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ZPRÁVY Z RADNICE …

Sokolovna ‐ jak pokračuje oprava (7)
Od posledního vydání Zpravodaje dne 25.2.2016 do dnešního dne byla
dokončena strojovna vzduchotechniky a většina VZT rozvodů, dozdívání příček
na WC a byla zabetonovaná podlaha v sále a v přísálí. Také se dokončilo
podřezání obvodových zdí celé budovy.
Práce, které se nyní dělají nejsou navenek tolik vidět, jako když se bouralo nebo
se zdila hrubá stavba. Intenzivně se pokračuje v instalacích rozvodů elektřiny,
vody, odpadů a vytápění. Začala výstavba přípojky vody
Začala výstavba výtahové šachty. Výtah bude mít celkem 4 stanice: nástupní
stanice z plochy pod schodištěm (číslo 0), sklepní stanice (č.‐1), přízemí (č.+1) a
stanice na úrovni galérky(č.+2). Výtah se přistavuje v místech starých WC,
směrem k domu p.Koženého.
Pracujeme na výběru židlí a stolů do celé sokolovny. Připravuje se projekt
vzhledu baru v přízemí a baru na galerii a venkovních úprav kolem sokolovny,
včetně chodníků.
Byl dokončen projekt zařízení do kuchyně. Většinu zařízení plánujeme v nerez
provedení.
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 4.5.2016 od 17:00 hod.
Vážení spoluobčané,
pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo podněty k průběhu opravy, tak mě
prosím kdykoliv zavolejte na mobil. Každý námět je vítaný.
25.4.2016
Zdraví
Ing. Jaroslav Pazdera, místostarosta, mb 603 823 787

Aktuální foto – zadní strana zpravodaje
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Vážení občané,
v tomto čísle „Měřínského zpravodaje“ bych Vás rád seznámil s několika
stavbami a z nich plynoucích omezení, se kterými se budeme muset vyrovnat
během tohoto a příštího roku. Začneme rekonstrukcí dálnice D1 v úseku Měřín
– Velké Meziříčí –Jestřabec. Na jednání uzavírkové komise v Praze dne
14.4.2016 byly projednány předběžné termíny jednotlivých uzavírek. Od
31.5.2016 po celou dobu oprav jízdních pruhů směrem na Brno, tj. do 31.10.
2016, bude uzavřen nájezd na dálnici v Měříně směrem na Brno a zároveň
uzavřen sjezd z dálnice od Měřína u Jestřabce. Dojde ke zvýšení průjezdu
vozidel přes Měřín směrem od Prahy, zejména vozidel směřujících do
velkoskladu LIDL. V průběhu měsíců září a října bude ještě uzavřen v Měříně
sjezd od Prahy a nájezd u Jestřabce na Brno vzhledem k celkovým opravám
sjezdů a nájezdů. Další etapa bude pokračovat příští rok směrem na Prahu.
Současně bude bourána polovina dálničního mostu na cestě k Blízkovu u
rybníku Nečas. Počítejte s omezením průjezdů a průchodů stavbou.
V květnu bude zahájena výstavba přechodu se světelným signalizačním
zařízením (semafor) u hasičské zbrojnice včetně úprav chodníků a přístupových
cest k přechodu. Následovat budou úpravy chodníku na parkovišti u restaurace,
výstavba chodníku na ulici Černická a další opravy obrubníků okolo zelených
ploch. V polovině května dojde k opravě komunikace na ulici Na Nivech po
rekonstrukci vodovodu. Současně budou probíhat asfaltovací práce na ulici
Balinka.
Je to jen částečný rozsah prací, který může být doplněn dalšími stavbami,
které se budou odvíjet od získání dotačních prostředků.
Ještě v krátkosti pár informací ohledně kabelové televize. V dubnu byly
zrušeny programy FANDA a NOVA CINEMA v analogovém vysílání. Oba
programy budou nadále šířeny v digitálním vysílání. Majitelé starších televizorů
si budou muset pro příjem digitální televize zakoupit přijímače DVB‐T,T2. Bližší
informace budou sděleny na infokanálu.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál hezké jaro a léto a do dalších dní
hodně zdraví a veselé nálady.
Ing. Jiří Servít,
Starosta
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Výpis č. 2 z jednání Rady městyse Měřína konané dne 3.2.2016
1. RM odsouhlasila program jednání, Usnesení RM 2‐1–16
2. RMM rozhodla zadat vypracování studie na úpravu hřiště v Pustině a pověřila
starostu obstaráním nabídky.
3. RMM rozhodla vyhlásit záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 106
nacházejících se v budově v přízemí napravo od nádvoří. Předpokládá se využití
na obchod nebo služby.
4. RMM vzala na vědomí dopis od O2 Czech republic, a.s. o zrušení veřejného
telefonního automatu v Měříně z důvodu malého využití.
5. RMM schválila Inventarizační zprávu stavu majetku Městyse Měřín za rok
2015, předloženou inventarizační komisí.
6. RMM vzala na vědomí informaci SPÚ o komplexních pozemkových úpravách
v k.ú. Pavlínov, Pohořílky, Horní Radslavice a Kamenice u Jihlavy a rozhodla
požádat pana Karla Klímu o kontrolu a vyjádření k zaslaným podkladům.
7. RMM vzala na vědomí dopis z Ministerstva vnitra ČR o novele zákona o
pozemních komunikacích.
8. RMM projednala dopis od … o záměru uctění památky učitele … pamětní
deskou na stávající ZŠ. Odhalení desky plánují již v květnu 2016.
RMM rozhodla neschválit umístění pamětní desky v budově základní školy.
9. RMM projednala 2 došlé nabídky na provedení výběrového řízení na akci:
Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Měřín“
p.Renata Petrželová Lutín………
14.800,‐Kč‐vč.DPH (není plátce DPH)
p. Ing.Hana Veselá, ZR………………….12.000,‐Kč‐vč.DPH
Další oslovený p. Ing.Prokop Jan, Eurogrant consulting ZR, zaslal dopis
s omluvou, že nabídku nepředloží. RMM rozhodla zadat zakázku nejnižší
nabídce a to p. Ing.Haně Veselé.
10. RMM projednala návrh na uzavření licenční smlouvy s OSA – Ochranný svaz
autorský a rozhodla návrh přijmout a pověřit starostu podpisem.
11. RMM projednala dopis od GEO VM o záměru vytyčit hranici pozemků
p.č.2852, 2854, 2888 a 2890 a pověřila starostu účastí na seznámení s výsledky
měření dne 3.2.2016.

4

12. RMM projednala žádost o připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“ a rozhodla
se k akci nepřipojit a vlajku nevyvěsit.
13. RMM projednala v souvislosti se záměrem MM přeložit veřejné osvětlení
v ulici Zabrána
1. Návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ mezi Krajem
Vysočina a Městysem Měřín a doporučuje ZMM smlouvu schválit.
2. Návrh Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku s občany ulice
Zabrána a doporučuje ZMM smlouvu schválit
14. RMM projednala žádost firmy Istav Media, s.r.o. o poskytnutí informací dle
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a pověřila starostu
sdělit požadované informace o připravovaných stavbách.
15. RMM rozhodla pověřit místostarostu požádat uchazeče o pořádání
měřínské pouti o předložení nabídek na pronájem prostranství.
16. RMM vzala na vědomí informaci firmy Terra Group Investment o možnosti
pořádání aukce na elektřinu a plyn a rozhodla informaci zpřístupnit občanům
na kabelové televizi za stanovený poplatek.
17. RMM schválila návrh dohody o provedení práce na organizaci
masopustního průvodu.
18. RMM vzala na vědomí Žádost o vyvěšení Oznámení o vyhlášení výběrového
řízení na prodej pozemku p.č.557/7 (134 m2) a rozhodla oznámení vyvěsit na
úřední desce. RMM současně pověřuje starostu městyse, aby žadateli sdělil
nesouhlasné stanovisko s konáním výběrového řízení na prodej tohoto
pozemku a požádal o přehodnocení tohoto postupu s ohledem na to, že se část
pozemku nachází pod místní komunikací."
***************************************************************
Výpis č. 3 z jednání Rady městyse Měřína dne 8.2. 2016
RMM odsouhlasila program jednání – viz.příloha ‐ program
RMM vzala na vědomí žádost fy. Garant Žďár nad Sázavou o ukončení činnosti
TDS na stavbě Kulturního domu v Měříně dohodou ze zdravotních důvodů.
RMM rozhodla:
‐Schválit dohodu mezi městysem Měřín a firmou Garant Žďár nad Sázavou o
ukončení činnosti TDS na stavbě Kulturního domu v Měříně dohodou
ze zdravotních důvodů k 31.1.2016.
‐Vyhlásit výběrové řízení na nového TDS,
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‐Přijmout nabídku p. Ing. Hanu Veselé, ZR, na provedení výběrové řízení na
nového TDI za cenu 8.000,‐Kč vč.DPH
‐Vyzvat 3 firmy s žádostí o nabídku na práce TDI, s termínem podání nabídek do
24:2.2016 do 10:00 hod:
Delta projektconsult,s.r.o.,Třebíč,
Ing. Přecechtěl, Ždár nad Sáz,
Ing. David Urbánek, Stránecká Zhoř
‐Stanovit termín otevírání obálek na 24.2.2016 v 10:00 hod
‐Jmenovat komisi pro otevírání obálek:
předseda ing. Servít Jiří, členové: Ing. Pazdera Jaroslav, Ing.Veselá Hana
*******************************************************************************

Výpis č. 4 z jednání Rady městyse Měřína konané dne 24.2.2016
1.RM odsouhlasila program jednání
2. Pouť 2016:
RMM otevřela obálky, které doručili uchazeči o pronájem prostranství na
atrakce na základě výzvy místostarosty podle Usnesení RM 2‐15‐16 z předchozí
RMM.
RMM po otevření obálek konstatovala že:
Uchazeč č.1: p. Jaroslav Holý, Č.Budějovice …………….nabídnul cenu 105.000,‐Kč
Uchazeč č.2: p. Jan Navrátil, Č.Budějovice ………… …nabídnul cenu 95.000,‐Kč
Uchazeč č.3: p. František Hubený,Dobronín ………….nabídnul cenu 110.000,‐Kč
Protože byla jediným kritériem výběru výše nabídnuté ceny, RMM rozhodla
pronajmout prostranství panu Františku Hubenému za cenu 110.000,‐Kč
3. RMM projednala stížnost pana … na poškození obecní cesty na parc.č.
1878/1 v k.ú. Měřín.
RMM rozhodla pověřit starostu zjištěním současného stavu a případným
svoláním místního šetření za účasti stěžovatele a dotčených subjektů.
4. RMM projednala nabídku Ing. Tužinské na organizaci VŘ na stavbu: Přechod
se SSZ v Městysi Měřín“ za cenu 20.000,‐Kč vč.DPH. Rozhodla nabídku přijmout
a udělila Ing. Tužinské plnou moc pro zajištění výběrového řízení na dodavatele
stavby.
5. RMM vzala na vědomí dopis z Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových k prodeji p.č. 557/7 s rozhodnutím, že proces prodeje bude přes
nesouhlas Městyse Měřína realizován podle původního záměru beze změny a
to výběrovým řízením nejvyšší nabídce.
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6. RMM vzala na vědomí dopis … k záměru MM realizovat část inž. sítí na ulici
Příčná.
7. RMM projednala Žádost o umístění sloupu VO na ulici Příčná podanou p. … a
rozhodla předložit projekt budoucí realizace všech inženýrských sítí ZMM.
8. RMM projednala Cenovou nabídku p. Ing. Čáslavského na zpracování dotační
žádosti do 14 Výzvy programu IROP na zkapacitnění budovy MŠ v ceně 16 000,‐
Kč včetně DPH a rozhodla se nabídku využít.
9. RMM vzala na vědomí Zápis a Usnesení ze zasedání předsednictva Svazu
vodovodů a kanalizací Žďársko ze dne 28.1.23016, ve kterém bylo v bodu 6d)
schváleno vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce: Měřín‐NVNK, ulice
Příčná‐1.etapa s napojením na ulici Poštovní.
10. RMM projednala Žádost o dotaci KČT Měřín na odznaky celostátního
tematického turistického odznaku (TTO).
RMM rozhodla, že MM objedná 200 ks odznaků „Měřínsko‐Koruna křibů“ za
7.800,‐Kč. Z objednaných 200 ks odznaků bude 100 ks dáno darem KČT na
propagaci Měřína.
11. RMM projednala dopis od EON o řešení výše sazby odběrů elektřiny pro
MŠ Měřína rozhodla pověřit starostu jednáním s firmou E‐ON Distriuce a.s.
12. RMM projednala návrh Smlouvy č.9416000004/4000200143 o nájmu
plynárenského zařízení mezi Městysem Měřín a RWE GasNet s.r.o. Smlouva
bude předložena na jednání ZMM 2.3.2016
13. RMM rozhodla na základě pověření ze ZMM dne 16.12.2015, bod III. 2.
vyhlásit Záměr pronájmu nebytových prostor v KD Měřín za účelem
provozování restaurace a pověřila místostarostu vyvěšením Záměru pronájmu.
14. RMM projednala stížnost p…. na špatné parkování auta p…, který občas
parkuje na ulici Ve Vrbí. Podle stížnosti dochází k nedodržování volného
jízdního pruhu v šířce 3m a znesnadňování výjezdu z garáže p. ... K ústní dohodě
i přes snahu p…. údajně nedošlo.
RMM rozhodla pověřit místostarostu městyse projednáním stížnosti s oběma
účastníky za účelem dosažení dohody.
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15. RMM projednala návrh Komise pro otevírání obálek na výběr TDI na akci
Rekonstrukce – Kulturní dům Měřín a rozhodla vybrat pana Davida Urbánka
jako uchazeče s nejnižší nabídkou ve výši 300.000,‐Kč vč. DPH.
16. RMM projednala odpověď p. … na rozhodnutí RM ohledně pamětní desky.
RMM pověřuje starostu odpovědí žadateli.
17. RMM pověřuje starostu zajištění podkladů pro stavební povolení a
výběrové řízení na stavbu „Veřejné osvětlení na ulici Zabrána‐Měřín“.
18. RMM projednala zápis kontrolního výboru o omezení tranzitní kamionové
dopravy a zřízení semaforu u školy. RMM rozhodla pověřit starostu zjištěním
zákonných podmínek možnosti zákazu tranzitu nákladních vozidel přes území
městyse.
19. RMM schválila podání žádosti o dotaci z MVČR na rekonstrukci a technické
zhodnocení cisternové automobilové stříkačky CAS.
20. RMM projednala možnost podání žádosti na Státní zemědělský intervenční
fond na údržbu a obnovení stávajících kulturních prvků venkovské krajiny –
kapličky, kříže, hřbitovy a hřbitovní zdi a obnovu místa pasivního odpočinku.
RMM rozhodla pověřit starostu zajištěním projektové dokumentace na
osvětlení nového hřbitova a prodloužení vodovodní přípojky.
21. RMM rozhodla o navýšení pracovního úvazku od 1.3.2016 … z 0,69 na 1 na
úseku účtárny z důvodu navýšení administrativy (měsíční kontrolní hlášení DPH,
nové dotace roku 2014‐2020, vyúčtování dotačních příspěvků organizacím,
atd.) za účelem dosažení zastupitelnosti hlavní účetní.
22. RMM vzala na vědomí nabídku na repasování stávající kopírky a případně
nákup nové a rozhodla zakoupit nové zařízení.
23. RMM vzala na vědomí rezignaci p. Bc Věry Hradové na funkci členky
kulturní komise RMM.
24. RMM rozhodla schválit účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Mateřské
školy Měřín za rok 2015 ve výši 393.165,59 Kč a jeho převedení do rezervního
fondu.
25. RMM rozhodla schválit účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Základní
školy Měřín za rok 2015 ve výši 157.382,37 Kč a rozhodla o převedení
132,382,37 Kč do rezervního fondu a 25.000,‐ Kč do fondu odměn.
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26. RMM rozhodla schválit odpisový plán Základní školy Měřín pro odepisování
DHM pro rok 2016.
27. RMM rozhodla požádat ÚMM o vydání povolení na skácení dvou stříbrných
smrků na novém hřbitově v Měříně. Důvod – jsou suché.
28. RMM pověřuje p. Bc. Věru Hradovou šetřením se zájemkyní o byt v DPS p….
29. RMM pověřuje starostu zajištění podkladů pro výběrové řízení na stavbu
„Základní škola Měřín – Rekonstrukce elektroinstalace“.
30. RMM schválila Jednací řád RMM.
31. RMM rozhodla schválit dohodu o provedení práce ve výši 7.000,‐Kč
s panem Ing. Kosourem na zajištění studie na vybavení kuchyně v budově
sokolovny a následného projednání s orgány hygieny.
**********************************************************************************

USNESENÍ č. 1/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 2.3.2016
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I.SCHVALUJE :
1. Program jednání ZMM 1/2016.
2.Ověřovatele zápisu jednání ZMM 1/2016.
3. Zprávu kontrolního výboru.
4.Plán činnosti finančního výboru na rok 2016 a zprávu finančního výboru.
5. Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi Krajem Vysočina
a městysem Měřín – „VO v ulici Zabrána – Měřín“
6.Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ mezi Krajem Vysočina
a městysem Měřín – „VO v ulici Zabrána – Měřín“
7. Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi Krajem Vysočina
a městysem Měřín – „ Chodník podél silnice III/3491 – Pustina“.
8. Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení mezi Městysem Měřín a RWE
GasNet s.r.o, úsek Balinka II.etapa.
9. Uzavření Smlouvy na dokumentaci skutečného provedení stavby
inženýrských sítí Balinka III.etapa dle podané nabídky.
10. Dodatek č.3 na stavbu „Měřín‐ Kanalizace Pustina“.
11. Příkazní smlouvu mezi městysem Měřín a Ing. Davidem Urbánkem,
Stránecká Zhoř č.p. 93 na provádění technického dozoru stavebníka na akci
„Kulturní dům Měřín“. Plnění této smlouvy bude hrazeno z úvěru městyse.
12. Rozpočtové opatření 1/2016/1 ZM ze dne 2.3.2016 ve výši 5 437 871,‐Kč.
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II .BERE NA VĚDOMÍ :
1.Zprávu o plnění usnesení ZMM 7/2015.
2. Informace z jednání rady městyse.
3. Informace o rozhodnutí firmy E.ON o plánové přeložce NN rozvodů do země
na ulici Zabrána a o akci „VO v ulici Zabrána – Měřín“
4. Informace o akci „ Chodník podél silnice III/3491 – Pustina“.
5. Informace o výstavbě inženýrských sítí na ulici Příčná a zahájení výběrového
řízení SVK Žďársko.
6. Rozpočtové opatření 7/2015/1 RM ze dne 31.12.2015 ve výši 1.840.034,‐Kč.
III. POVĚŘUJE :
1.JUDr. Zdeňka Zdvihala prověřením právní proveditelnosti Smluv o právu
provést stavbu na cizím pozemku s občany ulice Zabrána – „VO v ulici
Zabrána – Měřín“ a zpracováním návrhů nových smluv.
2. JUDr. Zdeňka Zdvihala prověřením právní proveditelnosti Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ mezi občany ulice Zabrána
a městysem Měřín – „VO v ulici Zabrána – Měřín“ a zpracováním nových
smluv.
3. Starostu zajištěním podkladů pro podání žádosti a podáním žádosti o dotaci
na stavbu „ Chodník podél silnice III/3491 – Pustina“ z programu IROP.
4. Starostu jednáním s Krajem Vysočina o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti“ mezi Krajem Vysočina a Městysem Měřín –„ Chodník
podél silnice III/3491 – Pustina“
5.Starostu prověřit možnost změny trasy napojení vodovodu z ulice Družstevní
na ulici Příčnou.
IV. NESCHVALUJE :
Směnu části pozemku p.č. 2821 (775m2) ve vlastnictví Městyse Měřín za p.č.
1691/2 (794m2) + p.č. 3081 (106m2).
Umístění pamětní desky v budově ZŠ Měřín.
Ing. Jiří Servít, starosta
*************************************************************
Výpis č. 5 z jednání Rady městyse Měřína konané dne 16.03.2016
1.RM odsouhlasila program jednání .
2. RMM projednala plán činnosti Komise pro výstavbu a rozvoj na rok 2016 za
účasti členů komise.
3. RMM pověřila právní zástupkyni městyse p. Mgr.Sklenářovou aktualizací
nájemní smlouvy mezi městysem Měřín a TJ Jiskra – fotbalové hřiště.
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4. RMM rozhodla svolat zastupitelstvo MM na den 30.3. 2016 v 17,00 hod.
5. RMM projednala
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Měřína za rok 2015
návrh Smlouvy s HB auditing s.r.o. o vykonání přezkoumání hospodaření na rok
2016 za cenu 26.300,‐Kč bez DPH (31.823,‐Kč vč DPH)
Zpráva bude předložena na příštím ZMM jako součást závěrečného účtu. Dále
RMM doporučuje ZMM schválit návrh smlouvy na přezkoumání hospodaření na
rok 2016.
6. RMM projednala návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na činnost DPS na rok
2016 ve výši 89.000,‐Kč a pověřila starostu jejím podpisem.
7. RMM projednala žádost TJ jiskra Měřín o souhlas s podnájmem části budovy
U hřiště 610 pro … za účelem provozování živnosti ‐ hostinská činnost a pověřila
starostu řešením žádosti s Mgr.Sklenářovou.
8. RMM stanovila komisi k otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci
„Přechod se SSZ v Městysi Měřín“ ve složení Ing.Servít, Ivo Horák, Ing.Urbánek
a stanovila termín otevírání obálek a hodnocení nabídek na úterý 22.3.2016
v 10:00 v kanceláři starosty.
9. RMM projednala materiály na Valnou hromadu Svazu vodovodů a kanalizací
Žďársko, která se bude konat dne 31.3.2016 a rozhodla vyvěsit je na úřední
desku.
10. RMM projednala bez připomínek výroční zprávu ŠUM Měřín a vyslovuje
poděkování vedení ŠUM za vykonanou práci ve prospěch výuky dětí.
11. RMM projednala žádost fi. Torion,projekční kancelář s.r.o. o stanovisko
k vestavbě kanceláří v objektu LIDL Stránecká Zhoř a rozhodla se žadateli sdělit,
že městys Měřín nemá k projektu žádné připomínky.
12. RMM projednala žádost p. … o prodej části pozemku před domem p.č.563
v ul. Zahradní a rozhodla provést místní šetření.
13. RMM vzala na vědomí žádost … o umístění do DPS a pověřila p. Hradovou a
p. Buchtovou provedením místního šetření u žadatelky.
14. RMM projednala výsledek místního šetření u žadatelky o byt v DPS p…a
rozhodla uzavřít s žadatelkou nájemní smlouvu a pověřuje starostu podpisem.
15. RMM projednala žádost p. … o místo na Veřejně prospěšných pracech a
rozhodla sdělit žadatelce, že byla zařazena do seznamu žadatelů.
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16. RMM projednala návrh p. Ing. Jaroslava Sysla, Ve Vrbí, Měřín, na vytvoření
„Naučné stezky městyse Měřína“ a rozhodla prověřit možnosti získání
finančních prostředků z evropských fondů na vybudování stezky.
17. RMM ustanovila členkou Kulturní komise místo odstoupivší p.Věry Hradové
sl.Terezu Motyčkovou s platností od 1.4.2016.
18. RMM projednala nabídky 7 firem na měření v souvislosti s rekonstrukcí
elektroinstalace v ZŠ Měřín a rozhodla uzavřít smlouvu s uchazečem s nejnižší
nabídkou s firmou Ekola group, spol. s.r.o. a pověřila starostu dalším jednáním.
***************************************************************
Výpis z jednání č. 6 z jednání Rady městyse Měřína konané dne 30.03.2016
1.RM odsouhlasila program jednání
2. RMM odsouhlasila Výpověď z nájemní smlouvy na byt č.1 ve 2.nadzemním
podlaží domu č.p.106‐radnice, kterou zaslala firmA … ke dni 31.3.2016. Dále
RMM souhlasí s darovací smlouvou, kterou daruje firma….. Městysu Měřín
koberec (pořiz cena 21.780,‐Kč) a sporák (pořiz. cena 4 864,‐Kč), které se
nachází ve výše uvedeném bytě. Pořizovací ceny jsou doloženy fakturami.
3. RMM pověřila starostu jednáním o projektové přípravě III.etapy veřejné
zeleně – nový hřbitov, starý hřbitov a náměstí v Pustině.
4. RMM bere na vědomí pozvánku na VH České spořitelny a rozhodla se VH
nezúčastnit. MM vlastní 1500 ks akcií. Vyplacené dividendy za 2014 činily pro
MM 90.000,‐Kč, za rok 2015 je k odsouhlasení VH částka 84,20 Kč/ dividendu,
pro MM to znamená výplatu 126.300,‐Kč mínus srážková daň 15 % = 107.355,‐
Kč čistý příjem.
5.RMM vzala na vědomí Výzvu k vyplnění tabulky o využití bezúplatně
převedených pozemků ze Státního pozemkového úřadu a pověřuje starostu
jejich vyplněním a podpisem.
6. RMM projednala žádost p. … o odkup p.č. 1214/4 (75 m2), … a rozhodla
zveřejnit záměr prodeje.
7. RMM souhlasí s umístěním 2 ks červených kontejnerů na bezplatný sběr
vysloužilého elektroodpadu a baterií od firmy ASEKOL a pověřuje starostu jejím
podpisem.
8. Č.j.225/16, RMM projednala žádost p…. o prodej části pozemku před domem
p.č.563 v ul. Zahradní a rozhodla projednat na jednání ZMM. Po provedeném
místním šetření dne 25.3.2016 nedoporučuje MM prodej tohoto pozemku
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neboť by se zúžil průjezd k dalším pozemkům, na kterých je možno provést
výstavbu RD.
9. RMM projednala žádost …(6 obyvatel) o opravu obecní komunikace podél
rybníka Polovec a rozhodla provést místní šetření.
10. RMM projednala výsledky výběrového řízení na dodavatele investiční akce:
Přechod se SSZ v Městysi Měřín. Na návrh komise pro posuzování nabídek a
doporučuje ZMM uzavřít smlouvu s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou fi
DOSIP Servis,s.r.o, Krahulov 37, Okříšky za cenu 1 205 378,‐Kč vč. DPH.
***********************************************************************************
USNESENÍ č. 2/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 30.3.2016
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I.SCHVALUJE :
1.Program jednání ZMM 2/2016.
2.Ověřovatele zápisu jednání ZMM 2/2016.
3.Směnu pozemků : část pozemku p.č. 2821 o výměře 975 m2 ve vlastnictví
městyse Měřín za část pozemku p.č. 2852 o výměře 869 m2 a pozemek
p.č.3081 o výměře 106 m2 ve vlastnictví Agro ‐Měřín a.s., vše v k.ú. Měřín.
4. Smlouvu mezi městysem Měřín a HB auditing s.r.o. o vykonání přezkoumání
hospodaření za rok 2016.
5.Rozpočtové opatření 2/2016/2ZM ze dne 30.3.2016 ve výši 1.070.517,‐Kč.
6.Smlouvu o dílo mezi městysem Měřín a DOSIP Servis, s.r.o. Krahulov na akci :
„Přechod se SSZ v městysi Měřín“.
7.Výkupy částí pozemků p.č.700, 703 a 706 v k.ú. Měřín na ulici Příčná.
II .BERE NA VĚDOMÍ :
1. Zprávu o plnění usnesení ZMM 1/2016.
2. Informace z jednání rady městyse.
III. POVĚŘUJE :
3.Starostu jednáním o omezení průjezdu kamionů městysem Měřín.
Ing. Jiří Servít, starosta
********************************************************************************
Pozvánka

na jednání Zastupitelstva městyse Měřín, které se bude konat
ve středu dne 04.05.2016 v 17.00 hod. v obřadní síni úřadu

Program je zveřejněn na úřední desce v průjezdu radnice na www.stránkách
městyse Měřín
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– SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU –
Městys Měřín vyhlašuje sběr nebezpečného odpadu.

Termín sběru :

od 25.dubna do 9.května 2016 !!!

Místo sběru : Sběrné místo ‐ ulice Černická č.p. 553 (p.Krejčí)
Vybírat se bude :

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

UPOZORNĚNÍ :
Na sběrné místo v žádném případě nedávejte ETERNIT!!!
Nebezpečný odpad se bude na výše uvedeném sběrném
místě vybírat pouze v uvedeném termínu.
Po ukončení tohoto termínu již NE !
Na sběrném místě – ulice Černická č.p. 553 bude nadále probíhat zpětný
odběr elektrozařízení.
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Různé zprávy a informace…..
ÚDRŽBA HŘBITOVA
Úřad městyse jako správce místního hřbitova žádá tímto majitele hrobů,
aby z důvodu údržby travní plochy nenechávali za svými pomníky žádné
předměty ( vázy, lampy apod.)
Děkujeme.
VÝZVA PRO MAJITELE PSŮ :
Opět touto cestou upozorňujeme majitele psů na povinnost úklidu psích
exkrementů z veřejného prostranství, které zůstanou po jejich venčení. Po
chodnících a místních komunikacích chodí také na procházky děti! !
PARKOVÁNÍ VOZIDEL :
S příchodem jara se zaměstnanci radnice opět obracejí na občany
s prosbou, aby neparkovali svoje vozidla na chodnících a především ve veřejné
zeleni v obci !!!
MĚSTYS MĚŘÍN N A B Í Z Í :
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR V BUDOVĚ RADNICE za účelem
zřízení prodejny nebo služby (bývalá prodejna levného textilu).
NOVINKA –HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU :
Zajímáte se o dění v obci ?
Jste v zaměstnáni mimo naši obec a nevíte zda a co hlásil místní rozhlas?
Máte‐li přístup k internetu, otevřete si internetové stránky naší obce :
www.merin.cz a v kategorii hlášení rozhlasu si v klidu přečtěte aktuální zprávy.
ČERVENÉ KONTEJNERY
Městys Měřín opět posiluje svoje sběrná místa. Na sběrné místo na
ul.Zarybníku a na ul. Družstevní budou výhledově přidány ve spolupráci
s firmou Asekol červené kontejnery na drobné elektrozařízení .
BIOODPAD
Od konce měsíce března byly v prostoru bývalého rybníka u kostela a
v Pustině opět umístěny kontejnery na bioodpad. Prosíme občany, aby do
těchto kontejnerů odkládali pouze uvedený odpad.
Dále žádáme občany, aby již od pátku 29.4. nevozili žádný odpad na
„Králův kopec“.!!
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POZOR NA PODOMNÍ PRODEJ !!!
V poslední době se v naší obci opět setkáváme s porušením vyhlášky o
podomním prodeji ( energie, kotlíkové dotace apod.) Proto prosíme všechny
spoluobčany, aby byli obezřetní při tom, komu otevírají dveře své domácnosti.
Pozor především na následující :
 Podomní prodejci se snaží vzbudit Vaši důvěru. Jsou slušně oblečení,milí.
 Zajímá je vaše faktura za elektřinu, plyn, vodu, komín, kotlíková dotace
apod. Do nové smlouvy si opíší Vaše údaje. Žádají také o telefon. Hrají na
to,že se jedná o slevu, lepší podmínky, že získají dotace apod.
 Mohou to být zástupci různých společností.
Rada na závěr : Nejlépe se obráníte před podomním prodejcem tak, že s ním
nebudete mluvit!!!!!!!!
Od smlouvy uzavřené při podomním prodeji je možné podle občanského
zákoníku odstoupit ve lhůtě 14 dnů od podepsání smlouvy.

KŮROVEC :

„Upozorňujeme vlastníky lesů na možné nebezpečí přemnožení kůrovců
v lesích a tím vzniku škod na lese. Proto vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti
s odborným lesním hospodářem k neprodlenému prověření stavu jejich lesů
a k odstranění schnoucích či jinak poškozených stromů, včetně jejich asanace.
Napadené dřevo je třeba urychleně vyvést z lesa nebo mechanicky či chemicky
ošetřit a to ve stanovených termínech. V průběhu zimy uschlé či dnes usychající
smrky, jakož i vývraty a zlomy z tohoto období, je třeba zpracovat a odvést
z lesa do konce března tohoto roku. Dříví napadené kůrovcem po 31.3. je
nezbytné zpracovat do 31.5.2016“.
MěÚ Velké Meziříčí, odbor životního prostředí

Nový odznak – MĚŘÍNSKO – KORUNA KŘIBŮ
Podrobnější informace k získání odznaku v příštím
čísle.
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Historie měřínské kopané
V neděli 7. července 1985 oslavila měřínská kopaná padesátileté trvání.
Měřín však nemá úplně přesných zpráv o vzniku měřínského fotbalu. Zachovala
se nám fotografie měřínského mužstva SK Měřín z r. 1935. Jedinou zprávičku
máme z r. 1932, kdy je v měřínské kronice napsáno: „Stavební místo pro
obvodovou měšťanskou školu bylo pronajato nově vzniklému sportovnímu
klubu k provozování kopané.“ Z této malé zprávičky můžeme usuzovat, že
kopaná v Měříně již vznikla o 5‐6 let dříve, než ukazuje fotografie z r. 1935, což
také tvrdili bývalí pamětníci. Fotbal prý se hrál ještě před rokem 1930.
Zachovala se fotografie fotbalového mužstva žáků asi z roku 1930, které vedl
učitel Sklenář. Můžeme tedy usuzovat, že skutečně před rokem 1930 existovalo
v Měříně mužstvo dospělých. O fotbalu v Měříně se dovídáme teprve v roce
1948, kdy se poprvé o něm píše v kronice.
Co říkal o vzniku fotbalu v Měříně bývalý pamětník Zdeněk Rumler,
měřínský cukrář: „Přestěhoval jsem se do Měřína v r. 1932. V té době působil již
v Měříně sportovní klub /SK/, jehož členové již hráli fotbal a mohu říct, velmi
dobře. Fotbal se hrál v Měříně nejdříve na provizorním hřišti v dnešní Poštovní
ulici, kde tenkrát nestály žádné domy. Míč nám zalétával do Karbašova statku a
my pro něj posílali Miloše Karbaše, neboť byl příbuzný majitele statku, který byl
velmi přísný a pro nějaký fotbal neměl žádné pochopení. Také nám nevybíravě
nadával.“ /Dnes na místě Karbašova statku stojí činžovní dům/. Hřiště se
nacházelo vedle domu Emericha Sedláčka č. 291 (dnes přestavěný
jednopodlažní dům Luboše Hlaváče/. Na bývalém hřišti dnes stojí rodinné
domy: Hlávka Jan č. 334, Urbánek Jaroslav č. 355, Hlávka Karel č. 171.
Po nějakém čase dostal SK Měřín k pronajmutí pozemek, dnes na ulici
Brněnská, vedle bývalého domu Hintenause č. 248 /dnes majitel Ing. Zdeněk
Požár/. Zde byl také v r. 1936 uspořádán turnaj za účasti Horácké Slávie a DSK
Třebíč. Tehdejší pozemek patřil firmě Antonína Koženého – synové, jirchárna
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v Měříně, která jej klubu pronajala. Toto hřiště zde bylo asi do roku 1940.
Předsedou SK byl tehdy Antonín Šimek, jednatelem Zdeněk Rumler,
pokladníkem Karel Škoda. Členové výboru byli: Miloš Karbaš, Josef Smejkal –
hostinský, Jan Janíček – cukrář, Josef Salaš. V té době hráli fotbal:
Jaromír Škoda
Jan Krejčí
František Drápela
František Fiala
František Karásek

Karel Fiala
Antonín Šimek
Alois Kašpar
Václav Šimek
Karel Hájek
Ladislav Kožený

Ladislav Šimek
František Láznička
Miroslav Čada
Karel Běhal
Miroslav Dvořáček

Měřínští fotbalisté zajížděli k zápasům každou neděli na kolech do
širokého okolí a soupeři jezdili stejně tak do Měřína. Na veškerá vydání si musel
klub vydělat sám. Žádné dotace, ani finanční podporu od nikoho nedostával.
Každoročně klub pořádal oblíbený sportovní ples a výtěžek sloužil na různá
sportovní vydání. Fotbalisté také pořádali cyklistické závody. Start byl u
bývalého KRASU /tehdy jirchárna Františka Koženého a syn/. Odtud se jel
okruh Zabrána, Zarybník, kolem bývalého Vodičkova mlýna a cíl opět u
Koženého továrny. Tento okruh se jel pětkrát. Také výtěžek z této akce sloužil
sportovní činnosti.
Nikdo se o hráče nestaral, kde vezmou peníze na činnost. Nebylo odpovídající
hřiště, materiální a ostatní podmínky na odpovídající úrovni. Na zápasy nejezdili
autobusem jako dnes, ale jak jsem již dříve uvedl, na kolech. Dokázali ale vše
překonat a fotbal jim poskytoval radost a sportovní vyžití. „Nemohli jsme se už
dočkat na neděli“, praví Zdeněk Rumler.
Fašistická okupace měřínskou sportovní činnost umrtvila. Po roce 1945 se
pokračovalo v tradici fotbalu dále. Stále se ale hrálo na provizorních hřištích.
Teprve v r. 1959 se začalo s budováním nového fotbalového hřiště pod
Strážnicí. Hřiště bylo dokončeno v r. 1963 a 8. září 1963 se na něm hrál poprvé
fotbal mezi mužstvem TJ Jiskra Měřín a mužstvem Počátek 5:2.
Materiál pro tento zápis jsem čerpal hlavně ze vzpomínek tehdejších
pamětníků a ze zápisu z obecní kroniky, kterých bylo ale velmi málo. Jsem si
vědom, že vše nebude asi přesné a úplné. Mohou chybět i jména některých
tehdejších hráčů, snad i nepřesné letopočty, za což se předem omlouvám. Byl
bych ale velmi rád a vděčen všem, kteří si přečtou ve Zpravodaji tento článek a
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mohou opravit některé nepřesnosti. Mnozí z vás jistě slýchávali od svých, již
nežijících rodinných příslušníků, o fotbalu více, než je třeba uvedeno. Rád bych
tyto vzácné informace vyslechl a uvítal bych i staré fotografie. Tím by byla
hodně obohacena fotbalová historie Měřína.
Mgr. Oldřich Hnízdil
Kronikář městyse
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Hotař
Ottův slovník naučný výraz hotař nezná a ani ve Wikipedii se nepodařilo
něco o tomto slově označujícím druh dřívějšího povolání, služby nalézt. Slovo
hotař označovalo obcí zřízenou a placenou funkci strážce na polích, ve
vinohradech, v sadech a také někdy i v lesích a u rybníků. Tato funkce na
vesnicích skutečně existovala a to již ve středověku. I v minulosti se totiž
stávalo, že si sousedé na polích, vinohradech, sadech a v lesích přivlastňovali
také i to, co jim nepatřilo. Za krádeže byly ukládány kruté tělesné tresty, bití
rákoskou a dokonce byly sekány prsty a ruce. Pokud došlo ke krádeži mimo
domovskou obec, tak byla sekána levá ruka, pokud se stala krádež v místě
bydliště lapky, tak mu byla useknuta pravá ruka. V sousední Kamenici byl v roce
1716 popraven (upálen a při upalování na hranici částečně pověšen) člověk,
který kradl ryby z panského rybníka.
Císař Josef II. patentem vydaným v roce 1784 tyto kruté tresty zakázal.
Zároveň například ve vinohradech povolil vdovám, sirotkům, těhotným ženám a
chudým pocestným, utrhnout si víno k zahnání hladu a žízně. Pokud ale někdo
z těchto lidí chtěl vstoupit do vinohradu, musel nejdříve třikrát zavolat na
hotaře a pak teprve si směl utrhnout množství vína, které se vešlo na jeden
vinný list, což znamená asi na jednu dlaň dospělého člověka.
Funkce hotaře bývala často spojena s další obecní službou, s funkcí
obecního ponocného. Tyto funkce dostávali většinou váleční invalidé nebo
muži, kteří po nějakém těžkém úrazu nemohli vykonávat těžkou práci ke své
obživě. Tyto služby vykonávali většinou dva, obecními zastupiteli pověření
muži, kteří se obden v této službě střídali. Pokud byl někdo pro službu hotaře a
ponocného vybrán, tak byl povinen dostavit se k okresnímu soudu do Velkého
Meziříčí, kde složil před soudcem předepsaný slib. Ve slibu se zavázal
k poctivému vykonávání těchto služeb a k dodržování obcí vydaných předpisů.
Okresním soudem byl vydán doklad o složení slibu a po obdržení průkazu
hotaře a ponocného mohla obcí vybraná osoba nastoupit do služby. Hotaři byli
povinni každý rok podávat obecnímu zastupitelstvu žádost o prodloužení této
služby na další rok.
Hotaři bývali velice přísní strážci. Pokud v lese zmizela souš, dokázali
velice často viníka najít a donutit ho k zaplacení pokuty a pokud lapka dřevo
nestačil spálit, tak i k navrácení dřeva skutečnému vlastníkovi. Pokud se někde
zaběhlo hejno hus, kačen nebo slepic a dělalo někomu jinému na poli škodu,
tak hotař drůbež zahnal na svůj dvorek a čekal, kdo si pro hejno přijde. Hned s
viníkem tento přestupek vyřídil pokutou a velice přísným pokáráním. Stejné to
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bylo s pasením krav, ovcí nebo koz na cizím pozemku a také s každým, kdo pásl
mimo sezónu určenou k pasení. Hotaři byli velice přísní, protože jim šlo také o
udržení si svého místa, které jim přinášelo sice jen nevelký, ale přece jen nějaký
příjem. Hotaři dostávali od obce také z vybraných pokut malý podíl. V dobách,
kdy žádné sociální dávky neexistovaly, byl jakýkoliv příjem pro přežití velice
důležitý. Hotař musel mít při výkonu své funkce velký přehled o tom čí které
pole nebo les je. V lesích sice hlídací funkci vykonávali hajní, ale někdy jim
pomáhali i hotaři, neboť se každý den pohybovali v polích a měli velký přehled
o tom co se kde děje.
Záznamů o měřínských hotařích je v okresním archívu uloženo jen málo,
takže zůstalo jen několik vzpomínek pamětníků na toto dnes již zaniklé
povolání. Funkce hotař v Měříně zanikla někdy asi kolem roku 1957. V době po
vzniku zemědělských družstev si v polích začali hlídat úrodu agronomové.
Z informací od pamětníků se dochovala vzpomínka na hotaře a
ponocného pana Tomáše Hájka narozeného 14. prosince 1871 Ve Vrbí č.p. 139.
Původně byl vyučen ševcem, ale později pracoval na pile ve mlýně u Střechu,
kde mu katr při řezání dřeva nešťastnou náhodou uřízl ruku. Jako invalida si
zažádal o místo měřínského ponocného a hotaře. Tyto dvě funkce vykonával víc
jak 30 roků až do roku 1944, kdy službu pro stáří a nemoc ukončil.
Tomáš Hájek zemřel v roce 1963 ve věku 92 roků.
S Tomášem Hájkem sloužil do roku 1929 František Solař a po jeho odstoupení
pro vysoký věk 83 roků nastoupil do služby Václav Pospíchal.
Ponocní měli malou místnost v hasičské zbrojnici (dříve se říkalo
v hasičském skladišti), kde si v zimě topili a kde se mohli při noční službě trochu
ohřát. Ponocný byl povinen každou hodinu obejít Měřín od křižovatky do Černé
na horním konci po křižovatku staré silnice do Blízkova, dnes u Sokolovny, a na
několika místech Měřína každou celou hodinu zatroubit na píšťalu, která prý
měla hluboký tón. Ponocný po odtroubení zazpíval prosbu o ochranu obce a
oznámil zazpíváním, která hodina odbila. Kolem roku 1944 vykonával službu
hotaře a ponocného Metoděj Přibyl. Předposledním měřínským hotařem byl
pan Petr Běhal ze Zarybníka č.p. 157. Do služby ponocného a hotaře nastoupil
v roce 1944. Petr Běhal se narodil 29. června 1876 ve mlýně Aloise Hamži č.p.
76, kde byli jeho rodiče asi zaměstnáni a kde také při jeho narození bydleli.
Alois Hamža mlýn vlastnil asi 40 roků. Mlýn v té době zcela přebudoval a
zmodernizoval. V roce 1896 tento mlýn koupili Vodičkovi. Hotař pan Petr Běhal
zemřel 1. června 1950 ve věku nedožitých 74 roků. Posledním měřínským
hotařem byl pan František Krejčí, který se narodil 30. května 1895 v Měříně č.p.
239 pod hrází, dnes již zrušeného Zahumenského rybníka (dříve se říkalo
Humenského) Ve Vrbí. Pan František Krejčí zemřel 12. února 1965 v léčebně
v Daňkovicích na Buchtově kopci.
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Pro zajímavost přikládám opis žádosti podané měřínskými ponocnými.
Tato listina je uložena v Okresním archívu ve Velkém Meziříčí. Listina je bez
data podání. Jelikož František Solař v roce 1929 pro vysoký věk ze služby
ponocného a hotaře odstoupil, byla tato žádost sepsána někdy před tímto
rokem.
Opis žádosti bez úprav
Slavné obecní zastupitelstvo městyse Měřína.
V úctě podepsaní ponocní obce zdejší, žádáme slavné obecní zastupitelství o laskavé
svolení na opravu topících kamínek ve strážnici ponocných.
Oprava nutná jest, a potřebno by pouze bylo zdelšení topících rour.
Dále prosíme slavné obecní zastupitelství o nějaký příděl topiva, neb po dobu zimního
počasí nelze bez topení ve strážnici býti. Konečně prosíme by nám dáno bylo mětlo bychom
čistotu udržovati mohli neb nynější dobu jest ponocenská strážnice též věznicí.
V dokonalé poddanosti František Solař a Tomáš Hájek
Sepsal Jiří Toman Měřín č. 376
************************************************************
Počítačový kurz pro seniory
Městys Měřín ve spolupráci se Základní školou Měřín pořádal od poloviny
ledna do konce března tohoto roku počítačový kurz pro seniory. Navázali jsme
na loňský kurz, který se u seniorů setkal s velkým ohlasem.
Letošní výuka byla v rozsahu 10 lekcí a probíhala opět pod vedením
RNDr. Ivany Hlouškové a Mgr. Jany Strnadové. Kurz probíhal za finanční
podpory Městyse Měřín, proto byl pro účastníky z Měřína zdarma. Přihlásilo se
více než 20 zájemců. Někteří z nich byli úplní začátečníci, jiní už s počítačem
pracovali a chtěli si své vědomosti prohloubit a obohatit. Proto byly vytvořeny
dvě skupiny, které odpovídaly dovednostem účastníků kurzu.
Kurz byl zaměřen na dvě základní oblasti – na úpravu textu ve Wordu a
na práci s internetem. Absolventi si psali jednoduché texty v textovém editoru,
svoji práci upravovali, ukládali a tiskli. Naučili se vytvářet složky, aby si mohli
své soubory nebo fotografie pěkně utřídit. Učili se orientovat na internetu,
hledali potřebné údaje, stahovali různé informace a obrázky. Důraz byl kladen
také na bezpečnost při práci s internetem, která je v dnešní době velmi
důležitá.
Lekce probíhaly v přátelské atmosféře. Rychlost výkladu se
přizpůsobovala schopnostem účastníků, kteří postupně ztráceli zbytečný strach
z práce na počítači. Každý si tak mohl odnést různé rady a tipy pro svoji další
práci.
RNDr.Ivana Hloušková
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Zhodnocení „Včelařské výstavy“ konané 25. – 29. dubna 2016
Včelaři ZO ČSV se znovu chtěli pochlubit svými úspěchy i výsledky na již
5.ročníku této výstavy.
Kromě toho, že z této činnosti získávají med, propolis, mateří kašičku a
vosk je hlavní práce včel zaměřena na opylování zemědělských plodin. Bez této
činnosti by nebylo dostatek potravin pro nasycení lidstva na celém světě. Včely
to zajišťují na 96%.
Poděkování za možnost uspořádat tento 5.ročník výstavy patří celému
vedení městyse Měřína od pana starosty Ing.Jiřího Servíta, místostarosty
Ing.Jaroslava Pazdery, Anny Oulehlové, kronikáře Oldřicha Hnízdila a všech
dalších pracovníků úřadu.
Celá ZO ČSV má 277 členů a obhospodařuje 3.001 včelstev. V ústřední
včelařské škole v Nasavrkách se vzdělávají 4 členové naší organizace. Jejich
znalosti jsou pak využívány na výborových i členských schůzích.
Návštěvu výstavy využilo 520 hostů a o jejich spokojenost se staralo 5 žen
našich včelařů – p.Hájková, Křesťanová, Hradová, Peroutková a Hanzlíková,
které prodávaly včelařské výrobky. O zodpovězení odborných dotazů se staralo
5 členů ZO – p.Halásek, Králíček, Doležal, Jura a Hájek.
Z prodávaných věcí se velké pozornosti těšila včelařská kosmetika,
medovina, med a medové pivo i zdobené perníčky, které velmi pěkně připravila
a nazdobila p.Jitka Syslová – také manželka včelaře.
Zcela mimořádnou podívanou způsobil silný mikroskop, kde bylo možno
vidět jako vypadá včelí žihadlo.
Velký ohlas měla výstava i u žáků základní a mateřské školy. Nejvíc se
zajímali o živé včely ve skleněné vitrině a ochutnávka květového, lesního i
pastovaného medu.
Vlastní hodnocení pak vyjádřili návštěvníci v knize návštěv a vždy
s kladným uznáním.
V závěru poděkování patří také všem sponzorům a příznivcům této
zdařilé akce.
Alois Hájek
Předseda ZO ČSV Velké Meziříčí
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Termín „ měřínské pouti“ 2016 je 26.června 2016
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Zprávy ze základní školy
V pátek 26. února naši školu opět navštívili pracovníci Záchranné stanice
zvířat Ikaros z Pavlova. Přivezli s sebou několik známých, ale i méně obvyklých
zvířat, o kterých dokázali poutavě vyprávět a hlavně je zblízka předvedli všem,
kteří do tělocvičny přišli.
V březnu proběhly dvě přednášky na téma základy první pomoci, kterou
pravidelně uskutečňují žákyně Střední zdravotnické školy ve Žďáře nad Sázavou
pro naše osmáky. Tato tematika je velmi důležitá, protože každý z nás by měl
být k první pomoci připraven jak teoreticky, tak i prakticky. Ve čtvrtek 7. dubna
u naší školy zaparkovalo vozidlo rychlé lékařské pomoci a hasičský zásahový
vůz. Záchranáři z Velkého Meziříčí osmákům předvedli vybavení a možnosti,
které při záchraně lidských životů mají.

V úterý 15. března se uskutečnila pěvecká soutěž pro děti prvního
stupně pod názvem Hvězdička. Finalisté vybraní z třídních kol se představili
před odbornou porotou ve složení Iveta Hlávková, Dagmar Marková, Tereza
Motyčková, Richard Lavička a Vladimír Sklenář. Doprovod obstarala Hana
Pacalová na klávesy a Petr Kožený na kytaru. Děti většinou volily písničky
s pohádkovou tematikou. Vítězi se stali:
1. – 2. ročník
1. místo Johana Kožená 1. A
2. místo Markéta Malcová 2. A
3. místo Emma Klimentová 1. A
3. – 5. ročník

1. místo Julie Kožená 5. B
2. místo Žaneta Patlíková 5. B
3. místo Hana Rohovská a Bára Hladíková 3. A

Během soutěžení se divákům představily děti z 1. stupně v pohádce
Červená karkulka.
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Školní družina pořádá několikrát do roka výtvarné dílny pro děti a jejich
rodiče. Před Velikonocemi se uskutečnila dílna, která byla zaměřena na výrobu
velikonočních dekorací. Již tradičně si do školy našlo cestu mnoho rodičů a
jejich dětí a společně vytvořili krásné výrobky. Děti v družině již samostatně
vyráběly ovečky, beránky, košíčky, sluníčka a další věci s jarní a velikonoční
tematikou.

Součástí volby povolání pro žáky osmého ročníku jsou i exkurze, které
pro svoje budoucí žáky pořádají některé okolní školy, ale i potencionální
zaměstnavatelé. Osmáci navštívili Střední průmyslovou školu automobilní
v Jihlavě, kde jim předvedli učebny, dílny, lakovnu a další zajímavé prostory a
činnosti. Pak se přemístili do firmy ICOM TRANSPORT, kde se podívali do dílen a
prohlédli si zblízka zázemí dopravní firmy. Druhá exkurze proběhla na
Informačním a poradenském středisku při Úřadu práce ve Žďáru nad Sázavou.
Zhruba dvouhodinový program má uchazečům o studium na středních školách
a učilištích pomoci zvolit nejoptimálnější obor vzhledem k jejich zájmům,
předpokladům a možnostem. Důležité je samozřejmě i uplatnění na trhu práce.
Součástí výuky fyziky v devátém ročníku je učivo o jaderné energii. Proto
každoročně pořádáme exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany, kde se
v centru pro návštěvníky seznamují s principy fungování jaderné energie. Další
zastávkou bývá tradičně, a letos tomu nebylo jinak, návštěva Vodní
přečerpávací elektrárny Dalšice. I zde je v informačním centru připraven
zajímavý výukový film, který poskytuje mnoho informací o této elektrárně. Po
exkurzi pak žáci ve škole dostali test, který měl prověřit, jak pozorně na obou
místech sledovali výklad. Ukázalo se, že si odnesli poměrně dobré znalosti.
V celodružinovém projektu na téma bezpečnost všichni zúčastnění
pátrali po tom, jak se pohybovat okolním světem tak, aby se jim pokud možno
nic nestalo. Při hledání různých nebezpečí všem velmi pomohl pracovní sešitek,
který pro všechny děti věnovalo IV‐nakladatelství s.r.o. Aby je bylo dobře vidět,
tak si ušili reflexní pásky. Vyrobili si také velkou stolní hru "Cesta ze školy".
Povídali si o různých nástrahách, které na ně číhají nejen venku, ale také doma,
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třeba při používání počítače nebo mobilního telefonu a také o tom, jakým
způsobem a kam volat o pomoc. K tomu namalovali i několik malých plakátků.
Na závěr projektu si na školním hřišti všichni společně zahráli na auta a chodce.

Pro žáky devátého ročníku je v dnešních dnech nejaktuálnějším tématem
přijímací řízení na střední školy. Letos byly v kraji Vysočina na většině škol
jednotné přijímací zkoušky, které připravuje firma Cermat. V konkurenci
ostatních uchazečů se naši žáci rozhodně neztratili:
Gymnázium Velké Meziříčí:
2. místo Lenka Tomanová
4. místo Karolína Hladíková
5. místo Kateřina Panáčková
8. místo Iveta Řezníčková
10. místo Kamila Štěpánková
Gymnázium Jihlava
5. místo Kateřina Panáčková
OA Jihlava – kosmetické služby
3. místo Veronika Horká
SŠ veterinární Třebíč
1. místo Kamila Štěpánková
SŠ veterinární Lanškroun
4. místo Martina Pekárková
SŠPTA Jihlava
7. místo Adam Samuel Prokop
8. místo Jakub Jaša
10. místo Jiří Broský
SPŠ Jihlava
6. místo Filip Sysel
Všem budoucím středoškolákům přejeme, ať jsou stejně úspěšní i v dalším
studium
Mgr. Iva Kolářová
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Okénko mateřské školy …
Měsíc duben vkročil do své druhé poloviny. Ve školičce se připravujeme
na zápis dětí. Celkem budeme mít 38 volných míst, stejný počet dětí odchází
do ZŠ.
V březnu a v dubnu přijela za dětmi do školky tři divadélka s pohádkami:
„Krakonošova rýma“ , „Princezna na hrášku“ a „ Kašpárkova školička“ –
zaměřená na ekologii.
Navštívili jsme pěknou včelařskou výstavu . Byli jsme se podívat na
ekologický chov ovcí.
Nyní paní učitelky vymýšlejí další zajímavé akce pro děti na zbytek roku.
Všechny děti se už moc těší na hledání kouzelného , čarodějnického
pokladu. Dále nás čekají školní výlety. Mladší děti pojedou do ZOO. Starší děti
navštíví výstavu vláčků ve Žďáře na Sázavou a vlakové nádraží . Nakonec se
svezeme se vlakem.
A mezi tím budeme dál poznávat nové věci, vyrábět dárky pro maminky,
oslavíme „ Den dětí“.
Čekají nás ještě dvě kulturní akce : „Pohádka o mamince“ a „ Kouzelný
vlak“.
O prázdninách bude MŠ zavřena od 18.7.‐ 26.8. 2016
Jana Janů
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Pozvánka na pálení čarodějnic ..
Sbor dobrovolných hasičů v Měříně zve všechny občany, mládež a děti na
tradiční pálení čarodějic na „ Králův kopec“.
Zapálení ohně v sobotu 30.dubna ve 20.00 hodin
Občerstvení a posezení zajištěno.
Na Vaši účast se těší hasiči.
*****************************************************************

Z činnosti jednoty Orel Měřín:
‐ 29. 3. 2016 jsme ukončili pro tento školní rok pravidelné cvičení pro
rodiče s dětmi.
‐ 7. 4. 2016 jsme se na faře sešli na posledním vyrábění pro rodiče
s dětmi s tématem „Duhový deníček“ a poděkovali paní Lence
Bradáčové za pečlivou přípravu a trpělivost s námi.
‐školní děti skončily své cvičení Orla.
‐ V sobotu 9. 4. 2016 proběhl v tělocvičně ZŠ florbalový turnaj žáků
druhého stupně. Celkem se zúčastnilo 10 družstev. V mladší kategorii
(6. a 7. tř.) zvítězili SK Salámisti z Měřína, 2. skončili Lišáci z Okříšek a
třetí Dukla z Měřína. Ve starší kategorii (8. a 9. tř.) si zlatou medaili
vybojoval Orel Telč, stříbrnou Jeleníci z Měřína a bronzovou TJ
Tatchenta Zhoř.
Poděkování patří paní učitelce Sobotkové a Veselé, rozhodčím,
pomocníkům a v neposlední řadě těm, kteří pomáhali připravovat
občerstvení.
‐14. 4. 2016 odpoledne pořádala naše jednota pro děti, které
navštěvují orelské kroužky, zájezd do zábavného parku Robinson
v Jihlavě.
Plánujeme:

‐Víkend v Netíně pro školní orelské děti od 10. 6. do 12. 6. 2016 pod
vedením K. Sobotkové, kde uzavřou a vyhodnotí celoroční „sběr
motýlků“.
L. Chlubnová
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Kolpingova rodina MĚŘÍN

DĚTSKÝ BAZAR
Akce „Dětský bazar ‐ jaro, léto“, která probíhala po 4 dubnové dny (od 11.04.
do 14.04.2016) ve společenském sále fary Měřín, pro Vás připravila Kolpingova
rodina Měřín a jejich přátelé. Jsme rádi, že jste tuto akci s velkým zájmem
využili. Děkujeme všem za organizaci a zajištění této akce.
Plánovaný termín „Dětský bazar – podzim, zima“ je od 17.10. do 20.10.2016.
Budeme Vás ještě před konáním akce, využitím místních médií informovat.

NEDĚLNÍ POSEZNÍ S HUDBOU
24. dubna proběhla další podařená akce. Již po třetí jsme měli možnost
příjemně strávit nedělní odpoledne při muzice. V živém podání měřínských
harmonikářů a doprovodu vozembouchu zazněly lidové písně. Patří jim velké
DÍKY za jejich um a věnovaný čas.

Pro takovou akci samozřejmě bylo zajištěno příjemné prostředí ve
společenském sále fary Měřín, ve kterém bylo připraveno pohoštění ve formě
moravských vín na stolech s bílými ubrusy, opatřeny květinovou výzdobou.
Děkujeme všem, kteří z vlastních zdrojů pro sebe i ostatní připravili dobroty, ať
už ve formě slaných či sladkých pochutin.
Toto posezení přispívá i k mezigeneračnímu setkávání, protože zde byli
zastoupeni opravdu všichni. Od těch starších až po batole .
Na „Nedělním posezení s hudbou“ vystoupili:
Ludmila Homolová, Dana Chaloupková, Anna Oulehlová, Petr Šimek, Andrea
Zlámalová.
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Velké DÍKY všem, kteří pomohli nejenom tuto akci zorganizovat, ale pomohli
zajistit i její průběh a pomohli s úklidem .
Na tuto akci byla použita část účelové dotace poskytnutou městysem Měřín na
rok 2016 Kolpingově rodině Měřín.
Podzimní plánovaný termín „Nedělní posezení s hudbou“ je 18.09.2016.
Budeme Vás ještě před konáním akce, využitím místních médií informovat.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Dovolte nám, abychom Vás pozvali v neděli 01.05.2016 ve 14:30 hod. na
veřejnou prezentaci dokončeného projektu „Rekonstrukce dětského hřiště“.
Program:
 Úvodní slovo zástupce Kolpingovy rodiny
 Žehnání zrekonstruovaného hřiště
 Opékání uzenin na ohni za doprovodu kytary a harmoniky
 Závěr
Tato akce proběhla za přispění nadace ČEZ, která poskytla nadační příspěvek ve
výši 60 000 Kč v grantovém řízení Oranžová hřiště.
Na hřišti proběhla rekonstrukce herních prvků, montáž nových herních prvků a
terénní úpravy.

Dětské hřiště je určeno pro širokou veřejnost. Herní prvky mohou využívat
všichni pouze s omezením na tělesnou hmotnost, která je uvedená v provozním
řádu, nebo dle výrobce herních prvků.
Poznámka: občerstvení zajištěno.
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NEMOTORA‐CAR
Vážení příznivci sportu,
Sdělujeme Vám, že 5. ročník závodu nemotorových vozidel
„NEMOTORA‐CAR“
se uskuteční v sobotu 21.05.2016 na parkovišti u zdravotního střediska
v Měříně. Registrace závodníků od 14:30 do 15:00 hod.
Využijte tuto akci a vyzkoušejte své stroje. Vítány jsou především unikátní
závodní stroje vlastní výroby.

Foto: archiv KR Měřín

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 (soutěže, elektromobil od
společnosti ČEZ, …), který poskytne mladším i starším další pestré zážitky.
Závody „NEMOTORA‐CAR“ jsou podpořeny účelovou dotací městyse Měřín.

33

BESÍDKA KE DNI MATEK
V neděli 08.05.2016 v 15 hod. proběhne besídka ke Dni matek. Vystoupí děti a
mládež hudebně dramatického kroužku Kolpingovy rodiny Měřín. Akce
proběhne ve společenském sále fary Měřín.
Přijďte podpořit vystupující děti a mládež svojí účastí. Jsme si jistí, že budete
spokojeni. Vítány jsou všechny ženy.

To vystoupení je podpořeno městysem Měřín a římsko‐katolickou farností
Měřín.

LETNÍ TÁBOR
Oblíbený letní tábor, který letos proběhne v termínu 21. – 27. srpna 2016 je již
naplněn. Ubytování je 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.
V případě zájmu z Vaší strany se tohoto tábora ještě zúčastnit, se můžete
nahlásit jako náhradníci.
Letní tábor je podpořen účelovou dotací městyse Měřín.
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Pacalová, 606 907 710.
Ať se Vám všem daří.
Ing. Zdeněk VLACH, předseda KR Měřín
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Farní okénko ….
Kdo to byl ten Kulásec…
…co ho zval hrdliččin hlas? ptávají se děti školou sotva povinné, když se
k nim dostanou počáteční verše Máchova Máje. A dost možná, že se takto ptají
zvláště v těchto dnech vrcholícího jara – ve dnech kdy i dospělí zavzpomínají na
„večerní máj byl lásky čas, kde borový zaváněl háj“. Karel Hynek Mácha prostě
patří ke klasice a patří k ní i jeho „erbovní“ básnické dílo.
O lásce se v něm, pravda, často hovoří a samotná láska zde nabývá celou
řadu podob – ostatně podobně jako v životě. A slovo „láska“ je jedno z nehůře
vysvětlitelných slov, snad právě proto, že se názory na ni tolik liší.
Jen se podívejme třeba do oblasti populární hudby. Dozvíme se zde, že
láska je:
‐ ráj, co má tisíc tajných dveří, jak praví stará báj;
‐ láska, to je štít, sladký med i voda živá, kterou chtěl bych pít;
‐ je to vůně nebo zář, je to růže nebo pouhý stín;
‐ stravující žár i hořký chlad;
‐ černý kůň, co míchá pořadí, voda staletá, co podemele břeh.
Právem se ptáme po lásce; a intuice nás neklame, když nás napadá, že láska
je víc než jen prvomájové dostaveníčko pod rozkvetlou třešní či jinými
dřevinami. Mít někoho rád, to znamená mnohem více než jen vyhledávat jeho
přítomnost, protože je mi s dotyčným či dotyčnou dobře. Znamená to nehledat
vlastní prospěch, ale dobro toho druhého.
Láska má dvojí rozměr. Je to jednak láska, která touží mít, prožívat, užívat si,
těšit se – a jednak je to láska, která se touží rozdávat, sdílet a dělit – zkrátka a
dobře, žít pro druhého. Pokud se jeden z těchto rozměrů z našich vztahů vypaří,
jen sotva lze mluvit o lásce…
Letošní vrcholící jaro nás možná postaví před takováto rozlišování. Možná
bychom mohli věnovat méně síly prvomájové romantice a naopak více síly
věnovat těm, kteří jsou nám nablízku, prožívat s nimi jejich život, snášet jejich
slabiny, srovnávat se s potížemi, které nám působí, a vyzkoušet si, jaké by to
bylo, kdybychom všichni cíleně žili „jen pro druhého“.
On totiž ten obyčejný, všední, každodenní život je mnohem romantičtější
než celá červená knihovna – a zvláště pak život člověka, kterého jsem několikrát
denně vídal. A ani mě nenapadlo ho oslovit, zeptat se, jak se mu vede, a popřát
mu všechno dobré do dnů příštích. Možná jsou tyto jarní, tyto májové dny
příležitostí něco udělat pro druhé, prokázat větší lásku vůči druhým. Možná
jsou šancí alespoň trochu pochopit, co je to vlastně láska.
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Co jsme prožívali…
Oslava Velikonočních svátků není záležitosti několika dnů, ale v křesťanském
světě intenzivněji probíhá ještě dalších padesát dnů. Proto najdeme v kostelích,
v blízkosti oltáře velkou velikonoční svíci. Po skončení velikonoční doby se tato
svíce zapaluje při loučení se zemřelými, kde vyjadřuje naši víru ve věčný život,
který nám Kristus získal. Pak se zapaluje při udělování křtu, kde vyjadřuje nový
život, který se při křtu dítěti otevírá.
Mladí lidé se před velikonočními svátky setkali v Brně s otcem biskupem
Vojtěchem. Spolu s ním a mnoha dalšími vrstevníky oslavili Světový den
mládeže, který ustanovil v roce 1985 bývalý papež, Jan Pavel II.
V uplynulém čase patřily některé večery našemu vzdělávání. Společně jsme se
zamýšleli nad jednotlivými podobenstvími z Bible, které nám přibližují něco
z Božího světa.
Farní budova nabídla své prostory seniorům. Při společných setkáních jsme si,
před oči postavili některé biblické postavy, které nám jsou věkově blízko. Jsou
velkým povzbuzením, nejen věkem, ale svým postojem k různým požadavkům a
událostem, které se odehrávaly v jejich životě. Nechybělo vyprávění o poutních
místech a samozřejmě prosté popovídání u kávy, či čaje.
Co je před námi:
Je to především pokračování všech, výše uvedených aktivit.
Měsíc květen začneme nejen první májovou pobožností v kostele, ale také
účastí na otevření dětského hřiště, na kterém probíhala nutná oprava. Zveme
nejen děti, ale i jejich dospělý doprovod.
V průběhu měsíce budou probíhat májové pobožnosti, které bychom chtěli
zakončit setkáním u kaple Panny Marie ve Valše. Samozřejmě s patřičným
občerstvením.
V sobotu 14. 5. – před Slavností Seslání Ducha svatého – zveme na modlitební
bdění. Začátek bude v 19 hodin.
Děkanská pouť mládeže ze „Svaté“ u Kadolce do Netína bude 21. 5. „Svatá“ je
místo v lese, kam často chodila do klidu lesa rodačka z tohoto kraje, svatá
Zdislava.
22. 5. na Slavnost Nejsvětější Trojice bude ve farnosti první svaté přijímání dětí.
Na tento den se připravuje 26 dětí.

36

Slavnost Božího Těla proběhne 29. 5. Začínáme v 9 hodin v kostele, pak bude
následovat průvod v některých částech městyse.
Významnou událostí pro farnost bude červnová návštěva otce biskupa ve
farnosti. Při této návštěvě vysvětí na jáhna a pověří službou v církvi rodáka
Ladislava Bublána. Slavnost proběhne 18. června od 9. hodin.
Při bohoslužbě v závěru června poděkujeme spolu se všemi dětmi za uplynulý
školní rok. Po bohoslužbě bude neformální pokračování na farní zahradě.
Připomínáme farní pouť na poutní místa Francie od 4. do 11. 8. Je možné se
ještě přihlásit.
Zápisy z matrik
Z vody a Ducha svatého se znovunarodila Jolana Ludmila Sýkorová z Blízkova.
Na věčnost nás předešla Marie Čížková.
Požehnaný čas přejí
Mgr Josef Havelka, farář a Mgr Zdeněk Drštka, kaplan
****************************************************************
Čistá Vysočina
V sobotu dne 16. dubna se měřínští turisté zapojili do VIII. ročníku úklidu
veřejných prostranství a přírody a především okolí silnic vyhlášeného Krajským
úřadem Kraje Vysočina pod názvem Čistá Vysočina.
Uklízeli silniční příkopy v okolí Měřína. Zásluhou 22 pilných a obětavých
sběračů prokoukly příkopy okolo silnice a lidé projíždějící po tomto úseku již
nemusí, zase nějaký čas, pohlížet na nános umělých hmot, papíru a jiného.
Posbírali asi 55 pytlů odpadků.
Patří jim naše poděkování jim za bezvadně odvedenou práci.
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Inzerce : ….
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Fotografie k článku ze str. 2
Sokolovna ‐ jak pokračuje oprava (7)
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