OKÉNKO RADNICE

Vážení občané,
po uplynutých prvních dvou měsících roku 2019 vychází nové číslo „Měřínského
zpravodaje“. Po sněhu na naší sjezdovce není téměř památky, led na rybnících povoluje, a
tak nezbude rodičům s dětmi, o následujících jarních prázdninách, navštívit za účelem
zimních radovánek vyšší polohy naší republiky.
V letošním roce nás čeká spousta stavebních prací, jejich příprav a zhotovení projektových
dokumentací. Již v loňském roce bylo zažádáno o dotace na některé připravované projekty,
zejména na rekonstrukci autobusového nádraží a s ním související doprovodné infrastruktury
v centru obce, chodník do Pustiny s návazností na autobusové zastávky, zvýšení kapacity
mateřské školy s rozšířením parkovacích ploch pro rodiče, rekonstrukce kuchyně základní
školy, včetně příslušenství a technického vybavení, opravy místních komunikací Zabrána a
Zabránka, parkoviště u základní školy, u nového hřbitova apod.
Ze zahájených staveb pokračuje realizace inženýrských sítí na Balince, a sice její čtvrtá etapa.
Obsahuje přípravu pro výstavbu pěti rodinných domků a pro projekt „Transformace Domova
Kamélie Křižanov“, v rámci kterého postaví Kraj Vysočina dva objekty pro komunitní
domácnosti a jeden denní stacionář. V průběhu dubna bude zahájena stavba přechodu na
ulici Černická. V letních měsících budou průběžně opravovány chodníky na ulicích Brněnská
a Náměstí. Výstavba opěrné zdi v Pustině, která by mohla probíhat v letních měsících, bude
prvním krokem k realizaci plánovaného dětského hřiště. V běhu je výstavba naučné stezky
Měřínem s mnoha zajímavými zastaveními v délce asi 17km.
Zahájeny jsou projektové práce na pořízení změny č.1 územního plánu Měřína a na studii
zástavby území u Pustiny pro rodinné domy. Stejně tak pokračují práce na projektu přeložky
kabelů nízkého napětí do země na ulici Zarybník, který zpracovává firma E.ON. Připravujeme
zadání projektových prací na místo aktivního odpočinku pro všechny věkové kategorie na
Balince (bývalé hřiště na Zarybníku), rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ulicích Pod
Dálnicí, Černická a částečně na Zarybníku, kompletní rekonstrukce chodníku na ulici
Blízkovská. V dalších vydáních zpravodaje budou upřesňovány postupy prací.
Podrobnější informace budou vždy doplňovány na stránkách městyse Měřína v záložce
„Rozvoj a investice“.
Na závěr mi dovolte popřát dětem pěkné jarní prázdniny a všem ostatním hezké
nadcházející jaro 2019.
Ing. Jiří Servít
starosta

Výpis z jednání č. 15 Rady městyse Měřína konané dne 12.12.2018
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM rozhodla o stanovení místa, dne a doby svatebních obřadů:
místo: Obřadní síň Městyse Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín
• začátek obřadu: 9.00-13.00
• den: sobota
Obřady konané mimo toto rozhodnutí budou zpoplatněny.
3. RMM projednala Dodatekč.2 ke smlouvě se ZDAR, a.s., Žďár nad Sázavou o prodloužení
závazku veřejné služby na zajištění dopravní obslužnosti, ve kterém se stanovuje pevná cena
37,33 Kč/ujetý km a prodloužení termínu platnosti smlouvy do 31.12.2019. RMM pověřila
starostu podpisem.
4.a. RMM projednala návrh Dodatku č. 5 Nájemní smlouvy mezi MM a LDO Měřín, družstvo,
o změně nájemného z 50% v roce 2018 na 10% v roce 2019 z tržeb za prodané dříví s platností
od 1.1.2019. RMM rozhodla předložit návrh Dodatku na jednání ZMM.
4.b. RMM vzala na vědomí Zápis ze členské schůze LDO konané 27.11.2018.
5. RMM projednala návrh Smlouvy o správě lesních pozemků patřících MM mezi MM a LDO
Měřín, družstvo a rozhodla předložit návrh smlouvy na jednání ZMM.
6. RMM projednala a schválila Spisový a skartační řád MM s platností od 1.1.2019.
7. RMM projednala nabídku MetalPro Vysočina s.r.o. na opravu bran na novém hřbitově .
RMM rozhodla předložit nabídku na jednání ZMM.
8. RMM projednala Dodatek č.1 k příkazní smlouvě o poskytování služeb pověřence GDPR,
předložený Mgr. Lubošem Klimentem, který městys Měřín zastupuje jako pověřenec GDPR.
V dodatku se konstatuje, že předmětem smlouvy není poskytování právních služeb a že
pověřenec uzavřel pojistku na výkon této služby ve výši 1. mil. Kč.
RMM rozhodla s dodatkem souhlasit a pověřuje starostu podpisem dodatku.
9. RMM schválila nákup věcných dárečků pro děti, které vystupovaly na Vánočních
koncertech ŠUM Měřín .
10. bod vynechán
11. RMM projednala žádost obyvatel ul. Poštovní o vybudování veřejného osvětlení na konci
této ulice směrem k D1. RMM rozhodla provést místní šetření.
12. RMM projednala žádost Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. o příspěvek
na činnost. Z důvodu GDPR nechtějí poskytnout info, zda poskytují službu někomu z Měřína.
RMM rozhodla příspěvek neposkytnout.
13. RMM projednala vyjádření advokátní kanceláře zastupující fi. APULACH, s.r.o.
k požadavku MM na zaplacení daru ve výši 100.000,-Kč, který byl slíben v nájemní smlouvě
mezi APULACH a MM na 2018. MM tento závazek několikrát písemně urgoval. ZMM na svém
zasedání 10.9.2018 neschválilo žádost APULACH o prominutí této dlužné částky.

Dle vyjádření této AK není tento slib podle zákonů ČR vymahatelný a Apulach, s.r.o. nechce
tento dar poskytnout. RMM rozhodla požádat právničku Mgr. Sklenářovou o stanovisko
k této záležitosti.
***************************************************************************
USNESENÍ č. 8/2018 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO
DNE 17.12.2018 v 17.00 hodin
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I. SCHVALUJE :
1. Program jednání ZMM 8/2018.
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 8/2018.
3. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městyse Měřín na rok 2019.
4. Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva městyse Měřín na rok 2019.
5. Výbor pro výstavbu a rozvoj Zastupitelstva městyse Měřín ve složení :
Josef Hrad
Ivo Horák
Ing. David Urbánek
Ivo Rohovský
Ing. David Robotka
Stanislav Bartušek
Stanislav Symonides
6. Smlouvu o správě cizího majetku – lesních pozemků ve vlastnictví Městysu Měřín mezi
městysem Měřín
a LDO Měřín.
7. Dodatek č.5 nájemní smlouvy uzavřené 25.3.2010 mezi členskými obcemi LDO Měřín
a LDO Měřín, družstvo.
8. Bezúplatné převzatí recyklátu ze stavby III/3518 Měřín -průtah, most a chodníky za
účelem dalšího využití.
9. Dodatek č.1 ke smlouvě uzavřené dne 7.9.2017 mezi městysem Měřín a Svazem
vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „Měřín – novostavba vodovodu a kanalizace
Balinka III.etapa“.
10. Dodatek č.1 ke smlouvě uzavřené dne 3.7.2018 mezi městysem Měřín a Svazem
vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „Měřín – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
ul.Zabrána“.
11. Smlouvu mezi městysem Měřín a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na akci
„Měřín – lokalita Balinka – IV etapa, Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD“ .
12. Smlouvu o dílo, Dodatek č.2 – III/3518 Měřín – průtah a most ev.č. 3518-1 mezi
městysem Měřín a AQUASYS spol. s r.o. Žďár n.S.
13. Prodej pozemků p.č.187/57 a 187/58 v k.ú. a obci Měřín dle GP 1125-105/2018.
14. Prodej a pronájem pozemků v lokalitě Stáj – Zhoř.
15. Podání žádostí o dotace z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ z MMR ČRobnova komunikací, obnova staveb a zařízení dopravní infrastruktury, přestavba
veřejných budov, obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů, budování a obnova
míst aktivního a pasivního odpočinku.

16. Podaní žádosti na rozvoj technické infrastruktury pro výstavbu RD.
17. Předložené veřejnoprávní smlouvy na rok 2019.
18. Předložené dohody o provedení práce členů zastupitelstva.
19. Rozpočtová opatření 8/2018/6ZM ze dne 17.12.2018 ve výši 9 099 058,-Kč.
20. Střednědobý výhled rozpočtu městyse Měřín na období 2020-2024.
21. Rozpočet městyse Měřín na rok 2019.
22. Usnesení k určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
II. BERE NA VĚDOMÍ :
1.Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva městyse Měřín.
2.Zprávu z jednání Rady městyse Měřín.
3.Informace o projektové dokumentaci na vybavení kuchyně ZŠ Měřín.
III. REVOKUJE :
1.Usnesení ZMM 7/2018 I.12. -schválení prodej a pronájmu pozemků v lokalitě Stáj – Zhoř.
IV. NESCHVALUJE :
1.Prodej pozemku p.č. 1069/10 v k.ú. a obci Měřín.
V. ODKLÁDÁ :
1.Projednání bodu č.18 - Cenová nabídka na opravu, pozinkování a povrchovou úpravu
vstupních bran nového hřbitova.
VI. POVĚŘUJE :
1. Radu městyse Měřín zajištěním projektové dokumentace na stavební práce v ZŠ –
kuchyně.
2. Radu městyse provedením rozpočtových opatření ke konci roku 2018 v příjmech i
výdajích .
Ing. Jiří Servít, starosta v.r.
*************************************************************************
Výpis z jednání č. 16 Rady městyse Měřína konané dne 31.12.2018
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM schválila Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Měřín na roky 2020-2022.
3. RMM schválila rozpočet MŠ Měřín na rok 2019.
4. RMM schválila Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ na roky 2020-2022.
5. RMM schválila rozpočet ZŠ Měřín na rok 2019.
6. RMM schválila přílohu č.3 Směrnice č.8 -Cestovní náhrady
7. RMM schválila rozpočtové opatření č.9/2018/3RMM ve výši
8. RMM schválila smlouvu o pronájmu chaty …, VM.

9. RMM na žádost MDDr.Bencové schválila prodej zubní soupravy SMILA CLASSIC 04 dle
předloženého odborného posudku .
10. RMM schválila úhradu nájmu zimního stadionu pro děti 27.12.2018 .
***************************************************************************
Výpis z jednání č. 1 Rady městyse Měřína konané dne 14.1.2019
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM provedla místní šetření k případnému bezplatnému převodu pozemků pod místní
komunikací na ulici Pod Dálnicí na základě rozhodnutí ZMM konaného 10.9.2018.
Jedná se o 8 pozemků ve vlastnictví majitelů přilehlých RD.
RMM rozhodla na základě míst. Šetření předložit ZMM návrh – dar pozemků nepřijmout.
3. RMM provedla místní šetření na základě žádosti obyvatel ul. Poštovní o vybudování
veřejného osvětlení na konci této ulice směrem k D1. Žádost podali …. .
RMM pověřuje starostu zjištěním možnosti umístění dalšího světla na poslední dvojitý sloup
na rohu ulic Zahradní a Poštovní.
4. RMM projednala stížnost obdrženou od p. … na nedostatečné odhrnutí sněhu dne 6.1.2019
sněhu na ulici Pod Dálnicí. RMM rozhodla pověřit místostarostu odpovědí stěžovateli, tzn.
zaslat sdělení, že úklid sněhu bude nově prováděn nejen pracovníky městyse Měřín, ale i
pomocí místních obyvatel, kteří vlastní bagry. Konkrétně v této lokalitě byla uzavřena dohoda
s p…, vlastníkem bagru.
5. RMM projednala žádost o fin. podporu zdravotně postižených sportovců TJ Březejc, z.s.
RMM rozhodla podporu poskytnout ve výši 2000,-Kč.
6. RMM projednala žádost ředitelky ZŠ p. Mgr. Hlávkové o zvýšení jejího osobního hodnocení
a příplatku za vedení. RMM rozhodla schválit nový platový výměr od 1.1.2019.
7. RMM projednala platový výměr ředitelky MŠ p. Janů. RMM rozhodla schválit nový platový
výměr od 1.1. 2019.
8.a RMM projednala dvě žádosti o pronájem:
• pronájem části bývalé herny na Náměstí 156 předloženou p… za účelem provozování
pohostinství. Žádost je o část původní herny, která patří MM - bývalé čekárny.
• Pronájem pozemku pod bývalou hernou předloženou p. …, která je majitelkou budovy
postavené na této části parcely za účelem dalšího podnájmu na provozování hostinské
činnosti. Tato budova tvoří funkční celek s částí budovy, která je ve vlastnictví MM a jejíž
pronájem žádá p. ….
RMM rozhodla nepronajmout budovu bývalé čekárny z důvodu, že prostor bude využit pro
potřeby MM. Dále RMM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemku pod bývalou hernou.
9. RMM projednala dodatek č.1 ke Smlouvě o provozování veřejných služeb ke Smlouvě
uzavřené 29.11.2018, předložený ICOM transport a.s., Pelhřimov o úpravě kompenzace
nákladů. RMM rozhodla s dodatkem souhlasit.

10. RMM projednala Dodatek č.3 předložený AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.,
provozovna Žďár n/S o změně způsobu platby některých položek vývozu kontejnerů na
tříděný odpad. Změny jsou pro MM nevýznamné. RMM rozhodla s dodatkem souhlasit.
Dále RMM rozhodla objednat 6 kontejnerů na sběr použitých potravinářských olejů na
základě nabídky od AVE CZ.
11. RMM projednala návrh předložený firmou REMA AOS, s.r.o., která žádá Ministerstvo živ.
prostředí o udělení autorizace obalové společnosti, ke které musí být (podle údajů,
uvedených v předloženém návrhu) doloženy potvrzení o připravenosti k jednání od
producentů odpadů. Toto potvrzení není závazek, že budeme odpady předávat této firmě,
jedná se pouze o potvrzení, že jsme ochotni jednat. RMM rozhodla potvrzení vydat.
12. RMM projednala žádost ŠUM Měřín o povolení podnájmu nebytových prostor
v Hasičské zbrojnici pro účely cvičení jógy. RMM rozhodla s podnájmem souhlasit.
13. RMM projednala žádost o pronájem KD:
13.07.2019
…., Mostiště, svatba
RMM rozhodla s pronájmem souhlasit.
14. RMM projednala Žádost o vyjádření souhlasu se stavbou vodovodní přípojky pro RD …,
která by měla vést po obecním pozemku, na který byl nedávnou položen nový asfaltový
povrch. V PD je uvedeno, že vedení bude provedeno výkopem.
RMM rozhodla se stavbou na pozemcích MM souhlasit pouze za předpokladu, že bude trasa
potrubí provedena pod asfaltovou plochou podvrtem a nebude poškozen povrch asfaltu a
obrubníků a ostatní travnaté plochy a porosty budou uvedeny do původního stavu.
15. RMM projednala a odsouhlasila návrh Příkazní smlouvy na výběrové řízení na zakázku
malého rozsahu na akci: „Oprava místních komunikací v Městysi Měřín- parkoviště u
hřbitova ……“ předložený p. Ing. Hanou Veselou za cenu 8.500,-Kč.
RMM pověřila starostu podpisem smlouvy.
16. RMM projednala žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. RMM
rozhodla vlajku nevyvěsit.
**************************************************************************
Výpis z jednání č. 2 Rady městyse Měřína konané dne 30.1.2019
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM jmenovala komisi pro otevírání obálek na stavební akci: „Oprava místních
komunikací: parkoviště u hřbitova, ulice Zabránka a komunikace u Vostálových“
Předseda: Ing.Servít Jiří- starosta
ČlenovéIng.Pazdera - místostarosta
Ing.Hana Veselá
Jana Klímová
Termín: 30.1.2019, 17:00 hod.

3. RMM projednala žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví MM, p.č.3381 v k.ú. Měřín
předloženou p. … z Dobronína. Pozemek městyse Měřína obklopuje stodolu na pozemku
parc.č. 1353/2, kterou vlastní žadatel. Žadatel poslal i nabídku aby MM odkoupil jeho
pozemek pod stodolou za cenu 170.000,-Kč. RMM rozhodla postoupit obě žádosti ZMM.
4. RMM se seznámila s objednávkou fi ARROW,s.r.o. Moravská Třebová na uložení zeminy
z akce „ Kanalizace Stránecká Zhoř, Kochánov s napojením na ČOV Měřín“, 1.200 t za cenu
35,m-Kč + DPH. K objednávce jsou přiloženy výsledky laboratorních zkoušek od akreditované
laboratoře s výsledkem: zemina je neznečištěná a je možno ji použít k rekultivaci ploch, k
výrobě recyklátů nebo k použití v místě kde vznikla. RMM rozhodla vystavit fakturu za
uložení.
5. RMM projednala dokument od AQUASYS, průvodka o převzetí 224 t tříděné zeminy + 118
tun kamenné drti menší jak 32 mm ze stavby chodník Zabrána.
RMM rozhodla o převzetí zeminy dle dodaného certifikátu od Aqasysu bezúplatně, včetně
jeho nadrcení.
6. RMM projednala Žádost Svazu měst a obcí o nominaci člena do Rady měst a obcí. Městys
Měřín je členem Svazu. RMM rozhodla požádat město Velké Meziříčí zastupováním MM na
Radě měst a obcí.
7. RMM vzala na vědomí Oznámení z Ministerstva životního prostředí o přerušení správního
řízení o rozšíření provozování záchranné stanice pro hendikepované živočichy Zelené Vendolí
(u Svitav), do jejíhož územního působení patří i městys Měřín.
8. RMM projednala nabídku p. Niesyta z Muzea horního Pooslaví, sídlo v Kněževsi, na
vypracování rešerše dějin areálu tzv. proboštského dvora a kaple sv. Jana Nepomuckého za
cenu 27.000,-Kč. Jedná se o pozemky a stavby na ploše současného domu č.p.1, čp.2,
současné budovy Kulturního domu a okolních pozemků. RMM rozhodla nabídku přijmout.
9. RMM žádost Slezské university o účast ve výzkumu existence brownfieldů (nevyužívaných
a chátrajících budov) na území městyse. RMM pověřila místostarostu odpovědí, že na území
městyse se brownfieldy nenachází.
10. RMM projednala návrh Smlouvy o dílo předložený p.Tužinskou na podání žádostí o
dotace na projekty za cenu, vč.DPH:
• Parkovací plocha u základní školy……………..15.000,• Modernizace kuchyně ZŠ Měřín………………..20.000,• Naučná stezka městyse Měřin…………………..15.000,RMM rozhodla návrh smlouvy přijmout a pověřuje starostu podpisem.
11. RMM projednala cenovou nabídku předloženou p. Ing. Josefem Novotným na
vypracování DÚR + DSP +DPS na akci „Výstavba rodinných domků Pustina“
• Dokumentace pro stavební řízení…………………40.000,- +DPH
• Dokumentace pro stavební povolení…………….35.000,-+DPH
• Dokumentace pro provádění stavby……………..35.000,-+DPH
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

12. RMM projednala dokumenty předložené fi GRID SERVICE v zastoupení GasNet, s.r.o. na
výstavbu plynovodu na plánovanou novou výstavbu RD v lokalitě Pustina:
• Průvodní dopis k budoucímu provozování PZ
• Smlouvu o podmínkách napojení….a o smlouvě budoucí nájemní
• Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení
RMM rozhodla návrh smlouvy přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
13. RMM projednala ústní stížnosti občanů na současnou situaci provozování veřejných WC:
RMM rozhodla po domluvě s paní Dobejvalovou umístit klíče od WC do kavárny, kde budou
v provozní době (8:00-22:00) k vyzvednutí.
14. RMM rozhodla provést stavební úpravy přízemních prostor naproti knihovně v budově
č.p. 106 za účelem zřízení provozovny dentální hygieny.
15. RMM rozhodla zveřejnit záměr na pronájem pozemku pod kostelem na pořádání tradiční
pouti v červnu 2019.
16. RMM projednala Protokol z jednání komise pro otevírání obálek na stavební akci: „Oprava
místních komunikací: parkoviště u hřbitova, ulice Zabránka a komunikace u Vostálových“.
Nabídky- ceny jsou uvedeny s DPH:
Swietelsky……… …2.332.746,90 Kč
Eurovia………………2.419.784,62 Kč
Colas………………….2.149.466,00 Kč
Rozpočet dle projektu: 2.070.000 + DPH = 2.504.700,-Kč
RMM doporučila uzavřít smlouvu s firmou s nejnižší nabídkou Colas.
Návrh smlouvy bude předložen na jednání ZMM.
17. RMM vzala na předběžný souhlas SPÚ se směnou pozemků u MŠ Měřín ve vlastnictví SPÚ
(1872 m2) za pozemky ve vlastnictví MM v k.ú. Pustina u Měřína (3.971m2).
18. RMM rozhodla o provedení místního šetření o stavu vysokých olší v lokalitě Balinka u fi
Metal Pro s možností podání žádosti o jejich skácení z důvodu nebezpečnosti pro okolí a
ohrožování soukromého majetku.
19. RMM projednala žádost p. … o prodej části pozemku p.č. 3381 za účelem výstavby RD.
RMM rozhodla předložit žádost ZMM.
20. RMM vzala na vědomí Zprávu o činnosti Knihovny městyse Měřín za rok 2018
předloženou knihovnicí p. Lucií Čížkovou. Hlavní výsledky 2017 /2018:
• Počet registrovaných čtenářů se zvýšil ze 101 na 143 čtenářů
• Z toho do 15 let ze 35 na 57 čtenářů
• Počet výpůjček se zvýšil ze 2417 na 3338 výpůjček
RMM děkuje tímto p. Čížkové za odvedenou práci.
21. RMM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v budově hasičské
zbrojnice.
22. RMM rozhodla poskytnout . občerstvení při akci „Měřínský maškarní průvod 16.2.2019“.
***************************************************************************

Výpis z jednání č.3 Rady městyse Měřína konané dne 13.2.2019
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM provedla místní šetření o stavu vysokých olší v lokalitě Balinka u fi Metal PRO a RD
p. Ondřeje Cenka a rozhodla podat žádost na úřad městyse o skácení z důvodu
nebezpečnosti pro okolí a ohrožování soukromého majetku dle přílohy.
3. RMM projednala žádost p. … o propachtování pozemků mezi MM a Pustinou o výměře
2,4 ha za cenu 2.900,-Kč/ha s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Záměr pachtu pozemků byl řádně zveřejněn a tak RMM rozhodla pozemky p…pronajmout
v rozsahu 15.000 m2 od 1.1.2019 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce za cenu
2.900,-Kč/rok/ 1 ha.
4. RMM vzala na vědomí žádost Školy umění Měřín, z.s. o prodloužení nájemní smlouvy na
prostory v Hasičské zbrojnici na výuku hudebních a jazykových oborů.
5. RMM vzala na vědomí předloženou Výroční zprávu ŠUM za 2018. Počet žáků se zvýšil
z 89 žáků v roce 2017 na 110 žáků v roce 2018, z toho je 38 žáků z Měřína.
6. RMM projednala žádost fi VALBEK,s.r.o. v zastoupení ŘSD, a.s. o vyjádření k existenci sítí
v úseku plánované modernizace D1 v úseku č. 17: km 127-exit 134
RMM rozhodla pověřit místostarostu odpovědí.
7.RMM schválila účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Mateřské školy Měřín za rok 2018
ve výši 258 401,70 Kč a jeho rozdělení takto: 230.000,-Kč převedení do investičního fondu a
28 401,70 Kč převedení do rezervního fondu.
Dále RMM schválila odpisový plán MŠ Měřín na rok 2019.
8. RMM schválila účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Základní školy Měřín za rok 2018
ve výši 161.116,23 Kč a jeho rozdělení takto: 131.116,23 Kč převedení do investičního fondu
a 30.000,- Kč převedení do fondu odměn.
Dále RMM schválila odpisový plán ZŠ Měřín na rok 2019.
9. RMM schválila inventarizační zprávu Městyse Měřín za rok 2018.
10. RMM projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi MM a
Česká komunikační infrastruktura a.s. na vedení optického kabelu na pozemku p.č.455/1 a
p.č.474/1 na připojení budovy obce.
RMM rozhodla návrh smlouvy přijmout a pověřuje starostu podpisem.
11. RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD
Objednávky KD :
09.03.2019
p…, Petráveč
05.+06.+13.+14.dubna DIVOCHOT,z.s.,Měřín
2019
divadelní představení

12. RMM projednala ústní stížnost p. …, na opakované nesprávné parkování p. ..v ulici Ve
Vrbí, které p. .. způsobuje problémy při výjezdu z jeho vlastního domu.
RMM rozhodla provést místní šetření.
13. RMM projednala žádost …o pronájem pozemku pod bývalou hernou a rozhodla žádost
předložit ZMM.
14. RMM projednala návrh nové smlouvy s Tiskárnou Brázda na tisk Měřínského
zpravodaje. RMM rozhodla návrh smlouvy přijmout a nadále vydávat barevnou verzi
zpravodaje za cenu 15,-Kč/výtisk vč.DPH.
15. RMM projednala žádost p. … o prodloužení nájemní smlouvy na byt v č.p. 106. RMM
rozhodla prodloužit nájemní smlouvu do 30.3.2020.
16. RMM projednala žádost o vydání souhlasu s umístěním provozovny dentální hygieny
v č.p. 106 v Měříně podanou …. RMM rozhodla udělit souhlas s umístěním provozovny a
současně rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v domě č.p.106.
17. RMM rozhodla zplnomocnit Mgr. Hanu Sklenářovou zastupováním městyse ve věci
upomínky dlužné částky – Apulach, s.r.o.
18. RMM projednala žádost vlastníků pozemků v lokalitě Zarybník o vybudování inženýrských
sítí pro čtyři nové rodinné domy. RMM rozhodla žadatelům sdělit, že zřídit inženýrské sítě
bude možno až po zařazení příslušné plochy do územního plánu jako pozemky určené pro
bytovou výstavbu.
19. RMM projednala podmínky pro podání a vyhodnocení nabídek na umístění pouťových
atrakcí – pouť 2019. RMM rozhodla vyzvat žadatele k podání nabídek a současně je
informovat o termínu jejich vyhodnocení s možností osobní účasti žadatelů.
20. RMM projednala sdělení od Úřadu MM k požadavku na skácení modřínů v lokalitě u
Nového rybníka. RMM rozhodla požádat zástupce spolku Rybáři Měřín, z.s. o zpracování
podkladů pro podání žádosti pro kácení stromů v lokalitě rybníka Nový.

ŠKOLENÍ
V roce 2019 čeká plátce DPH rozsáhlá novela zákona o dani z přidané hodnoty.
Dne 26.03.2019 se uskuteční v KD Měřín seminář na téma

DPH v roce 2019
Lektor - Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
Přihlášky a bližší informace na tel. 724 95 00 49, kurzy.merin@email.cz
Srdečně zve
Ivana Chalupová
*************************************************************************

Kam s použitými tuky z domácností

V Měříně a v Pustině bude v průběhu měsíce března umístěno šest kusů kontejnerů na
použitý tuk. Jedná se o separační nádoby na odkládání použitých jedlých tuků a olejů
z domácností.
Jak kontejner využít? Tuk třeba z fritézy lidé vlejí do použité PET lahve, uzavřou ji a vhodí do
zeleného kontejneru. Takto separovaný tuk z domácností ochrání odpadní systém v domech,
ale také kanalizaci a čističku odpadních vod.
Kontejnery jsou objednány na základě nabídky u firmy AVE Vysočina odpadové hospodářství.
Zmíněná firma je bude také po naplnění vyvážet. Kontejner má objem 240 litrů.
Z použitých potravinářských tuků lze využít složku methylesteru, která se následně přidává
do nafty coby biopalivo. Další složky se využívají v gumárenském a chemickém průmyslu,
nebo jdou do spaloven, mohou být užity k výrobě tepla či elektrické energie. Je tedy
účelnější takto tuk využívat, než jej vylévat do odpadního systému domácností. Tam totiž
postupně zanáší trubky, kanalizaci, v čistírnách odpadních vod plováky a čerpadla.
Předpokládané místění kontejnerů na potravinářské tuky:
- Bývalý rybník u kostela
- Zarybník
- Pustina
- Ul. Družstevní
- Na Nivech
- Náměstí u bývalého Pramene

Statistika obyvatelstva
V roce 2018 se :
Narodilo celkem

21 dětí

Přistěhovalo se

43 obyvatel

Odstěhovalo se

29 obyvatel

Zemřelo

17 obyvatel -

K 1.1.2019
z toho
Měřín
Pustina

celkem

- 15 chlapců , 6 děvčat

9 mužů, 8 žen
1 971 obyvatel

1815 obyvatel
156 obyvatel

928 mužů
887 žen
80 mužů
76 žen

Výzva pejskařům !!
V poslední době bylo na radnici směřováno
několik žádostí se slovy : „Udělejte s tím něco, aby
se psi volně nepohybovali po Měříně a aby majitelé, kteří venčí
svého psa především v obydlených částech obce, po svém
„miláčkovi“ poklízeli“. Jedná se nejvíce o lokalitu
u Nového rybníka, ulici Jihlavská, Zarybník a také Náměstí.
Žádáme tedy touto cestou, aby majitelé nenechávali
běhat svém psy volně a pokud jim uteče ze dvora či zahrady, aby jej co nejdříve zajistili. Ne
každý se psa nebojí. Víme, že mnohý majitel při venčení psa má v kapse sáček pro případný
úklid, ale mnozí také ne. Je třeba jen chtít! Děkujeme.
*************************************************************************
Poděkování
Děkuji touto cestou poctivému nálezci fotoaparátu Canon. Fotoaparát jsem ztratila
20.února na Náměstí v Měříně a neznámý nálezce jej odevzdal na radnici v Měříně.
Ještě jednou moc děkuji a prosím touto cestou nálezce, aby se ozval na telefon číslo :
739 801 657, abych mu mohla osobně poděkovat.
Dita Pospíšilová

Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa
Teplé a suché počasí roku 2018 vyvolalo přemnožení kůrovců. V letošním roce lze
předpokládat jejich rozšíření i do oblastí a lokalit doposud nenapadených. Vyzýváme vlastníky
lesů, u kterých plníme funkci odborného lesního hospodáře, aby včas reagovali na
upozornění o výskytu kůrovcového dříví a sami aktivně pravidelně kontrolovali svoje lesní
porosty. Při zjištění jakýchkoliv počátečních příznaků poškození smrčin či jednotlivých stromů
je zapotřebí provést smysluplné opatření k zamezení dalšího šíření kůrovců v lesích.
Příznaky poškození jsou barevné změny korun smrků, usychající stromy, opadávající jehličí,
odlupující se kůra, výrony pryskyřice, závrty nebo rezavohnědé drtinky na kmeni či patě
stromů. Opatřením je pak asanace (likvidace) kůrovcového dříví. V zimním období musí být
provedena nejpozději do konce měsíce března. Doporučujeme kůrovcové stromy vytěžit a
odvézt z lesa a jeho okolí a zbytky větví a kůru spálit. Jakmile začnou být kůrovci aktivní, je
stanovenou technologií asanace odkorněním nebo chemickým postřikem, a to podle stupně
vývoje brouků. Je vhodné kontaktovat svého odborného lesního hospodáře a v součinnosti
s ním stanovit postup asanace. Nadále je důležité místo výskytu kůrovce pravidelně sledovat
a po celé vegetační období provádět další těžbu a asanaci napadených stromů.
Nejpozději do konce měsíce května je nutné v lese zlikvidovat dříví pro kůrovce atraktivní,
které vzniklo v zimním období a je vhodné pro jejich množení (zlomy, vývraty, oslabené a
usychající jedince, ale též i zbytky dřeva či palivo ponechané v porostu). Čistota lesa je
základem ochrany před kůrovcem.
Děkujeme všem vlastníkům za spolupráci.

S pozdravem a přáním "Lesu zdar".

Lesy ČR Vám oznamují, že od 1.1.2019 došlo ke změně v osobě revírníka obce Měřín,
kat. území Pustina.
Revírník do 31.12.2018 : Bohumil Teplý
Revírník od 1.1.2019 : Martin Březina
Kontakt : Martin Březina, tel.: 720 042 215
e-mail : martin.brezina@lesycr.cz
kancelář : Čikov 75, 675 78 Čikov

Lesy České republiky s.p. ,Lesní správa, Nové Město na Moravě

Máme „brouka“ u Nového rybníka

Na základě oznámení měřínských rybářů došlo v těchto dnech k setkání zástupců radnice,
rybářů a Městského úřadu, odboru životního prostředí z Velkého Meziříčí a bylo bohužel
potvrzeno podezření na napadení značného množství vysázených modřínů podél Nového
rybníka kůrovcem.
V současné době probíhá inventarizace dřevin a příprava na podání žádosti o jejich
odstranění. Pokácené modříny budou nahrazeny novou výsadbou.
*************************************************************************
TIRÁŽ
MĚŘÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Číslo a den vydání :
Povoleno :
Vychází :
Upozornění :
Vydává a tiskne :
Tiskne :
Prodejné :
Telefon/ Fax :

Periodický tisk územního samosprávného celku
1-2019 / 28.2.2019
Ministerstvo kultury ČR – MK ČR E 11302
1 x za dva měsíce nákladem 600 ks
texty neprošly jazykovou úpravou
Úřad městyse Měřína, Náměstí 106, 594 42 Měřín
IČ : 00294799
Vydavatelství Brázda , Hodonín
Doporučená cena : 15,- Kč včetně DPH
566 544 222 / 566 545 005 Email : sprava@merin.cz

Předpokládaná uzávěrka příštího Měřínského zpravodaje : 24. DUBNA 2019

Věra Rudolfová a Rudolf Gajdoš
Co mohou mít tato dvě jména společného? Dne 18.11.2018
proběhl v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě křest
knihy Kraj návratů i loučení. Autorkou této knihy je Věra
Rudolfová, která v loňském roce navštívila také Měřín, aby pro
svoji knihu sepsala medailonek sochaře Josefa Klimeše.

Mgr. Věra Rudolfová se narodila 28.11.1942 ve Vsetíně a
téměř 30 let pracovala jako redaktorka v Československém,
později v Českém rozhlase v Brně. Ze své novinářské praxe
vycházela také v literární tvorbě. Vydala několik publikací,
v nichž se věnovala osobnostem kulturního života Vysočiny a
sepsala jejich medailonky.
Josefa Klimeše jsem představila v loňském roce, kdy tento akademický sochař
12.1.2018 zemřel. Nyní bych ráda připomenula
další významnou osobnost Měřína, a to malíře
Rudolfa Gajdoše, jehož medailonek můžeme
nalézt v knize Věry Rudolfové Kraj návratů i
setrvání, v kapitole Do Sněžného se vždy těšil.
Dne 26.1.2019 by tomu bylo přesně 111 let, co
se Rudolf Gajdoš narodil v Měříně. Jeho otec
Martin Gajdoš působil v Měříně v době
Rakousko-uherské monarchie jako štábní
strážmistr. Po vzniku 1. republiky byl
penzionován a přestěhoval se s celou rodinou
do Lednice, odkud pocházel. Rudolf Gajdoš
tedy ve svých 11 letech Měřín opustil. V době 2.
světové války však rodnou obec několikrát
navštívil a jeho poslední návštěva byla v létě
v roce 1964, kdy se prošel ke „Karbašáku“,
navštívil kostel sv. Jana Křtitele a také zašel ke
svému rodnému domu. Na jeho obrazech
samozřejmě nechyběly motivy z rodného
Měřína, kdy můžeme vidět právě kostel sv. Jana
Křtitele, Karáskův rybník nebo starý most.

Nejpravdivější svědectví o
člověku může podat ten, kdo byl
nejvíce blízký jeho srdci. Věra
Rudolfová se s paní Jiřinou
Gajdošovou sešla v Mikulově, kde
bydlela ve velkém domě, v jehož
přízemí měl Rudolf Gajdoš ateliér.
Ve Zlíně se seznámila Jiřina
Gajdošová (rodačka z valašské obce
Rusava) a tehdy učitelka z Baťovy
večerní školy s malířem Rudolfem
Gajdošem, který stál u zrodu Zlínské
školy umění, kde vedl obor figurální
malba a kompozice. Dle jeho
manželky byl pan Gajdoš vyloženě
jižní typ, ale měl rád i
Českomoravskou
vysočinu.
Prostřednictvím jeho obrazů se
můžeme podívat do Dubrovníku či
Splitu, na římské Forum Romanum
či navštívit Bretaň. Mezi další jeho
náměty patří pohled na mikulovský
zámek, vápencové skály Pálavy,
staré domy v Pavlově nebo
Hlohovecký rybník. Nechybí ani
krajina v okolí Nového Města na Moravě, kdy často jezdil do Sněžného. Zde byla 10.7.1954
zahájena velká výstava v hotelu Záložna. Mezi jeho první olejomalby patří např. Vříšť, Zima
ve Sněžném a Tání ve Sněžném, které jsou z roku 1950. V roce 1955 pak namaloval lípu
v Krásném nebo kvetoucí lípy u Líšeňského dvora. Rudolf Gajdoš byl také pověřen správou
uměleckých a historických památek v Lednici a ve Valticích. Zasloužil se o obnovu
mikulovského zámku, který vyhořel. Věnoval se monumentální sgrafitové malbě a vytvořil
nástropní fresku na mikulovském zámku. Vyzdobil také lázeňskou halu v Karlově Studánce
nebo vstupní místnost Slovácké chalupy v Tvrdonicích.
Často mizí stopy po lidech, kteří byli obdařeni výrazným a mimořádným talentem. Na
štěstí po nich zůstává památka v podobě jejich díla. 1
Mgr. Radka Klímová
1

RUDOLFOVÁ, V. Do Sněžného se vždy těšil. In: Kraj návratů i setkání. Žďár nad Sázavou: Tváře, 2015 s. 53 – 58.

Život městečka Měřína ve 2. polovině 17. století ve světle obecních účtů
Cílem několika následujících příspěvků je přiblížit život obyvatel Měřína ve 2. pol. 17.st., a
to jak jeho každodenní průběh, tak slavnostní a mimořádné události. Dozvíme se mj. o tom,
co vše obec pro své obyvatele zajišťovala, o stavební činnosti, o povinnostech obce vůči
vrchnosti, o střetávání se s válkou či vojáky nebo o chápání křesťanské povinnosti pomáhat
bližnímu v nouzi. Jelikož se mnoho pramenů z tohoto období nedochovalo, jsou obecní účty
jedinečným zdrojem informací, který nás může v mnohém překvapit. Obsahují totiž nejen
informace, které bychom v nich očekávali, ale najdeme zde i mnohé poznámky a vysvětlení,
které jdou za rámec prostého hospodaření.
První dochovaný měřínský účet pochází z roku 1661, do konce 17. století se jich dochovalo
celkem 13, mají formu svázané papírové knížky formátu A5 a jsou psány česky novogotickou
polokurzivou, viz přiložená ukázka.
Obyvatelé městečka a majitelé panství
Běhěm třicetileté války, která skončila r. 1648, mnoho domů zpustlo. V druhé polovině 17.
století se většinu z nich podařilo znovu osadit a počet obyvatel tak stoupal. R. 1678, kdy
probíhala lánová vizitace (soupis poddanských usedlostí a pozemků), měl Měřín 72 osadníků
(usedlostí), z nich 70 obydlených a tedy asi 350 obyvatel a byl tak největší obcí na panství
Černá – Rudolec. Z těchto 70 bylo 17 nově osedlých a po třicetileté válce zůstaly pouze dvě
poustky. (Pro srovnání: sousední Blízkov měl z 28 usedlostí 8 pustých) Můžeme tedy říci, že
Měřín se z poškození třicetiletou válkou do 70. let poměrně dobře vyrovnal.
Polovinu obyvatelstva tvořili drobní usedlíci (domkaři, chalupníci, zahradníci a podsedníci).
V Měříně dále žilo pět usedlíků majících více než 61 měřic (cca 10 ha), devět usedlíků s 21 až
60 měřicemi a šest usedlíků s 1 až 20 měřicemi. Toto rozdělení bylo zřejmě do značné míry
závazné i pro sociální rozvrstvení obce.
Po třicetileté válce se Měřín stává na více než 300 let majetkem Collaltů, jejichž sídlo je v
Brtnici, kde jsou zároveň i nejvyšší vrchnostenští úředníci pro všechny moravské majetky
Collaltů. Úředníci pro panství Černá – Rudolec sídlí v Černé. Sledované období se plně kryje
s dobou, kdy panství vlastnil František Antonín Collalto, který dosáhl velmi významného
společenského postavení, mj. byl i nejvyšším komořím Markrabství moravského a patřil tudíž
k elitě moravské společnosti.
Městečko a vrchnost
Vztah Měřína a jeho vrchnosti byl negativně poznamenán snahou o konfirmaci privilegií,
které městečko obdrželo roku 1620 od tehdejšího majitele panství. S vrchností se obyvatelé
městečka setkávali především prostřednictvím jejích úředníků, což se dělo poměrně často. O
setkání přímo s hrabětem se účty zmiňují jen výjimečně. Vyřizování běžných záležitostí
s vrchnostenskými úředníky bylo hlavní pracovní náplní právního posla, kterého obec platila.
O cestách měřínských sousedů do Černé nebo do Brtnice nás obecní účty informují díky
truňkům (občerstvení), které poslané osoby obdrželi na cestu. Většinou se vypravovali za
hejtmanem do Černé, za hejtmanem celého panství do Brtnice nebo za regentem do Brtnice.
Výjimečně se setkávali přímo s hrabětem, za kterým chodili zejména kvůli privilegiím, jejich
potvrzení se jim ale dosáhnout nepodařilo.
Další příležitostí pro setkání s vrchnostenskými úředníky bylo obnovování rady, přehlížení

obecních účtů, držení soudu nebo stavění sirotků. Těchto událostí se často účastnil hejtman a
černický důchodní. Oběma muselo městečko poskytovat také košty vína. Dozvíme se také, že
černickému důchodnímu panu Jáchymovi darovali Měřínští k svatbě krocana, což mohlo být
výrazem dobrých vztahů stejně jako snahou si ho předcházet.
Další povinností vůči vrchnosti byly panské fůry. Ty nejčastěji směřovaly do Brna, kde měl
Antonín František Collalto dům a mnoho povinností vzhledem k tomu, že byl nejvyšší
komorník Markrabství moravského. Formani převáželi viktuálie, tedy nejrůznější potraviny,
sudy piva, obilí nebo ryby. Tyto fůry byly většinou financované městečkem, pouze v roce 1688
byla uspořádána sousedská sbírka a Měřín obdržel i příspěvek od hejtmana. Také toho roku
vypravil pět panských fůr a náklady s nimi spojené dosáhly téměř 30 zlatých.
Menší vydání byla spojena i se zastávkami na cestách významných vrchnostenských
úředníků. Od roku 1688 byla pro útraty krajského hejtmana a jeho dvora v místní hospodě
zřízena dokonce zvláštní kolonka. Měřín byl zjevně oblíbené místo pro zastavení při častých
cestách mezi Jihlavou a Velkým Meziříčím, případně až Brnem. Roku 1694 se zde dokonce
stavil i pan hrabě s doprovodem, zastavení to bylo zřejmě krátké, protože útrata dělala pouze
16 krejcarů.
V letech 1688, 1689 a 1690 se vyskytuje zmínka o další tíživé povinnosti, kterou
představovala zemská komínová kontribuce. Spočívala v tom, že z každého stavení, kterých
bylo v této době 75, byla odváděna komínová daň. Neplatila ji obec, ale obyvatelé městečka.
Obec se jen starala o shromáždění a předání peněz. Daň shromažďovali ve dvou až třech
termínech místní sousedé a její výše se vyšplhala z padesáti krejcarů v roce 1688 až na jeden
a půl zlatého z jednoho komína v roce 1690.
UKÁZKA

Mgr.Kateřina Chlubnová

OKÉNKO KNIHOVNY
Rok 2018 je již za námi, přesto mi dovolte ještě krátké ohlédnutí. Statistiky jsou vyhotovené
a s radostí mohu říct, že knihovně se dařilo. Nejvíce mě těší vzrůstající počet dětských
čtenářů, touto cestou bych si dovolila poděkovat všem rodičům, kteří navštívili se svými
dětmi knihovnu a podporují je v četbě. Pro informaci přikládám krátkou tabulku se
statistickými údaji za rok 2018 ve srovnání s rokem 2017:
Registrovaní čtenáři
- z toho do 15 let
Návštěvníci celkem
- návštěvníci knihovny
- návštěvníci internetu
- návštěvníci vzdělávacích
akcí (MŠ + ZŠ)
Výpůjčky celkem
- naučná dospělým
- beletrie dospělým
- naučná dětem
- beletrie dětem
- prolongace
- periodika

2017
101
35
574
494
15
65

2018
143
57
1314
993
25
296

2417
189
1492
64
356
316
269

3338
203
1876
113
742
315
404

Podívejme se ale teď na to, co nás čeká v nejbližších dnech, a to je celostátní knihovnická akce
Březen – měsíc čtenářů. V této souvislosti bych chtěla upozornit na otevírací dobu knihovny
během měsíce března – v době jarních prázdnin, tj. 4. - 8.3.2019 bude knihovna uzavřena,
dále pak bude otevřena jako vždy každý čtvrtek mezi 13,00 a 18,00 hod., ale také každé
pondělí mezi 15,00 a 16,00 hod. Navíc, každý čtenář, který se nově zaregistruje během měsíce
března, má registraci na rok zdarma.

Otevírací doba knihovny během měsíce března:

PONDĚLÍ 11.3.2019: 15,00 – 16,00 hod.
PONDĚLÍ 18.3.2019: 15,00 – 16,00 hod.
PONDĚLÍ 25.3.2019: 15,00 – 16,00 hod.

ČTVRTEK 7.3.2019 ZAVŘENO
ČTVRTEK 14.3.2019: 13,00 – 18,00 hod.
ČTVRTEK 21.3.2019: 13,00 – 18,00 hod.
ČTVRTEK 28.3.2019: 13,00 – 18,00 hod.

Novinky
Literatura pro děti
Na nejmenší čtenáře čekají v knihovně knížky Daniely Krolupperové
Jak Bubáček potkal Bubáka a Bubáček a Myšošlap, pro zkušenější
čtenáře je tu kniha od Miloše Kratochvíla Hloupežníci a pro ty starší
kniha Andyho Griffithse Ztřeštěný dům na stromě – 13 pater o domě,
kde najdete vše – od podzemní tajné laboratoře po nádrž
s lidožravými žraloky. Ještě zmíním knihu Ivony Březinové www.bezbot.cz o handicapovaném teenagerovi Benovi, který při nehodě
přijde o obě nohy, Březinová otevírá téma, jak reagovat na danou
situaci z pohledu handicapovaných i z pohledu jejich okolí.

Literatura pro dospělé
Ze zahraničních autorů představuji slovinského spisovatele Drago
Jančara, který ve své knize Dnes v noci jsem ji viděl popisuje příběh
inspirovaný skutečnými událostmi z období 2. světové války, kniha
Kafka na pobřeží je dílem jednoho z nejčtenějších současných
japonských spisovatelů Haruki Murakamiho, v knize Sedmilhářky
australská spisovatelka Liane Moriarty popisuje na příběhu tří
matek, že i malá lež může mít velké následky. Z českých autorů bych
ráda upozornila na Ladislava Ziburu a jeho cestopis 40 dní pěšky do
Jeruzaléma a Zuzanu Dostálovou, autorku knihy Proč všichni
odcházejí, která je autobiografickou výpovědí dítěte setkávajícího se
poprvé s odcházením svých blízkých.

Na setkání v knihovně se s Vámi těší
Lucie Čížková

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do Mateřské školy Měřín
na školní rok 2019/2020
Zápis se uskuteční dne 6. 5. 2019
od 14.30 do 16.30 hod. v budově MŠ
Podmínky přijetí:
očkování dle očkovacího kalendáře v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
(netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou, tj. od 5 let).
Kritéria:
1. Všechny děti předškolního věku a s odkladem šk. docházky s trvalým
bydlištěm ve spádové oblasti obce
2. Všechny děti od tří let s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce
3. Děti mladší tří let pouze do počtu volných míst s trvalým bydlištěm
ve spádové oblasti obce

Přihlášky k zápisu si budete moci vyzvednout od poloviny dubna v MŠ.
Jana Janů, řed. MŠ

Informace Kraje Vysočina
k zápisu k předškolnímu vzdělávání 2019/2020:
Kritéria a přednostní přijetí dětí:
Přednostně budou přijímány děti, které před začátkem školního roku 2019/2020
dosáhnou nejméně třetího roku věku (tj. děti narozené do 31. 8. 2016, včetně), pokud
mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců pobytu, v příslušném školském obvodu
mateřské školy, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Podmínky pro přijímání dětí:
- U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo
o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.
- Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.
- Mateřské školy se organizují pro děti zpravidla od tří do šesti let.
- Při zápisu nesmí být přijato dítě narozené 1. 9. 2017 a později.
- Další obecné informace k zápisu:
- Pro mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí stanovují spádové obvody obce
nebo svazky obcí podobně, jako je tomu u základních škol. Obec musí zajistit místa v
mateřské škole pro děti s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) ve
spádovém obvodu, které mají nárok na přednostní přijetí (pro děti od 3 let věku).
- Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje této
škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí, kterých se týká
přednostní přijetí k předškolnímu vzdělávání.
- Je-li dítě, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání, přijato do jiné než spádové
mateřské školy, oznámí ředitel této školy v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

V Jihlavě dne: 8. 2. 2019
Mgr. Hana Koudelová, oddělení organizace školství, OŠMS
Mgr. Dana Kabelková, právník OŠMS

OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Bruslení patří mezi oblíbené zimní sporty u valné většiny žáků naší školy. Každý rok
proto pořádáme pro žáky II. stupně 2 x za zimu zájezdy na zimní stadion do Velkého Meziříčí.
Většina děti se na bruslení těší. Starší žáci si dokonce zahrají i hokejový zápas. Letos už jedno
společné bruslení proběhlo a jedno máme ještě před sebou. Děti z prvního stupně využívají
místní kopec Zabiják ke sjíždění na bobech nebo saních.
Vědomostní olympiády jsou pořádány vždy zhruba v polovině školního roku. Během
podzimu začínají probíhat školní kola. Na ta okresní přijde čas v lednu a únoru a krajská bývají
organizována kolem Velikonoc. Naši žáci jsou pravidelnými účastníky olympiád v českém a
anglickém jazyce, v přírodopise, zeměpise a dějepise. Zájem o účast je zejména mezi žáky 8.
a 9. ročníků, protože případné dobré umístění v okresním kole přináší body při přijímacím
řízení na střední školy.
Letos byly v lednu a na začátku února výborné sněhové podmínky, a proto se mohl
uskutečnit lyžařský kurz pro 7. i 8. ročník. Pět dní jezdili sedmáci a osmáci do Dědkova na
tamější sjezdovku. Někteří se s lyžařskou technikou a s nástrahami jízdy na vleku teprve
seznamovali, jiní se cítili být zkušenými lyžaři. Pátý den byl pak ve znamení závodů ve slalomu
a téměř už nebylo poznat, kdo lyžuje od útlého dětství a kdo začal před týdnem.

Ve středu 30. ledna jsme v naší tělocvičně přivítali žongléra Milana Ošmeru z Třebíče.
Spolu s klaunem a akrobatkou předvedli malým i větším divákům svoje umění. Nejprve
předvedla akrobatka Marie Janečková, co dokáže na otáčející se ocelové konstrukci. Pak
přišel na řadu ekvilibrista a klaun Eduard Janeček. Největší úspěch mělo jeho vystoupení
s různými hudebními nástroji. A s čím žonglovat hlavní protagonista Milan Ošmera? S kužely,
talíři a míčky. Na závěr předvedl klaun Eduard, jak umí zacházet s noži, a to i hořícími. Vrhal
je kolem své partnerky dokonce se zavázanýma očima.
V dalších měsících proběhne mnoho různých akcí, ale asi nejdůležitější z nich je zápis
nových prvňáčků. Ten bude v úterý 9. dubna 2019.
Mgr. Iva Kolářová

HASIČSKÉ OKÉNKO
Děkujeme sponzorům za obohacení naší tomboly o zajímavé ceny, taneční skupině Zhořští
ze Stránec za vystoupení a skupině TOTO BAND za hudební doprovod.

Hasičská schůze se koná 30.3 2019 v 19:30 hod.
Zásahy:
1.1
5.2

Tech.pomoc-strom přes silnici
Požár kotelny v Olší nad
Oslavou

OKÉNKO KOLPINGOVY RODINY

Dětské šibřinky 24.2.2019

OKÉNKO JEDNOTY OREL

Tříkrálová sbírka 2019
Celková částka za Měřínsko: 171.055,- Kč
(o 13.354,- Kč více než loni)
Na cestu k příbytkům lidí se vydalo 24 vedoucích a 76 koledníků.
Našimi nejmladšími králi se stali Jeníček Symonides z Měřína a Pája Doležal z Blízkova (2,5
roku). Nejstarší vedoucí pan Vlach ze Stránecké Zhoři oslaví letos krásné osmdesátiny.
V jednotlivých obcích:
Měřín
65.824,- Kč
Blízkov
18.710,- Kč
Pavlínov
17.440,- Kč
Stránecká Zhoř
13.936,- Kč
Chlumek
9.095,- Kč
Jersín
8.900,- Kč
Meziříčko
8.710,- Kč
Černá
8.650,- Kč
Pustina
6.830,- Kč
Geršov
3.060,- Kč
Kyjov
3.050,- Kč
Milíkov
2.810,- Kč
Dědkov
2.140,- Kč
Nová Zhoř
1.900,- Kč
Velké díky koledníkům, doprovodu i všem, kteří otevřeli dveře, srdce i peněženky!

Z naší činnosti:
•
•
•
•

pokračuje pravidelné cvičení pro rodiče s dětmi – každou středu od 17.00 do 18.00 h
školní děti se schází na kroužek Orel každý pátek od 14.15 h
někteří členové se zapojili do letošní tříkrálové sbírky
7. 2. 2019 proběhlo orelské tvoření nejen pro rodiče s dětmi na faře s tématem:
Krmítko pro ptáčky

Plánujeme:
• tvoření na faře – 28. února, 21. března a 9. dubna – podrobnosti sledujte
plakátcích
• orelský florbalový turnaj – 16. 3. v tělocvičně ZŠ (od 6. do 9. třídy)
• letní orelský tábor v Osové Bítýšce od 20. do 27. 7. – téma: Večerníčky

na

FARNÍ OKÉNKO
Postem postupovat k vyšším postům

Vážení spoluobčané, dovolte mi na počátku postní doby malou hru se slovy. Popeleční
středou začíná doba postní. U většiny lidí tato doba nevyvolává mimořádné nadšení, i když
se pravděpodobně jedná pouze o malé nedorozumění. Domnívají se, že půst znamená jen
něco pustit, opustit, a také případně odpustit. V tom mají bezesporu pravdu, ale skutečná
vnitřní podstata je naprosto jinde. Postit se znamená (jak je ze slova samého patrné) usilovat
o určitý post. Ovšem dosáhnout nějakého postu není nikdy snadné. Abychom tedy dosáhli
postu, je třeba se postit. Pochopitelně čím vyšší, významnější, trvalejší a skutečně
hodnotnější post, tím náročnější vyžaduje postění. Má-li nějaká osoba skutečně určitý post
ráda, pak musí nutně mnohé jiné věci postrádat. Je nám naprosto zřejmé, že se nevyhneme
postu, pokud chceme mít kvalitní postavu, ale také postavení, nebo toužíme-li postupně
dosáhnout odpovídajícího postupu. Postit se také musíme, chceme-li něco postavit. Matka se
chtě nechtě (ráda) v mnohém postí, aby se mohla postarat o své dítě. Ale to všechno děláme
v podstatě rádi, protože nehledíme na to, že něco pustíme (i když se tomu nevyhneme), ale
protože v dálce vidíme post, ke kterému postem postupujeme. Mnohdy je ale potřeba se
postarat, aby i druzí mohli dosáhnout lepších postů. A tak snad už jenom jeden malý postřeh
na závěr. Možná by doba postní pro nás mohla být i určitým postrčením, abychom si všimli,
že kolem nás je nemalé množství lidí nejrůznější měrou postižených, někteří dokonce
odkázáni trvale na svou postel. A také na nás. Na náš postoj k nim i na naši snahu, aby se
postižení postupně mohli postavit mezi nás, abychom se o ně dokázali postarat, aby nemuseli
postrádat naši lásku. Možná by často postačilo velice málo, a mohli by i postižení postupně
dosáhnout daleko lepšího postavení v naší post-moderní společnosti. My křesťané usilujeme
o post nejvyšší, věčný život s Kristem.
Přeji všem požehnanou postní dobu.

Ohlédnutí po dnech minulých
Velmi pěkným vystoupením hudebních chrámových uskupení z Měřína a Uhřínova, jsme
prožili vánoční události v kostele na sklonku roku. Setkání v kostele se zúčastnili sestry
z domácí hospicové péče Oblastní charity Žďár, které převzaly šek na 17 500 Kč, což byla
polovina výtěžku z předvánočního jarmarku. Ještě jednou všem děkujeme.
Farní ples v polovině ledna nenarušila ani viróza. Setkání s lidmi, hudba, tanec, bohatá
tombola a mnohé další. To vše v kulturním domě v Měříně. Děkujeme všem pořadatelům i
návštěvníkům. A dá-li Bůh, těšíme se na setkání i příští rok.
Listujeme v matrikách tohoto roku
Z vody a z Ducha svatého byli znovuzrození: Adéla Marie Zdislava Zachová z Meziříčka a
Matěj Černý z Měřína.

Ve víře ve věčný život a naději na setkání jsme se rozloučili s: Milenou Válkovou z Měřína.
Plánované opravy:
V tomto roce tři větší opravy. První je kamenná zídka mezi kostelem a Karáskovými, která
vykazuje velké praskliny a souvisí se statikou kostela. Druhou opravou budou varhany, ve
kterých je třeba vyměnit některé díly, doladit. Varhany slouží nejen k bohoslužbě, ale i
plánovaným koncertům. Třetí je generální oprava ozvučení v kostele, některé části slouží
téměř padesát let. Bude probíhat také běžná údržba kostela, který je historickou součástí
Měřína.
S duchovním životem farnosti souvisí vstup do postní doby Popeleční středou, která bude
6. března. Bohoslužby v tento den budou ráno v 7 hodin a večer v 18 hodin. K prožívání postní
doby patří pobožnosti křížové cesty, které budou vždy před večerní bohoslužbou a v neděli
odpoledne. Křížová cesta z kostela ke třem křížům na hřbitově bude 5. dubna. Duchovní
zastavení směřující k obnově člověka podle Božího řádu bude v neděli 10. a 17. března a
v sobotu 16. března. Oblastní pouť Nového Jeruzaléma v Měříně se uskuteční 11. dubna.
V postní době také začneme přípravu na přijetí svátosti biřmování.
Pravidelné nedělní bohoslužby v Měříně jsou v 7:45 h. a 9:15 hodin.
Přicházíte-li na faru v nějaké věci a nezastihli jste kněze, prosím využijte možnosti telefonního
kontaktu. Číslo telefonu je na zvonkovém tlačítku. Děkuji.
Poutní zájezd do Krakova plánujeme na první prázdninové dny v červenci.
Zlatá jeřabina 2018. Cituji z pošty: Dovolujeme si Vám oznámit, že Rada Kraje Vysočina na
svém zasedání schválila nominace ucházející se o cenu Zlatá jeřabina za rok 2018. Nominace:
Měřín / Obnova fresek v kapli Panny Marie Sněžné byla zařazena mezi 30 akcí ucházejících
se o tuto cenu v kategorii „Péče o kulturní dědictví.“ Hlasování veřejnosti probíhá v termínu
od 1. března 2019 do 31. března 2019, a to elektronicky na webových stránkách Kraje
Vysočina, a dále prostřednictvím hlasovacích lístků uveřejněných v novinách Kraj Vysočina
(březen). Prosím občany o pozornost k této akci a o hlas v soutěži. Děkuji.

Přeji vše dobré!
P. Mgr. Josef Havelka, farář

ZDROJ:

VM

INZERCE
************************************************************************
• Mladá rodina hledá bydlení v této lokalitě. Rekonstrukce nevadí. 605 816 353
Hledáme chatu, chalupu na Vysočině. Platba hotově. Tel. + sms 739710776

OKÉNKO SPOLKU Divochot
Členové Spolku DivOchot Měřín se od ledna s plným nasazením věnují nácviku nového
divadelního představení. Tentokrát se můžete těšit na komedii pro děti i dospělé Komáři se
ženili aneb Ze života obtížného hmyzu. Autorem hry je Vít Peřina, který ji napsal pro Naivní
divadlo Liberec a pozorný divák v ní může spatřit inspiraci Karlem Čapkem, ale také
Shakespearovým Romeem a Julií či Rostandovým Cyranem z Bergeracu. Na amatérské scéně
se tento kus objevuje poprvé, zpracování je inspirováno ryze divochotským přístupem.
Budeme se těšit, pokud si najdete čas a přijdete nás podpořit na některé z našich představení,
jen bychom Vás rádi upozornili, že na hru Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu je
zakázáno nosit insekticidy.
Na viděnou na divadle!

Divadelní představení sehrál
soubor ze Stonařova 16.února
v kulturnív Měříně.

Divadelní soubor Budišov se
představí v Měříně v neděli
dne 10.března v 16.00 hodin.
Těšíme se na bohatý
Kulturní zážitek

Maškarní
průvod v Měříně

16.2.2019

Foto:
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