Seznam kulturních a společenských akcí v Měříně
Stav k 1.9.2017
2.9. so

-

soukromá akce v KD

soukromá akce v KD
soukromá akce v KD
Den sportu pro všechny

uzavřená společnost
vyprávění a beseda
s herec. legendami
Kulturní komise 80,-Kč předprodej
městyse Měřína na radnici, 100,-Kč
na místě
uzavřená společnost
uzavřená společnost
Orel Měřín, hřiště za školou

koncert skupiny JELEN

p. Petr Kožený

7.9. čt 18:00 Jan Přeučil a Eva Hrušková,
vystoupení pro dospělé v KD
9.9. so
16.9. so
16.9. so

-

22.9. pá

pořadatel

Divadlo
„O medovém království“
30.9. so 15:00
Šlágr, Veselá trojka

-

24.9. ne 16:00

1.10. ne 13:00
6.10. pá

-

Pohádkový les
soukromá akce v KD

7.10. so 8:00- Výlet do Prahy s průvodcem,
18:00
(pro velký zájem
opakujeme!)

Folk rock skupina
Divadelní soubor
Tastyátr z Tasova

Rybáři Měřín, z.s.
Kolpingova rodina,
začátek na náměstí
uzavřená společnost
Kulturní komise pro všechny věkové
městyse Měřína kategorie, 280,-Kč,
odjezd od ZŠ

28.10. so
- Dolovná
29.10. ne 14:00 Posezení s harmonikami

Měřínský
ochotnický
repríza úspěšné
soubor
divadelní hry
DivOchot,
Rybáři Měřín, z.s. hudba Pikardi
Kolping Měřín, na faře

5.11. ne 15:00 Divadlo“ Vraždy z něžnosti“

OREL Měřín

10.11. pá

Sv.Martin - průvod do KD

11.11. so

Poslední leč

ZŠ + MŠ +
městys Měřín
Myslivci Měřín

13:10. Pá 18:00
14:10. So 18:00

18:11. so

Divadlo
“ O líné babičce “

Slavnosti vína alias
Svatomartinská husa

p. Viktor
Kundela

hraje divadelní
soubor z Kamenice

Výstava a
ochutnávka vína,
pochoutek z husí a s
cimbálovkou

26.11. ne

3.12. ne

9.12. So

Vánoční písně a evergreeny
Jiřího Helána a jeho skupiny

1.adventní neděle,
vánoční řemeslné trhy a
vystoupení dětí ZŠ, MŠ,
Kolping.rodina, ŠUM

pro všechny věkové
Kulturní komise
generace,
městyse Měřína
předprodej od
16.10. na radnici
Kulturní komise
Parkoviště, při
městyse Měřína nepříznivém počasí
v KD

Koncert známého zpěváka
Kulturní komise
Patra Bendeho spolu
městyse Měřína
s dětským pěveckým
souborem z Měřína

předprodej na
radnici od 16.10.

14.12. Čt

Mateřská škola, vánoční
besídka

MŠ

v KD
pro rodiče dětí

17.12. ne 16:00

„O chamtivém strašidle“
divadlo pro děti

Kulturní komise
městyse Měřína

předprodej od
16.10. na radnici

24.12. Ne 10:00
20:30
26.12. Út
31.12. Ne

Živý Betlém

Rybníkáři a
přátelé,z.s.
Rybáři Měřín,z.s.
MJ Měřín s.r.o.

parkoviště
u kostela

Štěpánská zábava
Měřínská rocková noc

Bližší údaje k jednotlivým akcím naleznete na… www.merin.cz v odkazu /Kalendář akcí/.
Akce, které chcete zveřejnit zasílejte prosím na……………… mistostarosta@merin.cz
Přeji mnoho hezkých zážitků.
Zdraví
Ing.Jaroslav Pazdera,
místostarosta
mb 603823787

Zprávy z radnice

Vážení občané,

po dvou prázdninových měsících opět vychází další číslo Měřínského zpravodaje, které Vám
přináší mnoho informací a zajímavostí o dění v obci a kulturního vyžití. Ze stavebních částí se
dokončuje chodník na spodní straně náměstí, bude zahájena výstavba inženýrských sítí
na Balince a projekčně se dokončuje projekt autobusového terminálu.
Zahájení rekonstrukce dopravního terminálu, jehož projektová studie je uveřejněna od srpna
2016 na internetových stránkách obce (rozvoj a investice), je plánováno na druhou polovinu
roku 2018. Nyní je projekt ve fázi stavebního řízení (územní rozhodnutí a stavební povolení)
a je připravována žádost o spolufinancování projektu z IROP. Celkové předpokládané náklady
jsou více než 6mil. Kč, dotace 85% z uznatelných nákladů projektu.
Rekonstrukce autobusového nádraží bude zahrnovat kompletní stavební úpravy přestupního
uzlu - rekonstrukci komunikace, doplnění odvodnění, vybudování nástupních ploch pro
cestující, úpravu stávajícího a doplnění nového dopravního značení, doplnění tras chodníků
s bezbariérovou úpravou pro zajištění bezpečného pohybu chodců v prostoru. Dopravní
terminál bude propojen bezbariérovou pěší trasou s parkovacími plochami „U školy“ a
„U kašny“, na kterých bude vytvořeno 61 parkovacích stání pro vozidla a zabudováno 36
uzamykatelných stojanů pro jízdní kola. 30 stání v režimu P+R ( „Zaparkuj a jeď“) budou
pro osobní automobily. Uzamykatelné stojany pro kola budou určeny pro ty, kteří v přímé
návaznosti na zaparkování na dobu kratší než 24 hodin využijí veřejnou dopravu. Zahájení
provozu je plánováno na první polovinu roku 2019. Po dobu rekonstrukce budou autobusové
zastávky přesunuty na „Starý rybník u kostela“.
Kabelová televize prodělá značné změny. Bude provedena kompletní obměna přijímací
stanice z důvodů nových technologií. Provoz kabelové televize bude omezen ve dnech 14. a
15. září, kdy bude v provozu pouze analogové vysílání a s přestávkami i internet. Po výměně
přijímacích prvků bude třeba nové naladění všech televizorů a ke starším televizorům bude
třeba dokoupit nový SET TOP BOX DVB-T. Bližší informace o vysílaných programech a
obsazených kanálech najdete uvnitř zpravodaje.

Přejeme Vám hezké prožití nadcházejícího podzimu.
Ing. Jiří Servít
starosta

USNESENÍ č. 3/2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 28.6.2017
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I.SCHVALUJE :
1. Program jednání ZMM 3/2017.
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 3/2017.
3. Výběr dodavatele stavby „ Měřín, lokalita Balinka III.etapa, inženýrské sítě a komunikace
pro výstavbu RD.
4. Smlouvu mezi městysem Měřín a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „ Měřín,
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zabrána“ – projektová dokumentace.
5. Dodavatele stavby „ Měřín – Oprava chodníku na ulici Náměstí, II. etapa“.
6. Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č.1/2015 ze dne 3.4.2015 s předmětem plnění : „ Měřín,
lokalita Balinka – II.etapa – inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD“.
7. Smlouvu o umožnění uložení částí vodovodní sítě na pozemku vlastníka mezi obcí Otín
a městysem Měřín.
8. Projektovou zadání projektové dokumentace na autobusový terminál v Měříně a podání
žádosti o dotaci do IROP.
9. Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy a mateřské
školy mezi městysem Měřín a obcí Chlumek.
10. Výši finančních prostředků z rozpočtu městyse na technické zajištění akce „Primiční mše
svatá 1.7.2017“.
11. Rozpočtové opatření 3/2017/3ZMM ze dne 20.6.2017 ve výši 1.001.341,70-Kč.
II SOUHLASILO:
1. Se změnou obecní hranice mezi k.ú. Otín u Měřína, Pustina u Měřína a Nová Zhoř. Změna
byla vyvolána komplexní pozemkovou úpravou probíhající v katastrálním území Otín
u Měřína.
III.BERE NA VĚDOMÍ :
1. Prezentace dvou studií na kabiny a technické zázemí na fotbalovém hřišti.
2. Zprávu o plnění usnesení ZMM 2/2017.
3. Informace z jednání rady městyse.
4. Zprávu kontrolního výboru.
5. Zprávu finančního výboru.
6. Smlouvu o dílo č.171123100 mezi městysem Měřín a COLAS CZ, a.s. na stavbu „ Měřín –
Oprava cesty mezi silnicí II/602 k silnici na Černou“.
7. Informace o grafickém a textovém provedení informačních tabulí na naučné stezce
v Měříně.
8. Akci – Primiční mše svatá 1.7.2017.
IV. POVĚŘILO :
1.Starostu podpisem smlouvy s dodavatelem stavby „ Měřín, lokalita Balinka III.etapa,
inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD.
2. I.Rohovského jednání se SVaK Žďársko o úpravě bodu V. budoucích vzájemných
uzavíraných smluv.

3. Starostu podpisem smlouvy mezi firmou COLAS CZ a městysem Měřín na stavbu
s dodavatelem stavby„ Měřín – Oprava chodníku na ulici Náměstí, II. etapa“.
4. Starostu zajištěním podkladů pro projektovou dokumentaci na autobusový terminál
v Měříně k podání žádosti o dotaci z IROP.
5. Starostu zasláním žádosti o zajištění bezpečnosti chodců na ulici Jihlavská, Růžová,
Černická a Zabrána v Měříně Kraji Vysočina.
6. Starostu jednáním o koupi pozemku p.č.1311/1 v k.ú.Měřín s jeho majitelem .
7. Radu městyse zajištěním jazykové korekce informačních tabulí na naučné stezce v Měříně
ke schválení na příštím jednání ZMM.
V.NESCHVÁLILO
1. ZMM neschválilo poskytnutí příspěvku na úhradu ztráty prodejny 195 Měřín Niva.
Ing. Jiří Servít, starosta v.r.
*************************************************************************
Výpis z jednání č.9 Rady městyse Měřína konané dne 14.6.2017
1.RMM odsouhlasila program jednání
2. RMM projednala zápis z jednání Komise pro výstavbu a rozvoj. RMM děkuje komisi
za dosavadní práci. RMM předloží komisi další podklady a úkoly pro její práci do 25.6.2017.
3. RMM projednala Žádost o zřízení přechodu pro chodce přes silnici II/602, podepsanou 124
občany. RMM rozhodla požádat Kraj Vysočina jako majitele komunikace o řešení.
4. RMM vzala na vědomí 2 přihlášky na místo knihovníka. Termín ukončení přihlášek
je 20.7.2017, bude rozhodnuto až po tomto datu.
5. RMM projednala žádost o odkoupení pozemku předloženou ….. na část pozemku
p.č.187/31 za jejich zahradou o velikosti cca 25 m2 a rozhodla provést místní šetření.
6. RMM projednala žádost Českého svazu chovatelů, ZO Měřín o povolení pořádání výstavy
drobného zvířectva ve dnech 24.a 25.6.2017 při měřínské pouti a rozhodla s žádostí souhlasit.
7. RMM projednala návrh Smlouvy předložené Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko o
závazku městyse Měřína zaplatit projektovou dokumentaci za 80.000,-Kč na výstavbu akce:
„Měřín-rekonstrukce vodovodu, kanalizace ul. Zabrána“ a rozhodla předložit návrh Smlouvy
Zastupitelstvu městyse Měřína.
8. RMM projednala Návrh na uzavření Smlouvy o věcném břemeni č.
NM-014330042616/001 mezi městysem Měřín a Eon Distribuce,a.s. na uložení vedení
nízkého napětí na akci: „Měřín příp.NN parc.3149/3 Rozmarin“ na p.č.1711/1 a rozhodla
s žádostí souhlasit a pověřila starostu podpisem.
9. RMM projednala žádost COOP družstva Velké Meziříčí o úhradu ztráty prodejny Měřín Niva
59.584,29 Kč za rok 2016 a rozhodla předložit žádost ZMM.

10. RMM projednala nabídku, Studia Tulák, Velké Meziříčí p.Trojana Jiřího na pořízení
letecké fotodokumentace městyse Měřína v roce 2017 za 8.470,-Kč a rozhodla nabídku
přijmout.
11. RMM vzala na vědomí sdělení Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. o poskytnutí pojistného
plnění za škodu na zájezdovém autobusu na parkovišti U Kohouta. Pojišťovna zaplatila škodu
v plné výši 78.018,-Kč.
12. RMM navrhla složení výběrové komise na otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek na akci „Oprava chodníku na ulici Náměstí – II. etapa :
Předseda:………… Ing.Servít Jiří
Členové:………….. Oulehlová Anna, JUDr Dvořák Karel,
Náhradníci: ………..Hnízdil Roman, Ing.Pazdera Jaroslav
Jednání výběrové komise se uskuteční ve čtvrtek 15.6.2017 od 9,00 hod. v kanceláři starosty.
13. RMM vzala na vědomí Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 29.5.2017 na veřejnou
zakázku malého rozsahu : Měřín – Oprava cesty mezi silnicí II/602 k silnici na Černou.
Nabídky podali 3 uchazeči, hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu
s firmou Colas CZ a.s., která podala nabídku s nejnižší cenou a to 1.213.230,-Kč vč DPH.
14. RMM schválila na základě výše uvedeného doporučení hodnotící komise Smlouvu o dílo
č. 171123100 mezi městysem Měřín a firmou COLAS CZ, a.s. na akci : „Měřín – Oprava cesty
mezi silnicí II/602 k silnici na Černou“ a rozhodla předložit Smlouvu na jednání ZMM.
15.RMM vzala na vědomí závěrečné vyhodnocení akce : Obnova veřejné zeleně v centru
městyse Měřína. RMM vyslovuje zaměstnancům Úřadu městyse Měřína pochvalu
za odvedenou práci.
16. RMM stanovila organizaci pro výběr místního poplatku z veřejného prostranství – stánky
pouť 2017 a to Myslivecký svaz STRŽ Měřín. Organizace zajistí úklid veřejného prostranství
do pondělí 26.6.2017 do 8:00 hod.
17. RMM projednala a schválila Dodatek č.1 Smlouvy číslo 596116/01/ZOZ/2008AK3 o
zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Asekolem a.s. a městysem Měřín a pověřila
starostu podpisem. Vzhledem k tomu, že došlo k přečíslování druhů odpadů bylo nutno
formálně upravit smlouvu, předmět Smlouvy se nemění.
18. RMM schválila žádost Rybníkářů a přátel z.s. Měřín o bezplatný pronájem pozemku
p.č. 1219/1 v k.ú.Měřín v termínu od 16.12. do 28.12. z důvodu konání „Měřínského živého
betlému“. Úklid veř. prostranství bude zajištěn žadatelem.
19. RMM souhlasila na základě žádosti Rybníkářů a přátel z.s. Měřín s uzavírkou silnice dne
24.12.2017 od 8.00 do 12.00 a od 19.00 do 23.00 hod. z důvodu konání Měřínského živého
betlému.
20. RMM vzala na vědomí informace Kraje Vysočina o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

21. RMM projednala žádost KÚ Kraje Vysočina o vyjádření na úseku ochrany ovzduší
k umístění nové části zdroje znečišťování ovzduší „Pila Čížek“ provozovatele Pila Čížek
s.r.o.,Měřín, která plánuje rozšíření výroby.
Na základě přiloženého Odborného posudku vypracovaného firmou ET EKOTERM
Jihlava,s.r.o. a Rozptylové studie od firmy EKOME,s.r.o. Zlín, RMM rozhodla sdělit žadateli,
že nemá k umístění námitek.
Výpis z jednání č.10 Rady městyse Měřína konané dne 19.7.2017
1.RMM odsouhlasila program jednání
2.RMM projednala Revizní zprávu p. Doležala Marka o stavu dětského hřiště u DPS a rozhodla
opravit nedostatky vlastními pracovníky městyse.
3. RMM projednala žádost Jednoty Orel Měřín o změnu účelu dotace udělené na 2017
z důvodu neuskutečnění akce Orelský víkend na použití na jiný účel.
RMM rozhodla změnu účelu schválit.
4. RMM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku
STRŽ Měřín, na nákup asfaltových terčů a nákup zvěře a zajištění krmení zvěře pro rok 2017
ve výši 31.540,-Kč. RMM rozhodla veřejnoprávní smlouvu uzavřít.
5. RMM projednala Žádost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o zapůjčení záznamu
vysílání programu INFOKANÁL ve dnech 18. a 19.6.2017 a rozhodla záznam vysílání zapůjčit.
6. RMM projednala Závěrečné vyhodnocení akce „Přechod se SSZ v městysi Měřín“ zaslané
Státním fondem dopravní infrastruktury. Na semafor byla ze SFŽP poskytnuta dotace
900.000,-Kč. Vlastní zdroje městyse byly 293.620,-Kč. Z prostředků Kraje Vysočina byl
poskytnut příspěvek ve výši 278.067,-Kč. Celkové náklady činily 1.471.687,-Kč
Závěrečné vyhodnocení bylo SFDI schváleno. RMM vyslovuje poděkování pracovníkům
městyse Měřína.
7.RMM vzala na vědomí Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, které je vypsáno na
základě návrhu na Plán opatření pro případ havárie pro polní hnojiště v obci Netín, Olší nad
Oslavou, Blízkov, Pustina u Měřína a Měřín. RMM nemá k zahájení řízení žádných připomínek.
8. RMM projednala Žádost fi REMA o poskytnutí Informací na základě zákona č. 106/1999 o
svobodném přístupu k informacím o systému sběru odpadů z obalů v městysi Měříně. RMM
rozhodla pověřit úřad městyse poskytnutím informace žadateli.
9. RMM projednala Žádost fi Českomoravská světelná s.r.o., Klobouky u Brna, o poskytnutí
informací o stavu veřejného osvětlení na základě zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu
k informacím. RMM rozhodla pověřit starostu městyse odpovědí žadateli.
10.RMM projednala návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.NM-014330042618/001
„ Měřín, příp.parc.719/1 Bublán“ a rozhodla smlouvu uzavřít a pověřuje starostu jejím
podpisem.

11. RMM projednala žádost VM Rekostav, s.r.o. o vyjádření ke stavbě „ Měřín příp. NN parc.
485 p. Urbánek“ a rozhodla žadateli sdělit, že se stavbou souhlasí.
Dále RMM projednala návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení na stavbu „ Měřín příp.NN parc.485
p.Urbánek“ a rozhodla s uzavřením smlouvy souhlasit.
12. RMM projednala Smlouvu o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci
mezi E.ON ČR s.r.o. a městysem Měřín a rozhodla smlouvu uzavřít a pověřuje starostu jejím
podpisem.
13. RMM projednala žádost COOP družstva Velké Meziříčí o prodej pozemku p.č. 872/2 o
výměře 333m2 v k.ú. Měřín. RMM rozhodla oslovit žadatele s návrhem na případnou směnu
pozemků.
14. RMM rozhodla uzavřít Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městysem
Měřín a Miroslavem Nedomanským (pergola u č.p.47). Záměr byl řádně zveřejněn.
15. RMM projednala Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1/2017 ze dne 23.1.2017 mezi
městysem Měřín a F.R.Z. agency s.r.o. Brno. RMM rozhodla dodatek uzavřít a pověřuje
starostu jeho podpisem.
16. RMM projednala materiál KÚ Kraje Vysočina – Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi
– nově vzniklé povinnosti. RMM vzala materiál na vědomí.
17. RMM projednala materiál Ministerstva spravedlnosti ČR o střetu zájmů.
RMM vzala materiál na vědomí.
Výpis z jednání č.11 Rady městyse Měřína konané dne 1.8.2017
1.RMM odsouhlasila program jednání
2.RMM provedla místní šetření stavu chaty ve vlastnictví městyse Měřín v lokalitě Lalůvky IV.
na základě žádosti p. … o pronájem této nemovitosti.
RMM rozhodla pozvat žadatele na další zasedání RMM na jednání o nájemní smlouvě.
3.RMM provedla místní šetření
na základě žádosti o pronájem části pozemku
p.č.1606/1a/1605 o výměře cca 100m2 na bývalých zahrádkách na Strážnici, kterou
předložila p. …. RMM místním šetřením zjistila, že oplocený pozemek má rozlohu cca 1000
m2 (podle měření v CUZK). RMM rozhodla na základě zjištění místního šetření vyvěsit nový
záměr pronájmu výše uvedených pozemků.
4. RMM provedla místní šetření na základě žádosti Základní organizace českého svazu
chovatelů Měřín (ZO ČSCH Měřín) o zřízení druhého trvalého vjezdu na pozemek 1219/1
v k.ú.Měřín a to z veřejné plochy, na které se konají poutě. RMM rozhodla nepovolit zřízení
požadovaného druhého trvalého vjezdu, ale povolit zřízení pouze dočasného vjezdu po dobu
plánované opravy tarasu a požádat ČSCH o návrh termínu plánovaných stavebních prací.
5. RMM provedla místní šetření na základě žádosti o odkoupení pozemku předloženou …, na
část pozemku p.č.187/31 o velikosti cca 25 m2. RMM zjistila, že prodej pozemku nemá žádný

negativní vliv na okolí a sousedy a rozhodla připravit zveřejnění záměru prodeje části
pozemku po dodání geometrického zaměření.
6. RMM posoudila obdržené přihlášky do výběrového řízení na místo kronikáře, termín
přihlášek do 20.7.2017.
RMM rozhodla pověřit místostarostu pozváním uchazeček na příští RMM.
7) RMM posoudila obdržené přihlášky na místo knihovníka v místní knihovně, termín
přihlášek do 20.7.2017 .
RMM rozhodla vybrat jako nejvhodnější uchazečku paní Lucii Čížkovou a pozvat ji na příští
jednání RMM.
8) RMM projednala žádost … o pronájem obecního bytu Družstevní 233, Měřín. RMM
rozhodla sdělit žadateli, že byt je v současnosti pronajat.
9) RMM provedla místní šetření na základě žádosti p… o povolení zpevnění vjezdů 2 do své
nemovitosti na ulici Černická .., Měřín zámkovou dlažbou s obrubníky.
RMM pověřila místostarostu prověřením situace na stavebním odboru MÚ Velké Meziříčí.
10) RMM projednala žádost Rybáři Měřín,z.s. o povolení výjimky z pronájmu rybníka Nový na
každoroční freedrové závody krajské ligy dne 22.-24.9. Podnájemcem bude FEEDER CLUB,
Třebíč. RMM rozhodla s podnájmem souhlasit.
11) RMM projednala žádosti o pronájem KD:
2017-08-18, narozeniny,
2017-09-22, koncert skupiny Jelen,
2017-11-18, Slavnosti vína, Svatomartinská husa,
2017-10-21, svatba,
2017-12-08, 2018-12-7 - firemní večírek,
2017-12-21, firemní večírek,
2017-12-14, Vánoční besídka,
2018-05-19 rodinná oslava
2018-09-01 svatba
RMM rozhodla s žádostmi na pronájem souhlasit.
12) RMM projednala žádost firmy ELprojekty, s.r.o. o vyjádření k projektové dokumentaci
„Měřín propoj VN189 TS Škola-Jednota“.
RMM rozhodla sdělit žadateli, že s projektovou dokumentací na tuto akci souhlasí.
13) RMM projednala návrh na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
souhlas s umístěním distribučního zařízení s firmou E.ON Distribuce, a.s.
RMM rozhodla s navrženou smlouvou souhlasit a pověřuje starostu jejím podpisem.
14) RMM posoudila došlé nabídky jako Hodnotící komise výběrového řízení na Opravu CAS
pro SHD Měřín na základě vyhlášeného zadávacího řízení malého rozsahu (viz příloha)

Hodnotící komise konstatovala, že nabídka uchazeče č. 1 - STS Prachatice, a.s., , naplňuje
požadavky zadavatele. Celková nabídková cena tohoto uchazeče je 546 164,00 Kč vč. DPH a
je pro zadavatele přijatelná. Tato nabídka může být proto prohlášena za vítěznou nabídku.
RMM pověřila starostu objednáním opravy vozidla CAS 25 u STS Prachatice, a.s.
15) RMM rozhodla požádat úřad městyse o povolení skácení stromu č. 17 dle projektové
dokumentace na III. etapu revitalizace zeleně .
16) RMM rozhodla požádat úřad městyse o povolení skácení cca 41 stromů v lokalitě ‚Nový
hřbitov“ pro projektovou dokumentaci na III. etapu revitalizace zeleně .

Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín
POZVÁNKA
na jednání Zastupitelstva městyse Měřín, které se bude
konat ve středu dne 6. září 2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti úřadu.
Program jednání bude zveřejněn na www. stránkách a úřední desce.
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Městys Měřín testuje Elektroskútr E.ON E-max zapůjčený
společností E.ON v srpnu a září 2017

Elektroskútr ve skutečnosti je:
Úsporný, čistý, silný, tichý, bezúdržbový.
Otočíte klíčkem a můžete vyrazit! Žádné startování, karburátor, sytič, prostě nic co by vás
mohlo pozlobit. Rozjezd i jízda jsou tiché a vy najednou intenzivněji vnímáte vše kolem Vás a
vychutnáte si tak spoustu prožitků, které Vám za zvuku spalovacího motoru uniknou.
Nemusíte se bát vyšší hmotnosti, baterie uložené ve spodní části skútru zajišťují lehké vedení
skútru a perfektní držení stopy během jízdy.
Zjistěte více z oblasti elektromobility na www.ecofuture.cz/elektromobilita.

Poděkování
Místní knihovna
Dne 31.srpna letošního roku končí svoji
dlouholetou a obětavou práci knihovnice místní
knihovny v Měříně paní Mgr.Helena Strnadová.
Shodou okolností je to právě letos
úctyhodných třicet pět let, co paní Mgr. Helena
Strnadová zastávala nepřetržitě se zdravým
elánem tuto práci .
Od roku 1982 se stala tělem a duší místní
knihovny, kde dosahovala vynikajících výsledků.
S ochotou připravovala besedy pro děti i dospělé,
sama se přihlásila do počítačového kurzu, aby
stačila mladým čtenářům, kteří projeví zájem
o internet. Do knihovny v Měříně byl zaveden
v roce 2007. V současné době je v měřínské
knihovně 6.252 svazků knih a je zaregistrováno
110 čtenářů.
Děkujeme touto cestou paní Heleně Strnadové za její příkladnou a velice obětavou
práci. Máklokterá obec se může pyšnit takovým úspěchem a délkou vykonávané práce jedné
knihovnice.
Přejeme paní Strnadové do dalších let pevné zdraví a prožití následujících let v naší obci
v kruhu svých blízkých a známých.
Za městys Měřín:
starosta Ing.Jiří Servít

Něco k historii měřínské knihovny :
První zmínka o měřínské knihovně je z roku 1904, kdy vznikl spolek - OBČANSKÁ
BESEDA - která měla 36 členů. Veřejná knihovna vlastnila 830 knih. Tyto se půjčovaly v neděli
a ve svátcích. V průběhu dalších let se vystřídali tito knihovníci: Adolf Mejzlík, Jan Mrázek a
Aleš Zítek, Josef Tecl, Jiřina Křesťanová a paní Helena Strnadová.
Od 1. září 2017 se stává novou knihovnicí v Měříně paní Lucie Čížková z Měřína

V neděli dne 16.července se v Kulturním domě v Měříně uskutečnil koncert Českého
rozhlasu Vysočina s dechovou hudbou Vysočinka.

Účast byla hojná, nálada výborná.
Výtěžek z prodeje vstupenek byl věnován do sbírky Světluška Nadačního fondu
Českého rozhlasu, která pomáhá nevidomým v celé České republice.

PROCHÁZKA PRAHOU
V sobotu 26. 8. uspořádala kulturní komise městyse Měřín výlet do Prahy.
Účastníky provázela měřínská rodačka Katka Carosini. Nachystala si příjemnou
procházku po známé i neznámé Praze a šikovně se vyhnula hlavnímu náporu
turistů. Katka prozradila i různé zajímavosti a informace, o kterých se nedočteme
v žádných běžných průvodcích. I dobří znalci našeho hlavního města se dozvěděli
něco nového.
Díky pohodovým účastníkům, milé průvodkyni a pěknému počasí se výlet
vydařil a všichni společně strávili příjemný letní den.

Pro velký zájem stejný zájezd do Prahy opakujeme 7. října 2017.

Hasičské okénko

Sbor dobrovolných hasičů Měřín, provedl ukázku techniky na Dětském dni v Pustině,
ve školce v Jersíně na táboře v Meziříčku a na Dětském dni ve Chlumku. Sportovní družstvo
se účastnilo soutěží v Dědkově, Blízkově, Otíně a v Černé. Plánovaný Dětský den na 27.8 byl
zrušen. Také se podílely na přípravách 1.ročníku Měřínské lávky.
ZÁSAHY:
23.6 Technická pomoc-odstranění překážek na komunikaci o obce Milíkov
Příkaz: 03:38
Výjezd: 03:44
Na místě: 03:53
Strávení čas u zásahu 45 min.
Jednotka odstranila padlý strom přes silnici a řídila provoz.
23.6 Technická pomoc-odstranění překážek na komunikaci Milíkov směr Pavlov
Příkaz: 05:09
Výjezd: 05:16
Na místě: 05:24
Strávený čas u zásahu 30 min.
Jednotka odstranila padlý strom na komunikaci.
23.6 Technická pomoc-odstranění překážek na komunikaci za obcí Netín
Příkaz: 6:21
Výjezd: 6:28
Na místě: 6:34
Strávený čas u zásahu 30 min.
Jednotka po příjezdu na místo spolupracovala s SSÚS.
23.6 Požár Stránecká Zhoř- LIDL Česká Republika v.o.s.
Příkaz: 10:11
Výjezd: 10:15
Na místě:10:18
Strávený čas u zásahu 30 min
Jednotka po příjezdu na místo byla ponechána v záloze.
17.7 Požár klestí v obci Olší nad Oslavou
Příkaz: 22:11
Výjezd: 22:15
Na místě: 22:28
Strávený čas u zásahu 30 min.
Jednotka po příjezdu na místo byla ponechána v záloze.

20.7 Technická pomoc Měřín odstranění překážek
Příkaz: 21:03
Výjezd: 21:04
Na místě: 21:05
Strávený čas u zásahu 2 hod.
Jednotka odstranila ucpanou vpusť u školky, vlivem prudkého děštu, voda která tekla do
Poštovní ulice, poté na ulici Náměstí kde vznikla laguna. Po odtečení umývala obě ulice a
řídila provoz na komunikaci.
29.7 Požár pole - Olší nad Oslavou
Příkaz: 10:33
Výjezd: 10:37
Na místě: 10:48
Strávený čas u zásahu 1,5 hod.
Jednotka hasila pole středotlakem poté prolévala pole dělem.
30.7 Požár u smetiště Velké Meziříčí
Příkaz: 20:38
Výjezd: 20:44
Na místě: 20:53
Strávený čas u zásahu 1 hod.
Jednotka ponechána v záloze na místě.
9.8 Požár pole u Laviček
Příkaz: 13:02
Výjezd: 13:10
Na místě: 13:13
Strávený čas u zásahu 1 hod.
Jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody.
10.8 Požár stavebních buněk Velké Meziříčí
Příkaz: 20:31
Výjezd: 20:35
Na místě: 20:50
Strávený čas u zásahu 1,5 hod.
Jednotka pomáhala s rozebíráním konstrukcí a prováděla kyvadlovou dopravu vody.

Okénko rybářů
RYBÁŘI MĚŘÍN z.s. srdečně zvou naši veřejnost na akce do konce letošního roku:

Veselá trojka Pavla Kršky v KD Měřín sobota 30.9.2017, rezervace 602 695 958
Dolovná s Pikardy
sobota 28.10.2017 v KD Měřín
Štěpánská zábava
úterý 26.12.1017 v KD Měřín
************************************************************************

Školní okénko

Okénko mateřské školy
Prázdniny jsou za námi a začíná nám nový školní rok. Všechny třídy mateřské školy jsou
plně obsazeny 96 dětmi.
Od letoška, je poslední rok předškolní docházky povinný. Všechny děti, které
budou nastupovat 1.9.2018 do základní školy , mají být přítomny v MŠ min.4 hod. denně.
Rodiče jim každou nepřítomnost musí omlouvat tak, jako v základní škole.
V naší mateřské škole budou i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které
vyžadují zvýšenou péči učitelek. Navíc byly letos přijaty i děti netříleté, kterým je zpracováván
individuální třídní vzdělávací plán tak, aby byly schopny se začlenit do kolektivu. Práce
s těmito dětmi je podstatně náročnější. Proto budeme plánovat akce školy tak, aby se jich
mohly účastnit všechny děti. Nově přijaté děti mají stanovenou 3 měsíční dobu, na začlenění
do kolektivu. Ty, které nemají vypěstovány základní hygienické návyky (používání toalet,
sebeobsluha,..) a psychicky nebudou zvládat pobyt v MŠ, mohou být po této době vyřazeny.
Téměř každý měsíc školního roku se děti budou setkávat s divadelními pohádkami.
Naši školku navštíví i klauni. Přijede za námi planetárium z Brna, s programem pro nejmenší.
Čeká nás opět soutěž ve sběru kaštanů a mnoho
dalších nejrůznějších aktivit, o kterých se budete dočítat v příštích vydáních.
Je koncem srpna a díky zaměstnancům školky, už je vše připraveno tak, aby nový školní
rok mohl začít. Tak 4. září na shledanou .
Jana Janů

JEDNOTA OREL MĚŘÍN
1. Ohlédnutí za prázdninami:
Letošní orelský tábor proběhl od 8. 7. 2017 do 15. 7. 2017 v Červené Řečici. Zúčastnilo
se ho 28 dětí a 5 vedoucích. Téma tábora byla tento rok pohádka Carrolla Lewise Alenka v říši
divů. Společně jsme se vypravili zkoumat tuto říši se všemi jejími záhadami a tajemstvími.
Seznámili jsme se se zlou Srdcovou královnou, Kloboučníkem, kočkou Šklíbou, zajícem
Březňákem, hodnou Bílou královnou a dokonce i s drakem Tlachapoudem. Na výlet jsme
se vydali do nedalekého Pelhřimova, kde jsme navštívili Městskou šatlavu, Muzeum strašidel
a Peklo. Děti si odvezly spoustu krásných zážitků a drobných cen.
Katka Rozmarinová

2. Chystá se od října:
• Cvičení pro rodiče s dětmi – v malé tělocvičně ZŠ  více info na tel. 777 161 878
• Cvičení Orla pro školní děti
• Vyrábění pro děti, rodiče i seniory – měsíčně na faře, vede P. Urbánková

3. Pozvání na divadlo
Orelský divadelní soubor z Kamenice nám 5. 11. 2017 v sokolovně v Měříně
zahraje vražednou komedii s názvem VRAŽDY A NĚŽNOSTI. Začátek v 17.00 h.
Vstupenky si můžete zakoupit od října v Obchůdku pro zdraví a radost u paní
Sekničkové nebo přímo na místě.
Vstupné: dospělí 80,- Kč, děti 50,- Kč.

Letní tábor s Kolpingem
V neděli, 6.srpna ve 14 hodin, odjelo vlakem 26 dětí a 4 vedoucí z Velkého Meziříčí směr
Blansko. Druhá o něco větší výprava odjížděla okolo třetí hodiny z měřínského náměstí
autobusem. Ano, ač se to nezdá, opět uplynul rok od našeho posledního tábora. Tentokrát
v termínu od 6. do 12. srpna se v krásném moravském krasu usídlilo 84 účastníků tábora, ze
kterých se stali cestovatelé, kteří měli během 6-ti dnů procestovat celý svět. I když se to zdá
nemožné, dětem se to podařilo. Hned první den, museli všichni projít bezpečnostní kontrolou
na letišti Adolfa Kolpinga, kde jim byl vystaven cestovní pas, včetně snímání otisku prstu,
fotografování do pasu, vyplnění formulářů a rozdělení do družstev. Všechny děti splnily
podmínky celní a pasové kontroly, a tak mohly vyrazit na cestu. Během první noci jsme se s
nimi dostali až do Egypta. Zde museli děti odkrývat a vyhrabávat vykopávky, osvobodit
unesené zajatce a vytvořit tu nejdokonalejší mumii. I když úkoly nebyly jednoduché, podařilo
se je všem splnit, a tak ve vzájemné spolupráci 6-ti týmů, jsme mohli vyrazit na další
kontinent. Druhý den jsme docestovali do Asie, kde jsme se seznámili s japonským písmem,
čínskými hůlkami a získali malý dárek z jejich zemí. Středeční den jsme strávili hledáním koaly
a pobytem v Austrálii. Na další dva dny bylo pro děti připravené cestování po Jižní a Severní
Americe, děti si vyrobily indiánské lapače snů, a protože bylo opravdu horko tak jsme se raději
přesunuli k rybníku, který jsme měli hned vedle. Zdejší „lávka“ se stala pravděpodobně
nejoblíbenější táborovou atrakcí i pro ty nejmenší. V sobotu nás čekal přesun zpět do Evropy
– tedy domůůů.
Mgr. Hana Pacalová – hlavní vedoucí tábora.

Pohádkový les
Tradiční cesta pohádkovým lesem se uskuteční 1.října 2017. Start na náměstí od 14.00 do
15.30 - bližší informace na plakátech.
Posezení s Harmonikami
Přijměte pozvání na přátelské posezení s harmonikami ve společenském sálu měřínské fary.
Posezení se uskuteční 22.10. 2017 – bližší informace na plakátech.
Podzimní bazar a sbírka šatstva pro Diakonii
Bazar dětského ošacení a sportovních potřeb se připravuje na měsíc říjen – přesné datum
bude uvedeno na plakátech.
Za KR Měřín : Karel Pacal

Farní okénko

Vážení spoluobčané, farníci,
čas prázdnin, dovolených je pomalu za námi. Věřím, že je zapsán ve vašem životě mezi ty
světlé stránky, ke kterým se chcete vracet. Začínáme nový školní rok, čas nových poznání, ale
i nových vztahů. Toto všechno je spojeno s určitou náročností.
Moderní - užívané slovo
Toto slovo má přitažlivý zvuk. Je spojováno s určitým pokrokem, mnohé věci se dnes nedělají
jako dříve. Je to často proto, že způsob práce je ovlivněn novými poznatky. Ne vždy slovo
pokrok znamená krok dopředu.
Přitažlivost slova moderní se projevuje v oblečení, kdy šaty určitého střihu se nazývají
moderní, část lidí se nechá touto skutečnosti ovlivnit. Za krátký čas se tyto šaty nabízí ve
výprodeji za nízkou cenu, protože jsou zde jiné modely… Přitažlivost slova moderní se
projevuje ve způsobu zábavy, v hudebních skladbách, které se staly hitem roku… Přitažlivost
slova „moderní“ se projevuje i ve způsobech jednání – jednat jako ti druzí, v myšlení – mít
stejné názory (vytváří se beznázorová generace). Tato snaha člověka „být moderní“ vyjadřuje
touhu člověka zařadit se do společnosti kolem sebe. Tato snaha také vede k sebeodsouzení
se být zastaralým, včerejším, uhnaným, nepochopeným. Jak v takové době, v takové nabídce
žít, orientovat se.
Moudří radívali, abychom nedbali na to, co je dnešní nebo včerejší, ale zaměřovali se na
budoucnost, na to, co je stálé, trvalé, dokonce věčné. Budoucnost, oproti těm zbývajícím
časovým úsekům máme ještě ve svých rukou, a proto ji můžeme ovlivnit, dokonce tvořit.
Každá doba má něco dobrého i zlého. Umění je vybrat si to nejlepší. Staří mniši chodili za
svým duchovním otcem s přáním: „Řekněte mně slovo, jak se spasit.“ Jinak řečeno: Řekněte
mně slovo, co je pro mne v této chvíli nejdůležitější.
Každý člověk, zvláště pak ti, kterým jsou svěřeni další, ty, které má rád, musí se nejen kvůli
sobě, ale také kvůli svěřeným, naučit objevovat to hodnotné a dobré uchovávat, ale také
vynášet ze svého pokladu to nové i staré. To přeji sobě i vám všem.

Zápisy v matrikách
Znovuzrozeni z vody a Ducha svatého byli:
David Jan Přinosil z Pavlínova, Terezie Anna Konvalinková z Měřína, Ivoš Antonín Maňkovskyj
z Pavlínova, Marek František Kundela z Měřína, Barbora Ivana Andělová z Měřína.

Ve víře ve věčný život jsme se rozloučili a doprovodili na poslední cestě:
Boženu Zemanovou z Meziříčka, Františka Simandla z Milíkova, Zdeňku Zachovou z Měřína,
Jiřinu Matouškovou z Geršova, Ladislava Jeřábka z Měřína, Františka Krejčího z Měřína.

Prožili jsme…
Do prázdninového času jsme vstoupili primiční slavností. Slavnostní bohoslužba probíhala
na prostranství u kostela a pokračovala na farním dvoře a zahradě do večerních hodin.
Novokněz Ladislav Bublán působí od srpna ve Znojmě. Prosím, přijměte poděkování všichni,
kdo jste se zapojili do příprav i průběhu slavnosti. Poděkování patří vedení Městyse Měřín,
všem, kdo upravili a přichystali místo pro slavnost, hasičům i farníkům za pořadatelskou
službu, měřínským sportovcům za zapůjčení a postavení stanů na faře, organizacím z Měřína
i okolí za zapůjčení laviček, stolů, květinovou výzdobu na hlavním pódiu i v kostele, zdravotní
službě, firmě Rental a mnohým dalším, bez kterých by slavnost nemohla proběhnout
v takovém rozsahu.
Farnost, především mladí z farnosti Měřín i Uhřínov mají velkou zásluhu na uspořádání dvou
letních táborů. Věříme, že starší i mladší děti prožily pěkné dny, na které budou vzpomínat.
Upozorňuji, že se připravuje potáborové setkání s dětmi. Pozvánky dostanou rodiče.
Měřínská farnost měla také zastoupení na republikovém setkání mládeže v Olomouci,
kterého se účastnilo na 7 tisíc mladých lidí.
Poutní duch se nevytratil ani o prázdninách. Cílem prvního putování bylo poutní místo
Kostelní Vydří, kam jsme putovali pěšky, auty, či na kole. Druhým místem, kam jsme se
vypravili je blízké poutní místo v Netíně, které se těší velké oblibě nejen měřínských farníků.

Čas, který je před námi
Nový školní rok začneme 4. září v 16 hodin společnou bohoslužbou. Věřím, že 4. září bude
také časem, kdy opět nastoupíme, tak trochu více i do školy života, ve které učíme druhé i
jsme vyučováni.
Měsíc září je v naší farnosti také časem poutí. Těšíme se na poutním setkání v Dědkově –
17. září, následně o týden později v Blízkově. Poutní setkání jsou spojena s těmi, kteří žili před
námi ve víře v Boha a které si naši předkové zvolili za své ochránce a přímluvce u Boha. Den
poutí je v některých obcích spojen s událostí posvěcení kostela, či kaple. Proč si naši předkové
zvolili právě ty konkrétní světce, zůstává otázkou. I v tomto roce se vydáváme na cestu na
Mariánské poutní místo do Žarošic u Kyjova.

Za plody země a lidské práce budeme děkovat při bohoslužbě 17. září. Na tuto slavnost si
přinášíme něco z toho, co se urodilo na našich zahradách a polích, úrodu klademe s vděčností
před oltář a požehnané si odnášíme do svých domovů.
Významným dnem pro naši farnost bude 28. září. V tento den slavíme svatého Václava,
českého knížete. V tento den bude mladým lidem našich farností udělovat brněnský pomocný
biskup svátost biřmování.
Setkání seniorů bude 12. září dopoledne. Program bude upřesněn později.
Svátost křtu se v naší farnosti uděluje jedenkrát za měsíc. V září to bude při nedělní
bohoslužbě 17. září, v říjnu v sobotu 21. října. Rodiče prosím, aby se přihlásili s dostatečným
předstihem.
Přeji všem pěkný a požehnaný čas.
Mgr. Josef Havelka, farář
***************************************************************************

Inzerce …

ROBOTKA TZB, s.r.o. – prodejní sklad voda, topení
OTEVÍRACÍ DOBA:

Kontaktní údaje:

Po:

8:00 - 11:00

14:00 -16:30

PROVOZOVNA:

Út:

8:00 - 11:00

14:00 -16:30

Náměstí 106

St:

8:00 - 11:00

14:00 -16:30

594 42 Měřín

Čt:

8:00 - 11:00

14:00 -16:30

Tel.: +420 604 191 179

Pá: 8:00 - 11:00

14:00 -16:30

So: dle telefonické dohody
SKLAD OTEVŘEN OD 16.8. OD 8:00!!!

