ZPRÁVY Z RADNICE

Seznam kulturních a společenských akcí v Měříně
28.4. pá
30.4. ne

Stav k 25.4.2017
18:00
divadlo pro dospělé
"O líné babičce"
14:00
Posezení s harmonikami

6.5. so

18:00

13.5. so
14.5. ne

14:00

18.5. čt
20.5. so

14:00

27.5. so
3.6. so

8:00

3.6. so
4.6. ne

14:00
18:00
15:00

10.6. So

-

16.6. pá

20:00

23.6. pá
24.6. so
1.7. so
14.7. pá
15.7. so
16.7. ne
22.7. so
5.8. so
18.8. pá
19.8. so
26.8. so
2.9. so

pořadatel

Rybníčkáři a
přátelé, z.s.
Kolpingova
rodina
posezení s dechovkou
Kulturní komise
Ladislava Prudíka z Dolních městyse Měřína
Heřmanic v Kulturním domě
taneční zábava
Hasiči Měřín
Besídka ke dni matek
Kolpingova
rodina
přednáška o zdraví
přednáší p.
Michnová
Nemotora car
Kolpingova
rodina
soukromá akce v KD
Měřínská 50*
Klub českých
turistů Měřín
Divad.skupina
muzikál Očima Jidáše
MyNe
a Rybníčkáři a
přátelé,z.s.
soukromá akce
letní kino “Anděl páně 2“

pouťová zábava
pouťová zábava
10:00
Primiční mše p.
Ing.Ladislava Bublána
soukromá akce
20:00 Taneční zábava na
fotbalovém hřišti
koncert Českého rozhlasu
soukromá akce
soukromá akce
soukromá akce
soukromá akce
taneč.zábava v Kult.domě
soukromá akce
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ochotníci Měřín,
přidané představení
na faře
předprodej
vstupenek na radnici
hudba Maraton
na faře
v Kulturním domě
u Zdravotního
střediska
uzavřená společnost
Začátek na
fotbal.hřišti
předprodej v lékárně

Městys Měřín

na parkovišti před
bývalou Galou
TJ Jiskra
Rockle
TJ Jiskra
Bet band
na bývalém rybníku
uzavřená společnost
Myslivecký
Beat Band
spolek Měřín
městys Měřín hudba Vysočinka
uzavřená společnost
uzavřená společnost
uzavřená společnost
uzavřená společnost
TJ Jiskra
Beat band
uzavřená společnost

6.9. ne

9.9. so
16.9. so
22.9. pá
24.9. ne
30.9. so
1.10. ne
6.10. pá
28.10. so
5.11. ne
10.11. pá
11.11. so
26.11. ne

18:00 Jan Přeučil a Eva Hrušková

Kulturní komise vyprávění a beseda
městyse Měřína s herec.legendami

-

soukromá akce
uzavřená společnost
soukromá akce
uzavřená společnost
koncert
Bude upřesněno později
16.00 Divadlo
Městys Měřín
O medovém království
Šlágr, Veselá trojka
Rybáři Měřín, z.s.
13:00 Pohádkový les
Kolpingova rodina
soukromá akce
uzavřená společnost
Dolovná
Rybáři Měřín,z.s. Pikardi
15:00 Divadlo, bude upřesněno
OREL Měřín
později
Sv.Martin-průvod do KD
ZŠ + MŠ
Poslední leč
Myslivci
Vánoční písně a evergreeny. Kulturní komise pro všechny věkové
Nový pořad zpěváka Jiřího městyse Měřína generace
Helána a jeho hud. skupiny

Bližší údaje k jednotlivým akcím naleznete na www.merin.cz v odkazu /Kalendář akcí.
Akce, které chcete zveřejnit zasílejte prosím na mistostarosta@merin.cz
Přeji mnoho hezkých zážitků. Zdraví Jaroslav Pazdera mb 603823787

www.merin.cz/kalendar akci........... už funguje
Na www.merin.cz /kalendar akci jsem umístil všechny společenské akce, o kterých do této
doby vím, a které nám byly oznámeny.
Po otevření www.merin.cz klikněte na pravé straně na text Kulturní akce.
Pod záložkou Kulturní akce předpokládám v budoucnu ještě umístění složky
Fotogalerie z proběhlých akcí.
Vzhled stránek Kulturní akce budeme ještě upravovat pro co nejpříjemnější zjednodušení
přístupu ke všem akcím.
Děkuji za spolupráci všem organizátorům akcí a přeji jim hodně
úspěchů a hodně spokojených účastníků akcí.
Zdraví
Ing.Jaroslav Pazdera
místostarosta
Mb 603 823 787
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Vážení spoluobčané,

i když se jaro ještě plně neprobudilo a zima se trošku prodloužila, přesto začínáme
pracovat na připravených akcích. Došlo k opravám komunikací u zdravotního střediska
po přeložce plynu a opravě části ulice Pod Dálnicí, kde již je opravena kanalizace a nové
vodovodní potrubí. Další část ulice Pod Dálnicí, za silnicí Blízkovská směrem k Velkému
Meziříčí, je plánována po rekonstrukci kanalizace a vodovodu v místech častých poruch
(předpoklad na rok 2018). V příštích dnech bude dokončena místní komunikace v Pustině
a nové osvětlení na ulici Zabrána. Ke konci se blíží rekonstrukce elektrických rozvodů 2.
pavilonu v základní škole, protihluková opatření v jednotlivých třídách a specializovaných
učebnách, opravy podlah a celková výmalba. První pavilon bude stejně upraven v příštím roce
a v následujícím jídelna. Pokračuje úprava schodiště na přechodu pro chodce včetně úpravy
přilehlého parku.
Na přelomu května a června bude zahájena stavba inženýrských sítí v lokalitě Balinka,
III. etapa. Následovat bude úprava hřiště a parku. V současné době je připravovaná studie.
Během měsíce května proběhne výběrové řízení na rekonstrukci chodníků a okrajů parků
na ulici Náměstí od farské zahrady směrem k Velkému Meziříčí, po křižovatku do Vrbí.
Z dotačních titulů čekáme na vyhodnocení žádostí na kompostéry pro občany, na přístavbu
základní školy (4 technické učebny – dílny, počítačová učebna, učebna jazyků a přírodovědná
učebna), včetně samostatného vstupu a šaten do tělocvičny základní školy. Tělocvična by pak
mohla být využita i v případě letních měsíců bez nutnosti přítomnosti ředitele či školníka.
Součástí žádosti je i bezbariérový přístup do celého areálu školy. Máme podanou žádost
na vybavení naučné stezky Měřínem a okolím, kde opravíme cesty od Třech mostů do Valchy
a Polovce. Zpracován je i projekt rozšíření mateřské školy o jednu třídu, bezbariérový přístup,
rozšíření dětského hřiště (dopravního) a zvýšení parkovacích míst pro rodiče. Asi
nebolestivější místo v současné době je plocha starého rybníka, kterou připravujeme na
zpevnění kostkovou dlažbou se zamezením parkování pro kamiony.
Kabelová televize
Vzhledem k tomu, že připravované pozemní digitální vysílání DVB-T2 se ještě nerozběhlo
v plné míře, čekáme se změnou programové nabídky a připravujeme techniku k tomu, aby
lidé nemuseli kupovat nejnovější televizory, ale aby vystačili s těmi, co mají doma. Další
bližší informace budou na infokanálu, případně v příštím zpravodaji. A ještě pro občany,
kteří zakoupili nový televizor, tak při ladění programů zvolí „automatické ladění
analogových a digitálních programů“, vybere volbu „anténa“ nikoli „kabel“ a spustí ladění.
Poté se Vám všechny programy uloží v televizním přijímači.

Ing. Jiří Servít, starosta.
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USNESENÍ č. 1/2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 1.3.2017
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I.SCHVALUJE :
1. Program jednání ZMM 1/2017.
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 1/2017.
3. Plán činnosti finančního výboru na rok 2017.
4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městysem Měřín a Rybníkáři z.s. Měřín.
5. Zadání vypracování dvou studií zázemí u sportovního areálu Měřín.
6. Rozpočtové opatření 1/2017/1ZM ze dne 1.3.2017 ve výši 1.856 004,84,-Kč.
7. Měsíční odměny neuvolněným zastupitelů v maximální zákonné výši a odměny
nečlenům zastupitelstva s účinností od 1.3.2017.
II.BERE NA VĚDOMÍ :
1.Zprávu o plnění usnesení ZMM 7/2016.
2.Informace z jednání rady městyse.
3.Zprávu kontrolního výboru.
4.Zprávu finančního výboru.
5.Informace o Územním plánu městyse Měřín.
6.Informace o svozu odpadů.
7.Rozpočtové opatření 9/2016/2RM ze dne 31.12.2016 ve výši 1.169.006,62Kč.
III. POVĚŘILO :
1.Starostu řešením opravy propadeného kanálu na ul. Poštovní.
2. Radu městyse Měřín provést výběrové řízení na opravu požárního vozidla Š706 CAS 25 –
na základě dotačního titulu Kraje Vysočina.
Ing. Jiří Servít, starosta v.r.
**************************************************************************
Výpis z jednání č.3 Rady městyse Měřína konané dne 1.3.2017
1.RMM odsouhlasila program jednání
2.RMM projednala Žádost fi ISW, s.r.o., Brno, zastoupenou p. Terezou Motyčkovou, o udělení
výjimky z doby nočního klidu dne 31.12.2017 od 19:00 do 4:00 hodin dne 1.1.2018 na akci
“Silvestrovská rocková noc 2017“ pořádanou v KD Měřín a rozhodla sdělit žadatelce, že MM
nemá vyhlášku o rušení nočního klidu a proto nemůže udělit výjimku z rušení nočního klidu.
3. RMM projednala a vzala na vědomí Zprávu o činnosti za rok 2016 o pečovatelských
službách poskytovaných v Domě s pečovatelskou službou, předloženou p. Věrou Hradovou.
4. RMM projednala obdržené cenové nabídky na pronájem nebytového prostoru v budově
č.p.106, vchod z náměstí (po bývalé drogerii p. Froldové).
Záměr pronájmu byl zveřejněn 23.1.2017.
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Cenovou nabídku předložili tři žadatelé. RMM rozhodla po odstoupení uchazeče s nejvyšší
nabídkou pronajmout nebytový prostor uchazeči s druhou nejvyšší nabídkou a to fi JITOM .
5.RMM projednala snížené cenové nabídky p. Ing. Urbánka Davida a nabídku společnosti
VOAYA s.r.o. na projektovou dokumentaci studie zázemí fotbalového hřiště Měřín a rozhodla
předložit tyto nabídky ZMM.
6.RMM projednala Dodatek č.1. předložený fi ICOM transport,a.s. na zvýšení ceny za ujeté
km autobusové dopravy o 1.16 Kč/km v důsledku jejich administrativní chyby při předkládání
Smlouvy….na rok 2017. RMM se rozhodla s Dodatkem č. 1 souhlasit a pověřila starostu jejím
podpisem.
7. RMM projednala na základě nových tarifů platových tříd návrh platového výměru ředitelky
MŠ a pověřila starostu jejím podpisem.
8. RMM projednala žádost … o projednání změny v rámci nového územního plánu na využití
p.č.300, k.ú. Měřín z NZ2 (trvalý travní porost) na BV ( bytová výstavba) a rozhodla zařadit
žádost do seznamu žadatelů o změnu ÚP.
9. RMM vzala na vědomí závěrečné vyhodnocení akce “Zateplení budovy Hasičské zbrojnice
Měřín“ provedenou Státním fondem životního prostředí s výsledkem: Projekt splnil
podmínky dotace. Podpora z SFŽP činila 2 028 888,-Kč. RMM tímto děkuje zaměstnancům
MM za dobrou práci.
10.RMM projednala Žádost o závazné stanovisko ke stavebnímu povolení na stavbu: „LCL
Měřín-kontejnerová rampa“ ve vnitřním areálu skladů fi Lidl v k.ú. Stránecká Zhoř a rozhodla
sdělit žadateli, že nemá k žádosti o stavební povolení připomínek.
11.RMM projednala nabídku fi DATA PROCON, s.r.o. na pořízení záznamů vytvoření
ortomapy.
12.RMM projednala návrh Smlouvy o poskytování služeb předloženou p. Ing. Ficem,
Tišnovská Nová Ves, na poradenské služby při podávání daň přiznání k odpočtu DPH za služby
poskytnuté v budově Kulturního domu. RMM rozhodla s návrhem Smlouvy souhlasit.
Odměna za úspěch činí 1,5% z vratky DPH. RMM pověřila starostu podpisem smlouvy.
13. RMM schválila nákup odměn a drobného materiálu pro děti na Dětské šibřinky pořádané
26.2.2017 v KD Měřín .
14. RMM rozhodla objednat nabídky na zpracování aktualizovaných průkazů energetické
náročnosti budov (PENB).
15. RMM rozhodla o doplnění nájemní smlouvy na KD Měřín: „….…povinnost pořadatelů
tanečních zábav a některých jiných akcí postavit mobilní plot mezi budovou KD a sousedním
rodinným domem, aby nedocházelo ke znečisťování prostranství a obou budov“ a pověřila
místostarostu zapracování této povinnosti do Nájemní smlouvy.
16. RMM projednala žádost … o skácení vrby na bývalém rybníku na parc. č. 1219/1. RMM
rozhodla požádat úřad městyse o stanovisko úřad městyse.
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17.RMM projednala Žádost Školy umění Měřín, z.s. o možnosti podnájmu pronajatých
prostor v budově hasičské zbrojnice, které má pronajaty ŠUM na cvičení žen. ŠUM by tím
získal finanční prostředky pro další zlepšení své činnosti. RMM rozhodla souhlasit
s podnájmem pro tento účel za podmínek, které jsou stanoveny v nájemní smlouvě. Případné
další podnájmy musí být řešeny samostatnými žádostmi.
18. RMM projednala návrh Dodatku č.1. ke smlouvě o dílo č.44/2016 mezi Ing. Van den Berg
, Vídeň u Velkého Meziříčí a Městysem Měřín na zpracování projekt dokumentace na
Komplexní obnovu zeleně v městyse Měřín,II.etapa, s tím, že se částečně mění předmět
projektu a to, že místo (mimo jiné) ulice Blízkovské bude dokumentace zpracována na část
parku před ZŠ Měřín. RMM souhlasí s tímto dodatkem a pověřuje starostu podpisem.
19.RMM projednala návrh Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Městysem Měřín a
oprávněným AGRO-Měřín, a.s. o umístění energetického měření a kabelů pro budovu bývalé
pekárny na pozemcích u parkoviště MŠ u transformátoru VN 24 kV. RMM rozhodla se
smlouvou souhlasit a pověřila starostu jejím podpisem.
***********************************************************************************************

Výpis z jednání č.4 Rady městyse Měřína konané dne 23.3.2017
1.RMM odsouhlasila program jednání
2. RMM projednala nabídku rekonstrukce prostor v č.p. 106 po bývalé drogerii p. Froldové,
kterou předložil p. Jiří Hlávka-JITOM elektro a žádost o odklad placení nájemného do doby
dokončení oprav prostor.
RMM rozhodla uzavřít s firmou nájemní smlouvu s účinností od 1.6. 2017 s tím, že uvedená
investice, kterou firma provede na majetku pronajímatele, bude umořena na nájemném.
3. RMM projednala nabídky nájemného za pronájem veřejných prostor na pouť 2017. RMM
rozhodla zveřejnit záměr pronájmu veř. prostranství na pouť 2017.
4. RMM projednala Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a zařízení
v Kulturním domě (hostinec „Pekelný šenk“) uzavřená se sl. Marií Běhalovou, o změně článku
11. kde se upřesňuje způsob platby za nájem a za služby. Výše nájmu ani předmět nájmu se
nemění. RMM pověřila starostu podpisem Dodatku č.1.
5.RMM projednala cenovou nabídku na deratizaci městyse Měřína předloženou p. Ing.
Jaroslavem Drbálkem, Pozďatín a rozhodla nabídku přijmout.
6.RMM projednala návrh Souhlasu městyse Měřína jako spoluvlastníka LDO na zábor
pozemků pro rozšíření silnice Stáj-Zhoř, který předložila fi PROFI Jihlava spol. s r.o. RMM
rozhodla pověřit starostu odpovědí žadateli a rozhodla předložit tento návrh na nejbližší
jednání ZMM.
7.RMM projednala žádost … o bezplatné propůjčení prostranství u kostela za účelem
primiční mše svaté dne 1.července 2017 od 14:00.
RMM rozhodla souhlasit s bezplatným použitím prostranství.
8.RMM vzala na vědomí závěrečné vyhodnocení 2 akcí:
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• “Zateplení budovy Mateřské školy Měřín“ provedenou Státním fondem životního
prostředí s výsledkem: Projekt splnil podmínky pro závěrečné vyhodnocení. Dotace
ze SFŽP činila celkem 3.739.935,-Kč
• „Komplexní obnova veřejné zeleně,II.etapa“ provedenou Státním fondem životního
prostředí s výsledkem: Projekt splnil podmínky pro závěrečné vyhodnocení. Dotace
ze SFŽP činila celkem 361 027,-Kč.
RMM tímto děkuje zaměstnancům MM za dobrou práci.
9. RMM projednala nabídku fi. PAvEx Consulting, s.r.o. na aktualizaci pasportu komunikací a
rozhodla nabídku využít.
10. RMM projednala žádost o použití loga městyse Měřína na propagačních materiálech pro
uskutečnění muzikálu Očima Jidáše na motivy muzikálu Jesus Christus Superstar, kterou
předložila p. Tomanová Petra. RMM rozhodla s použitím loga souhlasit.
11. RMM projednala Dodatek č.1 k dohodě mezi MM a Úřadem práce ČR o zvýšení příspěvku
na VPP a pověřila starostu podpisem.
12. RMM projednala Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.:NM014330041723/001, na uložení kabelového vedení, kterým se nahrazuje původní vzdušné
vedení přes D1 v lokalitě na Jihlavské ul. mezi D1 a silnicí II/602 . RMM rozhodla s návrhem
souhlasit a pověřuje starostu podpisem Smlouvy.
13. RMM schválila dodatek č.17 ke Smlouvě o provozování a servisu televizního kabelového
rozvodu uzavřené (TKR) uzavřené s Nej.CZ,s.r.o. Změna se týká příjmu kanálů Eurosport 1 a
Eurosport 2. RMM pověřila starostu podpisem dodatku.
14. RMM projednala Stanovisko Úřadu městyse Měřína k Žádosti o skácení vrby na bývalém
rybníku: Na prohlídku stromu byl již podruhé pozván znalec a certifikovaný arborista p.
Zvědělík, který opakovaně označil strom za dlouhodobě perspektivní, s tím, že nahnutí
stromu nenarušuje jeho stabilitu a doporučil pouze prořez suchých větví. Na základě tohoto
Stanoviska RMM rozhodla odpovědět žadatelům, že strom nebude skácen, ale bude pouze
proveden prořez suchých větví.
15. RMM rozhodla objednat čištění umělých travních ploch na tenisovém hřišti u kabin a na
hřišti za školou od firmy FM Credit s.r.o., Jihlava .
16. RMM projednala nabídku na mobilní aplikaci „Česká obec“. RMM rozhodla nabídku
nepřijmout.
17. RMM schválila prodej 2 ks vyřazených počítačů .
18.RMM rozhodla využít nabídku fmy DATA PROCON s.r.o., Brno na pořízení detailní
ortofotomapy Měřínského katastru pro portál GOBEC.
19. RMM rozhodla schválit odměnu ředitelce ZŠ .
***************************************************************************
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Výpis z jednání č.5 Rady městyse Měřína konané dne 12.4.2017
1.RMM odsouhlasila program jednání
2.RMM projednala „Výzvu k vyplnění tabulky-kontrola využití bezúplatně převedených
pozemků“ zaslanou Státním pozemkovým úřadem na pozemek p.č.3381 (mezi sil. č. 602 a
rybníkem Novým, uprostřed stojí hospodářské stavení). Městys Měřín dodržel podmínky
převodu a tak RMM pověřila starostu vyplněním tabulky a jejím odesláním.
3. RMM vzala na vědomí oznámení ZO Českého svazu včelařů o.s. o tom, že letos nebudou
pořádat výstavu a proto nebudou čerpat dotaci.
4. RMM vzala na vědomí rozpočet, který předložil projektant na akci „Veřejné osvětlení v ulici
Zabrána-Měřín“ a rozhodla z předložených nabídek na realizaci vybrat firmu s nejnižší
nabídkovou cenou a to VM REKOSTAV, s.r.o.
5.RMM projednala nabídku Solar invest-green energy s.r.o. na realizaci FVE 9,9 kWp a
rozhodla pověřit starostu zjištěním délky návratnosti investice.
6. RMM projednala dodatek č.3 k nájemní smlouvě ze dne 2.1.2004 s p. …, kterou se snižuje
výměra pronajímaného pozemku z 2.512 m2 na 1712 m2 a tím se snižuje i cena pronájmu .
RM rozhodla po provedeném místním šetření s dodatkem souhlasit.
7.RMM projednala žádost Ministerstva dopravy o vyplnění tabulky ve věci „Posouzení
ekonomického zajištění dopravní obslužnosti“ a pověřila úřad městyse jejím vyplněním a
odesláním.
8. RMM projednala a souhlasila s návrhem „Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření“
předložený firmou HB auditing, s.r.o. a pověřila starostu jejím podpisem.
9. RMM projednala pozvánku na VH České spořitelny, a.s. a rozhodla, že se žádný zástupce
městyse Měřína VH nezúčastní.
10. RMM schválila podání žádosti na Úřad práce o jedno pracovní místo na veřejně
prospěšné práce od 1.5.2017.
11. RMM projednala žádost p…. o souhrnné vyjádření městyse Měřína ke stavbě RD, který
plánuje postavit na p.č. 204/1 v ulici Zabrána. RMM souhlasila se stavbou na pozemku parc.č.
204/1 v k.ú. Měřín s tím, že stavbou nebude dotčen pozemek parc.č. 204/2 ve vlastnictví
Městyse Měřín. Dále souhlasí s napojením stavby do stávající kanalizace.
12. RMM projednala Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nájem bytu v podkroví č.p.
106 radnice, kterou předložila současná nájemkyně p. .., které končí nájemní smlouva
31.5.2017. RMM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu o 1 rok.
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Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
na daň z nemovitých věcí v roce 2017
Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný platební výměr
nebo hromadný předpisný seznam.
Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2017 došlo ke změně výše
daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně
příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy, které jsou zpřístupněny
k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného finančního úřadu.
Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní
působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu. Hromadné předpisné seznamy zpřístupní
příslušné finanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíce května 2017.
Informace o době, kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout, zveřejní jednotlivé finanční
úřady veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také
na úředních deskách obcí v příslušném kraji. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou
daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně.
Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění.
Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě
do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se podává u správce daně, jehož
rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek.
Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitých věcí stanovena podle
zákona o dani z nemovitých věcí ve výši poslední známé daně nebo ve výši shodné s podaným daňovým
přiznáním bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem, anebo je oznámena platebním výměrem
v případě, že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané.

Splatnost daně z nemovitých věcí
Stanovená daň z nemovitých věcí je splatná:
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to
nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,
b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu
zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději
do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při
vyšší částce.
Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená
podle § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí vyšší než poslední známá daň, a lhůta splatnosti daně
podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne
právní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň stanovená z moci úřední.
Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Informace k zasílání složenek
pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2017
Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány
poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenu datovou schránku.
Fyzickým osobám, které nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO a nejsou přihlášeny ke službě
zasílání údajů pro placení daně na e-mail, je zasílána daňová složenka, označená jako Poštovní poukázka A doklad V/DS, která nepodléhá poštovnímu poplatku. Právnickým osobám, které nemají zřízenu datovou
schránku, je zasílána standardní složenka typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku
České pošty. Právnickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku a nebyla jim výše daně sdělena
platebním výměrem, je namísto složenky zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti.
Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských
městech a v hlavním městě Praze. Finanční úřady vykonávají správu této daně na území příslušného kraje
a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou
uloženy daňové spisy poplatníků.
Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na území příslušného kraje.
Má-li poplatník daně více nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo
více finančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho nebo více krajů,
jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady.
Pro platbu daně z nemovitých věcí u každého z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána
jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky,
pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč lze
však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.
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Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu
(tj. toho finančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je příslušná
platba určena.
Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důležité údaje:
● celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2017,
● výše a termíny splatnosti splátek,
● stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí,
● spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani
z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.
NA SLOŽENKU POPLATNÍK DOPLNÍ ČÁSTKU SPLATNÉ DANĚ V KČ ZVÝŠENOU O NEDOPLATEK
NEBO SNÍŽENOU O PŘEPLATEK.
V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů jsou složenky rozesílány
v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých
lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně rozesílány tak, aby poslední
z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 19. května 2017.
Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se
liší od částky daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve
výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud
poplatník uhradil daň z nemovitých věcí na rok 2017 již před obdržením složenky, použije složenku pro
kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu.
Ve specifických případech mohou být složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím
obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé finanční úřady zvolit podle konkrétních
podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.
Důležité upozornění: Adresa P. O. BOXu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami,
je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné
korespondence finančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně příslušný finanční
úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu územního pracoviště
místně příslušného finančního úřadu, uvedeného na složence.
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Zasílání údajů pro placení daně e-mailem
V souvislosti se zasíláním složenek na úhradu daně z nemovitých věcí (dále jen „daň“) upozorňujeme,
že od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky umožňuje v rámci klientského přístupu
k poplatníkům daně využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím e-mailu.
Jestliže se poplatník přihlásí k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, namísto složenky obdrží
každoročně před splatností první splátky daně jednu e-mailovou zprávu na jím určenou e-mailovou adresu
a v příloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu PDF. Tato informace bude
obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně
a případného nedoplatku nebo přeplatku, a rovněž údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího
platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.
Jestliže poplatník, přihlášený k této službě, neuhradí daň v zákonem stanoveném termínu, a z toho důvodu
mu vznikne nedoplatek na dani, obdrží na jím určenou e-mailovou adresu vyrozumění o nedoplatku na dani.
Poplatník může požádat o zasílání údajů pro placení daně pouze na jednu e-mailovou adresu. Zasílání
těchto údajů na více e-mailových adres jednoho poplatníka není umožněno.
Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, nebude zaslána složenka.
Služba zasílání údajů pro placení daně e-mailem je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají
zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou
schránku. Protože tato služba nahrazuje složenku pro placení daně, není určena pro poplatníky, kteří mají
zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které mají zřízenu datovou schránku,
neboť ani v současné době se těmto poplatníkům složenka nezasílá.
Přihlášení ke službě zasílání údajů pro placení daně e-mailem je možné pouze na tiskopisu Žádost ve věci
zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem č. 25 5559 MFin 5559 - vzor č. 1, který lze ve formátu
PDF stáhnout z internetových stránek Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz/email, kde
lze najít i další užitečné informace o této službě.
Poplatník, který požaduje zasílání údajů pro placení daně e-mailem, v žádosti jednoznačně určí jednu
e-mailovou adresu, na kterou mu budou zasílány údaje pro placení daně, a tuto Žádost podá místně
příslušnému finančnímu úřadu. Pokud je poplatníkem daně u více finančních úřadů, musí podat
vyplněnou Žádost na každý finanční úřad zvlášť.
Na uvedeném tiskopisu lze také požádat o změnu e-mailové adresy pro doručování údajů, anebo
o ukončení této služby.
Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem na dané zdaňovací období musí být Žádost poplatníkem
podána správci daně nejpozději 15. března zdaňovacího období. Bude-li Žádost podána později, správce
daně tuto službu poplatníkovi poskytne až od dalšího zdaňovacího období. Shora uvedený termín pro podání
Žádosti se nevztahuje na vyrozumění o nedoplatku, které může být zasláno v průběhu zdaňovacího
období.
2
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Karnevalová tour Kraje Vysočina spojila generace
Pod hlavičkou Rodinných a Senior pasů se odehrála šest úžasných odpolední nabitých
zábavou napříč celým regionem, které si nenechalo ujít více než dva tisíce návštěvníků.
„Těší mě, že se karnevalová šňůra líbila. Nejmenší návštěvníci nás odměňovali upřímnou
radostí, velmi si cením také pochvalných reakcí dospělých, kterých se mi od mnohých
dostalo,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Karnevalový tým se při přípravě čtvrtého ročníku prorodinné tour držel osvědčeného
konceptu. Jako v předchozích letech byl scénář sestavený tak, aby show bavila všechny
návštěvníky bez rozdílu věku. „Vedle dětí a rodičů si cestu k nám našli také prarodiče. Jsem
rád, že se stále držíme cíle spojovat generace,“ doplil náměstek Pavel Franěk.
Pětihodinový program, kterým prováděl moderátor Milan Řezníček, nabídl od každého
něco. Na podiu se střídala taneční, hudební a divadelní vystoupení, připraveny byly hry,
neokoukané atrakce nebo třeba také fotokoutek. Jako speciální hosti se představili Železný
Zekon a oblíbené hudební duo Karel Gott revival Morava. Kdo chtěl, mohl si zažádat o
Rodinný nebo Senior pas Kraje Vysočina. Tour, která odstartovala v Rozsochách, postupně
zavítala do Březníku, Oudoleně, Nových Syrovic, Měřína a karnevalovou cestu po Vysočině
uzavřel v neděli 2. dubna Hořepník.
„Sice jsme napsali první letošní tečku, zábava s Rodinnými a Senior pasy Kraje Vysočina ale
zdaleka nekončí. Vlastně jsme teprve na začátku společné jízdy. A podle všeho to bude
fofr,“ nechal se na závěr slyšet náměstek Pavel Franěk. Takže se máme stále na co těšit.
Stanislava Holbová, odbor sociálních věcí, Krajský úřad Kraje Vysočina
tisk@kr-vysocina.cz
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Čistá Vysočina
V sobotu dne 8. dubna se měřínští turisté zapojili do IX. 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 30 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 61 pytlů odpadků a jeden přívěsný vozík.
Patří jim naše poděkování jim za dobrovolnou odvedenou práci.
*******************************************************************************************

Počítačový kurz pro seniory
Městys Měřín ve spolupráci se Základní školou Měřín pořádá v tomto období již potřetí
počítačový kurz pro seniory. Navázali jsme na tradici, která se u seniorů setkala s velkým
ohlasem.
Letošní výuka probíhá pod vedením Mgr. Lenky Hrůzové. Kurz probíhal za finanční
podpory Městyse Měřín, proto byl pro účastníky zdarma. Přihlásilo se 10 zájemců. Někteří z
nich jsou úplní začátečníci, jiní už s počítačem pracovali a chtějí si své vědomosti prohloubit
a obohatit.
**********************************************************************************************

DivOchot uvedl premiéru „O líné babičce“
Měřínští ochotníci, sdružení pod názvem DivOchot, obnovili po několika desetiletích
divadelní ochotnickou tradici a uvedli moderní pohádku pro děti i dospělé “O líné babičce“.
Diváky zaujal představitel babičky Ivoš Horák, který pod vedením režisérky Lucie Čížkové,
předvedl vynikající výkon. Také ostatní herci si své role užívali, a proto se všichni společně
dobře bavili.
Premiéra byla v pátek 21.4.2017 a repríza v neděli 23.4.2017. Obě představení byla
vyprodána. Nabiti energií z báječného publika se herci rozhodli přidat ještě jednu reprízu v
pátek 28.4. v 18:00 v KD Měřín.
Těšíme se na další představení a přejeme hercům i režisérce šťastnou ruku při výběru další
divadelní hry.
Divadlo mě
řín

ý
sk

ch oc

div

Jaroslav Pazdera, mistostarosta

hotníků
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OKÉNKO KNIHOVNY :
Novinky v naší knihovně:
Eduard Petiška : Staré řecké báje a pověsti – povinná četba ZŠ
Věra Řeháčková : Problémy nejen s láskou – Silvie se po deseti letech strávených ve
Skotsku vrací do ČR. Nechce se jí, ztratí svou ostrovní lásku, rodiče jsou v jiné daleké zemi,
má bydlet na vsi u prarodičů, kteří, jak se jí zdá, o ni dvakrát nestojí… Když k nim konečně
přijede, čeká ji šok : Silvie už u nich bydlí! Kdo je ta, která se za ni vydává , a proč!
Liza Marklundová : Prime time – napínavý kriminální román královny švédské krimi.
Mary Clark : V podezření. Televizní seriál o neobjasněných vraždách má úspěch a jeho
producentka Laurie dostane šanci prozkoumat další tajemný zločin. V případu smrti
studentky Susan je podezřelých mnoho a ani jeden zřejmě nevypovídá zcela pravdivě. Vrah
zkusí zlikvidovat svědky a unese i Laurii, aby se ji zbavil tak jako Susan.
Alyson Richmanová : Ztracená manželka. Z předválečné Prahy až do New Yorku zavádí
čtenáře mimořádně silný příběh velké lásky Lenky a Josefa, jejichž vztah měl nečekané
rozuzlení.
Alena Jakoubková : Manžel, který štěká, taky kouše. Když šestnáctiletá Sonja otěhotní,
převrátí jí to život naruby. Rodiče se za ni stydí, takže ji odklidí k tetě a přinutí ji, aby dala
dítě k adopci. V osmnácti se vdá za mnohem staršího Hynka s jedinou podmínkou : nikdy
žádné dítě.
Táňa Keleová – Vasilková : Okénko do snů. Autorka zachycuje svět tří generací žen, svět
bez můžů …a přece s nimi.
Jeffery Deaver a další … Tváří v tvář. To nejlepší ze současné krimi.
Jennifer Weiner : Dobrý v posteli. Osmadvacet let ubíhal život Cannie bez větších zádrhelů.
Duševní rovnováha se zbortí ve chvíli, kdy si Cannie přečte lehce urážlivý článek svého
bývalého přítele nazvaný Milovat korpulentní ženu.
Adele Parks : Tady a teď. Let z Londýna do Chicaga trvá docela dlouho. Dostatečně dlouho
na to, aby Joanna s Deanem mohli zjistit, jestli každý z nich nemá něco, co ten druhý
potřebuje. Nidky totiž nemůžeme vědět, jestli se právě tady a teď nerozhoduje o tom, jak
naložíme se svou minulostí a kam se náš život bude ubírat dál. Třeba ve chvíli, kdy
vystoupíme z letadla …
Jeffery Deaver : Říjnový seznam. Gabriela McKenzieová zoufale čeká na zprávy o své
unesené šestileté dcerce. Konečně se otevřou dveře. Do místnosti ale nevstoupí policie ani
vyjednavač. Je to únosce a v ruce drží zbraň … Krimiromán psaný od konce k začátku.
Roymond Khoury : Rasputinův stín. Píše se rok 1916. Horníky v dole na Urale náhle

zachvátí podivné šílenství a navzájem se povraždí. Nikdy se bohužel nepodaří zjistit,
co bylo příčinou děsivého krveprolití: než totiž stačí mrtvá těla vychladnout, neblaze
proslulý důvěrník carské rodiny Grigorij Rasputin vyhodí důl do povětří. Proč vlastně
prodléval v tomto nehostinném kraji? A proč mu tolik záleželo na tom, aby zlikvidoval
všechny důkazy? Současnost. Agentu FBI Seanu Reillymu byl svěřen choulostivý
případ: skokem z okna newyorského mrakodrapu se zabil ruský diplomat. Šlo opravdu
o sebevraždu? Kam zmizel majitel bytu, bývalý učitel fyziky Leo Sokolov? ………………….
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Hasičské okénko
Sbor dobrovolných hasičů Měřín děkuje za železný šrot, výtěžek bude použit na
oprava CAS 25 RTHP 706 za pomocí Městyse Měřín a Kraje Vysočina.
Jednotka se 20.4. účastnila ukázky plnění Bambi vaku (Policie ČR) a letadla (LHS
Hosín) na letišti v Křižanově.
ZÁSAHY:
27.3 Požár chaty - Fajtův kopec Vel.Meziříčí - námětové cvičení
Příkaz: 15:01
Výjezd: 15:05
Na místě: 15:17
Strávení čas u zásahu 1 hodina
Jednotka plnila cisternu HZS Velké Meziříčí
1.4 Požár trafostanice u čerpací stanice Měřín
Příkaz: 20:27
Výjezd: 20:34
Na místě: 20:35
Strávený čas 30 min.
Jednotka dohasila travní porost kolem trafa a poté osvětlovala místo zásahu.

Sbor dobrovolných hasičů
Vás zve 13.5.2017
na taneční zábavu se
skupinou
MARATON
Začátek od 20hod , Vstupné
80kč
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OHLÉDNUTÍ ZA JARNÍ VÝSTAVOU TVOŘIVOSTI V MĚŘÍNĚ
Dovolily jsme se pustit do velmi riskantní akce. Uspořádat setkání především místních
tvořivých lidiček a oslovit několik ochotných organizací a žen ke spolupráci. Tak vznikla
2.dubna v kulturním domě v Měříně Jarní výstava tvořivosti s podtitulem : „Ten umí to a
ten zas tohle“ . Je třeba podotknout, že nás samotné výsledek mile překvapil a potěšil.

Nebudeme jednotlivě jmenovat padesátku vystavovatelů. Kdo z Vás výstavu navštívil,
viděl sám. Byla to prostě pastva pro oči i duši.
Velikonoční a jarní dekorace nám pomohli připravit jednotlivci a také některé
organizace - Mateřská škola Měřín, Kolpingova rodina, Orel a Hotelová škola Světlá a
Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí . Všem patří dík.
Po celý den probíhalo malování kraslic voskovou technikou, kterou předváděla paní
Irena Malcová a pletení velikonoční pomlázky s nezapomenutelným Milanem Krejčím
juniorem. Od dvou hodin do čtyř odpoledne probíhaly také dětské dílničky pod vedením
Jitky Syslové, Dany Jeřábkové a organizací Orla Měřín. I bez nich by to nebylo ono.
No a potom ochotní pomocníci. Naše poděkování náleží :
Oldřichu Hnízdilovi, A.A.Hnízdilové, Marii Běhalové, Jaroslavě Koldové, Věře Matějíčkové,
Květě Kutilové, Marii Dvořákové, Aleně Dvořákové, Haně Bartuškové, Anežce Štočkové,
Věře Fialové, Marii Čermákové, Vlastě Bukové, Hedvice Vaňkové, Růženě Kourkové, Libě
Ekslerové, Helence Krejzlové, Aleně Sýkorové, Marii Peroutkové, Zdeňce Klimešové, Marii
Pejchalové, Marii Horákové, Janě Klímové, Daně Černé, Zdeňku Blažkovi, Heleně Plašilové,
Jitce Krejčové, Aleně Kryštofové, Marii Chlubnové, Heleně Hradové, Marii Cejnkové a všem,
které jsme nejmenovaly.
Touto cestou děkujeme všem 802 dospělým návštěvníkům a nespočetnému množství
dětí, kteří navštívili tuto jarní výstavu. Doufáme, že si ze své návštěvy odnesli nejen nějaký
originální výrobek, ale především krásný zážitek.
Ještě jednou všem velký dík. Chtěly bychom Vám sdělit, že výtěžek z výstavy jsme
věnovaly našim dětem v mateřské škole.
Jitka Syslová a Stanislava Řezníčková
16

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

RYBÁŘI MĚŘÍN zvou naši veřejnost na akce pořádané v letošním roce :
•
•
•
•
•
•
•

17.6.2017
3.9. 2017
9.9.2017
23-24.9.2017
30.9. 2017
28.10.2017
26.12.2017

Rybářský den u rybníka Nový
Dětské rybářské závody
Měřínský kapr 5. ročník, závody pro dospělé
Awa Shima feeder Třebíč na rybníku Nový
Veselá trojka Pavla Kršky v KD Měřín
Dolovná v KD Měřín
Štěpánská zábava v KD Měřín
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Jednota Orel Měřín
• 18. 3. 2017 proběhl v tělocvičně ZŠ orelský florbalový turnaj, kterého
se zúčastnilo 10 týmů. Kromě místních k nám přijeli hráči z Velké Bíteše, Okříšek, Kněžic a
Telče. Vlastní turnaj měli na starosti paní učitelky J. Veselá a B. Sobotková a 4 rozhodčí,
hlavním rozhodčím byl Jan Klimeš.
V kategorii mladších žáků 6. a 7. tříd soutěžila 3 družstva. 1. místo vybojovali měřínští SK
SALÁMY ve složení: Petr Hubený, Šimon Zdvihal, Jakub Kundela, Ondřej Svoboda, Martin
Pešek, Stanislav Šoukal, Tomáš Sysel, Jindřich Kříbala a Josef Svoboda. Na 2. místě skončilo
dívčí družstvo NULY ve složení: Natálie Vaňková, Žaneta Petulová, Eliška Horká, Eliška
Frejlichová, Pavlína Frejlichová, Eva Vítková, Věra Šitková, Marie Homolová, Jiřina Izdná,
Eliška Veselá, Tereza Blažková a Michal Běhůnek. Na 3. místě se umístil orelský tým z Kněžic.
Nejlepším střelcem se stal Petr Hubený se čtyřmi góly.
V kategorii starších žáků 8. a 9. tříd soutěžilo celkem 7 týmů. Zlaté medaile si odvezl
orelský tým z Telče – A, stříbrné medaile orelský tým z Kněžic A a bronzové medaile získali
hráči týmu ZŠ Měřín – holky ve složení: Jana Veselá, Markéta Březková, Eliška Lírová, Jolana
Bradáčová, Eliška Krejčí, Hana Pacalová, Bára Rosická, Veronika Krčálová, Lucie Konečná a
Hanka Krčálová. Nejlepšími střelci byli vyhlášeni Adam Jirásek z Telče a Víťa Hekrdla z Kněžic
s devíti góly a nejlepší střelkyní se stala Lucie Konečná, dala 3 góly.
Pro hráče i jejich doprovod byla opět zajištěna chutná svačina – obložený chléb.
Pomazánky namíchala paní kuchařka z MŠ Marie Pólová.
Vítězové si odnesli medaili, diplom, florbalový míček či sladkou odměnu.
Díky těm, kdo turnaj zajišťovali, také paní Blažkové, Janečkové a Lence Zavadilové za
nezištnou pomoc při organizaci turnaje.
• V březnu jsme uspořádali na faře 3 vyrábění pro rodiče s dětmi.
2. března se ho ujala paní Řezníčková. Pod jejím skvělým vedením jsme si mohli vytvořit
z drátků zapichovátka v podobě velikonočních vajíček, či jiných jarních motivů, ti šikovnější
odrátkovali i plastová vajíčka.
Paní Urbánková pro nás připravila dvě tvoření – 16. března jarní ptáčky a 30. března
omotávaná vejce pro starší, jarní košíčky pro menší děti.
Děkujeme paní Řezníčkové a Syslové za přizvání k účasti na jarní výstavě, kde jsme
všechny tyto výrobky prezentovali.
• V březnu jsme také ukončili pro tento školní rok cvičení pro rodiče s dětmi a cvičení Orla
pro školní děti.
Děkujeme všem příznivcům, dětem i pomocníkům.
L. Chlubnová
18

Vážení přátelé živé hudby.
Kolpingova rodina Měřín si Vás dovoluje pozvat již na páté

NEDĚLNÍ POSEZENÍ S HUDBOU
30. dubna v Měříně od 14 hod.
Společenský sál fary Měřín
K poslechu a tanci zazní písně doprovázené harmonikou.
Hrát nám budou místní harmonikáři.
Budeme rádi, když přinesete něco na zoubek pro sebe i ostatní.
Další občerstvení zajištěno.
Vstupné pouze z vlastní vůle.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
KR Měřín
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6. ročník závodů nemotorových vozidel
pro děti i dospělé

20.05.2017 od 14:30 hod.

Prezentace závodníků: od 14:30 do 15:00 hod.
Start závodních strojů: na parkovišti
u zdravotního střediska v Měříně.
Vítané jsou stroje vlastní výroby, odpichovadla,
koloběžky, šlapadla, trojkolky, čtyřkolky...

Občerstvení zajištěno.
Předem děkujeme všem, kteří nám pomáhají
a podporují naše aktivity.

Závody připravuje Kolpingova rodina Měřín

Kolpingova rodina MĚŘÍN

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
Po roce jsme opět zorganizovali „Dětské šibřinky“, tentokrát v pronajatých prostorách
kulturního domu v Měříně. Návštěvnost bylo opravdu úctyhodná a přesto, že jsme byli
připraveni na větší počet, tak byla místa, kde jsme chvílemi nestíhali. Bereme to jako
ponaučení pro příště. Co se týče připraveného programu, tak dle dětských úsměvů bylo na
této úrovni vše povedené a veselé.

Děkuji všem organizacím, živnostníkům a jednotlivcům za jejich podporu našich aktivit.
„Děkuji“.
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NEDĚLNÍ POSEZENÍ S HUDBOU
Vážení přátelé živé hudby, 30.04.2017 pro Vás Kolpingova rodina Měřín opět připravuje akci
„Nedělní posezení s hudbou“. Tato příjemná chvíle s lidovými písněmi za doprovodu
harmonikářů, proběhne ve společenském sále fary v Měříně od 14:00 hod. Budeme rádi,
když přinesete něco na zoubek pro sebe i ostatní. Další občerstvení zajištěno. Vstupné pouze
z vlastní vůle. Další informace viz plakát ve zpravodaji.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

DĚTSKÝ BAZAR JARO - LÉTO
Z organizačních důvodů jsme museli změnit plánovaný termín dětského bazaru. Nový termín
je od 01. – 04.05.2017 ve společenském sále fary v Měříně viz plakát ve zpravodaji.

CHARITATIVNÍ SBÍRKA OŠACENÍ
Z organizačních důvodů jsme museli změnit plánovaný termín charitativní sbírky. Nový
termín je od 02. – 04.05.2017 ve společenském sále fary v Měříně viz plakát ve zpravodaji.
Co můžete darovat:
-

dámské, pánské, dětské ošacení
bytový textil, záclony
ložní prádlo, ručníky
peří a péřové přikrývky a polštáře
obuv, kabelky, tašky, hračky
domácí potřeby- nádobí, sklo, porcelán

Čisté a vyprané věci ukládejte do banánových krabic nebo do igelitových pytlů.
Tato materiální pomoc bude poskytnuta potřebným lidem. Za to Vám všem předem díky.

BESÍDKA KE DNI MATEK
V neděli 14.05.2017 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. Toto vystoupení je podpořeno dotací na činnost městysem Měřín a
římsko-katolickou farností Měřín.
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NEMOTORA-CAR
Vážení příznivci sportu,
Sdělujeme Vám, že 6. ročník závodu nemotorových vozidel
„NEMOTORA-CAR“
proběhne v sobotu 20.05.2017 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, který poskytne mladším i starším další
pestré zážitky.
Závody „NEMOTORA-CAR“ jsou podpořeny dotací na činnost městysem Měřín.
Ať se Vám všem daří.
Ing. Zdeněk Vlach
sekretář KR Měřín
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Šumění ze Školy umění
Jaro je dozajista v plném proudu a my bychom Vám chtěli říct,
co všechno se chystáme zvládnout. A že toho je ☺.
Hned ve čtvrtek 27. dubna se v sále Školy umění uskuteční
seminář Hra s hláskou. Povede ho lektorka s mnohaletou praxí paní
Květoslava Koudelová. Seminář je určen pro rodiče a jedno dítě ve
věku 4 až 6 let, vstupné 100,- Kč. Pokud se však chtějí zúčastnit preventivně maminky
s mladšími dětmi, i ty mají dveře dokořán.
Na semináři se rodiče dozví, jak na dítě mluvit, jak má dítě správně dýchat, jak cvičit
problémové hlásky. Také vám bude jasné, proč zdrobněliny v komunikaci s dítětem raději
vynechat. O zajímavosti tu nebude nouze.

Protože čas kvapí, své děti již také můžete začít přihlašovat na některý z námi
nabízených oborů pro školní rok 2017/2018. Na své si přijdou flétnisté, kytaristé, klavíristé,
klávesisté, studenti jazykových oborů (AJ, NJ) i děti, které potřebují zlepšit svoji výslovnost na
logopedii. V rukávu máme i rozšíření výuky formou Instrumentálně-vokálního souboru.
Přihlášky můžete odevzdávat do konce června do schránky Školy umění, nebo jednotlivým
lektorkám, případně oskenované na skolaumeni@seznam.cz.
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Školní rok budeme i letos uzavírat závěrečnými koncerty našich žáků. Přesné termíny
zatím neznáme, ale včas se je dozvíte. Třeba na Facebooku, nebo na vstupních dveřích naší
školy. Na závěrečných koncertech jste všichni srdečně vítaní.
Na přelomu velkých prázdnin vyrazíme i letos na týden plný dobrodružství. To se
jmenuje Tábor ŠUMění. Tentokrát začínáme 30. července a jedeme na Cikháj u Žďáru nad
Sázavou. Mrkněte na přiložený plakátek. Na všechny táborníky se už teď moc těšíme.

Krásné jarní dny Vám přeje kolektiv Školy umění
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY :
Blíží se doba zápisu do mateřské školy a i když se v mateřince děje spousta věcí,
v dnešním příspěvku bych Vás chtěla informovat , o zásadních změnách, které nás od 1.9.
2017 čekají.
Shrnutí nejzásadnějších změn:
•

•

•

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017
povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou
alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.
Mění se pravidla přednostního přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské škole (od září
2017 se bude týkat dětí starších čtyř let, od září 2018 dětí starších tří let, od září 2020
dětí od dvou let).
S účinností od září 2020 se rozšiřuje vzdělávání v mateřské škole na děti ve věku od
dvou do tří let (mateřské školy budou muset mít pro dvouleté děti ze spádové oblasti
vytvořené dostatečné kapacity).

Zavádí se povinné snižování maximálního počtu dětí ve třídě z důvodu přítomnosti dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí dvouletých ( o dvě za každé dítě). S účinností od
1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit
v následujícím školním roce
k povinnému předškolnímu vzdělávání. Zavádí se zápis
k povinnému předškolnímu vzdělávání, který bude mateřskou školou vypisován ve
stanoveném časovém období (prvních 14 dní v květnu). V případě dětí, které neplní povinné
předškolní vzdělávání, bude i nadále stanovena možnost zkušebního pobytu v maximální
délce tří měsíců.
Od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí pocházejících ze spádového
obvodu dané mateřské školy (týká se pouze obecních mateřských škol). Mateřská škola bude
muset přijmout všechny děti starší čtyř let ze své spádové oblasti do naplnění kapacity (v
případě nedostatečných kapacit budou mít přednost děti pětileté přijímané k povinnému
předškolnímu vzdělávání). V souvislosti s tímto opatřením bude třeba zajistit, aby kapacity
jednotlivých obecních mateřských škol byly od září 2017 nastaveny tak, aby byly schopné
přijmout všechny čtyřleté a pětileté děti z jejich spádových oblastí. Od září 2018 bude
zavedeno přednostní přijímání dětí starších tří let. Kapacity jednotlivých mateřských škol tedy
bude třeba optimálně posílit tak, aby byly schopné přijmout ke vzdělávání všechny tří až
pětileté děti z jejich spádové oblasti. Od září 2020 bude zavedeno přednostní přijímání dětí
od dvou let.
Od ledna 2017 má místně příslušný obecní úřad povinnost mateřské škole poskytnout před
termínem zápisu seznam dětí, které mají být přednostně přijaté ke vzdělávání v dané
mateřské škole. Mateřská škola má do svého školního řádu zapracovány informace o
podmínkách uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání absencí včetně způsobu dokládání
jejich důvodů. Pokud si ředitel školy vyžádá doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný
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zástupce tak bude muset učinit do tří dnů od vyžádání. Povinné předškolní vzdělávání
v mateřské škole je bezplatné.
Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního
vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho určitou
část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část
školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit řediteli
mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku,
ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své
dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit řediteli
mateřské školy, ve které se jeho dítě vzdělává, a vyčkat do doručení oznámení řediteli.
Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení,
rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a
důvody pro individuální vzdělávání.
Po tom, co ředitelka školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému
zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých
má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy
(schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování
potřebných schopností a dovedností, pracovníci mateřské školy doporučí rodičům, jak dále
postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno. Mateřská škola má ve
svém školním řádu stanoveny termíny a způsob ověřování, přičemž termín ověřování musí
být stanoven v rozmezí měsíců listopad až prosinec. Zákonný zástupce se musí ve stanovený
termín dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech.
Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu,
ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit
docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení
individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele
mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.
Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických her a
pomůcek) hradí zákonný zástupce. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími
potřebami, které ke svému vzdělávání potřebuje podpůrné opatření spočívající
v kompenzačních pomůckách (tyto pomůcky na základě vyšetření doporučuje školské
poradenské zařízení, jejich soupis je uveden v příloze vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných), hradí pořízení
těchto pomůcek stát. Stát také hradí výdaje spojené se zařazením dítěte do vzdělávání
v příslušné mateřské škole.
V případě nepovinného předškolního vzdělávání (tedy vzdělávání dětí do pěti let věku),
ředitel školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, důvody pro
ukončení jsou:
1. neomluvená absence delší než dva týdny,
2. závažné narušování provozu školy ze strany zákonného zástupce,
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3. doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení či
4. neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravného.
Na závěr bych chtěla připomenout, že zápis do MŠ se uskuteční
3.května 2017, od 9.00- 15.00 hod.
Jana Janů, ředitelka

OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Do naší školy přijeli 17. února pracovníci záchranné stanice zvířat Ikaros. Jezdí k nám
pravidelně, tak se už někteří těšili na zvířátka, která znají. V rámci dvou bloků – pro I. i II.
stupeň - jsme měli možnost vidět činčilu, skinny morče, chameleona, ježka bělobřichého,
pakobylky a velkého hada – škrtiče. Během celého programu jsme se všichni mohli dozvědět
různé zajímavosti o životě zvířat v divoké přírodě i v záchranné stanici. A také to, jak
jednotlivá zvířata chovat v domácím prostředí. Vybrané vstupné je vždy použito na provoz
záchranné stanice.
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Ve dnech 1. a 8. března naši školu navštívily studentky Střední zdravotnické školy ze
Žďáru nad Sázavou, aby žáky osmého ročníku seznámily se zásadami první pomoci. Tyto
znalosti a dovednosti může každý z nás použít kdykoli v životě a rychlým a správným zásahem
zachrání lidský život. Obě přednášky byly velmi zajímavé a jejich součástí byly i fotografie a
videa. Třetí instruktáž proběhne v dubnu a bude zaměřena na seznámení s technikou
používanou integrovaným záchranným systémem – hasičské auto a vůz rychlé pomoci.
Hudební výchova bývá pravidelně jedním z oblíbených předmětů a i akce s ní spojené
mívají velký ohlas. Projekt Hudba školám, jehož představení proběhlo pro všechny děti
v tělocvičně naší školy 15. března, byl letos zaměřen na filmové a muzikálové melodie.
Vyslechli jsme si hudbu autorů jako například Karel Svoboda nebo Elton John. Všem se
program moc líbil, protože řadu melodií znali z médií.
Oblíbenou aktivitou, za kterou rodiče přicházejí do školy, jsou dílny pro děti a rodiče.
Letošní velikonoční dílna byla opět hojně navštívená. Zájemci si mohli vyrobit velikonoční
dekorace z drátů a hlavně společně strávit příjemné chvíle ve školní učebně výtvarné
výchovy. Důležité přece není, co vyrábíme, ale to, že jsme spolu a máme společné zážitky.
Žáci osmého ročníku se pomalu začínají rozhlížet po nabídkách středních škol, po
možnostech studia a po trhu práce. Proto pro ně každoročně organizujeme zájezd do
Informačního poradenského střediska při Úřadu práce Žďár nad Sázavou. Všichni mají
možnost zde získat nejnovější informace z této oblasti. Zjistí, co a kde studovat, jak vybrat
obor atraktivní pro budoucí zaměstnavatele a jestli jsou jejich informace a cíle reálné.

Prevence patologických jevů je důležitou součástí vzdělávání žáků. Naše škola již
tradičně spolupracuje s Centrem prevence Charita Žďár nad Sázavou. Jeden z těchto
programů proběhl i v dubnu pro žáky sedmého ročníku. Tématem byly závislosti. Během
programu by žáci měli získat dostatek informací, aby se jim tato nepříjemná věc v budoucím
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životě vyhnula. Všichni účastníci se shodli, že aktivity byly zajímavé a skutečně se dozvěděli
mnoho nového.
Letošní zápis do prvních tříd proběhl v úterý 4. dubna. Během zápisu se děti setkaly se
svými budoucími vyučujícími. Celkem bylo přijato 34 prvňáčků, kteří zahájí svoje základní
vzdělávání ve školním roce 2017/2018. O odklad požádali rodiče šesti dalších dětí.
Žáci naší školy se pravidelně účastní vědomostních soutěží. Stejně tomu bylo i letos.
Svoje zástupce jsme měli v okresních kolech olympiády z dějepisu, zeměpisu, matematiky,
českého a anglického jazyka. Vynikajícího úspěchu dosáhl Jan Strnad, který v dějepisné
olympiádě postoupil do krajského kola, dále Klára Dvořáková (5. místo v okresním kole
olympiády z anglického jazyka) a Marie Sklenářová (6. místo v okresním kole olympiády ze
zeměpisu).
Mgr. Iva Kolářová

FARNÍ OKÉNKO

Duben 2017
Vážení občané, farníci,
přeji všem radostný a pokojný čas. Není tomu tak dávno, co jsme slavili velikonoční svátky.
Křesťanské velikonoce mají svůj základ v prožívání posledních pozemských dnů Ježíše Krista,
ale také jeho prvních dnů po zmrtvýchvstání. I díky těmto dnům nám dává Ježíš nahlédnout
do jiného světa. Křesťané neslaví velikonoční svátky jen krátký čas. Slavíme celých padesát
dní. Tento čas je stanoven podle událostí, jak probíhaly po Ježíšově zmrtvýchvstání. Hned
v neděli po velikonocích slavíme svátek Božího milosrdenství, tato neděle se nazývá také Bílá.
První část času trvá celých 40 dní od velikonoc. Znovu se vracíme k tomu, co se odehrávalo
po zmrtvýchvstání Ježíše. Zbývajících deset dní je zakončeno Slavností Seslání Ducha svatého.
Je to den, který je spojený s narozeninami církve, do které patří všichni pokřtění.
Něco z dnů příštích:
Senioři se pravidelně schází na faře koncem měsíce. Při dubnovém setkání, prostřednictvím
fotografií a slovního doprovodu pana Josefa Drlíčka, budeme putovat na místa, která jsou
spojena se závěrem Ježíšova pozemského života a s událostmi setkávání se vzkříšeným.
Ministranti navštíví Kněžský seminář v Olomouci, místo, kde se připravoval studiem a osobní
formací náš rodák Ladislav Bublán ke kněžské službě.
Významným člověkem z našeho kraje je svatá Zdislava, která pochází z nedalekého
Křižanova, vdala se do Jablonného v Podještědí, kde žila se svou rodinou, měla 4 děti. Zde
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také vykonávala v duchu křesťanské lásky charitativní činnost ve prospěch nuzných,
nemocných a trpících. Zdislava se stává příkladem pro rodinný život, ale také příkladem
praktické lásky. V Jablonném je také v kostele sv. Vavřince pochována. V měsíci květnu se
chystáme navštívit místa spojená s jejím životem.
Májové pobožnosti patří k měsíci květnu. V závěru tohoto měsíce chceme opět uskutečnit
májovou pobožnost u kapličky ve Valše a setkání v pěkné přírodě.
Připravujeme prázdninové tábory. Jeden příměstský, druhý pobytový. Bližší informace na
faře.
Restaurování fresek v kapli Panny Marie bude probíhat ve druhé polovině roku, pokud
dostaneme dotace. Kaple by se tak stala, vedle kostela dalším historickým i uměleckým
objektem v Měříně.
Kněžské svěcení a primice. Pro většinu lidí je běžné žít v manželství a rodině. Méně běžné je
prožít svůj život jako kněz. Protože mnozí z kněží mají již vystudovanou jinou vysokou školu,
pracovali na různých jiných místech, často odpovídají na otázku lidí: Co vás k tomu vedlo?
Proč jste se takto rozhodl? Nebyl jste někdy zamilovaný do děvčete? Kněžská služba je
způsob, jak prožít svůj život zde na zemi. Tato služba má svůj základ v Božím volání, na které
muž, po důkladném zkoumání odpovídá svým ano. Příprava k této službě trvá zpravidla 7
roků, skládá se z roční přípravy, následuje pětileté studium a formace, zakončená je roční
službou – praxí ve farnosti. Čas přípravy je zakončen kněžským svěcením a pověřením ke
službě. Jeden rok před kněžským svěcením je posvěcení a pověření k jáhenské službě. Tuto
skutečnost jsme mohli prožít zde v Měříně minulý rok. Na vysokých školách je studium
zakončené promocí, což je slavnostní ukončení studia. Také studium na Teologické fakultě je
zakončeno obdobným způsobem. Vstupem do praktické služby Božímu lidu je primice. Tímto
názvem se označuje první mše svatá, kterou novokněz slaví. Na tuto slavnost přijíždí celkem
velké množství lidí, nejen z blízkého okolí. Kdy všechno proběhne? Kněžské svěcení jáhen ing.
Ladislav Bublán přijme v katedrále v Brně 24. června z rukou biskupa Vojtěcha. Novokněze ve
farnosti přivítáme tentýž den večer v našem kostele. První mši svatou, kterou povede,
budeme slavit 1. července ve 14 hodin odpoledne, venku pod kostelem. Již nyní vás zveme.

Zápisy v matrikách
Znovuzrozeni z vody a Ducha svatého byli:
Markéta Marie Smejkalová z Měřína, Elena Marie Coufalová z Měřína, Jaroslav Boháček
z Měřína, Nina Soukupová z Brna.
Ve víře ve věčný život jsme se rozloučili a doprovodili na poslední cestě:
Jiřího Motáčka z Měřína, Jana Coufala z Černé, Josefa Jurka z Jersína.
Přeji všem pěkný a požehnaný čas.
Mgr. Josef Havelka, farář
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Poděkování …
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala za celou moji
rodinu všem, kteří jste přišli vyprovodit manžela Ladislava na
poslední cestě. Zároveň děkuji za vyslovení soustrasti.
Marcela Kožená, manželka
*************************************************************************
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46. ročník
Start a cíl: v sobotu 3.6.2017 (start pěší 100 km v pátek 2.6. 2017), fotbalový areál TJ Jiskra Měřín
Prezence: pěší turisté: 7,00 – 9,00 hodin
cykloturisté: 8,00 – 10,00 hodin
Na startu obdrží každý účastník mapku a popis trasy
Doporučujeme turistické mapy edice KČT č. 79 Jihlavsko a č. 84 Velkomeziříčsko,

Trasy pro pěší turisty:
7,5 km (pro kočárky): Měřín, Blízkov, pod Dědkovem, rybníky, Blízkov, Měřín
15 km: Měřín, Blízkov, Dědkovská hora, Netín, Blízkov, Měřín
25 km: Měřín, Blízkov, Dědkovská hora, Netín, Kněžský rybník, Olší, Netín, Blízkov, Měřín
35 km: Měřín, Blízkov, Dědkovská hora, Netín, Kněžský rybník, Olší, Mostiště, U Tří křížů, Lavičky, Závist, Netín, Blízkov,
Měřín
50 km: Měřín, Blízkov, Dědkovská hora, Netín, Bory, Sklené n/O, Mazlův Rybník, Radenice, Cyrilov, Vídeň, Mostiště,
U Tří křížů, Lavičky, Závist, Netín, Blízkov, Měřín
50 km noční: Měřín, Chlumek, Zátiší, Kouty, Dolní Smrčné, Panská Lhota, Brtnice, Rokštejn, Přímělkov, Vržanov,
Kamenice, Kamenička, Měřín
Cyklotrasy:
25 km: Měřín, Blízkov, Netín, Olší, Mostiště, U Tří křížů, Lavičky, Kochánov, Blízkov, Měřín
45 km: Měřín, Blízkov, Netín, Olší, Mostiště, Velké Meziříčí, Martinice, Lhotky, Březejc, Jabloňov, Petráveč, Velké Meziříčí,
U Tří křížů, Lavičky, Kochánov, Blízkov, Měřín
65 km: Měřín, Blízkov, Netín, Olší, Mostiště, Velké Meziříčí, Martinice, Lhotky, Březejc, Ronov, Osová Bítýška, Jáchymov,
Holubí Zhoř, Tasov, Oslava, Velké Meziříčí, U Tří křížů, Lavičky, Kochánov, Blízkov, Měřín
85 km: Měřín, Blízkov, Netín, Olší, Mostiště, Velké Meziříčí, Martinice, Lhotky, Březejc, Ronov, Osová Bítýška, Vlkov,
Velká Bíteš, Jasenice, Naloučany, Vaneč, Tasov, Oslava, Velké Meziříčí, U Tří křížů, Lavičky, Kochánov, Blízkov,
Měřín
100 km: Měřín, Blízkov, Netín, Olší, Mostiště, Velké Meziříčí, Martinice, Lhotky, Březejc, Ronov, Osová Bítýška, Vlkov,
Velká Bíteš, Jasenice, Naloučany, Ocmanice, Častotice, Pozďatín, Pyšel, Vaneč, Tasov, Oslava, Velké Meziříčí,
U Tří křížů, Lavičky, Kochánov, Blízkov, Měřín
MTB: Měřín, Černá, Milíkov, Zadní Zhořec, Zahradiště, Krásněves, Bory, Sklené n/O, Radešín, Bobrůvka, Mazlův rybník,
Radenice, Cyrilov, Šebeň, Dobrá Voda, Kozlov, Martinice, Mostiště, U Tří křížů, Lavičky, Kochánov, Blízkov, Měřín
Startovné:
pěší trasy 50 km a 100 km a cyklotrasy 65 km, 85 km, 100 km a MTB.……………………….
30 Kč
pěší trasa 35 km a cyklotrasa 45 km……………………………………………………………….
20 Kč
pěší trasy 15 km a 25 km a cyklotrasa 25 km……………………………………………………..
členové KČT (po předložení platného dokladu)…………………………………………………… sleva 50 %

10 Kč

Občerstvení na trasách (v restauracích a krčmách) a v cíli
Po skončení pochodu od 16.00 do 24.00 hodin bude hrát k tanci a poslechu živá hudba
Bližší informace lze získat na e-mailové adrese jcf@seznam.cz a telefonu 602129021
Měřínská padesátka je pořádána s podporou České unie sportu, městyse Měřína, Základní školy Měřín, webové databáze
turistických akcí www.nacestu.cz.
* ZDRÁVIDOŠLI, ZDRÁVIDOJELI *
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