svatby 21 roků. Svatebními svědky byli: Pan Mikuláš
Berkos zhořský obroční písař a Jindřich Plumauer ze Zhoře, bratr nevěsty. Jestliže dal otec
nevěsty Jiří Plumauer, mistr a polír zednický, stavitel kostela v Uhřínově, svolení ke svatbě
své dcery s Václavem Brychtou, který byl o 37 roků starší, musel si být jist, že jeho dcera bude
pro život dobře zajištěna. Ve druhém manželství Václava Brychty jsou v knize narozených
zapsány dvě děti. Kmotrem při křtu obou dětí byl jihlavský hejtman Jan František Hustý s
manželkou Kateřinou, což něco vypovídá o společenském postavení Václava Brychty. Václav
Brychta si jistě mohl dovolit postavit Boží muka. Václav Brychta v roce 1720 ve svých 69
letech zemřel. Vdova Kateřina rozená Plumauerová se 27. února 1721 provdala podruhé. Za
muže si vzala Mikuláše Stehlíka z Brtnice, který na dům čp. 36 přinesl 150 kop grošů. Dům
čp. 36 po zemřelém otci Václavu Brychtovi zdědil v roce 1731 syn z prvního manželství,
Václav Brychta mladší, který dům o rok později prodal za 240 zlatých. Peníze mu byly
vyplaceny hotově.
Nevnucuji názor, že „Boží muka“ s dnes již téměř nečitelnými písmeny WB 1701
nechal postavit Václav Brychta. Nabízím tuto úvahu jako velice pravděpodobnou.

Boží muka s nápisem WB 1701 byla na místo měřínského popraviště přestěhována v r. 1800
V roce 2020 sepsal Jiří Toman Černická čp. 376
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OKÉNKO KNIHOVNY
Ve středu 16.9.2020 zavítá do Měřína spisovatel Vlastimil Vondruška. Ať už se chystáte na
jeho besedu nebo ještě s návštěvou váháte, čekání si můžete zkrátit četbou některé z jeho
knih. V knihovně si můžete vybrat z téměř 30 titulů tohoto autora. Jestliže historické romány
nejsou Váš šálek kávy, třeba Vás zaujme některá z novinek v Knihovně městyse Měřín.
Novinky
Literatura pro děti
Pokud by Vám přišel balíček s nápisem „neotvírat“, co byste udělali?
Možná byste jej otevřeli stejně jako jeden z hrdinů knihy Neotvírat!
Kouše! od Charlotte Habersack. Jenomže pokud by po rozbalení
balíčku na vás vyskočila docela živá plyšová postavička jménem Yetti,
uprostřed léta začalo sněžit a z malého plyšáka vyrostl dva a půl
metru velký Yetti, je lepší si o tom raději jenom přečíst. Vtipné
vyprávění, ve kterém jde v prvé řadě o čas, pobaví děti i jejich rodiče.
Pro nejmenší čtenáře je určena novinka spisovatelky Marianne
Dubuc Stín Malého Geparda, milá knížka o přátelství a schopnosti
vcítit se do toho druhého. Větší čtenáře určitě potěší další knihy od
spisovatelky Veroniky Válkové s hrdinkou Bárou a jejím kouzelným atlasem, díky kterému se
tentokrát dostává do doby kamenné a také do víru Trojské války.
Literatura pro dospělé
Se začínajícím školním rokem postupně doplňuji fond o povinnou
četbu, z literární klasiky tentokrát nabízím Sto roků samoty od
Gabriela Garicíi Marqueze nebo kontroverzní Lolitu Vladimira
Nabokova.
Autora knihy Tisíce planoucích srdcí Khaleda Hosseiniho mohou
čtenáři měřínské knihovny znát díky jeho prvotině Lovec draků.
Tentokrát jsou hlavními hrdinkami dvě mladé ženy, a že se
nejedná o idylické vyprávění, je patrné už z toho, že autor děj
zasadil opět do jeho rodného Afgánistánu.
Kniha lesníka a milovníka přírody Petera Wohllebena Tajný život
stromů si našla spoustu příznivců po celém světě. Zkuste tedy
nahlédnout do skrytého života stromů a odhalte nečekané
skutečnosti, např. že i stromy mají paměť, předávají si informace, pociťují bolesti a časem se
jim tvoří vrásky.
Na Vaši návštěvu v knihovně se těší
Lucie Čížková
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Hasičské okénko
Zásahy:
4.7. Požár trávy –Velké Meziříčí-Jestřabec
Příkaz: 20:52
Návrat: 21:16
10.7. Požár stájí – Arnolec
Příkaz: 23:11
Návrat: 01:26
18.7. Tech.pomoc – Měřín ucpaná vpust u školky
Příkaz: 18:24
Návrat: 18:46
18.7.Tech.pomoc odstr. stromu – Blízkov směr Netín
Příkaz: 19:12
Návrat: 19:47
30.7 Tech.pomoc odstr.stromu- Měřín směr Kamenička
Příkaz:11:08
Návrat:11:29
25.8 Požár pražírny Poex – Velké Meziříčí
Příkaz: 08:11
Návrat: 08:41
*************************************************************************
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Okénko základní školy
Organizace školního roku 2020/2021 v ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna
2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín
Okres nebo obvod hl. města Prahy
1. 2. - 7. 2. 2021
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod,
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná
Hora, Písek, Náchod, Bruntál
8. 2. - 14. 2. 2021
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad
Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc,
Šumperk, Opava, Jeseník
15. 2. - 21. 2. 2021 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov,
Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí,
Ostrava-město, Prostějov
22. 2. - 28. 2. 2021 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny,
Karviná
1. 3. - 7. 3. 2021
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův
Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, FrýdekMístek
8. 3. - 14. 3. 2021
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ,
Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec
Králové, Teplice, Nový Jičín
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je
tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. Období
školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Ing. Robert Plaga, Ph.D. v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
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Okénko mateřské školy
Ačkoliv jsme si moc přáli, aby nový školní rok začínal pro všechny děti zvesela ,
musíme se přizpůsobit a být všichni odpovědní v situaci, kdy stále hrozí nákaza
koronavirem. Mateřská škola obdržela z MŠMT manuál pravidel provozu pro školy .
Z hygienického hlediska se oproti květnu a červnu mnoho nezměnilo. Stále platí :
dezinfekce rukou při vstupu do MŠ a před vstupem do třídy, dodržování sociálního
odstupu v šatnách a na chodbách . Používání roušek se bude řídit nařízením KHS Jihlava .
Roušku bude mít každě dítě uloženou v šatně.
Kroky školy v případě podezření na Výskyt nákazy COVID-19
Pokud se budou u dítěte již při vstupu do MŠ projevovat příznaky, jako jsou- zvýšená
teplota, rýma, kašel, dušnost, bolest v krku, hlavy, kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu, dítě
nebude vpuštěno do MŠ.
Pokud se tyto příznaky projeví během dne, bude dítě izolováno v jiné, tomu určené
místnosti, bude mu nasazena rouška, kterou mají všechny děti v šatně a neprodleně budou
informováni rodiče, aby si dítě bezodkladně vyzvedli. Ve všech uvedených případech
dostanou rodiče informaci, že musí kontaktovat telefonicky praktického lékaře, který
rozhodne o dalším postupu.
Ve školce a kolem ní probíhají a budou po dobu celého školního roku probíhat
stavební práce , a proto byli všichni rodiče upozorněni na zahajovací schůzce, na zvýšenou
pozornost při vstupu a pohybu po budově i kolem ní .
.

Školka dostává novou střechu a od příštího roku přibude i jedna třída .
Stavební práce by měly být ukončeny 30.6.2021.
Jana Janů
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LETNÍ ORELSKÝ TÁBOR 2020
Téma: Divoký západ
Letošní orelský tábor se konal, i za dodržování přísných hygienických koronavirových
pravidel, hned z kraje prázdnin, a to konkrétně ve dnech od 4. 7. do 10. 7. 2020 na
rekreační chatě na Okrouhlíku nedaleko od Jihlavy. Děti při příjezdu vítaly postavy divokého
západu, pomohly jim s ubytováním a provázely je celým táborovým týdnem. První den si
táborníci zahráli uvítací a seznamovací hry, byli rozděleni do kmenů, vyráběli si táborová
trička, totem a kmenové vlajky. Večer se konalo slavnostní zapalování ohňů, opékaly se
buřty, hrálo se na kytaru a zpívalo se. Týden nám utíkal jako voda, děti v průběhu mohly
vyzkoušet svoji trpělivost, rychlost, šikovnost, musely zapojit i svaly, důvtip a mysl. Všechny
tyto vlastnosti využívaly mimo jiné v jednotlivých i týmových hrách, kde například pomáhaly
indiánům sehnat toaletní papír, prováděly slepé kovboje indiánským územím, nebo loupily
dobytek banditům. Během tábora se děti mohly naučit tradiční westernový tanec, v
poledních pauzách byly připraveny dílničky, kde si mohli táborníci vyrobit například
indiánský tomahawk, náhrdelník, čelenku a několik dalších výrobků. V noční hře měly
kmeny za úkol v tichosti se vplížit do tábořiště banditů, nepozorovaně jim vzít část mapy a
najít poklad.
Každé ráno čekala na děti rozcvička ve formě tance, protahování, běhání, počítání a
skládaček. Během celého táborového týdne mohly děti sbírat indiánské skalpy v podobě
plnění úkolů za mlčení, chuť, skákaní přes švihadlo a spoustu dalších. Mezi nejtěžší úkol
patřilo tradičně mlčení, které splnilo jen pár zdatných táborníků. Ve středu jsme vyrazili za
pěkného letního počasí na pěší výlet do nedaleké Příseky na tamní zámek, kde se nachází
muzeum autíček, kde jsme absolvovali kompletní prohlídku celého zámeckého komplexu.
Nazpět do tábora jsme dorazili v podvečer a sladkou odměnou po celém dni byla zmrzlina.
Poslední táborový den byly vyhlášeny výsledky celotáborové hry, ve které děti sbíraly body
v jednotlivých hrách a soutěžích. Všem účastníkům byly rozdány upomínkové listy, diplomy
a všichni si mohli vybrat hezkou
cenu za to, jak se celý týden snažili.
Tábora se zúčastnilo celkem 20 dětí.
Každý si domů odvezl flash disk,
který obsahoval vyrobené video z
celého týdne a spoustu fotografií,
aby i členové rodin viděli, jak jsme si
celý týden užívali. Tábor jsme
zakončili táborákem.
Věříme, že si každý tábor užil a
těšíme se na další rok.
Stanislav Symonides
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V neděli 23. 8. byla v rámci orelské pouti na Hostýně předána naší měřínské jednotě stuha
na prapor ke 100. výročí založení.

PŘIPRAVUJEME:
•
•
•
•
•

„Den sportu pro všechny“ – atletický trojboj a soutěžní odpoledne pro všechny věkové
skupiny – v neděli 20. 9. 2020 – více na plakátku
zájezd pro rodiny s dětmi do Znojma – v sobotu 10. 10. 2020
cvičení pro rodiče s dětmi – každou středu od 17.00 do 18.00 h v malé tělocvičně ZŠ.
První cvičení bude 7. 10. 2020, poplatek 100,- Kč na školní rok. Těší se L. Chlubnová.
cvičení školních dětí
tvoření pro rodiče s dětmi od října

19

20

KOLPINGOVA RODINA MĚŘÍN
První tábor s Kolpingem
Letošní „malý letní tábor“ KR Měřín se odehrál v Mrákotíně.
Na cestu jsme se vydali v neděli 19. července. Hned od rána krásně svítilo sluníčko. Ale
aby to nebyla taková nuda, před nástupem začalo pořádně pršet. Někteří tak od auta k faře
zkoušeli tančit mezi kapkami deště, další soutěžili o nejhezčí piruetu na blátě, jiní to jistili
z dálky a sledovali taktiku ostatních. Nakonec jsme se však sešli zdraví a v plném počtu.
Poslední zamávání rodičům a hurá na program.
. Hned první večer se ale stalo něco, co jsme nečekali. Na zahradě se objevili
domorodci, obyvatelé jednoho již pomalu zanikajícího ostrova. Ti nás poprosili o pomoc při
jeho záchraně. Měli jsme za úkol sesbírat vzácné ingredience a do pátečního poledne je
donést domorodcům. Každý den jsme plnili různé úkoly a dovednosti, za které jsme vzácné
suroviny získávali. Poznávali jsme a zachraňovali místní rostliny, živočichy, přišli jsme na to,
jak neplýtvat vodou, našli jsme studánku, prokázali jsme, že umíme spolupracovat nebo třeba
prozkoumávali místní prostředí a doputovali až k slavným skalním útvarům na ostrově.
Během pobytu jsme hojně využívali rozlehlou zahradu k nejrůznějším hrám či
odpočinku. Každý večer jsme pak tuze rádi trávili venku u ohně s kytarou. Ta atmosféra prostě
neměla chybu!
Ptáte se, jak naše týdenní snažení dopadlo? Vzácné suroviny jsme stihli nasbírat
a pomoci tak domorodcům v záchraně ostrova.
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Druhý tábor s Kolpingem
Na "velký" letní tábor KR Měřín jsme vyrazili tradičně do Morvského krasu. Díky
přísným opatřením letos poprvé nahradila hromadný odjezd soukromá doprava. V sobotu 8.
srpna jsme přivítali děti v Češkovicích u Blanska.
Po celou dobu, až na jednu pořádnou bouřku, nám přálo pěkné počasí. Táborová hra
na středověké rytíře začala hned první večer a provázela nás až do samotného závěru. Děti
plnily úkoly, které zkoušely jejich obratnost, pozornost, odvahu a důvtip. Vyráběly si štíty,
luky a meče a snažily se zdokonalit v jejich používání. Při výletu na zříceninu hradu Blansek si
děti musely vybojovat zpět ztracené erby a poklad, který na ně čekal. K jejich překvapení
bránili zříceninu skauti z Blanska a tak museli bojovat proti skutečnému "nepříteli". Po hraním
dobrodružství pokračovali všichni směrem na Macochu a zpět po turistických značkách. Jeden
oddíl díky nepozornosti a špatnému čtení mapy, našlapal místo cca 13 km, kilometrů téměř
20. Díky pěknému počasí nechybělo ani nocování pod širým nebem, sledování padajících
hvězd (Perseidy), noční hlídkování, večerní opékání brambor v popelu atd.
Při odjezdu se objevily i slzičky a stesky, proč ten tábor končí tak brzo a také sliby : "
Sejdeme se tady příští rok". Tak jen doufáme, že to situace dovolí.
PLÁNUJEME DALŠÍ TRADIČNÍ AKCE
Pohádkový les tradiční pohádkové odpoledne se uskuteční první neděli v řijnu - 4.10.
od 14.00
Podzimní bazar dětského ošacení a sportovních potřeb Pokud situace a vládní
opatření dovolí rádi bychom pořádali i tradiční podzimní bazar - sledujte plakáty.
Za KR Měřín Karel Pacal
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FARNÍ OKÉNKO

Vážení spoluobčané, farníci,
Do začátku nového školního roku, přeji všem pokojné časy, radost ze života, z lidí kolem i
všeho toho, co nás obklopuje.
Pablo Neruda, chilský básník, diplomat a politik jednou řekl: „Vyznávám, že jsem žil.“ Pro jaký
způsob života se rozhodneme, to záleží na každém z nás. Přijmout odpovědnost za život a
něco pěkného z něho vytvořit je určitě namáhavější, než se nechat unášet proudem většiny
a jen tak žít. Připouštím, že ne vždy můžeme vzít svůj život do vlastních rukou tak, jak bychom
si přáli a žít. Utvářet život neznamená stát se svévolným, nerespektovat různá nařízení. Spíše
to znamená mít o svém životě představu, k ní přiložit schopnosti, počítat s okolnostmi,
používat zdravý rozum a přitom nepřehlížet lidi kolem. Záleží vždy na nás, zda někdo z našeho
života něco utvoří nebo zda těmi tvůrci budeme my.
Co jsme dnes udělali, jak jsme to udělali, jsou otázky, které nás provází. Otázky jsou
doprovázeny různým výčtem činností. Není důležitější otázkou, zda jsme při tom plnění
povinností také žili? To například znamená, zda jsme si všimli druhého člověka, hlasu
potřebného, obličeje spolupracovníka, rozkvetlé květiny, vycházejícího slunce…

Co je před námi:
Nový školní rok začneme s prosbou o Boží pomoc a požehnání 1. 9. 18:00 h.
V neděli 20. září poděkujeme za úrodu země, při bohoslužbě v 9:15 h.
V sobotu 26. září přijede do naší farnosti o. biskup Vojtěch a udělí, nejen mladým svátost
biřmování. Slavnost začíná v 10 hodin.
Ve stejný den je také pouť děkanství na Zelenou Horu ve Žďáru nad Sázavou. Pouť začíná
v 16:30 h.
Pouť v Dědkově bude 20. září, kaple je zasvěcena Panně Marii Bolestné a v Blízkově 27. září,
kaple je zasvěcena sv. Václavovi.
Oslava sv. Martina v Pavlínově bude 14. listopadu. Začátek v 15 hodin.
Výmalba kostela po padesáti letech. V současné době pokračuje příprava na výmalbu farního
kostela v Měříně. Protože náš kostel je kulturní památkou, je třeba všechny přípravy dělat ve
spolupráci s památkovým úřadem, malířskou firmou, která se výmalbě kostelů věnuje 30
roků. Již dnes je zřejmé, že v první fázi realizace budeme muset odstranit mokré a narušené
zdivo. Bylo by prospěšné, kdyby se to uskutečnilo v říjnu letošního roku. Příští rok by se
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realizace dokončila. Finanční prostředky budou nemalé, ale věříme, že vzhledem ke kulturní
památce, nalezneme pochopení i u jiných dárců, než jsou ti, kteří kostel z náboženských
důvodů navštěvují.
V kostele se při svátečních bohoslužbách konají pravidelné sbírky na potřeby a provoz
farnosti. Mimo to je ve farnosti pět sbírek, kterými pomáháme potřebným v naší zemi i ve
světě.
Opsáno z matriky:
Z vody a z Ducha svatého byli v našem kostele znovuzrozeni, Božími dětmi a součástí
Božího lidu se stali: Alois František Pokorný z Měřína, Šimon Petr Augustin z Jersína, Rebeka
Anna Jašová z Pavlínova, Martin Petr Pavel Bublán z Měřína, František Jan Křtitel Matoušek
z Geršova, Anna Veronika Vítková z Černé.
Na společnou cestu životem vykročili: Ing. Vojtěch Smola z Třebíče a Mgr. Marie Březková
z Pavlínova; Milan Smejkal z Chlumku a Kateřina Ekslerová z Měřína.
Ve víře ve věčný život a naději na setkání jsme se rozloučili s Ludmilou Čížkovou z Jersína.
Bohumírem Sedlákem z Měřína, Jiřinou Matouškovou z Geršova.

Letní pozvánka na vánoční koncert:

Vánoční koncert Moravanky
27. 12. 2020
Začátek v 17 hodin
Moravanka vystoupí v našem kostele již potřetí. Můžeme se těšit na známé koledy a vánoční
skladby v podání souboru, který slaví padesátileté trvání. Kapelník Jan Slabák slaví životní
jubileum.
Předprodej vstupenek bude zahájen na
počátku listopadu.
Přeji Vám vše dobré!
P. Mgr. Josef Havelka
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OKÉNKO RYBÁŘŮ

RYBÁŘI MĚŘÍN POŘÁDAJÍ
Závody dospělých Měřínský kapr 8.ročník - sobota 5.9. 2020
Startovné 200 Kč
Prezentace: 4-6hod. Rybolov 6-12.00 hod.
Vyhlášení výsledků a předání cen: 12.30 hod.

Dětské rybářské závody - neděle 6.9. 2020
Startovné 100 Kč
Prezentace: 6-7 hod. Rybolov: 7-12.00 hod.
Vyhlášení výsledků a předání cen: 12.30 hod.

Čerstvě nasazeno rybami 4.9.2020 !!
Informace: p. Plešák 606 789 856
Občerstvení pro všechny účastníky zajištěno.

www.rybarimerin.cz
**********************************************************************************************
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Inzerce
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Měřínský Kros aneb 13km a 1 hora
V sobotu 1.8. poměřilo v Měříně 60 běžců své síly s
Dědkovskou horou a 41 dětí s překážkovou tratí. V hlavním
závodu dlouhém 13 km byli po zdolání 250ti výškových metrů
běžci odměněni krásnými výhledy na místní Vysočinu.
Nejrychlejší
běžec
Jakub Exner z týmu Pteam
Swoboda
posunul rekord trati o
39s, když doběhl v
čase 52min 23s, a byl
nejmladší účastní
tedy o 21s rychlejší
přebírá cenu
než jeho týmový
kolega, loňský vítěz,
David Vaněk. Tito běžci patří ke špičce České
Republiky a proto není divu, že svou rychlostí dali
pořádně zabrat
i předjezdcům
Zleva: D. Vaněk(loňský vítěz), P. Sysel
na
horských
(předjezdec) , J. Exner (vítěz)
kolech
z
místního Cyklokroužku Měřín. Za vyzdvihnutí stojí
výkony všech domácích běžců, zejména Tomáše
Bačáka, Radoslava Sysla a Tomáše Uchytila, kteří byli

Radost třetího muže v cíli.

radost na vrcholu Dědkovské hory

nejrychlejší. Trať v náročně teplém
počasí úspěšně zdolali všichni a tak
zdravotní doprovod kontrolující
poslední účastníky neměl naštěstí žádnou práci. Detailní výsledky jsou na stránkách
Měřínského Krosu www.beh.merin.info.

27

Zatímco běžci zdolávali Dědkovskou horu, na louce za ZŠ Měřín se konal Měřínský Junior Kros

3....2.... 1,.....start Junior Krosu

- dětský překážkový běh, ve kterém zápolilo
41 dětí. Tím se
zvýšil celkový
počet běžců na
krásných 101.
Náročný 800m
dlouhý
překážkový
běh
byl
doplněn
dovednostními
jedna z překážek dětského běhu
stanovišti, kde
děti museli splnit různé úkoly. Po celou dobu byl pak všem
borci v cíli
volně k dispozici skákací hrad a to i běhěm volejbalového
turnaje, který následoval.
Organizátoři tímto děkují všem běžcům a divákům, že pomohli vytvořit krásné pohodové
odpoledne. Dík patří také sponzorům této akce: Alpa, Agados, Lisovna plastů, městys Měřín,
POHODA STORMWARE a ZŠ Měřín. Zvláštní dík také patří p. Karáskovi, za poskytnutí louky
pro dětské závody, a p. Kühtreiberovi, za přípravu hřiště, Cyklokroužku Měřín, měřínským
volejbalistům a dobrovolníkům za pomoc.

Na setkání příští rok se těší:
Jaroslav Pazdera, Lukáš Mužátko, Tomáš Uchytil, Marian Kosour
Rozsáhlou fotogalerii a detailní výsledky najdete na www.beh.merin.info
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Start Junior Krosu

rozvážný start domácích borců

Cyklokroužek Měřín před značením tratě

jedna z překážek dětského běhu

radost na vrcholu hory
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Vážení spoluobčané, milí příznivci divadla!
Ačkoliv v tuto chvíli si nemůžeme být jisti podzimní situací a tím spíše možnými
koronavirovými opatřeními, pevně doufáme, že se nám podaří realizovat naše plánované
představení. Místo zrušených jarních termínů Vám nabízíme návštěvu divadelní hry Mýdlo
v termínech: pátek 23.10.2020 v 18,00 hod., sobota 24.10.2020 v 18,00 a neděle 25.10.2020
v 17,00 hod. Pokud už máte zakoupené vstupenky, jsou platné pro jakékoliv uvedené datum
dle Vašeho výběru. V případě, že se Vám nehodí ani jeden termín, vstupenky můžete vrátit
v drogerii u paní Bradáčové, kde probíhá předprodej.
Děkujeme Vám, že nám zachováváte přízeň a věříme, že již brzy společně podpoříme kulturní
dění v Měříně.
Na viděnou na divadle!
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