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OKÉNKO RADNICE
Vážení spoluobčané,
v této nelehké době Vás upozorňujeme na pokračování omezení úředních hodin
městyse Měřín a čekáme na další možná nařízení Vlády ČR. Prosíme, abyste co nejméně
přicházeli na úřad a snažili se své dotazy, připomínky a žádosti řešit elektronicky poštou
nebo telefonicky.
Stavební práce zatím nejsou nějakým způsobem omezovány. Byla ukončena výstavba
chodníků na ulicích Brněnská a Blízkovská, zrekonstruována křižovatka Blízkovská a Na
Nivech, pokračuje přeložka nízkého napětí do země na ulici Zarybník a byla zahájena
rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ulicích Černická. Do konce roku bude provedeno
zpevnění ploch
sběrného hnízda na
Balince (včetně
uvedení do provozu) a
v Pustině za pomoci
dotací Kraje vysočina.
Bylo dokončeno
osvětlení nového
hřbitova a rozšíření
elektrických rozvaděčů
pro stavebníky základů
na hrobových místech.
Realizace zavlažování
zeleně z nového vrtu, včetně akumulace vody a rozvodů pro zalévání hrobů, bude spuštěno
na jaře 2021. Přístavba základní školy a rozšíření mateřské školy pokračují dle
harmonogramu.

Ing. Jiří Servít

starosta
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Králův kopec

Nový
hřbitov

Ul.Černická
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Výpis z jednání č.12 Rady městyse Měřín konané dne 26.8.2020
21.RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednala žádost o vyvěšení Aukční vyhlášky obdrženou od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových o prodeji pozemku p.č.157 o výměře 113m2, k.ú. Měřín.
Jedná se o pozemek po zbouraném domku na křižovatce Zabrána – komunikace II/602..
Vyvolávací cena 27.700,-Kč, 19.9.2020 od 10.00.
RMM rozhodla předložit aukční vyhlášku na příští zasedání ZMM a doporučuje účast
v aukci.
3. RMM projednala Záznam o kontrolních úkonech od ČIŽP o kontrole pozemku, na kterém
se nachází skládka dřevního odpadu, která se obvykle zapaluje 30.4. (na „čarodějnice“) na
Králově kopci. Závěr: ČIŽP požaduje mimo jiné doplnit požadované podklady a „ zabezpečit
pozemek proti ukládání odpadů“. Konečné vyjádření sdělí po doplnění podkladů.
RMM rozhodla předložit tuto Zprávu na ZMM a současně rozhodla přijmout nabídku ZD
Křižanov na likvidaci dendromasy v kompostárně. Dále RMM rozhodla objednat drcení
dendromasy odbornou firmou. Směsný odpad bude likvidován po dohodě s TS Velké
Meziříčí.
4. RMM projednala žádost fi VM Rekostav,s.r.o. o vyjádření ke stavbě přípojky NN a Návrh
na uzavření smlouvy o VB na p.č.1193/1 pro novostavbu RD p. … na Zarybníku nad … .
RMM rozhodla s uzavřením smlouvy o věcném břemeni souhlasit a pověřuje starostu
kontrolou plánovaného připojení.
5. RMM projednala žádost manželů … o skácení 6 ks douglasek na ulici Blízkovská, které
ohrožují jejich RD.
RMM rozhodla požádat Úřad MM o skácení těchto stromů..
6. RMM projednala žádost o pronájem pozemků na Strážnici, v prostoru zahrádek, cca 580
m2. RMM rozhodla pronajmout tento pozemek za cenu 145,-Kč/rok.
7. RMM projednala a vzala na vědomí oznámení fi REMA, že je ochotna od MM odebírat
vysloužilá zařízení prodávaná pod značkou Samsung, které odmítl odebírat současný
sběrový podnik.
8. RMM projednala návrh na uzavření smlouvy o VB pro Eon, a.s. pro vedení NN pro fi Promi
moving, s.r.o. v prostoru na ul. Ve Vrbí. RMM rozhodla uzavřít smlouvu a pověřila starostu
podpisem.
9. RMM projednala návrh na uzavření smlouvy o VB pro Eon, a.s. pro vedení NN pro RD .. na
ulici Černická.
RMM rozhodla uzavřít smlouvu a pověřila starostu podpisem.
10. RMM projednala žádost manželů .. o souhlas k umístění rohových kamenů na dva rohy
domu č.p.15. Kameny tzv. odrazníky, tam kdysi byly umístěny a sloužily k zajištění
nepoškození rohů domu žebřiňáky. RMM rozhodla souhlasit s umístěním kamenů na
pozemku městyse Měřín parc.č. 12/4 v k.ú. Měřín.
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11. RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD:
10.4.2021
24.4.2021
8.5.2021
22.5.2021
3.7.2021
10.7.2021
24.7.2021
25.9.2021
06.9.2020
19.9.2020
06.3.2021
29.5.2021
28.8.2021

Oslava
Svatba
Svatba
Svatba
Svatba
Svatba
Svatba
Svatba
Divadelní představení Izer
Oslava
Oslava
Oslava
Svatba

12. RMM projednala příkazní smlouvu s paní Tužínskou na výběrové řízení na akci Místo
aktivního a pasivního odpočinku v Měříně – Balinka.
Rada rozhodla návrh smlouvy přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
13. RMM projednala žádost MŠ Měřín o navýšení rozpočtu na rok 2020 o 150.000,-Kč.
RMM rozhodla postoupit žádost ZMM s doporučujícím stanoviskem.
14. RMM projednala a schválila rozpočtové opatření č. 6/2020/3RM.
15. RMM stanovila termín otevírání obálek na stavbu „ Hřiště ZŠ Měřín- Vybudování šaten a
WC, oprava sportovního povrchu“ na čtvrtek 27.8.2020 v 10:00 hod. Zároveň stanovila
komisi na otevírání obálek ve složení: Ing. Servít, Ing. Pazdera, Ing. Veselá, Dana Černá.
16.RMM rozhodla schválit dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 2020/001 (přístavba MŠ).
Dodatek se týká změny termínu dokončení díla.
17. RMM rozhodla schválit dodatek č.3 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní s …, týkající se
prodloužení termínu k uzavření řádné kupní smlouvy do 31.12.2020.

Zápis z jednání č.13 Rady městyse Měřín konané dne 23.9.2020
21.RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM vzala na vědomí dopis od fi ASEKOL o situaci se zajištěním zpětného odběru
elektrozařízení od fi Samsung vzhledem k aktivitám fi REMA, která by chtěla tato zařízení
odebírat.
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3. RMM vzala na vědomí Závěrečnou zprávu auditu stavu stromů v Měříně, které vlastní
MM, Audit vypracovala fa SAFETREE,s.r.o, Brno na základě objednávky od MM.
RMM rozhodla objednat odbornou firmu na posouzení a případnou realizaci nutných prací
vyplývajících ze závěrů auditu.
4. RMM projednala žádost ..o schválení odměny pro ředitelku ZŠ Mgr. Hlávkovou za
zajištění hygienických opatření ve škole v jarní době koronavirové, za přípravu dokumentů
k 2.části projektu Šablony 2. a za pomoc při realizaci přístavby nových učeben školy.
RMM rozhodla odměnu schválit.
5. RMM projednala Výroční zprávu o činnosti ZŠ za školní rok 2019/20.
RMM rozhodla zprávu schválit.
6. RMM projednala žádost spolku MyNe,z.s., Měřín o poskytnutí prostor parkoviště za
kostelem na hudební festival Rozjezd fest v sobotu dne 12.6.2021.
Festivalu by se mělo účastnit 7 kapel, zajištěn by měl být skákací hrad, toalety a
občerstvení. Využití prostoru: 10.-14.6.2021.
Žádají MM také o
• zapůjčení rozvaděče na přívod el. vč napojení na el.
• 15 ks dřevěných stánků
• mobilního oplocení od KD
RMM rozhodla žádost schválit.
7. RMM projednala a odsouhlasila návrh Smlouvy s Eon o výkupu přebytku el. z FVE na ZŠ za
cenu 0,5 Kč/kWh.
8. RMM projednala nabídku Cityfinance na sestavení středně dobého výhledu rozpočtu
obce s analýzou investičního úvěrového rámce za cenu 14.000 + DPH.
RMM rozhodla přijmout. Nabídku na investiční úvěrový rámec.
9. Č.j. 663/20 RMM projednala žádost VM Rekostav o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
na přípojku NN na p.č.1218 na stavbu RD p. Markové na Zarybníku.
RMM rozhodla smlouvu uzavřít a pověřila starostu jejím podpisem.
10. RMM projednala žádost fi DEKONTA, která provádí celostátní inventarizaci
o sdělení, zda se na území MM nachází kontaminovaná nebo potenciálně kontaminovaná
místa. RMM pověřila místostarostu odpovědí.
11. RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD:
17.4.2021
Svatba
16.1.2021
TJ Jiskra, Sportovní ples
13.2.2021
KČT, Sibřinky
21.8.2021
Svatba
30.10.2021
Oslava
4.9.2021
Svatba
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12. RMM projednala znění Dohody o poskytnutí příspěvku 750.000,-Kč od fi LIDL, která
provozuje ve Stránecké Zhoři sklad. Příspěvek bude poskytnut v rámci posilování dobrých
vztahů s občany a místní samosprávou. Příspěvek může být použit na financování některého
z projektů, které MM navrhne LIDLU. Příspěvek nijak nezavazuje MM k nějakým činnostem
ve prospěch LIDL. RMM rozhodla předložit nabídku na zasedání ZMM s kladným
stanoviskem.
13. RMM vzala na vědomí výsledek aukce na pozemek č.p.157 u křižovatky II/602 a
komunikací na Zabránu. MM pozemek získal za 75.000,-Kč.
RMM projednala návrh Kupní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových (ÚZSVM) a rozhodla předložit jej na ZMM s kladným stanoviskem.
14. RMM vzala na vědomí dopis - zprávu p. starosty odeslanou ČIŽP o průběhu likvidace
odpadů na pozemku p.č.1696, Králův kopec- čarodějnice.
RMM rozhodla požádat o prodloužení termínu likvidace do 31.10.2020.
15. RMM projednala návrh SoD mezi MM a p. Ivanou Tužinskou, Jihlava na administraci
projektu „ Městys Měřín- Dopravní terminál“ , která zahrnuje kompletní dokumentaci a
činnosti od vypracování zadávací dokumentace až po podání Závěrečné zprávy po skončení
realizace. Navržená cena: : 0,5% z hodnoty díla, min 35.000,-Kč.
RMM souhlasila s návrhem SoD a pověřila starostu podpisem SoD.
16.RMM projednala nabídku p. Ing.Veselé Hany, ZR, na zajištění výběru dodavatele na
projektovou dokumentaci na akci: “Nové kabiny a sociální zázemí víceúčelového
sportovního areálu v Měříně“ za cenu 8.500,-Kč.
RMM souhlasila s nabídkou a pověřila místostarostu podpisem.
17.RMM pověřila p. Ing.Veselou Hanu vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby
„Místo pasivního a aktivního odpočinku v Měříně – Balinka“ dle upravené dokumentace
firmy DU Projekt. Výběrové řízení lze zrušit, pokud nebude obdržena slíbená dotace z MMR.
18.RMM stanovila otevírání obálek na stavbu „Místo pasivního a aktivního odpočinku
v Měříně – Balinka“ na pondělí 12.10.2020 v 10,00 hod.
Dále stanovila komisi pro otevírání obálek ve složení Ing. Servít, Ing. Pazdera, Ing. Veselá a
ing. Černá.
**************************************************************************
Výpis z jednání č.14 Rady městyse Měřín konané dne 21.10.2020
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednala Žádost kulturní komise MM o zajištění uzávěrky komunikace mezi
parkovištěm na náměstí a parkovištěm pod kostelem na ulici Otínská po dobu pořádání
Vánočních řemeslných trhů dne 6.12.2020 od 12:00 do 20:00 hod.
RMM rozhodla požádat Úřad o zajištění uzavírky na Odboru dopravy VM.
3. RMM projednala protokol o hodnocení nabídek na akci Místo aktivního a pasivního
odpočinku v Měříně – Balinka a na základě doporučení hodnoticí komise schvaluje výběr
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nabídky uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou 3.437.500,-Kč bez DPH - fy. Stylstav s.r.o.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy a jejím zasláním na MMR s žádostí o registraci a
potvrzení dotace.
4. RMM schválila dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.17/2018 s firmou CONTENT, s.r.o. ohledně
změny druhu materiálu a prováděných prací na Balince IV. etapě. Cena díla zůstává
nezměněna.
5. RMM vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Hřiště ZŠ Měřín –
Vybudování šaten a WC, oprava sportovního povrchu ve výši 1,918 mil. Kč. Stavba musí být
dokončena do 31.8.2021.
6. RMM schválila dodatek č.3 ke smlouvě o dílo 191123043 s firmou COLAS CZ, a.s. na
vícepráce na ulici Zabrána v hodnotě 107.660,87 Kč bez DPH.
7. RMM projednala nabídku Cityfinance na sestavení středně dobého výhledu rozpočtu
obce s analýzou investičního úvěrového rámce za cenu 30.000,-Kč + DPH.
RMM rozhodla přijmout. Nabídku na investiční úvěrový rámec.
8. RMM schválila rozpočtové opatření 8/2020/4RM
9. RMM vzala na vědomí oznámení o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním
dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina. Od 1.1.2021 Kraj Vysočina přebírá pod svoji
objednávku spoj linky 760421/6. Nepřebírá linky 760420/8,9,12 a 760422/3.
10. RMM vzala na vědomí usnesení Krajského soudu v Brně o jmenování opatrovníka ...
Opatrovníkem je jmenováno město Velké Meziříčí.
11. RMM vzala na vědomí zápis z členské schůze LDO Měřín konané 1.10.2020.
12. Na základě rozhodnutí ZMM o zrušení stavby hřiště na Balince je po vzájemné dohodě
mezi městysem a paní Tužínskou zrušena příkazní smlouva na administraci výběrového
řízení stavby.
13. RMM rozhodla přijmout nabídku od pana Kujala na výstavbu kontejnerového stání
v místní části Pustina, která je podpořena dotací z Fondu Vysočiny v programu „Obnova
venkova Vysočiny 2020 částkou 127.000,-Kč se spoluúčastí obce minimálně 50%. Stavba
musí být dokončena nejpozději do 31.12.2020.
14. RMM podala žádost o prodloužení doby realizace projektu „Sběrné místo Balinka“
z dotačního titulu Odpady a ekologická výchova 2020 z Fondu Vysočiny z důvodu nařízené
karantény pracovníků zhotovitelské firmy.
15. RMM požádala firmu Stylstav Křižanov o nabídku na instalaci předřazené ochranné sítě
na toku u mateřské školy k zabránění ucpání potrubí.
16. RMM projednala žádost o podporu BABY Boxu ve Žďáře nad Sázavou. RM rozhodla
příspěvek neposkytnout.
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17. RMM vzala na vědomí Návrh na pořízení změny ÚP Měřín podaný p. ... Návrh bude
předán příslušnému odboru města Velkého Meziříčí.
18. RMM odsouhlasila dohodu mezi městysem Měřína a společností AGRO-Měřín, a.s. o
zvýšení pachtovného za období roku 2020 o částku 1.000,-Kč za každý 1 ha
propachtovaných pozemků, tedy částku 48.317,-Kč a pověřuje starostu podpisem.
19. RMM vzala na vědomí Protokol o kontrole České inspekce životního prostředí OL
Havlíčkův Brod a prodloužení lhůty pro předložení dokladů o odstranění odpadů. Dále
pokračujeme v úpravách pozemku p.č. 1696 v. k.ú. Měřín. Bohužel vzhledem k stávající
situaci coronaviru nelze připravenou štěpku převést do kompostárny Křižanov z důvodu
absence dopravy. Objednávka nadále trvá. V současné době probíhá odvoz stavební suti na
drtičku fy. Gremis VM a konečná úprava pozemku. Poté dojde k zabezpečení páskou. Osev
proběhne na jaře roku 2021.
18. RMM projednala dotaz p. .. na parkování před domem č.p. 360 na ulici Družstevní. RMM
rozhodla provést místní šetření.
19. RMM rozhodla přijmout nabídku firmy EKOIMPEX Vysočina nákup a vysázení 15 stromů
na ulici Blízkovská za cenu 59361,90 Kč.
*************************************************************************

Oznámení gynekologické ambulance

Gynekologická ambulance
Lékař : MUDr. Hana Krejzlová
Sestra: Monika Syslová
ORDINAČNÍ HODINY :

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Měřín
8.00 – 16.00
Křižanov 10.00 – 18.00
Měřín
7.00 – 15.00
Křižanov
7.00 – 15.00
Měřín
8.00 – 11.00
V pátek ordinuje MUDr. Veronika Kopuletá

Na gynekologické vyšetření je nutné se předem objednat na tel. č. 605 816 434.
Mimo pracovní dobu a v době dovolené je mobilní telefon vypnutý.
Akutní stavy budou vyšetřeny mimo objednání. Pacientky s akutními stavy se dostaví
nejpozději 3 hodiny před koncem pracovní doby.
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– SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU –
Městys Měřín vyhlašuje sběr nebezpečného odpadu.

Termín sběru : od 2.listopadu do 10.listopadu 2020 !!
Místo sběru

:

Sběrné místo – ul. Černická č.p. 553 (p.Krejčí)

Vybírat se bude :

Agrochemický odpad
Odpadní barvy a laky, jiná rozpouštědla
Odpadní řezné emulze
Znečištěné obaly ( plastové, kovové, sklené, znečištěné od barev, lepidel..)
Absorpční činidla ( znečištěné tkaniny, hadry..)
Olejové filtry
Brzdové kapaliny
Alkalické baterie (monočlánky)
Nikl, kadmiové baterie
Rozpouštědla
Kyseliny (zejména elektrolyt z baterek)
Fotochemikálie
Pesticidy
Barvy, laky, pryskyřice
Nepoužitá cytostatika ( léky, lékovky)
Baterie, akumulátory
Jiné motorové, převodové, mazací oleje

UPOZORNĚNÍ :
Nebezpečný odpad se bude na výše uvedeném sběrném místě vybírat pouze v
uvedeném termínu.

Po ukončení tohoto termínu již NE !
Na sběrném místě – ulice Černická č.p. 553 bude nadále probíhat zpětný odběr
elektrozařízení.

Další důležité upozornění :
Eternit a lepenku v žádném případě nedávejte na sběrné dvory . Likvidaci těchto komodit si
musíte zajistit sami
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Konec distribuce Nova, Barrandov a Televize Seznam v multiplexu 22
Nefungují Vám programy Nova, Nova Cinema, TV Barrandov, Kino Barrandov, Barrandov
Krimi či Televize Seznam na klasickou pozemní anténu? Pravděpodobně jste tyto programy
doposud přijímali z finálního DVB-T2 multiplexu 22, kde 29.10. ráno skončily.
Všechny tyto programy vysílají pro diváky pozemního vysílání i nadále. Je nutné přeladit
svůj televizor nebo set top box a naladit nový finální DVB-T2 multiplex 23, který obsahuje
výše uvedené programy. Skončilo tak dlouhé paralelní vysílání stanic v multiplexu 22 a
multiplexu 23.
Kapacita v multiplexu 22 bude nyní sloužit pro potřeby televize Prima a Óčko.
Programy TV Prima v HD rozlišení v DVB-T2
S vypnutím programů Novy, Barrandov a Televize Seznam v DVB-T2 multiplexu 22 se
uvolnila přenosová kapacita pro zkvalitnění a rozšíření programové nabídky společnosti FTV
Prima, provozovatele televizních stanic Prima.
S navýšením kapacity pro FTV Prima došlo k překlopení většiny programů Primy do
vysokého rozlišení (HDTV). Hlavní kanál Prima se vysílá v rozlišení 1440x1080 (1080p),
podobně jako Televize Seznam a Barrandov v multiplexu 23.
Programy Prima COOL, Prima LOVE, Prima MAX, Prima ZOOM, Prima KRIMI a CNN Prima
NEWS vysílají v rozlišení 1280x720 (720p) a časově posunutá verze hlavního kanálu Prima
+1 se nadále vysílá v rozlišení 960x544 (544p).
Nově multiplex 22 obsahuje tři nové testovací programové pozice pojmenované Test-1,
Test-2 a Test-3, které vysílají černou obrazovku v rozlišení 960x544 (544p). Co se na těchto
pozicích objeví zatím není jasné. V úvahu přicházejí projekty Prima MAX +1 a Prima KRIMI
+1, které žádají o nové licence pro pozemní a satelitní vysílání.
Pro kabelovou televizi v Měříně to znamená znovu ( a snad již naposledy) přeladit svoje
televizní přijímače a SET TOP Boxi.
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Hasičské okénko
Zásahy:
28.8. Tech.pomoc odstr. stromu-Blízkov směr Netín
Příkaz:14:36
Návrat:15:02
22.9. Požár vysoko.vozíku Velké Mezi. –prověřovací cvičení
Příkaz: 15:01
Návrat: 16:03
4.10. Techn.pomoc- odstra. Stromů - Měřín směr Řehořov
Příkaz: 06:09
Návrat:06:39

Vánoční tvoření, které bylo pro Vás připraveno v KD 22.11. 2020 se nekoná.
Tradiční Mikulášská obchůzka bude 5.12 2020, zájemci se můžou nahlásit u p. Zavadilové,
ale vše záleží jak se bude vyvíjet situace a nařízení.
***********************************************************************************************

Okénko divadelního spolku DIvochot
Vážení spoluobčané, milí příznivci divadla!
Jistě jste již zaznamenali, že jsme zrušili naše plánovaná představení divadelní hry Mýdlo.
Protože situace není příliš nakloněna kulturním akcím, netušíme, kdy Vám budeme moci
nabídnout náhradní termíny. Rozhodli jsme se proto pro vrácení vstupného. Zakoupené
vstupenky můžete vracet do konce října v místě předprodeje, tedy v drogerii u paní
Bradáčové. Dále potom každý čtvrtek v místní knihovně nebo po domluvě na tel.
601 591 309.
Mrzí nás tyto komplikace a omlouváme se za ně, ale s nejistým výhledem do budoucnosti je
pro nás organizačně jednodušší vstupné vrátit. Rozhodně to ale neznamená, že bychom
Mýdlo neodehráli, naopak se velice těšíme až Vám pomůžeme alespoň na hodinu a půl
zapomenout na každodenní starosti.
Buďte na sebe opatrní, buďte zdrávi a snad brzy na viděnou na divadle!
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Historická pohlednice

Několik desítek fotografií Měřína zhotovil začátkem dvacátého století fotograf Ondřej
Knoll z Náměště nad Oslavou. Fotografie Měřína pořizoval na zakázku pro měřínské
obchodníky a provozovatele hostinců, kteří z nich nechali udělat pohlednice, které používali
jako reklamní produkty. Ondřej Knoll z počátku dojížděl do Měřína na motocyklu s přívěsným
vozíkem. Na této motorce dojížděl za focením se svojí manželkou Františkou a dcerami Marií
a Františkou. Nebylo to asi nijak pohodlné dojíždění, neboť musel naložit také rozměrný,
dřevěný fotoaparát se stojanem a skleněné desky v kazetách, na které se v té době fotilo.
Silnice byly na začátku dvacátého století jen prašné. Později si fotograf Ondřej Knoll pořídil
auto Praga Piccolo Phaeton se stahovací střechou. Na mnoha fotografiích je Knollův motocykl
a později automobil zachycen.
Ondřej Knoll se oženil 26. července 1909 s Františkou Novákovou z Náměště nad
Oslavou, dcerou náměšťského hodináře Ondřeje Nováka. První dcera Marie se jim narodila
1. března 1913 a druhá dcera Františka se narodila 19. května 1915. Obě dcery jsou na
několika fotografiích také zachyceny. Podle odhadovaného věku dcer je možné odvodit rok
pořízení některých fotografií Ondřeje Knolla.
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V pravém rohu, na přiložené pohlednici je umístěna fotografie obrazu od neznámého
malíře. Obraz nejspíš visel ve farní budově. Za dřevěným plotem kolem farního dvora stály
farní hospodářské budovy, chlévy a stodola. Desátý měřínský farář P. Bernard Nepomucenus
Hriss tyto hospodářské budovy nechal v roce 1765 strhnou a na jejich místě, tehdy ještě u
otevřeného koryta potoka Vlkánek, nechal upravit farní zahrádku.
Před dřevěným plotem je na obrázku volné prostranství. Až v roce 1792 si toto místo
koupil Jan Dohnal a postavil vedle farní uličky domek čp. 14. Jan Dohnal byl přijat do
sousedstva za 15 zlatých v roce 1796. Domek čp. 14 koupili a zbourali v roce 2010 manželé
Jana a Pavel Říhovi.
Na obrázku je plot kolem farního pozemku namalován ze stojících prken. Tento plot
byl později předělán na ohradu z dřevěných pilířů, mezi kterými byly narovnány dřevěné
trámy. Nad touto ohradou byla šindelová stříška. Trámy a šindelová stříška byly na začátku
dvacátého století hodně shnilé. V roce 1926 byla podél silnice a farní uličky postavena nová
cihelná zeď, do které byly zabudovány dvoje dveře. Nová zeď byla o 60 cm nižší, než je dnes.
Tuto cihlovou zeď nechal postavit poslední měřínský děkan, pozdější brněnský kanovník,
Monsignor František Xaver Čermák rodák z Jamného.
Za dřevěným plotem vlevo je namalovaná budova s komínem. Je možné, že je na
obrázku zachycena budova bývalého špitálu, který sloužil ve své době šesti chudým a
potřebným lidem. Tento špitál shořel při velkém požáru téměř celého Měřína 29. července
1768 a již nebyl v těchto místech obnoven. Požár založila ve svém domě čp. 115 opilá
manželka Vavřince Černého. Vavřinec Černý si ji vzal za manželku, jako vdovu po zemřelém
Janu Růžičkovi. Budova špitálu, který podporovali majitelé panství hrabata Collaltové et San
Salvatore, stávala ale před plotem farního dvora a ne uvnitř. Po požáru v roce 1768 koupil
děkan Záleiský, od tehdejšího kostelního hospodáře Václava Hrona majitele domu čp. 13, za
20 zlatých spáleniště jeho stodoly. Od obce koupil za 7 zlatých místo po shořelém špitálu.
Farní dvůr tak rozšířil až k císařské silnici. Nově vzniklou zahradu za potokem Vlkánek nechal
oplotit.
Do začátku devatenáctého století měla kostelní věž pyramidovou střechu s malou bání
a ne takovou, jaká je namalovaná na obrázku. Namalovaný obrázek bude nejspíše směs
skutečnosti a fantazie. I přesto měl Ondřej Knoll potřebu obrázek vyfotit, a tak jej zachovat
na památku pro další generace. Je možné, že tuto fotografii pořídil na přání posledního
měřínského děkana Monsignora Františka Xavera Čermáka, který byl velkým milovníkem
historie. Je možné, že byl děkan Čermák vlastníkem tohoto obrazu a že si ho odvezl do svého
nového působiště. V měřínské farnosti působil 38 roků. V roce 1923 byla založena měřínská
pamětní kniha. Měřínský farář P. František Xaver Čermák se stal členem její tříčlenné
letopisné komise. Při zasedání obecního zastupitelstva 8. listopadu 1935 byl jmenován
čestným občanem městečka Měřín. Z měřínské farnosti odešel 13. března 1949 do Brna Na
Petrov, kde byl ustanoven sídelním kanovníkem katedrální kapituly. Zemřel 19. dubna 1974
ve věku 93 let. Pohřben byl 25. dubna 1974 na starém měřínském hřbitově, do hrobu, kde již
byli pochováni jeho rodiče.
Jiří Toman Černická č. 376
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Okénko knihovny
Milí čtenáři, od 22.10.2020 je knihovna dle nařízení vlády do odvolání uzavřena. Všechny
výpůjčky jsou automaticky prodlouženy. Pokud ale již máte vše přečteno, nabízím opět
donášku knih k Vám domů. Zavolejte nebo napište, sdělte mi, jaké knihy chcete půjčit nebo
se nechte překvapit a výběr nechte na mně. Nabídka platí samozřejmě i pro neregistrované
čtenáře. Pro usnadnění výběru četby zkuste nahlédnout do katalogu na webových stránkách
knihovny pod odkazem Katalog.
• Tel.: 601 591 309
• Mail: knihovna.merin@gmail.com
• Web: https://knihovna-merin.webnode.cz/
Studentům středních a žákům základních škol doporučuji webové stránky www.knihovny.cz,
kde pod odkazem E-knihy v jednoduchém vyhledavači mohou najít a volně si stáhnout
povinnou četbu.
Novinky
Literatura pro děti a mládež
Chtěli byste si postavit své vlastní auto nebo letadlo? Proč ne,
s edicí technických pohádek to bude hračka. Společně s
myšákem Arnym a jeho kamarádem vrabčákem Zílou se
dozvíte, jak funguje motor, spojka, brzdy nebo rozdělovač.
Autor Martin Sodomka ve svých knihách dokáže oslovit nejen
zvídavé kluky a jejich tatínky, přesvědčte se sami v Jak si
postavit auto nebo Jak si postavit letadlo.
Kniha Buď pánem svého prostoru je v této době, kdy spoust
našich aktivit probíhá online, víc než aktuální. Praktický návod jak se bránit proti kyberšikaně,
jak předejít zavirování počítače či jak si zachovat soukromí na sociálních sítích zaujme možná
spíš rodiče, ale rozhodně by neměla uniknout pozornosti dětí.
Literatura pro dospělé
Na další události ze života poslední aristokratky se můžete těšit již v pátém pokračování série
Evžena Bočka, tentokrát s názvem Aristokratka u královského dvora. Přemýšleli jste někdy
nad tím, jak by vypadal náš život, když bychom si přestali stěžovat? Je to totiž velice oblíbený
návyk, kterým si ovšem škodíme především sami sobě. S knihou Život bez stížností od Willa
Bowena to můžete zkusit změnit. A jako poslední tip doporučuji titul Mediace od Petra
Bazgera, kde náhodná tragédie proplete navzájem životy šesti lidí a hlavní roli hraje vina a
odpuštění. Snad nic nezakřiknu, když prozradím, že se v měřínské knihovně můžeme těšit na
autorské čtení této knihy, které by se mělo uskutečnit na jaře příštího roku.
Přeji Vám všem zdraví a jakmile to bude možné, těším se na setkání v knihovně.
Lucie Čížková
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Okénko mateřské školy

Září ve školce začalo tak, jako každý školní rok. Všichni jsme se už těšili, že se zase
společně uvidíme, že si budeme povídat o nových zážitcích . Koncem září hodně dětí rodiče
začali odhlašovat z obavy nemoci COVID-19.
Učitelky začaly těmto dětem posílat pomocí emailů přehled o tom, co se celý týden ve
školce dělalo a přidávaly i pracovní listy tak ,aby mohly děti pracovat i doma s rodiči.
Během prodloužených podzimních prázdnin se dostala do karantény celá školní kuchyně. O
jídlo pro děti se proto starala paní uklízečka a školnice. I začátek listopadu nebude
jednoduchý. Stravu nám zajistí školní kuchyně v ZŠ.
Po dohodě s krajskou hygienou bude provoz školky po dobu karantény zkrácen o jednu
hodinu, tj. do 15.00 hod. Odpolední svačiny nebudou, proto je nutné, aby si rodiče vyzvedli
děti od 14 do 15 hod. V 15 hod se MŠ uzavírá. Do MŠ nesmí docházet dítě, které žije v
rodině s COVID pozitivním, nebo s někým kdo je v karanténě. Současné omezení provozu
MŠ bude trvat zatím nejméně do pátku 6.11.2020. O další změně budou rodiče informováni
emailem. Změna může nastat i na základě vládního nařízení. Děkujeme za pochopení .
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Zprávy ze základní školy
Začal nový školní rok 2020/2021. Bohužel i on bude poznamenán pandemií koronaviru.
V týdnech, kdy jsme mohli chodit do školy, jsme se snažili, aby naši žáci zvládli návrat do
školních lavic co nejlépe. Byly zrušeny veškeré akce přímo nesouvisející s výukou. Jedinou
takovou akcí byly adaptační kurzy na Rekreačním středisku Záseka pro žáky šestého ročníku.
Tyto kurzy jsou pořádány lektory Centra prevence Žďár nad Sázavou. Kurzy proběhly jako
vždy ve dvou dnech a účastníci dostali možnost se navzájem lépe poznat, užít si dobrodružství
a legraci. Až do říjnového uzavření škol probíhala normální výuka a nezbývá než věřit, že se
budeme moci co nejdříve do tříd vrátit.
Vzhledem ke stavebním úpravám, které ve škole probíhají, je uzavřen hlavní vchod.
Děkujeme proto všem, že respektují zákaz vstupu do školy a že odpolední vyzvedávání dětí
ze školní družiny je také bezproblémové.
Přejeme všem spoluobčanům pevné zdraví a pokud možno krásný podzim.
Mgr. Iva Kolářová
***************************************************************************
Měřínští chovatelé
Naši členové se v uplynulých měsících účastnili řady výstav, kde získali pěkná ocenění.
Z výstavy v Křižanově si přivezl čestnou cenu na Činčily malé Stanislav Králíček. Výstava
Brtnice byla úspěšná pro našeho předsedu Vlastimila Šulu, který obdržel čestnou cenu na
Kalifornské černé. Nejúspěšnější, naší organizací obeslaná, byla výstava ve Velké Bíteši. Zde
uspěli bratři Králíčkové s udělenou čestnou cenou na Anglické pávíky a s titulem na
nejlepšího králičího samce výstavy – 96 bodů. Výstava, na kterou jsme se všichni velmi těšili,
a to Bohdalovská výstava Vysočiny, byla bohužel zrušena.
V letošním roce jsme se i díky podpoře Městyse Měřína rozhodli pokračovat v úpravě
našeho areálu. Podařilo se nám upravit terén za občerstvením, aby i tento prostor mohl být
využit. Za podporu Městysy Měřín velmi děkujeme.

Za Měřínské chovatele Petr Dohnal
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Rybářské závody v Měříně 2020
Měřínský kapr 8. ročník, veřejné závody dospělých 5.9. 2020
V sobotu dopoledne bylo nádherné počasí, ze začátku dokonce bezvětří, takže se účastníci
závodu měli možnost i opálit. Letošní účast byla podobná loňské, dostavilo se 138 lovících,
úplných amatérů i regulérních rybářů. Rybník byl nasazen novou osádkou ryb den před tím,
tedy v pátek a tak se očekávalo, jak se ryby zachovají. Některé úseky byly na lov úspěšnější,
asi podle pohybu rybího hejna. Nakonec se chytilo 78 kaprů, největšího zdolal p. Horák Jan a
to 71 cm dlouhého.
Celkový vítěz závodů p. Vágenknech Jiří dosáhl v hodnocení úctyhodných 1008 bodů.
Vítězové byli ohodnoceni finanční částkou a věcnými cenami.
Jako na každých závodech na naší vodě, si může každý závodník odnést jednoho kapra v ceně
vstupného, který se nehodnotí, letos toho využilo 22 rybářů.
Všichni průběžně využívali pevný prodejní stánek s domácímy klobáskami a pivkem, nebo dali
přednost něčemu silnějšímu. Po celou dobu závodu se po březích pohybovaly také obsluhy s
mobilním občerstvením.
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Dětské rybářské závody neděle 6.9.2020
Nedělní akce na "Novém" byla zaměřena na mladší děti do 15ti let.
Počasí nebylo tak vymalované jako v sobotu, což rybám vůbec nevadí a rybáři se vždy musí
přizpůsobit. Ale po chladnější části dopoledne se oteplilo a bylo příjemně.
Každý malý rybařík dostane na úvod Fruko a Tatranku, aby si osladil život, pokud by mu ryby
nebraly. Dětí chytalo letos celkem 68 a s rodiči a různým doprovodem obsadili s většímy
odstupy celý rybník. Kromě cejnů, kteří se účastní každých závodů se chytaly pěkné ryby.
Místní borec Leoš Kašpar a kapr 85cm, Suhas Ondřej amur 80cm, Drápela Matěj amur 69cm
a jesetera 94cm zdolal Onřej Klíma. Celkem se ulovilo 78 ks kapra, některé si ti úspěšnější
samozřejmě odnesli domů.
Nejlepší lovci byli ohodnoceni poháry a věcnými cenami.
Místní rybník díky přístupným a perfektně udržovaným břehům je prostě nejlepší.
Děkujeme tímto všem malým i velkým za účast a zveme na naše další akce v příštím roce.
Předpokládaný termín je opět začátek září, bude to včas na Internetu.
Rybáři Měřín
L.Buchta
**************************************************************************

Jednota OREL Měřín
Den sportu pro všechny – atletické závody
V neděli 20. 9. 2020 se uskutečnily atletické závody. Krásné slunné počasí přilákalo na
hřiště za školou 53 závodníků od malilinkých 1,5 ročních dětiček až po dospělé. Soutěžilo se
ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem/vrhu koulí, běhu na 50 m / 60 m a
vytrvalostním běhu na 200 m / 500m / 1000 m.
V jednotlivých kategoriích bylo umístění následující:
• Ročník 2018, 2019: 1. místo Janička Jašová, 2. místo Karolínka Kašparová, 3. místo
Terezka Říhová
• Dívky – roč. 2015 – 2017: 1. m. Terezka Urbánková, 2. m. Lucinka Chlubnová, 3. m.
Sárinka Jašová
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• Hoši – roč. 2015 – 2017: 1. m. Martínek Smejkal, 2. m. Kryštůfek Plodík, 3. m. Davídek
Maštera
• Dívky – roč. 2013, 2014: 1. m. Anna Kašparová, 2. m. Ema Volfová, 3. m. Barbora
Jašová
• Hoši – roč. 2013, 2014: 1. m. Štěpán Přibyl, 2. m. Filip Urbánek, 3. m. Václav Čížek
• Roč. 2011, 2012: 1. m. Petr Musil, 2. m. Kevin Kosour, 3. m. Anna Chlubnová
• Dívky – roč. 2009, 2010: 1. m. Lenka Chlubnová, 2. m. Bára Frajová, 3. m. Magdalena
Oulehlová
• Hoši – roč. 2009, 2010: 1. m. Karel Pacal, 2. m. Jakub Fraj, 3. m. Jan Vaněk
• Dívky – roč. 2005, 2007: 1. m. Anežka Pacalová, 2. m. Adéla Petulová, 3. m. Anna
Syptáková
• Hoši – roč. 2005, 2007: 1. m. Vít Chlubna, 2. m. Jiří Prokop, 3. m. František Němec
• Maminky: 1. m. Hana Oulehlová, 2. m. Eva Přibylová, 3. m. Jarmila Pytlíková
• Tatínci: 1. m. Marian Čížek, 2. m. Jaroslav Přibyl, 3. m. Pavel Urbánek
Každý účastník obdržel malou odměnu a párek v rohlíku. Vítězové kromě medaile a
odměny i rychlé špunty.
Velké díky závodníkům a pořadatelům.
Ludmila Chlubnová
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FARNÍ OKÉNKO

Vážení spoluobčané, farníci.
Do lidského světa vstoupil virus, naše oči ho nevidí, ale mnozí vnímáme jeho přítomnost,
protože mnohé uspořádané v lidském těle, životě, destabilizoval. Ať už se jedná o zdraví,
životní jistoty, mezilidské vztahy. Všichni si nejen přejeme, toho nezvaného a nevítaného
hosta, z našeho prostředí vytěsnit. Bude to patrně běh na dlouhou trať. Prosím, neubíjejme
se černými scénáři, ale navzájem se povzbuzujme k lásce a dobrým skutkům, buďme tím
malým světlem, které svíti v temnotě světa a dává naději. Zároveň mějme před nákazou
respekt. Nabízím dva příběhy a něco k tomu.
První: V jedné rodině ztratili klíč od trezoru, kde měli všichni uložené cenné věci. Táta, máma,
i jejich děti. Všichni také usilovně klíč hledali, protože věděli, že budou mít velký problém a
bude to velmi drahé, pokud klíč nenajdou. Možná je tato doba takovým pozváním k hledání
skutečných hodnot. Uzamčenému trezoru se podobá i lidské srdce. Přitom tušíme, že je
v něm mnoho dobra, šlechetnosti, lásky. Ale protože se člověk uzavřel, je často nahněvaný,
mrzutý, tvrdý, výbušný. Wiliam James, filozof napsal: „Nejdůležitější věcí v životě je žít náš
život pro něco, co dělá člověka šťastným. Žijeme v době zázračných léků, ale zázrak, který
ještě více prodlužuje lidský život a činí ho šťastným, je láska.“
Druhý: Kdo přijede do Svaté země, setká se s řekou Jordánem, ale také i s Mrtvým mořem.
Řeka Jordán se vlévá do Genezaretského jezera a zase vytéká, aby pokračovala a o více jak
sto kilometrů smísila své vody s Mrtvým mořem. Zde tato životodárná řeka svoji pouť končí,
vše živé odumře. V některých reklamách jsme vybízeni: kup si, zajeď si, užij si, zařiď si život
podle svých představ. Domnívám se, že pokud bychom to vzali doslova a do písmene, vážně,
stáváme se tím mrtvým mořem. Dát kus svého života s láskou ve prospěch druhého, je větší
zdroj štěstí a radosti, než žít život v uzavřenosti. A to i v této době virové.
Třetí: V čase přebývání nevítaného hosta, chci vám být na blízku. Hodinu dopoledne a pak i
odpoledne, jsem v kostele, abych posloužil, jak je třeba. Kontaktovat se můžete i v jinou
dobu. Chci rozdávat z toho, co žiji a co jsem sám přijal.
Přeji všem, aby to světlo na konci pomyslného tunelu, zazářilo co nejdříve.

Něco z minulosti
Z vody a z Ducha svatého byli v našem kostele znovuzrozeni, Božími dětmi a součástí
Božího lidu se stali: Natálie Marie Kuřátková z Měřína, Mia Anežka Bartušková z Nové Zhoře.
Na společnou cestu životem vykročili: Jakub Šabatka z Bobrůvky a Ing. Pavla Koukalová z
Březí n/Osl., Vojtěch Cupák z Brna a Barbora Procházková z Pavlínova, Mgr. Jakub Kučera
z Pavlínova a Mgr. Kateřina Čermáková z Pavlínova
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Ve víře ve věčný život a naději na setkání jsme se rozloučili se Zdeňkem Požárem z Měříně,
Aloisem Urbánkem z Měřína, Metodějem Jašou z Blízkova, s Františkem Jašou z Měřína,
Janem Vencálkem z Měřína.
Návštěva o. biskupa Vojtěcha se uskutečnila v naší farnosti koncem měsíce září. Při této
návštěvě přijalo 21 věřících svátost biřmování. Návštěva byla krátká, ale povzbudivá.
Pohled do budoucnosti je pro všechny nejistý, mlhavý. Věříme, že se mlha rozptýlí. Na
hřbitov se v letošním roce vydáme spíše individuálně, ale se světlem naděje na nový život.
Hledáme jiné formy jak prožít adventní i vánoční čas. Pokud to bude možné, chtěli bychom
uvítat sv. Mikuláše, postavit v kostele Betlém – možná ne jeden, zazpívat si u jesliček. Zatím
není zrušený ani koncert Moravanky, i když… Tento čas nám nabízí krásný postoj očekávání
místo přílišného organizování.
P. Mgr. Josef Havelka
***************************************************************************
Ohlédnutí
V neděli 20. 9. 2020 se uskutečnila nevšední měřínská podívaná - výstava motoveteránů.
Akce proběhla na Modrém statku čp. 15 manželů Milady a Jaroslava Pazderových. Za velmi
pěkného počasí jste mohli obdivovat 72 různých exponátů od 41 vystavovatelů. Poutavou
řadu motocyklů doplňovalo několik traktorů a automobilů místních nadšenců, dále několik
speciálů či jízdních kol a jejich majitelů v dobovém oblečení. O zpestření celého programu se
mimo jiné postaral p. F. Uhlíř z Jívoví exhibičními jízdami na vysokém kole a hudebním
doprovodem na flašinet. Pozadu nezůstal ani pan Pazdera, majitel usedlosti, který za chodu
mlátičky stačil ještě komentovat prohlídky interiérů statku. Jelikož sluníčko mělo ještě sílu a
žízeň byla, občerstvení velmi zdařile zvládli místní hasiči.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se nemalou mírou podíleli na pěkném nedělním
dni.
Poděkování patří zvláště manželům Pazderovým za vstřícnost a ochotu, všem
vystavovatelům, bratrům hasičům, fandům historie a kamarádům za jejich pomoc.
Pavla a Mirek
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