Zprávy z radnice
Vážení spoluobčané,

V krátkosti před začínajícími prázdninami bych Vás rád seznámil s připravovanými
stavebními akcemi v měsíci červenci a srpnu. Bude dokončena cesta okolo rybníků Valcha a
Polovec, která bude za hrází rybníka Polovec osazena závorou proti průjezdu motorových
vozidel. Tato cesta je součástí připravované naučné stezky Měřínem. Budou zahájeny práce
na inženýrských sítí pro rodinné domky na Balince ve třetí etapě. Jedná se o 7 stavebních
pozemků s možností rozšíření o další pozemky. Předpoklad dokončení je říjen 2017.
Současně s tím bude probíhat úprava hřiště a klidové zóny na Balince, včetně rekonstrukce
lávky na Zarybník ( ochrana pro děti ). Dokončuje se odstranění drátů a sloupů nízkého napětí
na náměstí a na ulici Zabrána, probíhá osazení nových sloupů veřejného osvětlení. V červenci
bude zahájena oprava chodníku na náměstí, jeho spodní část, s rekonstrukcí kanalizace a
kanalizačních přípojek. Probíhají dokončovací práce na projektových dokumentacích
na veřejnou zeleň -III.etapa a autobusový terminál pod hotelem Klas. Na tyto akce bude
požádáno o financování z dotačních peněz Evropské Unie. Dále probíhají práce na studiích
nových kabin a zázemí na fotbalovém hřišti a bude následovat zadání projektové
dokumentace pro územní řízení.
Závěrem mi dovolte, abych Vám a Vašim dětem popřál hezké prožití prázdninového
času, dovolených, dětských táborů a podobně. Nenechte si ujít tradiční měřínskou pouť ve
dnech 24. a 25.6.2017. Dále bych Vás rád pozval na Primiční mši svatou, která se bude konat
u kostela sv. Jana Křtitele v sobotu 1.7.2017 ve 14,00 hodin a na koncert Vysočinky dne
16.7.2017 od 15,00 hodin v kulturním domě.

Kabelová televize
Během prázdnin bude upřesněno vysílací programové schéma televizních stanic dle
uzavřené smlouvy. Předběžně mohu prozradit rozšíření programové nabídky o program
Eurosport 2 a zařazení obou Eurosportů do digitální sekce, Prima ZOOM HD, přesun
některých programů z analogového vysílání do digitálního – Sport 1 a 2, Infokanál, program
o rybaření, Viasaty, Spektrum a CS Film. To také znamená, že bude několik dní o
prázdninách přerušeno vysílání, vzhledem k přestavbě stanice. V příštím čísle bude
zveřejněn konečný seznam vysílaných programů.

Ing. Jiří Servít, starosta.

Vážení spoluobčané,
Měřínské kulturní jaro se vydařilo.
Vrcholem jara byly divadelní představení místních ochotníků O líné babičce a muzikál
Očima Jidáše, které celkem 6 x vyprodaly kapacitu Kulturního domu a které navštívilo
dohromady více než 1000 diváků. Spokojenost s výkony herců vyjádřili diváci u obou
představení závěrečným potleskem vestoje, což je nejvyšší odměna, kterou můžou diváci
hercům projevit. Přejeme hercům a režisérům šťastnou ruku při výběru dalších představení.
Výborně organizované byly i akce Posezení s harmonikami na faře, Posezení s dechovkou
Ládi Prudíka z Dolních Heřmanic v Kulturním domě, Besídka ke dni matek na faře a
Nemotora car za Zdravotním střediskem.
Úspěšné bylo taky letní venkovní kino Anděl páně 2. Venkovní promítání se bude konat
ještě 2x, sledujte prosím www.merin.cz a plakáty.
Nesmíme taky zapomenout na Měřínskou 50, které se zúčastnilo přes 1160
účastníků.
NOVINKA:
Kulturní komise městyse Měřína obnovila tradice autobusových poznávacích zájezdů pro
celé rodiny a pořádá v červenci a v srpnu dva autobusové zájezdy pro všechny věkové
generace. Jeden zájezd bude do ZOO Lešná u Zlína a na zámek Buchlovice a druhý zájezd
s profesionální průvodkyní bude do Prahy.

www.merin.cz/kalendar akci........... už funguje
Na www.merin.cz /kalendar akci jsme umístili všechny společenské akce o kterých do této
doby víme a které nám byly oznámeny.
Po otevření www.merin.cz klikněte na pravé straně na text Kalendář akcí.
Pod touto záložkou předpokládáme v budoucnu ještě umístění složky
Fotogalerie z proběhlých akcí.

Děkuji za spolupráci všem organizátorům akcí a přeji jim hodně
úspěchů a hodně spokojených účastníků akcí.

Přeji Vám všem příjemné prožití léta,
Ing. Jaroslav Pazdera, místostarosta, mb 603 823 787

Postup objednávání pronájmu KD od 1.7.2017 :
Nájem na rok 2017 :
- Nájemce podá písemně žádost o pronájem na předepsaném formuláři ( i když jej má
telefonicky nebo osobně zamluven). Po schválení radou městyse bude vyrozuměn o
výsledku rozhodnutí a termínu uzavření smlouvy. Po uzavření smlouvy bude
rezervovaná žádost zveřejněna v kalendáři na stránkách MM.
Nájem na rok 2018 :
- Místní organizace a spolky předloží do 31.7. 2017 svoje požadavky na pronájem KD na
rok 2018.
Ostatní zájemci budou postupovat stejným výše uvedeným způsobem ( viz. Nájem
na rok 2017).O jejich objednávce bude rozhodnuto radou městyse po 31.7.2017, kdy
budou upřednostněny místní organizace a spolky.

Formulář objednávky KD je zveřejněn na webových stránkách obce v kategorii
POTŘEBUJI VYŘÍDIT – doklady a žádosti – PRONÁJEM KULTURNÍHO DOMU
v Měříně – čti více. Tam najdete i další přílohy, týkající se pronájmu KD.
Objednávka nájmu prostor Kulturního domu v Měříně
Objednatel:
Pan(í)/Společnost:……………………………………………………………………………..
Trvale bytem / Sídlo: ………………………………………………………………………….
Datum narození / IČ: ………………………………………………………………………….
Zastoupen(á): ………………………………………………………………………………….
Bankovní spojení: ……………………………………………………………………………..
Druh akce: ……………………………………………………………………………………..
Den konání: ……………………………………………………………………………………
Doba trvání: ……………………………………………………………………………………
Požadovaná hodina vstupu a předání klíčů: ……………………………………………….
Požadovaná hodina zpětného předání prostor KD: ……………………………………….
Telefon a e-mail objednatele: ……………………………….............................................
Požadavky na uspořádání prostor (např.: počet a rozmístění stolů a židlí):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum: ……………………

Podpis:

……………………………………

Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín

Pozvánka

na jednání Zastupitelstva městyse Měřín, které se bude konat
ve středu dne 28.06.2017 v 17.00 hod. v zasedací síni úřadu

Program :

1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu jednání.
2. Stanoviska občanů k projednávaným věcem v souladu s ust.§16, odst. 2,
písm. c, zákona o obcích č.128/2000 Sb. ve znění předpisů pozdějších.
3. Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva městyse Měřín.
4. Informace z jednání Rady městyse Měřín.
5. Zpráva kontrolního a finančního výboru.
6. SVaK Žďársko – výběr dodavatele stavby „ Měřín, lokalita Balinka III.etapa, inženýrské
sítě a komunikace pro výstavbu RD.
7. SVaK Žďársko - projekt „Měřín, rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zabrána.
8. Výběr dodavatele stavby „ Oprava chodníku na ulici Náměstí – II.část.
9. Dodatek č.3 mezi firmou Content Brno a městysem Měřín na akci Balinka II.etapa –
komunikace a chodníky.
10.Smlouva mezi firmou Colas a městysem Měřín na opravu cesty mezi silnicí II/602 na
Jihlavu k silnici na Černou -Polovec, Valcha.
11.Vodovod Otín – uložení vodovodního potrubí do pozemku městyse Měřín v k.ú.
Pustina.
12.Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Otín u Měřína.
13.Autobusový terminál – projektová dokumentace pro územní řízení.
14.Spádovost MŠ a ZŠ.
15.Žádost občanů na přechod ulic Jihlavská, Černická a Zabrána.
16.Uzavření provozovny COOP na ulici Na Nivech.
17.Naučná stezka Měřínem.
18.Primiční mše svatá – zajištění pozemku.
19.Rozpočtové opatření 3/2017/3ZMM.
20. Diskuse.
21. Závěr.
Ing. Jiří Servít
starosta v.r.

USNESENÍ č. 2/2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 26.4.2017
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I.SCHVALUJE :
1. Program jednání ZMM 2/2017.
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 2/2017.
3. Převést darem díly c o výměře 11 m2 , h+l o výměře 5 m2, f o výměře 28 m2, e o výměře
6 m2,oddělené z pozemku par. č. 1370/1, díly a o výměře 1 m2 , b o výměře 1 m2 a d
o výměře 7 m2 , oddělené z pozemku par. č. 84 a pozemek nově označený par. č. 1370/10
o výměře 26 m2, oddělený z pozemku par. č. 1370/1 vše podle geometrického plánu
č. 1053-15/2016 v k.ú. a obci Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse
Měřín.
4. Podání žádosti o dataci na FVE na budovu zdravotního střediska do 10kW.
5. Celoroční hospodaření městyse Měřín a závěrečný účet městyse Měřín za rok 2016
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního
samosprávného celku – bez výhrad.
6. Účetní závěrku městyse Měřín za rok 2016 a převedení výsledku hospodaření Městyse
Měřín za rok 2016 ve výši 10 037153,34 Kč ve schvalovacím řízení do výsledku
hospodaření předcházejících účetních období . Zisk hospodářské činnosti ve výši
31 109,25 Kč bude ponechán na účtu hospodářské činnosti.
7. Realizaci akce „ Stavba: JOO17302 – Městys Měřín -Oprava místních komunikací .“
(Polovec) a zařazení akce do Rozpočtového opatření 2/2017/2ZMM.
8. Rozpočtové opatření 2/2017/2ZMM ze dne 26.4.2017 ve výši 809 268,-Kč.
9. Způsob povolování pronájmů v KD Měřín od 1.7.2017.
10. Ceník za pronájem a služby v KD a ceník vybavení při jeho poškození nebo ztrátě od
1.7.2017.
II.BERE NA VĚDOMÍ :
1.Zprávu o plnění usnesení ZMM 1/2017.
2. Informace z jednání rady městyse.
3. Zprávu kontrolního výboru.
4. Zprávu finančního výboru.
5. Informace o stavbě : „Veřejné osvětlení Zabrána.“
III. POVĚŘILO :
1.Radu městyse zajištěním výběrového řízení na akci : „Oprava chodníku na ulici Náměstí –
II. část.“
2.Radu městyse realizací výběrového řízení na akci : „ Stavba: JOO17302 – Městys Měřín –
Oprava místních komunikací .“ (Polovec).
Ing. Jiří Servít,
starosta v.r.

Výpis z jednání č.6 Rady městyse Měřína konané dne 26.4.2017
1.RMM odsouhlasila program jednání
2. RMM projednala nabídky nájemného za pronájem veřejných prostor na pouť 2017 a
rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s p. Hubeným z Dobronína, který nabídnul nejvyšší částku.
3. RMM projednala Dohodu o předplacení nájemného mezi městysem Měřín a JITOM-Jiří
Hlávka, který provede opravy pronajmutích nebytových prostor v č.p. 106 ( po bývalé
drogerii) . Tyto náklady se budou postupně odpočítávat z ceny měsíčního nájemného. RMM
pověřila starostu podpisem Dohody.
4. RMM projednala předložený Návrh Povolování pronájmů KD, který zpřesňuje podmínky
povolování pronájmu fyzickým i právnickým osobám a organizacím. Platnost od 1.7.2017
spolu s již dříve schváleným Ceníkem pronájmů. Oba dokumenty jsou přílohami tohoto
zápisu. RMM rozhodla předložit tento návrh ZMM.
***************************************************************************
Výpis z jednání č.7 Rady městyse Měřína konané dne 10.5.2017
1.RMM odsouhlasila program jednání
2. RMM projednala žádost o povolení pronájmu KD dne 31.12.2017 na soukromou akci pro
uzavřenou společnost . RMM rozhodla souhlasit s pronájmem KD na tuto soukromou akci pro
uzavřenou společnost s tím, že výslovně upozorňuje pořadatele na povinnost dodržování
pořádku kolem KD a na povinnost dodržovat dobu nočního klidu, vč. postavení mobilních
zábran a povinnost uklidit venkovní prostory do 8:00 hod následujícího dne.
3. RMM projednala způsob zabezpečení předávání a přejímání KD od pořadatelů na nejbližší
období a rozhodla zveřejnit inzerát na správce KD.
4. RMM projednala způsob provádění rezervací nájmů KD a rozhodla, že žádosti o pronájem
KD budou přijímány na předepsaném formuláři prostřednictvím spisové služby městyse a
budou předloženy RM ke schválení. Následně budou žadatelé vyrozuměni o výsledku
rozhodnutí a termínu uzavření smlouvy. Po uzavření smlouvy bude rezervovaná žádost
zveřejněna v kalendáři na stránkách MM.
RMM dále schválila postup pro rezervování KD místními spolky a organizacemi:
Místní spolky a organizace budou místostarostou vyzvány, aby předložily svoje požadavky na
rezervaci KD pro následující kalendářní rok vždy do 31.7., aby byla umožněna možnost
vzájemné koordinace termínů akcí.
5.RMM projednala Žádost Jednoty OREL Měřín o zohlednění výše nájmu na divadelní
představení ochotnického souboru z Kamenice. RMM rozhodla žádosti nevyhovět.
6. RMM projednala Inspekční zprávu a Protokol o kontrole z inspekční činnosti, která byla
provedena v ZŠ Měřín ve dnech 15.-20.3.2017. Výsledek kontroly: nebylo zjištěno porušení
právních předpisů. RMM schválila odměnu ředitelce školy a vyslovuje poděkování paní
ředitelce a celému pedagogickému sboru.

7.RMM projednala žádost … o pronájem části pozemku p.č. 1621/8 v k.ú. Měřín (cca 800
m2)na sečení trávy. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že pozemek je již propachtován.
8. RMM projednala žádost obyvatelů domu č.526, Zarybník, Měřín o koupi části pozemků za
jejich domem, které nyní používají jako zahrádky. RMM rozhodla provést místní šetření před
příští RMM.
9.RMM projednala Žádost o bezplatné užívání veřejného prostranství u Zdravotního střediska
za účelem pořádání tradiční akce pro děti Nemotora car. RMM rozhodla s bezplatným
užíváním souhlasit.
10. RMM projednala žádost …, o přijetí do Domu pečovatelské služby v Měříně.
RMM rozhodla oznámit žadatelce, že v současnosti není v DPS žádný volný byt a že bude
zařazena do seznamu žadatelů.
11.RMM projednala žádost jednatele firmy Robotka TZB, s.r.o., p. Jiřího Buriánka, Za
hřbitovem 306,Měřín o pronájem nebytových prostor v objektu obecního úřadu v pravé části
za lékárnou za účelem provozování prodejního skladu materiálu voda, topení, plyn. Protože
byl záměr pronájmu již zveřejněn v lednu 2017 a přihlásil se pouze tento zájemce, RMM
rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s tímto zájemcem.
12.RMM projednala návrh Příkazní smlouvy č.11/2017 na přípravu, zpracování a
vyhodnocení výběrového řízení na akci: Měřín- oprava cesty mezi silnicí II/602 a k silnici na
Černou, kterou předložila Ing. Hana Veselá . Jedná se o cestu podél rybníků Valcha a Polovec.
RMM rozhodla souhlasit s návrhem smlouvy a pověřila starostu jejím podpisem.
13.RMM projednala návrh Příkazní smlouvy č.12/2017 na přípravu, zpracování a
vyhodnocení výběrového řízení na akci: Měřín-oprava chodníku na ulici Náměstí-II.část,
kterou předložila Ing. Hana Veselá . Jedná se o chodník od č.p. 5 až po č.p.13 na spodní
straně Náměstí. RMM rozhodla souhlasit s návrhem smlouvy a pověřila starostu jejím
podpisem.
14. RMM rozhodla souhlasit s uzavírkou silnice na základě podané žádosti o povolení
uzavírky silnice, zvláštního užívání silnice II/349 a žádosti o stanovení přechodného
dopravního značení v rámci uzavírky silnice a vyznačení objízdné trasy u příležitosti konání
místní pouti 25.6.2017 a dále u příležitosti konání slavnostní primice 1.7.2017.

Výpis z jednání č.8 Rady městyse Měřína konané dne 24.5.2017 od 16.00 hodin
1.RMM odsouhlasila program jednání
2. RMM provedla místní šetření na základě žádosti obyvatelů domu č. 526, Zarybník, Měřín o
koupi části pozemků za jejich domem, které nyní používají jako zahrádky.
RMM rozhodla po provedeném místním šetření požádat o stanovisko podnik Povodí Moravy.

3. RMM projednala žádost … o pozici správce Kulturního domu, kterou předložil na základě
inzerátu, o jehož zveřejnění bylo rozhodnuto na minulé RMM. Na základě osobního setkání
bylo rozhodnuto uzavřít s uchazečem dohodu o provedení práce na pozici správce KD Měřín.
4. RMM vzala na vědomí ústní informaci p. Strnadové o postupném ukončení její činnosti jako
knihovnice v místní knihovně. RMM rozhodla zveřejnit záměr na obsazení místa knihovnice.
5. RMM vzala na vědomí závěrečné vyhodnocení 2 akcí:
• “Zateplení budovy zdravotního střediska Měřín“ provedenou Státním fondem
životního prostředí s výsledkem: Projekt splnil podmínky pro závěrečné vyhodnocení.
Dotace ze SFŽP činila celkem 94.694,-Kč + 1.609.820,- Kč, celkem 1.704.514,-Kč.
• „Mobilní technikou k čistému prostředí“ provedenou Státním fondem životního
prostředí s výsledkem: Projekt splnil podmínky pro závěrečné vyhodnocení. Dotace
ze SFŽP činila celkem 91.000,-Kč + 1.547.000 z dalších fondů, celkem 1.638.000,-Kč.
RMM tímto děkuje zaměstnancům MM za dobrou práci.
6.RMM vzala na vědomí Oznámení Odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy o
zahájení stavebního a vodoprávního řízení na akci: Rybník V sečích-náprava a prevence škod
bobrem.
7. RMM vzala na vědomí Oznámení o zahájení územního řízení na „Zařízení staveniště pro
rekonstrukci D1 úsek 18 Měřín-Velké Meziříčí západ“ na p.č. 1534/2, 1547, 1548/2, 1549
v bývalé cihelně. Pozemky mají výjezd bránou přímo na krajskou silnici Černá – Měřín.
8. RMM projednala způsob zajištění vedení kroniky městyse Měřína po zemřelém p. Mgr.
Oldřichu Hnízdilovi. RMM rozhodla zveřejnit záměr na obsazení místa kronikáře.
9. RMM projednala návrh místostarosty o zajištění možnosti prohlídky statku č.p. 15.
10. RMM pověřila ing. Hanu Veselou zadáním výzvy k podání nabídek na veřejnou
zakázku „Měřín – Oprava cesty mezi silnicí II/602 k silnici na Černou“. Lhůta pro podání
nabídek končí dne 29.05.2017 v 9:00 hod.
11. RMM navrhla složení výběrové komise na otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek na akci „Měřín – Oprava cesty mezi silnicí II/602 k silnici na Černou“ :
Předseda Jiří Servít, Členové JUDr. Karel Dvořák, Josef Hrad. Náhradníci Roman Hnízdil,
Anna Oulehlová, Petr Matějíček
Jednání výběrové komise se uskuteční 29.5.2017 od 9,00 hod. v kanceláři starosty.
12. RMM vzala na vědomí informaci o udělení dotace na akci „Měřín kompostuje“ ve výši
1,27mil. Kč z celkové ceny 1,496 mil. Kč. Z této dotace bude pořízeno 350 ks kompostérů pro
občany a štěpkovač. RMM pověřuje starostu zajištěním výběrového řízení a následně dalších
kroků k vyřízení dotace.
13. RMM vzala na vědomí vyhlášení grantu Kraje Vysočina na Poskytnutí dotací na novou
drobnou lesní techniku a pověřila starostu podáním žádosti o všechny 3 vyjmenované
položky, tj.: motorová pila, křovinořez a postřikovač. Dotace bude činit 23.000,-Kč + DPH.

14. RMM projednala žádost… o pronájem chaty ve vlastnictví městyse Měřín v lokalitě
Lalůvky IV. RMM rozhodla provést místní šetření před příští RMM.
15. RMM schválila pořízení daru panu Ivo Rohovskému k výročí narození.
16.RMM projednala žádost obce Chlumek o uzavření dohody o vytvoření společného
školského obvodu spádové mateřské a základní školy. RMM rozhodla postoupit žádost ZMM.
17. RMM vzala na vědomí oznámení Coop Velké Meziříčí o záměru uzavření prodejny Na
Nivech.
18.RMM vzala na vědomí oznámení o ukončení provozu linky 380 710 –Strakonice,
Pelhřimov, Jihlava, Brno od 1.7.2017.
19. RMM projednala návrh Dodatku č.3 s firmou Content, s.r.o, Brno, k SoD 1/2015“ Měřín,
lokalita Balinka-II.Etapa-inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD“, kterým se posunuje
vybudování chodníků a konečného povrchu silnice z původního termínu 2017 na nový termín:
do 31.10. 2018. Důvod: začala výstavba RD Balinka III. a silnice a chodníky by se mohly
poškodit. RMM rozhodla předložit tento dodatek ZMM.
20. RMM projednala návrh Příkazní smlouvy č.5/2017 s Ing. Ivanou Tužinskou, Jihlava na
předprojektovou přípravu projektu „ Městys Měřín – přestupní terminál“ a rozhodla pověřit
starostu jejím podpisem.
21.RMM projednala Návrh Smlouvy o dílo č.4 /2017 s Ing. Ivanou Tužinskou, Jihlava na
přípravu podkladů a podání žádosti o dotaci na projekt „Komplexní obnova veřejné zeleně
v městyse Měřín III. etapa“ za úpravu projektové dokumentace a konzultace s AOPK a
30.000,-Kč za zpracování žádosti. RMM souhlasí s návrhem SoD a pověřila starostu podpisem.
22. RMM projednala žádost Obce Otín o stanovisko ke Smlouvě o uložení části vodovodního
potrubí na pozemcích městyse Měřín na akci „Posílení vodního zdroje Otín“. RMM rozhodla
předložit žádost ZMM.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Marianu Čížkovi z Měřína za darování
dřeva a výrobu fošen na místní hřbitov.
Městys Měřín
*************************************************************************

Nový hřbitov
Počátkem měsíce května byly na radnici směřovány stížnosti občanů. Týkaly se
volného pobíhání psů v prostoru nového hřbitova a následné znehodnocování hrobů.
Důrazně upozorňujeme všechny návštěvníky hřbitovů v Měříně na zákaz vstupu psů do
těchto prostor.
Dále opětovně žádáme majitele hrobů, aby neodkládali za pomníky žádné předměty.
Tyto skládky brání našim pracovníkům při údržbě a především sečení těchto prostor.
Do třetice jedno sdělení. Od jara letošního roku se na novém hřbitově v Měříně
„ztratilo“ již šest konví na zalévání. Ptáme se kdo a hlavně proč?

************************************************************************
Rada městyse Měřín zveřejňuje záměr na obsazení místa knihovnice-knihovníka.
•
•

Dohoda o provedení práce
Přihlášky do 20.7.2017
Rada městyse Měřín zveřejňuje záměr na obsazení místa k r o n i k á ř e.

•
•

Dohoda o provedení práce
Přihlášky do 20.7.2017

***************************************************************************
Zlatá jeřabina
V anketě Zlatá jeřabina 2016 se v kategorii Kulturní aktivita umístil „ Měřínský živý
betlém na krásném čtvrtém místě. Blahopřejeme !
V kategorii Péče o kulturní dědictví se akce městyse Měřín „ Rekonstrukce
kulturního domu (bývalé sokolovny) umístila v první desítce – na sedmém místě. PĚKNÉ
UMÍSTĚNÍ !

Odešel pan Mgr. Oldřich Hnízdil
Dne 9. 5.2017 jsme se naposledy rozloučili s panem Mgr.Oldřichem Hnízdilem.
Jako vzpomínku na vzácnou osobnost pana Hnízdila Vám předkládáme slova
na rozloučenou, která přednesl pan prof. JUDr. Josef Fiala, CSc při obřadu
v krematoriu v Jihlavě.

Oldřich Hnízdil se narodil 7. dubna 1934 na hájovně „U Buku“ v rodině lesního
hajného, nedaleko Svatoslavi v okrese Třebíč. Zde žil do 17 let, kdy se rodina přestěhovala
do Svatoslavi. Tato místa u hájenky měl velmi rád a celý život se sem často vracel. Vyrůstal
uprostřed lesů, obklopen krásnou přírodou. Z hájovny ho čekaly dlouhé osamělé cesty
lesem do školy, napřed do Svatoslavi a pak do Kamenice u Jihlavy. Chodil ale s očima
otevřenýma, pozorně sledoval život v lese, pozoroval motýly a ptáky a vše, co se v přírodě
děje.
V roce 1949 začal studovat na vyšší odborné škole sociální v Třebíči, kde v roce 1953
maturoval. Poté nastoupil jako vychovatel v žákovském domově při průmyslové škole
stavební v Havlíčkově Brodě. Zde pracoval do nástupu základní vojenské služby. Během
vojenské služby si doplňoval vzdělání a získal učitelskou kvalifikaci pro 1. – 5. ročník základní
školy. Po ukončení vojenské služby nastoupil v prosinci 1956 jako učitel do dvoutřídní školy
v Pavlínově. Zde působil až do června 1961, kdy se oženil a následoval manželku do Měřína,
kde pak bydlel celý další život. Zde učí na základní škole v 6. – 9. ročníku. Znovu dálkově

studuje na pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně přírodopis a
základy zemědělské výroby. Ve škole vyučuje převážně přírodopis, práce na pozemku, ale i
výtvarnou výchovu. Byl zdatný kreslíř, žáci dodnes vzpomínají na jeho nákresy na tabuli.
Zhotovil i řadu názorným pomůcek pro kabinet přírodopisu, založil a vybudoval školní
pozemek.
V soukromí byl zapáleným zahrádkářem, uměl roubovat a tak v Měříně a okolí je
mnoho ovocných stromů, kterých se dotkla jeho ruka.
Jeho zájmy a činnost i mimo školu byly obdivuhodné. Určitou dobu byl poslancem
místního národního výboru. Řadu let pracoval ve Vlastivědné a genealogické společnosti ve
Velkém Meziříčí.
V Měříně byl členem turistického oddílu, s kamarády turisty odchodil pár kilometrů.
Pravidelně vždy při pochodu Měřínská padesátka psal diplomy, za ty roky jich napsal snad
několik tisíc.
Nejvíce času a práce však věnoval práci místního kronikáře. V roce 1969 si ho bývalý
kronikář vyhlédl pro jeho krásný rukopis. Od té doby pak pečlivě zaznamenává veškeré dění
v obci, fotografuje, hovoří s pamětníky, zpracovává historii místních organizací, vytváří
obsáhlý archiv. Byl jedním z mála kronikářů, kdo psal ještě rukou a obyčejným perem,
stránky kroniky zdobil krásnými iniciálami.
Kromě toho zpracoval knižně historii Měřína, rodné Svatoslavi, Černé a Milíkova,
Pavlínova a Arnolce. To vše znamenalo mnoho mravenčí práce, studování v archivech,
shánění materiálů.Měl ještě další plány a nápady, chtěl se dožít padesáti let své kronikářské
činnosti. Osud zasáhl jinak.
Měl rád svou práci. Byl dobrým partnerem v manželství, které bez jednoho měsíce
trvalo 56 let. Byl přísným, ale milujícím otcem syna Romana a dcery Olgy. Velmi si rozuměl
se snachou Ivou, byl obětavým dědečkem vnuček Anety a Romany, které měl moc rád a byl
na ně pyšný. Za svůj život vykonal mnoho práce a může v klidu odpočívat.

Poděkování rodiny :
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem z řad organizací, spolků a přátel, kteří se
zúčastnili posledního rozloučení s panem Mgr. Oldřichem Hnízdilem, dne 9.5.2017.
Mnohokrát děkujeme za květinové dary, ústní i písemná slova soustrasti. Velmi si jich
vážíme.
rodina Hnízdilova

Celkové výsledky krajské
soutěže „My třídíme
nejlépe 2016!
Obce s 501 - 2000 obyvateli
1
Městys Sněžné
2
Obec Obrataň
3
Městys Nové Veselí
4
Obec Dobronín
5
Městys Větrný Jeníkov
6
Obec Sobíňov
7
Obec Senožaty
8
Městys Štoky
9
Obec Březník
10
Obec Vyskytná nad
Jihlavou
11
Obec Hartvíkovice
12
Obec Radostín nad
Oslavou
13
Obec Věcov
14
Obec Kralice nad Oslavou
15
Obec Škrdlovice
16
Obec Malý Beranov
17
Obec Sázava
18
Obec Koněšín
19
Městys Jimramov
20
Obec Velká Losenice
21
Městys Krucemburk
22
Městys Opatov
23
Obec Šlapanov
24
Městys Mohelno
25
Městys Ostrov nad
Oslavou
26
Městys Měřín
27
Obec Maleč
28
Město Černovice
29
Městys Lukavec
30
Město Červená Řečice
31
Obec Herálec
32
Městys Vojnův Městec
33
Obec Častrov
34
Obec Bory
35
Městys Úsobí
36
Obec Horní Dubenky
37
Obec Nová Ves u
Chotěboře
38
Městys Bobrová
39
Obec Hořepník
40
Městys Libice nad
Doubravou
41
Městys Stonařov
42
Obec Jiřice
43
Městys Želetava

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Městys Nová Cerekev
Obec Stránecká Zhoř
Obec Košetice
Městys Budišov
Obec Polnička
Obec Jámy
Obec Čáslavice
Obec Herálec
Obec Želiv
Obec Studenec
Město Horní Cerekev
Obec Trnava
Městys Božejov
Městys Bohdalov
Obec Křoví
Obec Hamry nad Sázavou
Obec Vyskytná
Obec Kostelec
Obec Nová Ves u Nového
Města na Moravě
Městys Křižanov
Obec Věž
Obec Přibyslavice
Obec Nová Ves
Obec Puklice
Obec Velký Beranov
Město Svratka
Obec Rynárec
Městys Štěpánov nad
Svratkou
Obec Lípa
Obec Okrouhlice
Obec Valeč
Obec Výčapy
Městys Stařeč
Obec Dukovany
Obec Rozsochatec
Městys Rokytnice nad
Rokytnou
Obec Radešínská Svratka
Městys Havlíčkova
Borová
Městys Uhelná Příbram
Městys Vilémov
Obec Horní Krupá
Obec Rouchovany
Obec Krásná Hora
Obec Jamné
Obec Rapotice
Městys Vladislav

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Obec Olešná
Město Hrotovice
Obec Oslavice
Obec Kněžice
Obec Střítež
Obec Čejov
Městys Česká Bělá
Městys Dolní Cerekev
Obec Jakubov u
Moravských Budějovic
Městys Stará Říše
Městys Strážek
Obec Lučice
Obec Nížkov
Obec Dolní Heřmanice
Obec Rudíkov
Obec Lipnice nad Sázavou
Obec Krahulčí
Městys Kamenice
Městys Nový Rychnov
Obec Předín
Obec Pohled
Obec Veselý Žďár
Obec Litohoř
Obec Dalečín
Obec Myslibořice
Obec Rožná
Obec Dolní Město
Městys Dalešice
Obec Rozsochy
Město Habry
Obec Nové Syrovice
Obec Hněvkovice
Obec Tasov
Obec Hodice
Obec Kožlí
Obec Dolní Rožínka
Městys Nová Říše
Obec Rovečné
Obec Vír
Městys Mrákotín
Obec Osová Bitýška
Obec Zvole
Obec Moravec
Obec Leština u Světlé

Odpady – smutná skutečnost !!
Popis situace : V sobotu dne 3.6. byly vyvezeny
všechny kontejnery na sběrném místě na
bývalém rybníku u kostela. Snímky jsou
pořízeny v úterý 6.6. Co k tomu dodat?
Daná situace se nezmění, dokud se občané
nenaučí řídit upozorněním, které je umístěno
u kontejnerů. Dávejte větší množství plastů
a papíru do kontejnerů ve stavebninách !!!
Občan, který chce odhodit průběžně tříděný
odpad z domácnosti pak nebude mít problém !
Máte snad jiné řešení dané situace ???

Kulturní okénko
KNIHOVNA

- Novinky v naší knihovně:

Dětské knihy, pohádky :
Co má vědět správný Čech – M.Vaněček, V.Ráž
Jde sem lesem – D.Krolupperová
Knížka pro Kulihráška
Krtek a rybka
Krtek na návštěvě
Budulínek
Dům pekelného Salamanara – T.Březina
Jak se Martínek ztratil – E.Petiška
Ať jsou velcí zase malí
Detektivky:
Odmítnutí poslušnosti – F.Francis
Krysy -P.Jansa
Znamení lyry – V.Erben
Naše heslo apokalypa – V.Černucká
Ve znamení zvěrokruhu - - Z.Rampichová
Romány , romantika, historie
Dobronínské morytáty – V.Vondruška
Lži – T.Koleová–Vasilková
Okénko do snů – T-Koleová-Vasilková
Země odpoledního slunce - - B.Woodová
Manžel nikdy nespí – A.Jakoubková
Nádherný život – S.Steel
Pozlacená klec – H.M.Kornerová
Kruh věrných – Nora Roberts
Blanický rytíř – Jan Cimický
Až ji uvidíš – J.Fieldingová
Můžeš- li se vdát dnes .. – A.Jakoubková
Vysoká hra – Kay Hooper
Sametový slib – J.Deveraux
Pod křídlem anděla – Zdeněk Grmolec
Ženy na pranýři – Naďa Horáková
Perchta z Rožmberka – Jar.Černá
Z pamětí císařského antikváře – H.Whitton
Pověsti z Vysočiny – 1. díl – Jan Prchal
Ostatní :
Háčkování pro radost

Místní knihovna Měřín oznamuje 3.7.2017 – 23.7.2017 DOVOLENOU.

Divadelní kukátko DivOchotu
Je za námi naše první divadelní sezóna a ačkoli toto číslo není příliš vysoké, přesto nám
dovolte trochu zabilancovat.
Ochotnické divadlo má svá specifika, která se ukrývají právě ve slově „ochotnické“. Na
jedné straně je skupina lidí, která je ochotna ze sebe dělat šašky, na druhé straně je skupina
lidí, která je ochotna se na tu první skupinu dívat. Dále zde nalezneme ještě další skupinu
lidí, která je ochotna tu první podporovat. Všechny skupiny mají společné, že jsou ochotny
to celé nazývat „divadlem“.
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem, kteří byli ochotni a přišli nás podpořit při
našem představení O líné babičce. Návštěvnost byla mnohem vyšší, než jsme očekávali a na
každém představení vznikla díky fantastickému obecenstvu neopakovatelná atmosféra.
Velké díky patří pochopitelně všem, kteří nás podpořili, zvláštní poděkování patří těm, kteří
nám při představeních zajišťovali veškerý komfort.
Zbývá ještě dodat, co bude dál. Línou babičku zopakujeme 13. a 14. října 2017 v Měříně. Na
podzim tuto hru předvedeme také ve Velkém Meziříčí a v Polné, termíny ještě upřesníme.
V tuto chvíli již probíhají přípravy na novou hru, kterou hodláme uvést na přelomu března a
dubna příštího roku. Doufáme, že nám zachováte přízeň a těšíme se na viděnou na divadle!
Spolek DivOchot Měřín

Očima Jidáše

Zdroj:
ObchodyVM

Autor:Ing.Adam Štěpánek

Dětský den v Pustině
Dne 10. 6. 2017 proběhl v Pustině již tradiční Dětský den. Letos nás navštívilo kolem
120 dětí v doprovodu rodičů.
Jako vždy byl připraven soutěžní okruh, kde děti musely plnit různé úkoly, za jejíchž
absolvování získaly odměnu. První stanoviště bylo zajištěno Sborem dobrovolných hasičů z
Měřína, jimž touto cestou velice děkujeme za stabilní spolupráci.
Na hřišti byl pak připraven další program a mnoho atrakcí. Děti i rodiče se mohli
zúčastnit několika soutěží. Bylo zde připraveno malování na obličej, jízda na koni nebo
skákací hrad. Později nás navštívilo i vozidlo záchranné služby a vozidlo Policie ČR.
Vyvrcholením celého dětského dne bylo losování tomboly, která byla letos opravdu
bohatá. Hlavní cenou byl bazén Marimex Florida 3,66*0,99 m, další ceny byly např.
koloběžka, poukaz na krůtu, společenské hry, autojeřáb, dort nebo loď na dálkové ovládání.
Fotky z akce budou zveřejněny zde: http://obec-pustina.rajce.idnes.cz/Detsky_den_2017/
TĚŠÍME SE, ŽE NÁS OPĚT NAVŠTÍVÍTE PŘÍŠTÍ ROK. TÍMTO POŘADATELÉ DĚKUJÍ VŠEM
SPONZORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI K ZORGANIZOVÁNÍ TÉTO AKCE.

RYBÁŘI MĚŘÍN Z.S.

Akce na přelomu léta a podzimu:
Dětské rybářské závody na Novém
3.9.2017
Měřínský kapr 5 závody dospělých
9.9.2017
Veselá trojka Pavla Kršky v KD Měřín
30.9.2017, rezervace 602 695 958

ŠUMění ze Školy umění

Učebny Školy umění jsou těsně před létem opuštěné a spolu s našimi lektory najely na letní režim. To ale
neznamená, že máme volno. Realizační tým tábora ŠUMění 2017 má opravdu plné ruce práce. Už 30.
července odjíždí na Cikháj ke Žďáru nad Sázavou. Zájemců z řad dětí o týden dobrodružství plný hudby, tanců,
výtvarky i her bylo dost a dost, proto jsme už začátkem června vyhlásili stop stav. Teď už jen zbývá dopilovat
program, dopsat noty a těšit se na to, co nám tento týden přinese.
Ještě stále se můžete přihlašovat do oborů Školy umění v Měříně na šk. rok 2017/2018. Vyplněnou
přihlášku stačí vhodit do 31. července 2017 do schránky Školy umění, nebo ji oskenovanou zaslat na
skolaumeni@seznam.cz. Žákům, ale i dospělým nabízíme obory hry na flétnu, klávesy, klavír a kytaru. Můžete
se stát guru v oblasti angličtiny i němčiny a předškolní děti rádi uvítáme na výuce logopedie.
Zároveň hledáme lektora/lektorku hry na flétnu, klávesy a kytaru. Pokud máte pocit, že jste právě Vy ten
správný člověk pro práci s dětmi, umíte hrát na konkrétní hudební nástroj a svou lásku k hudbě dokážete
předat, ozvěte se nám na e-mail skolaumeni@seznam.cz. Děkujeme ☺.
Přejeme Vám krásné léto
Lektoři Školy umění v Měříně

PŘIHLÁŠKA do Školy umění v Měříně
šk. r. 2017 / 2018
Přihlašuji svého syna /dceru:

......................................................................

Datum narození:

......................................................................

Třída v ZŠ ve šk.r.2017/2018:

......................................................................

Plná adresa:

......................................................................

Telefon:

......................................................................

E-mail:

......................................................................

Obor ŠUM:

......................................................................

Poznámka:

......................................................................

V ……………………………………. Dne ………………………………….. Podpis rodiče……………………………………….
Info do Vašeho diáře: Zápis do jednotlivých oborů proběhne v pátek 15. září 2017 od 16.00 hodin.Přihlášky
odevzdávejte do konce července. Děkujeme.

HASIČSKÉ OKÉNKO
Sbor dobrovolných hasičů Měřín, provedl ukázku techniky v Mateřské škole. Sportovní
družstvo se zúčastnilo soutěže Okrsku Měřín, která se konala v Meziříčku s kladným
výsledkem. Hasiči připravují dětské odpoledne, ovšem budete včas informováni .
ZÁSAHY:
29.4 Požár tůjí- Měřín
Příkaz: 16:47
Výjezd: 16:48
Na místě: 16:50
Strávení čas u zásahu 1 hodina
Jednotka uhasila požár a ochlazovala vedlejší včelín.
19.5 Požár lesa-Řehořovu odbočky na Kamenici
Příkaz: 17:51
Výjezd: 17:56
Na místě: 18:09
Strávený čas 2 hodiny
Jednotka pomáhala hasit požár lesa a druhé družstvo doplňovalo cisternu HZS Polná.
5.6 Požár včelína - Olší nad oslavou
Příkaz: 9:39
Výjezd:9:45
Na místě:9:58
Strávený čas u zásahu 1 hod.
Jednotka po příjezdu na místo doplňovala cisternu HZS Velké Meziříčí.

18.6 Požár včelína - Velké Meziříčí
Příkaz: 12:11
Výjezd: 12:14
Na místě:12:25
Strávený čas u zásahu 1 hod.
Jednotka po příjezdu na místo byla ponechána v
záloze.

Okénko mateřské školy

To to letí. Zas je další školní rok za námi. V květnu se konal zápis do MŠ. Zapsáno
bylo 27 dětí a všechny jsme mohli přijmout. Ty nejmladší, kterým ještě nejsou 3 roky, budou
nastupovat v průběhu roku. Třídy jsou tak naplněny a nezbývá žádné prázdné místo.
Konec roku probíhá v MŠ již tradičně se spoustou vzdělávacích a poznávacích akcí.
Koncem dubna to byl čarodějný rej.
Navštívili nás policisté z Velkého Meziříčí a seznamovali děti s nebezpečím, se kterým
se mohou potkat, jak vyřešit situaci, když se ztratí v nákupním centru, jak se chovat
k neznámým lidem. Jistě jste si všimli malé silnice, která vznikla u školky. Tam s dětmi
trénujeme dopravní znalosti a jízdu na kole či koloběžce. Barvy nám věnovala paní
Urbanová. Děkujeme.
Měřínští hasiči nám předvedli ukázku své práce při hašení požáru a prohlédli jsme si i
velké hasičské auto. Děti měly možnost hasit oheň. Obě akce, s Policií ČR a SDH Měřín,
nám domluvil pan Michal Kuchyňka. I jemu děkujeme.
Na školní výlet jsme se všichni vypravili do „ Čertoviny u Hlinska“. Čertík Breptík, nás
provázel pekelným podzemím a pomohli jsme mu zachránit začarovanou čertici Mišpulínu.
MDD se nesl ve znamení karnevalu s Milanem Řezníčkem z Radia Vysočina a jeho hostem.
16. června se konalo slavnostní rozloučení s předškoláky. Program ve spolupráci s MŠ
Měřín, městysu Měřín připravilo Sdružení historického šermu Bellátor. Rozloučení se konalo
na školní zahradě , kde děti prostřednictvím úkolů, dokazovaly připravenost na vstup do
základní školy. Poté byly pasovány na školáky. Na cestu dostaly od Městysu Měřín balíčky
se školními potřebami, které jim předala matrikářka, paní Zdeňka Klimešová. Na závěr jsme
si všichni pochutnali na výborných koláčích. Ty, nám upekly naše šikovné paní kuchařky.
Domů si každý odnesl perníkový „ Fidget Spinner“ od maminky Jitky Syslové.
Nesmíme zapomenout s poděkováním i zaměstnancům Městysu Měřín, kteří nám
pomáhají celoročně s údržbou zahrady a drobnými opravami.
Na závěr chci připomenout všem rodičům , že MŠ bude v období letních prázdnin
uzavřena od 24.7 do 25.8.2017 a rodičovská schůzka se koná 29.8.2017 v 15.00 hod v MŠ.
Všem dětem i jejich rodičům přeji, za celou MŠ, krásné prázdniny.

Všechny fotografie ze školního roku 2016/2017 najdete na: www.rajceidnes.cz MŠ Měřín.
Jana Janů

Okénko základní školy
V úterý 9. května předvedly členky tanečního kroužku všem svým spolužákům to, co
se během celého školního roku naučily. Jejich vystoupení byla oceněna už koncem dubna na
taneční soutěži ve Žďáře nad Sázavou. Všem se jejich vystoupení moc líbilo a stejně si ho užily
i jejich maminky, které se na ně přišly podívat hned odpoledne do školní tělocvičny.
Po dvou letech se pořádání besídky pro maminky ke Dni matek ujali žáci II. stupně. Se
svými třídními učiteli nacvičili scénky, hudební i taneční vystoupení. Vrcholem bylo jako vždy
vystoupení deváťáků, kteří ukázali svoje taneční umění. Besídkou provázela Kristýna Žáková
a Matěj Jůda. Účast rodičů byla jako vždy hojná. Je to poděkování maminkám za jejich lásku
a péči.

V pondělí 15. června navštívili deváťáci poslaneckou sněmovnu a senát. Komentovaná
prohlídka byla zajímavá i pro ty, kteří se o politiku jinak moc nezajímají, protože parlamentní
prostory jsou nádherné. Součástí prohlídky byl i naučný film o historii českého
parlamentarismu. Po prohlídce si obě třídy prošly Prahu. Pro některé to byla první návštěva
historického centra našeho hlavního města.
Zvláštní název společnosti Banal fatal má jednoduché rozuzlení. Banální úraz – fatální
následky. Nebezpečí úrazů páteře a jejich následků je skutečně veliké a často podceňované.
Proto jsme pro naše žáky 5. – 8. ročníku objednali tento program. A protože součástí
přednášky je i osobní účast a životní příběh jednoho vozíčkáře a naše škola není bezbariérová,
konala se akce v místním kulturním domě. Pro všechny to byl silný zážitek a snad přednáška
pomůže alespoň trochu zlepšit mnohdy hazardní chování dětí i dospělých.

V pondělí 22. května proběhlo na velkomeziříčském atletickém oválu okresní kolo O
pohár rozhlasu. Naši chlapci tam ve štafetě na 4 x 60 m vytvořili školní rekord, jehož hodnota
rovných 30 sekund se bude v budoucnosti jen velmi těžko překonávat. Dalším úspěchem
našich reprezentantů v atletice bylo vítězství v okresním kole atletického čtyřboje, které
uspořádala ZŠ Oslavická Velké Meziříčí. Družstvo ZŠ Měřín získalo 7310 bodů, druhá skončila
ZŠ Oslavická Velké Meziříčí (7070), třetí místo patří Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem
(7039).
Na přelomu května a června se opět po dvou letech konal poznávací zájezd do Anglie.
Tento zájezd se od těch přechozích lišil tím, že se v hostitelských rodinách spalo dvě noci a
účastníci nenavštívili Paříž. Zato viděli více zajímavostí z Londýna a jeho okolí. Někteří si
pochvalovali, že dobře rozuměli průvodcům i lidem, u kterých bydleli. A pro ty, kteří rozuměli
hůř, by to mohla být motivace se v angličtině zlepšit. Spokojení byli ale naprosto všichni.
Letošní krajská soutěž Stavíme z Merkuru byla, na rozdíl od předchozích ročníků,
pouze jednodenní a proběhla 31. května v třebíčském Alternátoru. Snad právě tento fakt měl
vliv na to, že naši zástupci letos nebyli příliš úspěšní. Sešlo se celkem 20 týmů z celého kraje
Vysočina. Zadání bylo postavit z oblíbené stavebnice kolový traktor, u kterého pak porota
hodnotila celkem 5 kritérií: celkový vzhled a funkčnost, prezentaci montážního postupu,
překážkovou dráhu na čas, hmotnost, kterou traktor utáhne, a přemisťování nákladu na čas.
Tým naší školy tvořili Tomáš Blažek, Marie Zachová, Stanislav Švestka a Ivo Březka. Po
technických problémech s kvalitou stavebnice (lámaly se důležité součástky) tým skončil
v druhé desítce.
Nyní čeká žáky i jejich učitele posledních pár dní letošního školního roku. Máme před
sebou projektový den, dále Den otevřených dveří, školu naruby a rozloučení s deváťáky. A
samozřejmě také poslední dny výuky. A pak už nás čekají vytoužené prázdniny. Přejeme
všem, ať jsou plné sluníčka, pohody a odpočinku.
Mgr. Iva Kolářová

Jednota Orel Měřín

V sobotu 10. 6. 2017 se šest školních týmů pod vedením paní učitelky Veselé a Sobotkové
vydalo do Kněžic na orelský florbalový turnaj. V kategorii mladších žáků (tj. 4. – 6. ročník)
vybojovali kluci z 6. tříd stříbrnou medaili a kluci ze 4. – 5. tříd bronzovou medaili.
V kategorii starších žáků (tj. 7. – 9. ročník) se naši hráči umístili na čtvrtém, pátém a šestém
místě. Děkujeme všem účastníkům za pěknou reprezentaci.
Připravujeme:
•

letní orelský tábor v Červené Řečici v termínu od 8. do 15. 7. 2017, hlavní vedoucí:
Kateřina Sobotková

•

v září 2017 „Den sportu pro všechny“ – atletický víceboj i zábavné odpoledne pro
děti, více na plakátcích před konáním akce

•

divadelní komedii A. Procházky „Vraždy a něžnosti“ v neděli 5. 11. 2017 v 17.00 h
v kulturním domě v Měříně v podání orelského divadelního souboru Kamenice,
informace o předprodeji vstupenek v příštím čísle zpravodaje
L. Chlubnová

Kolpingova rodina Měřín

NEDĚLNÍ POSEZENÍ S HUDBOU
30.04.2017 v Měříně proběhlo další „Nedělní posezení s hudbou“. Zahráli nám místní
harmonikáři a svůj um nám předvedl i zástupce mladší generace Josef Musil. Děkujeme všem,
kteří pomohli zpříjemnit atmosféru svými výrobky z kuchyně.

DĚTSKÝ BAZAR JARO - LÉTO
I když jsme byli nuceni z organizačních důvodů posunout bazar na začátek května, tak byla
tato akce hojně využita. Děkujeme našim přátelům za pomoc při organizaci akce.

CHARITATIVNÍ SBÍRKA OŠACENÍ
Díky všem za materiální pomoc, která byla poskytnuta potřebným lidem.

BESÍDKA KE DNI MATEK
Již tradičně druhou květnovou neděli proběhla besídka ke Dni matek. Vystoupení dětí a
mládeže hudebně dramatického kroužku Kolpingovy rodiny Měřín předvedlo zajímavou
dramaturgii, v níž převládal především humor. Ti, kteří přišli podpořit vystupující děti a mládež
svojí účastí, byli nadšeni. Velké díky ☺ patří Mgr. Haně Pacalové, vedoucí hudebně
dramatického kroužku KR Měřín.

NEMOTORA-CAR
20.05.2017 proběhl 6. ročník závodu nemotorových vozidel „NEMOTORA-CAR“. Všichni
závodníci předvedli dovednosti a změřili své síly na připravené závodní dráze. Vítězové
v daných kategoriích obdrželi medaile a pro všechny byly připraveny odměny a diplomy.
Děkuji také všem našim přátelům, kteří nám pomohli tuto akci připravit, zajistit její
průběh a pomohli i s úklidem.
DÍKY ☺☺☺. Jmenovitě děkuji Petrovi Šimkovi. Petře DÍKY.

LETNÍ TÁBOR
Nyní je před námi další velká akce a to, oblíbený letní tábor Kolpingovy rodiny Měřín. Přípravy
byly již započaty a ještě hodně času bude potřeba věnovat. Tak držme palce, ať se vše podaří,
tábor se vydaří a všichni se ve zdraví vrátí.
Ať se Vám všem daří a přeji hezké prázdninové období.
Ing. Zdeněk Vlach
sekretář KR Měřín

Farní okénko

Vážení spoluobčané, farníci,
pro mnohé z nás, nejen pro děti, se přiblížil vytoužený čas odpočinku. Dětem přeji radostné
prožívání času prázdninového, dospělým, abyste si mohli v dovolené dovolit to, na co jinak
času nezbývá. Přeji, abyste se ke svým osobním, rodinným i pracovním povinnostem vraceli
posilněni, s novou chutí a radostí.
Velkou událostí, na počátku prázdninového času bude kněžské svěcení, které z rukou
otce biskupa Vojtěcha přijme náš rodák, jáhen Ladislav Bublán. Bude to 24. června v brněnské
katedrále. Primiční mši svatou bude slavit v sobotu 1. července ve 14 hodin v Měříně.
Novokněz Ladislav Bublán nám přibližuje svou cestu ke kněžství.
„Narodil jsem se 19. března v roce 1982 v Mostištích, jako první ze čtyř
sourozenců. Po absolvování Základní školy v Měříně jsem byl přijat na
jihlavskou Střední průmyslovou školu, obor Automatizace. Následovalo
studium na VUT Brno v letech 2001 až 2006, obor Elektronika a sdělovací
technika. Ve druhém ročníku se ozvalo první volání ke kněžství, nicméně
studia jsem úspěšně dokončil a po nich následovalo pět roků práce v
jihlavské firmě Motorpal. Avšak Bůh je věrný, proto v roce 2011, po
uposlechnutí již silného volání ke kněžství, jsem podal přihlášku do
Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci a nastoupil do Konviktu. V dalším studiu
jsem pokračoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého, v letech 2012
až 2017. Na konci čtvrtého ročníku, v roce 2016, jsem přijal jáhenské svěcení. Kněžské svěcení
přijmu, z rukou otce biskupa, 24. června tohoto roku. Moje velké poděkování patří především
Bohu, ale také rodině, kněžím, farníkům a dobrodincům, kteří mne na této cestě doprovázeli
nejen svojí modlitbou, ale také hmotnou podporou. Při primiční mši svaté budu pamatovat
na vás všechny z Měřínské farnosti. Přijměte mé poděkování i prostřednictvím tohoto
zpravodaje.“
Součástí primiční slavnosti bude v kostele fotografická výstavka kněží – rodáků z Měřínské
farnosti. Musím říci, že se jedná o nemalý počet. Posledním knězem vzešlým z naší farnosti
byl P. Mgr. Pavel Sobotka. Bylo to v roce 2002, dnes působí na Znojemsku, má na starosti
celkem 6 farností.
Promoce a primice jsou dvě události. Zatímco slavnostní promocí se ukončuje studium na
vysoké škole, získává se akademický titul, primice stojí na počátku životní cesty a působení
kněze. Vlastním slovem primice se označuje první mše svatá, kterou nově vysvěcený kněz

samostatně slaví, vede. Primiční mše svatá bude slavena na prostranství pod kostelem.
Prosím, přijměte pozvání.
Co předchází kněžskému svěcení a primiční slavnosti? Ten, kdo cítí, že ho Bůh volá ke kněžské
službě, nastupuje nejprve do konviktu, což je roční přípravný pobyt. Během ročního času
mladý muž jednak zkoumá Boží volání, jednak si osvojuje a prohlubuje jazykové znalosti, také
znalosti liturgické a náboženské pravdy. Pak následuje pětileté studium na Teologické fakultě,
zakončené jáhenským svěcením, na které navazuje roční praxe ve farnosti. V závěru kandidát
kněžství přijímán kněžské svěcení. Souběžně s osvojováním teologických a filozofických
znalostí probíhá formace v semináři. Po vysvěcení vykonává novokněz kněžskou službu pod
dohledem a veden starším knězem ve farnosti. Zpravidla se jedná o čas dvou roků.

Zápisy v matrikách
Znovuzrozeni z vody a Ducha svatého byli:
Nelly Anna Servítová z Měřína, David Jan Přinosil z Pavlínova, Terezie Anna Konvalinková
z Měřína, Veronika Anna Oulehlová z Blízkova
Ve víře ve věčný život jsme se rozloučili a doprovodili na poslední cestě:
Ludmilu Mužátkovu z Pavlínova, Josefa Peroutku z Měřína, Štěpánku Jurkasovou z Geršova,
Růženu Cahovou z Pavlínova.

Čas, který je před námi
Ve středu 27. června slavnostně ukončíme školní rok, ale také aktivity, které pro děti a
s dětmi probíhaly na faře. Součástí ukončení bude nejen bohoslužba, ale také soutěže, hry,
opékání špekáčků.
V prázdninovém čase nabízíme dva tábory. Jeden příměstský na faře a druhým pobytový na
faře ve Valči.
Pokračovat i o prázdninách bude setkávání seniorů.
V červenci bude dvoudenní tradiční, nejen pěší, putování z Měřína do Kostelního Vydří.
V srpnu do Netína.
Přeji všem pěkný a požehnaný čas.
Mgr. Josef Havelka, farář

Měřínská padesátka překonala magickou tisícovku
Měřín – „Magická tisícovka je překonána," ohlásil účastnický rekord v sobotu krátce po
poledni předseda měřínské organizace Klubu českých turistů Josef Fiala. Na start 46. ročníku
Měřínské padesátky se postavilo 1 160 turistů. „Nikdy v historii nás nebylo více," usmál
se Fiala. Fronty turistů i cyklistů se od časného rána tvořily v areálu fotbalového stadionu
před přihlašovacími místy na některou z různě dlouhých tras. Pěšáci mohli v krásném letním
dnu vyrazit na výšlap dlouhý od sedmi a půl do padesáti kilometrů.
„Když jsme začínali, tak jsme měli jen dvě trasy, padesátku a pětadvacítku. Pak jsme
přidávali další a další pro pěšáky, a potom také pro cyklisty,“ připomněl vývoj, kterým
pochod prošel, Josef Fiala. Novinku pořadatelé připravili i letos. Poprvé zařadili do
programu speciální trasu pro maminky s kočárky.
Pro fajnšmekry pak byly nachystány padesátikilometrové trasy dokonce hned dvě – noční a
denní. „Noční padesátku šlo v pátek večer třicet dva lidí. Šest z nich se vydalo na stejnou
porci kilometrů i v sobotu ve dne,“ řekl Josef Fiala. Cyklisté si mohli vybrat tratě v délce od
pětadvaceti do sta kilometrů, anebo speciální pětašedesátikilometrovou trasu pro horská
kola. Pětadvacetikilometrový okruhu obkroužila žena, která vynechala jen dvě Měřínské
padesátky.
„První dva roky jsem nešla. Od třetího ročníku jsem ale nechyběla ani jednou,“ usmála se
Dana Chaloupková z Měřína. Kratší cyklistický okruh si letos vybrala proto, že jela
v rodinném kruhu, ve kterém nechyběly děti. „Turistika i cykloturistika tmelí naší rodinu,“
prohlásila členka měřínského turistického oddílu.
Měřínská padesátka je nejstarší pochod, který se koná v okrese Žďár nad Sázavou. „V Kraji
Vysočina nás předběhli jen kolegové v Havlíčkově Brodě,“ podotkl Josef Fiala. Věhlas
Měřínské padesátky ale daleko přesahuje hranice kraje. Účastníky si v Měříně hýčkají. Každý
dostal gulášovou polévku a drobné občerstvení na kontrolních bodech na trasách. Klub
českých turistů vydal pro 46. ročník Měřínské padesátky speciální dřevěnou turistickou
známku. „Turistika se ale hlavně musí dělat srdíčkem,“ prozradil recept měřínského
úspěchu Fiala.
Zájem veřejnosti o akci měřínské turisty velice těší. „Hodně je to vždy o počasí. Když prší,
přijde i méně než dvě stě lidí. Ale to se nedá nic dělat, takový je úděl pořadatelů turistických
pochodů. Jednou vám počasí přeje, jindy se k vám obrátí zády,“ nechal se slyšet předseda
turistického oddílu Josef Fiala.
Při velkém počtu zúčastněných lidí je organizace vyhlášené turistické akce hodně náročná.
„V oddílu je nás přes sto. Kdo má ruce a nohy, tak pomáhá,“ připomenul Fiala. „Rádi vidíme
na startu známé tváře. Ale snažíme se i o to, abychom přitáhli mladé, aby se i oni začali
turistice věnovat. Jsme rádi za každého nováčka a vítáme ho s otevřenou náručí,“ dodal
Josef Fiala. Na startu Měřínské padesátky tak letos přivítali dvouměsíční miminko, ale
i turisty, kterým už bylo osmdesát let.
Zdroj: http://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/merinska-padesatka-prekonala-magickou-tisicovku-20170603.html Autor: Jiří Marek

Fotbal – průběžné výsledky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dorost
Tis
Rantířov
Světlá nad Sázavou
Staré Ransko
Velký Beranov
Pacov
Slavoj Polná B
Měřín
Batelov
Věžnice

18
17
18
17
18
18
18
18
18
18

16
13
10
10
8
7
6
3
2
1

1
1
1
1
2
2
4
6
4
4

1
3
7
6
8
9
8
9
12
13

101:25:00
82:24:00
81:49:00
60:47:00
55:51:00
45:48:00
40:67
33:71
26:60
36:117

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Mladší přípravka
Osová Bitýška
Rožná
Měřín
Žďár nad Sázavou B
Křižanov
Dolní Heřmanice
Svratka
Jívoví
Moravec
Bory
Nová Ves
Křoví
Bobrová
Velké Meziříčí B

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

22
21
21
20
17
12
11
10
8
8
7
7
1
1

2
3
2
1
1
3
3
2
2
2
5
1
3
2

2
2
3
5
8
11
12
14
16
16
14
18
22
23

68
66
65
61
52
39
36
32
26
26
26
22
6
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Starší žáci
Hamry nad Sázavou
Radešínská Svratka
Dolní Rožínka
Radostín nad Oslavou
Vír
Měřín
Nová Ves
Rozsochy
Bory
Sněžné
Bohdalov
Křižanov
Štěpánov

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

22
17
16
16
14
12
12
11
8
6
6
5
0

1
2
2
1
3
3
2
4
1
3
0
0
0

1
5
6
7
7
9
10
9
15
15
18
19
24

153:22:00
129:33:00
104:45:00
116:35:00
73:47:00
69:41:00
70:61
91:36:00
51:95
44:110
30:112
37:120
0,65416667

49
40
31
31
26
23
22
15
10
7

67
53
50
49
45
39
38
37
25
21
18
15
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mladší žáci
Žďár nad Sázavou B
Měřín
Dolní Heřmanice
Velké Meziříčí B
Bobrová
Bory
Osová Bitýška

12
12
12
12
12
12
12

10
8
8
4
4
2
1

1
2
2
2
0
2
1

1
2
2
6
8
8
10

59:05:00
38:11:00
27:09:00
24:29:00
22:35
10:47
9:53

31
26
26
14
12
8
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Muži B
Dolní Rožínka
Strážek
Ujčov
Jimramov
Věchnov
Rožná
Měřín B
Březí-Březské
Pohledec
Radostín n. O. B
Bohdalov B
Hamry n.S. B
Radešínská Svratka B
Křižanov B

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18
16
14
13
12
11
10
9
9
9
10
8
7
6

5
5
4
6
5
4
4
5
5
4
1
5
3
4

3
5
8
7
9
11
12
12
12
13
15
13
16
16

82:30:00
88:47:00
69:47:00
44:39:00
53:40:00
74:61
65:52:00
54:62
45:61
40:66
42:77
51:61
41:81
39:63

59
53
46
45
41
37
34
32
32
31
31
29
24
22

1.

Muži A
Náměšť n. O. - Vícenice

26

20

5

1

100:36:00

65

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dukovany
Moravec
Rapotice
Radešínská Svratka
Nedvědice
Velký Beranov
Štěpánov n.S.
Velká Bíteš B
Měřín
Hartvíkovice
Křoví
Kněžice
Třebelovice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

19
15
12
11
12
11
10
10
8
8
8
6
3

3
2
6
7
3
4
4
2
7
4
2
2
7

4
9
8
8
11
11
12
14
11
14
16
18
16

80:31:00
72:50:00
58:50:00
63:58:00
54:57:00
82:63
54:71
52:56:00
55:46:00
54:70
70:108
36:78
55:111

60
47
42
40
39
37
34
32
31
28
26
20
16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Muži C
Bohdalec
Tasov
Velké Meziříčí C
Osová Bítýška B
Bory B
Měřín C
Olší nad Oslavou
Jívoví B
Křoví B
Dolní Heřmanice

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

12
10
10
8
7
7
6
6
3
1

4
3
3
4
7
3
4
4
6
2

2
5
5
6
4
8
8
8
9
15

68:28:00
43:27:00
58:43:00
40:33:00
35:28:00
50:53:00
43:44:00
41:57:00
30:54:00
0,91805556

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Starší přípravka
Počítky
Bobrová
Rožná
Velké Meziříčí B
Hamry nad Sázavou
Měřín
Velké Meziříčí C
Křižanov
Rozsochy
Radostín nad Oslavou
Herálec
Radešínská Svratka
Jimramov
Svratka
Moravec

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

24
23
23
21
20
18
14
13
11
10
9
9
4
3
0

0
3
0
4
1
2
1
1
1
0
2
1
0
0
0

4
2
5
3
7
8
13
14
16
18
17
18
24
25
28

72
72
69
67
61
56
43
40
34
30
29
28
12
9
0

40
33
33
28
28
24
22
22
15
5

Inzerce

Cofee – bar / kavárna Měřín, Náměstí 46, Měřín
pořádá

Letní rockový mejdan s Richardem Lavičkou a BARON beat
KDY :

5.8.2017 , 21.00 hod – 02.00 hod

KDE :

Kavárna Měřín – dvůr bývalé Galy

Kontakty : tel : 777 773 325, mail : cofeebarexist@gmail.com

FINANČNÍ PORADNA
Novinka v našem portfoliu

Dnes pro vás máme velmi zajímavou novinku na které se nás
klienti často ptají.
Povedlo se nám přidat do našeho portfolia nového partnera, který
se specializuje na pojištění klientů do zahraničí. Jako jeden z
mála umí zajistit léčebné výlohy na NEOMEZENÝ limit a
odpovědnost na 25 mil. Kč.
Zajištění je možné
sjednat nejen pro klienty
co jedou na dovolenou k
moři nebo na hory, ale i
pro klienty, kteří jezdí
např. s kamionem nebo
pro podnikatele,
obchodní zástupce atd.

Většina klientů si sjedná cestovní pojištění, ale ptá se, jak zajistit
to, aby když se jim rozbije auto, tak aby se bez potíží dostali zpět
a nemuseli vše platit ze svého. Jedná se o PŘIPOJIŠTĚNÍ
VOZIDLA k cestovnímu pojištění s velmi zajímavým limitem
na 20 000 Kč, který je dostatečný skoro po celé Evropě.

