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OKÉNKO RADNICE

Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám čtvrté číslo „Měřínského zpravodaje“ v letošním roce. Léto a
prázdniny jsou nenávratně minulostí, dětem začaly povinnosti ve škole a s podzimem
přichází spousta práce na polích a zahradách. Prodlužují se také večery, kdy bude možné si
zpravodaj v klidu pročíst.
Se zahájením školního roku je velice úzce spjata modernizace kuchyně základní školy a
jejího zázemí, neboť koncem července přišla informace o přiznání dotace na tuto stavbu.
Vzhledem k časovému limitu ukončení stavby v listopadu tohoto roku, bylo okamžitě
zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. I přesto nebude začátkem školního roku
kuchyně v provozu. Škola tedy začíná od 2.září výukou pouze v dopoledních hodinách a bez
obědů.
Mateřská škola, kde proběhla částečná rekonstrukce druhého pavilonu a kompletní
modernizace plynové kotelny, je již připravena do provozu. V příštím roce dojde k zahájení
plánovaného rozšíření školky o jednu třídu s již přiznanou dotací. Nad rámec dotace dojde
k zastřešení obou pavilonů a budovy kuchyně, provedení bezbariérového vstupu, zvýšení
míst pro parkování rodičů u MŠ a příprava ploch na možné budoucí rozšíření dětského hřiště.
V září budou pokračovat
práce na úpravě chodníků v horní části náměstí
vykostkováním dvou ploch ze staré dlažby a celkovým předlážděním. V září zahájíme
dokončení povrchů komunikací a chodníků na Balince III. etapě a osazení elektrických
rozvodů pro IV. etapu. Kraj Vysočina bude v této lokalitě kupovat pozemky v rámci projektu
Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. Opravy cest na Zabráně, Zabránce a parkoviště
u nového hřbitova budou pravděpodobně přesunuty na příští rok, stejně tak, jako veřejné
osvětlení nového hřbitova, prodloužení vodovodu a zřízení vrtu pro zálivku zeleně a hrobů na
novém hřbitově. Rekonstrukce autobusového nádraží je prozatím zařazena v náhradních
projektech.
Rád bych poděkoval kulturní komisi za práci v období prázdnin a práci na přípravách
kulturního programu do konce tohoto roku. Poděkování patří také všem hasičům, kteří
pomáhají se zaléváním obecní zeleně jak v obci, tak na hřbitovech. A na závěr patří
poděkování občanů a úřadu městyse paní Oulehlové a pracovníkům obce za překrásně
upravený starý hřbitov.
Ing. Jiří Servít
starosta
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USNESENÍ č. 3/2019 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN,
KONANÉHO DNE 26.6.2019 v 17.00 hodin
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I. SCHVALUJE :
1. Program jednání ZMM 3/2019.
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 3/2019.
3. Vyčištění toku za mateřskou školou od nánosů a drnů.
4. Smlouvu opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina mezi
Krajem Vysočina a městysem Měřín na stavbu „ Měřín, lokalita východ – komunikace
a inženýrské sítě pro výstavbu RD – sjezd“.
5.Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1208 v k.ú. Měřín po dodání GP.
6.Prodej části pozemku p.č.433 dle GP 212-12/2019 – p.č 433/3 a p.č. 433/2 v k.ú. Pustina u
Měřína.
7.Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 188/1 dle GP 1141-22/2019 z majetku
Kraje Vysočina do vlastnictví městyse.
8.Objednání dopracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby :
„Přístavba, nástavba a stavební úpravy pro rozšíření kapacity Mateřské školy Měřín“.
9.Zadání výběrového řízení na stavbu : „Přístavba, nástavba a stavební úpravy pro rozšíření
Kapacity Mateřské školy Měřín“.
10.Přijetí dotace MMR z programu IROP ve výši 8 524 189,32 Kč na akci : „Přístavba,
nástavba a stavební úpravy pro rozšíření kapacity Mateřské školy Měřín“.
11.Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.17/2018 ze dne 22.11.2018 s předmětem plnění :
„ Měřín, lokalita Balinka – IV. etapa, Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD“
mezi městysem Měřín a CONTENT s.r.o. Brno.
12.Přípravu změny Obecně závazné vyhlášky č.1/2016 s výší místního poplatku 700,-Kč/
os./rok a změnu OZV 2/2016 s účinností od 1.1.2020.
13.Dodatek č.1 k SOD č.16/2018 mezi městysem Měřín a Stylstav s.r.o. Křižanov na akci
„ Přechod pro chodce přes krajskou komunikaci II/348 v Měříně“.
14.Starostovi městyse Měřín mimořádnou odměnu za práce nad rámec jeho povinností.
15.Rozpočtové opatření RO 3/2019/3ZMM ze dne 26.6.2019 ve výši 494.528,-Kč .
16.Nákup 1m2 v k.ú. Pustina u Měřína – p.č.573 do majetku obce dle GP č.216-1/2019.
17. Snížení výměry pozemků určených pro výstavbu k bydlení z plochy Z4 a z plochy Z26.
18. Zařazení 3 hlavních lokalit pro výstavbu rodinných domů k zapracování do územního
plánu ( Pustina – návrh č.8, Králův Kopec – návrh č. 1,2,3,7,16 a Zarybník – návrh
č.5,6,10).
II. BERE NA VĚDOMÍ :
1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva městyse Měřín.
2. Zprávu z jednání Rady městyse Měřín.
3. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
4. Zprávu o činnosti finančního výboru.
5. Zprávu o činnosti výboru pro výstavbu a rozvoj.
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6. Informace o budově Baru u Lípy na pozemku městyse Měřín.
7. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.1911230368 mezi městysem Měřín a COLAS CZ, a.s.
na akci „Městys Měřín, místní část Pustina – chodník podél silnice III/3491, úprava
zastávky HD na silnici II/602“.
8. Přidělení dotace MMR z programu IROP ve výši 2 782 558,55 Kč na akci : „Městys Měřín,
Pustina –CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3491, ÚPRAVA ZASTÁVKY HD NA SILNICI II/602“.
9. Vrácení dotace SFDI na akci „Městys Měřín, Pustina – CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3491,
ÚPRAVA ZASTÁVKY HD NA SILNICI II/602“ z důvodu duplicity dotace.
10.Uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
č. 12517667 mezi městysem Měřín a E,ON Distribuce a.s. Č.Budějovice .
11. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Krajem Vysočina a městysem Měřín
z Fondu Vysočiny, programu „ OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019 „ na akci
„ Víceúčelové hřiště Pustina“ ve výši 127 tis.Kč.
12. Přijetí dotace z MMR ve výši 560.000,-Kč z programu :“Podpora bydlení“.
III. NESCHVALUJE :
1. Prodej pozemku p.č. 1621/8 v k.ú. Měřín.
IV. POVĚŘUJE :
1. Úřad městyse Měřín obesláním podnikatelů zapojených do systému třídění odpadů obce
o sdělení množství vyprodukovaného tříděného odpadu za rok 2018 a obesláním
podnikatelů do systému nezapojených výzvou na zapojení.
Ing. Jiří Servít,
starosta v.r.
*************************************************************************
Výpis z jednání č.11 Rady městyse Měřína konané dne 1.7.2019
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednala návrh Smlouvy o dílo, předloženou Ing.Tužinskou Ivanou na
administraci žádosti MM o dotaci na projekt zasíťování 7 parcel RD v Pustině za cenu
40.000,-Kč. Předpokládaná dotace z MMR je 7x80.000 = 560.000,-Kč.
RMM souhlasila s návrhem Smlouvy a pověřila starostu jejím podpisem.
3. RMM projednala návrh Příkazní smlouvy předložený p. Markétou-Klárou Tužinskou na
administraci výběrového řízení na projekt „Přístavba, nástavba a stavební úpravy na
rozšíření kapacity MŠ Měřín“ za cenu 82.000,-Kč.
RMM souhlasila s návrhem Smlouvy a pověřila starostu jejím podpisem.
4. RMM projednala cenovou nabídku p. Ing. Josefa Novotného na dokumentaci pro
Stavební povolení na Hrubé terénní úpravy, Dešťovou kanalizaci, Komunikace a chodníky na
akci „Měřín, lokalita východ, komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD“ za cenu
37.000,-Kč + 21%DPH. Dále RMM projednala nabídku na PD na tutéž akci za cenu
12.000,-Kč + 21% DPH.
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RMM souhlasila s oběma návrhy a pověřila starostu dalším jednáním a podpisem Smluv.
5.RMM projednala a schválila Směrnici č.12 pro závodní stravování zaměstnanců MM.
6. RMM vzala na vědomí oznámení o zahájení vodoprávního řízení na akci Dálnice D1,
modernizace v úseku Mirošovice –Kývalka, úsek 19 Velký Beranov-Měřín“ a pověřila
místostarostu účastí na jednání ve čtvrtek 18.7.2019 v 9:00 na ŽP na radnici ve VM.
7. RMM projednala Žádost Ministerstva dopravy o souhlas s kolaudací „Dálnice D1 modernizace úsek 18 exit 134 Měřín - exit 141 Velké Meziříčí západ“.
RMM rozhodla požádat ŘSD o projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
kanalizačního sběrače, který má vyústění u mostu na Černou.
Po jejím prostudování a pokud bude skutečné provedení stavby s souladu s našimi
požadavky a sliby ŘSD může být udělen za MM souhlas.
8. RMM projednala cenovou nabídku fi PavEx Consulting,s.r.o.,Brno, na provedení
pasportizací místních komunikací za cenu 29 369,-Kč. RMM rozhodla nabídku přijmout a
rozhodla firmu pozvat na jednání RMM o rozsahu budoucí pasportizace smlouvy.
9. RMM opakovaně projednala Smlouvu o dílo mezi Klobouckou lesní s.r.o., BroumovBylnice a MM na drcení klestu a přípravu ploch po těžbě před následným zalesněním na 1,5
ha lesů ve vlastnictví MM. Po projednání na minulé RMM zajistil místostarosta správné
znění Smlouvy a ověřil, že cena za 1 ha odpovídá běžným podmínkám na trhu.
RMM pověřila starostu podpisem Smlouvy.
10. RMM projednala žádost … o pronájem pozemku p.č.83/1, betonová plocha vedle herny
u hasičské zbrojnice za účelem posezení pro obyvatele a zřízení zahrádky pro hosty výčepu.
RMM rozhodla na základě usnesení ZMM sdělit žadatelce, že platí rozhodnutí ZMM
zmíněný pozemek nepronajímat.
Současně RMM rozhodla opravit znění zápisu RMM č.9. ze dne 29.5.2019, bod 5, s tím, že
opravuje písařskou chybu v tomto usnesení, kde bylo mylně uvedeno že RMM souhlasí
s nájmem pozemku parc.č. č. 83/1. Správné znění usnesení zní: RMM souhlasí se záborem
veřejného prostranství p.č.83/1 u hasičské zbrojnice dle obecně závazné vyhlášky městyse
Měřín č.3/2010 Článek 6, odst1, písmeno i).
11. RMM projednala nabídku Ing. Urbánka na zhotovení PD pro provedení stavby
„Přístavba pro rozšíření kapacity MŠ Měřín“ za cenu 163.350,-Kč vč. DPH.
RMM pověřila starostu oslovením dalším dvou dodavatelů této PD pro provedení stavby.
12. RMM projednala nabídku Ing. Urbánka na zhotovení PD pro provedení stavby
„Venkovní úpravy vč. parkoviště mateřské školy Měřín“ za cenu 84.700,-vč DPH.
RMM pověřila starostu oslovením dalším dvou dodavatelů této dokumentace pro
provedení stavby.
13.RMM projednala pozvánku k zjišťování hranic v k.ú. Pavlínov uprostřed vsi u č.p. 34,
parcely č. st. 36 dne 20.8.2019 v 10:00.
RMM rozhodla pověřit starostu účastí.
5

14. RMM projednala nabídky na akci „Nátěr střechy zdravotního střediska a penzionu Městys
Měřín“
Cena v Kč vč. DPH za 1020
m2
1. Martin Smetana
197 472
2. Kamil Kolouch, VM
204 000
3. Jiří Mráz, Uhřínov
214 200
RMM rozhodla vybrat nejnižší cenovou nabídku ve výši 197.472,-Kč od pana Martina
Smetany.
Výpis z jednání č.12 Rady městyse Měřína konané dne 17.7.2019 od 16.00 hodin
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM na základě rozhodnutí RMM ze dne 16.6.2019 byla pozvána … na projednání její
žádosti na koupi pozemku p.č.82/2 (109m2) v k.ú. Pustina (vedle hřiště), který dlouhodobě
užívá. RMM provedla místní šetření. RMM požaduje rozdělení pozemku na dvě části, z nichž
jedna bude sloužit jako příjezdová komunikace a zůstane v majetku městyse Měřín, na
druhou bude zveřejněn záměr prodeje. RMM rozhodla zadat zpracování GP.
3. RMM vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Min. živ. prostředí na akci
“Instalace FVE na střechu budovy DPS v Měříně“ ve výši 248 836,-Kč.
Celkový rozpočet akce je 622 091,-Kč, takže spoluúčast MM bude 373 254,-Kč.
4. RMM projednala Revizní zprávu o stavu Dětského hřiště, kterou vypracoval revizní technik
p. Doležal Marek, Brno, ze které vyplývá, že jsou atrakce v provozuschopném stavu, ale je
třeba opravit drobné závady. RMM rozhodla poptat opravu odbornou firmou.
5. RMM projednala návrh Smlouvy na prodej pozemků na základě žádosti …. o odprodej části
pozemku a to p.č. 433/3 (72m2) a p.č. 433/2 ( 56m2) vše v k.ú. Pustina u Měřína.
RMM pověřila p. Mgr. Matějíčka kontrolou předloženého návrhu Smlouvy.
6. RMM vzala na vědomí Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 53.055,-Kč od Kraje Vysočina
z fondu Vysočiny v programu Bezpečná silnice 2019.
7. RMM vzala na vědomí Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 250.000,-Kč od Kraje Vysočina
FV02726,0007 na projekt „Rozvoj síťové infrastruktury v Měříně“.
8. Č.j. 547/19 RMM projednala žádost Spolku MyNe Měřín,z.s.
• Žádost o povolení kulturní akce Rozjezd fest Měřín dne 13.6.2020 v době od 14:00 do
24:00 ve sportovním areálu na fotbalovém hřišti.
RMM rozhodla této žádosti vyhovět.
9. RMM telefonicky projednala s …, situaci ohledně jeho volně pobíhajících psů, kteří mu
několikrát utekli a volně pobíhali po Měříně. Psi jsou nebezpeční pro obyvatele Měřína a
ohrožují a poškozují jejich majetek a záležitost již byla šetřena Policií ČR. P. …přislíbil zjednání
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nápravy s tím, že psy zabezpečí tak, aby již dále nemohli volně pobíhat. RMM rozhodla pozvat
p. … na příští zasedání RMM.
10. RMM projednala pozvánku na pracovní schůzku v kanceláři starosty VM v souvislosti
s přípravou veřejné zakázky na zpracování technické (tzv. vyhledávací) studie cyklostezky pro
úsek Měřín – Velké Meziříčí.
Cílem schůzky bude projednat možnost finanční spoluúčasti obcí Lavičky, Stránecká Zhoř a
Měřín na financování této studie, jejíž cena je (podle zatím jedné obdržené nabídky)
odhadnuta na 400.000,-Kč. Studie by se soutěžila.
Finanční spoluúčast dotčených obcí by byla vstřícným krokem a mohla by být startovacím
momentem pro rozhodnutí Zastupitelstva VM o financování této akce.
Termín schůzky ve VM 29.7.2019 v 15:00 hod. Zastupitelstvo VM zasedá 10.9.2019.
RMM rozhodla pověřit starostu a místostarostu účastí na jednání.
11. RMM projednala tabulku, předloženou účtárnou o výši nákladů na energie a nájmů, které
platí jednotliví nájemníci za nebytové prostory v obecních budovách.
RMM rozhodla s účinností od 1.1.2020 zvýšit nájemné v nebytových prostorách bez rozdílu
užitné plochy na částku 630,-Kč/m2/rok.
12. RMM projednala parkování kamionů a traktoru …. na parkovišti u kostela.
RMM rozhodla požádat příslušný dopravní úřad o umístění dopravních značek a pozvat p. …
na příští zasedání RMM.
13. RMM rozhodla poptat 2 návrhy studie areálu hřiště na Balince od Aneta Hnízdilové a Soni
Necidové.
14. RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD:
Objednávky KD :
2019-10-11

p. …., Měřín-svatba

15. RMM projednala oznámení MÚ VM, odbor dopravy o zahájení řízení o povolení úplné
uzavírky silnice Měřín-Otín mezi odbočkou na Zarybník až po hřbitov ve dnech 29.7.1.9.2019 z důvodu opravy této silnice.
RMM rozhodla podat k záměru připomínku, kterou bude požádáno o provedení opravy
Otínské ulice před plánovanou opravou navrhované objízdné trasy přes Pustinu.
16. RMM projednala žádost E.ON Česká republika, s.r.o. o souhlas s uzavřením smlouvy o
podnájmu s firmou E.ON Energie, s.r.o., na pozemek na dvě parkovací stání a pozemek pod
dobíjecí stanicí na el. automobily, který je u parkoviště před ZŚ a který má pronajatý od MM.
RMM rozhodla s žádostí souhlasit.
17. RMM rozhodla vypsat výběrové řízení na stavbu „ Modernizace kuchyně ZŠ Měřín“,
z důvodu poskytnutí dotace z Ministerstva financí. Pověřuje paní Tužinskou přípravou
zadávací dokumentace a provedením výběrového řízení. RMM rozhodla obeslat tři firmy –
Building Velké Meziříčí, Stylstav Křižanov, Atika Lysý.
Dále stanovila termín otevírání obálek na středu 7.8. 2019 od 10,00 hod.
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18. RMM určila výběrovou komisi na stavbu Modernizace kuchyně ZŠ Měřín ve složení:
Předseda: Ing. Jiří Servít
Členové: Ing. Jaroslav Pazdera, člen stavebního výboru
Náhradníci: Roman Hnízdil, Mgr. Petr Matějíček, člen stavebního výboru.
19. RMM rozhodla vypsat výběrové řízení na vybavení kuchyně ZŠ Měřín. Pověřuje paní
Tužinskou přípravou zadávací dokumentace a provedením výběrového řízení dle zákona o
veřejných zakázkách.
***************************************************************************
Výpis z jednání č.13 Rady městyse Měřína konané dne 07.08.2019 od 16.00 hodin
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. Na základě písemného pozvání se nedostavil na jednání RMM p. … k projednání trvalého
parkování vozidla na veřejném prostranství pod kostelem. RMM vzala na vědomí omluvu
pana … z dnešního jednání a jeho slib, že na veřejném prostranství nebude dále parkovat.
3. RMM projednala návrh nového znění těchto vyhlášek:
• Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o stanovení systému sběru komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území MM.
• Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území MM.
RMM rozhodla předložit tyto vyhlášky na nejbližší jednání ZMM.
RMM se rovněž seznámila se stavem výběru poplatků od místních podnikatelů.
4. Cyklostezka Měřín - Velké Meziříčí:
Místostarosta Ing. Pazdera seznámil RMM s průběhem schůzky představitelů obcí VM,
Lavičky, Stránecká Zhoř a Měřín na MÚ VM v souvislosti s přípravou PD cyklostezky pro úsek
Měřín – Velké Meziříčí.
Bylo dohodnuto, že bude v jednotlivých obcích projednána možnost finanční spoluúčasti obcí
Lavičky, Stránecká Zhoř a Měřín na financování PD pro územní řízení, jehož cena je odhadnuta
na cca 1mil,-Kč. Součástí této PD by byla tzv. vyhledávací studie. PD by se soutěžila.
Finanční spoluúčast dotčených obcí by byla vstřícným krokem a mohla by být startovacím
momentem pro rozhodnutí Zastupitelstva VM o financování této akce.
RMM rozhodla předložit tento bod na nejbližší zasedání ZMM.
5. RMM projednala Dodatek č.4 ke smlouvě s F.R.Z. agency s.r.o. Brno na vydání publikace
o spolcích v Měříně. RMM rozhodla předložit tento bod na nejbližší jednání ZMM.
6. RMM projednala a vzala na vědomí:
• dopis z Ministerstva vnitra s informacemi o změnách kompetencí obcí prvního a
druhého typu.
• Informaci Ministerstva vnitra vybízející obce k opatrnému postupu při uzavírání smluv
po telefonu.
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7. RMM projednala a souhlasila s návrhem smlouvy o věcném břemeni umístění vedení NN
v k.ú. Pavlínov na pozemcích LDO pro p. Salače. MM je účastníkem řízení jako spolupodílník
v LDO Měřín. Návrh věcného břemene byl projednán a schválen na ZMM 17.12.2017.
RMM pověřila starostu podpisem smlouvy.
8. RMM projednala cenovou nabídku fi Střechy Vysočina, s.r.o., Lavičky 118 na okapy na
Zdravotním středisku Měřín za cenu 29.104,-Kč.RMM rozhodla požádat firmu o upřesnění
nabídky.
9. RMM projednala žádost E.ON Distribuce o koupi pozemku pod zamýšlenou trafostanicí
v lokalitě Balinka.
RMM rozhodla zveřejnit záměr prodeje po dodání GP.
10. RMM projednala cenovou nabídku fi. Holoubek Trade, s.r.o. na 65 bm plotu za 60.611,Kč vč. DPH. RMM rozhodla požádat o další nabídku spočívající v nacenění betonového plotu.
11. RMM projednala CN firmy Dotace snadno, s.r.o. Uherské Hradiště na management
dotační akce „Pořízení vzduchotechniky a FVE do budovy DPS v Měříně“ za celkovou cenu
50.000,-Kč + DPH. RMM rozhodla požádat firmu o upřesnění nabídky.
12. RMM projednala a schválila aktualizované znění Smlouvy o pronájmu KD Měřín
s přílohami vč. ceníku za poškození nebo rozbití inventáře. Účinnost smluv : od 1.9.2019.
13. RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD:
Objednávky KD :
2019-12-14
p. …., Geršov, oslava
2020-09-12
p……, Geršov, svatba
2020-08-08
p……, V.Mez., oslava
2020-22-08
Svatba , ……., Trnava
2020-06-20
Svatba, …….., Bory
14. RMM projednala nabídku fi Studny S@K s.r.o., Polná na 80 m hluboký vrt na novém
hřbitově na získání vody na zalévání, za cenu 193.176,50 Kč. RMM rozhodla zadat
konkurenční nabídku.
15. V návaznosti na rozhodnutí z minulé RM o zvýšení nájemného nebytových prostor na
630,-Kč projednala a schválila RMM výši nájemného v bytech – viz příloha zápisu a to
s účinností od 1.1.2020.
16. RMM projednala způsob označování velkých kontejnerů na odpad tabulkou s druhem
odpadu , který je přípustné do kontejnerů ukládat. Jedná se o kontejnery ve Stavebninách a
u obou hřbitovů. RMM rozhodla pověřit úřad městyse zajištěním označení uvedených
kontejnerů.
17. RMM projednala zápis z čl.schůze LDO Měřín ze dne 25.6.2019 a Zprávu z jednání
kontrolní komise LDO Měřín. RMM vzala tyto dokumenty na vědomí.
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18. RMM projednala nabídku p. Ing. Ivany Tužinské na administraci výběrového řízení na
akci: Vybavení školní kuchyně za cenu 30.000,-Kč.
RMM rozhodla pověřit starostu podpisem Příkazní smlouvy.
19. RMM projednala nabídku p. Ing. Ivany Tužinské na administraci výběrového řízení na
akci: Modernizace školní kuchyně za cenu 22.000,-Kč.
RMM rozhodla pověřit starostu podpisem Příkazní smlouvy.
20. RMM projednala nabídku p. Musila z Hrušovan nad Jevišovkou na prořez 16 stromů na
náměstí a provedení bezpečnostních vazeb mezi větvemi za cenu 78.263,-Kč.
RMM rozhodla zadat konkurenční nabídku.
21. RMM projednala Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: Městys Měřín
- Modernizace kuchyně ZŠ. Byly osloveny 3 firmy, Atika s.r.o. se omluvila z důvodu vytížených
kapacit. Došly dvě nabídky:
1) Building Centrum.s.r.o………..3.399.616,-Kč.
2) Stylstav s.r.o., Křižanov ………3.209.767 ,-Kč.
RMM schválila uzavření Smlouvy s firmou Stylstav, která zaslala nejnižší nabídku a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
22. RMM projednala dopis od fi AGRO-Měřín, a.s. „Žádost o součinnost při ochraně
zemědělských pozemků“, ve kterém AGRO-Měřín žádá o zveřejnění výzvy spočívající v tom,
aby občané nevstupovali a nejezdili na oseté a osázené pozemky a používali pouze polní cesty
a jiné komunikace. RMM rozhodla zveřejnit tento dopis na úřední desce a sdělit AGRU, a.s.,
že může navrhnout článek do nejbližšího Měřínského zpravodaje.
23. RMM určila výběrovou komisi na stavbu „Vybavení kuchyně ZŠ Měřín“ ve složení:
Předseda: Ing. Jiří Servít
Členové: Ing. Jaroslav Pazdera, člen stavebního výboru
Náhradníci: Roman Hnízdil, Mgr. Petr Matějíček, člen stavebního výboru.
Otevírání obálek proběhne elektronicky ve středu 28.8.2019 v 10.00 hodin.
24. RMM projednala a schválila Příkazní smlouvu mezi městysem Měřín a firmou ROBOTKA
TZB, s.r.o, Měřín na provedení technického dozoru stavebníka na stavbě : „Městys Měřín –
Modernizace kuchyně ZŠ“ za cenu 39.800,-Kč bez DPH.
**************************************************************************
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INFORMACE Z KRAJE
Seminář ke kotlíkovým dotacím se koná ve Velkém Meziříčí 2. října
Na podporu výměny starých kotlů v Kraji
Vysočina byla pro 3. kolo kotlíkových dotací
poskytnuta částka téměř 240 milionů korun. Za tuto
částku by měl kraj podpořit výměnu až 2 378 kotlů.
Pravidla, která stanoví podmínky pro čerpání dotace
na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním
přikládáním za nový ekologický zdroj tepla, budou
zveřejněna 3. září 2019 a v tento den budou rovněž
zveřejněny nové formuláře žádosti o dotaci a další podklady pro podání žádosti. Samotný
příjem žádostí pak bude spuštěn
23. října 2019.
Občané, kteří mají zájem získat
informace o podrobnostech výzvy,
či zkonzultovat svoje konkrétní
dotazy mají možnost obrátit se na
linku poskytovatele dotace 564
602 888 nebo své dotazy zaslat na
kotliky@kr-vysocina.cz . Rovněž je
možné navštívit stránky www.kr-vysocina.cz/kotliky, kde jsou aktuální informace průběžně
zveřejňovány. V době od 10. září 2019 do 14. října 2019 pak proběhnou informační
semináře ve všech obcích s rozšířenou působností. Přesný harmonogram těchto seminářů
pro veřejnost je následující:

12

O další peníze na hospodaření v lesích se na Vysočině bude moci žádat celé září
Kraj Vysočina má připravených dalších 50 miliónů korun, které v následujících měsících
rozdělí mezi majitele lesů a osoby v lesích hospodařících. „Jde o zopakování dotačního titulu
z Fondu Vysočiny s upraveným názvem Hospodaření v lesích 2019 II., v rámci něhož bylo na
jaře letošního roku rozděleno mezi 474 žadatelů 26 miliónů korun. Stejně jako na jaře byly
uspokojeny všechny správně zaslané žádosti, předpokládáme, že podzimní výzva, v rámci
níž nabízíme dvojnásobek peněz, pokryje opět všechny doručené a následně správně
vyúčtované požadavky,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a
zemědělství Martin Hyský. Žádosti o dotace v rámci titulu Hospodaření v lesích 2019 II.
bude Kraj Vysočina přijímat od 2. do 30. září 2019. Už nyní mají žadatelé možnost
konzultovat obsahy žádostí a připravovat jejich podání na oddělení zemědělství nebo si je
prostudovat na webových stránkách Kraje Vysočina.
Až půl miliónu korun mohou jednotlivě získat všichni majitelé lesů na území Kraje Vysočina
nebo osoby v lesích hospodařících. Fakt, zda osoba uspěla už v jarní dotační výzvě, nemá na
udělení opakované podpory žádný vliv. Obsah výzvy je už nyní k dispozici na webových
stránkách Fondu Vysočiny, zde jsou uvedeny všechny informace potřebné k administraci
žádosti, a to včetně metodické příručky, která zájemce o dotace provede vyplněním žádosti.
Text dotační výzvy je obdobný jako na jaře. „Dotace Kraje Vysočina jsou směřovány na
pořizování oplocenek, o které se na jaře žádalo v téměř 99 % případů. Oplocenka musí být
osázena z 50 % vyjmenovanými dřevinami,“ upozorňuje Martin Hyský na skutečnost, ve
které se v minulosti hodně chybovalo.
Zářijové podání správně vyplněné žádosti je pouze prvním krokem ke krajské dotaci. Poté,
co budou doručené žádosti formálně zkontrolovány a zadány do dotačního systému, schválí
krajské zastupitelstvo uzavření smluv. Podle Martina Hyského by první smlouvy mohlo
krajské zastupitelstvo odsouhlasit už v listopadu letošního roku, další pak v prosinci. To však
žadatelům nebrání realizovat práce v lese, protože dotační titul je nastaven tak, že žadatel
může uplatnit náklady ode dne podání žádosti. Vzhledem k tomu, že dotační titul disponuje
dostatkem peněz, předpokládá vedení Kraje Vysočina, že žádosti o dotace budou podávány
průběžně celý měsíc. Program Hospodaření v lesích 2019 II. totiž nebude vyhlášen jako
soutěžní, peníze dostanou žadatelé, kteří správně požádají a nejpozději do 31. července
2020 vyúčtují skutečné náklady, které také podle metodiky doloží.
Žádosti v papírové podobě, elektronická podání prostřednictvím podatelny Krajského úřadu
Kraje Vysočina posta@kr-vysocina.cz nebo prostřednictvím datové schránky budou
přijímány od 2. září 2019 od 8:00 hodin.
Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat odbor životního prostředí a
zemědělství, oddělení zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina:
Ing. Lenka Vondrová, tel. 564 602 209, e-mail: vondrova.l@kr-vysocina.cz
Ing. Milan Hejda, tel. 564 602 366, e-mail: hejda.m@krvysocina.cz.
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Ještě jednou upozorňujeme, že před finálním podáním žádosti je možné si nechat žádost
zkontrolovat výše uvedenou osobou, můžete se tak vyhnout případnému vyřazení žádosti
z hlediska zbytečného administrativního pochybení.
Další dotace na hospodaření v lesích mohou žadatelé získat i z dalších zdrojů:
Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., např. na obnovu lesa, zajištěnou kulturu, probírky –
prořezávky, vyklizování nebo přibližování dřeva koněm/strojem, likvidace klestu
štěpkováním či drcením, sanaci vytěženého dřeva – žádosti se podávají na krajský úřad
průběžně po podaném ohlášení
Program rozvoje venkova – žádosti se budou podávat od 8.10. do 29.10.2019
prostřednictvím Portálu farmáře např. zavádění preventivních opatření v lesích, obnova
lesních porostů po kalamitách, investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin,
neproduktivní investice v lesích, přeměna porostu náhradních dřevin, technika a
technologie pro lesní hospodářství
Zdroj – www.kr-vysocina.cz
***************************************************************************************

OKÉNKO KRONIKÁŘKY

700 let Řádu rytířů Kristových a jejich znak ve Stránecké Zhoři

V sobotu 27.7.2019 začala ve výstavním sále velkomeziříčského muzea slavnostní
vernisáž výstavy k sedmistému výročí Řádu rytířů Kristových, kterou je možné navštívit do
15.9.2019. Můžete zde spatřit předměty, které mapují bohatou historii řádu, např. insignie,
mešní nádoby, dokumenty nebo model kláštera a hradu Tomar, který se nachází ve středním
Portugalsku a řadí se do seznamu světového dědictví UNESCO. Od počátku je spjat s řádem,
kdy ho založil jeho první velmistr. Trojrozměrné modely vyhotovilo Vysoké učení technické
v Brně. S řádem také souvisí zámek v nedaleké Stránecké Zhoři, který se postupně vrací k jeho
renesanční podobě.
Zde bych ráda přiblížila znak tohoto řádu, který se nachází nad hlavním vchodem
vedoucím do zámku a byl sem umístěn v roce 2006. Jedná se o novodobý znak vytvořený přímo
pro zámek ve Stránecké Zhoři, kde představený řádu Thomas Töpfer založil provincii Řádu
rytířů Kristových v České republice. To symbolizuje i samotný znak, v jehož polích se mimo
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zlatého trojúhelníku se srdcem a dvou křížů, které jsou znakem samotného řádu, nacházejí i
symboly Stránecké Zhoři. Okolo znaku je následující nápis:
PHOENICIS MYTHORUM AVIS E CINERE RENAS -CENTIS SIMILIS DUCENTIS FERE POST ANNIS
CALAMITATIBUS RUINIS EXPLETIS HAEC DOMUS

CONSURGIT ORDINEM MILITUM CHRISTI

GREMIO
ACCIPIENS.ANNO POST DOMINUM NOSTRUM CHRIS -TUM NATUM BIS MILLESIMO SEXTO
HAEC PORTA
ERECTA.MILITUM STRÁNEČTÍ ZE STRÁNEC, CASTELLI EXSTRUCTORUM IOANNIQUE DIETRICH
DE
RUMERSKIRCHEN, QUN IN ZHORZ STRANECKIANA POSTREMUS SUO IURE DOMINABATUR,
GRATA SIT
MEMORIA NOBIS. SALVE, VITATOR, ET LIMEN INTRANS TE HOSPITEM PRAEBEAS
INNOCENTEM.
FECIT ME – M. ŠTOKSA – A. D. 2008

Blason znaku Řádu rytířů Kristových
Jedná se o španělský štít, který je čtvrcený a má střední španělský štítek.
Ve středním modrém štítku je zlatý trojúhelník, v němž je umístěné červené srdce.
U hlavního štítu je v prvním a čtvrtém stříbrném poli červený kříž se stříbrným středem. Ve
druhém

červeném

poli

se

nachází

stříbrný

holub

se

zlatou

zbrojí,

který má hrdlo prostřelené zlatým šípem. Holub je natočený směrem doprava. Třetí červené
pole zobrazuje kostel, který má dvě zlaté věžičky na okrajích střechy a jednu zlatou věžičku
uprostřed střechy.
Erbovní figury znaku Řádu rytířů Kristových
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Znak Řádu rytířů Kristových umístěný ve Stránecké Zhoři byl vytvořen přímo pro zdejší
zámek, který je majetkem tohoto řádu. Jedná se o moderní pojetí znaku, které navrhl páter
Němeček

a

byl

schválen

Jiřím

Loudou.

Střední

modrý

štítek,

v němž je umístěn zlatý trojúhelník s červeným srdcem, symbolizuje podstatu Božího
milosrdenství. V originále je tento znak doplněn trnovou korunou. První a čtvrté stříbrné pole
s červeným křížem symbolizuje znak Řádu rytířů Kristových, který mu byl udělen v 1. polovině
14. století papežskou stolicí. Druhé pole, v němž je vyobrazen holub s prostřeleným hrdlem,
symbolizuje rod Stráneckých ze Stránec, především jednoho z majitelů Stránecké Zhoři Jana
Stráneckého ze Stránec, jehož zásluhou byl zdejší zámek vystavěn. Třetí pole poukazuje na rod
Rumerskirchenů, kteří byli poslední majitelé Stránecké Zhoři, než se obec stala v roce 1729
součástí velkomeziříčského panství. Rumerskirchenové pocházeli z Německa a jejich rod byl
v roce 1681 přijat do rytířského stavu v Českém království. Roku 1783 byli povýšení do
panského stavu a v roce 1803 získali hraběcí titul. Do znaku Řádu rytířů Kristových byla
převzata jejich erbovní figura v podobě kostela v červeném poli. Tento kostel zaujímá místo
ve středním štítku na erbu rodu Rumerskirchenů.

Mgr. Radka Klímová
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Život městečka Měřína ve 2. polovině 17. století ve světle obecních účtů – pokračování
Rybníkářství
Další aktivitou přinášející do obecního rozpočtu nemalé částky byl obchod
s rybami. Toto podnikání bylo Měřínu umožněno především dvěma privilegii, a
to od Vratislava z Pernštejna z roku 1556, který Měřínu daroval svůj rybník a
zároveň jeho obyvatelům dovolil rybařit na potoku Mirnice. Druhé rozsáhlé
privilegium je od Jana Rafaela Chroustenského, který v něm mj. osvobodil
městečko od poplatků za rybníky Horní a Dolní Polovec.
Kromě Polovců Měřínští lovili i rybník Záhumenný, který se nacházel přímo
v obci u kostela, resp. za humny domů dnešních č.p. 29 až 36. Obec vlastnila i
menší rybníčky, které se nacházely přímo v obci. Představitelé obce do
rybníkářství i v tomto období investovali, např. r. 1664 koupila obec od
Mikuláše Kratochvíla jeho polovinu blíže neurčeného rybníčku, takže jej obec
vlastnila už celý a r. 1694 byl vybudován nový rybník „na obecním vejpustku“.
Na rybnících byly chováni kapři a štiky, lovení probíhalo častěji v říjnu, ale
někdy i v dubnu. V jednom roce probíhalo lovení buď obou Polovců, nebo
rybníka Záhumenného, ale není výjimkou, že byly sloveny všechny rybníky.
Ze začátku sledovaného období nejsou záznamy o tom, kdo ryby kupoval,
pouze někdy je napsáno, že část ryb byla prodána měřínským sousedům. Od 80.
let jsou častější záznamy o kupcích a víme tedy, že v letech 1684 a 1685 téměř
všechny ryby, 3 centy kaprů (moravský cent odpovídá zhruba 56 kg) koupil
nějaký Žid z Třebíče, pokaždé za 15 zlatých. Do Třebíče bylo prodáváno mnoho
ryb i v pozdějších letech. Naopak v roce 1688 koupil více než polovinu ryb
brtnický řád paulánů, konkrétně tři a půl centu kaprů a 21 kus ů štik, za což
dohromady zaplatil přes 26 zlatých. O tomto prodeji se i oficiálně rokovalo.
Každý rok si koupili nějaké menší množství ryb sousedé. Někdy si ryby koupil i
měřínský páter, kterému ale byly také někdy darovány.
Největším výdajem spojeným s obchodem s rybami byl nákup rybí násady.
Většinu kupovala obec v blízkém okolí, a to jak od obcí, tak častěji od určitých
lidí. Téměř každý rok se objevuje nějaká dodávka z Blízkova a z Milíkova, občas
také z Chlumku, Dědkova, Kyjova a dalších. S rybí nása dou obchodovali také
někteří měřínští sousedé. Násadu do rybníků začala chovat i obec . Rybí násada
byla také získávána při každém lovení rybníka, kdy byla vylovena společně s
dospělými kusy. Takto získaná násada mohla pokrýt až polovinu obecní potřeby.
Nákup rybí násady nebyl jediným výdajem, který byl s rybníkářstvím
spojen. Při každém lovení rybníka obec platila pohoštění těm, kteří ho
prováděli. Zvlášť byla napsána suma, za níž bylo pořízeno pohoštění pro
purkmistra a konšely, kteří na lovení dozírali. Někdy se k nim přidal i hejtman
nebo jiný vrchnostenský úředník. Truňk (občerstvení) pro pracovníky zpravidla
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nedosahoval jednoho zlatého, zatímco útrata rady často přesahovala 2 zlaté.
Měřínská obec si na výlovy rybníků nenajímala žádné specializované pra covníky,
jak tomu bylo ve vyhlášenějších rybníkářstkých oblastech, a všechny práce tak
prováděli obyvatelé městečka.
Náklady si vyžadovalo i spravování rybníků. Pokud si stav rybníka
vyžadoval důležitější zásahy, stávalo se, že jeden rok nebyl vůbec napuš těn.
Například v roce 1671 byl Záhumenný rybník spravován celé dva týdny, obec
nakoupila nářadí a zedníkovi za dělání nového tarasu zaplatila téměř tři zlaté. V
červenci 1663 se po velké bouřce strhla povodeň, která, kromě dalších škod v
obci i na polích, strhla splav Záhumenného rybníka a poničila Horní Polovec.
Opravou prošel v pozdějších letech i splav na Polovci a most u Záhumenného
rybníka. Několikrát byly spravovány i haltýře, což byly sádky, ve kterých byly
uchovávány ryby po vylovení. Díky seznam mo vitého majetku obce víme, že
obec vlastnila i některé potřeby k výlovům, jsou to např. džbery nebo keser.
Měřínské rybníkářství se v tomto období vymyká některým obecným
trendům. Druhá polovina 17. století je spíše dobou úpadku rybníkářství,
protože nebyly obnovovány všechny rybníky poničené třicetiletou válkou a ani
nebylo zakládáno takové množství nových jako dříve. V Měříně se naopak
rybníkářství spíše rozvíjí, což dokládá vybudování nového plodového rybníka.
Oblast Vysočiny byla také známá specializací na chov rybí násady spíše než na
dospělé jedince. V Měříně bylo naopak cílem prodat dospělé jedince a rybí
násada byla chována jen pro vlastní potřebu.
Rybníkářství poskytovalo Měřínu významný příjem – obvykle 15 až 30%
celkového ročního příjmu. Jeho další přínos můžeme vidět v obchodních
kontaktech s Třebíčí, které mohly rozšiřovat jakousi informační síť měřínských
obyvatel, stejně jako k tomu přispíval obchod se solí či s vínem.
Kateřina Chlubnová
******************************************************************

V prostorách Lékárny Měřín, Náměstí 106 bude umístěno mobilní pracoviště
Všeobecné zdravotní pojišťovny, 1 x měsíčně vždy od 8:00 do 12:00 hod. v termínech
19.9.2019, 17.10.2019, 21.11.2019 a 19.12.2019.
Na tomto mobilním pracovišti bude poskytován klientský servis, dále budou předány
informace z oblasti veřejného zdravotního pojištění, novinky z oblasti benefitních programů
pro rok 2019 a zodpovězeny odborné dotazy, které směřují do všech oblastí veřejného
zdravotního pojištění.
***************************************************************************
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OKÉNKO KNIHOVNY
Léto se pomalu chýlí ke svému konci, což pro knihovníky znamená, že se blíží Týden knihoven.
Letošní termín této knihovnické akce připadl na 30.9. – 6.10.2019. V tomto týdnu se knihovny
snaží představit své služby veřejnosti a pořádají různé aktivity zaměřené na rozvoj a podporu
čtenářství. Naše knihovna v tomto týdnu nabídne svým čtenářům i nečtenářům besedu
s Mgr. Pavlem Kryštofem Novákem o životě a díle Vlasty Javořické. Tato beseda měla
proběhnout již minulý rok, ale pro nemoc P. K. Nováka musela být zrušena. Doufejme, že
tentokrát vše vyjde a budeme si moci vyslechnout poutavé vyprávění protkané osobními
vzpomínkami na jednu z našich nejčtenějších a nejvydávanějších spisovatelek. Na setkání nad
knihami Vlasty Javořické Vás srdečně zvu ve středu 2. října 2019 od 17 hodin v zasedací
místnosti nad knihovnou.

Prostory knihovny čeká kompletní rekonstrukce, což si knihovna dozajista zaslouží, pro
návštěvníky knihovny to ovšem bude znamenat jistá omezení. Během měsíce září se knihovna
přestěhuje do protějšího křídla budovy radnice a do nového se bude pravděpodobně
stěhovat na jaře. Dočasné prostory jsou menší než ty stávající, proto je možné, že se zde
nepodaří umístit veškerý fond knihovny. Věřím, že chod knihovny to nijak zásadně nenaruší,
i přesto prosím o pochopení za dočasné nepohodlí. Pokud sháníte konkrétní tituly, neváhejte
napsat na mail: knihovna.merin@gmail.com nebo volejte na tel.: 601 591 309.
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Knižní novinky
Literatura pro děti a mládež
Děti se mohou těšit na další příběh skřítka Medovníčka, který tentokrát pomáhá řešit záhadné
případy. Ilustrace Zdeňky Študlarové společně s příběhy od Jana Lebedy zaujmou nejmenší
čtenáře v knize Medovníček detektivem. A koho skřítci zajímají, určitě by
neměl nechat bez povšimnutí knihu Skřítci od Macieje Szymanowicze,
kde se o skřítcích dozvíte opravdu úplně
všechno. Za pozornost stojí také kniha Jiřího
Žáčka Chytré pohádky pro malé rozumbrady
s ilustracemi Adolfa Borna, což jsou pohádky,
ve kterých se nevítězí kouzly ale rozumem.
Dívky jistě uvítají prvních pět dílů Deníků
mimoňky od Rachel Renée Russellové, chlapci
zase knihy Bobbieho Peerse Zloděj luridia,
Kryptoportál a Agent orbulátoru.

Literatura pro dospělé
Autorky Viktorie Hanišová a Dita Táborská mají společné to, že
rozhodně zaujmou nevšedním tématem. V knize Viktorie Hanišové
Rekonstrukce hlavní hrdinka hledá odpověď
na otázku, proč její matka zavraždila sebe i
svého malého syna. Kniha Dity Táborské
Běsa zase nastíní příběh jednovaječných
dvojčat, jejichž život rozdělí drogy. Ze
skutečné události vychází kniha Mlýn od
Michala Vaněčka. Dva bratři slíbí svému
umírajícímu otci, že uchrání jejich mlýn proti
všem, jak ovšem obstojí jejich slib proti
totalitním režimům?

Dovoluji si ještě připomenout, že v knihovně stále probíhá burza knih. Ať už Vás zláká nějaká
novinka nebo se přijdete podívat, zda si nevyberete vyřazenou knihu, budu se těšit na Vaši
návštěvu!
Lucie Čížková
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OKÉNKO ŠKOLY UMĚNÍ

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY

„Šel medvídek do školky,
vzal si s sebou bačkorky,
a červené jablíčko:
„ Už se těším Aničko.“

Začíná nový školní rok. Přípravy na něj byly trochu hektické a náročné. Ve školce se
pracovalo na rozvodech vody a také na rozvodech ústředního topení –firma Robotka.
Stavební úpravy provedli p.V. Šula a p.S. Bartušek. Nejprve byly odstraněny staré obklady
z umýváren dětí i učitelek a také z kuchyněk a úklidových prostor. Poté následovaly další
práce + výměna radiátorů, montáž nového plynového kotle a malování opravených prostor.
Tyto práce byly ukončeny ve druhé polovině srpna. Od té doby všechny zaměstnankyně
intenzivně uklízí, aby 2. září byla školka připravena.
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Na děti čeká veselé vybavení šaten, které nám vyrobila a instalovala firma p. Pavla
Kubiše a 2 kuchyňky, které nám dodala firma Interiér Urbánek.

Na všechny děti čekají
kvalifikované učitelky
s pedagogickým
vzděláním.

Přeji všem dětem , aby se jim ve školce líbilo . Jana Janů, ředitelka
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Období školního vyučování ve školním roce 2019-2020 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září
2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období
školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek
3.ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je
tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
23

Hasičské okénko
V sobotu dne 24.8 se uskutečnilo Rozloučení prázdnin, z celého srdce Vám děkujeme za
báječné odpoledne, plné soutěží, odměn, malování na obličej, povídání s přáteli a hudbou,
ale především velké díky Vám, kteří jste dorazili a že Vás bylo devadesát dětských úsměvů,
které rozzářily sobotní den.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a pomohli celý den uskutečnit. Velké díky patří
sponzorům této akce, které byly:
Městys Měřín, Coffe Bar-Dobejvalová,Stavebniny Smejkal, Ovoce-Zelenina Smejkal, Žaneta
Vaňková-kadeřnice, SDH Měřín.
Techniku představili: SDH Bohdalov, SDH Rudíkov, SDH Měřín, HZS Kraje Vysočina ze stanice
Velké Meziříčí, Dálniční Policie- oddělení Velký Beranov.

Zásahy:
28.6 Požár trávy – Velké Meziř. Planý poplach
Příkaz: 22:18

Návrat: 22:29

1.7 Tech.pomoc- odstranění stromu směr Kamenička
Příkaz: 15:53

Návrat: 16:20

21.7 Tech.pomocí-Měřín ucpaný kanál ul. Blízkovská
Příkaz: 17:59

Návrat: 18:10

21.7 Tech.pomoc- Měřín odčerpání laguny u školky
Příkaz: 18:10

Návrat: 19:04

25.7 Tech.pomoc- Měřín, ul. Brněnská-odstranění vosího hnízda
Příkaz: 18:16

Návrat: 18:36

28.7 Tech.pomoc – Měřín,ul. Otínská-odstranění vosího hnízda
Příkaz: 17:12

Návrat: 17:42

29.7 Požár trávy- Velké Meziř. odvolána zpět na základnu běhěm cesty
Příkaz: 12:11

Návrat: 12:24
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21.8 Tech.pomoc-odstranění stromu za Měřínem směr Řehořov
Příkaz: 5:12

Návrat:5:40

21.8 Požár bytu-Velké meziříčí
Příkaz:17:37

Návrat:18:28

23.8 Tech.pomoc-Měřín,ul .Zarybník-odstranění vosího hnízda
Příkaz:17:57

Návrat: 18:23

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
Dne 09.09.2019 se uskuteční v KD Měřín seminář na téma

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím
Lektor - Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
Přihlášky a bližší informace na tel. 724 95 00 49, kurzy.merin@email.cz
Srdečně zve Ivana Chalupová
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OKÉNKO RYBÁŘŮ

RYBÁŘI MĚŘÍN POŘÁDAJÍ
Závody dospělých Měřínský kapr 7.ročník - sobota 21.9. 2019
Startovné 200 Kč
Prezentace: 4-6hod. Rybolov 6-12.00 hod.
Vyhlášení výsledků a předání cen: 12.30 hod.

Dětské rybářské závody - neděle 22.9. 2019
Startovné 100 Kč
Prezentace: 6-7 hod. Rybolov: 7-12.00 hod.
Vyhlášení výsledků a předání cen: 12.30 hod.

Čerstvě nasazeno rybami 20.9.2019 !!
Informace: p. Plešák 606 789 856
Občerstvení pro všechny účastníky zajištěno.
www.rybarimerin.cz
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OKÉNKO JEDNOTY OREL
LETNÍ ORELSKÝ TÁBOR 2019

Téma: Večerníček
Letní orelský tábor se v letošním roce konal v jednom z nejteplejších červencových
týdnů, a to konkrétně ve dnech od 20. 7. do 27. 7. 2019 v Osové Bítýšce na místní faře. Děti
se po příjezdu ubytovaly a představil se jim Večerníček, který je provázel celým táborovým
týdnem. První den si zahrály uvítací hry, vyrobily si táborová trička s Večerníčkem a svícínky.
Večer se konal i tradiční táborák, kde se opékaly buřty, hrálo se na kytaru a zpívalo se. Celý
týden nám velmi rychle utekl, protože si děti v průběhu tábora mohly vyzkoušet svoji
obratnost, rychlost, šikovnost a během tohoto týdne nezahálela ani jejich mysl a důvtip.
Všechny tyto dovednosti a spoustu dalších musely děti použít v rámci jednotlivých
táborových her, kde například pomáhaly Makové panence hledat korálky plněním úkolů,
pomáhaly pejskovi a kočičce věšet prádlo a péct dort. Dále měly děti za úkol donést co
nejvíce bylinek pro nachlazeného Vochomůrku, musely předčit Pata a Mata v jejich
šikovnosti, nebo musely Machovi a Šebestové pomoci hledat sluchátko. V noční hře měly za
úkol vysvobodit zakleté večerníčkové postavy, plnily úkoly na paměť, sílu a ke všem těmto
úkolům potřebovaly i štěstí.
Každý den ráno čekala děti rozcvička ve formě tance, protahování, běhání, počítání a
slovních hříček. V průběhu celého tábora mohly plnit různé úkoly v podobě krtečků –
krteček hmatu, síly, paměti, chuti a spoustu dalších. Mezi nejtěžší krtečky se řadil krteček
mlčení, kterého splnilo jen pár odvážlivců. Ve středu nás za parného letního dne čekal
celodenní výlet do Náměště nad Oslavou, kde jsme absolvovali prohlídku krásných
zámeckých prostor. Pak jsme se šli podívat do Městského muzea na expozici Papírníkovy
tiskárny, kde jsme si mohli vyzkoušet způsob, jakým se dříve tiskly knihy, a mohli jsme si
vyrazit pamětní listinu. Do Osové Bítýšky jsme se dostali v podvečer a sladkým osvěžením
po celém dni byla zmrzlina. Poslední táborový večer byly vyhlášeny výsledky celotáborové
hry, ve které děti sbíraly body z jednotlivých her a soutěží. Všem účastníkům byly rozdány
upomínkové listy, diplomy a všechny děti si mohly vybrat hezkou cenu, za to, že se
v průběhu tábora velmi snažily a získaly určitý počet bodů. Tábora se zúčastnilo celkem 23
dětí. Každý si domů odvezl flash disk, který obsahoval vyrobené video z celého týdne a
spoustu fotografií, aby i rodiče měli přehled o tom, jak jsme si celý týden společně užili.
Táborový týden byl zakončen táborákem s kytarou. Zazpívali jsme si i celotáborovou hymnu
Večerníček, kterou jsme se všichni během tohoto týdne naučili.
Věříme, že si na táboře každý přišel na své a těšíme se na další rok.
M. Malečková
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Poděkování
"Děkujeme všem vedoucím a pořadatelům Letního orelského tábora na faře v Osové
Bítýšce(červenec 2019) za skvělou organizaci ,úžasnou práci s dětmi, vydařený táborový
výlet a milé dárky na památku.
Za kolektiv spokojených rodičů Jana Doležalová a Eva Havelková."
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Léto s Kolpingem - Brtnice
Začátek prázdnin jsme zahájili letním dětským táborem
v Brtnici. Dětem nezbyl ani čas oddechnout po ukončeném
školním roce a hned v neděli 30. června se vydaly na cestu
po Evropě. Naším úkolem bylo pomoci šlechtičnám
z brtnického zámku doplnit starodávnou mapu. Cesta nás
zavedla do Francie, Itálie a Velké Británie,
kde děti za splnění úkolů získaly
vytoužený kousek mapy. Na závěr
se dětem podařilo složit celou
mapu a za odměnu získaly od svých
šlechtičen truhlu plnou pokladů.
Tábor jsme si všichni užili a těšíme
se na další společné zážitky. Tábora
se zúčastnilo celkem 20 dětí,

o které se starali 3 vedoucí a 3
instruktoři.
Také
jedna
kuchařka, která nám vařila
výborná jídla.
Bc. Šárka Janoušková – hlavní
vedoucí tábora.

Tábor v Moravském krasu
Na tábor do Češkovic u Blanska jsme odjížděli v neděli 4.srpna, část výpravy vlakem z Velkého
Meziříčí, přes Brno, ti menší jeli tradičně autobusem. Hrané scénky, na téma „Lotrando a
Zubejda“ začaly hned po příjezdu a provázely děti celým pobytem. Děvčatům se podařilo pro
jednotlivé scény vždy najít vhodné lokality, občas i několik kilometrů od základny. To se
malým táborníkům moc nezamlouvalo. Vždy to ovšem stálo za to, výstup na rozhlednu ( „….už
jedou?“ volá sultán na vojáka. „Nejedou. A díváš se pořádně ?“ ), cesta přes poušť ( lom u
Rudice ), i pobyt s drvoštěpem v lese. K tomu spousta her a zábavy.
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Cesta přes poušť
dala
karavaně
pořádně zabrat a
tak na břehu moře
trošku vody přišlo
vhod.

Nejen děti, ale i
vedoucí si to pěkně
užili.
68 dětí bylo rozděleno
do šesti družstev, kde
je měli na starosti dva
vedoucí.
Pro všechny vedoucí
bylo velkou motivací,
že přihlášky na tábor
byly rozebrány během
jednoho týdne.
Děkujeme všem, kteří
se podíleli na přípravě
tábora, sponzorům,
vedení městyse Měřín,
ale hlavně vedoucím a instruktorům, kteří věnují svoji dovolenou nebo svoje prázdniny práci
s těmi nejmenšími.

Cesta pohádkovým lesem
Už 17. ročník Cesty pohádkovým lesem, se uskuteční 6.října. Start od 14.00 u kašny.

Podzimní bazar
se uskuteční přibližně v polovině měsíce října – bližší informace na plakátech
Za KR Měřín Karel Pacal
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FARNÍ OKÉNKO
Vážení občané, farníci,
vstupujeme do podzimního času. S tímto časem je, po dvou měsíční pauze, spojeno
zaplňování školních lavic. Ale nejen to, také se těšíme z podzimního času, který má také co
nabídnout.
Zvláště v letní a podzimní měsíce pohlížíme na plody země a lidské práce. Ještě před
nedávnem jsme měli na dlani zrnka obilí, semena zeleniny, květin. Díky příhodným růstovým
podmínkám můžeme dnes vidět, co všechno je v zrnku nebo semeni ukryto k naší obživě a
radosti. Nečekejme od druhých lidí, že budou perfektní, ale vytvořením růstových podmínek
pomozme to ukryté rozvinout. I dítě, které se jeví jako malé, slabé bez zkušeností, má co
nabídnout.
S podzimním časem mohou přicházet myšlenky na podzim života. Je to čas, kdy má být vidět
jasně a zřetelně, že to malé, nepatrné, co bylo do nás vloženo, vyrostlo do plné krásy.
Bylo to v jedné farnosti, kde jsem působil. Do autobusu obtížně nastupuje děda, opírá se
o francouzské hole. Měl sto roku. Nastupování trvalo déle, než ostatním, kteří byli velmi
trpěliví. Když se mu to podařilo, napřímil se a na celý autobus prohlásil: „Lidi, co já budu jen
dělat, až budu starej?“ Tento děda umírá ve sto třech letech, a když se spolu s knězem
připravuje na tento rozhodný krok, prohlásí. „Život je jako řeka, která se vlévá do oceánu. A
tak nevím, zda jsem ještě tou řekou, nebo zda se již nacházím v moři Boží lásky.“
Jednoho dne se sešlo několik mužů a spolu rozmlouvali. Když nastala tma, přinesli dřevo
a zapálili oheň. Seděli kolem ohně, který je zahříval, plameny ozařovaly jejich tváře. Jeden
z nich nechtěl zůstat spolu s dalšími, chtěl být sám. Vzal si ze společného ohně hořící poleno
a odsedl si od ostatních. Žhavé poleno mu svítilo a vyzařovalo z něho teplo. Zanedlouho však
tento žár poklesl a osamělý muž pocítil chlad a tmu noci. Zamyslel se, vzal již vyhasnutý kus
dřeva, vložil do velkého ohně, kde se dřevo znovu zapálilo a rozhořelo. Muž si znovu přisedl
k ostatním. Ohříval se a plamen mu osvěcoval jeho tvář. Potřebujeme být spolu s druhými,
abychom mohli žít lásku, která posiluje víru i naději, dělá i obtížný život snesitelným.

Ohlédnutí po dnech minulých
1.- 3. července se uskutečnil poutní zájezd do Polska. Cílem poutě, padesáti poutníků, bylo
královské město Krakov. První zastávkou byl koncentrační tábor Osvětim, kde jsme mohli
shlédnout svědectví z lidské zlovůli v čase druhé světové války. Svědectvím o utrpení vězňů
bylo i dílo jednoho vězně, který v závěru svého života, v průběhu asi osmi let vytvořil kresby.
Jsou umístěny v kostele u Františkánského kláštera v Hamreze, asi tři kilometry od Osvětimi.
Celý následující den patřil prohlídce a modlitbě v centru Božího milosrdenství, kde žila
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sestra Faustina Kovalská a prohlídka centra Jana Pavla II: v prohlídce nechyběla ani
katedrála na Wavelu a hlavní Mariánské náměstí. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na
Kalvarii Zebřidovké, kam často putoval Jan Pavel II a v jeho rodném městě Vadovicích.
Dvacátá pěší pouť do Kostelního Vydří se uskutečnila v měsíci červenci. Za pěšími poutníky
na toto Mariánské poutní místo nedaleko Dačic, se další farníci vypravili na kolách i auty.
Farní tábor proběhl v malebném kraji na faře ve Fryšavě u Nového Města na Moravě.
Během měsíce srpna byla opravena kamenná zídka mezi kostelem a Karáskovými. Oprava
historické části zdi byla provedena za finanční účasti Ministerstva kultury, Městyse Měřín a
farnosti.
Co je před námi
Nový školní rok začneme společnou bohoslužbou v pondělí v 17:00 h. v kostele. Do nového
školního roku chceme vyprošovat Boží požehnání a ochranu.
Výuka náboženství ve škole začne v druhé polovině září.
Začátek večerních bohoslužeb je od září v 18:00 h.
Za úrodu poděkujeme v neděli 22. září při mši svaté v 9:15 h. V ten den přinášíme do kostela
na bohoslužby něco z toho, co se urodilo, úroda je požehnána a pak si ji odnášíme domů.
Na Mariánské poutní místo Žarošice se vydáme v sobotu 14. září. Odjezd autobusu bude ve
13 hodin, návrat kolem 23. hodiny.
Knížete Václava a našeho národního světce oslavíme 28. září. V tento den se budeme modlit
také za politiky a státníky, aby dobře vedli naši zem. Národního světce oslavíme také při
tradiční pouti v Blízkově 29. září. O týden dříve se sejdeme na poutní slavnosti v Dědkově, u
příležitosti svátku Panny Marie Bolestné.
Na měsíc listopad připravujeme setkání u příležitosti svátku svatého Martina. Toto setkání se
uskuteční v Pavlínově.
V tyto dny se pouštíme do plánované opravy varhan v našem kostele. Nejprve je třeba celý
nástroj rozebrat, pak nastane čistění, výměna opotřebovaných součástek a nové naladění
nástroje. Oprava proběhne během třech měsíců a bude zrealizovaná za finanční účasti
Městyse Měřín, obcí Černá, Meziříčko, Blízkov, Pavlínov a farnosti Měřín.
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Listujeme v matrikách letošního roku
Z vody a z Ducha svatého byli v našem kostele znovuzrozeni: Tomáš Vladimír Javůrek
z Měřína, Vojtěch Josef Toman z Černé, Anežka Chytková z Měřína, Dominik Sýkora z Měřína.
Ve víře ve věčný život a naději na setkání jsme se rozloučili s: Janem Zemanem z Meziříčka,
Františkem Pokorným z Blízkova, Františkem Jurkem z Měřína, Jarmilou Peškovou z Měřína,
Květuší Bublánovou z Meziříčka, Pavlem Pospíchalem z Drásova Jaroslavem Doležalem
z Měřína, Marií Pužovou z Blízkova.
Přeji vše dobré!
P. Mgr. Josef Havelka, farář

INZERCE

Barvy, laky, drogerie Měřín
Náměstí 109
V naší prodejně nabízíme:
* barvy, laky, lazury, ředidla
* malířské nátěry, stavební chemii
* štětce, válečky, kartáčnické zboží
* prací a úklidové prostředky - i ekologické
(české, německé, italské)
* kosmetiku, dárkové zboží,...
* nově nabízíme prodej matrací Řešeto
vzorky máme přímo na prodejně,
doprava matrací po Měříně zdarma
Těšíme se na vaši návštěvu
po-pá 8:00 - 12:00 13:00-16:00
so 8:00 - 9:30
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ZDAŘILÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, KTERÉ JSOU ZA NÁMI ..

61 běžců zdolalo Dědkovskou horu v rámci
Měřínského crossu
V sobotu 10.8. poměřilo v Měříně 61 běžců své síly s Dědkovskou horou. Na trati dlouhé 13
km byli po zdolání 250ti výškových metrů běžci odměněni krásnými výhledy na místní
Vysočinu.
Nejrychlejší
běžec
Kategorie Muži 2
David Vaněk z týmu
P-team
Swoboda
stanovil rekord trati
na 53min 2s. Svou
rychlostí dal pořádně
zabrat i předjezdcům
na horských kolech
z místního
Cyklokroužku Měřín.
Z domácích běžců byl
s pátým
nejrychlejším časem
(skvělých 1h 1min
10s) Tomáš Uchytil.
Trať úspěšně zdolali
všichni a tak zdravotní doprovod (cyklista a běžec) kontrolující poslední účastníky neměl
naštěstí

Kategorie předškoláků
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žádnou práci. Detailní výsledky jsou na stránkách Měřínského crossu www.beh.merin.info.

Zatímco běžci byli na
trati, na hřišti za ZŠ
Měřín se konal dětský
překážkový běh, ve
kterém zápolilo 39 dětí.
Tím se zvýšil celkový
počet běžců na krásných
100. Překážkový běh
končil výstupem na obří
nafukovací hrad, který
byl pak dětem volně
k dispozici i během
volejbalového turnaje.

Kategorie Ženy 1

Vítěz, David Vaněk, vybíhá
z atletického oválu na přespolní běh

Organizátoři tímto děkují všem
běžcům a divákům, že pomohli
vytvořit
krásné
pohodové
odpoledne.

Kategorie předškoláků

Dík patří také sponzorům této
akce: Alpa, Agados, Lisovna
plastů, POHODA STORMWARE,
městys Měřín a ZŠ.
Na setkání příští rok se těší:
Jaroslav Pazdera
Lukáš Mužátko
Tomáš Uchytil
Rozsáhlou fotogalerii a detailní výsledky najdete na www.beh.merin.info
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Úsměvy běžkyň před cílem

ozsáhlou fotogalerii a detailní
výsledky najdete na
www.beh.merin.info

Hromadný start 61 běžců

Pohodové výrazy borců na posledních km

Doprovodná vozidla :-)

Rodinná odpolední
pohoda

Kategorie Muži 3

36

Večerní volejbalový turnaj 2019
V sobotu 10.8. se odehrál další ročník Večerního volejbalového turnaje. Po třinácti letech
turnaj poprvé provázel déšť, ale ani ten nezastavil odvážné hráče a hráčky z 12ti týmů a
výtečné fanoušky.
Turnaj má dobré jméno v širokém okolí, a tak byl dlouho dopředu plně obsazen. Mnoho týmů
jsme museli odmítnout.
Volejbalisté čekali až doběhnou všichni běžci Měřínského krosu a pomohli vytvořit
fantastickou diváckou kulisu. K pozitivní náladě přispěl bar obsluhovaný Viktorem a Lukášem.
K faktickým výsledkům turnaje: Vyhrál tým Jsme Hratelní z Rudolce. Druhé místo získalo
Nové Město na Moravě, třetí byli Šufani z Velkého Meziříčí a čtvrtí skončili Starý dobrý Nový
Město.
Měřín měl opět dvojí zastoupení: tým Drž úhel (skončil 9.) a Měřín (11.). Za zmínku stojí
tradiční tým OVIP (8. místo), z Velkého Meziříčí, za které hrál i reprezentant ČR Martin
Kryštof.
Za organizátory,
Lukáš Mužátko

Vítězný tým

Momentka z finálového zápasu
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LETNÍ DOVÁDĚNÍ S VYSOČINOU 2019 V MĚŘÍNĚ

Velmi zdařilá akce : Letní dovádění 2019 s Vysočinou se konala na fotbalovém hřišti
11. srpna 2019 u nás v Měříně.
Organizační tým rozdováděl Měřín napříč všemi generacemi. Po celou dobu trvání
akce bylo krásné počasí plné sluníčka.
Děti, a nejen ony , soutěžily s Milanem Řezníčkem, účastnily se zábavných her a kvízů,
nechaly si pomalovat obličej, plně využily skákací hrady, no prostě zažily odpoledne plné
překvapení a dobré zábavy. Nechyběla pohodová kapela k poslechu a tanci ani bohatá
nabídka občerstvení.
Děkujeme touto cestou všem, kteří se na této velmi pěkné akci podíleli.
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LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ KRAJE VYSOČINA 2019 V MĚŘÍNĚ
První akce se uskutečnila 6. srpna. Sešlo se 29
účastníků a vyslechli si velice zajímavou přednášku na
téma : „Rozhýbejme svoje klouby a tělo pomocí
vývojových metod“. Přednášejícím byl pan Aleš Chytil.

Druhá přednáška s názvem „Zahrádka pro radost i pro zdraví“ se konala 20. srpna.
Pan Peter Gajdoštin přednášel pro
31 účastníků, kteří byli opět velice
spokojeni.

Třetí přednáška na téma Jak si doma upéct
kváskový chléb se koná 3.9.2019 v 10.00 h.
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