ZPRÁVY Z RADNICE …
Vážení občané,
není to dávno, co jsme oslavili Vánoce a Nový rok a máme tu opět 1. číslo
letošního Měřínského zpravodaje. V loňském roce se mnoho věcí podařilo,
namátkou zateplení mateřské školy, hasičské zbrojnice a zdravotního střediska,
výstavba II. etapy inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů, dokončení
kanalizace v Pustině, I etapa protipovodňových opatření apod. V tomto roce je
před námi spousta úkolů a povinností, co vylepšit, opravit, postavit,
zrekonstruovat a podobně. Jistě velkou stavbou je pro nás kompletní obnova
budovy bývalé „Sokolovny“, ale čeká nás spousta dalších staveb. Zahájíme
opravou komunikací na ulicích Brněnská a Na Nivech po výstavě kanalizace.
Čeká nás kompletní rekonstrukce elektroinstalace v budově základní školy,
výstavba semaforu na přechodu u hasičky, oprava chodníků a veřejných
prostranství na náměstí a dalších ulicích, nový chodník a rekonstrukce
autobusových zastávek v Pustině, úprava hřiště v Pustině, zahájení výstavby sítí
na ulici Příčná, opravy povrchů komunikací Pod Dálnicí a Na Nivech.
Pro rok 2017 připravujeme projekty na komplexní úpravu autobusového
nádraží a přilehlých parkovišť pro osobní automobily, rekonstrukci čističky
odpadních vod s napojením pro Stráneckou Zhoř, projekt II etapy
protipovodňových opatření Ve Vrbí a Pustině, projekt rekonstrukce veřejného
osvětlení na ulici Zabrána, projekt III. etapy sítí na Balince pro rodinné domy,
zastřešení a zkapacitnění mateřské školy. Pro všechny tyto akce bude nutné
zajistit potřebné finanční prostředky, zejména z dotačních titulů státních nebo
evropských. Nebude jednoduché toto vše splnit, ale jak členové rady,
zastupitelstva a zaměstnanci obecního úřadu, pro to uděláme vše, co bude
v našich silách. Chtěl bych Vám všem na počátku jara popřát v novém roce
hodně zdraví, štěstí a dobré nálady při řešení všech problémů denního života.
Pomozte nám i Vy, aby Měřín byl příkladem ostatním městům a obcím, aby
návštěvníci naše městyse odcházeli s údivem a překvapením z toho, co se nám
zde podařilo.
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou popřál panu Msgre. Františku Hrůzovi
k jeho narozeninám a popřál mu do dalšího života hodně zdraví a dobrou
náladu.
Ing. Jiří Servít,
starosta
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Sokolovna ‐ jak pokračuje oprava (6)
Od posledního vydání Zpravodaje dne 12.12.2015 byly do dnešního dne
dokončeny krovy a celá sokolovna byla zakryta ochrannou fólií a pálenou
krytinou barvy antracit.
V prostorách pod střechou začala montáž strojovny vzduchotechniky. Montují
se i rozvody vzduchotechniky po celé sokolovně. Začala instalace rozvodů
elektřiny a rozvodů vody.
Ke dnešnímu dni je provedena fóliová střecha nad přísálím a fóliová střecha
(=terasa) nad hospodou. Na této terase bude konečnou krytinou betonová
dlažba uložená na plastových vyrovnávacích terčích.
Dokončily se vyzdívky příček na WC a přípojky splaškové a dešťové kanalizace.
Dokončuje se podřezání obvodových zdí celé budovy. Podřezání diamantovým
lanem jsme zvolili místo původně plánované chemické injektáže základů. Do
vzniklé spáry se vkládá 2 mm silná fólie.
Připravuje se výstavba výtahové šachty. Výtah bude přistavěný v místech
starých WC, směrem k domu p.Koženého.
Kdo by chtěl vidět podrobně, jak vypadá oprava sokolovny uvnitř, tak může
přijít na každé zasedání Zastupitelstva, kde vždy promítám aktuální fotografie
ze stavby. Nejbližší ZMM zasedá ve středu 2.3.2016 od 17:00 hod.
Rada městyse rozhodla vyhlásit záměr pronájmu hostince pod sokolovnou,
abychom mohli tyto prostory případně upravit podle představ nájemce.
Vážení spoluobčané,
pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo podněty k průběhu opravy, tak mě
prosím kdykoliv zavolejte na mobil.
25.2.2016
Zdraví
Ing. Jaroslav Pazdera,
místostarosta,
mb 603 823 787
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USNESENÍ č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN,
KONANÉHO DNE 16.12.2015
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I. SCHVALUJE :
1. Program jednání ZMM 7/2015.
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 7/2015.
3. Pronájem nebytových prostor v Měříně, Náměstí 156 – část p.č. 82 –
bývalá čekárna o výměře 26,55 m2 a přilehlého pozemku p.č. 83/4 v k.ú.
Měřín o výměře 60 m2 firmě Apulach Brno.
4. Cenu stavebních pozemků pro lokalitu Balinka II pro rok 2016 400,‐Kč
včetně DPH.
5. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2016 s organizacemi :
Římskokatolická farnost Měřín, Rybníčkáři a přátelé o.s., Jednota Orel
Měřín, Klub českých turistů, TJ Jiskra Měřín, Charita Žďár nad Sázavou,
Základní organizace Českého svazu chovatelů, Myslivecké sdružení STRŽ
Měřín, ZO Českého svazu včelařů, Kolpingova rodina Měřín, Dana
Prokopová, Pustina.
6. ZMM schválilo finanční odměnu místostarostovi a starostovi městyse za
celoroční mimopracovní činnost.
7. Strategický rozvojový dokument městyse Měřín.
8. Stanovy dobrovolného svazku obcí Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.
9. Rozpočtové opatření 6/2015/6ZM ze dne 11.12.2015 ve výši 937.902,‐Kč.
10. Rozpočet městyse Měřín na rok 2016.
11. Rozpočtový výhled městyse Měřín 2017 – 2022.
II . BERE NA VĚDOMÍ :
1. Zprávu o plnění usnesení ZMM 6/2015
2. Informace z jednání rady městyse.
3. Informace o dokumentárním filmu o městysu Měřín.
III. POVĚŘUJE :
1. Místostarostu městyse objednáním autorského dozoru stavby Kulturní
dům Měřín nad rámec dosud smluvně vyčerpaných 36‐ti hodin, dle
skutečně odpracovaných hodin, až do výše 80 tis. Kč. Úhrada bude
prováděna z úvěru akce.
2. Radu městyse vyhlášením záměru pronájmu nebytových prostor v KD
Měřín za účelem provozování restaurace.
3. Radu městyse provedením rozpočtových opatření 7/2015/1RM ke konci
roku 2015 v příjmech i výdajích
Ing. Jiří Servít, starosta v.r.
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Výpis č. 23 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 9.12.2015
1. RM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednala za přítomnosti členů Komise pro výstavbu a rozvoj jejich
zjištění, připomínky a návrhy k prováděným stavbám Městyse Měřína.
3. RMM projednala Žádost o uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě o
dočasném záboru pozemků na akci Modernizace –úsek 17,Exit 127 Řehořov ‐
Exit 134‐Měřín, ve kterém žádá ŘSD o zábor části pozemku p.č.1374/1 ve
vlastnictví Městyse Měřín o velikosti cca 359 m2 vedle cesty k Valše u mostu
pod D1 za nájemné ve výši 2.513,‐Kč.
RMM se rozhodla s touto žádostí souhlasit a rozhodla vyhlásit zveřejnění
záměru pronájmu části pozemku p.č. 1374/1 v k.ú. Měřín.
4. RMM projednala a vzala na vědomí zprávu o činnosti ORLA za rok 2015.
5. RMM vzala na vědomí Tiskovou zprávu od Vodárenské akciové společnosti,
a.s., o jejich rozhodnutí zvýšit cenu vodného + stočného na rok 2015 o 3%, tedy
z 89,90,‐Kč v roce 2014 na 92,60,‐Kč na rok 2015.
6. RMM rozhodla schválit Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni na
přípojku nízkého napětí pro Kulturní dům Měřín mezi Městysem Měřín a EON
Distribuce a.s. a rozhodla pověřit starostu podpisem smlouvy.
7. RMM projednala žádost o poskytnutí dotace organizaci STŘED, z.ú. Třebíč na
provoz sociální služby Linka důvěry a rozhodla se této žádosti nevyhovět.
8. RMM projednala další postup pro zajištění realizace chytrého semaforu u
hasičské zbrojnice včetně přístupových a odchozích chodníků a rozhodla
schválit výdaj 20.000,‐Kč pro p.Ivanu Tužinskou na zpracování a podání žádosti
na SFDI.
9. RMM vzala na vědomí protokol o výsledku kontroly dodržování právních
předpisů v ZŠ Měřín provedený Českou školní inspekcí dne 7.10.2015
s výsledkem: Nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
10. RMM projednala návrh změny Stanov Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
a rozhodla se předložit jej ZMM.
11. RMM projednala a souhlasí s Výroční zprávou o činnosti ZŠ Měřín za školní
rok 2014/2015 předložený ředitelkou ZŠ.

5

12. RMM vzala na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odbor
sociálních věcí o změně zástupce Městyse Měřína v pečovatelské službě z p.Ivo
Rohovského na Ing. Jaroslava Pazderu.
13. RMM projednala 2 žádosti Kolpingovy rodiny na akci: ADVENT V MĚŘÍNĚ‐
ohňová show, dne 13.12 od 17.00 do 19:30
1. Žádost o bezplatné užití veřejného prostranství – parkoviště na náměstí
2. Vypnutí veřejného osvětlení na stejném prostranství
RMM souhlasí s oběma žádostmi a pověřuje starostu zajištěním požadovaného
záboru.
14. RMM souhlasí s uložením kanalizační přípojky do pozemku ve vlastnictví
městyse Měřína p.č. 1693/4 a 1286 ke stavbě … za podmínky, že v případě
potřeby na výzvu městyse Měřína tuto přípojku bezplatně odstraní a uzavřou
smlouvu o zřízení služebnosti na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
s tím, že žadatelé uhradí náklady spojené s uzavřením smlouvy.
15. RMM vzala na vědomí žádost p. ..o přidělení bytu v DPS a rozhodla se
zařadit ji do seznamu uchazečů a pověřila místostarostu sdělit tuto skutečnost
žadatelce.
16. RMM vzala na vědomí výsledky místního šetření p. Bc. Věry Hradové u
uchazečky o byt v DPS p. … a rozhodla pronajmout jí byt.
17. RMM obdržela žádost TJ DS Březejc o finanční příspěvek na činnost
zdravotně postižených sportovců. RMM rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout
dar ve výši 2.000,‐Kč jako minulý rok.
18. RMM projednala žádost p. .. o souhlas se záměrem stavebníka na výstavbu
RD na parcele č. 460 v k.ú. Měřín. Součástí záměru je i vstup do obecního
pozemku p.č. 455 v k.ú. Měřín za účelem napojení RD na vodovodní řad. RMM
rozhodla na základě předložených podkladů souhlas vydat a vstup na obecní
pozemek pro vodovodní přípojku povolit s těmito podmínkami: žadatel na svůj
náklad zajistí vypracování smluv o zřízení služebnosti, geodetické zaměření
služebnosti, vytyčení všech sítí , uhrazení poplatku za vklad do katastru
nemovitostí, uvedení dotčených pozemků do původního stavu.
Výpis č. 24 z korespondenčního jednání Rady městyse Měřína ‐ 31.12. 2015
1.RMM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015/RM ze dne 31.12.2015
ve výši 1 840 034,‐Kč.
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2.RMM schvaluje smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi
městysem Měřín a firmou Viamat s.r.o., č.p 146 – bývalá provozovna
stavebniny AVAX (sběrné místo pro městys) z důvodu změny provozovatele.
3.RMM schválilo objednání projektové dokumentace od firmy Ing. Leoš
Pohanka na opravu místních komunikací ulic Pod Dálnicí a Na Nivech nutné k
žádosti o dotaci na MMR v roce 2016.
4.RMM schvaluje sazby stravného při tuzemských pracovních cestách dle
zákona 262/2006Sb.
Výpis č. 1 z jednání Rady městyse Měřína konané dne 20.1.2016
1. RM odsouhlasila program jednání, Usnesení RM 1‐1–16
2. RMM projednala návrh na uzavření Smlouvy o věcném břemenu
č: NM‐014330035393/001 mezi Městysem Měřín a E.ON Distribuce,a.s. o
věcném břemenu položení kabelu NN a pojistkové skříně na akci: „
Měřín,příp.NN, KD Městys Měřín“. Návrh předložené Smlouvy o věcném
břemenu je v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí… uzavřenou dne
18.9.2015. RMM pověřila starostu podpisem výše uvedené Smlouvy o věcném
břemenu.
3. RMM projednala Žádost o uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě o
dočasném záboru pozemků na akci Modernizace –úsek 17,Exit 127 Řehořov ‐
Exit 134‐Měřín, ve kterém žádá ŘSD o zábor části pozemku p.č. 1374/1 ve
vlastnictví Městyse Měřín o velikosti cca 359 m2 vedle cesty k Valše u mostu
pod D1 za nájemné ve výši 8.190,‐Kč. RMM na předchozím zasedání 9.12.2015
rozhodla vyhlásit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 1374/1 v k.ú.
Měřín. Záměr byl po zákonnou dobu zveřejněn. RMM rozhodla na základě
žádosti ŘSD pověřit starostu podpisem návrhu výše uvedeného Dodatku č. 2.
4. RMM projednala a vzala na vědomí zprávu s názvem „Zásahy 2015“
předloženou Sborem dobrovolných hasičů Měřín a vyslovuje SDH Měřín
poděkování za činnost v roce 2015.
5. RMM vyslovila souhlas s Žádostí o povolení prodeje starých nepoužívaných
lavic a židlí, předloženou Základní školou Měřín a navrhuje tyto předměty
nabídnout přednostně zdarma spolkům a organizacím v Měříně.
6. RMM vzala na vědomí Žádost o povolení hostování pouťových atrakcí na
pouti 2016 předloženou p. Janem Navrátilem, České Vrbné 1984. 370 11 České
Budějovice a rozhodla zařadit ji do seznamu žadatelů.
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7. RMM projednala Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou o umístění stavby
„Měřín, stavební úpravy NN ul. Zabrána“. Pro MM to znamená postavit si na
vlastní náklady 6 sloupů na veřejné osvětlení, které bylo dosud umístěno na
sloupech NN ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. S touto investicí do vlastních
sloupů nebylo v rozpočtu na rok 2016 počítáno a bude předložena ke schválení
zastupitelstvu formou rozpočtového opatření.
8. RMM projednala dopis od … obsahující žádost o vybudování inženýrských sítí
k jeho rodinnému domu . RMM rozhodla pověřit starostu odpovědí.
9. RMM rozhodla souhlasit s žádostí o umístění cedulí na sloupech VO,
upozorňujících na výstavu „STAVÍME, BYDLÍME“ v Třebíči a v Jihlavě
v termínech 22.1.‐4.2.2016 a 5.‐18.2.2016 předloženou fi. Omnis Olomouc, a.s.
10. RMM vzala na vědomí žádost p…. o přidělení bytu v DPS a rozhodla zařadit
ji do seznamu uchazečů a pověřila místostarostu sdělit tuto skutečnost
žadatelce.
11. RMM projednala a souhlasí s návrhem 2 licenčních smluv na použití
postavičky Večerníčka a Ferdy Mravence na fasádě Mateřské školy na dobu do
31.12.2020 za cenu 2 x 2000,‐Kč + DPH, celkem 4.000,‐Kč + DPH a pověřuje
starostu podpisem těchto smluv.
12. RMM projednala Dodatek ke „Smlouvě o jiných pracech a výkonech
č.19/TKO/2009“ ze dne 1.12.2008 s Technickými službami VM, s.r.o. o
provádění svozů odpadků v roce 2016 s přílohou Ceník prací a služeb pro rok
2016 a pověřuje starostu jejím podpisem.
13. RMM projednala v souvislosti se záměrem MM vybudovat chodník do
Pustiny od silnice č.602 po tok Balinky:
1. Návrh Žádosti o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu. RMM pověřuje starostu dopracováním této žádosti a zasláním na
odbor ŽP na MÚ Velké Meziříčí.
2. Návrh Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku s firmou VYROLAT
spol. s r.o., Nymburk, a pověřuje starostu jejím podpisem.
14. RMM projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o veřejných službách číslo
47/2016 s firmou ICOM transport, a.s., Jihlava, na zajištění autobusové dopravy
v mimopracovní dny a pověřuje starostu jejím podpisem.
15. RMM projednala Žádost předloženou společností AGRO‐Měřín, a.s o směnu
části pozemku p.č. 2821 (775m2) ve vlastnictví Městyse Měřín za p.č. 1691/2
(794m2) + p.č. 3081 (106m2) ve vlastnictví žadatele, vše v k.ú. Měřín a rozhodla
doporučit ZMM realizaci směny pozemků a rozhodla zveřejnit záměr směny.
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16. RMM vzala na vědomí žádost o místo správce Kulturního domu v Měříně
doručenou od …. .
17. RMM rozhodla schválit smlouvu na vedení evidence odpadů mezi TS Velké
Meziříčí a Městysem Měřín za cenu 3.000.‐Kč + DPH ročně a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
18. RMM projednala návrh p. Ing. Jaroslava Sysla, Ve Vrbí, Měřín, na vytvoření
„Naučné stezky městyse Měřína“ a rozhodla pozvat Ing. Jaroslava Sysla na
příští zasedání RMM.
19. RMM rozhodla schválit ceník služeb Městyse Měřín platný od 1.1.2016.
20. RMM rozhodla využít nabídky na zpracování projektové dokumentace pro
územní a stavební řízení ke stavební akci „Nástavba mateřské školy Měřín“
s Ing. Davidem Urbánkem za cenu 66.000,‐Kč.
21. RMM pověřuje starostu městyse přípravou podkladů pro výběrové řízení na
připravovanou rekonstrukci elektroinstalace v ZŠ Měřín.
22. RMM schválila podání žádosti na dotaci z výzvy č. 14 – IROP na předškolní
vzdělávání.
23. RMM vzala na vědomí a schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR pro akce
opravy místních komunikací a dětské hřiště v Pustině.
24. RMM vzala na vědomí a schvaluje podání žádosti o dotaci na Státní fond
dopravní infrastruktury na realizaci akce „Zpomalovací semafor Městys Měřín“.
25. RMM rozhodla objednat akustická měření v prostorách ZŠ Měřín, které
musí být provedeny na základě požadavků Krajské hygienické stanice
v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí el. Rozvodů a pověřuje místostarostu
jejich objednání.
26. RMM schválila nákup občerstvení pro maškarní průvod v Měříně .
NABÍZÍME:
‐ PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR V BUDOVĚ RADNICE za účelem
zřízení prodejny nebo služby (bývalá prodejna levného textilu).
‐ PRODEJ ZBÝVAJÍCÍCH DVOU STAVEBNÍCH PARCEL V LOKALITĚ
BALINKA II. Cena 400,‐Kč/ m2.
Informace na radnici.
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ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
Městys Měřín zveřejňuje na základě usnesení ZMM dne 16.12.2015, bod III. 2.
a usnesení RadyMM 4‐13‐16 záměr
pronájmu nebytových prostor
v Kulturním domě Měřín za účelem provozování restaurace.
Prohlídka pronajímaných prostor po dohodě s místostarostou městyse
p.Ing.Jaroslavem Pazderou – tel.č. 603 823 787.
11
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Vítání občánků
Dne 10.01.2016 proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Měřína slavnostní
přivítání narozených občánků mezi spoluobčany našeho městyse . Přivítali jsme 4
děti narozené ve druhém pololetí roku 2015 –
Veroniku Hladíkovou, Milana Součka, Barboru Čechovou a
Šárku Hlaváčovou.
Ke slavnostní atmosféře přispěl také kulturní program , který si připravily děti
z mateřské školy Měřín s paní učitelkou Štreitovou a děti z pěveckého a
hudebního kroužku LŠU pod vedením slečny Andrey Vaňkové..
Maminky byly na závěr obdarovány kytičkami a dárečky pro svá děťátka.
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Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém
zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako
ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá
elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už
vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř
15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného
komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické
recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
‐
‐

‐

‐
‐

Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na
místo bydliště.
Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu
nového zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit
na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2
odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste
byli nuceni koupit si nový.
Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu
„Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud
přinesete starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými
zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu
ohrožených dětí.
Dobrovolní hasiči ‐ se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000
hasičských sborů po celé republice.
Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz
nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.

Společnost ELEKTROWIN také organizuje akcí, při nichž můžete za odevzdaný
spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do
muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a
fecebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.
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Měřínský rodák ústavním soudcem
Ve středu 2. prosince 2015 schválil Senát Parlamentu České republiky
nominaci profesora JUDr. Josefa Fialy CSc. z brněnské právnické fakulty na
ústavního soudce. V tajné volbě mu dalo hlas 52 ze 71 hlasujících senátorů. Ve
čtvrtek 17. prosince 2015 jej jmenoval prezident republiky Miloš Zeman na
Pražském Hradě ústavním soudcem a předal mu jmenovací dekret. Při
slavnostním aktu byli přítomni předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a
předseda Senátu Milan Štěch. Profesor Fiala tak nahradil Vladimíra Kůrku,
kterému vypršel jeho desetiletý mandát ústavního soudce. Ústavní soud je tak
kompletní.
A nyní nahlédneme trochu do životní dráhy profesora Fialy. Josef Fiala se
narodil 12. března 1953 v Měříně v čp. 260. Otec pracoval jako dělník v n.p.Gala
Měřín, matka jako úřednice ve stejném podniku. Po absolvování základní školy
ve své rodné obci Měříně a po maturitě na gymnáziu ve Velkém Meziříčí
pokračoval ve studiu na právnické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně. Právnická studia ukončil v roce 1976. V roce 1978 po složení rigorózní
zkoušky získal akademický titul doktor práv /JUDr./ Po ukončení studia zůstal na
fakultě jako odborný asistent na úseku občanského práva. Kromě pedagogické
činnosti se věnoval vědeckovýzkumné práci, pravidelně publikoval články a
expertízy v odborných časopisech.
Po obhajobě habilitační práce v roce 1995 byl jmenován docentem pro
občanské právo na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde
vykonával v letech 1995 – 2001 funkci proděkana. Od roku 2004 byl vedoucím
katedry občanského práva. 6. listopadu 2006 byl jmenován profesorem pro
občanské právo.
Profesor Fiala je specialistou na občanské právo. Je členem legislativní
rady vlády a také působí jako poradce a člen rozkladových komisí. Byl
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asistentem několika ústavních soudců, má i advokátské zkušenosti a je
vedoucím autorského kolektivu učebnic občanského práva hmotného.
Prezident Miloš Zeman dal profesoru Fialovi přednost před několika dalšími
kandidáty. Profesor Fiala má dvě děti: Mgr. Tomáše Fialu a Mgr. Lenku
Sýkorovou. Manželka Mgr. Alena Fialová je povoláním učitelka základní školy,
v současné době vykonává funkci zástupkyně ředitele. Josef Fiala bydlí v Brně a
do Měřína pravidelně dojíždí do domku po rodičích. Ve své rodné obci Měříně
je dlouholetým a úspěšným předsedou Klubu českých turistů.
Zvolení profesora Fialy ústavním soudcem je vlastně nejvyšší ocenění a
završení profesní kariéry, jaké může právník ve svém životě dosáhnout. V galerii
významných měřínských rodáků mu bude vždy patřit čestné místo, a proto si
zaslouží blahopřání všech měřínských občanů. Svým jmenováním upozornil, že
na Českomoravské vrchovině u Velkého Meziříčí se nachází městys Měřín, kde
se Josef Fiala narodil a žil.
Mgr. Oldřich Hnízdil
Kronikář městyse

*******************************************************
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Zemřel význačný měřínský rodák
14. dubna 2015 jsme si připomněli v „Měřínském zpravodaji“ kulaté
výročí významného měřínského rodáka PhMr. Richarda Hajného, který se dožil
90 let.
Bohužel ale poslední den v roce 2015 jsme obdrželi smutnou zprávu. Ve
čtvrtek 31. prosince 2015 ve věku nedožitých 91 let Richard Hajný zemřel.
Pohřeb se konal 8. ledna 2016 v krematoriu v Praze – Strašnicích. PhMr.
Richard Hajný se narodil v Měříně v č.6. Vystudoval farmacii a jako lékárník
pracoval v Praze. Celý život se věnoval sportu a starší měřínská veřejnost jej
znala jako mezinárodního hokejového rozhodčího. Ke svému rodišti Měřínu měl
vždy vřelý vztah a rád se do Měřína vracel. Čest jeho památce.
Za zastupitelstvo městyse:
Ing. Jiří Servít
Starosta

Richard Hajný
v době, kdy byl
mezinárodním
hokejovým rozhodčím.
Statistika pohybu obyvatel
V roce 2015 se :
narodilo celkem
přistěhovalo se
odstěhovalo se
zemřelo
K 1.1.2016
z toho
Měřín
Pustina

Měřín +

Pustina

16 dětí
‐ 6 chlapců , 10 děvčat
29 obyvatel
34 obyvatel
16 obyvatel ‐ 8 mužů, 8 žen
celkem

1 950 obyvatel

1790 obyvatel
160 obyvatel
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909 mužů
881 žen
82 mužů
78 žen

Pan František Smejkal z Pustiny vzpomíná ………
Nedaleko městečka Měřín, schoulená pod nevysokým
kopcem se nachází Pustina.
V jejím středu stojí kaplička zasvěcená
PANNĚ MARII USTAVIČNÉ POMOCI.
Staří hospodáři moc dobře věděli, že bez reprodukce není produkce. Výhodně prodali
státního zaměstnance ( obecního býka), pořídili nového a ještě dost peněz zbylo.
V roce 1922 se do Pustiny přistěhoval pan Večeřa – klempíř. Bydlel u
Rozmarinů č.p.12 ve výměnku. Konšelé té doby se usnesli za zbylé peníze oplechovat
střechu kapličky za dosud šindelovou. Pro pana Večeřu to byl první kšeft ( zakázka).
Před dokončením práce mu uklouzla noha a on spadl na zem. Pád dopadl velmi
dobře, vyvázl bez zranění.
Za německé okupace bylo nařízeno a stanoven termín, že všechny zvony musí
být odvezeny na vlakové nádraží do Velkého Meziříčí. Odváželi ho s koňským
potahem na ráfovém voze po hrbolaté silnici.Srdce zvonu při tom vydávalo tajemný
klinkot, jakoby se zvon loučil s dědinou.
VÁLKA ZVONY VZALA, LÁSKA JE ZAS DALA
Roku 1946 obec koupila zvon nový o váze 38 kg, který zhotovil zvonařský mistr
Manoušek z Brna. Usazení a zprovoznění provedli místní tesaři :
p. Mejzlík Alois, č.p. 31
a p. Jurek Antonín, č.p. 15.
V roce 1965 se sloučily obce Pustina – Měřín. Tím také obec Měřín převzala
veškeré nemovitosti včetně kapličky. V pozdější době byla obec Měřín povýšena na
městys.
V roce 1969 byla obnovena vápenná omítka a nátěr střechy. Vrchní fasáda na
kapličku se uskutečnila téhož roku v srpnu.
Ve druhé polovině 20. Století byly vykrádány nejen kostely, ale také církevní
památky na vesnicích. Také v Pustině 2x navštívili kapličku nezvaní návštěvníci. Silný
visací zámek pro ně nebyl žádnou překážkou, avšak starý zámek ve dveřích s dlouhým
klíčem nepřekonali. Po těchto zmíněných událostech jsme nechali zhotovit dveře
nové.
Nejnamáhavější práce byla v r. 1996. Nejdříve se musel plech na střeše zbavit
koroze, pak 2x natřít základem a 2 x vrchní barvou. V současné době jsou k dispozici
barvy univerzální, takže nátěr stačí 1x. Po šesti až osmi letech provádíme nový nátěr.
Elektrické zvonění se pořídilo z finančních darů místních obyvatel 26. listopadu
2003 firmou Elektrozvon Kopečný, Olomouc. ZV záruční době bylo 2 x reklamováno.
22. prosince 2003 provedli výměnu elektrotechniky ( žádné zlepšení), 9. února 2004
přemístili motorek 0,8 kW na spodní část věžičky pod úroveň zvonu.
Únor 2002
výměna oken
Listopad 2003
elektrické zvonění
Březen 2004
výměna lavic.
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ADVENT V MĚŘÍNĚ 2015
Jak to vše proběhlo?
Vážení čtenáři, tak jak jsme slíbili v minulém zpravodaji, nabízíme informace
z akce „ADVENT V MĚŘÍNĚ 2015“.
1. adventní neděle
Na tuto neděli byly připraveny 2 akce. Odpoledne na náměstí probíhal
řemeslný trh, na kterém bylo možné zakoupit různé výrobky. Nabízeli je
šikulové z Měřína i okolí. Nechyběla nabídka nápojů na zahřátí, ani něco
sladkého na doplnění energie. Pro zpříjemnění atmosféry hrála reprodukované
hudba a atmosféru trhu doplňovalo ohniště.
Večerní program patřil dvěma vystoupením. Představení zahájili živou hudbou
členové hudební skupiny Litrpůl a na ně navázaly se svým programem děti a
lektoři ze Školy umění Měřín.
2. adventní neděle
Tentokrát na večerní akci vystoupily pod vedením svých učitelek děti z naší
mateřské školky. Po krásném programu přijel na koni za dětmi nebeský pošťák,
který vyzvedl jejich připravené dopisy pro Ježíška.
3. adventní neděle
Průvod dětí s lucerničkami byl předzvěstí dalšího pěkného večera. Děti
z Kolpingovy rodiny Měřín ukázaly své hudební nadání. V další části uvedly
scénku ČTYŘI SVÍČKY (Mír, Víra, Láska, Naděje), která velmi přispěla
k prohloubení prožívání adventní doby. O své se začala hlásit ohňová show,
která byla příjemným zpestřením večerního programu. Pokračování celého
večera vzala do svých rukou mládež a dospělí z Kolpingovy rodiny Měřín, kteří
po velkém aplausu museli pár písní zopakovat.
4. adventní neděle
Poslední adventní neděle byla v režii Základní školy Měřín. Učitelé připravili ve
velkém společenském sále fary dílničky, na kterých s dětmi vyráběli různé
výrobky s vánoční tématikou. Program po přesunu tradičně pokračoval u
stromečku na náměstí, kde děti s lektory nabídli návštěvníkům pěkné
vystoupení.
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********************************************
Tato akce proběhla za podpory Kolpingovy rodiny Měřín, Mateřské školy,
městyse Měřín, skupiny Litrpůl, Školy umění Měřín, Základní školy a měřínské
farnosti.
Chceme poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili tuto aktivitu.
Věříme, že se tento zajímavý projekt stane pěknou tradicí v Měříně, protože
návštěvnost na všech adventních akcích byla nad očekávání hojná. Za to Vám
všem velké DÍKY.
Fotografie z akce byly v lednu 2016 zveřejněny na infokanálu kabelové televize
Měřín.
Za kulturní komisi městyse Měřín

Ing. Zdeněk VLACH

Centrum pro zdravotně postižené nabízí své služby
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Žďár nad
Sázavou (dále jen CZP), funguje jako poradna pro zdravotně postižené. Zajišťuje
dostupné a kvalitní poradenské služby osobám, které v důsledku snížené
soběstačnosti nejsou schopny bez pomoci a podpory vyřešit vzniklou obtížnou
sociální situaci.
Nabízíme následující služby:
•
Zprostředkujeme kontakt se společenským prostředím, to znamená, že
poskytujeme informace o jiných neziskových organizacích, svazech a klubech,
které sdružují osoby s konkrétním zdravotním postižením nebo poskytují jiné
služby pro zdravotně postižené a seniory.
•
Informujeme o aktivitách Centra pro zdravotně postižené. Předáme informace
o poskytovatelích sociálních služeb v regionu, institucích, úřadech atd.
•
Poskytneme informace o ozdravných, relaxačních a rehabilitačních pobytech,
kurzech, rehabilitačním plavání nebo cvičení.
•
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Informujeme o dávkách, příspěvcích, výhodách a slevách.Poskytneme
poradenství ohledně průkazů OZP, jejich platnosti a výhodách z nich plynoucí,
dále parkovacích průkazů, příspěvku
na péči a jeho využití, hodnocení a posuzování úkonů péče, příspěvku
na mobilitu, pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, možnosti získání
příspěvku na nákup automobilu a úpravu koupelny a za jakých podmínek lze
tyto příspěvky získat.
•
Podáme informace o invalidních důchodech, možnosti získání sociální služby,
zaměstnávání zdravotně postižených osob, příspěvku na bydlení, slevy
na telefon, plyn, elektřinu, na které mají osoby se zdravotním postižením
právo.
•
Pomáháme s vyplněním různých tiskopisů, vypisováním žádostí, sepsáním
odvolání a námitek proti rozhodnutí o zamítnutí.
•
CZP je distributorem euroklíčů. Euroklíče rozdáváme klientům, kteří splňují
kritéria dána NRZP ČR, která je nositelem projektu.
•
Na CZP máme Psychologickou a Pedagogicko‐psychologickou poradnu pro
dospělé a děti. Službu zajišťuje našim klientům pan Mgr. Novotný.
Právní poradnu. Naši klienti zde řeší právní problémy týkající se zdravotního
postižení či dlouhodobé nemoci. Jedná se především o oblast pracovní, sociální.
Poradny jsou pro klienty centra poskytovány zdarma.
•
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek….
Jako fakultativní činnost nabízíme klientům zapůjčení kompenzační či
rehabilitační pomůcky. Zapůjčujeme mechanické invalidní vozíky, nástavce na
WC, toaletní křesla, různé typy chodítek, schodolezy. Cena za zapůjčení
pomůcky se pohybuje v rozmezí 3‐15 Kč za den podle pořizovací ceny pomůcky.
•
Rehabilitačně ozdravný pobyt k moři se letos uskuteční začátkem září. Jezdíme
do městečka Bibione v Itálii. Zájezd je vhodný pro osoby se zdravotním
postižením, rodiny s dětmi a seniory.
Kde nás najdete?
CZP pracoviště Žďár nad Sázavou, Komenského 1,
tel. 566 625 703 nebo 605 353 612
e‐mail: czp.zdar@volny.cz
Květoslava Růžičková, Jana Rajsk
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Betlém v Měříně v roce 2015
Letitou vánoční tradicí se u nás v Měříně stal výpravný biblický příběh
hraný v 10 hodin dopoledne a o půl deváté večer na Štědrý den. Ročník 2015
byl už dvanáctý. Na živý betlém se sjíždějí diváci ze širokého okolí. Pořadatelé
nás vždy překvapí něčím novým. Jako vždy mělo představení veliký úspěch a
sklidilo zasloužený potlesk.
Děkujeme touto cestou pořadatelům a hercům za jejich práci a krásná
představení.

Hlasování v anketě Zlatá jeřabina 2015
Od 1.3.2016 můžete svým hlasem podpořit ve 12. ročníku krajské ankety
Zlatá jeřabina nominované kulturní aktivity v kraji. V 1. kategorii kulturní
aktivita je nominován také „Měřínský živý betlém“.
Hlasujte od 1.3. do 31.3. na www.kr‐vysocina.cz/pocinroku ( hlas je
nutné potvrdit přes e‐mail). Každý může poslat pouze jeden hlas pro jednu akci
v každé kategorii. Více informací najdete na výše uvedených www. stránkách
Kraje Vysočina.
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Tříkrálová sbírka 2016
Celkem za farnost Měřín se vybralo
123. 355,- Kč
(o 2.591,- Kč více než loni)
Do sbírky se zapojilo 65 koledníků a 21 vedoucích.
Nejmladšímu „králi“ Petříku Musilovi je 4,5 roku a nejstaršímu vedoucímu panu
Rozmarinovi bude v únoru 81 let.
V jednotlivých obcích:
Měřín
Blízkov
Pavlínov
Chlumek
Meziříčko
Jersín
Černá
Pustina
Kyjov
Nová Zhoř + Geršov
Milíkov
Dědkov

51.511,‐
14.181,‐
13.010,‐
8.383,‐
7.410,‐
7.240,‐
6.291,‐
4.840,‐
3.100,‐
3.029,‐
2.270,‐
2.090,‐

Velké díky vedoucím, koledníkům, rodičům, kteří děti vypravili, a Vám všem za
Vaši štědrost!!!
L. Chlubnová
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ZPRÁVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ …

Vážení spoluobčané.
Sbor dobrovolných hasičů Měřín měl ke konci loňského roku 66 členů, z toho 10
mladých hasičů. Zásahová jednotka má 24 členů. Disponuje třemi zásahovými
automobily (CAS25 Karosa, CAS25 ŠkodaRTHP a DA Ford Transit), zásahovými
komplety, přenosnými požárními stříkačkami PPS12, PPS8, kalovým čerpadlem,
motorovou pilou a dalším vybavením.
V loňském roce sbor pořádal sběr železného šrotu, pálení čarodějnic,
ukázky činnosti na Dětském dni v Pustině a školce v Jersíně, mikulášskou
obchůzku, několik členů zalévalo zeleň, proplachovali kanalizaci a umývalo
silnice městyse. Pořádali jsme požární soutěže ,,Měřínský Krpál“ a díl seriálu
RegionCup mládeže v požárním sportu, kde soutěžili mladí hasiči. Družstva žen
a mužů se účastnila několika pohárových hasičských soutěží.
Zásahová jednotka se účastnila výcviku nositelů dýchacích přístrojů,
obsluhy motorových pil, školení velitelů a strojníků, námětového cvičení
dálkové dopravy vody. Také jsme asistovali na vánočních akcích. Jednotka byla
Krajským operačním střediskem (KOPIS) povolána na 25 zásahů.
Z dotací kraje a prostředků městyse bylo pořízeno další vybavení na
zásahy, například vysavač nebezpečného hmyzu. Ovšem největší akcí, které si
nešlo nevšimnout, byla rekonstrukce hasičské zbrojnice, která proběhla díky
zastupitelům městyse a dotačním programům.
Za povedenou práci patří všem zúčastněným veliký dík.
Na letošní rok má sbor v plánu kromě akcí jako sběr šrotu, nebo pálení
čarodějnic, opět uspořádat soutěže RegionCup mládeže, Měřínský krpál a také
budeme pořádat okresní soutěž v klasických požárních disciplínách. Bližší
informace uveřejníme na TVinfokanále.
Vše dobré v letošním roce přejí Hasiči Měřín

Zásahy 2015
1.1.
4.1.
31.1.
1.2.
5.3.
4.4.

Planý poplach‐Lidl
Požár‐Plechová bouda
Požár – Chaty
Požár‐Dopravní automobil
Požár‐Vekra okna
Požár –Kotelna

Stránecká Zhoř
2 auta‐10 osob‐30min
VelMez
Odvolání během výjezdu
VelMez
2auta‐8osob‐1hod
St.Zhoř‐Kochánov
2auta‐9osob‐30min
VelMez
1auto‐8osob‐4 ‐ 4 čl. dých. Tech.
Netín
1auto‐8osob‐1,5 hod
25

30.4. Tech. pomoc‐Monitoring
Měřín
28.5. Tech. pomoc‐hled.pohřeš.osoby Blízkov‐Dědkov
2.6. Tech.pomoc‐Rekreač.středisko
Záseka
5.6. Planý poplach ‐Lidl
Stránecká Zhoř
8.6. Planý poplach‐Lidl
Stránecká Zhoř
13.6.Požár‐Trávy
VelMez
14.6. Požár‐Chaty
VelMez
14.6.Požár‐Chaty
VelMez
24.6.Námětové cvičeni‐stavění protipo. zábrany VelMez
5.7. Požár‐Les
VelMez
24.7. Požár‐Pole
Pustina
25.7. Tech.pomoc‐kanál u kaplič.
Měřín
8.8.Požár‐pole
Měřín
1.9. Požár‐Výtahu
VelMez
10.9. Požár‐haly Tři Pyr.
VelMez
20.10.Námět.cv.‐Evaku.školy
VelMez
5.11.Námět.cv.‐vyš.budova
VelMez
7.11.Tech.pomoc‐Monito.Dohaš.klestí Měřín
23.12.Požár‐Bytu
VelMez

1auto‐6osob‐30min
2auta‐11osob‐3hod
1auto‐8osob‐1hod
1auto‐4osoby‐30min
1auto‐5osob‐30min
2auta‐9osob‐1hod
2auta‐12osob‐2hod
1auto‐6osob‐30min
1auto‐9osob‐4,5hod
2auta‐8osob‐1hod
2auta‐7osob‐1hod
1auto‐3osoby‐1hod
2auta‐7osob‐2hod
1auto‐5osob‐1hod
1auto‐6osob‐1hod
1auto‐8osob‐2hod
–4čl.dych.tech.
1auto‐6osob‐1hod
1auto‐4osoby‐1,5hod
1auto‐8osob‐30min

Zásahy 2016
4.1 Požár‐plyn.kotle
8.2 Požár ‐ sklepu
8.2 Planý poplach

Vel.Mez
Měřín
Vel.Mez.

odvoláni během výjezdu
1auto ‐ 5osob ‐ 30 min
odvoláni během výjezdu

**********************************************************************************

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
E.ON Distribuce oznamuje : z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soupravy bude přerušena dodávka elektrické energie :
Dne 08.03.2016 od 07.30 do 15.00 hod. – horní část náměstí mezi
č.p. 100 a 112
Z TOHOTO DŮVODU BUDE RADNICE 8.3.2016 UZAVŘENA a
Dne 11.03.2016 od 7.30 do 15.00 hod . ‐ ul. Jihlavská mezi křiž. s ul. Zabrána
a Růžová, ul. Růžová a Černická
26

MASOPUST 2016
Trochu historie :
Maškarní průvody měly několik významů. Jedním z nich bylo koledování, kdy
menší průvody v maskách chodily dům od domu, obveselovaly lidi a koledovaly
především tancem a různými humornými výstupy jednotlivých maškar. Před
ukončením masopustního období pak prošel velký průvod maškar vesnicí nebo
městečkem a vše končilo společnou zábavou na návsi nebo dvoře některého
velkého statku. Velikost průvodu, množství masek, tance, hry a vše ostatní, co
je nějakým způsobem spojené s masopustním průvodem vychází z místních
tradic.
A současnost :
Měřínem prošel letos maškarní průvod již 30. ledna. Tato sobota
vtipným , veselým a neúnavným maskám velice přála, protože celý průvod
doprovázelo krásné slunečné počasí. Opět se našlo několik domácností, které
průvod očekávaly s občerstvením a dobrou náladou.
Děkujeme organizátorům „maškary“ za zachovávání této krásné tradice i
všem maskám, které věnovaly nemálo času na přípravu masky a svůj čas pro
pobavení všech občanů, kteří se bavit chtějí.
Věříme, že příští rok se maškarní průvod v Měříně sejde opět.
Tradiční šibřinky se letos odehrály pod záštitou Klubu českých turistů
Měřín 20. února v restauraci U Kohouta. I tam platilo heslo : Kdo se chce bavit,
tak přijde a baví se.
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Kolpingova rodina MĚŘÍN

VÁNOČNÍ KONCERT
27.prosince se uskutečnil v měřínském kostele sv. Jana Křtitele ve
spolupráci s farností Měřín další z vánočních koncertů pod názvem: „Zpívej
v čase vánočním“. Na koncertě vystoupil 10 členný pěvecký sbor FONS z baziliky
Nanebevzetí Panny Marie ze Žďáru nad Sázavou pod vedením dirigentů
Miroslavy Smékalové a Leoše Drahotského.
Koncert, netradičně zahájili zpěváci na kostelním kůru nádhernou
skladbou Ave, od současného skladatele Jiřího Temla. Po úvodním slově pana
Karla Pacala, který vánoční koncert uváděl, celý sbor nastoupil před návštěvníky
koncertu v přední části kostela.
Druhou skladbou „Zpívej v čase vánočním“ předvedl své profesionální
pěvecké umění, které publikum na závěr ocenilo bouřlivým a dlouhým
potleskem ve stoje.
Následující skladby pocházející z renesančního období, byly doplněny
několika spirituály. Koncert pokračoval vybranými skladbami slavného
hudebního skladatele Jana Jakuba Ryby z České mše vánoční (Hej mistře). Tímto
jsme si připomněli 250 let od jeho narození a 200 let od jeho smrti. Zazněly tyto
části: Kyrie, Gloria, Communio.
Závěr patřil koledě „Narodil se Kristus Pán“.

Děkujeme všem za pomoc při organizaci této pěkné vánoční akce.
Ing. Zdeněk Vlach, předseda KR Měřín

VÁNOČNÍ BESÍDKA
28.12.2015 proběhla ve společenském sále fary Měřín vánoční besídka
dětí a mládeže hudebně dramatického kroužku Kolpingovy rodiny Měřín.
Už při samém vstupu na pódium diváci odměnili a povzbudili děti potleskem
a to ještě nevěděli, že do scénáře besídky budou zapojeni i oni. V příběhu
o narození Ježíška, vystupovalo velké množství zvířátek, která nabízela svoji
ochranu spasiteli, jehož příchod na tento svět se blíží. Svoji roli měli
samozřejmě i pastýři, kteří měli být prvními mezi lidmi, kteří spaří Ježíška.
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Zástup velkého množství andělů, mezi nimiž bylo i dítko až z daleké Budapešti,
připravil vše potřebné, tak aby vše dobře dopadlo.

Foto: KR Měřín
Děkujeme všem účinkujícím, vedoucí hudebně dramatického kroužku
Mgr. Haně Pacalové a mládežnickému týmu za velmi pěknou besídku.
Ing. Zdeněk VLACH, předseda KR Měřín

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY 2016
V neděli 31. ledna ve 14 hodin opět přicházeli děti i dospělí, aby společně
ztrávili volný čas a užili si tradiční „Dětské šibřinky“, jejichž program se
odehrával ve všech společnských prostorách fary v Měříně. Letošní program byl
na téma „Zvířátka“. Celou akcí provázeli dvě roztomilé zebry, které to tam
pěkně roztočily. V hlavním sále samozřejmě nemohla chybě pestrá výzdoba,
písničky z pohádek a ani barevné světelné efekty. Při soutěžích byly děti za své
výkony samozřejmě odměněny. Asi nejvíce se jim líbila střelba na „živého“
divočáka .
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Nechybělo: taneční vystoupení dětí a mládeže; klidový režim, aby se mohli
všichni občerstvit a posílit; soutěže o nejhezčí masku, nejmladší masku, a
samozřejmě pěkné ceny do základní i losované společenské hry.
Poděkování patří: za vstřícnost všem našim sponzorům, za podporu našim
příznivcům, všem těm, kteří se podíleli na přípravách, organizaci a zajištění celé
akce, také návštěvníkům, kteří nás mile překvapili hojnou účastí, děkujeme za
dobrovolné příspěvky a velké DÍKY za pomoc při úklidu.
Ing. Zdeněk VLACH, předseda KR Měřín

DĚTSKÝ BAZAR
Kolpingova rodina Měřín a jejich přátelé pro Vás připravují „Dětský bazar“.
Příjem zboží:
JARNÍ A LETNÍ DĚTSKÉ OBLEČENÍ, HRAČKY, SPORTOVNÍ VYBAVENÍ
Kdy:
Datum
11.04.2016
12.04.2016
13.04.2016
14.04.2016

Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Příjem/Prodej
Příjem
Prodej
Prodej
Prodej

Od
07:30
07:30
07:30
07:30

Do
16:00
16:00
16:00
16:00

Kde:
Společenský sál fary Měřín (vchod ze dvora)

NEDĚLNÍ POSEZENÍ S HUDBOU
Vážení přátelé živé hudby, 24.04.2016 pro Vás Kolpingova rodina Měřín opět
připravuje akci „Nedělní posezení s hudbou“. Akce proběhne ve společenském
sále místní fary od 14:00 hod. K poslechu zazní lidové písně doprovázené
harmonikáři a vozembouchaři. Budeme rádi, když přinesete něco na zoubek pro
sebe i ostatní. Další občerstvení zajištěno. Vstupné pouze z vlastní vůle.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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BESÍDKA KE DNI MATEK
V neděli 08.05.2016 v 15 hod. proběhne besídky ke dni matek. Vystoupí
děti a mládež hudebně dramatického kroužku Kolpingovy rodiny Měřín. Akce
proběhne ve společenském sále fary Měřin.
***************************************************************

V
ážení příznivci sportu,
sdělujeme, že 5. ročník závodu nemotorových vozidel „NEMOTORA‐CAR“
v tomto roce bude. Využijte tuto akci a vyzkoušejte své stroje. Vítány jsou
především unikátní závodní stroje vlastní výroby.

Foto: archiv KR Měřín

Závody proběhnou v sobotu 21.05.2016 na parkovišti u zdravotního
střediska v Měříně. Registrace závodníků od 14:30 do 15:00 hod.
Po zkušenostech z minulých ročníků, akce proběhne za každého počasí.
Výjimkou je samozřejmě bouřka a další přírodní živly, které by mohly ohrozit na
životě a zdraví. V případě špatného počasí se závody budou průběžně měnit v
"závody nemotorových plavidel" .
Zveme všechny závodníky velké i malé, aby předvedli dovednosti a
změřili své síly na připravené závodní dráze.
V rámci závodů bude připraven doprovodný program, který poskytne
mladším i starším další pestré zážitky.

LETNÍ TÁBOR KR MĚŘÍN
Opět nabízíme možnost příjemného prázdninového pobytu pro Vaše děti.
Oblíbený letní tábor bude letos pořádán v termínu 21. – 27. srpna 2016.
Ubytování bude zajištěno v rekreačním zařízení Vyhlídka, která se nachází 2 km
nad městem Blansko. Je to oblast Moravského krasu s výhledem do dalekého
okolí a s velkým množstvím výběru nabízených aktivit. Cena tábora je
stanovena na 2500,‐ Kč.
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Pacalová, 606 907 710.
Ing. Zdeněk VLACH, předseda KR Měřín
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY ….

Zápis dětí do Mateřské školy Měřín
na školní rok 2016‐2017
dne 27. dubna 2016 od 8.30‐ 15.30 hod..
Základní podmínka přijetí:
dítě má povinné očkování ( zákon 258/2000Sb.)
Kritéria přijímání dětí do MŠ :
všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky a děti s odkladem školní docházky
ostatní děti podle věku, v pořadí od nejstaršího po nejmladší ,
do počtu volných míst
________________________________________________________
Pozn.
zákonní zástupci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
při zápisu přiloží doporučení pediatra a speciálního pedagogického
centra
Cizinci, jako zákonní zástupci dětí , při zápisu předloží povolení
k dlouhodobému, trvalému pobytu, přiznání dočasného útočiště,
přiznání statutu uprchlíka.
Žádost o přijetí do MŠ si můžete vyzvednout v mateřské škole.
Jana Janů, řed. MŠ Měřín
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Zprávy ze základní školy
Letošní zima – stejně jako několik předchozích – se vyznačuje naprostým
nedostatkem sněhu a ledu. Nemůžeme proto uspořádat lyžařské kurzy pro žáky
sedmého ročníku. Ale o něco lepší je to s bruslením, jehož výuka je také
součástí našeho školního vzdělávacího programu. V lednu se všechny třídy naší
školy zúčastnily bruslení na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí a užily si tam
to, co ve volné přírodě letos téměř nebylo možné. Někteří si zkoušeli první
bruslařské kroky, zájemci z řad starších chlapců hráli hokej. Všem se takto
pojatá tělesná výchova moc líbila.

U letošního zápisu do prvních tříd jsme v letošním roce přivítali 52
budoucích prvňáčků, které do naší školní jídelny doprovodili jejich rodiče. Děti
si popovídaly se svými budoucími učitelkami a dostaly drobné dárky. Rodiče se
mohli v průběhu čekání posadit u připravených stolků a nabídnout si kávu nebo
čaj, které jim připravovaly žákyně druhého stupně. Ve školním roce 2016/2017
budou v naší škole otevřeny dvě třídy prvního ročníku.
Začátek kalendářního roku je spojen s okresními koly vědomostních
olympiád. Letošní výsledky jsou v této oblasti vynikající – Lenka Tomanová z 9.
A se v matematické olympiádě umístila na 1. – 2. místě a Kateřina Panáčková
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z 9. A obsadila 2. – 3. místo v olympiádě z českého jazyka. Obě postupují do
krajského kola. Na olympiádě z anglického jazyka obsadila Klára Dvořáková z 8.
A krásné třetí místo. V celostátním kole soutěže mladých matematiků Jáma
lvová získala Lenka Tomanová 5. místo. Tyto úspěchy si zaslouží pochvalu a
ocenění.
V naší škole působí v současné době celkem čtyři oddělení školní družiny.
Děti si zde mají nejen odpočinout po dopolední výuce, ale mohou také rozvíjet
svoje dovednosti. V rukodělné oblasti se jim v lednu a únoru velmi dařilo.
Vyráběly sněhuláky z papíru, zkoušely si tkaní z barevných přízí na
jednoduchém papírovém stavu a šily oblíbenou filmovou postavičku Mimoně.
Kromě toho mohou pravidelně sportovat a hrát různé stolní hry. Ke zlepšení
prostředí byly před družiny zakoupeny barevné skříňky na školní tašky, které
dříve zabíraly místo v družinách.
Mgr. Iva Kolářová

FARNÍ OKÉNKO …

Jarní odkrývání
Když na prahu jara odtaje sníh, objeví se leccos. Nejrůznější odpad, sáčky,
plechovky a jiné obaly, zbytky jídla nebo ohořelých klacíků, které kdysi v zimě
zapadly do sněhu či zapadly sněhem, vykukují na povrch ve vší své nahotě (a
někdy i v rozkladu). To, co jsme pokládali za dávno ztracené a zmizelé, nás
uhodí do očí. Co teď s tím? (Jistě, ta bíla radost, či starost nám letos chybí.)
Když se na prahu jara oteplí, odložíme tu čepici, tu šálu, tu zimník a
vystavíme se slunci. Ale jen na chvíli – než zjistíme, že po zimě vypadá naše
tělesná schránka méně vábně. Hned je poznat, kdo přibral tu deko, tu kilo, tu
třeba i více. To, co jsme pokládali za bezpečně ukryté pod tlustými svetry a
dlouhými kabáty, se připomíná o slovo. Co teď s tím?
Když na prahu jara zavane vítr odjinud, než jsme zvyklí, obrátí se leccos
naruby. Stará plachta na hromadě dříví, halabala přitlučený térpapír na
kůlničce, igelit na místě rozbitého okénka, které se nám pořád ještě nezachtělo
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zasklívat, vysloužilý koberec, pod nímž se rozbujel nečekaný zárodek kompostu
– to všechno odkrývá svoje stinné stránky. To, co bychom radši neviděli – a
zvláště to, co bychom radši nedávali vidět druhým – se vystavuje světu s určitou
bezostyšností. Co teď s tím?
Když se na prahu jara v kalendáři objeví na dohled Velikonoce, klademe si
možná podobnou otázku. Na povrch vyplouvá a vynořuje se leccos, zač bychom
se možná spíše styděli. Ve všem tom jarním odkrývání nám může připadat, že i
to všechno, co jsme bezpečně ukrývali a tutlali ve svém nejhlubším nitru, v tom
bezpečně zamčeném trezoru svého svědomí, najednou vyvěrá na povrch a
vystavuje se všem na očích. Co teď s tím?
Přichází čas jarních úklidů. Bereme do ruky koště či hrábě, lopatu a hadr se
smetákem a vrháme se do toho. A najednou zjistíme, že je nám jaksi lépe,
protože sluníčko prohřálo to, co bylo zimou ztuhlé, z tváří se nám vytrácí zimní
bledost a vrací se červená barva – a na ten uklizený dvorek či zádveří je hned
veselejší pohled. Možná i nějaké to kilo shodíme či vypotíme, a už nám není
zatěžko vystavit se dalším a dalším slunečním paprskům.
Přichází čas jarních úklidů, a to dost možná nejen navenek. Možná by se
slušelo a hodilo otevřít, vyvětrat a vypucovat i ten trezor svědomí. Třeba v něm
najdeme zbytky od loňska, které by mohly začít trouchnivět, plesnivět a tlít.
Třeba v něm najdeme zatuchlé a dlouho nevětrané kouty, které volají po jarním
větru. Třeba v něm najdeme slepá místa, které je potřeba vystavit slunci. Slunci
nedělního rána. Slunci Velikonoc.

Co jsme prožívali…
Do nového roku jsme vstoupili nejen s přípitkem a přáním všeho dobrého, ale
také s modlitbou a Božím požehnáním. Na naši touhu po lepším poznávání víry
v Boha odpovídají pravidelná večerní setkávání na faře jedenkrát za čtrnáct dní.
Rovněž nemalá skupina mladých pokračovala po cestě poznávání a života, cílem
je přijetí svátosti biřmování. Někteří jsme prošli duchovní obnovou, tedy
objevováním Božích cest v našem životě. Spolu s otcem Františkem Hrůzou
jsme oslavili jeho – již 93. narozeniny.
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Co je před námi…
Prožíváme čas postní, který bude zakončený Velikonočními svátky 27. března.
Kromě obvyklých činností zveme seniory na 8. března na první letošní setkání.
Začátek je v 9 hodin. Mládež se vypraví v sobotu 19. března na Diecézní setkání
s otcem biskupem. Tato setkání jsou každoroční u příležitosti Světového dne
mládeže s papežem Františkem. Velikonoční očista svátostí smíření bude ve
farnosti v úterý 15. března od 13. do 17. hodiny.
Velikonoční bohoslužby
Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, který vrcholí Slavností vzkříšení
Krista. Bohoslužba se žehnáním ratolestí, na památku Ježíšova slavného vjezdu
do Jeruzaléma bude v 8 hodin ráno. Druhá bude v obvyklém nedělním čase,
tedy v 10:30 hod.
Na Zelený čtvrtek je začátek bohoslužeb v 18 hodin. Tento den si připomínáme
Ježíšovu poslední večeři, jeho zajetí v zahradě Getsemanské, tedy počátek
utrpení. Také po celou noc bude příležitost k modlitbě.
Velký pátek, den, kdy Kristus umírá na kříži, pro nás a naši spásu. Je to den
přísného postu. Bohoslužby začínají v 18 hodin.
Velikonoční vigilie je noční bohoslužba, která začíná ve 20 hodin. Je to čas, kdy
slavíme vzkříšení Pána Ježíše.
Neděle vzkříšení Krista, Velikonoční svátky, jsou největšími křesťanskými svátky.
Bohoslužba začíná v 8:00 a 10:30 hod. 14:00 Te Deum.
Velikonoční pondělí v 8:00 hod.
Poutě v naší farnosti v roce 2016
Meziříčko – Kaple sv. Jana Nepomuckého – 15. května
Geršov – kaple sv. Terezie od Ježíše – 29. května
Černá – kaple sv. Antonína Paduánského – 12. června
Měřín – kostel Narození sv. Jana Křtitele – 26. června
Jersín – kaple sv. Anny – 24. července
Chlumek – kaple Nejsvětější Trojice – 28. srpna
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Dědkov – kaple Panny Marie Bolestné – 18. září
Blízkov – kaple sv. Václava – 25. Září
Připravujeme farní pouť na poutní místa Francie od 4. do 11. 8.
Zápisy z matrik
Z vody a Ducha svatého se znovunarodily tyto děti: Šárka Kateřina Hlaváčová
z Měřína a Samuel Šimon Charvát z Českých Budějovic.
Na věčnost nás předešli:
Jaromír Palas z Otína, Jaroslava Hladíková z Měřína, Anna Hrušková ze Žďáru
nad Sázavou, Jiří Indra z Měřína, Františka Jašová z Blízkova, Anežka Syslová
z Měřína, Anežka Veselá z Měřína, Eliška Vršková z Měřína, Květoslava
Janečková z Měřína, Jiřina Hladíková z Jersína.
Požehnaný čas přejí
Mgr Josef Havelka, farář a Mgr Zdeněk Drštka, kaplan
***************************************************************************

Základní organizace Českého svazu včelařů Velké Meziříčí se sídlem v Měříně
Čas utíká jako voda a už se blíží konec března, tj. doba, kdy se chtějí
členové Základní organizace Českého svazu včelařů Velké Meziříčí pochlubit
jaké mají úspěchy ve své činnosti, ale také sdělit své problémy, se kterými se
potýkají.
Díky velkému pochopení Úřadu městyse v Měříně je připravov již pátý
ročník
v č e l a ř s k é v ý s t a v y.
Její konání je připravováno na 26. až 29. března 2016 do zasedací
místnosti městyse Měřína ( vchod ze dvora nad knihovnou).
Přístupná bude v sobotu
26.3. od 9.00 hod. do 16.00 hod.
v neděli
27.3. od 9.00 hod. do 16.00 hod.
v pondělí
28.3. od 9.00 hod. do 16.00 hod. a
v úterý
29.3.od 9.00 hod. do 16.00 hod.
Na výstavě bude možné si zakoupit různé včelařské pomůcky, medové
perníčky, voskové figurky, kosmetiku, med, medovinu i medové pivo.
K vidění budou i živé včely.
Zveme k prohlídce širokou veřejnost i děti ze základní i mateřské školy.
Alois Hájek ‐ předseda ZO ČSV Velké Meziřičí
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INZERCE

AUTO – PNEU – SERVIS
LADISLAV TROJAN
Za Hřbitovem 651, Měřín

Tel. 776 59 50 59
www.trojan.wgz.cz
-opravy všech značek
-příprava na STK
-autodiagnostika

-přezouvání a lepení pneu
-montáže autopříslušenství
-prodej autodílů a pneu

Půjčovna svatebních a spol.šatů.
GABRIELA STRÁNSKÁ
Za Hřbitovem 651, Měřín

Tel. 722 14 60 94
www.trojan.wgz.cz
-doplnky,kabelky,boty,bižuterie...
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Pozvánka na koncert Společná věc 2016
Přijměte pozvání na koncert Společná věc, který se uskuteční ve Velkém
Meziříčí ve čtvrtek 21.4.2016 v 19 hodin v kinosále Jupirer clubu.
Tomáš Pfeiffer a Vodnářský zvon vytváří jedinečné souznění hráče a nástroje, tvoříc
tak neopakovatelný umělecký zážitek. Návštěvníci koncertu uvidí výjimečný
multimediální projekt spojující historický nástroj Vodnářský zvon s unikátní
velkoplošnou parabolickou projekcí. Filmový doprovod – příběh pro jednotlivé
skladby koncertu je inspirován každodenním životem. V tónech tohoto nástroje –
Vodnářského zvonu lze prožít hloubky rezonance, která dle odkazu dávných mistrů
kladně působí na celou bytost i prostor. Na závěr koncertu budete mít možnost vidět
Vodnářský zvon zblízka a pozorovat krásu vodní hladiny, která při fortissimech levituje
v tisících kapičkách, nebo vytváří rezonanční obrazce. Chcete‐li zažít jedinečný
kulturní zážitek, jste srdečně zváni na koncerty Společná věc.
Předprodej vstupenek: e‐shop www.dub.cz, programové oddělení Jupiter club, s.r.o.,
Náměstí 17, tel: 566 782 004, info: 566 678 144, 775 678 144.
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