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OKÉNKO RADNICE ……………….

Výpis . 3 z jednání Rady m styse M ín konané dne 26. 2. 2014

1. RM odsouhlasila program jednání.

2. RM rozhodla dle RM 2 2 14 doporu it ZM schválit sm nu pozemk ve vlastnictví m styse parc. . 198/1 o vým e
255 m2, parc. . 201/1 o vým e 65 m2 a parc. . 198/3 o vým e 1 m2 za ást pozemku parc. . 192 o vým e 321
m2 vše v k.ú. M ín. Zám r sm ny pozemk byl zve ejn n 10. 2. 2014. Usnesení RM 3 2 14

3. RM rozhodla schválit pronájem nebytového prostoru (ob adní sí v dom .p. 106, jeden den v týdnu) za ú elem
výuky autoškoly paní Pavlín Horké, Velké Mezi í í a pov uje starostu podpisem nájemní smlouvy. Zám r pronájmu
byl zve ejn n 10. 2. 2014. Usnesení RM 3 3 14

4. RM projednala dle .j. 169/14 návrh Dodatku . 13 ke Smlouv o provozování a servisu televizního kabelového
rozvodu s Nej TV a.s. Praha. (zm na distribuovaných program ). RM rozhodla uvedený dodatek schválit a pov uje
starostu podpisem. Usnesení RM 3 4 14

5. RM projednala dle .j. 148/14 Žádost o vyjád ení Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových k využití
pozemk parc. .160/1, 167, 179/1, 194/1 a 161/1 v k.ú. Pustina u M ína vzhledem k územnímu plánu m styse.
Pozemky se nacházejí pod komunikací ve vlastnictví Kraje Vyso ina. RM rozhodla pov it starostu odpov dí. RM dále
rozhodla doporu it ZM vzdát se p evodu uvedených pozemk do majetku m styse.Usn. RM 3 5 14

6. RM projednala dle .j. 149/14 Oznámení o podání rozkladu proti stavebnímu povolení stavby D1 Modernizace –
úsek 18, exit 134 M ín – exit 141 Velké Mezi í í západ podané subjektem D ti Zem – Klub za udržitelnou dopravu.
RM pov uje starostu vypracováním vyjád ení k rozkladu. Usnesení RM 3 6 14

7. RM projednala dle .j. 143/14 žádost eského svazu v ela , z.o. Velké Mezi í í o finan ní podporu na úhradu
náklad v ela ské výstavy konané 19. – 22. 4.2014 v M ín . RM rozhodla poskytnout finan ní p ísp vek na úhradu
náklad akce a další innost v r.2014 ve výši 5.000, K . Usn.RM 3 7 14

8. RM projednala návrh Smlouvy o z ízení v cného b emene pro uložení zemního kabelového vedení NN (….) na
pozemku parc. . 1370/5 v k.ú M ín (chodník sm r Pustina). RM rozhodla návrh schválit a pov uje starostu
podpisem. Usnesení RM 3 8 14

9. RM rozhodla zve ejnit zám r sm ny pozemku parc. . 1522/3 o vým e 315 m2 v k.ú. M ín ve vlastnictví m styse
za pozemky parc. . 1539 o vým e 47 m2, 1553/3 o vým e 178 m2 a 1553/4 o vým e 99 m2 vše v k.ú. M ín.
Usnesení RM 3 9 14

10. RM rozhodla povolit Oblastní charit Ž ár nad Sázavou, za ízení NESA ve Velkém Mezi í í použít znak m styse
M ín. Usnesení RM 3 10 14

11. RM rozhodla schválit ú etní záv rku a hospodá ský výsledek Mate ské školy M ín za rok 2013 ve výši 75 605,83
K a jeho p evedení do rezervního fondu. Usnesení RM 3 11 14

12. RM rozhodla schválit ú etní záv rku a hospodá ský výsledek Základní školy M ín za rok 2013 ve výši 74 737,19
K a p evedení 34 737,19 K do rezervního fondu a 40 000, K do fondu odm n. Usnesení RM 3 12 14

13. RM projednala dle .j. 191/14 návrh dodatku .1 smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci – kulturní d m
M ín s AteliéremWIK Brno. RM rozhodla návrh schválit a pov uje starostu podpisem.Usnesení RM 3 13 14

14. RM projednala návrh dodatku . 1. k dohod o vytvo ení pracovních míst v rámci ve ejn prosp šných prací
s Ú adem práce R. RM rozhodla návrh schválit a pov uje starostu podpisem.Usnesení RM 3 14 14

15. RM projednala návrh dohody o zrušení Smlouvy o dílo o provád ní technického dozoru po dobu realizace
Komplexní obnova ve ejné zelen v m stysi M ín II. etapa s Ing. Václavou Rozmarínovou Víde 59. RM rozhodla
návrh schválit a pov uje starostu podpisem. Usnesení RM 3 15 14



16. RM projednala návrh Smlouvy o dílo s Ing. Sjoerd Willem van den Berg Víde 127 o výkonu autorského dozoru po
dobu realizace Komplexní obnovy ve ejné zelen v m stysi M ín a po dobu následné pé e. RM rozhodla návrh
schválit a pov uje starostu podpisem.
Usnesení RM 3 16 14

17. RM projednala návrh dodatku . 1. Smlouvy o dílo na Komplexní obnovu ve ejné zelen v m stysi M ín II. etapa
s EKOIMPEX Vyso ina s.r.o. Pelh imov. RM rozhodla dodatek schválit a pov uje starostu podpisem.Usnesení RM 3
17 14

18. RM rozhodla schválit dohodu o provedení práce na P ípravu ve ejné dražby dobrovolné na d m .p. 101 v M ín
a dále dohodu o Provedení ve ejné dražby dobrovolné na d m .p. 101 v M ín .Usnesení RM 3 18 14

19. RM rozhodla dle .j. 192/14 schválit Zadávací dokumentaci na ve ejnou zakázku malého rozsahu Oprava místních
komunikací v m styse M ín.Usnesení RM 3 19 14

20. RM rozhodla schválit dle .j. 193/14 vyhlášení Výzvy k podání nabídky na stavební práce Oprava místních
komunikací v m styse M ín.Usnesení RM 3 20 14

21. RM rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na stavební práce – Oprava místních komunikací t mto firmám:
COLAS CZ Praha, provoz Ž ár nad Sázavou I 26177005
SWIETELSKY stavební s.r.o. Dopravní stavby Východ Onšovice I 48035599
Chládek a Tint ra Havlí k v Brod I 60932171 Usnesení RM 3 21 14

22. RM rozhodla jmenovat leny a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek
uchaze o ve ejnou zakázku malého rozsahu Oprava místních komunikací v m styse M ín dne 7. 3. 2014:
lenové: JUDr. Karel Dvo ák, Ing. Jaroslav Pazdera, Ivo Horák, Ivo Rohovský

Náhradníci: Karel Pacal, Roman Hnízdil, Jar. Petrla, Ing. Ji í Servít. Usnesení RM 3 22 14

23. RM rozhodla pov it místostarostu projednat na p edsednictvu SVK Ž ársko zahájení výb ru osoby pov ené
výkonem zadavatelských inností na stavbu M ín – lokalita Balinka II. etapa, inženýrské sít pro výstavbu RD.
Usnesení RM 3 23 14

24. RM projednala dle .j. 170/14 žádost Kolping – KR M ín o p ísp vek na D tské šib inky konané 2. 3. 2014. RM
rozhodla schválit ástku 1000, K . Usnesení RM 3 24 14

25. RM projednala návrh Smlouvy o právu provést stavbu Automatický závlahový systém na pozemcích parc. .
555/1, 555/2 a 555/3 v k. ú M ín ve vlastnictví m styse M ín (fotbalové h išt ) T lovýchovnou jednotou Jiskra
M ín. RM rozhodla se stavbou souhlasit a pov uje starostu podpisem. Usnesení RM 3 25 14

Výpis . 4 z jednání Rady m styse M ín konané dne 12. 3. 2014

1. RM odsouhlasila program jednání.
2. RM rozhodla souhlasit s prodejem použitých silni ních obrubník za cenu 50, K /bm.
Usnesení RM 4 2 14

3. RM rozhodla dle RM 3 9 14 doporu it ZM schválit sm nu pozemku ve vlastnictví m styse parc. . 1522/3 o vým e
315 m2 v k.ú. M ín za pozemky parc. . 1539 o vým e 47 m2, parc. . 1553/3 o vým e 178 m2 a parc. . 1553/4 o
vým e 99 m2, vše v k.ú. M ín. Zám r sm ny pozemk byl zve ejn n 28. 2. 2014. Usnesení RM 4 3 14

4.RM projednala žádost …..o práci v rámci Ve ejn prosp šných prací. V sou asné dob není na VPP žádné volné
pracovní místo. RM rozhodla za adit tuto žádost do seznamu uchaze .
Usnesení RM 4 4 14

5. RM projednala návrh Smlouvy o dílo s Ing. Sjoerd Willem van den Berg na zpracování zm nové projektové
dokumentace k projektové dokumentaci „Komplexní obnova ve ejné zelen v m styse M ín II. etapa“. RM rozhodla
návrh schválit a pov uje starostu podpisem.
Usnesení RM 4 5 14

6. RM projednala žádost Ludvíka Hesle o finan ní dar na z ízení babyboxu ve Svitavské nemocnici. RM rozhodla
žádosti nevyhov t. Usnesení RM 4 6 14



7. RM projednala návrh dopl k na rozší ení programu CODEXIS. RM rozhodla zakoupit dopln ní programu.
Usnesení RM 4 7 14

8. RM projednala t i p edložené nabídky na vým nu st ešní krytiny na budov .p. 106 (radnice). RM rozhodla
uzav ít smlouvu na výše uvedenou zakázku s uchaze em, který nabídl nejnižší cenu. Usnesení RM 4 8 14

9. RM rozhodla zadat opravu latování, dodávku a položení podst ešní folie na budov .p. 106 Jaroslavu Petrlovi.
Usnesení RM 4 9 14

10. RM vzala na v domí dle 230/14 Žádost o zm nu územního plánu podanou …. .
Usnesení RM 4 10 14

11. RM stanovila termín jednání Zastupitelstva m styse na 28.04.2014 v 17:00 hod.
Usnesení RM 4 11 14

12. RM rozhodla uzav ít dohodu o provedení práce s Anetou Hnízdilovou na dozorování p íprav projektových prací
p i stavb sokolovny. Usnesení RM 4 12 14

13. RM po provedení místního šet ení dle RM 1 19 14 rozhodla zve ejnit zám r prodeje ásti pozemku parc. . 1214
v k.ú. M ín po dodání geometrického plánu. Usnesení RM 4 13 14

14. RM rozhodla rozší it Komisi pro výstavbu a rozvoj Rady m styse M ín o tvrtého lena sle nu Anetu
Hnízdilovou. Usnesení RM 4 14 14

Výpis . 5 z jednání Rady m styse M ín konané dne 2. 4. 2014

1. RM odsouhlasila program jednání.
2. RM projednala dle .j. 236/14 návrh Smlouvy o vykonání p ezkoumání hospoda ení m styse za rok 2014 firmou HB
AUDITING, s.r.o. RM rozhodla návrh schválit a pov uje starostu podpisem. Usnesení RM 5 2 14
3. RM projednala dle .j. 237/14 návrh na uzav ení licen ní smlouvy o ve ejném provozování hudebních d l
s Ochranným svazem autorským. RM rozhodla návrh schválit a pov uje starostu podpisem. Usnesení RM 5 3 14

4. RM projednala dle .j. 239/14, 248/14 a 251/14 žádosti KÚ Kraje Vyso ina k žádostem dopravce ICOM transport
a.s. k ud lení licencí ve ejné linkové osobní dopravy na lince 760422 Jihlava Luka n.J. Brno, dále na lince 760420
Jihlava Velká Bíteš Brno a dále na lince 760421 Jihlava Velká Bíteš. RM rozhodla sd lit žadateli, že k ud lení licencí
nemá žádné p ipomínky. Usnesení RM 5 4 14

5. RM vzala na v domí dle .j. 238/14 sd lení odboru výstavby a regionálního rozvoje MÚ Velké Mezi í í o
dopracování Územního plánu m styse M ín. Usnesení RM 5 5 14

6. RM rozhodla schválit dar ..Mgr. Old ichu Hnízdilovi dlouholetému kroniká i m styse u p íležitosti jeho
významného životního jubilea. Usnesení RM 5 6 14

7. RM vzala na v domí dle .j. 250/14 žádost o sou innost Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových p i
zjiš ování nedostate n identifikovatelných vlastník nemovitostí.
Usnesení RM 5 7 14

8. RM projednala dle .j. 261/14 cenovou nabídku spole nosti VIA ALTA T ebí na zpracování žádosti o dotaci z OP
ŽP, osa 3 na Zateplení budovy Zdravotního st ediska. RM rozhodla nabídku p ijmout. Usnesení RM 5 8 14

9. RM projednala dle .j. 264/14 Žádost Školy um ní v M ín o úhradu energií v budoucích letech. RM rozhodla
vzala žádost na v domí. Usnesení RM 5 9 14

10. RM projednala dle .j. 263/14 nabídku spole nosti UNIFLEG CZ na dodávku studené obalované sm si na opravy
komunikací. RM rozhodla nabídku p ijmout.Usn. RM 5 10 14

11. RM projednala dle .j. 262/14 cenovou nabídku PRESBETON na dodávku bet. výrobk pro parkovou úpravu na
Nám stí. RM rozhodla nabídku p ijmout. Usnesení RM 5 11 14

12. RM vzala na v domí dle .j. 258/14 vyjád ení Odboru výstavby MÚ Velké Mezi í í k Lyža skému areálu M ín. RM
pov uje starostu m styse jednáním o vyn tí pozemku z lesního p dního fondu. Usnesení RM 5 12 14



13. RM rozhodla zve ejnit zám r pronájmu ásti pozemku parc. . 135 v k.ú. M ín o vým e 14 m2 s využitím pro
restaura ní p edzahrádku. Usnesení RM 5 13 14

14. RM rozhodla pov it místostarostu projednat na P edsednictvu SVK Ž ársko za azení do plánu investic rozší ení
vodovodního adu cca o 100 m na ulici Brn nská. Usn. RM 5 14 14

15. RM projednala dle .j. 271/14 návrh na uzav ení Smlouvy o v cném b emeni . NM 014330026387/001 s E.ON
Distribuce, a.s. na uložení el. vedení na pozemcích parc. . 178/1, 187/2, 187/3, 1294/1, 1303/2, 1311/4 vše v k.ú.
M ín. RM rozhodla návrh schválit a pov uje starostu podpisem Usnesení RM 5 15 14

16. RM projednala dle .j. 273/14 Zprávu o výsledku p ezkoumání hospoda ení za rok 2013 p edloženou HB
AUDITING s.r.o. se záv rem: P i p ezkoumání hospoda ení m styse M ín za rok 2013 jsme nezjistili chyby a
nedostatky, které by byly svoji povahou nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zák. 420/2004 Sb. RM rozhodla
zprávu schválit.Usn. RM 5 16 14

17. RM projednala dle .j. 265/14 návrh Smlouvy . 12107582 o poskytnutí podpory ze SFŽP R na akci Mobilní
technikou k istému prost edí. RM rozhodla návrh schválit a pov uje starostu podpisem.Usnesení RM 5 17 14

18. RM projednala dle .j. 272/14 návrh dodatku smlouvy o výši nájemného za pronajaté pozemky s Družstvem
Vyso ina Janovice. RM rozhodla návrh schválit a pov uje starostu podpisem.Usnesení RM 5 18 14

19. RM rozhodla schválit rozpo tové opat ení o navýšení na opravy chodník o 100.000, K .
Usnesení RM 5 19 14

20. RM rozhodla zadat zbourání nadst ešních ástí komín na budov 106 Jaroslavu Petrlovi.
Usnesení RM 5 20 14

21. RM projednala návrh akademického socha e Josefa Klimeše na památník ob tem 1. sv tové války a rozhodla
tento návrh p edložit ZMM k posouzení. Usn RM 5 21 14

22. RM projednala Protokol z jednání hodnotící komise na ve ejnou zakázku Oprava místních komunikací v m styse
M ín. RM rozhodla zadat zakázku uchaze i s nejnižší nabídnutou cenou – Colas a.s. a pov uje starostu podpisem
smlouvy.Usnesení RM 5 22 14

23. RM projednala žádost na pronájem ve ejného prostranství pro konání cirkusového p edstavení dne 9. 4. 2014
Cirkusu Pacifik. RM rozhodla pronajmout na uvedený den ást pozemku parc. . 1219/1 o vým e 50 m2 za cenu dle
obecn závazné vyhlášky.
Usnesení RM 5 23 14

24. RM projednala žádost …. o p ijetí do domu s pe ovatelskou službou. V sou asné dob v dom s pe ovatelskou
službou není volný žádný byt. Žádost bude za azena do seznamu žadatel .Usnesení RM 5 24 14

25. RM projednala dle .j.295/14 v návrhu Smlouvu o zajišt ní zp tného odb ru a využití odpad z obal s EKO KOM,
Na Pankráci 1685/17 Praha. Smlouva obsahuje zm ny v souvislosti s platností nového ob anského zákoníku od 1. 1.
2014 a nahrazuje smlouvu stávající z 25. 11. 2005. RM rozhodla návrh schválit a pov uje starostu podpisem.
Usnesení RM 5 25 14

26. RM rozhodla požádat p edstavenstvo Lesního družstva M ín o navýšení nájemného z podílu m styse.Usnesení
RM 5 26 14

27. RM rozhodla zve ejnit zám r pronájmu ásti pozemku parc. . 418 v k.ú. M ín o vým e cca 50 m2 graficky
znázorn nou v p íloze tohoto zám ru. Usnesení RM 5 27 14

Výpis . 6 z jednání Rady m styse M ín konané dne 16. 4. 2014

1. RM odsouhlasila program jednání.
2. RM projednala dle .j. 315/14 Protokol o odstavení plynového za ízení kotle Immergas Nike Mini v dom .p. 106
… vystavený Plynoservisem Evžen Nani Velké Mezi í í. RM rozhodla objednat odstran ní závad. Usnesení RM 6 2 14



3. RM projednala dle .j.317/14 dopis JUDr. Evy Hrbá kové T ebí , Bráfova 50, kterým jako právní zástupkyn …, žádá
o vyjád ení ke skládce bahna na soukromých pozemcích parc. . 1534/5, 1534/6, 1534/7a 1450/5 vše v k.ú. M ín.
RM rozhodla postoupit celou záležitost právní zástupkyni m styse Mgr. Han Sklená ové. Usnesení RM 6 3 14

4. RM vzala na v domí žádost odeslanou eské spo iteln a.s., eskoslovenské obchodní bance a.s., Komer ní bance
a.s., eské pošt s.p. a GE Money Bank a.s. na umíst ní ve ejného pen žního automatu v m styse M ín. Usnesení
RM 6 4 14

5. RM vzala na v domí dopis ak. socha e Josefa Klimeše ze dne 4. 4. 2014 se žádostí o sd lení rozsahu sadových
úprav na Nám stí. RM rozhodla odsouhlasit navrženou odpov .
Usnesení RM 6 5 14

6. RM projednala dle .j. 335/14 Žádost o prodej pozemku parc. . 459 v k.ú. M ín. RM rozhodla zám r nezve ejnit.
Usnesení RM 6 6 14

7. RM dle .j. 341/14 rozhodla schválit žádost o poskytnutí dotace na ozdravná protiradonová opat ení v Mate ské
škole M ín. Usnesení RM 6 7 14

8. RM projednala zám r ímskokatolické farnosti M ín na obnovu a rekonstrukci kaple Panny Marie Sn žné
v M ín se žádostí o finan ní podporu na realizaci tohoto zám ru.
Zám r bude p edložen na jednání Zastupitelstva m styse.Usnesení RM 6 8 14

9. RM projednala nabídku Jaroslava Sadílka, Byst ice nad Pernštejnem na zpracování rešerše k vývoji historických
památek a m styse. RM rozhodla nabídku nevyužít.Usn. RM 6 9 14

10. RM rozhodla schválit v cné b emeno na pozemku parc. . 1073 v k.ú. M ín pro p eloženou p ípojku plynu do
Sokolovny.Usnesení RM 6 10 14

11. RM rozhodla schválit zám r pronájmu nebytových prostor v dom zdravotního st ediska .p. 552 uvoln né po
rehabilitaci. Zám r bude inzerován v lokálních médiích.
Usnesení RM 6 11 14

12. RM vzala na v domí dle .j. 343/14 souhlas o prodloužení platnosti stanoviska Krajské hygienické stanice o
využívání prostor v dom .p. 106 pro jednu t ídu Mate ské školy nejdéle do 31. 8. 2014. Usnesení RM 6 12 14

Výpis . 7 z jednání Rady m styse M ín konané dne 23. 4. 2014

1. RM odsouhlasila program jednání.

2. RM projednala stav stavebních prací na zateplení budovy .p. 106 po p edchozích zjišt ních:
Dne 17. 4. 2014 lenové Komise RM pro výstavbu a rozvoj provedli kontrolu dosud provedených prací na zateplení
budovy .p. 106. Byly zjišt ny závažné nedostatky v pokládání izola ních desek na fasád budovy. Proto byl starostou
m styse svolán mimo ádný kontrolní den stavby na 22. 4. 2014 od 7,30 hodin. Na tento kontrolní den byli p izváni i
lenové Rady m styse a lenové Komise pro výstavbu a rozvoj. Na základ zjišt ných skute ností rozhodla RM vyzvat
dodavatele stavby k odstran ní všech polystyrenových desek v etn st ešního viký e a dále desek z minerální vaty
nad okenními otvory. Dále RM rozhodla pozvat na p íští jednání RM technického dozora stavby k projednání jeho
dosavadního i následného provád ní dozorování stavby.
Usnesení RM 7 2 14

3. RM rozhodla schválit smlouvu o pronájmu ve ejného prostranství na ást pozemku parc. . 135 v k.ú. M ín o
vým e 14 m2 p ed pizzerií Caribic s PKD PRAGUE a pov uje starostu podpisem. Zám r pronájmu byl zve ejn n dle
.j. 318/14 dne 8. 4. 2014.Usnesení RM 7 3 14

4. RM rozhodla schválit smlouvu o pronájmu ve ejného prostranství na ást pozemku parc. . 418 v k.ú. M ín o
vým e 40 m2 p ed pohostinstvím v .p. 47 za ú elem ve ejn p ístupného p íst ešku … a pov uje starostu
podpisem. Zám r pronájmu byl zve ejn n dle .j. 318/14 dne 8. 4. 2014. Usnesení RM 7 4 14

5. RM rozhodla vy adit z majetku již neaktuální územní plán po ízený 31. 12. 1994, inv. . 1900000003 s po izovací
cenou 100 000, K . Usnesení RM 7 5 14



6. RM projednala žádost Kolpingovy rodiny M ín o bezplatném užívání ve ejného prostranství (parkovišt u
Zdravotního st ediska, parkovišt u Mate ské školy a spojovací komunikace) dne 17. 5. 2014 v dob 8,00 až 22,00
hodin za ú elem po ádání akce pro d ti i dosp lé Nemotora Car. RM rozhodla s bezplatným užívání
souhlasit.Usnesení RM 7 6 14

7. RM projednala žádost Kolpingovy rodiny M ín o finan ní p ísp vek ve výši 5 000, K na konání akce pro d ti a
dosp lé Nemotora Car dne 17. 5. 2014. RM rozhodla schválit p ísp vek ve výši 3000, K . Usnesní RM 7 7 14

8. RM rozhodla objednat u firmy RTS Brno organizaci výb rového ízení na dodavatele stavebních prací na
„Sokolovn “ a organizaci výb rového ízení na poskytovatele úv ru na uvedenou stavbu.Usnesení RM 7 8 14

9. RM rozhodla zakoupit nový mobilní tel. p ístroj pro starostu m styse.Usn. RM 7 9 14

O Z N Á M E N Í
o dob a míst konání voleb.

Starosta m styse M ína podle § 32 zákona . 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o zm n
n kterých zákon , o z n a m u j e :

Volby do Evropského parlamentu se uskute ní :
dne 23.kv tna 2014 v dob od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 24.kv tna 2014 v dob od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místa konání voleb a hlasovací okrsky :

Volební okrsek . 1
Volební místnost – M ín, Nám stí 106 – ob adní sí
pro voli e s trvalým pobytem v M ín v ulicích Blízkovská, Brn nská, ernická, Družstevní, Jihlavská, Na Nivech,
Nám stí, Nová a Otínská.

Volební okrsek . 2
Volební místnost – M ín, Nám stí 106 – ob adní sí
pro voli e s trvalým pobytem v M ín v ulicích Lu ní Pod Dálnicí, Poštovní, P í ná, R žová, U H išt , Ve Vrbí,
Zabrána, Zahradní, Za H bitovem a Zarybník a v místní ásti Pustina.

Voli i bude umožn no hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní ob anství eské republiky ( platným
ob anským pr kazem ,cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem eské republiky, cestovním pr kazem
eské republiky) nebo totožnost a státní ob anství jiného lenského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.

Každému voli i budou dodány 3 dny p ede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb
do Evropského parlamentu voli m že obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

K zajišt ní po ádku a d stojného pr b hu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokyn
p edsedy okrskové volební komise.

v M ín dne 24.4.2014
Ing. Ji í Servít
starosta obce



– SB R NEBEZPE NÉHO ODPADU –

M stys M ín vyhlašuje sb r nebezpe ného odpadu.

Termín sb ru : do 12.kv tna 2014 !!!

Místo sb ru : Sb rné místo ulice ernická .p. 553 (p.Krej í)

Vybírat se bude :

Agrochemický odpad
Odpadní barvy a laky, jiná rozpoušt dla
Odpadní ezné emulze
Zne išt né obaly ( plastové, kovové, sklené, zne išt né od barev, lepidel..)
Absorp ní inidla ( zne išt né tkaniny, hadry..)
Olejové filtry
Brzdové kapaliny
Alkalické baterie (mono lánky)
Nikl, kadmiové baterie
Rozpoušt dla
Kyseliny (zejména elektrolyt z baterek)
Fotochemikálie
Pesticidy
Barvy, laky, prysky ice
Nepoužitá cytostatika ( léky, lékovky)
Baterie, akumulátory
Jiné motorové, p evodové, mazací oleje

UPOZORN NÍ :
Na sb rné místo v žádném p ípad nedávejte ETERNIT!!!

Nebezpe ný odpad se bude na výše uvedeném sb rném míst
vybírat pouze ve výše uvedeném termínu.

Po ukon ení tohoto termínu již NE !

Na sb rném míst – ulice ernická .p. 553 bude nadále probíhat zp tný odb r
elektroza ízení.

Lednice, mrazáky, televizory, po íta e, rádia, kalkula ky, gramofony, magnetofony,
kopírky,tiskárny, klávesnice, mikrovlnné trouby, vysava e, pra ky, sporáky, zá ivky, výbojky
apod.



KONTEJNERY NA T ÍD NÝ ODPAD !!!!

Po dlouhém a složitém jednání se radnici kone n poda ilo zajistit velkokapacitní kontejnery na
t íd ný odpad – papír a plast.

Tyto kontejnery jsou umíst ny na sb rném dvo e ve stavebninách AVAX u pana Urbana.

VYZÝVÁME TÍMTO VŠECHNY OB ANY I PODNIKATELE , ABY V TŠÍ MNOŽSTVÍ
PAPÍRU A PLAST DÁVALI DO KONTEJNER VE STAVEBNINÁCH AVAX.
UVOLNÍTE TAK MÍSTO V KONTEJNERECH NA SB RNÝCH MÍSTECH !!!

V blízké dob bude umožn no ve stavebninách AVAX odkládání i v tšího množství skla.

ÚDRŽBA H BITOVA

Ú ad m styse jako správce místního h bitova žádá tímto majitele hrob , aby z d vodu údržby travní plochy
nenechávali za svými pomníky žádné p edm ty ( vázy apod.) D kujeme.

U P O Z O R N N Í

Ú ad m styse upozor uje ob any na zákaz parkování automobil na chodnících –jedná se p edevším o
ulice Zahradní a Jihlavská a na zákaz parkování na plochách ve ejné zelen – p edevším na ulíci Nám stí a na ulici
Družstevní.

PRONÁJEM

M stys M ín pronajme nebytové prostory v dom zdravotního st ediska v M ín ,
U H išt .p. 552 uvoln né po rehabilitaci p ednostn ke zdravotnickým ú el m.

Informace na radnici.

istá Vyso ina 
 
 V sobotu dne 12. dubna se m ínští turisté zapojili do VI. ro níku úklidu ve ejných 
prostranství a p írody vyhlášeného Krajským ú adem Kraje Vyso ina pod názvem istá Vyso ina.   

Uklízeli silni ní p íkopy v okolí M ína. Zásluhou 28-mi  pilných sb ra  prokoukly p íkopy 
okolo silnice a lidé projížd jící po tomto úseku již nemusí, zase n jaký as, pohlížet na nános 
um lých hmot, papíru a jiného. 

Pod kování jim pat í za ochotu a  za bezvadn  odvedenou práci. 



Vyhodnocení dotazníkového šet ení – Hospoda ení obce M ín
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15. otázka Nejvyšší Vysoký
Je mi
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bylo spokojeno 80,80%

Po adí P ipomínka
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nám všem naší krásné obci

Rubrika: „Co se bude v m sících kv tnu a ervnu roku 2014 v obci dít.“
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Rubrika: „Starosta obce odpovídá na 
dotazy ob an , položených 
v dotazníkovém šet ení.“  (duben 2014) 
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Zhodnocení „V ela ské výstavy“ konané 18. – 22. dubna 2014

V ela ská výstava m la za cíl seznámit celou ve ejnost s inností svých len sdružených v Základní organizaci
eského svazu v ela v celém Velkomezi í sku. Je v ní 265 len , kte í pe ují o 2.413 v elstev.

Krom toho, že v ela i z innosti v el získávají med, je práce v el zam ena hlavn na opylování
hospodá ských plodin. Bez ní by nebylo dostatek potravin pro nasycení celého lidstva.

Velké pod kování za možnost uspo ádat již 4. ro ník výstavy pat í celému vedení m styse M ína od pana
starosty Ing. Ji ího Servíta, místostarosty Ivo Rohovského i celému pracovnímu kolektivu radnice. Je také t eba se
zmínit i o kroniká i obce panu Old ichu Hnízdilovi, který celý pr b h výstavy z dokumentovat fotografiemi pro obecní
kroniku.

Krom velmi po etné návšt vnosti – p es 800 osob – p išli také na výstavu i zástupci Kraje Vyso ina a jejich
hodnocení bylo více než p íjemné.

Za zdárný pr b h bylo k dispozici vždy n kolik len výboru základní organizace, kte í dávali kvalifikované
odpov di na dotazy p ítomné ve ejnosti.

Nemohu také nejmenovat šikovné ženy, které zajiš ovali instalaci a prodej p ipravených v ela ských výrobk
– paní V ru Hájkovou, V ru Hradovou, Ji inu K es anovou, Ludmilu Hanzlíkovou, Ji inu Noži kovou, Margitu
Hrubešovou a Marii Peroutkovou.

Velký ohlas m la výstava i u žák základní a mate ské školy spolu s u itelkami. Podívat se p ijely i d ti
z mate ské školy z Jihlavy. Zajímaly je hlavn živé v ely ve sklen né vitrín .

Vlastní hodnocení vyjád ili návšt vníci v knize návšt v a vždy s kladným uznáním.
Pod kování samoz ejm p ísluší i všem sponzor m a p íznivc m této zda ilé akce.

Hájek Alois, p edseda ZO SV Velké Mezi í í

Výstava ru ních prací

Ve stejné dny se uskute nila také výstava ru ních prací n kolika m ínských žen,které mnoho p ítomných
p ekvapily svými díly. Pro velký ohlas zve ej ujeme jejich jména a obor, kterým se zabývají ve svém volném ase.
Pokud se Vám jejich výrobky líbily, obra te se p ímo na n .

LENKA BRADÁ OVÁ pedig
Pustina 592
IRENA MALCOVÁ velikono ní vejce zdobená voskem
Poštovní 236, M ín
JI INA NOŽI KOVÁ vyšívané gobelínové obrazy
R žová 316, M ín
JITKA KUBIŠOVÁ patchwork – deky,polštá e, dekorace
R žová 361, M ín
JITKA KREJ OVÁ pali kování
Pustina 433
MIROSLAVA KUNDELOVÁ pletení, há kování
Brn nská 303
RENATA KUNDELOVÁ pletení, há kování
Brn nská 303
STANISLAVA EZNÍ KOVÁ drátování, šperky,velikono ní vejce – madeira
Na Nivech 327, M ín

Autorky vystavovaných prací touto cestou d kují panu Aloisovi Hájkovi za umožn ní p ipojit se k v ela ské
výstav a stát se její sou ástí a sou asn p ikládají obdiv vitalit a organiza ním schopnostem pana A.Hájka.



RYBÁ I M ÍN – AKCE 2014

D TSKÉ ZÁVODY NA „NOVÉM“

Dne 31.8. 2014 v ned li pokra ujeme v seriálu d tských závod pro mládež do 15 let. Rybník bude nasazen novou
osádkou kapr a dalších ryb, takže p edpokládáme zajímavý rybolov.
Tém každý malý ú astník bude odm n n.

M ÍNSKÝ KAPR 2014

Závody dosp lých „M ínský kapr “ (2) v sobotu 6.9.2014 následují týden po závodech mládeže .
Nep edpokládáme, že by d ti týden p ed tím n jak zásadn vystrašily bohatou osádku kapr , která bude p ipravena
na tento hlavní závod, ob erstvení je samoz ejm zajišt no.

AWA SHIMA CUP FEEDER 2014
T ebí ská feeder liga
M ín 13 14.9. 2014

Další ro ník T ebí ské ligy po ádaný FEEDER KLUBEM T EBÍ ve spolupráci s Moravským rybá ským svazem LRU,
odbor plavaná, sekce feeder po ádaný v M ín .
Po lo ské úsp šné premié e na m ínském rybníku se po adatelé op t rozhodli ve spolupráci s naší organizací,
uskute nit jeden ze série závod v M ín . Tato akce je v plné režii organizátor závodu a ú astní se jí jenom
p ihlášená družstva.
Je to podívaná na jemné pojetí ryba iny a tak p ij te jako diváci, ob erstvení bude zajišt no od pátku.

DOLOVNÁ s Pikardy

Tradi ní DOLOVNÁ 18.10.2014 po ádaná naší organizací op t v KD Pavlínov s bohatou nabídkou rybích specialit a
také tombolou. P edcházet bude samoz ejm prodej rybí ve e e pro zájemce v M ín .

Rybá i M ín tímto zvou naši ve ejnost k ú asti na výše uvedených akcích.
P ij te, nebudete zklamáni !

Lubomír Buchta

M ínští výtvarníci
Miroslav Hlávka, Pavel Kundela a Bohumil Šmíd uskute ní výstavu svých obraz

v ob adní síni radnice v M ín .
Výstava se uskute ní v dob konání m ínské pouti

ve dnech 21. a 22. ervna 2014
vždy od 9.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod.

Zveme všechny zájemce o um ní.

Na vid nou na výstav 21. a 22. ervna. ZO ESKÉHO SVAZU CHOVATEL M ín



Letní tábor ŠUM ní je op t p ipraven pro vaše d ti! 
 

Muzikohrátky, vo avé hádanky, hra na kytary, klávesy, flétny, hry, tance…, to je týden plný zábavy 
na letním tábo e ŠUM ní! 
 
Škola um ní v M ín  po ádá již 14. ro ník letního tábora, který je ur en d tem základních 
škol. Tentokrát se vrátíme do Studnic (u Nového M sta na Morav ) a jako každý rok i letos 
bude program nabitý k prasknutí.  
 
     ekají na nás muzikohrátky - hravé zpívání, hry s rytmem a pohybem, bubnování, etnické 
nástroje, muzikopohádka, relaxace a mnoho dalšího. Dále se d ti mohou t šit na Vo avé hádanky 
- prožitek aromaterapie zábavn -nau nou formou s vdechováním silic, masáží, pasivní 
muzikoterapií a autorskou tematickou písní. 
     P ijede za námi i známý moderátor rádia eský rozhlas. Nem žeme ale prozradit vše  
Zkrátka na d ti hrající i nehrající na hudební nástroj eká skv lý týden od 20. do 26. ervence.  
     P ihlášky p ijímáme do konce kv tna. K dispozici jsou ve Škole um ní v M ín  a na webu 
školy www.sum-merin.cz. Vhodit je potom m žete do schránky školy, poslat poštou (kontakt 
najdete na webu školy), nebo p edat lektorkám p i výuce.  
Moc se na d ti t šíme! 
 
 



Cesta kolem sv ta

 

Tak jako každý rok i letos po ádá nezisková organizace Maracaibo Letní d tský 
tábor v malebném koutu Vyso iny, údolí eky Bobr vky,  nedaleko Nového M sta na 
Morav . Tábor prob hne ve druhé polovin  ervence od 12.7. do 25.7. 2014 a je 
organizován pro d ti od 7 do 15 - ti let. Srde n  zveme všechny d ti, které rádi stráví 14 
dní v p írod , zažijí velká dobrodružství a poznají nové kamarády. D ti budou spát po 
dvou ve stanech s podsadou. O vydatnou stravu se postará  tým našich šikovných 

kucha  a o denní program plný nejen srandy, her, sout ží, nových dovedností, písni ek, ale také výlet , 
koupání v ece Bobr vce, spaní pod širákem a pálení táborových oh  pro vás nachystáme my - parta 20ti 
nadšenc , kte í s Vámi celým táborem projdou, budou s Vámi hrát hry, sout žit v celotáborové h e, bojovat 
o poklad a mnoho dalšího. Na  letošní „cestu kolem sv ta“ se už moc t šíme a budeme rádi, když pojedete 
s námi na pou  poznání neznámých zemí, jiných kultur a nejr zn jších dopravních prost edk . B hem toho 
pronikneme také do taj  zálesáckého života, který se neobejde bez znalosti Morseovy abecedy, vázání 
uzl , azimutu, orientaci v map , znalosti lesních plod , spole ných výlet  a mnoho dalšího .....Informace o 
tábo e v etn  pot ebných kontakt  si m žete prohlédnout na našich webových stránkách 
www.maracaibo.cz  nebo na telefonu 776 327 686. 

Budeme se na Vás t šit o letních prázdninách!!!! 

Florbalový turnaj 
 

      
     V sobotu 5. 4. 2014 se v t locvi n  ZŠ sešlo 10 tým , aby se utkali v orelském 
florbalovém turnaji. Byli rozd leni do dvou kategorií – mladší žáci (6. a 7. t .) a starší žáci 
(8. a 9. t .). Krom  místních k nám zavítaly týmy z Tel e, Kn žic, Zho e u Jihlavy a Ok íšek. 
Na hru pe liv  dohlížely paní u itelky Bohumila Sobotková a Jana Veselá a rozhod í Ji í 
Smažil a Jan Klimeš. 
    V kategorii mladších vybojovalo 1. místo družstvo TJ Tatchenta Zho , 2. místo amani 
(ve složení Stanislav Švestka, Jan Strnad, Filip Sysel, Tomáš Blažek, Tomáš Kotrba, Vojt ch 
Ku átko a Radim B ezka) a 3. místo COOLGROUP (Vít Rohovský, Jana Veselá, Zuzana 
Sekni ková, Klára Dvo áková, Lucie Kone ná, Markéta B ezková, Miriam Hladíková, 
Tereza Smažilová a Eliška Krej í). 
     V kategoii starších získali zlato PSKC – Ok íšky, st íbro Tel  a bronz BLUÉS (ve 
složení Daniel Vorá , Lukáš Male ek, Ond ej Hladík, Petr Smejkal, Michal Sekni ka, 
Michal Prokop, Vojt ch Huška, Pavel ezní ek a Jan Homola). 
     Nejlepším st elcem byl vyhlášen Jan Vochyán z týmu PSKC – Ok íšky se sedmi góly a 
nejlepší st elkyní  se stala Tereza Smažilová z týmu COOLGROUP se t emi góly . 
     V pr b hu hry byla pro všechny p ipravena chutná sva ina, kterou pomáhali chystat 
Marie Pólová, Zden k Rozmarin a Šárka Janoušková. 
     Díky výborné organizaci ze strany paních u itelek byl turnaj, v etn  záv reného 
vyhodnocení, ukon en ve 13.30 h. 
     Za jednotu Orel M ín                                                           
                                                                                                                   L. Chlubnová 
 
 



                                                                                                                                                                    
 



 

Za nep ízn  po así se akce nekoná 



Okénko mate ské školy

Koncem dubna d ti z mate ské školy hledaly poklad záke né arod jnice a šlapaly za ním až pod
T i k íže .

Nové d ti, p išly s maminkami nebo tatínky k zápisu na školní rok 2014/15.
V mate ské škole bude asi 27 volných míst ( dle po tu odklad školní docházky up esn no do 15. 5.2014).
D ti budou p ijímány dle v kového kritéria. D tem, které nebudeme moci p ijmout v naší mate ince, jsme
schopni zajistit místa v MŠ Jersín a i v MŠ Uh ínov.

Ve spolupráci s ú ademM styse M ín se nám poda ilo vyjednat prodloužení innosti t ídy d tí ve
dvo e . 106 o jeden rok.

Druhé pololetí v mate ince nám p ineslo 3 divadelní p edstavení, hudební po ad s rádiem Vyso ina .
eká nás ješt 1 divadelní p edstavení a oslava Dne d tí .

Všichni se t šíme i na výlety mladší d ti pojedou do ZOO a ti starší na letišt .
Navštívili jsme místní knihovnu a vyslechli si vypráv ní o knížkách. Rádi jsme se zú astnili V ela ské

výstavy.
Rodi e m li možnost vyšet it školní zralost jejich d tí p ed vstupem do ZŠ .

Postupn probíhá obm na vybavení MŠ . Poda ilo se nám vym nit všem d tem
polštá ky a p ikrývky vhodné pro alergiky. Ty staré ( sloužily nám 28 let) si odvezla charita.
Také d tská lehátka jsme vym nili polovin školi ky. Pokud se nám poda í, cht li bychom
do konce roku vym nit i zbytek.



Zprávy ze základní školy

Základní škola M ín je zapojena do ekologického projektu Recyklohraní, který organizuje MŠMT eské
republiky: Jeho cílem je zlepšení znalostí žák a recyklaci a t íd ní odpad . Sou ástí projektu je i sb r drobného
elektroodpadu p ímo ve školách. Dne 28. 2. 2014 se žáci 7. A zabývali ešením úkolu Enigma z tohoto projektu.
V rámci pln ní úkolu si zopakovali výhody a nevýhody používání zá ivek, uv domili si možnosti jejich recyklace a
vyluštili n kolik šifer. Podle vy ešených šifer dopisovali rozepsaných Kat in a Honz v p íb h, který si m žete po 30.
b eznu p e íst na webových stránkách naší školy (www.zsmerin.cz). Za spln ní úkolu a jeho zve ejn ní v médiích
získáme bodové ohodnocení. Body pak využijeme k environmentálnímu vyu ování. A co si žáci zapamatovali?

 Zá ivka svítí jasným bílým sv tlem a spot ebovává až o 80 % mén energie než klasická žárovka, protože více
svítí než h eje

 Vydrží n kolikanásobn déle
 Její vým na je jednoduchá, sta í dodržet pr m r závitu
 Pozor: nepat í do sm sného odpadu, protože obsahuje malé množství rtuti. Proto je vyhazujeme do

speciálních sb rných nádob. V M ín jsou na dvou místech – ve sb rném dvo e a na Ú adu m styse M ín.

 B hem celého školního roku se naši žáci ú astní mnoha r zných sportovních sout ží a v tšinou si 
z nich p ivážejí p ední umíst ní. Naposledy se žáci prvního stupn  zú astnili okrskových kol ve šplhu a ve 
vybíjené. Ob  kola se konala ve Velkém Mezi í í. Fotbalisté nás výborn  reprezentovali v McDonald  
Cupu, kde postoupili do dalšího kola. P ed Velikonocemi jsme uspo ádali turnaj v nejoblíben jším školním 
sportu – ve florbalu. Zú astnila se ho družstva všech t íd. lenky tane ního kroužku zase ve Ž á e nad 
Sázavou sout žily se svými vystoupeními na sout ži tane ních škol. 

V b eznu a dubnu také prob hly další v domostní olympiády. Naši žáci byli letos velmi úsp šní a n kte í se
probojovali i do krajských kol:

Olympiáda z anglického jazyka Tereza Kožená – 4. místo v krajském kole

Olympiáda z biologie Lenka Tomanová – 4. místo v okresním kole

Kate ina Paná ková – 9. místo v okresním kole

Olympiáda z matematiky Anna Kuhtreiberová – 1. místo v okresním kole

Jan Homola – 6. místo v okresním kole

Lenka Trojanová – 8. místo v okresním kole

Lenka Tomanová – 9. místo v okresním kole

Z výsledk je vid t, že naši žáci se v konkurenci ostatních základních škol a víceletých gymnázií ur it neztratili.

Už podruhé naši školu navštívili zam stnanci záchranné stanice zví at Ikaros u Pelh imova a p ivezli s sebou
n která vzácná zví ata, která v jejich stanici žijí. Šlo nap íklad o chameleona, ervenou užovka, skinny mor e, fretku,
pavouka sklípkana a další. Všechna zví ata mají pracovníci záchranné stanice pojmenována a ekli nám mnoho
zajímavostí k jejich chovu a pé i o n .



Pro žáky osmého ro níku je každoro n p ipraven cyklus p ednášek a praktických ukázek z oblasti záchrany
lidského života a první pomoci. P ednášky s videoukázkami a konkrétními postupy oživování již po n kolikáté
p ipravily žákyn a vyu ující St ední zdravotnické školy Ž ár nad Sázavou. Jde o dv p ednášky, které žáky seznamují
s nejnov jšími trendy v této oblasti. Po p ednáškách následuje návšt va vozu rychlé léka ské pomoci z Velkého
Mezi í í a zásahového vozidla hasi . Všichni si mají možnost prohlédnout p ístroje, se kterými záchraná i pracují, a
zopakovat si to, co je nau ily ž árské studentky.

Naše škola byla oslovena krajským ú adem s nabídkou interaktivní p ednášky pro žáky 9. ro ník . Tématem
bylo seznámení s riziky onemocn ní AIDS, s rizikovým chováním mládeže a možnostmi vyšet ení v p ípad obavy
z nákazy. Lektorkami byly pracovnice Státního zdravotního ústavu Jihlava a jejich profesionální p ístup byl znát
v pr b hu celé p ednášky. Vzhledem k nebezpe nosti této nemoci a astému podce ování jejího ší ení šlo o velmi
d ležitou sou ást výuky.

D ti z kroužku "ochraná p írody" se 4. 3. 2014 zú astnily odpoledního výukového programu "Než si ukrojíme
krajíc chleba" v SEV Ostr vek Velké Mezi í í. P ed programem si d ti prohlížely zví átka v centru, mohly si sáhnout
na užovku a pakobylky a n kte í odvážlivci si je i podrželi v rukou. B hem programu si všichni zopakovali, jak se naši
p edci starali o p du b hem roku a jak po sob jdou pracovní innosti na poli. D ti rozeznávaly druhy obilovin a v
praktické ásti si umlely žito na mouku, ze které si pak vytvo ily chlebové placky a smažily je na oleji. Placky nám
chutnaly ve slané i sladké variant .

Záv r odpoledne jsme si zpest ili pobytem na tam jší zahrad . Rádi bychom se tam do konce školního roku
podívali ješt jednou.

Naše škola v poslední dob pom rn asto zajíždí do divadla Radost v Brn , a to nejen žáci prvního stupn ,
ale i ti starší ze stupn druhého. Naposledy to byli žáci 3. ro níku, kte í zhlédli p edstavení Gulliver v Lilliputov aneb
Deník cestovatele, a žáci 8. ro níku, které pobavila inscenace Foglarovy knihy Rychlé šípy. Herci z Radosti dokázali
svými výkony všechny rozesmát a seznámit je s dnes již klasickými literárními postavami.

Pro žáky sedmého a osmého ro níku byly op t p ipraveny programy na minimalizaci výskytu sociáln
patologických jev , jako je nap íklad kyberšikana, užívání návykových látek nebo problémy ve vrstevnických
skupinách. Program p ipravili pracovníci ž árského Centra prevence (d íve nízkoprahový klub Ponorka). Formou
rozhovor a her si valná v tšina ú astník uv domila, jak lehce se mohou dostat do nep íjemné situace.



Uplynulý týden byl pro žáky devátého ro níku rozhodující pro jejich budoucnost. Probíhala výb rová ízení
na st ední školy. N kte í se na n p ipravovali poctiv , jiní se spolehli na p íznivou náhodu, ale všichni si ur it p áli
dostat se na vybranou školu a umístit se v p íjímacím ízení na co nejlepší pozici. N kterým se jejich p íprava pod
vedením vyu ujících opravdu vyplatili a obsadili vynikající místa:

Gymnázim Velké Mezi í í 2. místo Tereza Kožená
3. místo Iveta Strnadová
5. místo Zden k Krej í
6. místo Hana Symonidesová
10. místo Natálie Kundelová

Gymnázium Jihlava p ijati bez p ijímací zkoušky na základ ú asti v
Olympiádách: Tereza Kožená, Iveta Strnadová,
Zden k Krej í
1. místo Hana Symonidesová

St ední pr myslová škola Ji 3. místo Ond ej Hladík
5. místo Marek Stejskal
9. místo Marek Chalupa

St ední škola technická Ji 1. místo Petr Smejkal

Obchodní akademie VM 2. místo Veronika Šedá

St ední škola zdravotnická ZR 5. místo Aneta Vítková

St ední škola rybá ská Vod any 6. místo Jakub Lír

P ed námi jsou poslední dva m síce školního roku 2013/2014 a p ejme si, aby prob hly v klidu a v pohod .
Mgr. Iva Kolá ová

FARNÍ OKÉNKO – kv ten a erven

Vážení spoluob ané,

vstupujeme do dalších dvou m síc roku 2014, otevírá se p ed námi jarní m síc kv ten a erven. V náboženském
sv t máme stále p ed o ima nejv tší událost d jin lidstva – Ježíšovo zmrtvýchvstání. Dobu velikono ní slavíme
celých padesát dní od zmrtvýchvstání. Má dv ásti. První ást trvá ty icet dní od zmrtvýchvstání a je zakon ena
Slavností Nanebevstoupení Ježíše. To znamená, že vzk íšený Ježíš se p estal viditeln setkávat s mnohými lidmi, kte í
o tom že žije vydávají sv dectví. Druhá ást trvá ješt 10 dní a je zakon ena napln ním p íslibu, který Ježíš dal svým
u edník m – Slavností Seslání Ducha svatého. V tento den také slavíme narozeniny církve. Církev je spole enství
pok t ných lidí, kte í uv ili a p ijali Ježíše. Tak jako doba velikono ní vydává sv dectví o novém život , tak i krásný
m síc kv ten se dotýká nového života, je obrovskou nad jí. P i pohledu na kv ty na stromech, na rostliny vidíme
nejen kv t samotný, ale také všechno to, co je s kv tem spojeno: ko eny, p du, stonky, vláhu… p i tomto pohledu se
zamýšlíme nad všemi t mi cestami a zdroji, ve kterých je zakotven lidský život.



Významnou událostí bude v týdnu p ed M ínskou poutí, Slavnost T la a Krve Pán – lidov Boží T lo. Jako každý
rok, podobn i letos bude tato událost spojena s pr vodem po obci. Smyslem je nejen si p ipomenout, že Ježíš se za
nás vydal na k íži, ale také, že žije stále mezi námi a nabízí se jako pokrm na cestu do v nosti.

Nelze nezmínit dv jména související s naším životem. První jméno je svatá Zdislava, roda ka z K ižanova, která je pro
nás nejen p íkladem rodinného života, ale také velkou p ímluvkyní u Boha. Druhé jméno souvisí s naším kostelem,
farností, a to je svatý Jan K titel. Tradi ní pou bude 22. 6. 2014.

1. ervna se vydáme na D dkovskou horu, kde chceme prosit dobrého Boha za požehnání pro naši úrodu. Pobožnost
bude na této ho e v 15:30 h.

Po ad bohoslužeb se m ní. Ranní bohoslužby ve všední den z stávají v 7:00 h. ve erní v m ínském kostele budou
za ínat v 19:00 h.

P eji Vám radostný as, do kterého vstupujeme.

Pohled do církevních matrik:

Svátost k tu p ijali:

Martin Mi ka a Tereza Mi ková ze Stráne ko Zho i

Nikol Barbora Bartušková z M ína

Adéla Marie Fialová ze Stráne ko Zho i

Eva Bohá ková z M ína

Karolína Kate ina Kožená z M ína

Julie Anna Kožená z M ína

Johana Markéta Kožená z M ína

Matouš Sebastian Pelíšek z Pavlínova

Svátostný s atek si ud lili:

Zbyn k Liška z Netína a Hana Sýkorová z M ína

Rozlou ili jsme se s:

Filoménou Syslovou z Pavlínova
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V.  

M ínská  kotlina. 

M ínská kotlina je vlastn  široký pás nížiny z obou stran  í ky Balinky. Jeho délka od Arnolce až 
po Uh ínov je p ibližn  15 kilometr  s nadmo skou výškou 450 až 550 metr . P estože je to 
kotlina, nachází se zde, zejména v okolí M ína, n kolik známých vrch , které nejsou p íliš 
vysoké, ale o to jsou zajímav jší svoji historii. 

 
Na Sv tlých (Sv tlá), (578), (GPS - 49°23'18.853"N, 15°50'23.999"E),  je rozsáhlý plochý kopec, 
napravo od silnice sm rem na Kamenici,  necelé ty i kilometry od M ína. V t chto místech také 
bývala vesnice Sv tlá, která zanikla po t icetileté válce. Ješt  v padesátých létech minulého století 
zde byla pozorovací rozhledna. Na loukách nalevo od silnice pramení potok Sv tlá, který protéká 
až do M ína a  pod erveným mostkem se vlévá do í ky Balinky. Sm rem na Kamenici je ješt  
n kolik dalších vrchol  p esahujících výšku 600 metr , ty však nemají žádný název. 
Cesta z M ína je dlouhá 3,8 kilometru, p evýšením 155 metr  a doba pohodové ch ze netrvá 
déle než 1 hodinu. 
 
Na Spravedlnosti, lidov  také „U Božích muk“ (524), (GPS - 49°23'42.840"N, 15°53'47.724"E). 
Kdysi p es vrch vedla silnice z M ína do Blízkova. Tu však posunula dálnice o 170 metr  dál, 
sm rem na východ.  
Vrchol má svoji pohnutou historii. V d ív jších dobách zde bylo vykonáváno útrpné právo a 
provád ly se popravy. Dnes stojí na tomto míst  jako p ipomínka Boží muka. 
Plochá,  málo  znatelná  vyvýšenina  nedaleko  odtud,  sm rem  na severozápad se jmenuje  
Na Strážnici (533), (GPS - 49°24'26.360"N, 15°53'22.959"E). Každý m i ák ví, kde je Strážnice 
(529) a ukáže vám na kopec severn  od M ína, kde je vodárna a stožár pro p enos rozhlasových 
signál . Skute ný vrchol Na Strážnici (533) je však o n co dál, asi jeden kilometr severním 
sm rem k rybníku U K íže, kde je také triangula ní zna ka.  
Sv j neblahý význam  m la tato místa p edevším po zániku Velkomoravské íše v roce 906. V 10. 
století pronikaly na Moravu Uherské kmeny a krut  tuto zem drancovali. Podle pov sti, m li Uh i 
(Ma arské ko ovné kmeny) na návrší zvaném Strážnice sv j tábor. Odtud kontrolovali hranice 

ech a Moravy a p epadávali osady v širokém okolí. Název tohoto místa mohl vzniknout již v této 
dob , ale pravd podobn  vznikl až mnohem pozd ji.  
Tato místa se dají projit za dobrých podmínek po polní cest  z blízkovské silnice, p es vrch Na 
Spravedlnosti a p es Strážnici (529), okolo chat a pod dálnici zp t do M ína.  
Délka vycházky je 3,8 km, doba ch ze necelá hodina, p evýšení 117 metr . 
 
Král v kopec (558), (GPS - 49°22'49.786"N, 15°52'33.253"E). Když jdeme z M ína po žluté TZ 
sm rem na Chlumek a p ijdeme až do nejvyššího místa, ke k íži z roku 1850, uvidíme nalevo 
jižním sm rem n kolik vrchol . První dvojvrchol (561) je nejvyšší, t i sta metr  za ním je další 
vrchol s triangula ním bodem (557).  T etí, poslední vrchol je ješt  o n kolik set metr  dál, lidov  
se nazývá Vzdychánek (555).    
Na Králov  kopci a celé pláni pod ním, sm rem k M ínu m lo podle pov stí dojít v roce 1197 k 
usmí ení dvou bratr  P emyslovc , P emysla Otakara I. a Vladislava Jind icha. A práv  vznikající 
obec mohla dostat sv j název podle této události, M ín (Mirín, uvádí kroniká  Mgr. Old ich 
Hnízdil).  
P es  Král v kopec se dá uskute nit z M ína p íjemná vycházka. Z M ína jdeme po žluté TZ 
sm rem na Chlumek. P ímo na Král v kopec se dá vystoupit pouze v dob  vegeta ního klidu, 
protože je obklopen lány polí. Napravo od žluté TZ je místo s mnoha vyvýšeninami  a   nazývá se 
v V K íbech. P ejdeme p es kopec a m žeme se do M ína vrátit po silnici a nebo doprava dol , 
kolem Horákových rybník .  



 
 

VI. 
Pokud zvolíme cestu zp t do M ína po silnici doleva, budeme zhruba po jednom kilometru 
procházet kolem cesty, která vede vpravo na Poušt . A na ní asi 50 metr  od silnice je zajímavý 
kámen s trochu vulgárním názvem. Lidov  se zde íká U Posraného kamene. Název podle pov sti 
vznikl v dobách t icetileté války. Utábo ilo se zde vojsko a protože na vojn  musí být po ádek 
vydal velitel rozkaz, že vojáci mohou vykonávat svoji pot ebu jenom u tohoto kamene, který byl ze 
všech stran vid t. Nyní už nestojí jako d íve, mírn  se naklání, ale stále je ze silnice dob e vid t. 
Dovolil jsem si upozornit na  tuto zajímavost, protože s kamenem nedokázala pohnout ani doba 
n kolika set let a také proto, že v mapách jsou i peprn jší názvy n kterých lokalit, jako nap . 

ertova prdel u Valtínova.  
Délka vycházky po silnici je 6 kilometr  a p es Horákovy rybníky 5 kilometr , je to p ibližn  jedna a 
p l hodiny ch ze s p evýšením po silnici 175 a p es rybníky 150 metr . 
Doporu ené mapy: Turistická mapa, Edice K T . 79 Jihlavsko  

Za K ekovcem (534), (49°22'10.603"N, 15°54'26.560"E). Katastrem p ísluší pod Novou Zho  
(p vodn  Nové Dvorky), polohou spadá ješt  do M ínské kotliny. Je to místo zajímavé svým 
názvem i historii. Název  pravd podobn  vznikl od názvu K ekovec, místa u potoka Ž árka, kde 
dosud zde stojí hájenka K ekovec z roku 1865 a p vodn  zde stála i pazderna (chudobinec). Jak 
vznikl zajímavý název K ekovec. Mohl vzniknout ze slova sk ehotat, nebo od sk ek , nebo 
bojového pok iku k e  (cress), ale také od staroslovanského slova krk (k e ), což znamená pa ez, 
místo, kde byly vykáceny stromy, aby mohlo být zbudováno obydlí. Podle koncovky slova se jedná 
o název samoty. Kroniká  a ídící u itel František Labík ze Stránecké Zho i uvádí v kronice 
zajímavou verzi. Nasti uje možnost ztotožn ní názvu nedaleké hájovny K ekovec s bývalou vsí 
K eptovem, pustou již v polovin  16. století. A  už tak, i onak, byla to z ejm  pustá a odlehlá 
místa o emž sv d í i název místa nedaleko odtud, které se nazývá  Baba a m že mít spojitost 
s pohanskou bohyní . Také i v sou asné dob , když procházíme t mito místy máme pocit 
stísn nosti a samoty , obzvláš , když se v blízkosti ozvou neznámé sk eky a praskot strom . 

Návšt va t chto míst je navržena jako turistická trasa z M ína, p es K ekovec, Frank v Zho ec 
do Otína a odtud po silnici do M ína. Vycházíme sm rem na Otín, na Ž árce odbo íme na 
Novou Zho  , p ed ní asi 400 metr  odbo íme doprava na polní cestu, která dál prochází krajem 
lesa a lesem až k potoku Ž árka a hájence K ekovec. Na vyvýšenínu Za K ekovcem se 
dostaneme tak, že musíme p ejít od lesa nalevo asi 100 metr  p es pole. Na vrchu se nacházejí   
skaliska a hluboké výkopy,  z ejm  po t žb  železné rudy, která se zde t žila v 17. století.  

Údolí potoka Ž árka vede východním sm rem na Frank v Zho ec. Na druhé stran  potoka je 
mufloní obora a p i trošce št stí si  m žeme muflony z dálky prohlédnout. My se dáme stezkou, 
která za íná nad hájenkou a když se za ne ztrácet postoupíme pár metr  výš na lesní cestu, a po 
ní až na silnici vedoucí ze Stránecké Zho i do Frankova Zho ce. Ješt  než p ejdeme p ed 
Frankovým Zho cem p es potok Ž árku, m žeme si prohlédnout zajímavosti této obce. U mlýna 
na levé stran  stojí chrán ná lípa a prohlédnout si m žeme také Necid v statek .p. 32, zd ný 
d m s hospodá ským zázemím, nad ekou Balinkou, který pochází ze 17. století a je nejstarší a 
nejzachovalejší usedlostí v širokém okolí. 
Za Ž árkou se držíme vpravo a postupujeme nahoru v levém oblouku po p íjemné lesní cest  až 
do Otína. Odtud je to po silnici do M ína ješt  ty i kilometry. 
Délka trasy je 10,5 km, celkové p evýšení 351 metr  a dv  a p l hodiny ch ze.  
Doporu ené mapy; Turistická mapa, Edice K T . 79 Jihlavsko a . 84 Velkomezi í sko. 
http://www.mapy.cz/#!x=15.891775&y=49.392644&z=12&l=16&rp=m&d=muni_5335_1 

http://www.mapy.cz/#!x=15.906134&y=49.379112&z=13&l=16&rp=m  
P íští dva díly budou popisovat Otínskou a eho ovskou pahorkatinu. 



43. ro ník

Start a cíl: v sobotu 7.6.2014, (100 km start v pátek 6.6.), fotbalový areál TJ Jiskra M ín                      

Prezence: p ší turisté:  7.00 –   9.00 hod., trasa 100 km – start 6.6.2014 v 19.00 – 21.00 hod. 
   cykloturisté:  8.00 – 10.00 hod. 
Na startu obdrží každý ú astník mapku a popis trasy.  
Doporu ujeme turistické mapy edice K T . 79 Jihlavsko a . 84 Velkomezi í sko,  
pro cyklotrasy 65 km, 85 km a 100 km i mapu . 21 z edice cykloturistických map K T. 

Trasy pro p ší turisty: 
15 km: M ín, Stránecká Zho , Frank v Zho ec, Otín, Geršov, M ín 
25 km: M ín, Stránecká Zho , Frank v Zho ec, Otín, Geršov, Brodek, rozc., Chlumek, M ín 
35 km: M ín, Stránecká Zho , Frank v Zho ec, Uh ínov, Horní He manice, Horní Radslavice, Zátiší, Kamenice,  
            Kameni ka, M ín 
50 km: M ín, Stránecká Zho , Frank v Zho ec, Uh ínov, Horní He manice, Horní Radslavice, Zátiší, Kouty, Dolní  
            Smr né, Rokštejn, Vržanov, Kamenice, Kameni ka, M ín 
100 km: M ín, Blízkov, D dkovská hora, Kyjov, Havlina, Rudolec, Mat jov, Holetín, Nové Veselí, Rendlí ek, Kotlasy,  
            Radostín, Netín, Blízkov, M ín + trasa na 50 km 

Cyklotrasy: 
25 km: M ín, Geršov, Svatoslav, Zátiší, Chlumek, M ín, 
45 km: M ín, Geršov, Svatoslav, Zátiší, Radošov, Horní Smr né, Bítov ice, Luka nad Jihlavou, Vysoké Studnice,  
            V žnice, Nad jov,  Jersín, M ín 
65 km: M ín, Geršov, Svatoslav, Benetice, Budíkovice, Ok ešice, ihalín, P ibyslavice, Bransouze, Rokštejn,  
            Bítov ice, Luka nad Jihlavou, Vysoké Studnice, V žnice, Nad jov, Jersín, M ín 
85 km: M ín, Geršov, Svatoslav, Hroznatín, Rudíkov, Nárame , Trnava, Ptá ov, T ebí ,  P ibyslavice, Bransouze,  
            Rokštejn, Bítov ice, Luka nad Jihlavou, Vysoké Studnice, V žnice, Nad jov,  Jersín, M ín 
100 km: M ín, Geršov, Svatoslav, Hroznatín, Rudíkov, Nárame , Trnava, Ptá ov, T ebí , Slavice, Mastník, Sta e , 
           echo ovice,  Hv zdo ovice, Ok íšky, P ibyslavice, Bransouze, Rokštejn, Bítov ice, Luka nad Jihlavou,  
           Vysoké Studnice, V žnice, Nad jov, Jersín, M ín 

Startovné: p ší trasy 50 km a 100 km a cyklotrasy 65 km, 85 km a 100 km……………………………….30 K   
  p ší trasa 35 km a cyklotrasa 45 km……………………………………………………………… 20 K  
      p ší trasy 15 km a 25 km a cyklotrasa 25 km……………………………………………………..10 K   
  lenové K T (po p edložení pr kazu K T)……………………………………………….  sleva 50  % 

Ob erstvení zabezpe eno na trasách (v restauracích a kr mách) a v cíli. 

P edání diplom  a v cných cen za umíst ní v oblastní a celostátní sout ži cykloturist   v 16.00 hodin. 

Ve er po 16.00 hod. bude hrát k tanci a poslechu živá hudba  

Bližší informace: lze získat na e-mailové adrese: jcf@seznam.cz a telefonu 602 129 021 
Pochod se koná za každého po así, každý ú astník jde na vlastní nebezpe í, d ti do15 let v doprovodu osoby  
starší 18 let. Na startu si m že každý ú astník zakoupit mapy, tri ka a kšiltovky s emblémem K T Jiskra M ín a  
OTO Velkomezi í sko. 
V cíli obdrží každý ú astník diplom za ú ast a razítko. 
M ínská padesátka je po ádána s podporou m styse M ína, Základní školy M ín, asopisu Turista a webové databáze 
turistických akcí www.nacestu.cz.    
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