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  OKÉNKO  RADNICE 

 

Vážení spoluobčané, 

s blížícím se jarem bych Vás rád seznámil s plánovanými investičními akcemi, které již 
probíhají nebo které budou zahájeny později v průběhu roku. Budova základní školy 
v Měříně, která byla uvedena do provozu v roce 1973, je rozšiřována o přístavek v přední 
části. Jedná se o výstavbu 4 učeben a zázemí pro využívání tělocvičny z řad veřejnosti. 
Stejně tak je rozšiřována mateřská škola o jednu třídu a malý sál pro sportovní vyžití a 
odpočinek. Probíhají práce na výstavbě šaten a toalet na školním hřišti a příprava výstavby 
dětského hřiště na Balince. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu pokračuje na ulicích 
Černická a Růžová, od dubna budou zahájeny stejné práce na ulici Zarybník. 

V těchto dnech probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby autobusového 
terminálu (nádraží) a úpravy přilehlých chodníků a parkovišť na náměstí. Stavba by měla být 
zahájena počátkem dubna. Bude omezena doprava osobních automobilů u nákupního 
střediska a po dobu výstavby budou zřízeny provizorní zastávky autobusů. 

Mezi připravované akce můžeme zařadit druhou etapu chodníku na ulici Brněnská 
s přechodem na Blízkovské, na kterou bude navazovat rekonstrukce komunikace směrem 
do Netína. Zahájeny budou práce na výstavbě inženýrských sítí pro rodinné domy u Pustiny. 

 
  Nyní bych Vás chtěl upozornit na trvalé porušování na zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů v záležitosti parkování vozidel na místních 
a účelových komunikacích. V dané souvislosti je třeba odkázat na § 25 odst. 3 zákona o 
silničním provozu, podle něhož při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh 
široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.       
 Pokud tedy po stání vozidla nezůstane na příslušné pozemní komunikaci (místní či 
účelové), která je obousměrná, dopravní prostor široký nejméně 6 metrů (tj. nejméně 3 
metry pro každý směr jízdy), pak mimo výjimek stanovených místní úpravou silničního 
provozu (např. parkoviště) nesmí na této pozemní komunikaci vozidlo stát. 

A ještě poslední záležitost ohledně venčení psů na veřejnosti. S roztáním sněhu se 
objevují psí exkrementy na veřejných prostranstvích a chodnících a mnoho občanů si 
právem stěžuje. Žádáme majitele psů, aby po svých mazlíčcích uklízeli. 
 

Přeji Vám všem hezké nadcházející jaro a snad už i konečně omezení šíření virové 
nákazy. 

 
 Ing. Jiří Servít 
     starosta 
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USNESENÍ č.   7/2020 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 16.12.2020 v 17.00 

hodin 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
I. SCHVALUJE : 
1. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 7/2020. 
2. Program jednání ZMM 7/2020. 
3. Znění výzvy k podání nabídek, zadávací dokumentace a návrh Smlouvy o dílo do 
    výběrového řízení na zhotovitele stavby „Městys Měřín – dopravní terminál“. 
4. Veřejnoprávní smlouvy na rok 2020. 
5. Předložené Dohody o provedení práce a o zastoupení v roce 2021. 
6. Navržené odměny zastupitelů. 
7. Rozpočtové opatření 10/2020/6ZMM ze dne 16.12.2020 ve výši 6 177 806,- Kč. 
8. Střednědobý výhled rozpočtu městyse Měřín na období 2022-2026. 
10.Rozpočet městyse Měřín na rok 2021. 
11. Stanovení kompetencí na rok 2021 radě městyse , účetní a správci rozpočtu. 
12. Podání žádosti o dotaci na akci ,, Městys Měřín – odstavná a manipulační plocha 
      „ZARYBNÍK“ z Ministerstva pro místní rozvoj, dotačního programu Podpora obnovy  
      a rozvoje venkova, podprogramu DT 117d8210C. 
13.Nabídky firmy Rekostav Velké Meziříčí na úpravu veřejného osvětlení a rozšíření 
      kabelové televize na ulici Zarybník – příprava na optickou síť. 
 

II. BERE NA VĚDOMÍ : 
1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva městyse Měřín. 
2. Zprávu z jednání Rady městyse Měřín. 
3. Příkaz České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod.  
    a rozhodnutí rady ze dne 9.12.2020  o úhradě pokuty. 
 

III. POVĚŘUJE : 
1.Starostu podáním žádostí o dotace z programů MMR ČR, MF ČR, MŽP ČR, SFDI ČR, MŠMT 
    ČR, MASMOST Velké Meziříčí. 
2. Radu městyse provedením rozpočtových opatření ke konci roku 2020 v příjmech 
     i výdajích. 

Ing. Jiří Servít,  starosta v.r. 
************************************************************************** 
Výpis ze zápisu  z jednání č. 18 Rady městyse Měřína konané dne 31.12.2020  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM schválila Rozpočtové opatření číslo 11/2020/5RMM. 

3. RMM schválila pracovní smlouvu s …..na pozici pečovatelka po dobu pracovní 

neschopnosti dosavadní pečovatelky. 

4. RMM schválila přílohu č.3 Směrnice č.8 -Cestovní náhrady 
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Výpis z  jednání č.1 Rady městyse Měřín konané dne 13.1.2021 
 

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM  projednala  žádost …, o dvě změny v územním plánu   MM a jeden přesun věcného 
břemene. RMM rozhodla vyvolat s žadateli jednání. 
 

3. RMM rozhodla schválit nový platový výměr ředitelky ZŠ p. Mgr. Hlávkové a nový platový 
výměr ředitelky MŠ Jany Janů. 
 

4. RMM projednala Žádost o vyjádření ke stavbě přípojky el: „Pustina, příp. NN, p.č.157/1, 
…“. RMM rozhodla souhlasit se stavbou s podmínkou, že místní komunikace dotčená 
stavbou bude po uložení přípojek opravena v celé své šíři. 
 

5. RMM vzala na vědomí žádost p. Jaroslava Holého a žádost p. J. Navrátila o provozování 
atrakcí na pouti 2021. RMM rozhodla sdělit žadatelům, že o nájemci plochy bude 
rozhodovat až po skončení covidových opatření. O výběrovém řízení budou žadatelé 
informováni. 
 

6. RMM projednala informaci fi GasNet, a.s. o tom, že dle rozhodnutí ERU o změně 
regulovaného nájemného na základě smlouvy č. 4000200143 za plynárenské vedení. Dosud 
platili 5 169,-Kč/rok, nově od 1.1.2021 budou platit 675,- Kč. RMM rozhodla požádat JUDr. 
Zdvihala Zdeňka o posouzení této informace.   
 

7. RMM projednala návrh smlouvy mezi MM a Krajem Vysočina o právu provést stavbu na 
pozemcích Kraje Vysočina s tím, že po skončení stavby bude provedeno zaměření a 
majetkové vypořádání. Jedná se o úpravu trasy chodníků na křižovatce II/602 s komunikaci 
III/35433 směrem na Blízkov. RMM rozhodla postoupit smlouvu na nejbližší zasedání ZMM. 
 

8. RMM vzala na vědomí Oznámení Krajského úřadu kraje Vysočina o zahájení správního 
řízení o nepodstatné změně v provozu pro výkrm prasat v Měříně, firmy AGROFARM, a.s. 
Jedná se změnu v provozním řádu organizace. 
 

9. RMM projednala žádost …., o pronájem bytu v DPS. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že 
v současnosti není žádný byt volný. 
 

10. RMM projednala dopis od Technických služeb města VM, s.r.o.  s návrhem Dodatku č.13 
o změnách v zákonech o odpadech a z toho vyplývající dopady na služby vyvážení odpadů a 
jejich ukládání. RMM rozhodla předložit dopis k projednání na nejbližší jednání ZMM.  
 

11. RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD:  31.7.2021 - svatba 
 

12. RMM projednala Záznam z jednání LDO Měřín ze dne 6.1.2021 a návrh Dodatku 
č.6  Nájemní smlouvy na lesy ve vlastnictví LDO Měřín.  V Dodatku je nejdůležitější návrh na 
snížení nájemného spoluvlastníkům na 0,1% z tržeb za prodané dříví. 
RMM rozhodla postoupit tento návrh na nejbližší ZMM.  
S Dodatkem musí souhlasit zastupitelstva všech 15 obcí. 
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13. RMM  vzala na vědomí oznámení Katastrálního úřadu, pracoviště Velké Meziříčí o 
konání revize údajů v katastru Pustina u Měřína. Revize se bude provádět v období 8.3.2021 
do cca 30.9.2022. RMM jmenovala starostu J.Servíta jako osobu spolupracující s KN za 
účelem provedení této revize. RMM rozhodla o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desku. 
 

14.RMM projednala dva materiály obdržené z MÚ VM, odbor výstavby a územního 
plánování od  Bc.Švihálkové:   

• „Vyhodnocení stanovisek připomínek z návrhu Změny č.1 ÚP Měřín“ 

• „Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek“ 
RMM pověřila starostu dalším jednáním s p.Švihálkovou a souhlasí s odesláním materiálů 
na Krajský úřad Kraje Vysočina.  
************************************************************************* 
Výpis z  jednání č.2 Rady městyse Měřín konané dne 3.2.2021  
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM rozhodla pověřit starostu městyse vypracováním veřejné výzvy na pracovní místo 
administrativního pracovníka. 
 

3. RMM   projednala návrh Smlouvy o dílo předložený p. Ivanou Tužínskou na zpracování 
žádosti a administraci projektu „ Stavební úpravy chodníku a křižovatky silnic II/602 a 
III/35433- Blízkovská ul. 

• Zpracování žádosti…. 20.000,-Kč 

• Zadávací řízení…………25.000,-Kč v případě zakázky malého rozsahu nebo 0,5% min 
40.000,-Kč při otevřeném řízení  

• Administrace projektu v průběhu výstavby, předání dokumentace na SFDI, žádosti o 
platbu atd…  
3% z uznatelných nákladů, nejméně 40.000,-Kč. 
RMM rozhodla nabídku přijmout. 

 

4. RMM projednala žádost Spolku Lungta o vyvěšení vlajky Tibetu v rámci kampaně „ Vlajka 
pro Tibet“. RMM rozhodla vlajku nevyvěsit. 
 

5. RMM projednala žádost spolku STŘED, z.ú. (zapsaný ústav) Třebíč o fin. příspěvek na 
provoz telefonní Linky důvěry 1,-Kč/ obyvatele.  RMM rozhodla poskytnout příspěvek ve 
výši 2.000,-Kč. 
 

6. RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD:  
2.10.2021 oslava 
18.12.2021 Firemní večírek 
21.12.2021 Firemní večírek 
 

7. RMM projednala a vzala na vědomí Výroční zprávu Školy umění v Měříně, z.s. za rok 
2020.  V ŠUM se podle této zprávy vzdělávalo v roce 2020 101 dětí z Měřína a okolí, z toho 
32 dětí z Měřína. Dále projednala návrh na prodloužení nájemní smlouvy na prostory 
v hasičské zbrojnici. RMM rozhodla vyvěsit záměr pronájmu.  
RMM děkuje všem učitelům za práci, kterou vykonali pro vzdělání dětí. 
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8a. RMM schválila účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Mateřské školy Měřín za rok 
2020 ve výši  183 296,12 Kč a jeho převedení do rezervního fondu. 
8b. Dále RMM schválila odpisový plán MŠ Měřín na rok 2021.  
 

9.a.  RMM schválila účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Základní školy Měřín za rok 
2020 ve výši  101.185,53 Kč a jeho  rozdělení takto: 

• 71.185,53 převedení do rezervního fondu. 

• 30.000,-Kč do fondu odměn 
9b. Dále RMM schválila odpisový plán ZŠ Měřín na rok 2021.  
 

10. RMM projednala  a schválila Inventarizační zprávu majetku městyse Měřín za rok 2020 
předloženou inventarizační komisí městyse Měřín.. 
RMM děkuje tímto inventarizační komisi za odvedenou práci. 
 

11. RMM vzala na vědomí žádost … o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS. 
RMM rozhodla sdělit žadatelce, že bude zařazena do seznamu uchazečů. 
 

12. RMM projednala znění smlouvy o výkupu pozemků pod Dřevo-družstvem s ... RMM 
rozhodla předložit návrh smlouvy na příští jednání ZMM. 
 

13. RMM vzala na vědomí změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu Městys Měřín -
stavební úpravy ZŠ Měřín a to převod nevyčerpaných prostředků dotace do roku 2021 ve 
výši 644 458,-Kč na základě podání žádosti městyse Měřín na MF ČR. 
 

14.RMM projednala možnost uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do 
dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu pro období kalendářního roku 
2021. RMM pověřila starostu podáním příslušné žádosti. 
 

15. RMM objednala projekt od firmy AZklima na rekonstrukci vzduchotechniky ve školní 
jídelně. 
 

16.RMM projednala a aktualizovala oznámení o projednání návrhu  VM V. úplné aktualizace 
územně analytických podkladů ORP Velké Meziříčí.  

 

17.RMM pověřuje úřad městyse zaregistrováním klientů DPS starších 80 let v registračním 
systému určeném pro vakcinaci dle jejich zájmu. 

 

18.RMM rozhodla objednat likvidaci stavební suti obyvatel Měřína u společnosti GREMIS. 
Dále RMM rozhodla pověřit úřad městyse stanovením vhodných lokalit pro odkládání 
stavebního odpadu pro stavební akce. 

 

19.RMM schválil znění výzvy k podání nabídek na stavbu „ Městys Měřín – dopravní 
terminál“. 

20. RMM stanovila termín otevírání obálek na stavbu „Městys Měřín – dopravní terminál“ 
na středu 24.2.2021 v 10:15 hod. Zároveň stanovila komisi na otevírání obálek ve složení: 
Ing. Servít, Ing. Tužinská, Ing. Dana Černá, Ivo Horák, Ing. Josef Krčál 

 

21.RMM projednala žádost p… o souhlas s umístěním stavby na p.č.52/8 v k.ú.Pustina dle 
projektové dokumentace. RMM se stavbou souhlasí. 
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Statistika obyvatelstva 

 
V roce 2020 se : 
 
Narodilo  celkem       :               23 dětí          -    13 chlapců , 10 děvčat 
 
Přistěhovalo se           :             29 obyvatel 
 
Odstěhovalo se           :            40 obyvatel 
 
Zemřelo                        :             21 obyvatel    -     14 mužů, 7 žen 
 
 
K  1.1.2021                          c e l k e m                 1 948 obyvatel 
z toho  
Měřín     1806 obyvatel  922 mužů 
         884 žen 
Pustina     142  obyvatel              73 mužů 
                     69 žen 
**************************************************************** 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixers.cz%2Fnalepky%2Fstastna-rodina-rucne-kreslenych-45982945&psig=AOvVaw3pEBamoXrg3ESdyWyhGbAm&ust=1614246215738000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjRxqFwoTCLiPuPmdgu8CFQAAAAAdAAAAABAJ
javascript:void(0)
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OKÉNKO KNIHOVNY 

Stejně jako v loňském roce, i tentokrát v prvním čísle letošního zpravodaje nabízím krátké 

ohlédnutí za uplynulým rokem v podobě statistických čísel.  

Z tabulky je patrné, že klesl počet nově registrovaných čtenářů. Úbytek tvoří hlavně čtenáři 

do 15 let, což může souviset s uzavřenými školami. V knihovně také proběhly knihovnické 

lekce pouze v září a jen pro druhé třídy ZŠ. Poprvé se také pasovali na čtenáře druháčci místo 

prvňáčků, protože na jaře tuto akci nebylo možné uskutečnit. S počtem čtenářů souvisí i 

počet výpůjček, zde je vidět úbytek dětských čtenářů ještě zřetelněji. Výpůjčky dětských knih 

poklesly, naopak výpůjčky knih určených dospělým čtenářům se oproti roku 2019 zvýšily. 

Zvýšil se i počet návštěvníků, kteří v loňském roce navštívili knihovnu, toto číslo je možná 

trochu zavádějící, během března a dubna se automaticky prodlužovaly veškeré výpůjčky, tedy 

i těm čtenářům, kteří nechodí pravidelně každý měsíc. 

 

 

 

 

Během jarního uzavření knihovny jsem začala nabízet donáškovou službu knih domů a jsem 

ráda, že ji čtenáři využívají i nyní, kdy knihovna funguje v omezeném režimu a půjčovat smí 

pouze přes okno. Pokud máte zájem o donášku knih nebo chcete nějaké nachystat na půjčení, 

neváhejte si zavolat nebo napsat mailem: 

✓ tel: 601 591 309 

✓ mail: knihovna.merin@gmail.com 

Rok 2020 byl pro knihovnu také rokem renovace. Nejprve se celý fond za pomoci žáků z třídy 

8.B ZŠ Měřín přestěhoval do náhradních prostor. Poté, co byla knihovna zrekonstruována a 

vybavena novými regály, přišli s pomocnou rukou z řad osmáků Adam Řezníček, Lukáš 

Nedomanský a Radim Čížek a všechny knihy odnosili zpět do „nové“ knihovny. Všem, kteří se 

podíleli, bych chtěla ještě jednou poděkovat. 

V současné době pokračuji v aktualizaci fondu, přeznačování a obalování knih. Knihovní fond 

má aktuálně 5 399 knihovních jednotek, z toho je 955 naučná literatura a 4 444 beletrie.  

 2018 2019 2020 
Registrovaní čtenáři 143 168 152 
- z toho do 15 let 57 70 59 

Návštěvníci celkem 1314 1383 1447 
- návštěvníci knihovny 993 1169 1357 

- návštěvníci internetu 25 17 5 

- návštěvníci vzdělávacích akcí (MŠ + ZŠ) 296 197 80 

Výpůjčky celkem 3338 3809 3551 
- naučná dospělým 203 194 143 

- beletrie dospělým 1876 2131 2236 

- naučná dětem 113 114 118 

- beletrie dětem 742 973 805 

- periodika 404 397 249 
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Novinky 

Literatura pro děti a mládež 

Kdo by neměl rád pohádky? Ester Stará v knize Koho sežere vlk – 

7 pohádek jak je znáte i neznáte přichází s nevšedním 

vyprávěním klasických pohádek, kdy si děti podle obrázků samy 

mohou vybrat, jak bude pohádka pokračovat. Díky nápaditým 

ilustracím Milana Starého můžete knihu číst stále dokola a pokud 

máte dostatečně bujnou fantazii, pokaždé Vám vznikne jiná 

pohádka.  

Nedráždi bráchu bosou nohou od Ireny Hejdové je kniha, která vtipně popisuje sourozenecké 

peripetie, jenže když se se svým sourozencem dostanete do problémů, tak musíte začít 

spolupracovat a nejlépe i se čtenáři. Interaktivní čtení pro malé i velké sourozence. 

Literatura pro dospělé 

Druhý díl oblíbené knihy Šikmý kostel od Karin Lednické pokračuje 

děním v letech 1921 – 1945. Příběh i tentokrát vychází ze skutečných 

událostí a odkrývá historická témata karvinského regionu, o kterých se 

příliš nahlas nemluví. 

Zuzanin dech je knihou autorky Terezy Jandové píšící pod 

pseudonymem Jakuba Katalpa. Zachycuje příběh Zuzany, mladé 

židovské dívky, jejíž osud je v době druhé světové války předem daný 

– transport a koncentrační tábor, ale co po návratu, jak se vyrovnat se 

světem kolem sebe s tím, co si nesete uvnitř? 

 

Nadále rozšiřuji fond o knihy zařazené do povinné a doporučené četby, nově zde můžete najít 

např. divadelní hry Václava Havla, Démanty noci od Arnošta Lustiga, sebrané spisy Ladislava 

Klímy Vteřiny věčnosti nebo sbírku všech básní Václava Hraběte Blues. Ráda bych také 

upozornila na možnost bezplatného stahování e-knih z webových stránek Městské knihovny 

v Praze, kde je velké množství knih právě z doporučené četby a momentálně jsou zde 

bezplatně i ty, které ještě podléhají autorským právům. 

Přeji Vám všem pevné zdraví a budu se těšit na setkání s Vámi v knihovně. Knihovnu totiž 

netvoří jen knihy, ale především Vy, čtenáři. 

 

 Lucie Čížková 
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Okénko mateřské školy 

          Měsíce leden a únor stále poznamenávala epidemie coronaviru.            

Školku navštěvovala více jak polovina dětí.  Ostatním předškolákům, zůstávajícím doma,  

jsme posílali  přehled činností .  Od 8. do 12.2.  bylo naše zařízení z důvodu karantény a 

výskytu onemocnění covid  uzavřeno. Všichni zaměstnanci i děti, kteří chodili o jarních 

prázdninách do školky, byli  testováni.  Otevřít jsme mohli hned následující týden, ale 

s omezením. Vrátili jsme se k systému, který byl zaveden na jaře. Děti si vybíráme u 

vchodových dveří ,  omezili  jsme kontakty v prostorách školy. Jen s těmi nejmenšími mohou 

chodit rodiče.  Děti, které mají maminku doma, chodí po obědě.  Třídy jsou několikrát 

denně dezinfikovány  a ošetřeny ozónovým generátorem. 

          Všechny připravované akce pro děti se zatím ruší, přesto je ve třídách 

veselo. 

 

 

 

Připravujeme se  na zápis. 

V letošním roce,  díky přístavbě školy, vznikne třída pro2-3leté děti. Místa, která 

nezaplníme,  nabídneme dětem i z nespádových obcí. Prosím sledujte webové stránky školy 

s nejčerstvějšími informacemi. 
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Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Měřín – Činnost spolku během roku 2020 

V letošním roce jsme opět uspořádali naši tradiční výstavu drobných zvířat při příležitosti 

Měřínské pouti. Tradiční událost to jistě byla pro nás ale i pro zúčastněné chovatele a 

návštěvníky. Vše se i přes celosvětové obtíže povedlo a mohli jsme se zde sejít na 33. 

ročníku Místní pouťové výstavy. 

Na této akci se sešlo více králíků než v předešlých letech avšak počty drůbeže a holubů 

lehce klesli. 

V rámci místní výstavy bylo k vidění 173 králíků různých plemen a barevných rázů. Drůbež 

se sešla v počtu cca 50 kusů a bylo vystaveno 81 holubů, oběma expozicím také nechyběla 

pestrost. V druhém ročníku Okresní Expozice chovných kohoutů, která je pěknou stále ještě 

novinkou na výstavě, se „utkalo“ 14 chovných kohoutů. Nechyběla také bohatá ukázková 

expozice nebo příjemné občerstvení. V Netíně o pouti se naše propagační výstavička 

bohužel neuskutečnila, ale věříme, že se za rok její 6. ročník konat bude. 

  

Také jsme vyrazily na výstavy pořádané okolními organizacemi chovatelů. Ty, které nebyly 

zrušeny kvůli pandemii, jsme navštívili poctivě jako v minulých letech. Naše Měřínská 

zvířata byla na výstavách v: Beranově, Puklicích, Velké Losenici, Brtnici, Novém Městě na 

Moravě (Horácká Výstava) Velké Bíteši, Křižanově a na Meziokresní výstavě v Novém Městě 

na Moravě. Někteří naši chovatelé sbírali během roku na těchto vypsaných výstavách 

ocenění - čestné ceny udělované delegovanými posuzovateli. Kvality v chovech členů 

nezapře. 

Mimo výstavní činnost ale náš spolek také nezahálel, nahrubo se srovnal terén v zadní části 

areálu, a vybudoval se tam plechový montovaný hangár na místo staré nástavby 

z nákladního automobilu, který bude sloužit stejnému účelu - jako sklad výstavních potřeb. 

Na příští rok je plánovaná úprava a zkrášlení zadní chaty, zejména prostor občerstvení a 

finální terénní úpravy na pozemku. Plánů máme dostatek i pro další roky ale to je ještě 

v nedohlednu. 

Závěrem chci moc poděkovat všem, co se na naší výstavě podíleli jakožto sponzoři, 

vystavovatelé, organizátoři či návštěvníci. Velké poděkování za podporu také jistě patří 

Městysu Měřín a Okresní Organizaci Žďár nad Sázavou. Samozřejmě chci poděkovat i všem 

členům naší organizace. Doufám, že se naše přání splní a budeme se moci v roce 2021 

všichni opět setkat. 

 

         Za ZO ČSCH Měřín – Jednatel 

          Králíček Stanislav 
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TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA 2021 

     Letošní sbírka se z epidemiologických důvodů konala netradičně. Téměř do poslední 

chvíle nikdo nevěděl, jakým způsobem vlastně sbírka proběhne. V sobotu 16. 1. obešli 

samotní vedoucí bez pokladniček domy a napsali na ně svěcenou křídou K + M + B + 2021. 

Zároveň do schránek rozdali tříkrálový leták a cukřík. Pokladničky byly umístěny v Měříně do 

23. 1. v prodejně Coop, Zahrádkář, Nápoje, v lékárně a na obecním úřadě. Vybíralo se také 

23. a 24. 1. před a po mši sv. u kostela.  

     V okolních obcích byly dle možností umístěny pokladničky na obecních úřadech, 

v obchodech nebo vybírali vedoucí v předem ohlášenou dobu na stanoveném místě. 

     Vedoucí spolupracovali i za takovýchto nelehkých podmínek výborně a zaslouží si 

pochvalu. 

     Celková částka za Měřínsko činí 103.417,- Kč. Nemůžeme ji ovšem srovnávat s částkou 

z minulých let, protože lidé mohli přispívat mimo jiné i bankovním převodem přímo na účet 

Charity. Nicméně si myslím, že se podařila vybrat a  Charitě předat pěkná sumička peněz, i 

když lidé nebyli osobně kontaktováni. 

     Přeji si, aby v příštím roce píseň My tři králové jdeme k vám zazněla z úst i malých 

dětských koledníků, kteří bohužel tentokrát museli zůstat doma.     

 

Vybraná částka v jednotlivých 
obcích: 
Měřín + Pustina     46.646,- Kč 
Pavlínov                  13.955,- Kč 
Blízkov                    11.019,- Kč 
Stránecká Zhoř        8.371,- Kč 
Jersín                         6.152,- Kč 
Meziříčko                  5.200,- Kč 
Chlumek                    4.649,- Kč 
Černá                         2.600,- Kč 
Milíkov                      1.850,- Kč 
Dědkov                      1.255,- Kč 
Geršov                          920,- Kč 
Nová Zhoř                    800,- Kč 
 
              
   L.Chlubnová 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://dobryzpravy.cz/tri-kralove-aneb-kdo-to-zpiva-za-dvermi/%26psig%3DAOvVaw1UpA71B7ipsQINs5Ld03_i%26ust%3D1575725373677431&psig=AOvVaw1UpA71B7ipsQINs5Ld03_i&ust=1575725373677431
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Současná situace pořádání akcí opět nepřeje, proto nebudeme připravovat jarní 

bazar dětského ošacení a sportovních potřeb. 

 

Letní tábory s Kolpingem 

 
Tak jako minulý rok přípravy obou letních táborů pokračují. Doufáme, že se letní tábory 

budou moci uskutečnit podle plánu, tak jako minulý rok. Připravujeme tábor v Brtnici u Jihlavy 

v termínu 18. až 23. července pro dvacet dětí a tábor v Blansku v termínu 31.července  až 

6.srpna  pro šedesát dětí.  

 

 
 
ilustrační foto - Blansko 
         Za KR Měřín Karel Pacal 
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FARNÍ   OKÉNKO 

 

Vážení občané, farníci! 

Občas slyšíme: chtěl bych vám sdělit lepší zprávy, ale bohužel. A pak následuje výčet toho, 

proč to lepší nenastalo. Myslím, že toto tvrzení můžeme spojit i s dobou, kterou prožíváme.  

Denně několikrát přichází nové zprávy o stavu epidemie, a pokud není zrovna něco nového, 

opakují se ty staré, temné scénáře.  Od některých z vás slyším: od rána do večera v televizi 

není nic jiného. Řekneme si, tak proč tu televizi pouští, proč to poslouchají? Jedna z odpovědí 

je, že doufají, že konečně zazní nějaké slůvko naděje, zasvítí nějaké světlo na konci tunelu, 

které za chvíli, po rozsvícení opět nehasne. Jiný postoj zaznívá ve slovech skupinky lidí, která 

prohlašuje, že to už ani neposlouchá a televizi nepouští, tvrdí, že mají klid. Určitě, ale je 

řešením „hlava v písku?“ Také si kladu otázky, také hledám odpovědi a zaujímám postoje, o 

kterých jsem přesvědčen, že jsou správné.  

Před týdnem jsme vstoupili do postní doby. Hned na počátku se čte z bible příběh o Ježíši, 

který odchází na poušť a je tam celých čtyřicet dní. Pod vlivem tohoto pobytu se odvíjí tři roky 

jeho života. Mnoha lidem pomohl, mnohé povzbudil, dodával sebevědomí, uzdravoval… 

Jedna rodina s dětmi se rozhodla prožívat tuto dobu tím, že budou často číst z bible. Hned 

první text byl o Ježíši na poušti. Tatínek si chtěl ověřit, zda si to děti zapamatovaly a zda textu 

porozuměly. Dává otázku: Děti, proč byl Ježíš čtyřicet dní na poušti? Po chvíli, tázavým 

způsobem,  jedno z dětí odpoví: že by byl v karanténě? Nebo měl covid?  

Postní doba nám neříká, že byl Ježíš nakažený, či zkažený, ale říká, že všem, kdo jsou nakaženi, 

nemocní nějakým virem, zasaženi zlem, je nablízku a chce pomoci. Křesťanům není neznámý 

pojem karanténa. Prožívají ji zvláště v postní době. Čtyřicet dní se více učí poznávat Ježíše a 

čerpat od něho léky k uzdravení. To pomyslné světlo na konci tunelu vidíme. Nyní procházíme 

postní dobou, do které se více soustřeďuje to těžké, bolestné, i příklad Ježíše, který zakončil 

svůj život na Kalvárii. Tím, ne pomyslným, ale reálným světlem na konci tunelu je jeho 

Zmrtvýchvstání, které budeme slavit o velikonočních svátcích. Moci páni v rámci boje s virem 

chtějí velikonoce uzavřít do tvrdého omezení. To snad mohou, ale nemohou uzavřít 

velikonoční poselství o životě. Konec konců nepodařilo se to tenkrát, nepodaří se to ani dnes 

– i s vaší pomocí.  

   Vážení občané, farníci, každý z nás rozhoduje o tom, pod jaký vlivem bude žít a co předá 

svému okolí, dalším generacím.  
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Přeji vám všem, v této nelehké době, hodně sil, úsměvných situací, radost ze setkání s přáteli, 

radost z toho, že si všimnete na druhých i něčeho krásného a prosím Ježíše, aby vám pomáhal 

a posiloval vás.             

 

Z vody a Ducha svatého se zrodili a byli přijati do církve: Nela Kateřina Zachová z Meziříčka, 

Šimon Maštera z Měřína, Adéla Anna Trojanová z Měřína. 

V roce 2021 jsme se ve víře ve věčný život a s nadějí na setkání rozloučili:  

S Karlem Holubem z Meziříčka, Jiřinou Bartuškovou, která žila v DD V Sokolnicích, Věrou 

Kubišovou z Chlumku, Jarmilou Kourkovou, která žila v DD V Mitrově, Františkem Slabým 

z Meziříčka, Stanislavem Sobotkou z Měřína, Marii Kratochvílovou z Jersína. 

Co je před námi 

Náš kostel trochu změnil svoji tvář. V uplynulých dnech jsme započali s přípravami na 

výmalbu našeho kostele. Zakryli jsme varhany a oltáře folií, aby bylo vše chráněno proti 

prachu a nečistotám. Odnesli jsme jednu řasu lavic a uskladnili v kapli u zpovědnic. V kostele 

prožíváme početní omezení, proto lavice nejsou potřeba. Zahajujeme odstranění závadných 

omítek a opravou všech omítek. Po opravě bude třeba čas na vyschnutí nových omítek. 

Plánujeme, že vlastní výmalba by započala na počátku května. Výmalba bude probíhat ve 

dvou etapách. Do té doby budou bohoslužby, včetně případných pohřbů, probíhat v kostele. 

Pro čas malování máme náhradní řešení.  

                                                                                                      Mgr. Josef Havelka, farář 
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Registrace do květnové výzvy Do práce na kole 2021 už běží, připojte se a 
vyhrajete několikrát 

 
Soutěžní měsíc květen a 11. ročník výzvy Do práce na kole jsou sice ještě daleko, ale už teď 
otevřel pořádající spolek AutoMat registrace účastníků. Přichází také s každoročně novým 
vizuálem tentokrát od Toy_Box, letos i s vlastní appkou a také možností soutěžit, i když 
„trčíte“ doma. Bezmotorová doprava dostává v době pandemie nový smysl a firmy mohou 
akci využít jako bezpečný teambuilding. „Soutěž hodnotí především pravidelnost 
bezmotorového pohybu a je jedno, jestli preferujete cestou do práce kolo, nedáte dopustit 
na koloběžku, chodíte radši pěšky nebo volíte cestu poklusem. Na vylosované 2–5členné 
týmy pak čeká řada velmi příjemných cen. Výkonnostní kategorie se sice oceňuje jen 
symbolicky, ale žebříčky překonaných kilometrů jsou oblíbeným nástrojem přátelského 
zápolení,“ popisuje krajský radní pro cestovní ruch Roman Fabeš a připomíná, že 
zaměstnavatelé mohou soutěžit také o titul Cyklozaměstnavatel roku. 
  

 
  
 V loňském roce se do celorepublikové kampaně zapojilo 16 tisíc účastníků, z toho na 
Vysočině 763 osob. K akci Do práce na kole každoročně patří účastnické tričko v originálním 
designu. Ten letošní vytvořila výtvarnice a komiksová autorka Toy_Box, která je aktuálně 
nominovaná na cenu Czech Grand Design. K příjemnějšímu zapisování cest, a tedy i sběru 
následně anonymizovaných dat, bude od letoška sloužit i vlastní appka od firmy Ackee. 

Kraj Vysočina podporuje již několik let účastnická města na Vysočině. „Můžete se tak zapojit 
v Jihlavě, Třebíči, Žďáru nad Sázavou, Havlíčkově Brodě nebo Pelhřimově a vyhrát jedno 
z pěti jízdních kol, která na podporu kampaně a jako motivaci účastníků věnuje Kraj 
Vysočina.  Máte šanci nejen vyhrát některou z cen, zcela jistě si vylepšíte svoji kondici, 
užijete si fajn soutěžní teambuilding a v neposlední řadě podpoříte čistou mobilitu ve svém 
městě,“ povzbuzuje účastníky krajský cyklokoordinátor Petr Stejskal.  

Registrace účastníků je možná už 
nyní na www.dopracenakole.cz  

 

 

• Petr Stejskal, odbor kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu 
Krajský úřad Kraje Vysočina 
• tisk@kr-vysocina.cz  

 

https://www.dopracenakole.cz/
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Kdo je připraven, není překvapen. A platí to i při výsadbě stromů 

Podle národní Zprávy o životním prostředí za rok 2019 bylo v lesích v tomto 
roce poprvé v historii vysazeno více listnáčů než jehličnanů, a to v poměru 
14,7 tisíce ha ke 14 tisícům ha. V roce 2019 jehličnany představovaly celkově 

71 % plochy lesa, přestože dle doporučené skladby by jejich podíl měl být pouze 64,4 %. 
Kůrovcová kalamita bohužel neskončí ani rokem 2021, pouze se mírně utlumila s ohledem 
na podmínky počasí. Objem nahodilé těžby v nestátních lesích za rok 2020 odhaduje 
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR ve výši 14,6 miliónu kubíků dřeva. Podle 
odhadu CZECH FOREST think tank bylo v roce 2020 kůrovcem napadeno dalších 35 až 40 
milionů kubíků dříví a škody dosáhly 44 miliard korun. 

„Kraj Vysočina má okolo 48 tisíc nestátních vlastníků lesa, kteří mohou využít finanční 
prostředky na obnovu poničených lesních porostů a výsadbu lesních dřevin podle Nařízení 
vlády č. 30/2014 Sb. Zde jsou uvedeny všechny náležitosti a podrobné informace včetně 
jednotlivých kroků, a protože Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a 
zemědělství administruje žádosti o finanční prostředky, lze potřebné informace najít také 
na webu Kraje Vysočina,“ informuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast životního 
prostředí a zemědělství Lukáš Vlček. 

S nastupujícím jarem je potřeba se připravit a naplánovat výsadbu stanovištně vhodných 
druhů listnatých stromů i na pozemcích obcí a jejich okolí podle Národního programu 
Životní prostředí s názvem programu Výsadba stromů s termínem ukončení příjmu žádostí 
do 30. 4. 2021 nebo podle Programu péče o krajinu na výsadbu nelesní zeleně ve volné 
krajině. Dále také z grantu Nadace ČEZ stromy 2021 je možné podávat žádosti pro jarní 
výsadbu (od 1. 2. do 26. 2. 2021) u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách, 
parcích, liniových dřevin, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených 
bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných 
lokalit. Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich 
odrůd. 

Zpravidla do poloviny března je možné podávat žádosti v programu Ochrana biodiverzity, 
který organizuje Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s Ministerstvem životního 
prostředí a LČR, s.p. Do tohoto programu se mohou přihlásit jakékoliv spolky, které chtějí 
udělat něco pro přírodu, např. údržba a instalace ptačích budek, tvorba tůní pro 
obojživelníky, příprava regionálních lučních směsí rostlin nebo péče o odrůdy ovocných 
dřevin, jejich mapování a určování.  

„Kdo se připraví a vše si včas naplánuje a prostuduje, který dotační titul je pro něj 
nejvhodnější, nebude překvapen při odevzdání žádostí o dotace,“ závěrem konstatuje 
náměstek hejtmana Lukáš Vlček. 

• Eva Horná, odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Kraje Vysočina 

• tisk@kr-vysocina.cz  
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