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OKÉNKO RADNICE
Vážení spoluobčané,
školní rok 2020-2021 se stal minulostí a začaly letní prázdniny. Škola bude pokračovat
v dokončení přístavby budovy, která bude po prázdninách sloužit dětem jako nové družiny.
Z původních družin budou zrekonstruovány nové odborné učebny. Současně bude v přízemí
zpřístupněn vstup spolkům a zájemcům z řad veřejnosti do tělocvičny, včetně využívání
nových šaten a sociálního zařízení. Na hřišti za základní školou byly postaveny šatny a buňka
se sociálním zařízením a přes prázdniny bude vyměněn tartanový povrch na celém oválu
s pomocí dotačního příspěvku.
Mateřská školka bude ještě 14 dní v provozu a poté bude dovybavena nová přistavěná
třída, která bude v září otevřena. Od září nastoupí do školky 108 dětí.
Bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby inženýrských sítí pro výstavbu
rodinných domků v lokalitě jihovýchod u Pustiny. Stavba bude zahájena až po opakovaném
veřejném projednání Změny územního plánu č.1, která by měla proběhnout po zapracování
podstatných úprav do návrhu změny. V lokalitě bude k prodeji 7 parcel o ploše cca 900m2,
předpokládaná cena okolo 1500,-Kč/m2. Prodej bude probíhat po ukončení prací na
komunikacích a sítích, asi na přelomu roku 2021-2022.
Probíhající práce na autobusovém nádraží budou pokračovat přes celé prázdniny
výstavbou chodníků a komunikací, následovat bude rekonstrukce parkoviště u kašny. Na
hřišti na Balince bude položen umělý koberec pro míčové hry.
Z krajských prostředků byla opravena silnice na Blízkov a Netín. U Dřevony vznikl
ostrůvek s místem pro přecházení, který navazuje na předchozí úpravy chodníků. Pokračovat
bude výstavba chodníku směrem k Velkému Meziříčí, až po ulici Na Nivech.

Rádi bychom Vás pozvali na připravované letní kulturní akce, pořádané kulturní komisí
a místními spolky. Přejeme Vám všem příjemné prožití prázdnin.
Ing. Jiří Servít
starosta
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Výpis z jednání č.6 Rady městyse Měřín konané dne 21.4.2021
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednala návrh Smlouvy o zajištění přepravy a zpracování odpadu předložený
AVE CZ. Protože je ve Smlouvě návrh, aby MM předem souhlasil s jednostranným zvýšením
ceny, které nám AVE kdykoliv v budoucnu navrhne, RMM rozhodla, že dodatek nebude
podepsán a rozhodla požádat AVE CZ na změnu: Všechny změny cen musí být odsouhlaseny
oběma stranami, tak jak je to v Dodatku č.5.
3. RMM projednala žádost Policie ČR o vyčíslení dvou škod, kterou způsobili pachatelé
• posprejováním mostku nad Křivým potokem u Valchy před D1- pachatelé jsou známi.
• posprejováním 2 ks plastových skříněk, dopravní značky a betonových panelů na ulici
Balinka u budoucího dětského hřiště – neznámí pachatelé.
RMM rozhodla pověřit starostu městyse uplatněním náhrady škody.
4. RMM rozhodla z důvodu odstoupení p. Jany Janů z místa ředitelky MŠ Měřín vyhlásit
konkursní řízení na místo ředitelky MŠ Měřín a pověřuje starostu přípravou a zveřejněním
konkursního řízení.
5. RMM vzala na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Měřín o tom, že ZŠ obdržela dva sponzorské
dary v celkové hodnotě 150.000,-Kč. RMM schválila přijetí darů a děkuje oběma sponzorům
za poskytnutí darů.
6. RMM projednala návrh příkazní smlouvy mezi p. Ing. Hanou Veselou a MM na přípravu a
vyhodnocení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:
„Zpevněné plochy, sklad techniky a oplocení u MŠ Měřín“ za cenu 15.500,-Kč vč. DPH.
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy.
7. RMM projednala cenovou nabídku na inženýrskou činnost na stavbu: „Stavební úpravy
prostoru v centrální části městyse Měřín -dopravní terminál“ předloženou Ing. Lubošem
Petříčkem za firmu PL Building, s.r.o. za cenu 216.590,-Kč vč.DPH. RMM rozhodla nabídku
přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
8. RMM projednala uplatnění nároku na škodu, kterou způsobil řidič osobního automobilu
poškozením dopravní značky na ul. Zabrána. Řidič je policií znám. Odhad škody cca 10.000,Kč. RMM rozhodla pověřit starostu zajištěním opravy značky.
9. RMM projednala znění Smlouvy o věcném břemeni č. 014330072733/001 na vedení NN
k rozvaděči na hranici pozemků … na ulici Hřbitovní, Měřín.
RMM rozhodla pověřit starostu podpisem smlouvy.
10. RMM projednala výsledky VŘ na dodavatele úvěru na investiční akce ve výši 28 mil Kč.
Protože nebyly dosaženy předpokládané sazby úroků, tak RMM výběrové řízení zrušila.
RMM rozhodla pověřit místostarostu sdělením této informace zúčastněným bankám. Dále
RMM pověřila místostarostu dalším jednáním s bankami.
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11. RMM projednala Dodatek č.6 – LDO. Úkol ze zastupitelstva dne 3.3.2021, vyjednání
podmínek k uzavření Nájemní smlouvy.
RMM rozhodla souhlasit s Dodatkem a pověřila starostu podpisem.
12. RMM rozhodla pověřit místostarostu oslovením zájemců o provozování atrakcí za
účelem předložení nabídek na pronájem plochy.
13. RMM projednala žádost …. o umístění dopravní značky „Slepá ulice“ a umístění velkého
květináče na spojovací silnici mezi Blízkovskou a Novou ulicí. RMM rozhodla umístit prvek,
který zabrání průjezdnosti ulice.
14. RMM vzala na vědomí informaci o uzavření pracovní poměru s Radku Klímovou
s nástupem od 1.6.2021.
15. RMM rozhodla přijmout nabídku firmy Pražská plynárenská na dodávky zemního plynu
na roky 2022 a 2023.
16. RMM rozhodla uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů na akci „ Měřín –
lokalita východ, komunikace a IS pro výstavbu RD, SO 02 Vodovod a SO 04 Splašková
kanalizace“. RMM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
17. RMM projednala návrh smlouvy o dílo č. 1/2021 mezi p. Ing. Leošem Pohankou a MM
na provádění autorského dozoru na akci „Městys Měřín -dopravní terminál“ za cenu
49.000,-Kč + DPH. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy.
18. RMM schválila objednávky na soukromé akce v KD Měřín : 23.11.2021, 7.12.2021.
19. RMM projednala žádost …. o stanovisko k plánované stavbě zemědělské usedlosti pro
chov ovcí a koz nad Pustinou. RMM neměla proti stavbě námitky a rozhodla se stavbou
souhlasit za předpokladu, že stavba bude odpovídat územnímu plánu.
20. RMM posoudila nabídky na podání žádosti pro dotaci na Zázemí sportovního areálu pro
mládež Měřín. RMM posoudila dvě nabídky na základě těchto zadaných parametrů: Cena
stavby 25 mil.Kč,, uznatelné náklady 22 mil, možná dotace 70 % z uznatelných= nákladů
15,4 mil Kč. Cena stavby byla odhadnuta spolu s projektantem a bude použita pro žádost o
dotaci.

RPA agentura p.
Padrák
Ing.Tužinská JI

Podání Odměna za
žádosti úspěch ze získané
dotace
20.000 1,7 % z 15,4 mil=
261.000
20.000
0

Odměna za úspěch
z uznatelných
nákladů
0

Celkem

0,45 % z 22 mil Kč=
99.000,-Kč
ROZDÍL

119.000,-Kč

281.000,-Kč

162.000,-Kč

RMM rozhodla udělit zakázku p.Tužinské.
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USNESENÍ č. 2/2021
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 28.4.2021 v 17.00 hod.
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I. SCHVALUJE :
1. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 2/2021.
2. Program jednání ZMM 2/2021.
3. Plán činnosti výboru pro výstavbu a rozvoj na rok 2021.
4. Prodej pozemku p. č. 386/1 v k. ú. Měřín.
5. Kupní smlouvu mezi městysem Měřín a fyzickou osobou na nákup pozemku
p. č. 133/39 v k. ú. Pustina u Měřína.
6. Smíšenou smlouvu, jejímž obsahem je kupní a směnná smlouva mezi
městysem Měřín a fyzickými osobami.
7. Dvě směnné smlouvy mezi městysem Měřín a fyzickými osobami.
8. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 362 o výměře 4m2.
9. Přijetí úvěru do výše úvěrového limitu 28 000 000,-Kč od ČSOB a.s.
10. Smlouvu o úvěru č. 2021003646 s úrokovou sazbou: součet 1-měsíční
PRIBOR a marže (přirážky) v pevné výši 0,25 % p. a. mezi ČSOB a.s. a
městysem Měřínem a pověřuje starostu a místostarostu jejím podpisem.
11. Účetní uzávěrku městyse Měřín za rok 2020 a převedení výsledku
hospodaření městyse Měřín za rok 2020 ve výši 15 548 804,76 Kč ve
schvalovacím řízení do výsledku Hospodaření předcházejících účetních
období. Zisk hospodářské činnosti ve výši 431 627,86 Kč bude ponechán na
účtu hospodářské činnosti.
12. Celoroční hospodaření městyse Měřín a závěrečný účet městyse Měřín za
rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření územního samosprávného celku – bez výhrad.
13. RO 2/2021/2ZM ze dne 28.4.2021 ve výši 1 808 277,-Kč a dále zapracování
schváleného úvěru ve výši 18 000 000,- na rok 2021 do příjmů a současně
do výdajů na investiční akci „Městys Měřín – dopravní terminál“. Případné
financování dalších investičních akcí bude předloženo ke schválení na
dalších ZM.
14. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.12.2020 na akci Výstavba šaten a
sociálního zázemí pro víceúčelový areál Měřín.
15.Podání žádosti o dotaci na akci Výstavba šaten a sociálního zázemí pro víceúčelový areál
Měřín.
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. Informaci Ing. Dany Černé jako správce rozpočtu o predikci daňových příjmů.
6. Informace o Změně č.1 ÚP Měřín.
7. Informace o rozestavěných stavbách.
8. Informace firmy AVE o svozu odpadů.
III. NESOUHLASÍ :
1.Se záměrem převodu komunikace III/3491 z Kraje Vysočina na městys Měřín.
Ing. Jiří Servít, starosta v.r.
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Výpis z jednání č.7 Rady městyse Měřín konané dne 5.5.2021
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednala výsledky místního šetření na 2 žádosti ….. o koupi 4 pozemků
v k.ú.Pustina:
• celá p.č. 222 o výměře 211m2
• celá p.č. 223/3 o výměře 262m2
• část p.č. 160/3 o výměře 55m2
• část p.č. 158/1 o výměře 220 m2
RMM rozhodla předložit tyto návrhy na nejbližší jednání ZMM.
3. RMM projednala dopis ze Státního pozemkového úřadu Žďár o možnosti vytipování
pozemků vhodných pro stavbu malých vodních nádrží z důvodů zachycení vody v krajině,
zabránění povodní apod. SPÚ nabízí provedení možnosti pozemkových úprav pro tyto
stavby. RMM rozhodla pověřit radního Petra Matějíčka jednáním s SPÚ a zjištěním bližších
informací.
4. RMM projednala a odsouhlasila znění zadávací dokumentace na akci: „Městys Měřínstavební úpravy a modernizace ZŠ Měřín“
5. RMM rozhodla o jmenování členů komise na konkursní řízení na místo ředitelky MŠ
Měřín místo p. Jany Janů.
MM obdržel nominaci zástupců České školní inspekce + Kraje Vysočina, odboru školství +
zástupce pedagogických pracovníků MŠ Měřín.
6. RMM projednala dopis od Vodárenské akciové společnosti, a.s. s upozorněním, že obec
musí vydat požární řád obce se zdroji vody a s plánkem s vyznačením zdrojů vody pro
hašení. VAS nabízí zaslat situační výkresy požárních hydrantů vč. přírodních zdrojů vody
v obci Měřín za 1500,-Kč + DPH. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu
zasláním objednávky.
7. RMM vzala na vědomí Výzvu ke zjednání nápravy, kterou zaslal Městský úřad VM ……..,
k zastavení nepovolených stavebních prací na jejich pozemcích u Balinky.
8. RMM projednala žádosti o sponzorské dary obdržené od Diakonie českobratrské církve
evangelické Myslibořice a Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob ČR. z.s.
RMM rozhodla příspěvky neposkytnout, protože MM již sponzoruje jiné organizace a jejich
počet nechce zvyšovat.
9. RMM projednala oznámení z MÚ VM, odbor ŽP o zahájení vodoprávního řízení a
schválení havarijního plánu na složiště statkových hnojiv v k.ú. Měřín a v okolních obcích.
RMM vzala oznámení na vědomí.
10. RMM rozhodla souhlasit s nákupem 31 ks fotoknih „Historické fotografie Měřína“.
11. RMM projednala a schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.č.
135 v katastrálním území Měřín ( Dopravní terminál) pro společnost CETIN.
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12. RMM projednala a schválila Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření na rok
2021. s firmou HB Auditing ZR za cenu 34.000,-+DPH + cestovní náklady.
13. Na základě jednání na minulé RMM se zástupci AVE (viz zápis) zaslala AVE upravený
návrh Dodatku č.5. kde je doplněno, že všechny Dodatky musí být odsouhlaseny oběma
stranami, včetně tohoto předloženého Dodatku č.5.
RMM odsouhlasila znění Dodatku č.5 a pověřuje starostu jeho podpisem.
14. RMM vzala ne vědomí usnesení soudu o výzvě k zaplacení poplatku 5.000,-Kč za žalobu
MM proti ……… na odstranění stavby a vyklizení pozemku vedle Hasičské zbrojnice.
15. RMM odsouhlasila smlouvu o narovnání mezi firmou MetalPro Vysočina s.r.o. a
městysem Měřín v rámci stavby Městys Měřín – Dopravní terminál.
16. RMM rozhodla souhlasit s podáním žádosti na uzavírku silnice na akci Měřínská pouť
27.6.2021.
Výpis z jednání č.8 Rady městyse Měřín konané dne 19.5.2021
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. Výběrové řízení na ředitele MŠ Měřín: protože nebyla obdržena žádná přihláška do
konkursního řízení na místo ředitele/ředitelky MŠ Měřín, rozhodla RMM o zrušení
konkursního řízení a o vyhlášení nového konkursního řízení na toto pracovní místo. (zjistit
možnost zmírnění podmínek, jak dlouho může být pověření)
RMM pověřila starostu přípravou a zveřejněním opakovaného konkursního řízení.
3. RMM rozhodla požádat Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko o odložení celé výše
příspěvku 30% na akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Zarybník“. Celková výše
ceny akce je 8.694.000,-Kč + DPH, příspěvek MM je 30%, tedy činí 2.608.200,-Kč + DPH.
4. RMM projednala „Protokol o kontrole příjemce veřejné finanční podpory“,
kterou provedl Úřad práce ZR v účetnictví MM na poskytnutí příspěvků na pracovní místa
Veřejně prospěšných pracovníků.
Výsledek kontroly: Kontrolou nebylo zjištěno porušení plnění dohody.
RMM děkuje všem zainteresovaným zaměstnancům za vzornou práci.
5. RMM projednala návrh „Smlouvy o zajištění přepravy a zpracování odpadu“ předložený
AVE CZ. Ve Smlouvě je opět návrh, aby MM předem souhlasil s jednostranným zvýšením
ceny, které nám AVE kdykoliv v budoucnu navrhne. RMM rozhodla, že dodatek nebude
podepsán a rozhodla požádat AVE CZ o změnu textu na: „Všechny změny cen musí být
odsouhlaseny oběma stranami“. Tak jako je to v Dodatku č.5 ke „Kupní smlouvě na odpad“,
který byl schválen na minulé RMM.
6. RMM pověřila místostarostu vypracováním Dokumentu „Koncepce rozvoje sportu
v městysi Měřín“, který musí být připojen k žádosti o dotaci investiční akci „Vybudování
zázemí pro děti a mládež na sportovním areálu městyse Měřín“
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7. Pouť 2021: Místostarosta oslovil na základě rozhodnutí z minulé RMM uchazeče o
pronájem veřejného prostranství na pouť 2021. Výsledek: RMM rozhodla pronajmout
plochu uchazeči s nejvyšší nabídkou panu Františku Hubenému z Dobronína.
8. RMM se za přítomnosti ředitele SPÚ ZR p. Ing. Pejchala seznámila s možnostmi
jednoduchých pozemkových úprav za účelem akumulace vody v krajině a snížení škod
z náhlých srážek. RMM rozhodla podat na SPÚ žádost o provedení studie odtoku vod z
problémové lokality za MŠ.
9. RMM vzala na vědomí výpověď od ….. z obecního bytu na Družstevní ulici k 31. srpnu
2021. byt: 1+1
10. RMM projednala žádost fi Penguinebox na umístění výdejního boxu na 64 schránek na
zásilky objednané přes internet, na ploše vedle COOP nebo jinde v Měříně.
RMM rozhodla požádat žadatele o upřesnění podmínek.
11. RMM projednala dopis od VaS s Ceníkem dálkového odpočtu vodoměrů.
RMM rozhodla nabídku nevyužít.
12. RMM projednala nabídku na presentaci Měřína na nové edici map Klubu českých
turistů. RMM rozhodla pověřit Petra Matějíčka zjištěním dalších podrobností.
13. RMM rozhodla nevyužít nabídky firmy Na kole i pěšky.
14. RMM vzala na vědomí informaci Svazu měst a obcí ČR o dotazníkovém šetření
aktuálního přehledu mostních objektů, jejich stavu a potřeb obcí k jejich rekonstrukci.
RMM pověřila starostu vyplněním a odesláním dotazníku.
15. RMM rozhodla požádat stavební výbor o návrh řešení zabezpečení lávky přes Balinku
směrem k ulici Zarybník.
16. RMM rozhodla objednat sečení travnatých ploch v Měříně a Pustině.
17. RMM vzala na vědomí termín prezentace VRT pro zastupitele dne 9.6.2021 ve 13:00.
18. RMM rozhodla objednat propagační nálepky k 50. ročníku Měřínské padesátky.
19. RMM rozhodla schválit odměnu ředitelce ZŠ.
20. RMM projednala žádost p.Nováka – projektanta o stanovisko ke stavbě „Energoblok –
areál pila Čížek“. RMM se stavbou souhlasí.
Výpis z jednání č.9 Rady městyse Měřín konané dne 2.6.2021
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM vzala na vědomí žádost od ….. o pronájem prostoru hostince pod KD Měřín. RMM
rozhodla zveřejnit záměr pronájmu.
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3. RMM projednala žádost o koupi pozemku pro výstavbu nové trafostanice, kterou plánuje
Eon postavit na travnatém pozemku ve vlastnictví MM ….. na vjezdu do ulice Černická. Byla
by to náhrada za trafostanici na sloupu napravo od Měřína směrem k Černé.
RMM rozhodla postoupit žádost ZMM s kladným stanoviskem.
4. RMM schválila dokumentaci k výzvě na podání nabídek na „Pořízení FVE do budovy DPS
v městysi Měřín“. Parametry FVE: 9,9 kWp, na střeše, veškerá el. bude spotřebována
v budově, přebytky budou akumulovány do baterií pro následný ohřev TUV, provoz
kabelové televize a spotřebu společných prostor DPS. Rozpočet dle projektanta 600.000,Kč- + DPH. Dotace 60%. Termín podání nabídek: do pátku 18.6. 2021 do 11:00.
RMM jmenovala komisi pro otevírání obálek:, která bude zasedat 18.6. od 11:00 hod.
Předseda: Ing. Jiří Servít, členové: Ing. Jaroslav Pazdera, Ing. Dana Černá
5. RMM pověřila Kolpingovo dílo Měřín, z.s. s vybíráním poplatků od stánkařů na letošní
pouti včetně následného úklidu.
6. RMM projednala první verzi Dokumentu „Koncepce rozvoje sportu v městysi Měřín“.
RMM pověřila místostarostu zhotovením návrhu konečné verze, která bude předložena na
program nejbližšího ZMM.
7. RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD.
Objednávky KD :
15.+ 16.+17.10.2021
DIVOCHOT, divadlo
25.9.2021
…., svatba
8. RMM projednala návrh Smlouvy se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, a.s. na
položení vodovodního potrubí a vodoměrné šachty na pozemcích MM na ulici Pod Dálnicí
v rámci akce: „Měřín-rekonstrukce vodovodu ul. Pod Dálnicí“.
RMM rozhodla se smlouvou souhlasit a pověřila starostu podpisem.
9. RMM vzala na vědomí informace firmy REMA, Praha ohledně nabídky na zajištění
zpětného odběru odpadních elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů.
RMM rozhodla nabídku nepřijmout. V současnosti máme odběratele na elektrozařízení:
Elektrowin + Asekol a další odběratele nechceme rozšiřovat.
10. RMM vzala na vědomí dopis z Min. zemědělství: „Oznámení o návrzích opatření obecné
povahy a Výzvu k uplatnění připomínek“. Cílem ministerstva je aktualizovat Národní plán
Povodí Dunaje, který by sumarizoval stav povodí a navrhl opatření k snížení dopadu
povodní a sucha.
11. RMM projednala žádost z Ministerstva spravedlnosti o součinnost v zajištění „Podání
průběžného oznámení veř. funkcionáři“ za období 1.1.2020 až 31.12.2020 . Oznámení musí
být podáno do 30.6.2021.
12. RMM projednala mailovou žádost p. Jaroslava Holého České Budějovice o poskytnutí
informace podle zákona 106/1999 Sb. kdo byl vybrán a kolik zaplatil za pronájem pozemků
na pouť 2021. RMM rozhodla pověřit zástupce obce p. Mgr. Klimenta ZR o zaslání odpovědi.
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13. RMM projednal nabídku p.Bittnera, fi AGUSEN, na vyhotovení malého energetického
auditu s cílem zjištění správnosti nastavení distribučních sazeb a výše jističů u odběrných
míst elektřiny městyse. RMM rozhodla nabídku nevyužít.
14. RMM projednala návrh Smlouvy o věcném břemeni mezi MM a fi EG.D,a.s. na položení
el. kabelů NN k novostavbě …… na Zarybníku. RMM rozhodla se smlouvou souhlasit a
pověřila starostu podpisem.
15. RMM projednala nabídku EO.n,a.s. na uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie
na roky 2022 + 2023. RMM rozhodla nabídku nevyužít.
Výpis z jednání č. 10 Rady městyse Měřín konané dne 16.6.2021
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednala za přítomnosti p. …… možnosti dalšího postupu, jak zajistit předběžné
vyjádření Ochrany půdního fondu KR Vysočina k záměru stavby RD na louce na ul.Vrbí.
RMM rozhodla: Městys Měřín zašle žádost na Městský úřad VM - územní plánování, o
předběžné stanovisko pořizovatele ÚP k možnosti zařazení ploch p.č. 1094/1, /2, /3, /4, /5,
/6 v k.ú. Měřín do ploch pro výstavbu RD. Územní plánování VM zašle tuto žádost na Krajský
úřad Kraje Vysočina, odbor Ochrany půdního fondu, který se vyjádří. RMM pověřila starostu
zasláním žádosti.
3. RMM vzala na vědomí informaci od p. ….. (osobně přítomen) zastupujícího fi ARMEX
(čerpací stanice směrem na Černou) o jejich plánovaném postupu při žádosti o Změnu č.2 v
ÚP Měřín.
4. RMM projednala žádost ….. o pronájem části parcely č. 1606/1 cca 1100 m2 v prostoru
bývalých zahrádek na Strážnici za účelem užívání na zemědělské účely. RMM rozhodla
pozemek pronajmout za cenu 275,-Kč/ rok.
5. RMM projednala návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni mezi MM a EG.D, a.s.
na položení a provozování kabelů a zařízení NN na ulici Zarybník. RMM rozhodla se
Smlouvou souhlasit a pověřila starostu podpisem.
6. RMM vzala na vědomí předběžnou nabídku na únikové točité schodiště k MŠ. Pověřila
starostu zajištěním zaměření a upřesnění nabídky dle skutečných rozměrů a objednáním
zakázky.
7. RMM vzala na vědomí písemnou zprávu o hodnocení nabídek a protokol z jednání komise
na akci „ Měřín – lokalita východ, komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD“. RMM
rozhodla předat smlouvu na projednání na ZMM.
8. RMM projednala návrh Smlouvy o dílo č.2021/01 s p. Klárou Tužinskou na zpracování
studie proveditelnosti projektu: „ ZŠ Měřín-stavební úpravy a vybavení učeben“ za cenu
50.000,-Kč, není plátce DPH. RMM rozhodla smlouvu přijmout a pověřila starostu
podpisem.
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9. RMM projednala návrh Smlouvy o dílo 2021-9 předložené p. Ivanou Tužinskou na
zpracování žádosti o dotaci do 11. výzvy MS MAS MOST Vysočiny-IROP za cenu 10.000,-Kč +
DPH. RMM s návrhem souhlasila a pověřila starostu podpisem smlouvy.
10. RMM projednala žádost KÚ Kraje Vysočina o vyjádření na úseku ochrany ovzduší
k plánované stavbě „ Energoblok-areál pila Čížek“ v areálu pily v bývalé cihelně.
Jedná se o stavbu kogenerační jednotky na spalování dřevních zbytků s odlučovačem spalin,
60 kW el. výkonu + 350 kW tepelného výkonu, který spotřebuje sušárna dřeva.
RMM rozhodla se stavbou souhlasit.
11. RMM schválila znění výzvy k podání nabídky na stavbu „Sklad techniky a zpevněné
komunikace Měřín“ v prostoru za Mateřskou školou a stanovila komisi na otevírání obálek
ve složení: Ing. Jiří Servít, Ing. Jaroslav Pazdera, člen stavebního výboru.
Otevírání obálek proběhne v pondělí 21.6.2021 v 10,00 hod. v kanceláři starosty.
12. RMM ukončila proces konkursního řízení na ředitele MŠ Měřín z důvodu nepodání
žádné nabídky.
13. RMM projednala nabídku na zabezpečení lávky na Zarybník předloženou fi Carl Stahl,
s.r.o. nerezovými sítěmi za cenu 193.923,-vč DPH. RMM rozhodla předložit nabídku
k posouzení stavebnímu výboru.
14. RMM projednala text návrhu „Zveřejnění záměru vložení majetku do hospodaření
městyse Měřín“ a to: 9 úseků kanalizací + 1 úsek vodovodu nacházejících se na území
Měřína. RMM rozhodla návrh zveřejnit.
15. RMM rozhodla přijmout nabídku firmy CBS Nakladatelství s.r.o. na nákup 150 ks map
KČT Jihlavsko a personalizované mapy KČT Jihlavsko na plastové tabuli obsahujících
reklamní text o městysi Měřín. RMM rozhodla o prodeji těchto map za cenu 100,- Kč včetně
DPH za kus.
16. RMM projednala nabídku fi Černohlávek Group,s.r.o. na sběr a likvidaci jedlých tuků a
olejů. RMM rozhodla nabídku nevyužít, protože stejnou službu dělá pro MM fi AVE.
17. RMM schválila Přílohu č.2 ke „Směrnici oběhu účetních dokladů“ s podpisovými vzory
odpovědných pracovníků.
18. RMM rozhodla o přijetí návrhu na bezúplatný převod sirény a přijímače signálu od
Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín.
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Vážení občané,
mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, jehož je městys
Měřín členem, zřídil transparentní účet číslo
6013212309/0800.
Na tento účet mohou přispívat občané, firmy, spolky,
organizace a také jednotlivé obce. Peníze, které se takto
vyberou budou poskytnuty nejvíce postiženým obcím
tornádem na Jižní Moravě.
Tyto obce je následně rozdělí dle svého uvážení a znalosti
místních poměrů nebo je využijí na obnovu obecní
infrastruktury.
LÉKÁRNA MĚŘÍN
Otevírací doba v čase letních prázdnin
5. a 6.7.2021

zavřeno (státní svátky)

7.7.2021

7:30 – 12:00 hod.

8.7.2021

zavřeno

9.7.2021

7:30 – 12:00 hod.

30.7.2021

7:30 – 12:00 hod.

6.8.2021

7:30 – 12:00 hod.

***********************************************
MUDr. Hana Krejzlová oznamuje, že 30.6. – 6.7.2021
bude čerpat dovolenou.
12
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Lidem s autismem a jejich rodinám pomůže na Vysočině nový projekt

Lidem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám se v našem regionu rýsuje světlejší
budoucnost. V plném proudu jsou totiž aktivity projektu s názvem Zkvalitnění péče o osoby
s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina. Jeho hlavním úkolem je připravit síť
sociálních i navazujících služeb, které umožní lidem s poruchou autistického spektra a jejich
rodinám žít plnohodnotný život. Realizační tým na tom spolupracuje se zaměstnanci veřejné
správy, s pracovníky v sociálních službách, neformálními pečovateli a třemi příspěvkovými
organizacemi Kraje Vysočina poskytujícími sociální služby pro osoby s poruchou autistického
spektra - Domov Kamélie Křižanov, Domov ve Zboží a Domov Jeřabina Pelhřimov.
V současné době tým mapuje počty osob s poruchou autistického spektra a formou
řízeného rozhovoru se zaměřuje na zjišťování jejich aktuálních potřeb. Dále se podařilo
rozvinout spolupráci s pečujícími osobami, pro které vznikne multidisciplinární tým
odborníků pomáhající formálním i neformálním pečovatelům. Ve výhledu je i vznik poradny
pro danou cílovou skupinu. Vytváří se také dokumenty a informační materiály pro všechny
zájemce o danou problematiku. Pracuje se i na vývoji speciálního softwaru jako pomocného
a podpůrného prostředku pro rozvoj motoriky a nástroj pro komunikaci a rozvoj
smyslového vnímání. Vše by se mělo stihnout do června 2022, kdy bude ukončen projekt,
hrazený z prostředků Evropského sociálního fondu. S konkrétními dotazy se můžete obracet
na pracovníky realizačního týmu projektu: Táňa Křížová (Kraj Vysočina – 724 650 136,
krizova.t@kr-vysocina.cz) a Silvii Tomšíkovou (Domov Kamélie Křižanov – 774 369 100,
reditelka@domovkamelie.cz).
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OKÉNKO HISTORIE
Povodně v roce 1991
Již je tomu 30 let, co Měřín zasáhly silné povodně. Měsíc červen roku 1991 bude
v historii obce zaznamenán jako měsíc tří povodní, které přišly bezprostředně po sobě.
Jedním z důvodů bylo to, že v katastru Blatiny byly zasety brambory a kukuřice. Tedy plodiny,
které zachycují málo vody, hlavně kukuřice. Z velké části Blatin směřuje spád do Měřína. Tak
se stalo, že při bouřkách se v polích utvořily potůčky, které se spojovaly v potoky a tvořily se
hluboké ronové rýhy. Voda odnášela do potoka Vlkánek nejenom ornou půdu, ale i částečky
kamení a štěrku. Také z dálnice přicházelo velké množství vody, které zesilovalo proud
přicházející od Blatin. Do Měřína již tekla špinavá voda.
První povodeň byla 13. června kolem 18. hodiny. Byla to největší povodeň a postihla
mnoho občanů. Voda, která se valila z Blatin potůčkem Vlkánkem se u mostu na Černou
vylévala z koryta, tekla po vozovce do Zabrány a na křižovatce se rozlévala k hornímu domům
na náměstí a částečně zaplavila dolní stranu náměstí. Voda zde zatopila průjezdy a sklepy,
kde znehodnotila uhlí, ovoce a zeleninu. Největší škody však způsobila voda v Poštovní ulici.
Proud byl tak silný, že mnoho věcí jím bylo odneseno. Největší pohromu zažila nová pekárna,
kam voda vnikla do sklepních prostor a silně poškodila nebo zničila stroje. Dále to byla
prodejna a sklad domácích potřeb Motyčka & Jonáš, kde voda zničila řadu spotřebičů.
Z Poštovní ulice se voda valila na státní silnici směrem na Brno, kde u kaple Panny Marie
Sněžné vznikl velký rybník, kde nemohly projet ani autobusy. Velké škody byly také
způsobeny panu Karlu Karáskovi, č.p. 13. Kromě obytných prostor mu voda vnikla také do
sklepů a chlévů. Zde krávy stály po břicho ve vodě a voda odnesla králíky, slepice a kuřata.
Dům pana Karáska a dům č.p. 114, paní Hronové, byly zasaženy nejvíce.
Druhá povodeň se opakovala za tři dny, opět kolem 18. hodiny. Tato povodeň znovu
způsobila škody v Poštovní ulici, v domech Oldřicha Hnízdila, Marie Kuřitkové, Aloisie
Hronové a Karla Karáska. Do pekárny se voda již nedostala, protože se zde proti povodni
udělalo opatření. Intenzita vody byla již slabší, takže netekla po vozovce do Zabrány, ani
neuškodila domům na náměstí jako při první povodni.
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Třetí povodeň byla 27. června 1991 a měla poměrně stejnou intenzitu jako povodeň
druhá. Byly i podobné školy.
Velké škody utrpělo také ZD Měřín, kdy při všech třech povodních došlo k velkému
odnosu úrodné půdy a na mnohých místech se na polích objevila jen spodina a štěrk.
Znehodnocení půdy bylo velké.
Renata Konvalinková, Radka Klímová
Foto dodal: pan Jiří Toman
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OKÉNKO KNIHOVNY

Během posledních školních dní bylo v knihovně rušno. Na besedu přišly děti z 1. a 5. tříd a už
počtvrté se v knihovně pasovali prvňáčci na čtenáře. Pasování to bylo opravdu veselé,
protože pasování se i tentokrát ujal kašpar Kuba, který děti pobavil svým kejklováním, ale
také je naučil, jak si vyrobit meč nebo pejska z nafukovacího balónku. Každý malý čtenář
dostal na památku knihu a také průkazku do knihovny. Jestli z nich vyrostou velcí čtenáři, to
ukáže až čas.

Pokud jste šli během června okolo knihovny, možná jste si všimli nalepených QR kódů na
jejích oknech. Po načtení kódu do mobilu jste byli přesměrováni na jednu audio kapitolu
z knihy Vnučka čaroděje Modromíra. V tuto chvíli jsou už vylepeny všechny kódy a lze si tak
poslechnout celou knihu, jejich platnost kódů trvá ale jenom do konce června.
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Brzy už také bude končit akce Odlož mobil v knihovně, a to 31.7.2021. Do této doby můžete
ještě donést svůj vysloužilý mobil a podpořit knihovnu v soutěži o 15.000 Kč na nákup knih.
Krabice s odloženými mobily už je skoro plná, poděkování míří ke každému, kdo už se do této
akce zapojil.
A co nás čeká o prázdninách? V první řadě bych ráda upozornila čtenáře, že
ve čtvrtek 29.7.2021 bude knihovna uzavřena.
Jinak funguje knihovna bez omezení v obvyklé půjčovní době. Dětem nabízím možnost přijít
si zahrát do knihovny každý čtvrtek deskové hry, které jsou volně k půjčení v knihovně. Koho
by lákalo otestovat úplně novou hru nebo si popovídat s jejími autory, jak taková hra vzniká,
může přijít na setkání s tvůrci hry Brambole, které se uskuteční ve čtvrtek 15.7.2021 od 16
hodin v zasedací místnosti nad knihovnou.
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Novinky
Literatura pro děti a mládež
Z novinek vybírám tentokrát hlavně pro začínající čtenáře. Prvním tipem je kniha Jakub a babí
léto od Mileny Lukešové s krásnými celostránkovými ilustracemi Jana Kudláčka. Těm, kdo
znají tetu Bětu, která plete svetry, čepice ale také pohádky, asi nemusím představovat
autorku Ivonu Březinou. V její nové knížce Táto to motá tentokrát teta nemá čas a pohádky
před spaním vypráví tatínek, jenže ten pohádky neplete, ale motá! Dalšího pokračování se
dočkal oblíbený hrdina Bubáček autorky Daniely Krolupperové, s kým se Bubáček seznámí
tentokrát prozrazuje název knihy Bubáček a klobouková víla.
Literatura pro dospělé
V případě, že hledáte odpočinkové čtení na léto nabízím knihu o každodenních starostech i
radostech psanou se sebekritickým nadhledem Dobrá tak akorát od Barbory Šťastné. Pokud
jste spíš fanoušci naučné literatury doporučuji knihu Oldřicha Jurmana Legionáři – Všechno
bylo jinak, kde je zpracován příběh československých legionářů v Rusku a doplněn o řadu
dobových dokumentů a fotografií.
Přeji Vám všem krásné slunné léto a dětem prázdniny plné nezapomenutelných zážitků.
Lucie Čížková
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HASIČSKÉ OKÉNKO
2. díl
Z kůlny až na věž
Kde je v Měříně hasičská zbrojnice asi
všichni dobře víte, ale možná nevíte, že na
tomto místě nestála vždy. Od založení
sboru byla hasičská výstroj, nářadí a knihy
ukládány na radnici, částečně také
v obecním skladišti. S myšlenkou výstavby
vlastní budovy přišli bratři hasiči roku
1895. Jelikož veřejné příspěvky pro hasiče
byly v té době minimální, „ členové sboru
většinu peněz vybrali ve sbírkách, kdy
chodili dům od domu a žádali občany Měřína o příspěvek.“ Na stavbě zbrojnice, která byla
situována „v cípu, kde sbíhá se silnice
erární se silnicí okresní vedoucí k
Otínu“, se podíleli hasiči i občané
např. zapůjčením povozů nebo
darováním dřeva.
Na výroční schůzi roku 1957 velitel
Metoděj Barták navrhl přestavět
požární zbrojnici tak, aby vyhovovala
soudobým potřebám hasičů. Jelikož
se počítalo také s výstavbou věže na
sušení hadic, byla r. 1959 zakoupena
rotační siréna, která je od dokončení
stavebních prací umístěna na
vrcholku a slouží nejen ke svolávání členů jednotky sboru, ale také pro varování obyvatel
Měřína
při
mimořádných
událostech.
Kromě věže ke zbrojnici přibyla i
společenská místnost a prostor
pro umístění třetího auta.
S významnou přestavbou se
začalo v roce 1984. Po dvou letech
a
18000
odpracovaných
brigádnických hodin se vzhled
tehdejší zbrojnice zcela změnil budova získala patro o několika
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místnostech a také nápis „Dům požárníků“. Budova, kterou
s hasiči sdílí i Škola umění, prošla před nedávnem modernizací
- dostala novou fasádu a střechu, byla instalována plastová
okna a pojezdová vrata.

JSDH MĚŘÍN
VÝJEZDY
28. dubna
Dopoledne hasiči zasahovali při požáru klestu a pařezů po těžbě mezi obcemi Černá a Milíkov.
Škoda 5 000 Kč, uchráněné 200 000 Kč.
9. května
V odpoledních hodinách vyjížděla jednotka sboru dobrovolných hasičů k ohlášenému požáru
klestí v katastrálním území obce Olší nad Oslavou.
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30. května
Během odpoledne zasahovala jednotka při požáru ocelokolny s uskladněnými balíky slámy
v hospodářském objektu v obci Černá. Škoda 250 000 Kč, uchráněno 500 000 Kč.
8. června
V odpoledních hodinách členové jednotky vyjížděli k požáru traktoru a dvou osobních
automobilů ve Velkém Meziříčí. Škoda byla vyčíslena na 8 500 000 Kč, uchráněn byl majetek
za 6 000 000 Kč.
16. června
Odpoledne hasiči odstraňovali včelí hnízdo z domu v katastrálním území obce Kamenice.
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JSDH MĚŘÍN
JINÁ ČINNOST
7. května
Členové výjezdové jednotky sboru provedli v podvečer zkoušku techniky - plovoucího
čerpadla, motorového proudového čerpadla a přenosné motorové stříkačky.
21. června
V odpoledních hodinách byl členy jednotky proveden za pomoci vysokotlakého proudu
oplach prostranství před mateřskou školou.
24. června
V průběhu večera jednotka provedla za pomoci bagru odstranění nánosů posekané trávy
v ulici U Hřiště. Díky tomu, že akce byla provedena zavčas a, vpusť ještě nebyla zcela
zanesena, se zamezilo větším škodám.
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NEBEZPEČNÝ HMYZ A JEHO LIKVIDACE
Během posledních dnů se začínají množit telefonáty a výjezdy týkající se odstranění
nebezpečného hmyzu. V letních měsících se jedná zejména o sršně a vosy.
Hasiči odstraňují nebezpečný hmyz POUZE POBLÍŽ OBYDLÍ, KDE SE NACHÁZÍ OSOBA, KTERÁ
JE ALERGICKÁ na BODNUTÍ HMYZU (dále na veřejných prostranstvích, u škol, školek i
nemocnic apod.) Pouze v případě ohrožení života nastupují hasiči, v ostatních případech
dávají hasiči přednost odborníkům. Činnost související s likvidací hmyzu není totiž úkolem
hasičů a provádějí ji soukromé firmy. Zavoláním na tísňovou linku s žádostí o pomoc v
podobných případech sice není zneužití tísňové pomoci, ale je třeba zvážit před zavoláním,
zda se opravdu jedná o akutní případ, vyžadující zásah hasičů nebo lze nastalou situaci řešit
jiným způsobem.
Hasiči v naléhavých případech dovedou pomoci. Hasičský záchranný sbor tuto činnost
provádí dobrovolně. Míra ohrožení zdraví jen málokdy odpovídá definici mimořádné události.
Limitem zásahů HZS ČR je také vybavenost prostředky pro tuto činnost (např. stroji pro šetrné
usmrcení včelstev po odchytu – na základě veterinárních předpisů se z důvodů nemocí nesmí
neznámá včelstva vracet). Míru ohrožení posoudí při převzetí zprávy od ohlašovatele
operační důstojník, případně na místě události velitel zásahu. Na místě pak velitel zásahu po
průzkumu provede opatření, aby se dále zabránilo "ohrožení" - vytyčí prostor, a případně
počká na odbornou firmu.
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Okénko mateřské školy
Robert Fughum:
“ Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“
O všechno se rozděl. Hraj fér. Nikoho nebij. Vracej věci tam, kde jsi je našel. Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni promiň. Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními
pohromadě. Nepřestávej žasnout. A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první
slovo, které ses naučil - největší slovo ze všech - DÍVEJ SE.
Právě taková je naše školka, ne přehršle aktivit , výletů – ty mohou ve velké míře a
minimem rizika poskytnout dětem jejich rodiče, ale o osvojení si základních znalostí,
dovedností, jako stavebních kamenů pro dalšíživot dítěte.
Začala jsem úryvkem z knihy R. Fulguma , asi proto, že končí školní rok a začíná doba
bilancování . Tento rok byl opět hodně náročný, komplikace, které způsobovala epidemie a
protiepidemiologická opatření, všechny z nás hodně vyčerpávala. Naše mateřská škola díky
striktnímu dodržování všech pravidel a nařízení ( s čímž někteří rodiče i nesouhlasili) , byla
uzavřena z důvodu karantény pouze na dobu jednoho týdne. Snažili jsme se všemi silami
udržet provoz a tak umožnit rodičům pracovat v zaměstnání i doma. Také stavební ruch
neustále zasahoval do života ve školce i na školní zahradě. Nyní je již téměř hotovo a čekáme
jen na předání nové třídy , abychom ji mohli připravit pro děti na 1. září.
Do konce školního roku jsme se snažili dohnat to nejdůležitější , co děti nejvíc trápilo a
co budou potřebovat pro vstup do ZŠ. Prvňáků letos odchází celkem 30. Asi nejvíc bylo vidět,
že dětem chyběly kontakty s kamarády. Sebeobsluha se naopak velice zlepšila a to díky tomu,
že rodiče předávali děti u vchodových dveří. Děti se musely v šatnách spoléhat pak jen samy
na sebe. I zábavy jsme si ve školce užili dost. Hned jak nám to umožnila pravidla, přijeli za
dětmi „ Kluci z rádia Vysočina“ popřát jim veselým programem k MDD. Besedovali jsme
s paní včelařkou, která nám ukázala , jak se starat o včelky a jak se dělá med. Vyrazili jsme na
turistický výlet s cílem poznávat okolí naší obce. Ten byl v horkém dni zakončen osvěžením u
Nového rybníka. 24. června se rozloučila paní matrikářka Zdeňka Klimešová v obřadní síni
s nastávajícími školáky .Po pasování obdržel každý malý dárek . Na úplný konec roku a na
rozloučenou před prázdninami, přijelo ještě divadlo pana Hrubce s pohádkou „ O vytrvalém
princi“. To udělalo krásnou tečku za tímto školním rokem.
Na závěr chci popřát všem dětem prázdniny plné sluníčka, rodičům pohodu a co nejméně
starostí a poděkovat všem zaměstnancům školy za to, že zvládali bravurně práci ve velice
ztížených podmínkách.
Jana Janů
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Školka je hlavně o postoji k životu, jak se dívat na věci kolem sebe.
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zprávy ze základní školy
Končí školní rok 2020/2021, který nám přinesl mnoho nových zážitků a dovedností.
Dnes už snad můžeme konstatovat, že jsme novou situaci způsobenou koronavirem zvládli a
že jsme se dokonce díky ní naučili spoustu věcí, které budeme využívat i nadále. Rozhodně se
zvýšila počítačová gramotnost dětí i učitelů, což se bude v běžném životě hodit.
V závěru roku jsme se vrátili k běžné výuce a proběhlo také několik akcí. Jednou z nich
bylo v úterý 11. května Listování s Lukášem Hejlíkem. K online
scénickému čtení se připojily 1., 2., a 3. třídy. Herci četli z knížky ŠMODRCHA aneb PĚKNĚ
POPLETENÝ KOČIČÁK od autora Archie Kimptona. Bylo to zajímavé zpestření výuky, které by
mohlo vést k podpoře zájmu o čtení u našich dětí.
Dne 15. 6. se sešli v jídelně naší školy budoucí prvňáčci v doprovodu svých rodičů, aby
si prohlédli budovu a třídy, kam po prázdninách nastoupí. Po krátkém zahájení, kde se od
paní ředitelky dozvěděli, jak budou rozděleni do 1. A a 1. B., odešli už se svými budoucími
učitelkami do tříd. Tam si vyzkoušeli práci s interaktivní tabulí a dozvěděli se, jaké pomůcky
si připravit na začátek září. Rodiče byli informováni o možnosti školního stravování a
přihlášení do školní družiny.
Ke studiu na středních školách a učilištích se hlásilo z 9. ročníku celkem 49 žáků, z 5.
ročníku na víceleté gymnázium dva žáci. V letošním školním roce si mohly střední školy samy
zvolit, zda uspořádají jednotnou přijímací zkoušku (Cermat), nebo si vytvoří vlastní školní
přijímací zkoušku. Poslední variantou bylo úplné zrušení přijímacích zkoušek a přijetí na
základě studijních výsledků ze ZŠ. Někteří naši žáci se v přijímacím řízení umístili na předních
místech:
Gymnázium Velké Meziříčí

1. místo
Markéta Homolová
2. místo
Lucie Chalupová
SPŠ Třebíč – energetika
2. místo
Josef Pokorný
SŠPTA Jihlava – strojírenství 4. místo
Jiří Vlach
OA Jihlava – ekonomika podnikání 5. místo
Hana Doležalová
Naši žáci budou pokračovat na těchto středních školách:
počet

střední škola

7

Gymnázium

3

SŠ řemesel a služeb
VM

obor

sídlo SŠ
Velké Meziříčí

Opravář zemědělských
strojů

Velké Meziříčí
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1

SpŠ Znojmo

Pedagogické lyceum

Znojmo

3

SŠ stavební

Stavebnictví

Jihlava

3

SŠ zdravotnická

Praktická sestra

Jihlava

1

SŠ stavební

Zedník

Jihlava

2

SŠPTA

Autotronik

Jihlava

2

SŠ řemesel a služeb
VM

Kuchař - číšník

Velké Meziříčí

2

SŠ stavební

Instalatér

Jihlava

1

SPŠ

Nábytkářství a dřevařství

Hranice n. M

1

SHŠ Světlá

Hotelnictví a turismus

Velké Meziříčí

1

SPŠ

Strojírenství

Jihlava

1

SŠPTA

Obráběč kovů

Jihlava

3

SŠPTA

Informační technologie

Jihlava

1

SŠ gastronomická

Cukrář

Žďár n. S.

2

SŠ gastronomická

Kuchař - číšník

Jihlava

1

SPŠ chemická

Aplikovaná chemie

Pardubice

1

SŠ sociální

Sociální činnost

Jihlava

1

SŠ pedagogická

Pedagogické lyceum

Čáslav

1

OA

1

SŠ průmyslová

Informační technologie

Třebíč

1

SŠ Stavební

Elektrikář

Jihlava

1

SŠ obchodu a služeb

Obchodní akademie

Žďár n. S.

SŠ stavební

Technická zařízení a
energetická náročnost
budov

Třebíč

SŠ policejní

Bezpečnostní a právní
činnost

Holešov

1
1

Jihlava
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1

SŠ průmyslová

Energetika

Třebíč

1

SŠ

Ekonomika podnikání a
řízení sportu

Jihlava

1

SŠ služeb

Kadeřník

Jihlava

1

SŠPTA

Strojírenství

Jihlava

1

SŠ zahradnická a
technická

Chovatel cizokrajných
zvířat

Litomyšl

1

SŠ zdravotnická

Asistent zubního technika

Brno

2

Gymnázium

Víceleté gymnázium

Velké Meziříčí

Po příjímacích zkouškách připravili deváťáci projektové dopoledne pro svoje spolužáky
z prvního stupně. Úkoly byly různé – sportovní, vědomostní nebo zábavné. Deváťáci provázeli
soutěžící převlečení za piráty a všem se tato hra velmi líbila.
Přejeme všem spoluobčanům klidné léto plné nových zážitků a hlavně zdraví. Od září
se těšíme na nový školní rok, který už – doufejme – proběhne obvyklým způsobem.
Mgr. Iva Kolářová
***************************************************************************

Plánované akce

Letní tábory
První tábor se uskuteční v termínu 18. – 24.7. v Brtnici pro 22 dětí. Další tábor se
uskuteční na Vyhlídce v Češkovicích u Blanska pro 65 dětí + vedoucí. Oba termíny jsou plně
obsazeny.

Příměstské tábory
Příměstské tábory pro dvacet dětí se uskuteční v termínech 12. - 16. července, 9. - 13.
srpna a 16. – 20 srpna na měřínské faře. Tábory jsou určeny pro děti od ukončené první
třídy do šesté třídy včetně, vždy od 8.00 do 16.00 hod. Oběd pro děti bude zajištěn.
V případě obdržení přislíbené dotace z MŠMT bude celý pobyt hrazen z těchto prostředků.
Účast na táborech jsme nabídli i dětem z postižených oblastí jihu Moravy.
Bližší informace na mailu kolpingmerin@seznam.cz, nebo na tel. 606307710 Mgr. Hana
Pacalová.

Za KR Měřín Karel Pacal
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V neděli 13. 6. 2021 se konal po Měříně Den dětí, který uspořádala jednota Orel Měřín. I
když foukal silný vítr, na cestu se vydalo více než 70 dětí se svým doprovodem. Trasa vedla
z parkoviště u školy kolem Nového rybníku a Balinky na farní zahradu. Po cestě na děti
čekalo 9 stanovišť s různými úkoly, např. skákání v pytli, přenos vody, rodinná chůze na
lyžích, překážkové dráhy, poznávání ryb, pamětní úkol apod. Jedno stanoviště si připravili
také měřínští hasiči. Za splnění úkolu obdržely děti vždy nějakou malou odměnu. Na závěr si
opekly párek a vydováděly se na dětském hřišti u fary.

Akce by se nemohla uskutečnit bez pomoci mnoha dobrovolníků, kterým patří velké
poděkování.
I když jsme nevěděli, zda se akce vůbec bude moci kvůli epidemiologické situaci konat,
případně v jaké podobě, jsem ráda, že se Dětský den vydařil tak, jak jsme plánovali.
L. Chlubnová
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OKÉNKO FARY
Vážení spoluobčané, farníci,
možná znáte příběh, který jsem nedávno četl. V lese káceli stromy dva dřevorubci. Stromy
byly vysoké a měly mohutné a tvrdé kmeny. Oba dřevorubci byli zdatní, ale každý z nich se
do práce pustil jiným způsobem. Ten první se do svého kmene vytrvale zasekával ránu za
ranou. Nikdy se nezastavil, narovnal záda jen na okamžik, když potřeboval nabrat dech. Druhý
dřevorubec si čas od času dopřál přestávku. Když zapadalo slunce, první dřevorubec byl
teprve v polovině kmene. Potil krev a byl rád, že už bude večer. Nevydržel by pracovat ani o
minutu déle. Zato ten druhý stačil podetnout celý strom. Jak je to možné? Vždyť oba začínali
současně a stromy byly stejně velké! První dřevorubec nevěřil svým očím. „To nechápu! Jak
se ti podařilo podsekat celý strom, když ses pořád zastavoval?“ Druhý se usmál: „Ty jsi viděl,
že jsem se zastavoval, ale nevšiml sis, že jsem si při každé přestávce naostřil sekeru!“
Vstupujeme do prázdninového a dovolenkového času, o kterém máme své představy a plány.
Naše tělo i duše je jako sekera. Nesmíme je nechat zrezivět, otupit. Musíme obnovovat
tělesné síly, ale také obnovovat svěžest ducha i duše. Často, třeba každý den, můžeme tyto
síly obnovovat. Někdy se na chvíli zastavit a poslechnout si oblíbenou hudbu, setkávat se
s druhými při přátelském posezení, popovídat si, nechat zaznít povzbudivá slova, zastavit se
a užít si oslavy narozenin, svátků a podobných příležitostí, pomoci někomu, kdo naši pomoc
potřebuje, zastavit se s někým, kdo je sám, pomodlit se, usmívat se…
Ježíš, unaveným lidem, které viděl před sebou, řekl: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a
jste unaveni, já vás občerstvím. Přeji vám všem odpočinkový čas.
V neděli 25. července se bude slavit první Světový den prarodičů a starých lidí. Svatý otec
pro něj zvolil motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po
všechny dny“ (srov. Mt 28,20)
“Jsem s tebou po všechny dny”, to je Pánův příslib, který dal učedníkům před vystoupením na
nebesa a který dnes opakuje také tobě, drahý dědečku a drahá babičko. Právě tobě. “Já jsem
s tebou po všechny dny”, to jsou také slova, s nimiž bych se k tobě chtěl obrátit jako biskup
Říma a člověk pokročilého věku u příležitosti tohoto prvního Světového dne prarodičů a
starých lidí. Celá církev je ti nablízku – nebo lépe řečeno, je nám nablízku – má o tebe starost,
má tě ráda a nechce tě nechat o samotě!”
Výmalba kostela. První část výmalby kostela se uskutečnila na počátku měsíce června. Jedná
se o presbytář, sakristii, částečně i malé kůry. Kostel maluje malířská firma, která se již třicet
roků specializuje na výmalbu kostelů. Stranou nezůstávají ani farníci a farnice, kteří se starají
nejen o přípravu zdiva, ale také úklid kostela. Nemalými částkami přispívají i finančně.
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Výmalba kostela se uskutečňuje za finanční podpory Městyse Měřín, okolních obcí, Kraje
Vysočina, Agra Měřín i Družstva Vysočina.

Původní zdivo bylo v některých částech velmi vlhké a bylo třeba rozhodovat o účinném
vysoušení. Je třeba brát v úvahu, že kostel je kamenný, proto zde určitá vlhkost vždy bude.
Úplné vysušení zdivu by patrně zdivu ani neprospělo.
Před výmalbou byly provedeny sondy týkající se dřívější malby, vše bylo zadokumentováno a
přikryto novou malbou.
Druhá část výmalby se uskuteční v měsíci září. V současné době probíhají zednické práce.
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Ze záznamů ve farních matrikách:
Ve víře ve věčný život a s nadějí na setkání jsme se rozloučili: s Janem Čejkou z Měřína,
Josefem Pólem z Měřína, Annou Jonášovou z Chlumku, Otakarem Salašem z Měřína.
Z vody a Ducha svatého se znovuzrodili pro věčný život: Mia Sofia Melicharová z Pavlínova,
Matouš Norbert Haupt z Měřína, Izabela Anna Dohnalová z Měřína
Co je před námi:
K příměstským táborům, které na faře pořádá Kolping, přidáváme ještě týdenní tábor pro
ministranty.
Prázdniny jsou časem putování na poutní místa. Také v letošním roce se vydáváme na pěší
pouť do Kostelního Vydří a na pouť pěší i auty do Netína. Plánujeme také návštěvu nového
kostela v Brně Lesné a poutní kostel u polských hranic, který je zasvěcen sv. Josefu, v rámci
roku, který je tomuto světci zasvěcen.
V tomto roce věnujeme pozornost i svaté Ludmile, od její smrti uplynulo 1 100 roků. Od 19.
března 2021 do června 2022 probíhá rok zaměřený na manželství a rodiny. Pouť rodin se
uskuteční 28. srpna 2021 ve Žďáru nad Sázavou.
Přeji požehnaný čas a mnoho radosti i pokoje v osobním a společenském životě.
P. Mgr. Josef Havelka, farář
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OKÉNKO SPORTU
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Dne 6. 6. 2021 byla oficiálně otevřena Naučná stezka městyse Měřín, za hojné
účasti padesáti turistů z Měřína. Na otevření NSMM přijeli také turisté z Jihlavy,
Velkého Meziříčí a z okolních obcí. Návštěva u jednotlivých panelů byla doplněna
podrobným výkladem.
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Chceš si to rozdat s horou?
... nebo se jen proběhnout?
Překonej se! A zdolej horu!

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

V sobotu 14.8. pořádá parta sportovních nadšenců Měřínský Kros –
opravdový přespolní běh. Jedná se o běh, kde na účastníky čekají kromě
krás Vysočiny také 13km a 1 hora. Trasa provede běžce přes pole, luka i
lesy až na vrchol Dědkovské hory, odkud přeběhnou sjezdovku a stočí se
kolem osvěžujících rybníčků zpět do Měřína.
Začátek registrace je ve 12:00 na hřišti za ZŠ Měřín a začátek běhu je ve 14:00 tamtéž.
Od 14:10 začne Junior Kros dětský překážkový běh, který je pro všechny děti starších 5-ti let
a je zdarma. Tak neváhejte přivést i své ratolesti. Kolem 15. hodiny budeme očekávat
nejrychlejší běžce. Po celou dobu bude na hřišti k dispozici obří skákací hrad pro děti a
občerstvení. Více info a registrace na www.beh.merin.info
Kromě přespolního běhu pro dospělé a dětského překážkového běhu se na stejném místě
uskuteční tradiční Večerní volejbalový turnaj, který začne v 16:00. Turnaj vyvrcholí finálovým
zápasem ve 24:00. Velmi kvalitní týmy z daleka i blízka zde poměří síly v turnaji smíšených
šestic (4+2). Tento formát nabízí atraktivní podívanou pro všechny sportovní fanoušky!
Praktické tipy a zajímavosti: Na hřišti lze uschovat věci. K dispozici bude improvizovaná
studená sprcha. Využijte prosím parkoviště před ZŠ Měřín. Na trase spálíte minimálně
1200cal, které vám po doběhnutí pomůžeme doplnit :)
Časový harmonogram se může změnit kvůli aktuální covid situaci, počasí či jiné
nepředvídatelné události. Aktuální info na webu www.beh.merin.info a v hlášení místního
rozhlasu před turnajem.
Na setkání na hřišti, na diváky a na běžce se těší,
Jaroslav Pazdera, Lukáš Mužátko, Tomáš Uchytil, Marian Kosour
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Měřínský Kros — 13km a jedna hora
Co:
Kdy:

Přespolní běh, který tě provede krásami Vysočiny!
Sobota 14.8.2021
Kde: Hřiště za ZŠ Měřín

Běháš? Rozdej si to s horou!

Měřínský Junior Kros
Co:

Překážkový běh pro děti!

Pozor:

K dispozici bude obří skákací hrad po celou dobu běhu a
volejbalového turnaje!

Večerní volejbalový turnaj
Co:

Turnaj smíšených týmů 4+2

Pozor:

Půlnoční finále! Turnaj je velmi kvalitně obsazený.

Registrace, propozice a aktuální info o všech třech akcích na

http://beh.merin.info/
https://www.facebook.com/MerinskyBeh/
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INZERCE

Nabízím soukromou výuku

ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA
Možnost on-line výuky přes SKYPE

Mgr. Dagmar Staňková, Arnolec 8, tel: 737 439 784
dagmar.stankova@seznam.cz
Těším se na vás 😊
**************************************************************************************

Chalupaření to nás baví - koupíme dům/chalupu.
Nabídněte, volejte, sms na tel. 704 923 775
**************************************************************************

Koupíme statek s pozemky - pro koně. Tel. 732344841
**************************************************************************

Přijmeme pracovnice na HPP do sušárny ovoce v Pohořílkách, nástup
od září. Info na tel. 603287430 (prosím pište SMS) nebo na mail
bioprodukt@seznam.cz.
**************************************************************************
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BYTY MĚŘÍN
nabízíme k pronájmu vice než 10 nových bytů
1+kk, 2+kk a 3+kk o výměře 25m2 až 80m2
termín dokončení – během roku 2021
byty jsou vybaveny novou kuchyňskou linkou a sporákem
se sklokeramickou deskou
www.bytymerin.cz
bytymerin@seznam.cz
telefon : 704 903 900
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