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OKÉNKO RADNICE
Vážení občané,
léto se s námi rozloučilo posledními slunečnými dny a podzim se nezapomněl
připomenout ochlazením, ranními mlhami a deštěm. Velká úroda hub v okolních lesích je
důkazem, že svět je ještě alespoň trochu v pořádku. Avšak je třeba zdůraznit, že kůrovcová
kalamita si vybírá svoji daň nejen v podobě mizejících smrkových lesů, ale také zničených lesních
cest, místních komunikací a rozsáhlých holin, připomínajících měsíční krajinu. A navíc v lese
pozorujeme, že i řada statných listnáčů začíná mít nedostatek vláhy a stromy doslova chřadnou
před očima. Při obnově zalesnění bude potřeba velkého úsilí, abychom budoucím generacím
zanechali alespoň něco, co by se dalo nazvat lesem.

V krátkosti se zmíním o dokončení některých stavebních záměrů, jako místní komunikace
a chodníky na Balince ve III.etapě, předláždění prostranství na náměstí, rekonstrukce a
modernizace vybavení kuchyně základní školy, kde ještě finišují práce ve sklepních prostorách.
V mateřské škole byly dokončeny stavební práce v šatnách dětí a provedena modernizace
plynové kotelny s výměnou radiátorů ve třídách a na chodbách. V Pustině byl dokončen chodník
a upravena čekárna pro vozíčkáře.
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Na ulici Jihlavská byla opravena
kaplička – poklona Panny Marie
Bolestné, drobná čtvercová stavba
rustikálních forem z 19. století, která
je v majetku městyse a je od roku 1970
památkově chráněna.
Na rok 2020 připravujeme již
dříve zmiňovanou přístavbu a
nástavbu
mateřské
školy
s bezbariérovým
přístupem,
rekonstrukce chodníků na ulici
Brněnská a Blízkovská v koordinaci
s Krajskou správou a údržbou silnic
Kraje Vysočina, která bude provádět
opravu silnice do Blízkova a Netína.
Zahájíme výměnu vodovodního a
kanalizačního řadu na ulicích Zarybník
( včetně uložení elektrického vedení
do země -EON ), na ulici Brněnská,
Černická a částečně Růžová. Budou
provedeny veškeré plánované stavby
na novém hřbitově (osvětlení,
prodloužení vodovodu, vrtaná studna
a parkoviště). Opětovně budeme
žádat o dotační peníze na výstavbu
autobusového
nádraží.
Mimo
stavebních aktivit je dokončován
Návrh 1.změny Územního plánu
městyse Měřín, který bude předán pořizovateli a poté dojde k vyhlášení veřejného projednání,
odhadem v prvním čtvrtletí roku 2020. Závěrem mi dovolte v návaznosti na začínající topné
období upozornit na dodržování lhůt kontrol, revizí a čištění spalinových cest.
A než se nadějeme, bude tu advent- nádherný čas předvánoční. S většinou z Vás se
potkáme u rozsvícení „Vánočního stromečku“ 1.12., které bude doprovázeno hudebním
vystoupením s vánočními písněmi. Překvapení na nás čeká také o vánočních trzích.
Ing. Jiří Servít, starosta městyse
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Výpis z jednání č. 14 Rady městyse Měřína konané dne 28.08.2019
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednala nabídky na projektovou dokumentaci na akci „Přístavba, nástavba a stavební
úpravy kapacity Mateřské školy Měřín“. Nabídku předložili:
1) Ing. Jakub Hanák – 220.000,-Kč (není plátce DPH)
2) Ing. David Urbánek – 163.350,-Kč vč. DPH
3) Ing. Pavel Konvalinka – 210.000,-Kč (není plátce DPH)
RMM rozhodla doporučit ZMM vybrat uchazeče s nejnižší cenovou nabídkou za cenu 163.350,Kč včetně DPH.
3. RMM schválila podání žádosti na VPP pro 2 pracovníky- 1 na plný a 1 na zkrácený úvazek
s nástupem 1.10.2019 do 30.11.2019.
4. RMM projednala 2 návrhy Smluv mezi MM a Krajem Vysočina opravňujících provést stavbu
chodníků na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina na ulici Brněnská a Blízkovská. Po zaměření
stavby po jejím skončení bude jednáno o odkoupení pozemků pod chodníky do vlastnictví MM.
RMM rozhodla předložit návrhy smluv ZMM.
5. RMM projednala nabídku projektových prací od Ing. Pohanky z Nového Veselí na dvě akce:
• Městys Měřín-stavební úpravy chodníku podél silnice II/602
• Městys Měřín-stavební úpravy chodníku podél silnice III/35433
Nabízena je vytvoření kompletní dokumentace pro DUR,DSP i dokumentaci pro realizaci vč.
výkazu výměr a pro výběr zhotovitele. Dále je součástí nabídky také inženýrská činnost, vše za
145.000,-Kč + 21%DPH.
Odhad celkové investice je dle Ing. Pohanky 3 mil Kč. Tento výdaj je uznatelný z hlediska
dotačních pravidel. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
6. RMM projednala návrh Příkazní smlouvy předložený Ing. Ivanou Tužinskou
na projekty
• Městys Měřín-stavební úpravy chodníku podél silnice II/602
• Městys Měřín-stavební úpravy chodníku podél silnice III/35433
Předmětem Smlouvy je
• podání žádosti o příspěvek…….20.000,-Kč
• administrace výběrového řízení………………..26.000,-Kč
• administrace projektu v průběhu akce včetně závěrečné zprávy, 3% z dotace min
28.000,-Kč.
Tento výdaj je uznatelný z hlediska dotačních pravidel SFDI. RMM rozhodla nabídku přijmout a
pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
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7. RMM projednala návrh Dodatku č.1 mezi MM a E.ON ke Smlouvě o nájmu pozemku pod
nabíjecí stanicí na elektromobily před ZŠ Měřín, ve kterém se upřesňuje termín začátku doby
nájmu. Nájemní doba zůstává 10 roků.
RMM rozhodla návrh přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
8. RMM projednala Návrh Smlouvy mezi MM a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, ve které
uděluje MM souhlas Svazu vodovodu a kanalizací Žďársko se stavbou vodovodu a splaškové
kanalizace nutných pro výstavba RD v lokalitě Měřín-Pustina.
RMM rozhodla návrh přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
9. RMM projednala návrh Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení mezi MM a GasNet, s.r.o.
na akci Balinka IV.etapa. GasNet navrhuje platit roční nájemné 8.301,-Kč/ rok.
RMM rozhodla vyvěsit záměr pronájmu.
10. RMM projednala žádost p. ….. o přijetí do pracovního poměru.
RMM rozhodla oznámit žadatelce, že v současné době není žádné místo volné.
11. RMM projednala upřesněnou cenovou nabídku firmy Dotace snadno, s.r.o., Uherské
Hradiště na management dotační akce „Pořízení FVE do budovy DPS v Měříně“. Původní nabídka
byla za celkovou cenu 50.000,-Kč + DPH.
Nová nabídka obsahuje upřesnění ceny za jednotlivé organizační akce.
Celková cena zůstává s tím, že navíc obsahuje i administraci po celou dobu udržitelnosti projektu.
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
12. RMM projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem
Vysočina a MM o právu MM položit vedení NN na pozemky Kraje Vysočina na akci
„Měřín-veřejné osvětlení nový hřbitov“.
RMM rozhodla návrh smlouvy přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
13. RMM projednala žádost KÚ kraje Vysočina o vyvěšení veřejné vyhlášky s oznámením o
veřejném projednání návrhu Aktualizace zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, které se bude
konat 16.9.2019 v budově KÚ. Vyhláška byla zveřejněna 13.8.2019.
14. RMM vzala na vědomí oznámení z Kraje Vysočina že projekt: Transformace Domova Kamélie
Křižanov byl doporučen k financování. Pro MM to znamená, že Kraj využije Smlouvu o smlouvě
budoucí na nákup pozemků v lokalitě Balinka IV. RMM dále rozhodla předložit návrh kupní
smlouvy na schválení ZMM s doporučujícím stanoviskem.
15. RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD:
16.11.2019 – koncert Kern – SDH Měřín, 30.11.2019 – Poslední leč – MRS Strž Měřín,
30.12.2019 – tan. zábava – SDH Měřín, 2.5.2020 – oslava – V.M.
16.5.2020 - svatba D.Heřmanice,
25.7.2020 – svatba V.M.
22.11.2019 – slavnosti vína,
3.10.2020 – oslava, Černá
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18.12.2020 – večírek – Agrocentrum
16. RMM projednala písemné oznámení o nedodržování nočního klidu v okolí „Hospody baru
Pod Lipkami“. RMM vzala na vědomí informaci starosty městyse o tom, že upozornil
provozovatele na pravidla dodržování nočního klidu s tím, že ze strany provozovatele bude
přijata náprava. RMM rozhodla současně vyzvat provozovatele k odstranění letní zahrádky,
která se nachází na chodníku a pozemku městyse.
17.RMM se seznámila s dopisem z Ministerstva vnitra, Gen ředitelství Hasičského záchranného
sboru, ve kterém nabízí informační letáky s BEZPEČNOSTNÍM DESATERTEM ke zvýšení
informovanosti občanů o prevenci vzniku požárů v domácnostech.
RMM rozhodla uveřejnit upozornění ve zpravodaji.
18.RMM projednala předložený GP, který nechala zhotovit E.ON Distribuce na koupi pozemku
pod zamýšlenou trafostanicí v lokalitě Balinka. RMM rozhodla zveřejnit záměr prodeje a poté
postoupit žádost ZMM s doporučujícím stanoviskem.
19 RMM projednala žádost … o koupi části obecního pozemku p.č. 187/2 a 1311/1 v k.ú Měřín.
Jedná se o část podél odvodňovacího kanálu, který sousedí s jejich pozemkem na stavbu RD
v lokalitě Balinka III. RMM rozhodla sdělit žadatelům, aby nechali zhotovit GP.
20. RMM projednala nabídku ..na položení nového PVC linolea v prostoru Čekárny zdravotního
střediska za cenu 43.610,-Kč včetně DPH. Jedná se o stržení starého PVC, vyrovnání stěrkou,
nalepení nového PVC a renovaci prahů.
RMM rozhodla nabídku přijmout.
21. RMM schválila návrh rozpočtového opatření č. 4/2019/1RM ze dne 28.8.2019.
22. RMM projednala upřesněnou cenovou nabídku firmy Střechy Vysočina, s.r.o., Lavičky 118
na okapy na Zdravotním středisku Měřín za cenu 29.104,-Kč. RMM rozhodla tuto nabídku
přijmout.
*****************************************************************************
USNESENÍ č. 4/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 4.9.2019 v 17.00 hodin
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I. SCHVALUJE :
1. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 4/2019.
2. Program jednání ZMM 4/2019.
3. Směnnou smlouvu č.2002S18/51 mezi městyse Měřín a Státním pozemkovým úřadem
Praha.
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4. Smlouvu OM 701/2019 opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje
Vysočina- chodník Brněnská.
5. Smlouvu OM 701/2019/2 opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje
Vysočina- chodník Blízkovská.
6. Smlouvu o dílo č.6/2019 mezi městysem Měřín a Ing. Leošem Pohankou o provedení
projektových prací Chodník podél silnici III/35433 a II/602.
7. Podání žádosti o dotaci na chodníky Brněnská a Blízkovská na SFDI.
8. Výběr dodavatele na akci : „Vybavení školní kuchyně“ a pověřilo starostu podpisem
smlouvy.
9. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 191123043 mezi městysem Měřín a COLAS CZ, a.s. na
prodloužení termínu realizace.
10. Kupní smlouvu RK-24-2019-XX, př.1 mezi městysem Měřín a Krajem Vysočina v rámci
Projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.
11. Smlouvu mezi městysem Měřín a SVaK Žďársko na projektovou dokumentaci na stavbu
„Měřín- lokalita východ, vodovod a splašková kanalizace“.
12. Smlouvu mezi městysem Měřín a SVaK Žďársko na projektovou dokumentaci na stavbu
„Měřín - Zarybník, II. etapa, vodovod a kanalizace“.
13. Smlouvu mezi městysem Měřín a SVaK Žďársko na projektovou dokumentaci na stavbu
„Měřín- Černická, vodovod a kanalizace“
14. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace TJ Jiskra Měřín-KČT.
15. Smlouvu na projektovou dokumentaci pro provedení stavby „Přístavba, nástavba a
stavební úpravy pro rozšíření kapacity MŠ Měřín“ mezi městysem Měřín a Ing. Davidem
Urbánkem.
16. Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č.1/2017 ze dne 23.1.2017 mezi městysem Měřín a F.R.Z.
agency s.r.o. Brno.
17. OZV městyse Měřín č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území městyse Měřín.
18. OZV městyse Měřín č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
19. Podání výpovědí stávajících Smluv ve věci využívání systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů uzavřených mezi
městysem Měřín a původci odpadu s tím, že původce odpadu, který se bude chtít
zapojit do výše uvedeného systému od 1.1.2020 předloží na městys Měřín žádost a výši
vyprodukovaného odpadu za rok 2018 a období 1-9/2019.
20. Předloženou odměnu zastupitele městyse Měřín.
21. Spolufinancování projektové dokumentace cyklostezky Měřín – Velké Meziříčí za
Předpokladu finanční spoluúčasti obcí po jejichž katastru cyklostezka povede.
22. Rozpočtové opatření 5/2019/4ZM ze dne 4.9.2019 ve výši – 142.109,-Kč .
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II. ROZHODLO :
1. O předložených návrzích na pořízení Změny č.1 Územního plánu Měřín takto :

2. O doplnění OBSAHU Změny č.1 Územního plánu Měřín, tj. pověřit předložené návrhy
č.14 – 18 ve Změně č.1 Územního plánu Měřín , OBSAH Změny č.1 Územního plánu
Měřín je uvedený v příloze č.1 tohoto usnesení.
III. SOUHLASILO :
1. S prověřením návrhu č.19 na pořízení Změny č.2 Územního plánu Měřín předložené
firmou Anxity s tím, že pořízení bude hrazeno navrhovatelem.
IV. 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. právu o činnosti finančního výboru
5. Zprávu výboru pro výstavbu a rozvoj.
6. Informace o modernizace kuchyně ZŠ Měřín, registraci akce a výběrovém řízení a
schválení dodavatele.
7. Informace o celoročním ošetřování stromů v Měříně.
8. Rozpočtové opatření RO 4/2019/1RM ze dne 28.8.2019 ve výši 996.434,-Kč .
V. POVĚŘUJE :
1. Úřad městyse zpracováním obecně závazné vyhlášky o rušení nočního klidu.
2. Výbor pro výstavbu a rozvoj vytipováním vhodné lokality pro umístění sběrného dvora.
3. Radu městyse Měřín uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.1/4/19 mezi městysem
Měřín a Pavlem Ondráčkem, Studio P Žďár nad Sázavou.
Ing. Jiří Servít, starosta v.r.
*****************************************************************************
Výpis z jednání č. 15 Rady městyse Měřína konané dne 25.09.2019
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednala návrh dodatku ke smlouvě o dílo č. 1/2017 s firmou F.R.Z. agency s.r.o.,
kterým se prodlužuje termín plnění a převzetí díla (publikace o městysi) do 10.11.2020. RMM
rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu s podpisem dodatku.
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3. RMM projednala nabídku na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na
akci: „Venkovní úpravy vč. parkoviště Mateřské školy“ předloženou p. Ing. Davidem Urbánkem
za cenu 84.700,-Kč včetně DPH. PD bude řešit situaci v souvislosti s přístavbou MŠ a
vypořádáním okolních pozemků a příjezdů k nim.
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
4. RMM projednala dopis od … se žádostí o úpravu provozu na komunikaci vedle jejich RD.
Komunikace (tzv: Zabránka) se stane průjezdnou po realizaci výstavby RD Balinka IV. etapa.
RMM rozhodla pověřit starostu odpovědí žadateli.
5. RMM vzala na vědomí rozhodnutí Státního pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, ve kterém
SPÚ schvaluje komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pavlínov.
6. RMM projednala návrh změny pachtovní smlouvy mezi MM a AGRO-Měřín,a.s. o snížení
propachtované plochy p.č.433 o 128m2, které MM prodal p…. .
RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem.
7.RMM projednala doručený geometrický plán na vypořádání majetkových poměrů u pozemků
parc.č. 1258, 1261, 1195 a 1201/1 vše v k.ú. Měřín, p… .
RMM rozhodla zveřejnit záměr směny pozemků.
8. RMM projednala žádost p. Holého z Českých Budějovic o provozování pouťových atrakcí na
Měřínské pouti 2020.
RMM rozhodla vzít žádost na vědomí, s tím že bude rozhodnuto v jarních měsících roku 2020.
9. RMM na základě zveřejněného záměru pronájmu souhlasit s návrhem Smlouvy o nájmu
plynárenského zařízení mezi MM a GasNet, s.r.o. na akci Balinka IV.etapa, za roční nájemné
8.301,-Kč navržené GasNet,s.r.o.RMM rozhodla pověřit starostu podpisem nájemní smlouvy.
10.RMM projednala žádost p. .. o místo uklízečky . RMM rozhodla do budoucna změnit pracovní
místo uklízečky na pracovní místo uklízečky, dělník čištění obce s pracovním úvazkem 8 h.
11. RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD:
Objednávky KD :
2019-10-25
ZŠ Měřín, divadlo Údif
2019-12-06
ZŠ Měřín, divadlo Líný Kuba
2020-07-18
…, Měřín, oslava
2020-10-10
…,VM, oslava
2020-05-09
…, Měřín
2020-09-05
…, Měřín
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12. RMM projednala oznámení p. Tužinské, že bodové hodnocení akce Chodník Brněnská ul. a
Blízkovská ul. nesplňuje podmínky dotace. RMM projednala nabídku na audit bezpečnosti
dopravy od p. Seinera za 21.780,-Kč, který by měl zvýšit bodové hodnocení akce.
RMM rozhodla nabídku p. Seinera přijmout.
13. RMM projednala a vzala na vědomí zprávu Ing. Pazdery o stavu zajištění Adventních akcí
2019:
• 1.12. neděle: rozsvěcení stromečků, vystoupení pěvec. souboru dětí + živá hudba, náměstí,
stánky s občerstvením u vchodu do COOP,
• 8.12. neděle: Řemeslné Vánoční trhy- statek č.p. 15 + plochy před vjezdy z Otínské a
Brněnské ul.,
• 14.12. sobota: Adventní koncert ŠUM- kostel
• 15.12. neděle: Hradišťan@Jiří Pavlica- KD
14. RMM projednala nabídku na zřízení úsekového měření rychlosti přes Městys Měřín.
RMM rozhodla nabídku předložit ZMM.
15. RMM potvrzuje, že do datové schránky MM byly doručeny firmou AGR GASTRO a.s.
dokumenty, které byly vyžádány v souvislosti s akcí ‚Vybavení školní kuchyně“. RMM dále
rozhodla pověřit starostu podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.
16. RMM obdržela návrh dohody o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
od .. ke dni 30.9.2019. RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu jeho podpisem.
17. RMM projednala nabídku společnosti E-ON na dodávku el. energie za období 2020-2021 ze
dne 25.9.2019. Po zvážení konkurenčních nabídek, vyhodnotila nabídku jako nejvýhodnější a
rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu popisem smlouvy.
18. RMM projednala návrh dohody o zvýšení pachtovného ze strany společnosti AGRO-Měřín,
a.s., kterým se zvyšuje pachtovné za období roku 2019 o 1.000,-Kč za 1 ha propachtované plochy.
RMM rozhodla s dohodou souhlasit a pověřuje starostu jejím podpisem.
19. RMM vzala na vědomí žádost p. .. o pronájem bytu nacházejícího se v půdním prostoru
radnice. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že v současnosti je tento byt pronajat.
20. RMM vzala na vědomí informaci firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. o změně
podmínek odběru papírových obalů od 1.10.2019. Firma od tohoto data přestává vykupovat
tento druh odpadu a bude jej nadále pouze bezplatně odvážet. RMM rozhodla pověřit úřad
městyse prověřením smluvní dokumentace a prověřením situace na trhu.
21. RMM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy Presbeton na dodání materiálu na
oplocení mezi městysem Měřín čp.106 a č.p.107.
***************************************************************************
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Výpis z jednání č. 16 Rady městyse Měřína konané dne 16.10.2019
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednala návrh p… na prodej stodoly a pozemku pod ním na p.č.1353/2 u Nového
rybníka uprostřed pozemku ve vlastnictví MM za cenu 100.000,-Kč.
Tato nabídka nebyla na ZMM 27.2.2019 schválena.
RMM rozhodla sdělit tazateli, že platí usnesení zastupitelstva č. ZMM 1/2019 IV.1.
3. RMM vzala na vědomí protokol o kontrole č.717/19/784 od OSSZ na odvody zdravotního a
důchodového pojištění a jiných odvodů. Závěr kontroly: nebyla shledány nedostatky.
4. RMM projednala žádost p. Jany Janů o schválení odměny pro ředitelku MŠ – částečné
vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků.
RMM rozhodla odměnu schválit.
5.RMM projednala žádost organizátorů Měřínského crossu a Večerního volejbalového turnaje o
zaplacení běžeckých čísel s logem Měřína, skákacího hradu a hmotných cen pro běžce a děti
spojených s pořádáním těchto dvou akcí, kterých se letos zúčastnilo aktivně cca 200 účastníků +
cca 300 diváků. RMM rozhodla sdělit žadateli, aby na rok 2020 podal žádost o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 15.11.2019.
6. RMM projednala Žádost o vyjádření ke stavbě přípojky NN na p. č.403/1,p.. RMM rozhodla se
stavbou přípojky souhlasit. Dále RMM projednala a schválila návrh na uzavření Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění distribučního zařízení do tělesa MK a
pověřuje starostu podpisem.
7. RMM projednala žádost p. … o přijetí do zaměstnání. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že bude
její žádost evidovat.
8. RMM projednala žádost pořadatelů Živého betléma 2019 o Povolení uzavírky silnice, o
Bezplatný pronájem pozemku pod kostelem. RMM rozhodla žádostem vyhovět.
9. RMM vzala na vědomí oznámení Min. dopravy o konání závěrečné prohlídky stavby:
Modernizace D1 v úseku EXIT 134-EXIT 141 Velké Meziříčí západ dne 17.10.2019 v 10:30 hod.
RMM rozhodla pověřit místostarostu účastí na jednání.
10. RMM projednala Žádost Orel jednota Měřín o posunutí termínu vyúčtování dotace na rok
2019 z 30.11.2019 na 10.1.2020. Důvodem žádosti je uspořádání zájezdu na muzikál, který se
bude konat 28.12.2019. RMM rozhodla s žádostí souhlasit.
11. RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD:
Objednávky KD :
2019-11-24
SDH Měřín, Vánoční tvoření
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12. RMM projednala Zápis z členské schůze LDO Měřín, konané 1.10.2019.
Zpeněžení kulatiny: cca 924,-Kč/m3. Při započítání veškeré těžby vč. vlákniny je zpeněžení cca
za 650,-Kč / m3. Členská schůze doporučuje vzhledem k budoucím nákladům na zalesňování,
aby členské obce nezahrnovaly do rozpočtů na rok 2020 žádný příjem z LDO.
V následujících letech pak může dojít i k tomu, obce budou na zalesňování a údržbu doplácet ze
svých rozpočtů. RMM vzala Zápis a Usnesení na vědomí.
13.RMM projednala nabídku fi. ENVIREX Nové Město na Moravě na zhotovení 85 m hlubokého
vrtu na novém hřbitově.
RMM rozhodla pověřit místostarostu oslovením firmy ENVIRO Velké Meziříčí.
14. RMM rozhodla požádat Úřad MM o vydání rozhodnutí ke skácení 2ks modřínů a jedné jívy
na p.č. 544/3 z důvodu stavebních prací na přístavbě MŠ.
15. RMM rozhodla vyzvat majitele havarovaného vozidla odstaveného u starého hřbitova k jeho
odstranění.
16. RMM vzala na vědomí protokol o kontrole plateb pojistného na zdravotní pojištění.
17. RMM projednala žádost p… o přijetí do zaměstnání. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že bude
její žádost evidovat.
*************************************************************************

Kontejnery na tuk umístěny
V Měříně a v Pustině bylo umístěno šest kusů kontejnerů na použitý tuk. Jedná se o
separační nádoby na odkládání použitých jedlých tuků a olejů z domácností.
Jak kontejner využít?
Tuk třeba z fritézy lidé vlijí do použité PET lahve, uzavřou ji a vhodí do zeleného
kontejneru. Takto separovaný tuk z domácností ochrání
odpadní systém v domech, ale také kanalizaci a čističku
odpadních vod. Kontejnery jsou objednány na základě nabídky
u firmy AVE Vysočina odpadové hospodářství. Zmíněná firma je
bude také po naplnění vyvážet. Kontejner má objem 240 litrů.
Z použitých potravinářských tuků lze využít složku
methylesteru, která se následně přidává do nafty coby
biopalivo. Další složky se využívají v gumárenském a chemickém
průmyslu, nebo jdou do spaloven, mohou být užity k výrobě
tepla či elektrické energie. Je tedy účelnější takto tuk využívat,
než jej vylévat do odpadního systému domácností. Tam totiž
postupně zanáší trubky, kanalizaci, v čistírnách odpadních vod
plováky a čerpadla.
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Umístění kontejnerů na potravinářské tuky:
Náměstí u Coopu
Zarybník
Pustina
Ul. Družstevní
Na Nivech
Náměstí u bývalého Pramene
***************************************************************************
Toto je kontejner na plast na sběrném místě ve stavebninách. Svozová firma jej odmítla
odvézt. Dávejte odpad podle jeho určení – matrace, kovy ani dokonce koňský postroj
z plastu nejsou !!!!!!!!!!!
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OKÉNKO HISTORIE
Staré fotografie nám dokreslují historii Měřína - 1. část
V roce 2019 jsem v zámeckém archívu ve Velkém Meziříčí získal kopie několika, dosud
ještě neznámých, fotografií Měřína. Na první fotografii z roku 1904, jsou vyfoceny domy dolního
náměstí. Podle délky stínů pochází fotografie pravděpodobně z nedělního dopoledne a
zachycuje měřínské farníky jdoucí z ranní mše svaté. Na fotografii je též zachycena oprava vrchní
části kostelní věže.

Dolní náměstí v roce 1904 s domy zleva: čp. 14, čp. 22, čp. 234 a čp. 15, dnes dům manželů
Pazderových. Z této fotografie je patrné, že hliněná císařská silnice, splývala s hliněným
náměstím, které se tehdy podobalo vesnické návsi, po které volně pobíhali psi a husy.
Na levém rohu domu čp. 15 je vidět připevněná lucerna se svíčkou. V době, kdy ještě
nebylo v Měříně zavedeno elektrické osvětlení, v nocích, kdy byl měsíc v novu nebo skryt za
mraky, byla po měřínském náměstí velká tma. Konšelé proto rozhodli, že bude rozmístěno po
Měříně osm luceren se svíčkami, které bude službu konající ponocný při soumraku zapalovat a
při ranním svítání zhasínat.
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První zmínka o svícení na měřínském náměstí pochází již z roku 1796. Tehdy nastoupil
v Černé nový direktor Dominik Schmidt. Obec od něho dostala dvě svíce s poučením, aby jedna
byla upevněna na radnici čp. 104 a druhá na domě mydláře Josefa Dohnala čp. 103.
K opravě kostelní věže nejdříve úryvek z dopisu kostelního konkurenčního výboru c. k.
moravskému místodržitelství v Brně.
Přepsáno bez úprav:

Bouřemi roku 1902 a 1903 poškozena byla značně střecha věže farního kostela v Měříně,
kříž pak na vrcholu věže se nacházející byl tak nahnut, že hrozilo nebezpečí, by snad při opětné
vichřici nebyl shozen dolu a tím ještě neštěstí způsobeno nebylo. V uvážení toho nezbývalo než
sejmuti kříž a nejhorší část věže a dáti provésti důkladnou opravu, jež odhadnuta byla znalci na
2 000 K.
Ve druhé polovině roku 1904 bylo započato s nutnou opravou kostelní věže. Na této
fotografii je vidět lešení pro stavbu její horní části. Spodní velká báň je již opravena a nový šindel,
kterým byla pokryta, byl natřen tmavočervenou karbolinou.
Na jiné fotografii, kde je vidět vsazování kříže na vrchol věže, je na její zadní straně
napsáno datum květen 1905. Po vsazení kříže na vrchol věže byla lucerna, malá báň a nově
zhotovený kříž, pokryty měděným plechem. Na vrchol kříže byla připevněna tyč hromosvodu.
Horní část věže byla stavěna ze dvou lešení, zbudovaných nad velkou bání. Oprava kostelní věže
byla zaplacena penězi, které byly získány z prodeje míst v kostelních lavicích v letech 1904 –
1907.
Kronikář Adolf Mejzlík do Úvodu k obecní kronice zapsal: „Za faráře Jana Vaňka byla zvýšena kostelní
věž.“ Zůstává tedy otázkou, jaký tvar a výšku měla kostelní věž před její opravou.
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Druhá fotografie pořízena z opravované věže kostela sv. Jana Křtitele v roce 1904.
Na druhé fotografii, před domem čp. 114, je vidět dřevěný mostek přes potok Vlkánek.
Dům čp. 114 dnes stojí vpravo při vjezdu do Poštovní ulice. Dům vlastní manželé Bartákovi.
Domem čp. 114 potok podtékal a stále podtéká, ale již v betonovém potrubí o průměru 1 m. Na
fotografii jsou vidět oba malé rybníčky před domy čp. 115 – čp. 118. Fotografie ukazuje západní
část dolního náměstí. Domy se zdají být dobře udržované a prostranství před nimi upravené.
V pamětní knize městyse Měřína je zapsáno:

„Na městečku bývaly dva rybníčky, jimiž protékal potok přicházející od pazderny, plný
smrdutého bahna. (Pazderny byly postaveny u potoka Vlkánek pod Strážnicí). Rybníčky tyto šířily
v létě otravný zápach. První rybníček ponenáhlu zavezl mezi roky 1905 – 1909 Jan Karbaš,
barvíř a majitel domu čp. 115, druhý přiléhající více k silnici, zarovnán byl dobrovolnou prací
sousedů koncem prvého desetiletí 20. věku. Roku 1909 před císařskými manévry u Velkého
Meziříčí, jichž se zúčastnil císař František Josef I. a německý císař Vilém, který autem z Jihlavy
do Velkého Meziříčí přijel i odejel, upravena byla kanalizace po severní straně císařské silnice od
domu čp. 129 ke kapličce P. Marie Sněžné. Cementové roury byly dodány silničním erárem.
Průjezd německého císaře Viléma byl pro obyvatele Měřína velkou událostí a mnoho lidí se přišlo
na průjezd císaře městečkem podívat.
Na levé straně fotografie je vidět velký dům čp. 113, který tehdy vlastnil Dr. Antonín
Primořic. Tento dům byl v roce 1934 vykoupen členy lidové záložny Raiffeisenka, zbořen a na
jeho místě byla postavena nová, menší budova Raiffeisenky, v její zadní části se sálem Orlovny.
Ve druhé polovině 20. století byla v tomto sále scéna loutkového divadla, zřízená měřínským
lékárníkem, panem Vonešem, který pro toto divadlo vyrobil jeviště, kulisy a také loutky. V
prostoru mezi domy čp. 113 a čp. 114 vznikla nová ulice, která se nejdříve jmenovala Karbašova.
V roce 1952 byla v domě pana Karbaše zřízena pošta. Ulice byla přejmenována na Poštovní. Než
byla vytvořena nová ulice, tak se do polí za domy vjíždělo uzavíratelným vjezdem mezi domem
Dr. Antonína Primořice čp. 113 a domem tehdy manželů Karla a Kateřiny Hronových čp. 114.
Dolní náměstí mohlo být v dávné minulosti, v době, kdy byl Měřín jen malou vesnicí, první
měřínskou návsí. I když úplně první měřínskou návsí, byl asi plácek před farou. Dolní náměstí
mohlo být opatřené bránami. Západní brána mohla stát mezi domy čp. 16 (dnes dům manželů
Pařízkových) a čp. 111 (dnes dům Terezy Motyčkové). V roce 1925 koupil starý dům čp. 111 pan
Josef Horák, který nechal v roce 1945 starý dům zbořit a na jeho místě nechal postavit nový,
poschoďový dům. Na žádost obce posunul novostavbu o 3 mety dál od státní silnice, neboť starý
dům v tomto místě náměstí hodně zužoval. Odskočení domů čp. 111 (dnes Terezy Motyčkové)
od domu čp. 112 (Salašových) a na druhé straně od obytného domu č. 15 (Pazderových) po dům
čp. 16 (Pařízkových), mělo v minulosti jistě nějaký důvod.
Východní brána stávala v místech, kde nechal kolem roku 1732 P. Jakub Felix Pacher,
postavit vedle svého domu, dnes čp. 2, kapli Nanebevstoupení Páně. Tato kaple byla později
přejmenována na kapli sv. Jana Nepomuckého. Pod kaplí byla postavena krypta s výklenky pro
čtyři rakve. V této kryptě byl 25. února 1738 uložen první měřínský děkan Jakub Felix Jan Pacher
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a 12. srpna 1743 šestiměsíční dítě Josefa, dcera měřínského radního písaře Josefa Jiřího Pachera.
Není známo, kam byla těla zemřelých přemístěna po zrušení kaple v roce 1786 císařem Josefem
II. Kaple byla v roce 1791 přebudována na obytný dům čp. 1.
Jiří Toman Měřín č. 376
Život městečka Měřína ve 2. polovině 17. století ve světle obecních účtů – pokračování
Obchod se solí
Měřínská obec se starala o dovážení soli a následně ji prodávala měřínským
sousedům. Pro sůl jezdili formani do Jihlavy. Pouze roku 1694 byla téměř všechna
sůl dovežena z Konaiburku (pravděpodobně se jedná o zkomolený název města
ležícího v Rakousku). Soli bylo v jednotlivých letech voženo různé množství, od
osmi do devatenácti kop špichů(1 špich = asi 6 kg). Sůl nemusela být prodána
všechna hned po přivezení, mohla být v městečku skladována v solnici.
Ze soli bylo placeno mýto u Vysokých Studnic , které bylo po celé období šest
krejcarů za kopu soli. Špich soli byl vždy kupován za 27 krejcarů a v Měříně
prodáván za 30 krejcarů, takže do obecní kasy šly z každé prodané kopy tři zlaté.
Jeden zlatý z těchto tří dostávali formani za přivezení každé ko py soli. Další
náklady v podobě spravování solnice či klíče k ní jsou zanedbatelné.
Jiné to bylo v roce 1694, kdy formani jeli pro sůl do Konaiburku. Před cestou
se sešli s purkmistrem a konšely, dostali od obce hodně ovsa pro koně na cestu a
když se se solí vrátili, bylo uspořádáno malé pohoštění. Za dovezení těchto 12 kop
nedostali 12 zlatých, ale 25 a půl.
Jízda pro sůl jinam než do Jihlavy mohla souviset s náznaky problémů
s osobou jihlavského pana solního. Už roku 1685 je v počtech poznamenáno
v tomto roce soli nedostatečně proměřeno. Z tohoto důvodu zřejmě Měřínští
solního pozvali, hostili ho a také mu darovali kopu vajec a čtyři kuřata („ Solnímu P.
do Jihlavy 4 kuřat darováno, aby soli náležitě fedroval “).
Další problémy ohledně soli se vyskytují v roce 1694. Obec se zpozdila
s platbou za sůl z minulého roku, protože z Jihlavy přišel posel „upomínat za sůl“ a
z obecní pokladny byl zaplacen poplatek za opožděnou platbu za sůl. Několik osob,
i konšelé, kvůli soli do Jihlavy cestovalo. Pan solní byl opět obdarován čtyřmi
kuřaty. V roce 1696 bylo panu solnímu placeno skladné za sůl a navíc dostal dva
kapouny.
Obchod se solí poskytoval Měřínu každoroční, poměrně vysoký příjem.
V letech 1688 a 1689 se tento příjem vyšplhal až na 36 zlatých (po odečtení
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nákladů). Zároveň poskytoval nemalé finanční prostředky i místním formanům.
Několikrát však také zjevně způsobilo obchodování se solí městečku nemalé
problémy, jak naznačuje opožděná platba či nutnost podplácet pana solního.
Stavební činnost
Drobné stavební úpravy různých objektů probíhaly každý rok. Zároveň se
však ve 2. polovině 17. století uskutečnily i významnější stavební práce, především
stavba obecního domu či zásadní rekonstrukce pastoušek.
Z drobných úprav prováděných na radnici nebo na pastouškách jsou
nejčastější: vsazování nových oken, spravování zámků, opravy střech (není ro ku,
ve kterém by nebylo koupeno alespoň tisíc šindelů), opravy prkenných podlah
nebo opravy kamen. Časté jsou také výdaje na spravování šatlavy a jejího
inventáře. Dovídáme se, že se zde vsazovaly nové mříže do oken, byly pořízeny
dvojité dveře a petlice, popřípadě byla udělána nová kláda. R. 1690 byla
opravována kostelní zvonice, což byla práce především pro tesaře.
Kašna
Roku 1659 byla na náměstí postavena nová kašna na místě staré, která už
byla „sešlá a shnilá“. R. 1661 bylo ustanoveno, že voda do kašny a chlebných
krámů bude vedena přes zahradu a dvůr domu dnešní č.p. 108. Potrubí tudy vedlo
zřejmě už dříve, nyní ale majitel gruntu dostal za tuto služebnost 1,5 zlatého.
Pastoušky
O existenci pastoušek se dovídáme už z nejstarších obecních účtů. Mohly
sloužit jako skladovací prostory na zemědělské plodiny či jiný obecní majetek, ale
jelikož se v nich topilo, alespoň část byla zřejmě používána k ubytování dvou
obecních pastýřů. V roce 1689 se městečko pustilo buď do jejich zásadní
přestavby, nebo postavilo nové. Za jejich postavení dostal tesař 11 zlatých a
srovnatelné výdaje byly dány za materiál. Na pracích se podíleli i jiní řemeslníci a
celkové náklady tak byly přes 30 zlatých.
Obecní dům
Největší stavební investici jednoznačně představovala stavba obecního domu
v roce 1677. Veškeré náklady téměř sta zlatých zvládli měřínští financovat z
přebytků z předchozích let, přestože byla částka vyšší než dosavadní celkové roční
rozpočty. Na stavbu obecního domu přispěla i vrchnos t, darovala 4 000 ks šindele
a 2 kopy prken. Světnice v domě byly později pronajímány a přinášely do obecního
rozpočtu nemalé peníze. Odhaduji, že do konce 17. století se městečku investice
na jeho stavbu vrátila.
Kateřina Chlubnová
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OKÉNKO KNIHOVNY
V minulém čísle zpravodaje jsem avizovala stěhování knihovny před rekonstrukcí do náhradních
prostor. Jistě jste si všimli, že knihovna je stále tam, kde byla. Není to tím, že by plánovaná
rekonstrukce neměla proběhnout, jen se posunul termín na leden a s ním i plánované stěhování.
Na začátku října se v knihovně uskutečnila beseda s Mgr. Pavlem Kryštofem Novákem o Vlastě
Javořické. Spolu s ním přijela i ilustrátorka paní Lidmila Anna Dohnalová, která doplnila jeho
vyprávění. Pan Novák od 90. let chystal k vydání knihy Vlasty Javořické a milým překvapením
bylo, že všechny příchozí na závěr jednou knihou obdaroval.

Novinky v knihovně
Literatura pro děti a mládež
Pro nejmenší čtenáře, kteří dávají přednost obrázkům před
písmenky, je určena obrázková kniha Hasiči: velká knížka pro malé
vypravěče, která dětem ukáže, jak hasiči bojují s ohněm, ale také
kde jinde pomáhají a s čím vším si dokáží poradit. Děti, které už číst
umí, ale obrázky si rády vypomohou mohou zkusit pohádky o
zvířátkách z knihy Příběhy z lesa od Gabriely Kopcové a na ty, kdo už
zvládne všechna písmenka, čeká kniha o kočičích dobrodružstvích s
názvem Puf a Muf od Nataši Tanské.
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Zmíním zde ještě dvě knihy, které se pohybují na rozhraní literatury pro mládež a pro dospělé.
Že Jan Cimický není jen známý psychiatr, ale také úspěšný spisovatel, není třeba jistě připomínat.
Čtenáři naší knihovny ho znají nejvíce jako autora
detektivních románů, v knize Poslední prázdniny popisuje
klukovský svět očima dvou kamarádů, v první části
třináctiletých, druhé části před prahem dospělosti. Druhou
knihou, do které mohou nahlédnout děti i jejich rodiče či
prarodiče je Můj rok 1989, která se ohlíží, jak v tomto
přelomovém roce pro naši republiku se žilo nejen u nás, ale
i zahraničí.
Literatura pro dospělé
Také Antonín Pollách je povoláním lékař, současně se věnuje i spisovatelské dráze a vydal už
dvanáct historických románů. Jeho kniha Cti otce svého, ale miluj ženu svou vypráví příběh a
dobu Filipíny Welserové, první neurozené ženy v rodině Habsburků, kterou právě pro její původ
odmítl uznat za právoplatnou manželku svého syna císař Ferdinand I. Z novější historie našich
dějin je kniha Čurda z hlíny od Miloše Doležala, kde čtenáři předkládá tři portréty kolaborantů
Bohuslava Bušty, Oskara Felkla a Karla Čurdy, součástí je i rozsáhlá obrazová příloha. V tento čas
možná přijde také vhod kniha receptů Dýně - domácí delikatesy, kde najdete inspiraci od polévky
až po zákusek.

Připomenu ještě, že stále trvá burza knih, pokud jste tedy neměli čas, ale chtěli se přijít
podívat, můžete až do konce tohoto roku.
Přeji všem krásné podzimní dny a nezapomeňte, že když stromy shodí listí, je nejvyšší
čas zalistovat v knize. Přijďte si ji zkusit vybrat do knihovny!
Na Vaši návštěvu se těší
Lucie Čížková
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Když zaťukalo září na dveře, byla školka již připravená na plné třídy dětí. Z rozpočtu pro MŠ
se nám podařilo pořídit nové vybavení do dětských šaten.

Protože čas běží, čeká na děti mnoho nejrůznějších aktivit. Již začátkem října přijelo do MŠ
mobilní planetárium, které pohádkou přiblížilo dětem vesmír a planety.
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Předposlední říjnový týden předškoláci navštívili v základní škole představení, které je vedlo ke
vztahu k literatuře, k pohádkám, k příběhům, k práci s knihou.
Program pro MŠ a ZŠ připravil MOST Vysočiny.

Koncem října také končí soutěž „ O kaštanového krále“. Na školní zahradě se už hromadí pytle
plné kaštanů a soutěží snad celé rodiny.
S dětmi se připravujeme na svátek Sv. Martina. Vyrábíme lampiónky, se kterými půjdeme do
průvodu. Ten se uskuteční 8.listopadu . Sraz je v 17.00 hod. u základní školy, odkud povede
trasa průvodu na hřiště TJ Jiska Měřín, kde budete moci shlédnout ohňovou show. Naše paní
kuchařky již chystají sladké překvapení pro všechny děti s lampionkem.
Po 40 letech práce v mateřské škole odešla do zaslouženého důchodu paní učitelka Eva
Štreitová. Moc děkujeme a přejeme zdraví a spoustu elánu do dalších let.

Jana Janů
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Začátek letošního školního roku byl poznamenán rekonstrukcí školní jídelny. Žáci i učitelé
se museli obejít bez oběda, a vyučování proto končilo v půl jedné. Od 17. září naše kuchyně opět
vaří a všichni strávníci jsou velmi rádi.
V prvním týdnu školy probíhaly tradiční aktivity. Prvňáčci si prošli školu, aby v ní
nezabloudili, byl zvolen školní parlament, sepsána pravidla chování jednotlivých tříd, všichni si
oživili znalost školního řádu a zopakovali si zásady bezpečného chování ve škole. Učitelé pro žáky
připravili pestrou nabídku zájmových kroužků od sportovních, rukodělných až po divadelní a
kurzy pečení. Vybrat si mohl opravdu každý.
Hned na začátku září proběhly pro žáky 6. ročníků dva adaptační kurzy. Program připravilo
jako každý rok Centrum prevence Charita Žďár nad Sázavou. Tato organizace spolupracuje s naší
školou také na přípravě a realizaci preventivních programů v průběhu celého školního roku.
Kurzy trvaly dva dny a proběhly v rekreačním středisku Záseka. V jejich průběhu se oba třídní
kolektivy formou různých soutěží a her snažily o zlepšení komunikace a vztahů. Ze Záseky se obě
třídy přivezly plakáty, kam zapsaly svá očekávání do dalšího školního života.
Po celý rok probíhá řada vzdělávacích ekologických aktivit zaměřená na seznamování se
s přírodou, jejími zákonitostmi a tajemstvími. Součástí tohoto vzdělávání jsou i exkurze. Prvňáčci
navštívili ekologické centrum v Balinách, kde pro ně připravili program s názvem Země skřítků.
Děti plnily úkoly v lese, na břehu Balinky i v zahradě ekologického centra. Další ročníky navštívily
například spalovnu v Třebíči a rašeliniště na Špičáku.
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Ve středu 2. října se v Lyžařském areálu Martina Koukala ve Žďáře nad Sázavou konalo
okresní kolo v přespolním běhu. Naši zástupci se v deštivém a chladném počasí rozhodně
neztratili. Družstva dívek byla na 5., respektive 10. místě. Chlapci byli v družstvech třetí a desátí.
Nejlepšího umístění dosáhla svým výkonem Adéla Petulová z 7. C, která obsadila krásné třetí
místo.
Do naší školy zavítal v úterý 22. října projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení. Jedná se
o hodinové vystoupení pro různé věkové skupiny, ve kterém se diváci seznámí s konkrétní
knihou. Naše děti měly možnost vidět ztvárnění knihy Komisař Vrťapka, Myši patří do nebe,
Pachatelé dobrých skutků. V představení si kromě dvou herců zahrála spousta zajímavých
rekvizit, důležitá byla i hudba a kostýmy. Všem se program velmi líbil a doufáme, že to nebyla
poslední návštěva tohoto týmu v naší škole.
V pátek 25. října proběhlo pro žáky naší školy v kulturním domě představení divadla Údif
neboli Úžasné divadlo fyziky. Cílem tohoto divadla je předávat znalosti z oblasti fyziky zábavnou
formou. Diváci byli vtaženi do pokusů, které vysvětlovaly podstatu fyzikálních jevů. Šlo o zábavné
zpestření výuky, které mělo ukázat, že i fyzika může být zábavná. Večer pak bylo uspořádáno
představení pro veřejnost.
Mgr. Iva Kolářová

TURNAJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
V pátek 13. září od 9.00 hodin pořádala Základní škola Měřín, spolu s TJ Jiskra, fotbalový
turnaj základních škol. Akce se zúčastnily školy z Pavlínova, Netína, Zhoře u Jihlavy a tři týmy ze
základní školy Měřín v kategorii 3.až 5. třída a dále dva týmy z prvních a druhých tříd naší
školy. A třídy proti B třídám dohromady. I rozhodčí a trenéři rozlosovaných týmů byli z řad
starších žáků základní školy. Spolužáci z prvního stupně postupně přicházeli povzbuzovat své
favority, počasí všem přálo, nasazení hráčů bylo maximální a tak celé dopoledne zakončené
vyhlášením výsledků, předáním odměn a medailí vyšlo na jedničku. Pro ty nejmenší to byla
pravděpodobně ta první z mnoha dalších sportovních medailí. První a třetí ve starší kategorii
byli žáci z Měřína, mezi ně se na druhé místo vklínili sportovci ze školy ve Zhoři u Jihlavy.
Fotografie z fotbalového dopoledne najdete na odkazu: zsmerinfotbal.rajce.net
Bude-li se akce v budoucnu opakovat, záleží už jen na organizátorech, děti prý přijdou určitě.
Za pořadatele
Karel Pacal
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HASIČSKÉ OKÉNKO
Oslavy 145.výročí založení SDH Měřín
Hašení požárů nebylo do konce 18.století organizované, protože nebylo cvičených a
školených sil v obci, řádného vedení ani hasících strojů.
Lidé si pomáhali svépomocí, voda se dávala v putnách a vědrech řetězovitě od vodního
zdroje k místu požáru, odtud se vracely a znovu plnily.
Velký požár 22.června 1810 donutil obecní radu s purkmistrem v čele aby se starali o hasící
přístroje. Proto v roce 1813 koupila obec ruční stříkačku, které se začalo říkat „šplíchač“. V
roce 1872 koupila obec od firmy R.A.Smekal novou stříkačku za 1110 zlatých. Vedle toho měla
obec ještě jednu stříkačku ruční trakařovou. Obec se tedy starala o hasící zařízení. Chyběl už
jenom organizovaný sbor.
4.října 1874 zásluhou Josefa Krátkého a Cyrila Šoba vznikl sbor dobrovolných hasičů V Měříně.
Ještě téhož dne sepsal sbor dobrovolných hasičů stanovy, a ty byly 11.října 1874 obecním
výborem potvrzeny.
První předseda byl Josef Krátký
První náčelník byl Karel Švec
První jednatel byl Alois Špička
Až do roku 1895 bylo požární nářadí uloženo dílem na radnici, dílem v obecním skladišti. Proto
bylo rozhodnuto si postavit vlastní hasičské skladiště. Náklady na stavbu byly 886 zlatých ,za
přispění dobrovolné práce občanů.
Zbrojnice byla přestavěna v roce 1958, kdy došlo k přístavbě sušící věže na hadice a
společenské místnosti. Druhá přestavba se uskutečnila v roce 1984 ,kdy byla přestavěna celá
zbrojnice.
V roce 2015 přišla třetí přestavba hasičské zbrojnice, kdy byla celkově opravena původní
zbrojnice.
V současné době má náš sbor 82 členů, 51 mužů ,9 žen a 22 mladších žáků.
JSDH Měřín je zařazen do JPO 3, výjezdová jednotka má 24 členů a používá 2 cisternové
automobilové stříkačky, 1 dopravní automobil
28

Tradiční Mikulášská obchůzka se koná 5.12, zájemci se můžou
nahlásit u p. Zavadilové.
Členská schůze se koná 8.11 v 19:00 hod. Účast nutná,volba
nového výboru na rok 2020-2025.
Zásahy:
30.9.Tech.pomoc-odstr.stromu směr Netín
Příkaz: 15:47

Návrat: 16:15

30.9 Tech.pomoc- odstr.stromu za obcí Chlumek směr Kamenička
Příkaz: 16:28

Návrat: 16:45

30.9 Tech.pomocí-odstr.stromu Měřín směr Kamenička
Příkaz:16:46

Návrat: 17:05

3.10 Požár kamionu D1 směr Praha 132 km
Příkaz: 03:25

Návrat: 05:04

Jednotka prováděla osvětlení a dodávku vody.
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OKÉNKO JEDNOTY OREL

• Od října jsme opět začali každý pátek se školními dětmi cvičit v malé tělocvičně a tamtéž
se také schází ve středu maminky s dětmi.
• Hanka Mužátková si pro malé dětičky připravila 24. 9. tvořeníčko na faře, vyráběla se
veverka. 22. 10. si mohly naopak odnést vlastnoručně vyrobené strašidýlko
pod
vedením Pavly Urbánkové. Další vyrábění je naplánováno na 12. 11. a 3. 12.
Podrobnější informace sledujte na plakátcích.
• V neděli 13. 10. se konal odpoledne na školním hřišti atletický trojboj. Počasí bylo přímo
ukázkové a my jsme mohli přivítat 42 závodníků od nejmenších tříletých dětí po
dospěláky. Závodilo se v krátkém běhu na 50 či 60 m, v běhu na 200 či 500 m (dle
věku), ve skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem či
vrhu koulí.
Vítězové jednotlivých kategorií:
➢ nejmenší děti a zároveň nejpočetnější kategorie,
ročník 2015, 2016:
1. místo – Terezka
Urbánková, 2. místo - Janička Landsmanová, 3. místo
– Sárinka Jašová
➢ ročník 2014: 1. místo – Radek Coufal, 2. místo – Jan
Pytlík, 3. místo – Tobiáš Janeček
➢ ročník 2013: 1. místo – Filip Urbánek, 2. místo – Barbora Jašová, 3. místo – Tadeáš
Oulehla
➢ chlapci – ročník 2011, 2012: 1. místo - Kevin Kosour, 2. místo – Petr Musil, 3.
místo – Marek Chalupa
➢ dívky – ročník 2011, 2012: 1. místo – Anna Chlubnová, 2. místo – Anna
Landsmanová, 3. místo – Nikola Vaňková
➢ chlapci – ročník 2008, 2009: 1. místo – Karel Pacal, 2. místo – Jan Vaněk,
3.
místo – Josef Musil
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➢ dívky – ročník 2008, 2009: 1. místo – Bára Frajová, 2. místo – Lenka Chlubnová, 3.
místo – Magdalena Oulehlová
➢ ročník 2005 – 2007: 1. místo – Vít Chlubna, 2. místo – Adéla Petulová,
3. místo – Eliška Veselá
➢ maminky: 1. místo – Jana Jašová, 2. místo – Hana Pacalová
➢ tatínci: 1. místo – Libor
Fiala, 2. místo – Radek
Coufal, 3. místo –
Stanislav Janeček
Čas před vyhlášením vítězů byl
zpestřen během maminek
s kočárkem. S nejlepším
časem
doběhla paní Jana Zemanová.
Každý závodník byl odměněn,
vítězové kromě pěkných cen dostali i
rychlé špunty.
Děkujeme všem, kdo pomáhali
s organizací akce.
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OKÉNKO KOLPINGOVY RODINY

Cesta pohádkovým lesem
První neděli v říjnu jsme pořádali tradiční „Cestu
pohádkovým lesem“. Počasí nás tentokrát napínalo do
poslední chvíle, ale nakonec se umoudřilo - tak jako vždycky.
Na startu u kašny na náměstí, se již o půl druhé začaly
objevovat pohádkové postavy a brzy na to první návštevníci.
Tatínci pomohli připravit skákací hrad a mohlo se začít.
Tradiční cestou k chatě pod sjezdovkou míjely celé rodiny
pohádkové postavy a po posledním zastavením, kde byla
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„Velká pohádka“, si děti opekly buřty, které na akci věnovalo AGRO Měřín. Protože počasí
nabídlo vskutku velmi pěkné odpoledne měly maminky problém dostat svoje ratolesti navečer
domů. Za zmínku snad ještě stojí, že většinu zastavení si pro ty nejmenší připravily samy starší
děti ze základní školy. Poděkování patří i turistům za zapůjčení areálu pod sjezdovkou. Akci
podpořili AGRO Měřín a
městy Měřín
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Připravujeme
Vánoční besídka se uskuteční 27. prosince v 15.00 ve velkém sálu na faře. Po akci bude
následovat posezení pro účinkující i diváky.
Vánoční koncert připravujeme na 4.ledna s hudebním tělesem Reliéf, které v Měříně
vystupovalo před deseti lety a zahájilo tím tradici vánočních koncertů v Měříně. Hudebníci Jiří
Holoubek a Pavel Peroutka v současné době působí i ve skupině Spirituál kvinet.
Pro připomínku přidáváme plakát z doby před deseti lety. POZOR ten plakát je starý 10 let.

Za KR Měřín Karel Pacal

FARNÍ OKÉNKO
Vážení občané, farníci,
název dušičkový čas, do kterého vstupujeme, bývá v přírodě spojován s nevlídností, mlhami,
padajícím listím, končícím životem… Příroda pomalu, ale jistě odkládá nepotřebné, ukládá se
k zimnímu spánku, aby nabrala nových sil pro nový život. Dušičkový čas je vnímaný jako čas
mlhavý, nevlídný, uplakaný. Přitom nabízí také mnoho krásného, nadějného, povzbudivého.
Nedokážeme si představit podzim bez podzimní mlhy. Někdy je to jen ta ranní, jindy přetrvávají
i několik dní. Mlha často skryje i mnohé pěkné věci. Spatříme je až mlha, díky slunečním
paprskům, ustoupí. Přejme si, abychom tyto věci viděli i ve dnech mlhavých.
Hřbitov není místo, které bychom prioritně vyhledávali. Součástí letních táborů bývá noční
stezka odvahy na hřbitov. Měli bychom se tohoto místa bát? Hřbitov je místo, kde můžeme číst
o lásce žijících k těm, kdo již nejsou mezi námi. Svědčí o tom i velké množství svící zažehnutých
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na hrobech. Hořící svíce, které v noci proráží temnotu, jsou svědectvím, že mnozí nejsou
zapomenuti, ale nosíme je ve svém srdci.
Ohlédnutí se do času minulých.
Poděkování za úrodu. Počátek děkování Bohu za úrodu a dalších skutečnosti, týkající se lidského
života, sahá hluboko do historie člověka. V Bibli o tom čteme již na počátku, kdy Kain i Ábel
přináší k oběti, tedy něco z úrody, či dobytka. Vyznáváme, že úroda je plod země, tzn. Boží
požehnání i lidské práce. Obojí je důležité. Děkováním za úrodu nejen projevujeme vděčnost
Bohu, ale také vyznáváme, že On nás provází po celý náš život. Den děkování je také příležitostí
k zamyšlení, jak se chováme k přírodě, se kterou jsme úzce spojeni. Součástí děkování bylo
přinášení k bohoslužbě toho, co se urodilo v našich zahrádkách a na poli. Tato úroda byla
požehnaná a lidé si ji odnášeli domů. Při vycházení z kostela mohli ochutnat koláče, které byly
k této slavnosti zvláště vyrobeny.
Misijní neděle. Součástí života každého člověka je víra, naděje a láska. Víra souvisí
s nasměrováním a oporou, naděje s očekáváním, láska se stylem života. Křesťanství je životní
styl, který kromě přirozené roviny opírá svůj život o Krista, který posiluje naději člověka svým
životem a mocí, který dává lásce nový rozměr a posiluje ji. Křesťanství je, ve větší, či menší míře,
hlásáno a rozšířeno na celém světě. Toto, ale také zapojení do hlásání si zvláště připomínáme
třetí říjnovou neděli. Výmluvnou zvláštností bylo při mši svaté přinášení různých věcí - darů a
symbolů, které připomínaly život dnešního světa, ale také možnosti křesťanské pomoci.
Křesťané nejsou dokonalí lidé, ale ti, kteří se snaží jít v životě s Ježíšem, který pomáhá.
Pohlédnutí do času příštích
Když budete nahlížet do zpravodaje, slavení, které se uskuteční poslední neděli v říjnu, bude již
minulostí. Jedná se o dvě velké události.
První je oslava výročí posvěcení kostela v Měříně. Slavení výročí posvěcení chrámu v jednu
z říjnových nedělí je tam, kde se neví přesné datum. Kde je datum známé, slaví v okolí tohoto
data. Při budování nových osídlení patřily chrámy, kaple k prvním stavbám. Chrámy se stavěly
zpravidla na vyvýšeném místě, tím se stávaly určitým poselstvím. Pokud byl postaven chrám na
rovině, zpravidla okolo něho vyrůstaly další stavení. I tento způsob se stával poselstvím. Výročí
posvěcení chrámu bylo, jak jsem napsal dříve, spojováno s posvícením, tedy časem veselí a
radosti. K chrámu také patří slavení světce, kterému je chrám zasvěcen. U nás v Měříně je to
událost Narození svatého Jana Křtitele.
Druhou oslavou je mše svatá ke cti svatého Huberta, letos již po osmnácté. Každoročně
v podzimní čas se náš kostel „více zazelená.“ Přicházejí myslivci v uniformách, v kostele nás vítá
nejen obraz svatého Huberta patrona myslivců, ale také velké paroží jelena, ulovená zvěř a
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několik dalších věcí, úzce spojených se životem myslivců. Bohoslužbu doprovází trubači
z Přerova. Slavnostní setkání pokračuje na faře. Této slavnosti se v letošním roce účastní i kněz
P. František Eliáš, který lesáckou uniformu nepověsil na hřebík ani po přijetí do kněžského
svěcení.
Druhého listopadu se po večerní bohoslužbě vydáme průvodem z kostela na hřbitov, abychom
zde zavzpomínali na naše zemřelé a modlitbou vyjádřili víru v opětovné setkání.
Po táborové setkání dětí – nejen těch, kteří se účastnili letního tábora, bude ve středu 30.
listopadu odpoledne. Začátek setkání je v 13:30 h.
Společné tvoření dětí i dospělých na předvánoční jarmark bude koncem listopadu a začátkem
prosince.
Oslava svatého Martina bude v letošním roce 9. listopadu, opět v Pavlínově. Ani v letošním roce
nebudou chybět husy, samozřejmě pečené, různé pochutiny, koláče, a také příležitost ke
vzájemného setkání a popovídání si.
V našem kostele proběhne 14. prosince, v 17 hodin tradiční Adventní koncert, pořadatelem je
ŠUM. K pozvání se připojujeme.
Tradiční předvánoční Jarmark se uskuteční na třetí adventní neděli, vždy po bohoslužbě u
kostela. Zapojit se můžete s jakýmkoliv vašim výrobkem, který zhotovíte doma nebo i při
společném tvoření na faře. Výtěžek je v letošním roce směrován na podporu hospicové péče,
podporu kněžského semináře – podpora pro formaci, podporu při léčení dětí s vážným
onemocněním.
Vánoční besídka dětí bude 27. prosince v 15 hodin. Tento den slavíme svátek sv. Jana
evangelisty. Svátek je spojován také s žehnání vína. Bližší informace v předvánočním čísle.
Listujeme v matrikách letošního roku
Z vody a z Ducha svatého byli v našem kostele znovuzrozeni, Božími dětmi a součástí Božího
lidu se stali: Tomáš Antonín Dohnal z Měřína, Anežka Vidláková z Měřína, Jan Petr Veselý
z Měřína, Jakub Bartušek z Nové Zhoře a Pavel Bartušek z Nové Zhoře.
Na společnou cestu životem vykročili: Pavel Ripper z Měřína a Jitka Drápelová z Otína; Jan
Štoček z Blízkova a Markéta Majíčková z Blízkova.
Ve víře ve věčný život a naději na setkání jsme se rozloučili s: Karlem Pokorným z Měřína,
Miloslavem Juříčkem z Měřína, Jiřím Zahradníčkem z Černé, Marií Svobodovou z Milíkova a
Karlem Šoukalem ze Stránecké Zhoře.
Přeji vše dobré!
P. Mgr. Josef Havelka, farář
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