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OKÉNKO RADNICE
Vážení občané,
otiskujeme odpovědi na otázky Jihlavských listů z dubna 2020:
Už dva měsíce je v Česku neskloňovanějším tématem pandemie koronaviru.
Ochromila dění ve všech odvětvích. Jak se dotkla života v Měříně?
V Měříně pandemie nejvíce zasáhla soukromé obchůdky a služby živnostníků. Stále
jsou uzavřeny provozovny kadeřnictví, masáží, apod, obchůdky obuvi, oděvů a samozřejmě
restaurací. Velkou měrou se také podílí na úpadku kultury a sportu, jelikož veškeré
plánované akce musely být zrušeny, některé se zatím daří přesunout na pozdější termíny.
Samozřejmě se Měřín vylidnil, což je logické.
Je aktuálně něco, co vám chybí, s čím byste potřebovali pomoci, či naopak za co
byste rád poděkoval…, něco, někoho pochválil?
Co se týče ochranných prostředků, chtěl bych poděkovat všem, kteří obec zásobí
vyrobenými rouškami. Zatím máme dostatek. Pro dům s pečovatelskou službou máme
zajištěny prostředky od Kraje Vysočina. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se pohybují v tzv.
předních linií a svou pomocí zajišťují naši bezpečnost. V Měříně jsou to hlavně prodavačky,
sbor dobrovolných hasičů a zaměstnanci IZS.
Mezi vyhledávané sportovní akce, které vaše obec hostí patří bezesporu turistický
pochod Měřínská 50. Máte už představu, jestli se letos uskuteční? V příštích týdnech
slibuje vláda uvolnění opatření a tak by pro sport mohla být příhodná doba…(viz článek
KČT Měřín)
Když bychom opomenuli současný nouzový stav plný omezení, jak se žije lidem
v Měříně. Je něco co vám chybí, co byste rádi pořídili, postavili, zřídili, rozšířili…?
V současné době je omezen styk s občany, je to pro všechny velká zátěž, ale nějak se
s tím popereme. I přes omezení pokračují naplánované stavby. Zahájili jsme přístavbu
mateřské školy a její budoucí bezbariérovost, opravili jsme parkoviště před školou a novým
hřbitovem, včetně vyznačení parkovacích míst. Velice nám chybí rekonstrukce autobusového
nádraží v centru města. Čekáme v zásobníku projektů na případnou dotační pomoc.
Nejde se nezeptat – co Měřín a dálnice D1 – omezuje vás nějak její „dlouhodobá“
rekonstrukce?
Právě probíhá rekonstrukce úseku Velký Beranov -Měřín. V Měříně je uzavřen
dálniční sjezd od Jihlavy, takže automobily, které v Měříně sjížděly, používají krajskou
komunikaci II/602. Výjimku mají také kamiony převážející potraviny, takže se provoz
nákladní dopravy poněkud zvýšil. Samozřejmě počty nákladních vozů a bagrů, pracujících na
D1, svým hlukem obtěžují občany, ale to musíme vydržet.
Ing. Jiří Servít
starosta
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USNESENÍ č. 1/2020 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE
26.2.2020 v 17.00 hodin
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I. SCHVALUJE :
1. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 1/2020.
2. Program jednání ZMM 1/2020.
3. Plán činnosti finančního výboru na rok 2020.
4. Zveřejnění záměru prodeje pozemku LDO parc.č. 946/22 v k.ú. Pavlínov.
5. Majetkoprávní vypořádání pozemků s krajem Vysočina na stavbě „ Chodník podél silnice
III/3518 dle GP 1185-40/2020.
6. Zhotovitele stavebních prací projektu „PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY NA
ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚŘÍN“.
7. Zhotovitele stavebních prací na stavbu „Oprava asfaltových ploch – parkoviště
U kohouta, cesta ke škole a dvůr škola“ a smlouvu s vítězným uchazečem.
8. Investiční záměr stavby „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení v ZŠ Měřín“ a podání žádosti na MFČR.
9. Rozpočtové opatření 1/2020/1ZM ze dne 26.2.2020 ve výši – 4 202 200,-Kč a nařizuje ZŠ
Měřín odvod z odpisů dle Zákona č. 250/2000 Sb.
II. PŘEDBĚŽNĚ SOUHLASÍ :
1.S přípravou podkladů k prodeji pozemku LDO parc.č. 946/22 v k.ú. Pavlínov.
III. SOUHLASÍ :
1.S převodem pozemků p.č. 157, 384/2 v k.ú. Měřín z Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do majetku městyse Měřín.
2.S přemístěním plynové přípojky k parc.č. 347 v k.ú.Měřín na ulici Jihlavská.
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 za rok 2019.
4. Zprávu o činnosti finančního výboru
5. Zprávu výboru pro výstavbu a rozvoj.
6. Zápis o prohlídce v rámci technickobezpečnostního dohledu podle §11 vyhlášky
č.471/2001 Sb. na rybnících Polovec a Nový.
7. Informace o současném stavu přípravy 1. změny ÚP Měřín.
8. Informace o podaných žádostech na dotace pro rok 2020.
9. Informace o odpadech za roky 2015-2019.
10.Informace o jízdních řádech – ICOM, ZDAR, Tourbus.
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V. POVĚŘUJE :
1.Starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem stavebních prací
projektu „PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY NA ROZŠÍŘENÍ KAPACITY
MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚŘÍN“.
2. Romana Hnízdila a Ing. Jaroslava Pazderu zajištěním zadání výběrového řízení na
dodavatele buněk na fotbalové hřiště.
3. Ivo Rohovského jednáním s SVaK Žďársko o převodu pozemků v k.ú. Pustina u Měřína na
Městys Měřín.
4. Starostu objednáním projektového záměru na opravu stávajícího bezpečnostního přelivu,
provedení opravy pravého břehu rybníka v souběhu s místní komunikací a stejným
způsobem opevnit i levý břeh. Jako investiční část stavby vybudovat nový objekt spodní
výpusti a požádat o možnou dotaci.
NESCHVÁLILO :
1. Umístění bankomatu Fio banky v Měříně.
Ing. Jiří Servít,
starosta v.r.
*************************************************************************
Výpis z jednání č.3 Rady městyse Měřína konané dne 12.2. 2020
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednala nabídku pana Ing. Česlava Veselého na výkon činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci „Přístavba, nástavba a stavební úpravy na
rozšíření kapacit MŠ Měřín“ za cenu 49.500,-Kč.
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy.
3. RMM projednala nabídku na zhotovení klimatizace v místnosti počítačů na radnici za cenu
47.450,-Kč + DPH. RMM rozhodla pověřit starostu zajištěním konkurenčních nabídek.
4. RMM schválila účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Mateřské školy Měřín za rok 2019
ve výši 2.558,41 Kč a jeho rozdělení takto: 2.558,41 převedení do rezervního fondu.
Dále schválila odpisový plán MŠ Měřín na rok 2020.
5.RMM projednala návrh Darovací smlouvy, kterou daruje Kraj Vysočina městysi Měřín
bezplatně 5 parcel nacházejících se pod komunikací a chodníkem na ulici Zabrána v celkové
výměře 433 m2. RMM rozhodla předložit tento návrh ZMM.
6. RMM projednala žádost … o pronájem bytu v DPS. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že její
žádost bude postoupena sociální pracovnici k prověření a posouzení.
7. RMM projednala žádost ...o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 ve dvorní části
radnice. RMM rozhodla smlouvu prodloužit na dobu 31.03.2021.
8. RMM vzala na vědomí info Ing. J. Pazdery o pobytu ..v DPS VM.
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9. RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD:
Objednávky KD :
28.3. +29.3. +3.4.2020 Divochot, div hra Mýdlo
13.6.2020
MyNe – Rozjezd fest- hudební festival
10. RMM projednala cenovou nabídku na výměnu 2 kotlů Dakon (chudobinec Zarybník).
RMM rozhodla pověřit starostu zajištěním konkurenční nabídky.
11. RMM schválila Dohodu o ukončení nájmu bytu v DPS s p. .. ke dni 29.2.2020.
12. RMM rozhodla pověřit místostarostu k zajištění nabídek na pronájem plochy od zájemců
o provoz atrakcí na letošní pouti. Nabídka musí obsahovat i ceny za jednotlivé atrakce.
13. RMM projednala nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod
pozemků p.č.157, p.č.384/2, p.č.385, p.č.386/2 v k.ú Měřín. RMM rozhodla předložit nabídku
na jednání ZMM.
14. RMM rozhodla zakoupit 40 lístků na koncert skupiny The Beatles revival jako podporu pro
záchranu Nové židovské synagogy ve Velkém Meziříčí.
15. RMM schválila účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Základní školy Měřín za rok 2019
ve výši 188.933,42 Kč a jeho rozdělení takto: 148.933,42 Kč převedení do rezervního fondu a
40.000,- Kč převedení do fondu odměn. Dále schválila odpisový plán ZŠ Měřín na rok 2020.
16. RMM pojednala Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení č. 1030058351/001 – MŠ.
RMM rozhodla pověřit starostu podpisem smlouvy.
17.RMM projednala a schválila cenovou nabídku Energetické agentury Vysočiny na
zpracování odpadového auditu městyse Měřín a vytvoření informační brožury o odpadovém
hospodářství městyse. Zpracování odpadového auditu 8.740,-Kč, Brožura o odpadovém
hospodářství MM……31.700,-Kč. Cenová nabídka bude podkladem k žádosti o dotaci z Fondu
Vysočiny z programu Odpady a ekologická výchova 2020.
18. Č.j. 127/20 RMM projednala a schválila cenovou nabídku Atlas Consulting na právní
program CODEXIS a jeho údržbu na 2 roky za cenu 51.846,-Kč.
19. RMM projednala protokol o jednání hodnotící komise na akci: Oprava asfaltových ploch
– parkoviště U kohouta, cesta ke škole a dvůr škola. Nejnižší nabídku podala firma COLAS, a.s.
za 1.413.995,-Kč vč. DPH. RMM doporučuje ZMM uzavřít smlouvu se společností COLAS, a.s.,
jako uchazečem s nejvýhodnější nabídkou.
20. RMM rozhodla stanovit částku 25,-Kč/ks vč.DPH za půjčení ubrusů půjčovaných
v souvislosti s pronájmem Kulturního domu.
21. RMM projednala nabídku Ing. Hany Veselé na uzavření Příkazní smlouvy na přípravu
podkladů, podání žádosti o dotaci a realizaci akce „ Hřiště ZŠ - vybudování šaten a WC, oprava
sportovního povrchu“ za celkovou cenu 50.000,-Kč. RMM rozhodla nabídku přijmout a
pověřila starostu podpisem smlouvy.
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22. RMM projednala nabídku Ing. Hany Veselé na uzavření Příkazní smlouvy na přípravu
podkladů a podání žádosti o dotaci a realizaci akce „ Místo aktivního a pasivního odpočinku
v Měříně-Balinka“ za celkovou cenu 60.000,-Kč. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
23. RMM vzala na vědomí stanovisko VaS Žďár nad Sázavou k žádosti o převod pozemků
vedle ČOV pro stavbu sběrného místa nebo sběrného dvora na odpady.
***************************************************************************
Výpis z jednání č.4 Rady městyse Měřína konané dne 26.2. 2020
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednala dvě zprávy p. Mgr. Mašterové o jednání se zájemci o uvolněný byt
v DPS. RMM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s …..od 1.3.2020.
3. RMM projednala ústní žádosti o odstranění skupiny stromů.
RMM rozhodla provést místní šetření.
4. RMM projednala žádost p. … o zařazení do seznamu uchazečů o byt v DPS. RMM
rozhodla oznámit žadateli, že bude evidován jako uchazeč.
5. RMM projednala návrh SoD s p. Ing.Urbánkem na PD na stavební akci: „Místo pasivního a
aktivního odpočinku v Měříně-Balinka“ na zhotovení dokumentace:
• pro územní řízení…………….60.000-,Kč
• pro stavební povolení……130.000-,Kč
• pro provedení stavby………95.000-,Kč
• související výkony………………..450,-Kč/hod
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy.
**************************************************************************
Výpis z jednání č.5 Rady městyse Měřína konané dne 17.3. 2020
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM provedla místní šetření na základě ústních žádostí o odstranění skupiny stromů.
RMM rozhodla po provedeném místním šetření požádat úřad městyse o skácení 1 ks stromu.
3. RMM vzala na vědomí Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na
Přístavbu skladové haly v areálu Hobby centrum Měřín na Jihlavské ulici.
4. RMM projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB mezi MM a GasNet, s.r.o.
na přeložku plynového vedení před domem ..na Jihlavské ulici, p.č. 347 v k.ú. Měřín. RMM
rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem.
5. RMM projednala dopis od p. .. s žádostí o vysvětlení důvodů proč s ní nebyl uzavřen nájem
na byt v DPS. RMM rozhodla pověřit místostarostu odpovědí žadatelce.
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6. RMM projednala a vzala na vědomí Výroční zprávu za 2019 Školy umění Měřín, z.s.
RMM tímto děkuje všem lektorům a lektorkám za obětavou práci pro vzdělání dětí v Měříně
a okolí.
Dále RMM projednala a odsouhlasila žádost ŠUM Měřín o podnájem pronajatých prostor.
7.RMM projednala a vzala na vědomí zprávu z Ministerstva financí ČR Závěrečné
vyhodnocení akce „Modernizace kuchyně ZŠ Měřín“.
Závěr zprávy: Nedošlo k porušení dotačních podmínek.
RMM děkuje všem, kteří se na této akci fyzicky i administrativně podíleli.
8.RMM projednala návrh Smlouvy o provozování a servisu TKR (televizního kabelového
rozvodu) mezi MM a Nej.cz s.r.o.
RMM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
9. RMM projednala Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi MM a Cetin, a.s. na
uložení vedení mezi dvěma budovami na dvoře radnice, č.p.106.
RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem smlouvy.
10. RMM projednala nabídku firmy 81KLIMA, s.r.o. na zhotovení klimatizace v ceně 39.902,Kč vč. DPH na radnici do místnosti, ve které jsou umístěny servery.
RMM rozhodla nabídku přijmout.
11. RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD: 25.4.2020 – přednáška Jaroš, 26.4.2020 zábava
Nájmy můžou být realizovány pouze za předpokladu, že k datu nájmu budou uvolněny
restrikce vyhlášené vládou ČR, které se týkají shromažďování osob.
12. RMM se seznámila se současným právním stavem jednání o odstranění stavby ve
vlastnictví p. .. vedle budovy Hasičské zbrojnice. Dále projednala požadavek p…, aby MM
vyklidil umístěné věci v čekárně v budově Hasičské zbrojnice, kterou dosud užívala a kterou
se zavázala vymalovat. Místnost používá MM jako sklad a v tomto stavu ji není možno celou
vymalovat. RMM rozhodla pověřit místostarostu odpovědí.
13.RMM projednala nabídky 3 subjektů na pronájem prostranství na pouť 2020:
RMM rozhodla vybrat pana Františka Hubeného, jako uchazeče s nejvýhodnější nabídkou.
14. RMM vzala na vědomí Závěrečný účet městyse Měřín. Tento dokument bude předložen
ZMM na projednání.
15. RMM projednala rozpočtové opatření 2/2020/1RM.
RMM rozhodla rozpočtové opatření schválit.
16. RMM projednala žádost p. … o otevření jedné třídy MŠ po dobu alespoň 3 týdnů v období
červenec a srpen 2020, kdy bude MŠ v rekonstrukci, z důvodu nedostatku počtu dnů
dovolené, které se týká více pracujících maminek.
RMM rozhodla pověřit starostu odpovědí s ohledem k uzavřené smlouvě o přístavbě.
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17. RMM projednala žádost majitele, p.č.1311/12 v lokalitě Balinka IV. na výstavbu RD.
Žadatel žádá přikoupit část p.č.1311/4 (cca 50m2) mezi chodníkem a jeho parcelou. RMM
rozhodla žádost předložit ZMM s negativním stanoviskem.
18. RMM projednala 2 nabídky na výměnu 2 kotlů v budově na ulici Zarybník č.p. 255. RMM
vybrala uchazeče s nižší nabídkovou cenou a to firmu Robotka TZB, s.r.o.
19. Po dohodě s ředitelkou MŠ Měřín RMM souhlasila vzhledem k situaci ohledně
koronavirové infekce s uzavřením mateřské školy od 18.3.2020 do 29.3.2020.
20. RMM schválila zveřejnění záměru směny pozemků :
díl b z pozemku p.č. 459 o výměře 65 m2 za
díl c z pozemku p.č. 461 o výměře 65 m2 v k.ú. Měřín .
21. RMM schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi městysem Měřín a p. ….
Jedná se o výstavbu opěrné zdi a 3 nádrží na dešťovou vodu na parcele č. 461.
**************************************************************************
Výpis z jednání č.6 Rady městyse Měřína konané dne 8.4. 2020
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednala nabídku p. Křišťana Václava na TDI na „Přístavba, nástavba a stavební
úpravy pro rozšíření kapacity MŠ Měřín“ za cenu 90.000,-Kč, není plátce DPH. Cena obsahuje
veškerá náklady spojené s výkonem TDI, včetně cestovného. Dále projednala nabídku DU
projekt na autorský dozor na výše uvedenou stavbu za cenu 110 000,-Kč bez DPH.
RMM rozhodla nabídky přijmout.
3. RMM projednala návrh smlouvy s ČSOB na zřízení spořícího účtu vedle běžného účtu, který
by byl úročen podle aktuální sazby ČSOB. RMM rozhodla návrh přijmout.
4. RMM projednala žádost … o pronájem obecních pozemků, p. č. 1659 (14007m2) + 1650
(2596m2) vedle hřbitova, tzv. třešňový sad. Žádost se netýká cesty, která rozděluje tyto dva
pozemky. RMM rozhodla provést místní šetření.
5. RMM projednala žádost … o pronájem bytu v DPS.
RMM rozhodla sdělit žadatelce, že v současné době není žádný byt volný.
6. RMM pověřila místostarostu aktualizací organizačního řádu městyse Měřín.
7. RMM pověřila starosta aktualizací povodňového plánu městyse Měřín.
8. RMM projednala nabídku firmy AVE na čištění a desinfekci autobusových zastávek, cena
1200,-Kč + DPH (včetně dopravy).
RMM rozhodla nabídku přijmout a objednat vyčištění a desinfekci 5 zastávek a všech
sběrných nádob na tříděný odpad.
9. RMM projednala a schválila způsob distribuce ochranných roušek ze zásob městyse. Rada
rozhodla vydávat roušky zdarma měřínským občanům v úřední hodiny 2ks na osobu, dle
doporučení krizového štábu za dne 1.4.2020.
8

10. RMM projednala nabídku na vyčištění umělých trávníků na hřišti u ZŠ a u fotbalového
areálu. RMM vyhodnotila stav sportovišť a rozhodla nabídku nepřijmout.
11. RMM projednala nájmy KD na: -Nájmy můžou být realizovány pouze za předpokladu, že k datu nájmu budou uvolněny
restrikce vyhlášené vládou ČR, které se týkají shromažďování osob.
12. RMM vzala na vědomí dopis s vyjádřením … k požadavku MM o vymalování bývalé zděné
čekárny po skončení nájmu Herny.
13. RMM projednala 2 nabídky na vybudování
čerpadla a nádrže.
Studny S+K Polná s.r.o.
firma
hloubka Garance
čerpadlo
4 m3/24
hod
S+K Polná
80 m,
Viz
Itálie
poznámka
Envirex
85 m
ano
Grunfos
NMNM, s.r.o.
DE

vrtu na novém hřbitově včetně instalace

Nádrž
volná
hladina
Cca 700 lt

Tlaková
Celková
nádrž navíc cena
vč DPH
Ne
228.000

Cca 700 lt

Ano, 60 lt s 222.800
čerpadlem

Poznámka k tabulce: S+K garantují 4 m3/24 hod pouze když budeme souhlasit s hlubším
vrtem v případě, že nenarazí na dostatečný přítok. Pak za každý další metr nad 80 m budeme
platit 1280,-Kč + DPH. Vrt může být hluboký až 120m ( + 63.000,-Kč vč. DPH)
RMM rozhodla přijmout nabídku firmy Envirex NMNM, s.r.o.
14. Kniha o životě v Měříně a Měřínských spolcích: RMM projednala Dodatek č.6 ke smlouvě
s F.R.Z-agency s.r.o. ve kterém se zvětšuje formát z původního 220x220 mm na 280x230mm
a snižuje se počet stránek z 260 na 220 stránek. Cena zůstává stejná a to 398.860,-Kč.
RMM rozhodla postoupit schválení Dodatku č.6 ZMM s doporučujícím stanoviskem.
15. RMM projednala dodatek č.1 ke smlouvě s EKOS, výrobní družstvo Brtnice na přístavbu
MŠ ve které se mění datum zahájení prací z 1.3.2020 na 15.4.2020. Důvod změny: připomínky
a dotazy ostatních soutěžitelů v zákonné lhůtě, vyhlášení nouzového stavu republiky.
RMM rozhodla dodatek č. 1 schválit a pověřuje starostu podpisem dodatku.
16.RMM vzala na vědomí upozornění starosty radním, jako veřejným funkcionářům
zapsaným do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů, zákonem stanovenou
povinnost vyplnit do 30. 6. 2020.
17. RMM objednala nabídky firem ATIKA Lysý, Stylstav Křižanov, BUILDINGcentrum VM a
Jindřich Vodička Křižanov na opěrnou zeď u MŠ a tří nádrží na dešťovou vodu (dotace).
RMM rozhodla předložit nabídky na ZMM a navrhuje zapracovat do rozpočtového opatření
ZMM.
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18. RMM projednala možnost získání dotace na výměnu nepropustného povrchu školního
dvora za propustný ve výši 80%. Rada navrhuje zastupitelstvu odsouhlasit dodatek ke
smlouvě s firmou Colas na změnu povrchu na školním dvoře z asfaltu na kostky.
19. Č.j., RMM objednala nabídku na instalaci 3 dešťových nádrží na dvoře Základní školy pro
zadržení dešťových vod ze střech školy. Na tuto stavbu lze požádat o dotaci.
RMM rozhodla nabídku předložit ZMM.
20. RMM projednala nabídku fi Pražská plynárenská, a.s. na dodávky plynu na období od
1.1.2021 do konce 2021 nebo do konce 2020 nebo do konce 2023.
RMM rozhodla uzavřít smlouvu od 1.1.2021 do 31.12.2021.
21. RMM projednala nabídku fi AUGRUM Consulting, s.r.o. na zapojení se do spolupráce a
sdílení kapacit sociálních služeb v rámci obvodu VM.
RMM rozhodla nabídku předložit ZMM.
22.RMM rozhodla poskytnout dar nemocnici Jihlava ve výši 15.000,-Kč.
23. RMM rozhodla zakoupit digitální fotoaparát pro potřebu dokumentace života městyse.
24. RMM vzala na vědomí zápisy z jednání krizového štábu dne 25.3. a 1.4.2020.
Zákaz rozdělávání ohňů v kraji Vysočina
OZNÁMENÍ hejtmana Kraje Vysočina ze dne 6. 4. 2020 o období déle trvajícího
nadměrného sucha
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje je v tomto období zakázáno:
- rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
- kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
- používání pyrotechnických výrobků,
- používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),
- jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku
požáru.
- spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
- jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se
nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské
činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách
ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).
Tento zákaz se vztahuje na místa uvedená v čl. 2 odst. 2, kterými jsou:
- lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
- suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,
- plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření
požáru,
- sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich hranice.
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Výsledky soutěže obcí MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2019
Kraj Vysočina ve spolupráci s kolektivními systémy EKLO.KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN
vyhodnotil soutěž obcí za celý kalendářní rok 2019. Obce byly rozděleny podle počtu
obyvatel do čtyř kategorií.
V hlavní soutěži, kde se hodnotila účinnost a vyrovnanost sběru v komoditách se
v kategorii od 1501 do 5000 obyvatel se umístila na prvním místě obec Dobronín. Městys
Měřín se umístil na pěkném 11.místě.
Ve vedlejší soutěži – papíru se náš městys umístil na 17. místě, v oblasti plastu pak na
krásném čtvrtém místě a v oblasti skla na 22. místě.
Děkujeme touto cestou našim občanům, kteří podporují ochranu životního prostředí.
Pořadí v jednotlivých dílčích soutěžích, kompletní pravidla soutěže, výsledky
předchozího ročníku a další informace najdete na krajském portálu Odpady Vysočiny na
www.kr-vysocina.cz/odpady_vysociny.asp?pl=50823.
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Zpětný odběr pneumatik - Jak to funguje?
Víte, že máte možnost pneumatiky odevzdat bezplatně v rámci zpětného odběru na místě
prodeje, pneuservisu a autoservisu, a to bez ohledu na značku či nákup? Je potřeba začít
tuto možnost plně využívat a tím ulehčit obecním pokladnám. Taková přirozená místa sběru
pneumatik jsou pneuservisy, autoservisy a místa prodeje pneumatik – ne sběrné dvory.
Místa zpětného odběru zřizují všechny povinné osoby (výrobci a dovozci pneumatik) a jejich
seznam najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí v sekci Zpětný odběru
výrobků v odkazu Pneumatiky a oleje http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu. Zde najdete
místa zpětného odběru těch výrobců, kteří se rozhodli plnit své zákonné povinnosti
samostatně. Místa, která bezplatně sváží provozovatel kolektivního systému Eltma pro
povinné osoby, které se účastní kolektivního systému, najdete na stránkách www.eltma.cz v
sekci Sběrná místa. Zadáním názvu města si jednoduše najdete nejbližší sběrné místo, a to
pomocí přiblížení a oddálení. Síť sběrných míst se neustále rozšiřuje, proto doporučujeme
pro aktuální situaci vždy navštívit výše zmíněné stránky. Plánujete přezutí pneumatik a Vaše
pneumatiky již dosloužily? Nechte je přímo v servisu! Ušetříte místo v garáži a nebudete za
pár let řešit, kam s tím.
Pneumatika není komunální odpad a její likvidaci platí občan již v ceně zakoupeného
produktu. Proto je žádoucí, aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena zpět výrobci
a nekončila jako odpad na sběrném dvoře či dokonce jako černá skládka. Pneumatiky
odevzdávejte bez disků, v rámci možností čisté. Použitá pneumatika, vybraná systémem
Eltma, je svezena ke zpracovateli. Takže pneumatiky jsou zpracovány ze 100 % .
Apelujeme tedy na všechny občany , aby k odkládání pneumatik využívali právě místa
zpětného odběru. Odevzdání starých pneumatik není podmíněno nákupem nových.
Princip je v podstatě stejný jako u elektrospotřebičů, které je také možno bezplatně
odevzdat v prodejnách elektro.
Ve Velkém Meziříčí se v současné době jedná konkrétně o tato místa:
AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o., Františky Stránecké 1330/2, Velké Meziříčí
ContiTrade Services s.r.o., Hornoměstská 366/41, Velké Meziříčí
Horácké autodružstvo, K Novému nádraží 1345, Velké Meziříčí
Hyundai HB a.s., Karlov 119, Velké Meziříčí
Jiří Jahoda, K Novému nádraží 1345, Velké Meziříčí
Inter Cars Česká republika s.r.o., Ostrůvek 30, Velké Meziříčí
Pneuservis Vitešník, Záviškova 1177, Velké Meziříčí
D1 Cars s.r.o., Karlov 2172, Velké Meziříčí
P and L, spol. s r.o., Třebíčská 74b, Velké Meziříčí
Další místa v blízkosti Velkého Meziříčí naleznete na odkazech výše.
Třídíte odpad? To je skvělé. Tak proč netřídit i pneumatiky? Dejte pneumatice druhý život a
odevzdejte je na to správné místo – na místo zpětného odběru. Děkujeme, že společně
můžeme vytvářet lepší svět.
Zdroj : Město Velké Meziříčí
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Městys Měřín vyhlašuje sběr nebezpečného odpadu.

Termín sběru : od 11.května do 27.května 2020 !!!
Místo sběru

:

Sběrné místo – ul. Černická č.p. 553 (p.Krejčí)

Vybírat se bude :
Agrochemický odpad
Odpadní barvy a laky, jiná rozpouštědla
Odpadní řezné emulze
Znečištěné obaly ( plastové, kovové, sklené, znečištěné od barev, lepidel..)
Absorpční činidla ( znečištěné tkaniny, hadry..)
Olejové filtry
Brzdové kapaliny
Alkalické baterie (monočlánky)
Nikl, kadmiové baterie
Rozpouštědla
Kyseliny (zejména elektrolyt z baterek)
Fotochemikálie
Pesticidy
Barvy, laky, pryskyřice
Nepoužitá cytostatika ( léky, lékovky)
Baterie, akumulátory
Jiné motorové, převodové, mazací oleje

UPOZORNĚNÍ :
Nebezpečný odpad se bude na výše uvedeném sběrném místě vybírat pouze v
uvedeném termínu.

Po ukončení tohoto termínu již NE !
Na sběrném místě – ulice Černická č.p. 553 bude nadále probíhat zpětný odběr
elektrozařízení.

Další důležité upozornění :
Eternit a lepenku v žádném případě nedávejte na sběrné dvory . Likvidaci těchto komodit si
musíte zajistit sami
13
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Proč má Vodičkův mlýn čp. 76 tovární komín?
Mlýn v těchto místech stojí již nejméně pět století. Při jeho první výstavbě byl jistě jen
dřevěnou stavbou. Byl postaven u polní cesty vedoucí k sousední, již dávno zaniklé, osadě
Světlá. Až v roce 1905 byla poprvé vybudována kolem mlýna silnice do Kameničky. Z Měřína
se jezdilo do Kameničky jen polní cestou přes Králův kopec a Chlumek. První písemná zmínka
o tomto mlýně je z doby, kdy v zástavě 15 000 zlatých vlastnili Měřín Pernštejnové. Je
zapsáno, že v roce 1550 byl mlynářem pan Jaroš. Mlýn poháněla voda, která byla ke mlýnu
přiváděna dlouhou příkopou od splavu, u něhož bylo postaveno stavidlo. Příkopa (náhon)
vedla tratí, která byla nazvaná Za Buchtovým. Trať byla pojmenována podle tohoto mlýna,
který 100 roků vlastnilo několik pokolení mlynářů s příjmením Buchta. Splav se stavidlem byl
postaven pro zvednutí hladiny vody. Zbytky bývalého splavu jsou ještě stále patrné na konci
rybníka „Nový.“ U horního dřevěného mostku poblíž mlýna, přes koryto náhonu, bylo asi 50
metrů od silnice další stavidlo, kterým mlynář pouštěl vodu na čtyři, později dvě, mlýnská
kola. Pokud nebyl mlýn a vedle mlýna stojící pila v provozu, tak mlynář zvednutím stavidla
pouštěl vodu z náhonu zpátky do potoka. Na mlýně se vystřídalo do roku 1841 devět
mlynářských rodů. V roce 1841 koupil mlýn Alois Hamža, který mlýn vlastnil 40 roků. Alois
Hamža mlýn celkově přebudoval a zmodernizoval. Po mlynáři Hamžovi se na mlýně v krátkém
období vystřídalo opět několik mlynářů. V roce 1896 koupil mlýn č. 76 Alois Vodička. Alois
Vodička byl velice zdatným mlynářem a dobrým organizátorem. V roce 1903 byl pověřen
řízením stavby prvního, tehdy sice jen dřevěného, mostu přes brod potoka Lysá v blízkosti
mlýna.
Vodičkův mlýn měl stálé potíže s množstvím vody. V suchých letech bylo často málo
vody pro pohon mlýnských kol. Když bylo vody dostatek, tak se stávalo, že mlynář na mlýně
ve Vrbí zvedl stavidlem hladinu vody humenského rybníka. Při zvednutí hladiny rybníka
stoupla i hladina vody v odtokové příkopě od mlýna Aloise Vodičky. Mlýnská kola, která
poháněla mlýn a pilu, byla ve spodní části zatopena. Voda přiváděná k pohonu kol mlýnská
kola jen stěží roztáčela. Pro stálé potíže s vodou se Alois Vodička rozhodl pro náhradní řešení.
Elektrický pohon nebyl možný, neboť elektřina byla v Měříně zaváděna až v průběhu roku
1931. Třífázový proud pro domácnosti, firmy a obecní svícení byl poprvé spuštěn až 14.
prosince 1931. Alois Vodička si pořídil vyvíječ plynu. Získaným plynem poháněl stabilní motor
(stabilák), kterým byl poháněn mlýn a pila. Vodičkův mlýn je zvláštní tím, že má tovární komín.
Takové komíny nebyly u mlýnů stavěny. Do tohoto komína byl odváděn kouř z výfuku
stabiláku a z pekárny na chleba a rohlíky, která byla ke mlýnu přistavěna z jeho jižní strany.
Po připojení mlýna na elektrický proud poháněly mlýn elektrické, kartáčové motory. Mlýn
před jeho zavřením provozovalo do roku 1973 měřínské zemědělské družstvo. Posledním
mlynářem byl pan Antonín Bradáč z Pavlínova. V přístavku mlýna byla pro zaměstnance
zemědělského družstva zřízena prádelna, která byla později přestěhována na měřínské
náměstí do domu č. 100.
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Fotografie zachycuje Vodičkův mlýn na začátku 20. století. Mlýn ale v roce 1936 vyhořel.
Při jeho opravě bylo mlýnu přistavěno ještě jedno poschodí.

Obraz Vodičkova mlýna před jeho vyhořením v r. 1936 namaloval v r. 1934 malíř Veselý.
V té době byl mlýn ještě o jedno poschodí nižší. K budově mlýna byla přistavěna pekárna.
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V roce 1933 si manželé Ludvík Musil a Eliška, rozená Vodičková, postavili vedle mlýna vilku
č. 299. Ludvík Musil byl ředitelem měšťanské školy v Měříně, kronikářem, členem obecního
zastupitelstva, náměstkem starosty. Dvakrát se oženil s dcerami Aloise Vodičky Olgou a Eliškou.

Vodičkův mlýn č. 76 s továrním komínem vyfocen koncem 20. století.
Sepsal Jiří Toman Měřín č. 376
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OKÉNKO KNIHOVNY
Začnu hned dobrou zprávou, že knihovna se po uzavření z důvodu nařízení vlády může opět
otevřít. Kdy tedy do knihovny?
ve čtvrtek 30.4.2020 13,00 – 18,00 hod.
v pátek
1.5.2020 17,00 – 19,00 hod.
dále v obvyklý čas - každý čtvrtek 13,00 – 18,00 hod.
Nadále platí, že si můžete domluvit individuální návštěvu knihovny nebo objednat
donáškovou službu knih do domu, v tomto případě volejte na číslo 601 591 309 nebo pište
na mail: knihovna.merin@gmail.com. Veškeré informace a aktuality najdete na webových
stránkách knihovny: knihovna-merin.webnode.cz.
Rekonstrukce knihovny se pomalu blíží ke svému konci a věřím, že brzy Vás již budu moci
přivítat v novém. Těšit se mohou i ti nejmladší čtenáři, na které bude čekat v dětském koutku
náš nejnovější čtenář Igráček od firmy Efko Nové Veselí. Tato firma totiž přislíbila darovat
knihovně do dětského koutku hračky a společenské hry.
Další hodnotný dar, který knihovna obdržela, je od manželů Svobodových z Milíkova, za což
bych jim chtěla poděkovat. Jedná se o úplně nové knihy, které zakoupila paní Marie
Svobodová. Převažuje naučná literatura, kterou využijí především studenti, např. dvoudílné
Panorama české literatury, nebo ilustrovaný průvodce životem a dílem slavných skladatelů
Velikáni hudby. Dále také knihy se zaměřením na výtvarné umění z ediční řady Slavné galerie
světa s reprodukcí nejvýznamnější obrazů, které poznamenaly dějiny i rozvoj kultury. Nebudu
je zde jmenovat všechny, ale pevně věřím, že si najdou své čtenáře a obohatí fond knihovny.
Novinky
Literatura pro děti
Děti se mohou těšit na knihy z oblíbené edice Zvířátka z kouzelného
lesa Štěňátko Štefi nebo Ježeček Jája. K Ztřeštěnému domu na stromě
přibylo dalších 65 a 78 pater a také Deníky mimoňky se rozrostly o 6.
až 9. díl. Znáte autorku Shannon Messenger? Mluví se o ní jako o nové
J.K. Rowlingové, tak uvidíme, jestli se její kniha Strážce ztracených
měst setká s takovým ohlasem jako Harry Potter.
Literatura pro dospělé
Románová kronika ztraceného města, to je podnázev knihy Šikmý kostel od Karin Lednické.
Autorka ve své prvotině vypráví podle skutečných událostí příběh někdejší pastevecké
vesnice, která vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, a díky níž o století později zůstane jen
věž kostela. Oddychovou četbou je kniha Hotel U Devíti koček Radmily Tomšů, kde
s humorem a z pohledu kočky popisuje soužití lidí a jejich čtyřnohých miláčků.
Přeji Vám krásné jarní dny, a hlavně buďte zdraví! Na setkání v knihovně se těší
Lucie Čížková
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Zprávy ze základní školy

V naší základní škole proběhlo do jejího uzavření několik akcí, o které bychom se
s veřejností rádi podělili. Mnohem víc událostí se však v letošním školním roce kvůli jejímu
uzavření neuskuteční. Namátkou to jsou například exkurze do JE Dukovany, návštěva
Parlamentu ČR, zájezd do Vídně, školní výlety atd.
V zimních měsících proběhla okresní kola vědomostních olympiád. Naši žáci byli velmi
úspěšní. Josef Pokorný z 8. A postoupil do krajského kola olympiády z dějepisu, Marie
Sklenářová z 9. B obsadila 2. místo v okresním kole olympiády z českého jazyka a Daniel
Bartoš ze 7. C obsadil 6. – 7. místo v okresním kole olympiády z angličtiny.
Také naši reprezentanti ve florbalu byli úspěšní. Dívky ze 6. – 7. ročníků vybojovaly 3.
místo v krajském kole florbalového turnaje. Florbal je jedním z nejoblíbenějších sportů v naší
škole. Podle průzkumu, který zpracovali členové školního parlamentu, je pořadí
nejpopulárnějších sportů mezi všemi žáky naší školy následující:
1.
2.
3.
4.
5.

Kopaná
Florbal
Vybíjená
Tanec
Plavání, lyžování, jízda na kolečkových bruslích

V únoru se pro žáky 8. ročníku uskutečnila série přednášek a praktických ukázek
z oblasti první pomoci. Již řadu let spolupracuje naše škola se Střední zdravotnickou školou
ve Žďáře nad Sázavou, jejíž studenti naše žáky se zásadami první pomoci seznamují. Součástí
programu je i praktická ukázka vozidel IZS, která je mezi žáky velmi oblíbená.
V pátek 28. února nás opět po nějakém čase přijeli seznámit se svými zvířaty pracovníci
Záchranné stanice Ikaros. Výtěžek ze vstupného je použit na provoz této stanice.
Ve čtvrtek 5. března navštívili naši školu zástupci Českého olympijského výboru a
proběhl u nás sportovní dopoledne pod názvem Olympijský víceboj. Vybraní žáci ze všech
tříd soutěžili v různých disciplínách pod vedeních profesionálních sportovců. Hlavními
hvězdami byly dvě ženy – biatlonistka Veronika Vítková a trojskokanka Šárka Kašpárková. Pro
všechny zúčastněné to byl velký zážitek.
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Těšně před nástupem na jarní prázdniny proběhl v celé škole projektový den s názvem
Obec, kde žiji. Každá třída se rozdělila do skupin podle obcí, ve kterých jednotliví žáci bydlí, a
shromáždila a zpracovala mnoho zajímavých informací. Ve spolupráci s panem
místostarostou Jaroslavem Pazderou některé třídy navštívily jeho statek, kde jsou v původní
podobě uchovány prostory k bydlení i zemědělské stroje. Děti tak měly možnost vidět, jak se
žilo před mnoha desítkami let.
Před námi je ještě několik měsíců školního roku. Vzhledem k okolnostem probíhá
výuka prostřednictvím internetu, což samozřejmě není ideální, ale naprostá většina dětí
k této skutečnosti přistoupila zodpovědně a zadávané úkoly plní. Čeká nás přijímací řízení na
střední školy, jehož termín dosud nebyl stanoven. Je proto důležité sledovat webové stránky
naší školy, ale i stránky středních škol, kam se naši žáci hlásí. Doufejme, že vše dopadne co
nejlépe.

Závěrem mi dovolte popřát všem spoluobčanům zejména zdraví a co nejrychlejší
návrat k běžnému životu se všemi jeho starostmi, ale hlavně radostmi.
Mgr. Iva Kolářová
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Okénko mateřské školy
„ Dobrého je v řádu světa víc,
ale to zlé cítí člověk silněji.“

TGM

18. března 2020 se uzavřela školička
z důvodu šířící se epidemie. Rodičům dětí jsme
nabídli možnost procvičování vědomostí a
dovedností doma, pomocí „i školičky“. Je to
interaktivní program“ Barevných kamínků“, se
kterým pracujeme, a který byl zdarma spuštěn
v době vyhlášení nouzového stavu. Školka se
zatím proměnila na dílnu, kde se šily roušky.
Nejprve to byly roušky pro zaměstnance a pak
jsme je posílali tam, kde byly potřeba. Část jsme
poslali do Domova důchodců Velké Meziříčí ,
část jsme předali Nemocnici Jihlava a ostatní
jsme rozdali v Měříně ( našli jste je třeba
v lékárně).
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Od začátku dubna prochází školka velkou dezinfekcí. Všechny prostory máme
vyčištěné a za pomocí zakoupeného prostředku , který eliminuje široké spektrum
mikroorganismů a má baktericidní, virucidní a algicidní účinky, ošetřené. Provozní
pracovnice vypraly a vyžehlily všechno povlečení a taktéž dezinfikovaly lehátka, na kterých
děti odpočívají. Ochrannou vrstvu dezinfekce dostaly i hračky a stavebnice, nábytek ,
koberce, zábradlí v budově,…
Nyní čekáme na manuál z MŠMT, určující pravidla, za kterých můžeme školku znovu
otevřít. Emailem oslovíme rodiče, aby nám nahlásili zájem o docházku dětí do školky ještě
do 30.června, abychom měli přehled , o kolik dětí by se jednalo. V této době, kdy je školka
uzavřena, byla vrácena rodičům polovina školkovného za březen a za měsíc duben nebude
vybíráno vůbec.
Další novinkou je zahájení přístavby MŠ. Nová třída bude stát v zahradě a navazovat
na stávající budovu. Otevřena by měla být k 1.9.2021.

Trochu historie: Víte že, mateřská škola byla v Měříně otevřena 16.4.1948 s 28 dětmi
v domě č.1. Je to už 72 let.
Jana Janů
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Hasičské okénko
Sbor dobrovolných hasičů ruší všechny akce do odvolání.
Zásahy:
9.3 Požár dřeva - Meziříčko
Příkaz:02:06
Návrat:03:00
14.3 Požár lesa - Jersín směr Nadějov
Příkaz: 14:20
Návrat: 16:05
15.3 Požár automobilu a trávy – Velké Meziříčí
Příkaz: 18:55
Návrat: 19:35
18.3 Požár truhlárny - Předboř
Příkaz: 03:13
Návrat: 05:16
Jednotka povolána při 2 stupni požárního poplachu
19.3 Planý poplach - Velké Meziříčí
Příkaz:13:45
Návrat:13:57
20.3 Požár - dohašení ohniska po pálení - Blízkov směr Netín
Příkaz: 20:09
Návrat: 21:03
24.3 Požár - dohašení ohniska po pálení - Měřín směr Kamenička
Příkaz: 16:50
Návrat: 17:41
29.3 Požár- skládky dřeva - Měřín směr Řehořov
Příkaz: 14:22 Návrat: 20:44
1.4 Planý poplach - Mostiště
Příkaz: 06:39 Návrat: 07:06
3.4 Požár lesa – Kochánov směr Netín
Příkaz: 14:02 Návrat: 15:47
6.4 Požár paseky – Meziříčko směr Jersín
Příkaz: 11:26
Návrat: 13:12
6.4 Požár paseky a skádky dřeva – Milíkov
Příkaz: 13:47
Návrat: 18:15
6.4 Požár paseky – Chroustov směr Stáj
Příkaz: 18:48
Návrat: 21:16
Jednotka povolána ve 2 stupni požárního poplachu.
24.4 Požár paseky – Kochánov směr Netín
Příkaz: 02:23
Návrat: 05:18
25.4 Technická pomoc – Dozor při rozebírání konstrukcí ZD Pavlínov
Příkaz: 06:41
Návrat: 19:37
23
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Informace o akcích KR Měřín
Vzhledem k současné situaci musíme bohužel, k naší lítosti,
odvolat jarní bazar a květnovou besidku ke Dni matek. Maminkám
přejeme touto cestou mnoho trpělivosti a radostných chvil se svými
ratolestmi. Snad budeme mít brzy příležitost poděkovat maminkám
za jejich péči jinou formou.

Letní tábory s Kolpingem
Přípravy obou letních táborů pokračují. Stále existuje poměrně velká pravděpodobnost, že se
letní tábory budou moci uskutečnit podle plánu, alespoň v tuto chvíli není známo žádné
omezení, které by jejich pořádání bránilo.
Za KR Měřín Karel Pacal
*********************************************************************************************

Farnost Měřín
Vážení občané, farníci!
Nestalo se tak, jak jsme předpokládali a jak jsme byli zvyklí. Tato věta je pro některé důkazem
naplněných předpovědí, které zazněly na počátku stavu nouze. Přáli jsme si jiné velikonoce.
Svátky plné setkání, radosti, oslav, ať lidových nebo náboženských. Slavení velikonočních
svátků bylo na jedné straně jiné. Podstata velikonočních svátků, totiž ohlašování a prožívání
zmrtvýchvstání Krista, zůstala beze změny.
Přeji vám, vašim domovům, blízkým, pokojné časy. Věřím, že obávaný virus, před kterým nás
naše vláda chtěla uchránit, vám nejen mnohé vzal, ale také jste mnohé získali. Pokud ano,
pak tento čas nebyl a není marný.

Pokoj Vám!
Jan 20,20

Velikonoce
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Křížová cesta a cesta světla
Vysvětlovat křížovou cestu by bylo něco jako nosit dřevo do lesa. Chci se zmínit o cestě světla,
která není tak obecně známa. Cesta světla je nová velikonoční pobožnost inspirovaná tradiční
pobožností Křížové cesty. Spočívá v rozjímání 14 zastavení o slavných velikonočních
událostech. Cesta světla začíná velikonočním ránem, kdy ženy nacházejí prázdný hrob, tedy
Kristovým zmrtvýchvstáním, a pokračuje setkáváním zmrtvýchvstalého Krista s jeho
učedníky, jeho nanebevstoupením až k seslání Ducha Svatého. (50. den po zmrtvýchvstání)
Po staletí uvádí křížová cesta věřící do první části velikonočních událostí, do Kristova utrpení.
Podobně cesta světla slavená ve věrnosti evangeliu může nám pomoci porozumět i druhé
části Velikonoc.
Myšlenka na vytvoření cesty světla byla inspirována starodávným nápisem na zdi v
katakombách San Callisto v Římě. Tento nápis je částí prvního listu svatého apoštola Pavla
Korinťanům: „Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě
s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem;
že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti. Pak se zjevil více než pěti stům bratřím najednou –
většina z nich dosud žije, někteří však už zesnuli. Potom se zjevil Jakubovi, pak všem
apoštolům. A po všech jako poslední jsem ho uviděl i já, nedochůdče.“ (1 Kor 15,3–8). První
cesta světla byla slavena v dubnu 1990 v Římě, v katakombách San Calisto.
V roce 2010 byla Cesta světla instalována v areálu poutního místa Hostýn. Je zvěstováním
velkých povelikonočních událostí.
Co bylo, je a bude
Co bylo? Z velké části, od minulého zpravodaje to byl čas omezení. Samozřejmě
z pochopitelných důvodů. Byla přerušena výuka náboženství ve škole, přerušené pravidelné
bohoslužby v kostele, které jsou významné pro život věřících, přerušené přípravy na různé
aktivity a opravy z důvodu nemožnosti se setkávat a z nefunkčnosti potřebných institucí.
Naštěstí náboženský projev a aktivity spoutat nelze.
Co je? Před několika hodinami nám bylo dovoleno, že můžeme jako křesťané opět vytvořit
malé společenství v kostele. Ale pozor na počet, pozor na hygienická pravidla! Snažím se to
všechno pochopit, i když je někdy velmi těžké pochopit, jak může být hrstka lidí v kostele
větším nebezpečím pro šíření viru, než desítky, či stovky lidí v obchodních domech.
Co bude? Apoštol nás při našem plánování učí říkat: „Dá-li Bůh“. Věřím, že do konce školního
roku proběhne slavnost přijetí svátosti smíření a svatého přijímání, že se aspoň částečně
obnoví aktivity s dětmi a mládeží, že oslavíme Ježíše zmrtvýchvstalého průvodem po části
Měřína, že spolu s ostatními farnostmi budeme společně prosit za požehnání úrody země, že
26

budou poutní slavnosti v obcích farnosti. Z oprav, že především dokončíme to, co bylo
koncem minulého roku započato – oprava zídky kolem fary. Další údržby a opravy záleží na
fungování úřadů, které vydávají různá povolení a stanoviska.
Přerušené bohoslužby s sebou nesou také značný finanční deficit. Bez financí mnohé věci
nejdou, i když nechybí vstřícnost a podpora Městyse a obecních úřadů.
Další zápisy byly zaznamenány jen v matrice zemřelých
Ve víře ve věčný život a naději na setkání jsme se rozloučili s: Janem Krejzlem z Příšťpo,
Josefem Langerem z Pavlínova, Janem Pužou z Blízkova, Jaroslevem Nebauerem z Černé a
Josefem Hladíkem z Měřína.

Přeji vše dobré!
P. Mgr Josef Havelka
Farář
**************************************************************************

KULTURNÍ OKÉNKO

Vzhledem k nouzovému stavu, který byl v České republice vyhlášen 13.3.2020 jsme museli
zrušit naplánovaná představení divadelní hry Mýdlo. Pokud máte doma zakoupené
vstupenky z předprodeje, určitě Vám nepropadnou. Pevně věříme, že se nám povedeme
realizovat představení v nových termínech (srpen až listopad – přesné datum zveřejníme co
nejdříve). Zakoupené vstupenky můžete použít na jakýkoliv nový termín, pokud se ovšem
rozhodnete pro vrácení vstupného, můžete tak učinit v drogerii u paní Bradáčové.
Abychom sobě i Vám zkrátili čekání na naši novou hru, rozhodli jsme se zavzpomínat na ty,
které jsme již odehráli. Na YouTube můžete shlédnout naši první hru O líné babičce a
postupně přidáme i další. Odkazy i všechny aktuální informace naleznete na našem
facebookovém profilu.
Přejeme Vám všem pevné zdraví, nezapomeňte, že i mýdlo je dezinfekce a Mýdlo a smích
budiž nám všem tou nejlepší prevencí proti
nemocem.
Snad již brzy na viděnou na divadle!
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49. ročník

BUDE I V ROCE 2020
Start a cíl: podle původního plánu měl být v sobotu 6.6.2020 (start noční 50 km, resp. 100 km v pátek
5.6. 2020), fotbalový areál TJ Jiskra Měřín, vzhledem k pandémii koronaviru a s velkou pravděpodobností
nebude tento termín možný. Pořadatelé proto připravují náhradní podobu tradiční akce.
Sledujte aktuální informace na www.merinska50.cz, na infokanálu a nástěnce KČT (obyvatelé Měřína a jeho
místní části Pustina dostanou pozvánku do domovních schránek)
Trasy pro pěší turisty:
7 km: okolím Měřína (vhodné pro kočárky)
15 km: Měřín, Blízkov, Dědkovská hora, Netín, Blízkov, Měřín
25 km: Měřín, Blízkov, Dědkovská hora, Kyjov, Starý Telečkov, Pavlov, Netín, Blízkov, Měřín
35 km: Měřín, Blízkov, Dědkovská hora, Kyjov, Starý Telečkov, Pokojov, Rendlíček, Kotlasy, Radostín,
Netín, Blízkov, Měřín
50 km: Měřín, Blízkov, Dědkovská hora, Kyjov, Havlina, Rudolec, Matějov, Holetín, Nové Veselí,
Rendlíček, Kotlasy, Radostín, Netín, Blízkov, Měřín
50 km noční: Měřín, Blízkov, Kochánov, Lavičky, Velké Meziříčí, Nesměř, Rohy, Hodov, Rudíkov,
Kuchyňka, rozc.Hroznatín, Nový Telečkov, Uhřínov, Šeborov, Frankův Zhořec, Nová Zhoř,
Pustina, Měřín
100 km: 50 km noční + 50 km denní
Cyklotrasy:
20 km: Měřín, Černá, Hluboké Louky, Zadní Zhořec, Záseka, Netín, Blízkov, Měřín
40 km: Měřín, Černá, Kyjov, Chroustov, Bohdalov, Pokojov, Březí, Kotlasy, Radostín, Zahradiště,
Záseka, Netín, Blízkov, Měřín
60 km: Měřín, Černá, Kyjov, Chroustov, Janovice, Záborná, Skrýšov, Poděšín, Nížkov, Rosička,
Matějov, Nové Veselí, Březí, Kotlasy, Radostín, Zahradiště, Záseka, Netín, Blízkov, Měřín
80 km: Měřín, Černá, Kyjov, Chroustov, Janovice, Záborná, Polná, Věžnice, Šlapanov, Šachotín,
Dvorek, Přibyslav, Sázava, Kopaniny, Rosička, Matějov, Nové Veselí, Březí, Kotlasy, Radostín,
Zahradiště, Záseka, Netín, Blízkov, Měřín
100 km: Měřín, Černá, Kyjov, Chroustov, Janovice, Záborná, Polná, Dobronín, Štoky, Studénka,
Okrouhlička, Suchá, Svatý Kříž, Mírovka, Bartoušov, Dlouhá Ves, Utín, Přibyslav, Sázava,
Kopaniny, Rosička, Matějov, Nové Veselí, Březí, Kotlasy, Radostín, Zahradiště, Záseka, Netín,
Blízkov, Měřín
MTB (65 km) : Měřín, Černá, Stáj, Samotín, Blažkov, Rosička, Sázava, Šlakhamry, Najdek, Radonín,
Žďár n/Sáz., Vatín, Březí, Kotlasy, Znětínek, Starý Telečkov, Kyjov, Blízkov, Měřín
Doporučujeme turistické mapy edice KČT č. 79 Jihlavsko a č. 84 Velkomeziříčsko, pro dlouhé trasy také
č.46 Havlíčkobrodsko a č. 48 Žďárské vrchy
Bližší informace lze získat také na e-mailové adrese jcf@seznam.cz a telefonu 602129021
Měřínská padesátka je pořádána s podporou městyse Měřína, Základní školy Měřín, České unie sportu,
obchodní korporace ALPA, a. s., Velké Meziříčí a webové databáze turistických akcí www.nacestu.cz.
* ZDRÁVIDOŠLI, ZDRÁVIDOJELI *
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JARO V MĚŘÍNĚ OČIMA FOTOGRAFA

Úprava prostoru u kašny na
Náměstí včetně osazení
nástěnek , plakátovací plochy
a stojanů pro naučnou stezku.
Stojany pro naučnou stezku
jsou osazeny ještě na dalších
místech okolo Měřína.

Dětské hřiště u zdravotního střediska
je připraveno pro děti.

Za radnicí směrem ke školce roste
nové oplocení.

Probíhá generální oprava
místní knihovny.
30

Pohled na nově vyasfaltované
-parkoviště U Kohouta.

parkoviště u nového hřbitova.

Ulička – Otínská.

Staví se už v lokalitě Balinka IV.

Měřína se také dotýká další
etapa rekonstrukce D1.
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Toto je záběr na nově budované
stanoviště pro sběr tříděného
odpadu v lokalitě Balinka.

22. dubna provedla firma
AVE mytí a desinfekci
sběrných nádob a
autobusových čekáren
v Měříně a v Pustině.

A nakonec jedna
z větších akcí.
Začala „Přístavba
mateřské školy“.
Stavební firma se
pustila do
hrabání základů.
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