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ZPRÁVY Z RADNICE …

Sokolovna ‐ jak pokračuje oprava (9)
Oprava sokolovny se blíží do závěrečné fáze. Zástupci PKS,a.s. potvrdili harmonogram
dokončovacích prací s termínem předání stavby městysi Měřín, do 30.9.2016.
Dokončuje se zateplení fasády, její oplechování, nátěry, hromosvody atd. Uvnitř
budovy byly dokončeny téměř všechny zednické, instalatérské a elektrikářské práce.
Dokončují se sádrokartonové a akustické podhledy a obklady.
Byly vysoutěženy projekty realizace venkovních úprav, realizace vnitřních zařízení vč. barů a
realizace vybavení kuchyně.
Vítězem soutěže o dodávku vnitřních zařízení (židle, stoly, bary, atd) se stala firma
Ligno,s.r.o. pana Jindřicha Vaculy z Měřína.
Vybavení kuchyně bude dodávat firma AGRgastro, s.r.o. za Žďáru nad Sázavou.
Byl vybrán správce sokolovny.
Stále probíhá výběr nájemce hostince.
Jak jsem psal už minule: Při dozorování dokončování stavby se spolu s technickým dozorem
p.Ing.Urbánkem a p.Ing.Robotkou soustřeďujeme především na přesné provedení detailů
všech částí stavby, protože „detaily reprezentují stavbu“. A tyto detaily budou městys
Měřín reprezentovat hezkou řádku let.
Probíhají jednání s Kulturní komisí o zahajovacím programu otevření Sokolovny, které je
plánováno 14.‐16.10.2016.
Vážení spoluobčané, pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo podněty k průběhu opravy,
tak mě prosím kdykoliv zavolejte na mobil. Každý námět je vítaný.

29.8.2016
Zdraví
Ing. Jaroslav Pazdera, místostarosta, mb 603 823 787
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Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli, a letní prázdniny nám utekly jako voda. V září nastoupí naše dětí
do základní školy, kde byla provedena úprava kuchyně a nainstalováno nové zařízení k
ohřevu teplé vody, které nahradilo neregulovatelné 20 let staré plynové ohřívače. Během
roku bude prováděna kompletní rekonstrukce elektroinstalace spolu s odhlučněním
jednotlivých tříd, učeben a jídelny. Stejně tak pro naše nejmenší děti, které již do mateřské
školky nastoupily, byly upraveny a zmodernizovány dvoje toalety, upraven vchod do
budovy, provedena výměna kotle na ohřev teplé vody a osazeny makety postaviček
z Večerníčku. Pokračuje stavba druhé části chodníku na parkovišti před školou s novým
oplocením a branou pro bezpečný příchod do školy. V areálu školy bylo zbudováno
parkovací stání pro zaměstnance školy a cizí strávníky. Okolo parkoviště dojde k výsadbě
několika nových vzrostlých líp a habrového plotu. Ukončena byla stavba chodníku na ulici
Černická a připravuje se rozšíření rozhlasu v Pustině. Od září do května příštího roku
proběhnou opravy komunikací na ulici Brněnská směrem k lyžařskému vleku včetně opravy
chodníku, připravena je oprava části ulice Pod Dálnicí od ulice Za Hřbitovem po ulici
Blízkovskou, oprava části komunikace na ulici Ve Vrbí ( po výkopech plynu a elektro přípojky
pro kulturní dům), dále prostor před hasičskou zbrojnicí a komunikace v Pustině. Začalo se s
opravou kapličky na ulici Jihlavská, kde byla natřena střecha, vyměněna budou okna
s dveřmi, opravena fasáda a chodníček. Na kabelové televizi proběhlo po červencové
bouřce k řadě oprav a výměn zničených zařízení. Na několik dní byla přerušena dodávka TV
signálu a internetu na ulicích Zarybník, Ve Vrbí a Otínské, za což se velmi omlouváme. Na
četné žádosti občanů byl zpět zařazen program TV NOE do analogového vysílání s novým
zakoupeným přijímačem.
Dne 7.‐8.10.2016 se uskuteční volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a tímto Vás
všechny srdečně zveme k návštěvě volebních místností.
Na závěr mi dovolte Vám všem popřát hezké prožití podzimu letošního roku a hodně
elánu do další práce po načerpání nových sil během dovolených.

Ing. Jiří Servít, starosta
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Výpis z jednání č.10 Rady městyse Měřína konané dne 22.06.2016
(Rada městyse Měřín – dále jen RMM)
1.RMM odsouhlasila program jednání .
2. RMM vzala na vědomí dopis z Kraje Vysočina o záměru poskytnout Městysi Měřín dar ve
výši 78.202,‐Kč na podporu převodu vzdělávacích činností zákl. uměleckých škol a školských
služeb středisek volného času z kraje na obce a rozhodla dar přijmout.
3. RMM projednala návrh na vyřazení z provozu nákl. auta AVIA 30K, SPZ 4J2 21 09
(r.v.1982, stáří 34 roků) z majetku Městyse Měřína na základě protokolu o technické
prohlídce ze dne 10.6.2016, kde je konstatováno 5 závažných závad a rozhodla využít
nabídky… na koupi této Avie za cenu 15.000,‐Kč a navrhuje do ZMM schválit tento prodej.
4.RMM projednala nabídku … na prodej jeho vlastního nákl. auta AVIA 31T r.v.1995
Městysi Měřín a rozhodla se, že nejprve nechá posoudit technický stav nabízeného vozidla a
pořídit nezávislé ocenění vozidla a pověřila starostu zajištěním posouzení.
5. RMM projednala návrh programu otevírání KD předložený kulturní komisí . RMM
rozhodla pozvat kulturní komisi opět na další RMM k dalšímu projednání programu.
6.RMM projednala žádost Mysliveckého spolku „STRŽ“ Měřín o souhlas s umístěním sídla
v budově sokolovny Měřín. Po dohodě s pověřeným členem výboru MS Strž byla žádost
vzata zpět.
7. RMM projednala nabídku fi Požární technika Komet, s.r.o.,Pečky na opravu požárního
vozidla v majetku městyse Š 706 CAS 25 RZ: ZR 43‐44 za cenu 515.792,‐Kč vč.DPH a rozhodla
projednat nabídku na příštím ZMM.
8. RMM projednala nabídku fi LS Mont, s.r.o. Žďár nad Sázavou na dodávku 67 ks měřičů
tepla na otopná tělesa v souladu s předpisem a rozhodla nabídku přijmout.
9. RMM vzala na vědomí tel. sdělení … místostarostovi p. Ing. Pazderovi o stažení žádosti o
místo správce kulturního domu. RMM rozhodla pokračovat ve výběrovém řízení na
správce.
10. RMM projednala žádost Školy umění Měřín, z.s. o umístěním sídla spolku v prostorách
hasičské zbrojnice a rozhodla požádat žadatele o doplnění informací.
11. RMM projednala nabídku firmy VYZNAČ, s.r.o. na vyhotovení přechodného dopravního
značení při výstavbě chodníku na ulici Černická. RMM rozhodla nabídku přijmout.
12.RMM projednala cenovou nabídku Ing. Jana Zástěry na vypracování projektové
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci: „Městys Měřín –
autobusový terminál“ a rozhodla předložit nabídku k rozhodnutí na ZMM.
*******************************************************************
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Výpis z jednání č. 11 Rady městyse Měřína konané dne 13.07.2016
1.RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednala způsob zajištění dodávek, případně výběrových řízení na zařízení v KD:
Zařízení kuchyně
Stoly
Židle čalouněné 220 ks,
Židle s tvrdým sedákem 100ks,
Zhotovení 3 ks barů
Venkovní úpravy
RMM rozhodla oslovit paní Ing. Hanu Veselou s žádostí o zajištění organizace výběrového
řízení na dodávku výše uvedeného vybavení a prací. RMM pověřuje místostarostu
zajištěním tohoto úkolu.
3. RMM projednala žádost o vyjádření k vydání licence na provozování autobus dopravy na
lince Strakonice – Brno přes Měřín a rozhodla vydat souhlasné stanovisko k vydání licence.
4. RMM vzala na vědomí dopis p. Kundely Viktora o odstoupení z funkce člena Kulturní
komise městyse Měřína ke dni 30.6.2016. RMM děkuje p. Kundelovi za práci v KK.
Kulturní komise má po tomto odstoupení 4 členy a to: pp.Vlacha Zdeňka, Terezu
Motyčkovou, Janu Koženou a Lenku Kutreiberovou.
5.RMM projednala Revizní zprávu o kontrole dětského hřiště u DPS a pověřila
místostarostu zajištěním oprav vyjmenovaných závad.
6. RMM projednala žádost … o vyřešení příjezdu k p.č. 461 v k.ú. Měřín a rozhodla pověřit
starostu jednáním s žadatelem.
7. RMM projednala za přítomnosti členů Kulturní komise návrh akcí při otevření Kulturního
domu a pověřila členy kulturní komise zajištěním finančních nabídek na kulturní program
při otevření KD.
8. RMM schválila dohodu o provedení práce.. na zajištění provozu kabelové televize a
internetové sítě.
9. RMM projednala obdržené vyúčtování a návrh příkazní smlouvy od fi WIK za autorský
dozor (AD) na rekonstrukci kulturního domu za období 02/2016‐04/2016 dle Usnesení ZMM
č.7/2015 III.1.na částku 79.050,‐ Kč bez DPH a rozhodla schválit příkazní smlouvu č.01/2016.
Další náklady na autorský dozor budou řešeny na jednání ZMM 5/2016.
10. RMM vzala na vědomí dopis z Kraje Vysočina o záměru poskytnout Městysi Měřín dar
ve výši 3.000,‐Kč na podporu převodu vzdělávacích činností žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami z kraje na obce a rozhodla dar přijmout a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
11. RMM projednala dopis České spořitelny a.s. – sdělení o ukončení provozu pobočky ČS
a.s. Měřín od 1.10.2016.
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RMM rozhodla podat stížnost na ukončení provozu pobočky v Měříně doplněnou o petici
občanů včetně občanů spádových obcí na centrálu České spořitelny, a.s.
12. RMM projednala návrh smlouvy o dílo č. 7/2016 s Ing. Leošem Pohankou, Nové Veselí :
„Přestupní terminál autobusové hromadné dopravy“.
RMM rozhodla s návrhem smlouvy souhlasit a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
13. RMM vzala na vědomí Závěrkový list č. PL‐20160321‐115‐11 na akci : „Dodávka zemního
plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh na období
1.1.2017 – 31.12.2018.
14.RMM projednala a schválila žádost o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy TJ
Jiskra Měřín a schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace TJ Jiskra Měřín.
15. RMM vzala na vědomí Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev krajů
konané ve dnech 7. a 8. října 2016.
16. RMM vzala na vědomí pozvánku na místní šetření ve věci BPEJ v k.ú. Měřín.
17. RMM projednala žádost o vyjádření ke stavbě „ Měřín příp. NN parc. 3149/3 ..“ a
rozhodla vydat souhlasné stanovisko.
**********************************************************************
Výpis z jednání č. 12 Rady městyse Měřína konané dne 27.07.2016
1.RM odsouhlasila program jednání .
2. RMM rozhodla, že bude na náklady městyse Měřína opravena historická kaplička na
Jihlavské ulici, vedle Tomanových, která je v majetku městyse Měřína. Jedná se o opravu
oken a dveří, fasády a střechy.
3. RMM projednala žádost .. o umístění v DPS. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že
v současnosti není žádný byt volný a její žádost bude zařazena do seznamu uchazečů.
4. RMM projednala žádost ředitelky MŠ Měřín o převod finančních prostředků z rezervního
fondu školy do fondu investic ve výši 350.000,‐Kč na úhradu faktur na opravu sociálního
zařízení. RMM rozhodla doporučit ZMM převod schválit.
5. RMM projednala žádost o vyřešení havárie jedné ze tří nádrží na teplou vodu pro kuchyň
v ZŠ Měřín. RMM rozhodla doporučit ZMM navýšení provozního příspěvku o finanční
částku dle nabídky.
6. RMM projednala žádost p. Jaroslava Holého z Lišova, okres ČB o zařazení do výběrového
řízení na zajištění pouťových atrakcí na pouť 2017. RMM pověřila místostarostu sdělit
žadateli, že výběrové řízení proběhne až na jaře 2017.
7. RMM projednala Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni, předložený zástupcem
firmy EON, na položení kabelové přípojky NN na akci “Měřín, příp.NN 3048/3,/4 … a
pověřila starostu jejím podpisem.
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8. RMM projednala závěrečné vyhodnocení akce “Zateplení obecního úřadu Měřín“, které
provedl Státní fond životního prostředí se závěrečným výrokem:
„Podmínky stanovené smlouvou č.12113483 byly splněny“.
RMM děkuje tímto všem zúčastněním za práci, kterou se podíleli na této akci.
9. Venkovní úpravy u Kulturního domu v Měříně:
RMM rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na dodávku venkovních úprav u KD v Měříně.
RMM projednala na základě usnesení RMM 11‐02‐16 z minulé RMM návrh Příkazní smlouvy
(na 5.500,‐Kč) na zajištění výběrového řízení malého rozsahu na stavební práce na akci:
„Venkovní úpravy u KD Měřín“, který předložila p. Ing.Hana Veselá.
RMM se zněním Příkazní smlouvy souhlasila a pověřila starostu jejím podpisem.
RMM rozhodla oslovit s Výzvou o předložení nabídky na tuto akci 3 firmy, a to:,
Martin Vejmola,Velké Meziříčí, Vlastislav Cejnek, Lhotky a PKS, a.s.,Žďár nad Sázavou.
RMM stanovila termín předložení nabídek do pondělí 8.8.2016 do 13:00 hod.
RMM stanovila termín otevírání obálek na 8.8.2016 ve 13:00 a hodnocení nabídek ve 14:00
hod a jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:
Ing.Servít Jiří‐ starosta
Ing. Jaroslav Pazdera‐ místostarosta
Ivo Rohovský
Náhradníci: Anna Oulehlové, Roman Hnízdil, Petr Matějíček
******************************************************************
Výpis z jednání č. 13 Rady městyse Měřína konané dne 03.08.2016
1.RM odsouhlasila program jednání .
2. Vnitřní zařízení pro Kulturní dům v Měříně.
RMM rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na dodávku vnitřního zařízení Kulturního
domu. Předmětem dodávky budou židle, stoly, vestavěné dřevěné bary, dřevěné dělící
truhlíky a další inventář nutný pro provoz KD.
RMM projednala na základě usnesení RMM 11‐02‐16 z minulé RMM návrh Příkazní smlouvy
(na 7.500,‐Kč) na zajištění výběrového řízení malého rozsahu na dodávku vnitřního zařízení
pro KD Měřín“, který předložila p. Ing.Veselá.
RMM se zněním Příkazní smlouvy souhlasila a pověřila starostu jejím podpisem.
RMM rozhodla oslovit s Výzvou k podání nabídky na tuto akci 3 firmy, a to:,
1. DŘEVO‐družstvo, Měřín, IČO: 00030554595
2. INTERIER Urbánek s.r.o.,Sadová 531, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 25515390
3. LIGNO nábytek s.r.o.,Otínská 546, 594 42 Měřín IČO: 29295084
RMM stanovila termín předložení nabídek do středy 17.8.2016 do 13:00 hod.
RMM stanovila termín otevírání obálek na 17.8.2016 ve 16:00 hod a hodnocení nabídek ve
16:30 hod a jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:
Ing.Servít Jiří‐ starosta
Ing. Jaroslav Pazdera‐ místostarosta
Roman Hnízdil
Náhradníci: Anna Oulehlové, Ivo Rohovský, Petr Matějíček
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3. Zařízení místnosti výdeje jídel v Kulturním domě v Měříně.
RMM rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na dodávku zařízení pro výdej jídel v KD,
tzn.dodávku přístrojů, nástěnných skříní, pracovních stolů, sporáků, digestoře a jiného
inventáře nutného pro provozování výdeje jídel. Požadavkem je, aby všechna zařízení a
vybavení byly v nerezovém provedení.
RMM projednala na základě usnesení RMM 11‐02‐16 z minulé RMM návrh Příkazní smlouvy
(na 7.500,‐Kč) na zajištění výběrového řízení malého rozsahu na dodávku výše uvedeného
zařízení pro KD Měřín, který předložila p. Ing.Veselá.
RMM se zněním Příkazní smlouvy souhlasila a pověřila starostu jejím podpisem.
RMM rozhodla oslovit se žádostí o nabídku na tuto akci 3 firmy, a to:,
František Novák, Gastro HB, Ledečská 2962, 580 01 Havlíčkův Brod
Miloš Ferda GASTROMSERVIS Kamenice 476, 588 23 Kamenice u Jihlavy
AGR GASTRO, s.r.o. Novoměstská 2241/15, 590 01 Žďár n/S
RMM stanovila termín předložení nabídek do středy 17.8.2016 do 13:00 hod.
RMM stanovila termín otevírání obálek na 17.8.2016 ve 16:15 hod a hodnocení nabídek ve
17:30 hod a jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:
Ing.Servít Jiří‐ starosta
Ing. Jaroslav Pazdera‐ místostarosta
Roman Hnízdil
Náhradníci: Anna Oulehlové, Ivo Rohovský, Petr Matějíček
4. RMM projednala nabídku služeb fmy INCIEN na zpracování žádosti o finanční podporu
z OPŽP na dodávku plastových kompostérů pro občany Měřína. RMM rozhodla objednat
služby dotačního poradenství ve výši 30.000,‐Kč u výše uvedené firmy.
5. RMM projednala žádost Mgr. Josefa Havelky o změnu účelu dotace farnosti Měřín a
doporučuje ZMM žádost o změnu schválit a uzavřít změnu veřejnoprávní smlouvy o této
dotaci.
6.RMM schválila nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor s firmou MUDr. Aleš
Janoušek, zubní ordinace s.r.o. a pověřuje starostu podpisem.
7. RMM projednala návrh příkazní smlouvy č. 24/2016 s paní Ing. Hanou Veselou na
přípravu, zpracování a vyhodnocení výběrového řízení na stavební práce na akci „ Městys
Měřín – Oprava místních komunikací „ (ulice Pod Dálnicí, část Pustina a Náměstí před
hasičskou zbrojnicí a Ve Vrbí )“ za částku 12.500,‐Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
8. RMM rozhodla o obsazení místa správce sokolovny.
9.RMM projednala Žádost o souhlas se zřízením staveniště pro modernizaci D1 v areálu pily
p. Čížka předložený Petrem Novákem z Lipníku a rozhodla na základě předložených
stanovisek a vyjádření příslušných orgánů se zřízením staveniště souhlasit za podmínky, že
v rámci stavby a při jejím provozu nebude použita místní komunikace na pozemku parc.č.
1550 v k.ú. Měřín.
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10. RMM projednala stížnost … na stav obecní cesty Ve Strži. RMM rozhodla provést místní
šetření za účasti dotčených osob 17.8. v 18:30 hod.
11. RMM rozhodla s ohledem na havarijní stav jímky na parkovišti před školou objednat a
provést sanační práce s následnou likvidací a zavežením jímky.
12. RMM pověřuje starostu podáním žádosti na SVK Žďársko o zařazení investiční akce „
Měřín, lokalita Balinka – III. ETAPA do plánu roku 2017 a dále pověřuje starostu podáním
žádosti na SVK Žďársko o provedení společného výběrového řízení na tuto akci.
13. RMM vzala na vědomí návrh programu kulturní komise na slavnostní otevření
kulturního domu ve dnech 14. až 16.10.2016. RMM doporučuje ZMM schválit rozpočtové
opatření ve výši 300 tis. Kč. na zajištění tohoto programu. Náklady na vstoupení skupiny
Čechomor budou částečně hrazeny prodejem lístků.
14. RMM rozhodla svolat ZMM dne 31.8.2016 v 17:00 hod.
**********************************************************************
Výpis z jednání č. 14 Rady městyse Měřína konané dne 17.08.2016
1.RM odsouhlasila program jednání .
2.RMM projednala výsledky výběrového řízení na dodavatele akce: „Venkovní úpravy u KD
Měřín.“ Komise pro posuzování nabídek vyhodnotila nabídky jednotlivých firem s tím, že
uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou je fi. PKS, a.s., Žďár nad Sázavou s nabídkovou
cenou 2.034.000,‐Kč vč. DPH. RMM rozhodla předložit výběr uchazeče k projednání ZMM.
3. RMM projednala výsledky výběrového řízení na dodavatele akce: „Zařízení místnosti
výdeje jídel v KD Měřín“. Komise pro posuzování nabídek vyhodnotila nabídky jednotlivých
firem s tím, že uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou je fi. AGRgastro, s.r.o., Žďár nad Sáz.
s nabídnutou cenou 688.124,‐Kč vč. DPH. RMM rozhodla předložit výběr uchazeče
k projednání ZMM.
4. RMM projednala výsledky výběrového řízení na dodavatele akce: „Vnitřní vybavení pro
KD Měřín.“ Komise pro posuzování nabídek vyhodnotila nabídky jednotlivých firem s tím, že
uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou je fi. Ligno, s.r.o. s nabídkovou cenou 1.679.690,‐Kč
vč. DPH. RMM rozhodla předložit výběr uchazeče k projednání ZMM.
5.RMM projednala podání žádosti Městyse o poskytnutí dotace na výdaje SDH v Měříně na
odbornou přípravu a věcné vybavení v částce 43.000,‐Kč a pověřila starostu podpisem
žádosti.
6. RMM projednala cenovou nabídku na pojištění právní ochrany územní samosprávy
předloženou fi. DAS na částku 19.250,‐ Kč vč. DPH/rok a rozhodla nabídku přijmout.
7. RMM projednala žádost od p. Fr. Hubeného, Dobronín na prodloužení nájemní smlouvy
na plochy na umístění atrakcí na pouť 2017 …. a rozhodla sdělit žadateli, že výběr nájemce
proběhne až začátkem roku 2017.
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8. RMM projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
položení plynového potrubí na parcely obce, předložený fi RWE GasNet,s.r.o. Ústí nad
Labem na přípojku plynu ‐ název akce: „Reko MS Měřín‐Náměstí, č. stavby 7700071340“ a
rozhodla pověřit starostu podpisem smlouvy.
9. RMM projednala tři žádosti fi. VM Rekostav na vyjádření ke stavbě „Měřín, příp.
parc.719/1 …“, kde má dojít k položení kabelové přípojky NN k parcele … u starého
hřbitova, a to:
Souhlas s projektovou dokumentací a vydáním územního rozhodnutí
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky městyse
Vyjádření městyse jako vlastníka inženýrských sítí: vodovodu, kanalizace, veřejného
osvětlení a kabelové televize.
RMM rozhodla pověřit starostu odpovědí žadateli s tím, že musí být zohledněny investiční
záměry městyse.
10. RMM projednala Žádost o dotaci 50.000,‐Kč předloženou TJ Jiskra Měřín na pořízení
automatického zavlažování hrací plochy na 2. fotbalovém hřišti a rozhodla předložit žádost
ZMM.
11. RMM projednala dvě cenové nabídky fi. Greenberg, Vídeň na zpracování PD na akce:
„Komplexní obnova veřejné zeleně Měřín III. etapa lokalita starý hřbitov, místní část Pustina
a ulice Blízkovská, parc.č.834“ ………………………………………………za cenu 48.371,‐Kč vč.DPH
„Komplexní obnova veřejné zeleně Měřín III. etapa, lokalita nový hřbitov“
……………………………………………………………………………………………za cenu 47.766,‐Kč vč.DPH
RMM rozhodla obě nabídky přijmout a pověřila starostu dalším jednáním s uchazečem.
12. RMM rozhodla souhlasit s Žádostí o výjimku z pronájmu rybníka Nový, předloženou
spolkem Rybáři Měřín, z.s. na závěrečné kolo krajské feederové ligy dne 23.‐25.9.2016.
13. RMM projednala předloženou nabídku od p. Ing. Pavla Matějíčka na 15.400,‐Kč za
zaměření polohopisu a výškopisu areálu fotbalového hřiště a rozhodla nabídku přijmout.
14. RMM rozhodla vyhlásit výběrové řízení na akci „ Městys Měřín – Oprava místních
komunikací „ (ulice Pod Dálnicí, část Pustina a Náměstí před hasičskou zbrojnicí a Ve Vrbí )“.
Pověřuje p. Ing. Hanu Veselou, ZR, provedením výběrového řízení, obeslat 3 firmy s žádostí
o nabídku s termínem podání nabídek do 29.08.2016 do 10:00 hod.
Seznam obeslaných uchazečů:
COLAS CZ, a.s.,Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, Provozovna Žďár nad Sázavou, Strojírenská ul.
591 01 Žďár nad Sázavou
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Vysočina
Onšovice 25, 393 01 Pelhřimov
Porr a.s. , Dopravní stavby – odštěp.z. Morava, Provozní jednotka Jihlava , Znojemská 78
586 01 Jihlava
Stanovuje termín otevírání obálek na 31.08.2016 v 9.00 hod
Jmenovat komisi pro otevírání obálek: předseda ing. Servít Jiří,
členové: Ing. Pazdera Jaroslav, Ing.Veselá Hana, Ivo Horák
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15. RMM vzala na vědomí Smlouvu č. 1002/2016 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu SFDI na r. 2016 ve výši 900 000,‐Kč (přechod se semaforem u hasičské zbrojnice)
a pověřila starostu jejím podpisem.
16. RMM vzala na vědomí žádost …. o pronájem hostince v KD Měřín.
17. RMM vzala na vědomí dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 1/2015 s předmětem plnění
„Měřín, lokalita Balinka – II. etapa – inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD o
prodloužení termínu stavby komunikací do 15.12.2017 a doporučuje ZMM dodatek schválit.
18. RMM vzala na vědomí nabídku firmy INTOP spol. s r.o. na výměnu plynového ohřívače
vody pro MŠ Měřín. Rada doporučuje ZMM schválit z nabídky variantu č. 2 se samostatným
plynovým kotlem a zásobníkem teplé vody v hodnotě 70 tis. Kč a navýšit provozní
prostředky ZŠ o tuto částku.
19. RMM vzala na vědomí Rozsudek Okresního soudu Žďár nad Sázavou o změně
opatrovníka …. Novým opatrovníkem … se stala obec Lidmaň. Rozsudek nabyl právní moci
18.8.2016.
20. RMM projednala žádost KÚ Kraje Vysočina, odboru dopravy o vyjádření k žádosti
dopravce K. Mundroch, Most o udělení licence k provozování veřejné linkové osobní
dopravy na lince 721392 – Znojmo‐Rouchovany‐Třebíč‐V. Meziříčí‐Praha‐Chomutov‐Most.
RMM s udělením licence souhlasí.
21. RMM vzala na vědomí žádost Rybníkářů a přátel o.s. Měřín o zařazení akce Měřínský
živý betlém do vyhlášky o nočním klidu. RMM rozhodla pověřit starostu odpovědí žadateli.
22. RMM projednala žádost Rybníkářů a přátel o.s. Měřín o bezplatný pronájem pozemku
p.č. 1219/1 v k.ú. Měřín na akci Měřínský živý betlém od 16.12. do 28.12. RMM rozhodla
s bezplatným pronájmem souhlasit.
23. RMM projednala žádost Rybníkářů a přátel o.s. Měřín o vyjádření k povolení uzavírky
silnice a zvláštního užívání na akci Měřínský živý betlém na 24.12.2016. RMM rozhodla
sdělit žadateli, že jeho žádost bude postoupena odboru dopravy ve Velkém Meziříčí.
24. RMM projednala Smlouvu o zajištění hudební produkce skupiny Čechomor 15.10.2016 a
technické a organizační podmínky vystoupení. RMM rozhodla předat materiál
k prostudování kulturní komisi.
25. RMM schválila nový platový výměr ředitelky ZŠ Měřín ze dne 28.6.2016.
26. RMM projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti Základní školy Měřín za školní rok
2015/2016.
27. RMM schválila odměnu … pro ředitelku MŠ Měřín z rozpočtu MŠ Měřín za 1.pololetí
roku 2016 za aktivní přístup k získávání prostředků z dotačních titulů pro školská zařízení a
za organizaci a zajištění prací při zateplování MŠ.
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Letní škola seniorů v Měříně pokračuje
V Měříně se v rámci akce Letní škola seniorů uskutečnily již čtyři přednášky.
První se konala 12.července a p.Iva Georgievová přednášela 28‐mi účastníkům o
využívání přírody a o osvědčených radách našich babiček na téma Aby stáří nebolelo.
Druhá přednáška se konala 26.července. Přednášela paní Jana Vejsadová na téma
Uzel na paměti. Seznámila 23 přítomných seniorů s paměťovými technikami, které
zjednoduší každý den.
V úterý 9.srpna přednášel pan Tomáš Přibyl o tom, jak vypadá kosmická kuchyně či
koupelna a další běžné činnosti kosmonautů ve vesmíru na téma : Život kosmonauta na
oběžné dráze.
Přednášky se zúčastnilo 12 posluchačů.
V úterý 23.srpna se konala přednáška na téma Zahrada pro radost i pro zdraví.
Přednáší pan Peter Gajdoštin. Prozradil 40‐ti posluchačům co zvládnou na zahradě
v seniorském věku a přitom si posílí zdraví.
Seniory z Měřína a z okolních obcí čeká ještě jedna přednáška, která se koná opět
v zasedací místnosti radnice vždy ve 14 hodin.
Poslední přednáška se uskuteční rovněž v úterý 6.9. Přednášet bude paní Monika
Brzoňová na téma : Emoční inteligence aneb když poznáváte sami sebe, pochopíte i ty
druhé a ještě něco navíc.
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Projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
Kraj Vysočina připravuje realizaci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov
II., který bude pokračovat v procesu transformace Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové
organizace Kraje Vysočina (bývalého Ústavu sociální péče Křižanov). Domov Kamélie
Křižanov poskytoval pobytové sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným
postižením v prostorách zámku v Křižanově. Objekt zámku však již neodpovídá moderním
trendům poskytování sociálních služeb a z hlediska památkové péče jej ani nelze přestavět
tak, aby splňoval materiálně technické standardy pobytových forem služeb. Proto Kraj
Vysočina v minulých letech zahájil proces transformace, tzn. změnu způsobu poskytování
pobytové formy služby u této organizace a z prostředků Integrovaného operačního
programu a svého rozpočtu vybudoval na Žďársku 9 objektů rodinného typu (každý pro 6
osob s mentálním a kombinovaným postižením), ve kterých poskytuje pobytové sociální
služby komunitním způsobem, tzn. v běžné zástavbě měst a obcí (Křižanov, Velké Meziříčí,
Osová Bítýška, Kadolec, Bystřice nad Pernštejnem) a dle individuálních potřeb každého
klienta. Dalších 14 klientů s nižší mírou potřebné podpory se přestěhovalo do domů a bytů,
které má Domov Kamélie v Křižanově v pronájmu a pomáhá klientům se vším, co v péči o
sebe a domácnost potřebují.
V novém programovém období Kraj Vysočina pokračuje v procesu transformace a
plánuje vybudovat nové bydlení pro zbývající klienty Domova Kamélie Křižanov, kteří
stále bydlí v zámku. Pro tento proces byly vyhledávány lokality na Žďársku a Jihlavsku tak,
aby došlo k rovnoměrnému pokrytí těchto služeb po celém území Kraje Vysočina a byly tak
v případě potřeby snáze dostupné všem občanům s mentálním postižením.
Záměrem kraje je vybudovat právě v Měříně dva domky transformovaného bydlení
pro celkem 12 klientů v mentálním a kombinovaným postižením a to se střední a vysokou
mírou podpory. V domcích bude poskytována služba domov pro osoby se zdravotním
postižením, tedy 24 hodinová nepřetržitá péče. Bude se jednat o dva samostatné
bezbariérové domky, ve kterých bude mít každý klient svůj pokoj, bude zde kancelář
personálu, společná kuchyň s obývacím pokojem, cca 2 koupelny a WC, technická místnost
apod. V případě potřeby bude v domcích zbudován i transportní a zvedací systém pro
snadnější péči o hygienu imobilních klientů. Domky budou mít krytou terasu pro posezení a
menší zahrádku.
V každém objektu bude pracovat odborný personál, počet bude nastaven dle
potřebné míry podpory klientů. Zpravidla se v obdobném zařízení jedná o cca 14 úvazků pro
oba objekty. Složení personálu je převážně takové, že vedoucím domácností je sociální
pracovnice (VOŠ nebo VŠ vzdělání v sociálním směru), dále zde pracuje zdravotní sestra a
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pak pracovníci v sociálních službách (150 h. kurz – nutno splnit do 18 měsíců od nástupu).
Primárně budou místa nabídnuta stávajícím zaměstnancům Domova Kamélie Křižanov,
ostatní místa budou nabízena zájemcům z Měřína a okolí.
Stejně tak bude kapacita domků naplněna klienty ze zámku, v případě uvolnění kapacity
budou lůžka v případě zájmů obsazována občany s mentálním a kombinovaným postižením
z Měřína a okolí.
V transformovaných domácnostech je snahou co největší zapojení klientů do péče o
sebe a o domácnost. Proto i stravování je zajišťováno pracovníky za pomoci klientů,
případně dovozem od místních dodavatelů (škola, restaurace, atd.).
Klienti, kteří budou v domcích bydlet, si zpravidla přehlašují trvalý pobyt do této
obce. Někteří klienti jsou omezení ve svéprávnosti a cca u poloviny klientů opatrovnictví
vykonává obec. V případě klientů Domova Kamélie Křižanov však veškeré záležitosti řeší
s klientem pracovníci zařízení, opatrovník vykonává spíše dohled nad jednotlivými úkony a
podepisuje příslušné dokumenty.
Pro více informací může kontaktovat paní Mgr. Silvii Tomšíkovou, ředitelku Domova
Kamélie Křižanov, p. o. (reditelka@domovkamelie.cz, mobil.: +420 774 369 100,
tel.: +420 566 543 401)
********************************************************************
Povinná kontrola kotlů na tuhá paliva
Vlastníte topné zařízení na tuhá paliva? Slyšeli jste již o povinnosti podrobit topné zařízení
pravidelné kontrolní prohlídce, ale nemáte dostatek informací? Za nesplnění zákonných
podmínek Vám hrozí pokuta až do výše 20 tisíc Kč.
Tomuto problému lze včas předcházet. Zde Vám přinášíme několik stručných ale jasných informací,
které je nutné znát.
Z jakého důvodu musí proběhnout v roce 2016 kontrola zdroje na tuhá paliva?
Dle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je povinností každého majitele zdroje na tuhá paliva,
které slouží pro vytvoření a přenos tepla pro teplovodní soustavu, provádět jednou za dva roky
kontrolu technického stavu a schopnosti provozu tohoto zařízení.
Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016

Kdo má oprávnění provést kontrolu zařízení na tuhá paliva?
Kontrolu může provádět jen výrobcem proškolený technik, který je držitelem oprávnění k instalaci,
provozu a údržbě zařízení !
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Co dělat v případě, že vlastním kotel, jehož výrobce již neexistuje?
V případě, že vlastníte kotel, jehož výrobce již na trhu nepůsobí, může tuto kontrolu provést
jakýkoliv oprávněný kontrolor.

Jaké kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?
Jedná se o všechny kotle, jejichž příkon je 10 až 300kW včetně, a všechny krby s teplovodní
vložkou. První kontrola musí proběhnout do konce roku 2016, tedy do 31.12. 2016.

Pokud mám zakoupený kotel z minulého, nebo letošního roku a vztahuje se na něho záruční
lhůta, musím také zařídit jeho povinnou kontrolu?
Ano, povinnost zajistit kontrolu se týká všech kotlů bez výjimky, tedy i těch nově zakoupených a
instalovaných v letošním roce 2016.

Jak zjistím příkon svého kotle?
Samotný jmenovitý příkon bývá uvedený na výrobním štítku v kW a u starších kotlů v ccal.
Pokud Vám štítek na kotli už chybí, naleznete informaci v Návodu k instalaci a obsluze kotle.
Jmenovitý příkon zjistíte také výpočtem – výkon / účinnost kotle.

Co bude na mém kotli kontrolováno?
Na vašem kotli bude kontrolována především správná funkčnost konstrukčních prvků spalovacího
stacionárního zdroje, řídící a zabezpečovací prvky zdroje, palivové hospodářství, teplovodní
soustava a neposlední řadě řádná údržba zdroje.

Jaké dokumenty musím předložit já?
Pro předložení si připravte doklad o kontrole a čištění spalinových cest a pokud je k dispozici, tak
také revizi spalinových cest.
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OKÉNKO KNIHOVNY :
Přinášíme Vám přehled novinek v naší knihovně.
Suzanne Enoch – Láska k nepříteli – poutavé čtení o lásce, která je největším
dobrodružstvím na světě.
Alena Jakoubková – Chytrá žena pro manžela přes plot skočí – Statut svobodné matky
s dvojčaty sice Klára nebere nijak dramaticky, ale přece jen by se ráda vdala, měla manžela
a úplnou rodinu. Když potká Přemysla, přeskočí jiskra a vzplane láska jako hrom. Klára
nedbá námitek rodičů ani kamarádek a hrne se slepě do manželství. Rozčarování na sebe
nedá dlouho čekat…
Jen Calonita – Krásky ‐ Patnáctiletá Izzie se musí přestěhovat do rodiny bohatého strýce.
Jejich rozmazlená dcera Mira tráví čas nakupováním drahého oblečení , opalováním u
bazénu a večírky. Samozřejmě že nepřijme dívku z chudých poměrů, která je navíc přímá a
nosí oblečení za pár dolarů. Izzie se však nedá zdolat snadno – a královna školy Mira je
v šoku: není zvyklá, aby se jí někdo postavil.
Jacqueline Wilsonová – Katy – Jmenuju se Katy Carrová a jsem nejstarší ze šesti dětí. Jsem
jim všem opravdu dobrou sestrou. Clover mám nejraděši. Ví ze všech nejlíp, že ať se děje, co
se děje, já musím být jejich velitelka …………
Luca Caioli – Ronaldo Posedlost dokonalosti ‐ v Madridu žijící novinář Luca Caioli vypráví
příběh ze zákulisí globální superhvězdy, včetně pohledů těch, kteří ho znají nejlépe :
trenérů, spoluhráčů, přítelkyň a také jeho samotného.

Místní knihovna v Měříně půjčuje:

Pondělí :
Čtvrtek :
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17.00 – 19.00
16.00 – 18.00

Česká spořitelna a.s.
přestává v Měříně poskytovat svoje služby
Dnem 30. září 2016 ukončí svoji činnost v Měříně Česká spořitelna a.s. Jestli natrvalo nebo
na dlouhá léta ukončuje tento peněžní ústav v Měříně svoje služby, je důvod k ohlédnutí do
historie měřínského peněžnictví.
Tradice měřínského peněžnictví sahají až do II. poloviny 19. století. Dne 4. března
1870 byly schváleny stanovy Občanské záložny v Měříně místodržitelstvím c.k. v Brně pod
číslem 3258. Od tohoto roku začal Spořitelní a záložní spolek vyvíjet v Měříně svoji činnost.
Od samého počátku ale nebyl spolek dobře veden a záložna byla přivedena ke krachu a
vkladatelé byli připraveni o úspory. Členové dozorčí rady a ředitelství záložny byli potrestáni
a mnozí z nich přišli o své majetky. Po 19 letech, roku 1889 skončil v Měříně Spořitelní a
záložní spolek a kletby postižených šly za ním. Krach tohoto peněžního ústavu v r. 1889
zanechal v občanstvu takovou nedůvěru v peněžní ústavy, že všechny pokusy o založení
nové spořitelny začátkem 20. století vyšly naprázdno. Ale přeci jen ledy nedůvěry se
podařilo prolomit. Na měřínskou faru v té době přišel nový Kaplan P. František Balon, který
dříve působil v Brtnici, kde byl velmi činný v Raiffeisenově záložně. Tento neúnavný kněz se
pustil v Měříně do nesnadného úkolu. V obci ještě bylo mnoho pamětníků a mezi nimi i
postižených klientů. P. Balon obcházel, vysvětloval a přesvědčoval a dobré dílo se podařilo.
20. května 1900 zahájila Raiffeisenova záložna v Měříně svoji činnost, zásluhou P.
Františka Balona. Pro vysvětlení uvádím, že tzv. „raiffeisenky“ vznikaly u nás již v letech
1890 po vzoru německých družstev, které vymyslel a v život uvedl Franz Walter Raiffeisen.
Raiffeisenova záložna v Měříně byl vlastně římskokatolický peněžní ústav. Jeho zakladatelé,
členové představenstva, pracovníci záložny, ale i klienti, byli v drtivé většině příslušníci
lidové strany nebo její podporovatelé a sympatizanti. Na ustavující schůzi 22. dubna 1900 se
přihlásilo 33 členů, ale téměř všichni byli z okolních obcí a tudíž nepoznali „bolestný“ krach
minulého peněžního ústavu v Měříně. Koncem roku se počet klientů zvýšil již na 131.
Klientů stále přibývalo, neboť tento peněžní ústav byl postaven na pevných a solidních
základech ke spokojenosti občanů.
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Ve svých začátcích se od roku 1900 úřadovalo v domě Františka Klímy č.32 (proti faře)
jen v neděli. Záložna prosperovala a klientů stále přibývalo. Postavila si proto v r. 1934 svůj
dům č.113, který byl jednou z dominant Měřína. U Klímů byla záložna 34 roků. V roce 1936
již měla Raiffeisenova záložna 603 členů.
Abychom si utvořili úplný obraz o měřínském peněžnictví, nelze vynechat i druhý
peněžní ústav, který v Měříně existoval. Byl to také prosperující peněžní ústav a počtem
klientů téměř stejný jako Raiffeisenova záložna. Založení tohoto druhého ústavu v obci
mělo politické pozadí. Kromě lidové strany, která měla v té době v obci dominantní
postavení, existovaly i další politické strany. Byla to sociální demokracie, strana agrární,
živnostensko–středostavovská, pokroková a další malé strany. Tyto strany stály v opozici ke
straně lidové. Je tedy velmi pravděpodobné, že z popudu funkcionářů těchto stran zavedla
spořitelna ve Velkém Meziříčí v r. 1928 v Měříně peněžní ústav s názvem Spořitelna města
Velkého Meziříčí, sběrna a platebna v Měříně. Úřadovalo se na radnici (Stará škola, dnes
hotel KLAS) jednou v měsíci celý den. Od 11. června 1930 se úřadovalo každou neděli
odpoledne. Od r. 1935 se platebna spořitelny přestěhovala do přízemí domu č. 106 (dnes
kadeřnické provozovny).
Činnost velkomeziříčské pobočky v Měříně trvala až do 1. června 1948, kdy bylo
přikázáno velkomeziříčské spořitelně uzavřít pobočku v Měříně a její podstatu předat
Raiffeisenově záložně, která také vlastně přestala existovat. Byla přeměněna na tzv. ústav
lidového peněžnictví s názvem Spořitelna a záložna v Měříně. To bylo v době, kdy došlo v
našem státě k zásadním politickým změnám. V Měříně byla ministerstvem financí
jmenována pětičlenná komise, která prováděla reorganizaci peněžnictví. Komise byla v
tomto složení: Karel Hron, Jan Zelníček, Karel Foltýn, Tomáš Nepustil a Alois Vodička. Po
této reorganizaci byl jmenován novým vedoucím Jiří Zapletal z Velkého Meziříčí, který tuto
funkci vykonával v letech 1948 – 1952. V roce 1949 bylo provedeno zařazení obcí k
měřínské spořitelně. Byly to tyto obce: Měřín, Geršov, Chlumek, Pavlínov, Pohořílky, Otín,
Pustina, Stránecká Zhoř, Blízkov, Dědkov, Milíkov, Černá, Jersín, Meziříčko.
V roce 1952 bylo lidové peněžnictví zrušeno a přeměněno na státní ústavy. Od 1.1.1953
byla zřízena v Měříně pobočka Státní spořitelny. Jiří Zapletal odešel do Velkého Meziříčí a
vedoucím se stal František Rosol. Po odchodu Františka Rosola do důchodu následovali další
vedoucí. Byli to: Bohumír Deml z Velkého Meziříčí, Alena Masaříková z Velkého Meziříčí,
Libuše Vostálová z Měřína, Květoslava Hlouňová z Velkého Meziříčí, Marie Hojná z Velkého
Meziříčí, Růžena Lysá z Velké Bíteše, Ludmila Valová z Velkého Meziříčí, Emanuel Filipenský
z Polné, Helena Pacalová z Měřína a poslední vedoucí byla Alena Jonáková ze Stránecké
Zhoře.
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Musím se ale znovu vrátit do historie měřinského peněžnictví. V roce 1963 převzal
Místní národní výbor v Měříně dům č.113 do své správy. (Byla to budova bývalé
Raiffeisenovy záložny).
Od roku 1964 se začíná umístění spořitelny měnit. V roce 1964 umístil MNV v prostorách
spořitelny obvodní oddělení Sboru národní bezpečnosti (SNB). Úřadovna spořitelny se
koncem roku 1963 stěhuje do uprázdněných prostor po SNB do budovy č. 106, sídle
Místního národního výboru. Zde v přízemí (dnes lékárna) byla až do roku 1977, tedy 14
roků. V roce 1966 byla budova bývalé spořitelny č.113 převodem kmenového jmění
převedena do majetku ministerstva vnitra ČSR. 15.12. 1977 byla znovu přemístěna pobočka
Státní spořitelny z budovy MNV č.106 do soukromého pronájmu domu č.18 do I. poschodí,
kde byla až do 19. června 2011, tedy 34 roků.
Po 18 letech bylo 1. července 1982 obvodní oddělení SNB v Měříně v č. 113 zrušeno
a od tohoto data byla zřízena v obci jen služebna SNB. Po zásadních politických změnách v
roce 1989 byla od 1.7. 2000 služebna v Měříně zrušena, ale budova zůstává nadále v
majetku ministerstva vnitra. Tím ztratila budova v Měříně svůj význam pro Policii ČR. Proto
v roce 2004 vyhlásilo ministerstvo vnitra prodej budovy „obálkovou metodou“. Tak se
budova bývalé Raiffeisenovy záložny dostala do soukromých rukou. V roce 2010 noví
majitelé budovy bývalé prostory Raiffeisenovy záložny nabídli České spořitelně a.s. do
pronájmu. Spořitelna nabídku přijala. Po větší rekonstrukci bývalých prostor byl interiér
upraven pro moderní činnost spořitelny a nová úřadovna již odpovídala novým moderním
požadavkům peněžnictví. Byla otevřena 20. června 2011. Po 48 letech se Česká spořitelna
„vrací domů“, do č. 113, do původního sídla Raiffeisenovy záložny. 29. 2. 2012 došlo ke
změně ve vedení záložny. Novou vedoucí se stala Alena Jonáková ze Stránecké Zhoře. Do
spořitelny přišla nová úřednice Marie Matějíčková ze Stáje.
Po zásadních politických změnách v našem státě v r. 1989 rozhodla vláda republiky
dne 13.12.1991 přeměnit Českou spořitelnu v akciovou společnost. 3. srpna 2000 zaplatila
rakouská Erste Group Bank I. polovinu kupní ceny ve výši 531 milionů eur a stala se 52 %
akcionářem České spořitelny. V roce 2002 oznámila tato rakouská banka prostřednictvím
svého majoritního akcionáře svůj záměr zkoupit minoritní akcie České spořitelny a tak se
stala 98 % vlastníkem České spořitelny. Rakouský peněžní ústav tak získal podíl na
základním kapitálu 98,97 %, podíl na hlasovacích právech 99,52 %.
V roce 2016 se rozhodla Erste Group Bank uzavřít v celé republice 46 svých úřadovem a
mezi nimi je i měřínská pobočka. Měřínský peněžní ústav měl trvání 135 roků. (V letech
1889 – 1900 měl jedenáctileté přerušení kvůli svému krachu). V minulosti přežil všechny
režimy a různé krize ve společnosti. Nepřežil bohužel začátek 21. století, kdy se psal rok
2016. 2100 klientů, které spořitelna v součastnosti má, jsou postaveni před konečné a
nezvratné rozhodnutí zahraničního akcionáře. 30. září 2016 se navždy rozloučíme s Českou
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spořitelnou a.s. V Měříně, která pracovala vždy ke spokojenosti svých klientů jak z Měřína,
tak i ze širokého okolí. Zůstanou nám jen nostalgické vzpomínky na dobu, kdy jsme
navštěvovali raiffeisenku, záložnu a spořitelnu.
Pro úplnost historie měřínského peněžnictví musím dodat, že v Měříně krátce po roce 1989
existovaly další dva peněžní ústavy, které v obci působily jen velmi krátce.
1.října. 1993 otevřela v Měříně Agrobanka Praha a.s. filiálku Žďár nad Sázavou v
domě č. 107 jednatelství (V domě č.107 byla Agrobanka v pronájmu). Dlouhého trvání však
neměla. 20. prosince 1996 byla uzavřena a její činnost se přenesla do Velkého Meziříčí. V
Měříně měla trvání 3 roky a 3 měsíce.
Dalším peněžním ústavem, který vznik v Měříně, byla rodinná družstevní záložna
KAMPELIČKA – spořitelní a úvěrové družstvo. Byla otevřena 26. března 1998. Kampelička
byla umístěna opět v pronájmu č. 107, kde dříve sídlila Agrobanka. Za dramatických
okolností byla kampelička 31. července 2000 v Měříně uzavřena. Měla trvání jen dva roky a
4 měsíce.
Mgr. Oldřich Hnízdil
Kronikář městyse

‐ 20 ‐

Okénko mateřské školy

Jeřabiny krásně zčervenaly a to je neklamné znamení, že prázdniny jsou už na samém
konci. V naší mateřince pracovní ruch celé dva měsíce neutichl. Probíhali dokončovací
práce na budově školky, opravovala se rampa, schodiště. Probíhala rekonstrukce dětských
museli jsme také vyměnit ohřívač teplé
WC a umýváren ve druhé polovině budovy a
vody, který dosloužil. Celá budova se malovala a tak jsme všichni měli plné ruce práce,
abychom vše stihli, než příjdou děti. Nyní to ve školce všechno voní čistotou . Kuchařky
připravují jídelníčky, aby všem chutnalo. Uklizečky stírají poslední zrnka prachu a učitelky
zdobí a zdobí, aby se tu dětem líbilo.
Dokonce tu na ně čeká překvapení. Na barevnou duhu se nám posadil Večerníček.
Jana Janů
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Organizace školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016. Vánoční
prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna
2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín
Okresy, obvody hl. města Prahy
6. 2. ‐ 12. 2. Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec,
2017
Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek‐Místek
13. 2. ‐ 19. Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha‐východ, Praha‐západ, Mělník,
2. 2017
Rakovník, Plzeň‐město, Plzeň‐sever, Plzeň‐jih, Hradec Králové, Teplice, Nový
Jičín
20. 2. ‐ 26. Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava,
2. 2017
Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod,
Bruntál
27. 2. ‐ 5. 3. Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem,
2017
Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava,
Jeseník
6. 3. – 12. Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy,
3. 2017
Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava‐město, Prostějov
13. 3. ‐ 19. Praha 1 až 5, Blansko, Brno‐město, Brno‐venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov,
3. 2017
Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
Zdroj :www.mstv.cz
RYBÁŘSKÉ OKÉNKO
Rybáři Měřín z.s. pořádají
 tradiční Dětské rybářské závody na rybníku Nový neděle 4.9.2016
 Měřínský kapr 4, na rybníku Nový sobota 10.9.2016
Zveme tímto naši veřejnost, přijďte si zachytat a občerstvit se.
Bližší informace viz www.rybarimerin.cz
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Hrstka informačního šumění ze Školy umění
Ještě jsme si v naší Škole umění ani nezvykli na to, že každé ráno nemusíme na rozcvičku,
jako tomu bylo na táboře Šumění v Hartvíkovicích, a už je tu opět nový školní rok.

Hlásáme do světa, že zápis proběhne v pátek 9. září v 16.00 hod. a všichni přihlášení žáci
se při něm dozví, kdy bude probíhat jejich hodina výuky. My, lektorky se už moc těšíme, až
hudební nástroje i jazykové učebnice přestanou zahálet. S opravdovou a nefalšovanou
výukou začínáme v pondělí 12. září.
I v tomto školním roce chceme pokračovat s naším Instrumentálně‐vokálním souborem
a budeme rádi, když se do něj všichni šikovní hudebníci a zpěváci přihlásí. Odměnou jsou
chvíle slávy při adventních i vánočních koncertech, nebo vystupování na různých akcích
v Měříně či okolních obcích.
Letošní podzim chceme pojmout trochu netradičně. Protože dlouhé zimní večery na sebe
nenechají dlouho čekat, chceme je Měřínským i přespolním zpestřit. V měsících říjnu a
listopadu bude jednou za čtrnáct dní probíhat v sále Školy umění v sobotním podvečeru
přednáška, nebo kurz něčeho nového. Bližší informace se vždy několik týdnů před
samotnou akcí dozvíte na stránkách Školy umění www.sum‐merin.cz, na Facebooku (Škola
umění v Měříně), na měřínské kabelovce, nebo v Medřičských listech. Příjemnou zprávou je
při přednáškách určitě vstupné dobrovolné.
Teď jenom stručný nástřel toho, na co se můžete spolu s námi těšit:
1. října – přednáška TEJPOVÁNÍ, ANEB BAREVNÉ PÁSKY NA TĚLE
Andrea Vaňková nás seznámí s osvědčenou fyzioterapeutickou
metodou, kterou využívá nespočet lidí
nejen v oblasti sportu. Tejpování je super parťákem pro
zmírnění bolesti svalů i kloubů.
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15. října – přednáška TAJEMSTVÍ MLUVENÉHO PROJEVU
Moderátor Českého rozhlasu Region Tomáš Matula zřetelně promluví o tom, jak se
v mluveném projevu nedostat na tenký led a nechá nás nahlédnout pod pokličku svojí
profese.
29. října – přednáška PRVNÍ POMOC PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Zdeněk Veselý v nás vzkřísí dávné povědomí o tom, jak poskytnout co nejlépe a duchaplně
první pomoc. Katastrofy totiž nečekají na to, až budeme připraveni.
12. listopadu – kurz korálkování OBŠITÉ SWAROVSKI RIVOLI
Korálkářka Kristína Janská nás naučí kouzlit s korálky. Fotka
mluví za vše, že?
26. listopadu – přednáška MONTESSORI – „POMOZ MI, ABYCH TO
DOKÁZAL SÁM.“
Jana Procházková, ředitelka Montessori školy, nás seznámí
s výukovým programem založeným na podněcování osobnostního rozvoje dětí.
Dost už bylo slov. Děkujeme, že jste dočetli až sem. Přejeme vám krásné prožití babího
léta, hodně radosti ze všeho kolem a těšíme se na viděnou.
Vaše lektorky Školy umění v Měříně
**************************************************************************

Letní orelský tábor
Letošní orelský tábor se konal od 16. 7. 2016 do 23. 7. 2016 ve středisku Slunečnice
v Uhelné Příbrami. Zúčastnilo se ho 28 dětí a 8 vedoucích. Naším tématem se tento rok
stala dobrodružství Rychlých šípů. Děti se seznámily s touto legendární partou kluků a spolu
s nimi objevovaly tajemství Vontů a Stínadel. Na výlet jsme vyrazili autobusem do Ledče nad
Sázavou, kde jsme se podívali na zámek. Mimo jiné zde byla i výstava plyšových medvědů
z celého světa. Ze zámku jsme se vypravili do Tasic, kde se nachází Huť Jakub. Jedná se o
bývalou sklárnu, ze které je dnes muzeum. Paní průvodkyně dětem názorně ukázala postup
výroby skla od písku až po závěrečné leštění. Děti si mohly potěžkat píšťaly, formy,
prohlédnout pece a nahlédnout do všech zákoutí sklárny. Díky podpoře městyse Měřín jsme
mohli uspořádat ještě jeden výlet do Kutné Hory. Zde jsme navštívili muzeum Lega, expozici
strašidel a pověstí, mučírnu ve Vlašském dvoře, chrám Svaté Barbory a Kostnici. A také si,
díky této podpoře, děti na závěr tábora odvezli legendární hlavolam Jana Tleskače, ježka
v kleci, jako vzpomínku na tento tábor. Spolu s ježkem si děti snad také odvezly i pěknou
vzpomínku na příjemně strávený týden s kamarády.
K.Rozmarinová
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Jednota OREL Měřín s finanční podporou městyse Měřín
a kraje Vysočina

Vás srdečně zvou na

který se uskuteční:

na školním hřišti
Program:
od 10.00 h prezentace atletického trojboje
(běh, hod kriketovým míčkem, skok
do dálky)
od 10.30 h atletický trojboj pro všechny
věkové skupiny (od těch
nejmenších až po rodiče a prarodiče)

netradiční disciplína pro všechny

Pro vítěze jsou připraveny medaile a odměny!!!
Vstupné dobrovolné!

Občerstvení zajištěno!
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Jednota OREL Měřín s finanční podporou městyse Měřín
a kraje Vysočina

Vás srdečně zvou na

DOBRODRUŽNÁ CESTA
ZA VYSVOBOZENÍM PRINCEZNY
který se uskuteční:

v neděli 11. 9. 2016
Program:
Start mezi 14.00 – 15.30 h na hřišti
u zdravotního střediska.
Trasa povede na školní hřiště.
Děti budou plnit úkoly.
Losování tomboly!
Nafukovací překvapení pro děti!

Vstupné dobrovolné!

Občerstvení zajištěno!
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FARNÍ OKÉNKO

Slovíčko
Vážení spoluobčané, farníci!
Stojíme na počátku nového školního roku. V tomto čase mě provází dvě myšlenky. První:
Líbilo se mi vyjádření jednoho školou povinného dítěte: do školy i ze školy chodím rád. To,
co je mezi tím mě moc nebaví. Toto úsměvné slovo nám není nijak cizí. Dobře víme, že do
školy se chodí právě kvůli tomu, co je mezi. Mnozí z nás již do školních lavic nezasednou, ale
uvědomujeme si, že celý život je vlastně jedna velká škola. Přejme si, abychom měli jasný
rozum a vnímavé srdce, abychom z mnohých životních situací, které nás potkají, odcházeli
nejen poučeni, ale i posíleni a povzbuzeni.
Druhá: Jeden člověk se ptal Tomase Edisona, jaký měl pocit, když se při svých pokusech
vyrobit elektrickou žárovku, setkal s tolika neúspěchy. Edison odpověděl, že neví o žádném
neúspěchu, protože se značným úspěchem objevil tisíce způsobů, jak žárovku nevyrobit.
Tento zdravý přístup vůči vlastním omylům umožnil Edisonovi přispět k vývoji lidstva
vynálezem, který nemá téměř obdoby. Je na nás, jaký úhel pohledu zaujmeme.
Přeji požehnané podzimní dny.
Mgr. Josef Havelka, farář

Ohlédnutí zpět

Zídka mezi farou a kostelem. V čase prázdninovém jsme započali s opravou zídky mezi
farou a kostelem. Podle záznamů v kronice proběhla poslední oprava v sedmdesátých
letech minulého století. Věříme, že tato oprava nejen prospěje, ale také přispěje
k celkovému dobrému dojmu komplexu budov. Oprava není tak snadná, jak bychom si
přáli. Kromě odstranění vadné omítky je třeba, pod dohledem odborníků archeologů,
vykopat okolo zdi vzdušný kanál. Pod dohledem odborníků je to proto, že část zdi stojí na
místě bývalé kostelní věže a část na místě dřívějšího hřbitova. Věříme, že celá realizace se
uskuteční do konce měsíce září.
S prvním srpnem ukončil své jednoroční působení v naší farnosti pan kaplan Zdeněk
Drštka. Odešel na nové působiště do farnosti Telč. Poděkovali jsme mu a rozloučili se s ním
v neděli 21. srpna při ranní mši svaté. Přejeme hodně sil a Božího požehnání na novém
působišti.
V naší farnosti bude v časech příštích působit pouze jeden kněz, i když všechna původní
ustanovení zůstávají v platnosti. Pro informaci uvádím, že do Měřínské farnosti spadá
celkem dvanáct obcí a do Uhřinovské, která je spravovaná z Měřína, spadá obcí šest.
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V čase prázdninovém jsme společně prožili několik akcí. Necelý autobus farníků putoval na
poutní místa Francie. Navštívili jsme Paray le Monial – místo spojené se životem Markéty
Marie, které se zjevil Ježíš a vybízel k poctivému náboženskému životu, dále Ars, dnes již
městečko, kde působil sv. Jan Maria Vianney a kam přijíždí poutníci z celého světa.
Mariánské poutní místo La Salette, kde při zjevení vybízí Panna Maria ke svěcení neděle a
k zachovávání úcty k Bohu. Dalším místem bylo světoznámé poutní místo Lurdy, také místo
zjevení Panny Marie a kam denně jezdí velké množství poutníků z celého světa. Naše
putování ukončila zastávka ve známém městě Avignon. Putování bylo pro nás radostí i
posilou.
V polovině srpna jsme putovali do Netína. Místní chrám, který je zasvěcen Panně Marii, se
stal oblíbeným místem mnohých, a také útočištěm v dobách těžkých.
Příměstského tábora na faře se v červenci účastnilo na 40 dětí. Součástí byly hry, různá
tvoření, sport i výlet do Třebíče. Program vycházel ze spojitosti Měřína a Třebíče, a to díky
mnichům, kteří k nám z Třebíče přišli a založili zde klášter.
Mladí z Měřínské farnosti se zúčastnili Světového setkání mládeže s papežem Františkem
v Krakově. Tato světová setkání se pořádají každý třetí – čtvrtý rok, od roku 1985. Tyto dny
ustanovil bývalý papež Jan Pavel II. Je to mimořádná událost, kdy se mladí společně setkají,
prožívají radost z mládí, radost z víry v Boha, společně se modlí, prožívají různé kulturní a
sportovní programy.
Zápisy v matrikách
Z vody a z Ducha svatého se znovuzrodili:
Jan Jiří Hlávka z Měřína
Ondřej Zeman z Blízkova
Sára Markéta Jašová z Měřína
Petra Marie Švihálková z Martinic
Stanislav Sojka z Brna
Petr Augustin z Jersína
Petr Zacha z Meziříčka
Na společnou cestu životem s Kristem z našeho kostela vykročili:
Ing. Jiří Holub a MVDr Jana Boháčková
František Sýkora a Lenka Kvasničková
Dušan Haupt a Marie Pólová
Miroslav Doležal a Ludmila Hanzlíková
Ing Adam Šteidl a Ing. Martina Pohanková
Ve víře ve věčný život jsme se rozloučili a doprovodili na poslední cestě:
Boženu Jašovou z Pustiny
Miloslava Jonáka z Černé
Lucii Sekničkovu z Meziříčka
Ludmilu Koženou ze Žďáru nad Sázavou
Františka Sýkoru z Měřína
‐ 28 ‐

Díváme se do dnů příštích
V měsíci září budeme putovat na dvě poutní místa. Prvním jsou Žarošice nedaleko Kyjova.
Na toto místo se v hlavní poutní den sjíždí tisíce poutníků z Čech, Moravy i Slovenska.
Druhým místem je Kostelní Vydří nedaleko Dačic. Obě místa mají „Brány milosrdenství“,
které mají svůj velký význam v Roce milosrdenství vyhlášený papežem Františkem.
Náboženským obsahem poutí je putování, které nám připomíná, že jsme na cestě, že celý
náš život je putováním k věčnému cíli, kterým, podle vyznání věřících v Boha, je věčný život
a společenství s Ním. Náplní poutí je také modlitba, skutky odříkání, revize života.
Třetí zářijová neděle je dnem, kdy v naší farnosti děkujeme za úrodu země. Vnímáme, že
každá úroda je plodem země, lidské práce i Božího požehnání. V ten den přinášíme do
kostela na bohoslužby něco z toho, co se urodilo, úroda je požehnána a pak si ji odnášíme
domů.
S novým školním rokem budeme pokračovat v setkávání seniorů, dětí a mládeže, setkávání
maminek, snad i nějaké to vzdělávání navíc.
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I n z e r c e ……………

Fakta o lidských očích, která možná neznáte
Oči jsou jedním z nejúžasnějších a nejsložitějších orgánů nejen lidského těla, ale jsou také
nezbytným smyslovým orgánem téměř všech živočichů, bez kterého by život nikdy nebyl takový,
jaký je. Kolik toho víme o očích a o tom jak fungují? Docela dost, ale stále ještě řada věcí zůstává
neprobádaných. Čtěte dále a uvidíte.
Oko je nejrychlejším svalem našeho těla. Proto se o věcech, které se staly rychle, říká, že se staly
„mrknutím oka“. Nevidíme díky oku, ale díky mozku. Oko funguje jako taková malá kamera, která
posílá světlo a data do mozku. Psí oči nedokážou rozlišit červenou a zelenou barvu. Dvě oči
máme proto, abychom mohli vidět prostorově (hloubkově) a vnímat vzdálenost. Díky tomu
dokážeme určit, jak daleko se nějaký předmět od nás nachází. Barva oka závisí na množství
melaninu, který je uložen v duhovce.
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Dění v Měříně v červenci a srpnu 2016

Výstavba chodníku na ul.Černická
Nová parkovací místa u základní školy

Výstavba nového oplocení ZŠ a chodníku

Letní škola seniorů 23.8.2016

Schodiště u semaforu

Kulturní dům – 24.8.201

