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RADNICE 

 

Vážení spoluobčané, 

 kalendář jsme otočili na další měsíc, léto vystřídal podzim, dny se nám začaly pomalu 
zkracovat, rána jsou chladnější a listy stromů barevnější. Studený a mokrý srpen nás ošidil 
o sluníčko, a proto si jej užívejme, co to jde. Maminky s dětmi mohou například trávit čas na 
dětském hřišti u zdravotního střediska a nově také na hřišti na Balince, kde se malí i větší 
špunti vyřádí na nových prvcích a malém fotbalovém plácku. Lajnování a natažení sítí za 
branky provedeme až na jaře příštího roku, stejně jako malé slavnostní otevření. V letošním 

roce jsme byli dosti úspěšní 
při podání žádostí o různé 
dotace, a právě dětské 
hřiště mezi podpořené 
projekty patří. Stejně tak 
bylo dotací podpořeno 
hřiště za základní školou, 
kde došlo k rekonstrukci 
tartanové běžecké dráhy, 
vybudování šaten a 

sociálního zařízení. S finanční podporou je dokončováno autobusové nádraží 
s bezbariérovým přístupem po nově vybudovaných chodnících. Spodní část parkoviště u 
kašny je již otevřena, horní část bude přístupná po dokončení chodníku okolo kašny, 
autobusové zastávky by měly být uvedeny do provozu během listopadu. Ještě něco málo 
k parkovacím místům u kašny. Prostřední část parkoviště bude omezena parkovacím 
kotoučem s vyznačením času parkování, (vhodné pro nákupy a vyřizování svých záležitostí), 
místa okolo chodníku jsou označena písmeny P+R (park and ride). Jde o tzv. záchytné 
parkoviště, kam můžete zaparkovat a následně ve Vaší cestě pokračovat hromadnou 
dopravou. Taková parkoviště většinou naleznete u autobusových nádraží. Samotné 
parkoviště je jinak parkoviště jako každé jiné.  
 Na hřbitově byly zprovozněny nové stojany na napouštění vody pro zálivku hrobů a 
veřejné zeleně. Levé stojany jsou napojeny na veřejný vodovod a budou jen jako záložní. 
Pravé stojany jsou připojeny na vodu z vrtu, která je zadržována ve třech velkých nádržích. 
V případě nějaké poruchy na tomto systému budou v provozu stojany z veřejného vodovodu. 
 U Pustiny byly zahájeny práce na výstavbě sítí pro výstavbu rodinných domů. Jedná se 
o 7 pozemků, které ještě nejsou prodány. O prodeji a jeho způsobu bude rozhodovat 
Zastupitelstvo městyse Měřín počátkem příštího roku. Předpokládaná cena je okolo 2000,-Kč 
za metr čtvereční včetně DPH.  
 Závěrem mi dovolte popřát pevné zdraví, také vzhledem k další vlně koronaviru. 
Využijte dnů, kdy babí léto propukne v plné síle a počasí bude přát venkovním aktivitám, ale 
i v sychravém, deštivém počasí zkuste pohybem posílit svoji imunitu.  
Přejeme Vám hezké prožití podzimního období.    Ing. Jiří Servít, starosta 
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Výpis z jednání č. 13 Rady městyse Měřín konané dne 18.8.2021 
 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM provedla místní šetření ohledně rozhledových poměrů na souběhu ulic Poštovní a 
U Hřiště. RMM rozhodla objednat projektovou dokumentaci potřebnou pro úpravu 
dopravních poměrů na místních komunikacích v Měříně. RMM rozhodla pozvat projektovou 
firmu na jednání RMM. 
 

3. RMM projednala návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s firmou EG.D, a.s. na 
zřízení věcného břemene na uložení kabelů, skříní a dalšího příslušenství v souvislosti 
s rekonstrukcí el. vedení na ulicích Černická, Růžová a Jihlavská. Jednorázová platba za 
věcné břemeno je navržena 118.000,-Kč + DPH. RMM rozhodla návrh přijmout a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.   
 

4. RMM projednala návrh znění Výzvy k podání nabídky na akci: „Stavební úpravy chodníku 
a křižovatky silnic II/602 a III/35433“. Předpokládaná hodnota zakázky je cca 1 mil Kč. 
RMM předložené znění Výzvy schválila. Otevírání obálek proběhne 1.9.2021 v 10,00 hod. 
v kanceláři starosty. Složení výběrové komise: Ing. Servít, Ing. Pazdera, Ing. Černá. Obeslané 
firmy: Atika Lysý, Colas Žďár, Content Brno. 
 

5. RMM posoudila dvě nabídky na organizaci Nabídkového řízení na akci: „Pořízení 
cisternové automobilové stříkačky - městys Měřín“ Nabídky: 

1) Eurokom plus,s.r.o. Praha…………………64.372,-Kč vč.DPH 
2) RDG Advisory,s.r.o. Praha…………………73.810,-Kč vč.DPH 

RMM rozhodla vybrat účastníka s nižší nabídkovou cenou firmu Eurokom plus,s.r.o. Praha. 
 

6. RMM vzala na vědomí zápis z Výroční členské schůze Lesního družstva obcí Měřín za dne 
15.6.2021, taktéž vzala na vědomí zprávu Kontrolní komise Lesního družstva obcí Měřín. 
 

7. Dům pečovatelské služby Měřín:  

• RMM vzala na vědomí dohodu s p. …. o ukončení nájmu bytu v DPS ke dni 31.7.2021. 

• RMM vzala na vědomí žádost p. …… o zařazení do seznamu uchazečů o byt v DPS. 

• RMM projednala aktuální seznam 11 uchazečů 
O nájemci bude rozhodnuto na některé z dalších RMM. 

 

8. RMM projednala Rozpočtové opatření 4/2021/1RM ve výši 442.795,-Kč na příjmové i 
výdajové straně a toto opatření schválila. 
 

9. RMM vzala na vědomí Žádost o součinnost obdrženou od firmy MERO ČR, a.s., která 
provozuje na území městyse Měřín ropovod. MERO žádá, abychom informovali případné 
zájemce o stavební a hospodářskou činnost v ochranném pásmu ropovodu, aby se 
informovali o podmínkách činností v MERO CZ, a.s. 
 

10. RMM projednala geometrický plán na směnu části pozemků ve vlastnictví městyse 
Měřín za pozemek pod chodníkem ke hřbitovu ve vlastnictví …….  Jedná se o směnu 14m2 + 
3m2 za jejich rodinným domem. RMM rozhodla zveřejnit záměr směny pozemků a 
postoupit věc na jednání Zastupitelstva městyse Měřín. 
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11. RMM projednala žádost p. …… o prodej části pozemků městyse Měřín.  Jedná se o cca 
95 m2. RMM rozhodla provést místní šetření. 
 

12. RMM projednala tel. žádost p. …… o oboustranné uzavření komunikace na Arnolec 
z důvodu špatného stavu jejího povrchu. P. …… dostal z Jihlavy informace, že komunikace je 
v majetku městyse Měřín. P. ….. žádá odpověď. RMM rozhodla sdělit žadateli, že městys 
Měřín komunikaci ve svém majetku neeviduje a pověřuje místostarostu vypracováním 
odpovědi žadateli. 
 

13. RMM projednala žádosti o pronájem KD : 
30.7.2022 – svatba, 6.8.2022 – svatba, 22.4.2022 – svatba, 3.9.2022 - svatba 
TJ Jiskra Měřín - 15.1.2022, ples 
RMM rozhodla projednat žádosti až po obdržených objednávkách místních organizací, které 
se mají vyjádřit do 31.8.2021. 
 

14. RMM projednala Nabídku na Technický dozor investora od firmy PL Building s.r.o. Žďár 
nad Sázavou na stavbu „Měřín, lokalita, východ, komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 
RD.“ za cenu 108.900,-Kč. Předpokládaná cena stavby: 4,5 mil Kč. RMM rozhodla nabídku 
přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

15. RMM projednala žádost p. …… o pronájem bytu v č.p. 233, Družstevní ulice. Nyní je 
v bytě nájemkyně, která dává výpověď z bytu. Nájem končí 31.8.2021. 
P. …… žádá o pronájem do 31.5.2022. Byt je určený pro lékaře nebo jejich personál. 
RMM rozhodla vzít žádost na vědomí. 
 

16. RMM projednala Rozhodnutí Ministerstva dopravy, které povolilo předčasné užívání D1 
do 4.9.2022. Jednání se za městys Měřín zúčastnil Ing. J. Pazdera a p. Ing. Křivská. Podmínka 
trvalého užívání stavby byla ze strany Vodoprávního úřadu paní Ing. Křivskou stanovena a 
zapsána v Rozhodnutí: „musí být vyřešeno odvodnění polí za Růžovou ulicí. Bez splnění této 
podmínky nepovolí Vodoprávní úřad trvalé užívání D1 v tomto úseku“. 
 

17. RMM projednala nabídku firmy „Dotace pro obce“ z Prahy na opakované podání dotace 
na akci „Městys Měřín, odstavná a manipulační plocha, Zarybník.“ za cenu 1,5 % z přiznané 
dotace. Žádná jiná platba se nebude platit. Předchozí žádost o totéž byla neúspěšná. 
RMM rozhodla nabídku přijmout. 
 

18. RMM souhlasila s objednávkou na čištění plochy sportoviště u ZŠ Měřín.  
 

19. RMM souhlasila s Dodatkem č. 5 k SoD č. 2020/001 o změně typu umyvadlových baterií 
na přístavbě MŠ. Změna nebude mít cenový dopad na žádnou ze smluvních stran. 
 

20. RMM vzala na vědomí Veřejnou vyhlášku o opakovaném veřejném projednání návrhu 
změny č. 1 územního plánu Měřín dne 29.9.2021 od 15:00. RMM rozhodla zveřejnit 
vyhlášku. 
 

21. RMM vzala na vědomí rozhodnutí krajského úřadu Vysočina o navýšení kapacity 
Mateřské školy Měřín z kapacity 96 dětí na 112 dětí, tedy nárůst o 16 dětí. 
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22. RMM vzala na vědomí informace o rozhodnutí Výboru SFDI o schválení příspěvku na 
akci „Stavební úpravy chodníku a křižovatky silnic II/602 a III/35433“ – ISPROFOND 
5617510196 ve výši 960.305,-Kč, maximálně do 85% uznatelných nákladů 
z předpokládaných celkových nákladů 1.169.386,-Kč. 
 

23. RMM projednala nabídku E.on na cenu dodávek el. energie na 2022 nebo (2022 + 2023) 
– pro městys Měřín, ZŠ, MŠ. RMM rozhodla před podáním výpovědi smlouvy požádat o 
další nabídku ceny. 
 

24. RMM projednala a vzala na vědomí žádost p. …… o pronájem nebytového prostoru 
v přízemí budovy č.p. 106, Náměstí, Měřín na kadeřnictví. RMM rozhodla nebytový prostor 
před dalším pronájmem nejprve opravit. 
 

25. RMM projednala a schválila Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 1/2017 ze dne 23.1.2017 
uzavřený mezi městysem Měřín a F.R.Z. agency s.r.o.  
 

26. RMM projednala a schválila Dodatek č. 1 k SoD č. 10/2020 uzavřený mezi městysem 
Měřín a Stylstav s.r.o. Křižanov na akci Hřiště ZŠ Měřín – Vybudování šaten a WC, oprava 
sportovního povrchu. RMM pověřila starostu podpisem dodatku. 
 

Výpis z jednání č. 14 Rady městyse Měřín konané dne 1.9.2021 
 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM provedla místní šetření na posouzení žádosti p. ….. o prodej části pozemků městyse 
Měřín za jejich zahradou.  Jedná se o cca 95 m2. RMM rozhodla požádat Vodárenskou 
akciovou společnost, a.s. o stanovisko k případnému prodeji s ohledem na existenci 
kanalizace na předmětném pozemku. 
 

3. RMM vzala na vědomí žádost p. ….. o pronájem nebytových prostor na radnici na 
provozování kadeřnictví.  
 

4. RMM projednala nabídku firmy FM-Credit s.r.o. na vyčištění povrchu tenisových hřišť 
3056 m2 tzv. “mokrou cestou“ za 449.000,-vč DPH. RMM rozhodla navštívit některé hřiště, 
které již vyčistili.  
 

5. RMM projednala návrh na zvýšení cen pronájmu KD. RMM rozhodla schválit nový ceník 
pronájmu. 
 

6. RMM projednala Dodatek č. 2 Ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, 
kde se upravují některé body do souladu se současnou legislativou. RMM rozhodla, aby 
městys Měřín toto oznámil ASEKOLU s požadavkem, aby byly změny cen řešeny jednáním 
mezi městysem Měřín a ASEKOLEM. 
 

7. RMM projednala žádost p. ….. o pronájem bytu v č.p. 233, Družstevní ulice. Nyní je v bytě 
nájemkyně, která dává výpověď z bytu. Nájem končí 31.8.2021. Byt je určený pro lékaře 
nebo jejich personál. P. ….. žádá o pronájem do 31.5.2022. RMM rozhodla pronajmout 
žadatelce byt. 
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8. RMM projednala návrh Smlouvy o užívání anténního stožáru s firmou STARNET s.r.o.,  
na vysílání internetového signálu, kterou se městys Měřín zavazuje poskytnout stožár na 36 
měsíců. Cena za poskytnutí stožáru není uvedena. RMM rozhodla pověřit starostu městyse 
k jednání s žadatelem o podmínkách pronájmu. 
 

9. RMM projednala nájmy KD 
 
 
RMM rozhodla seznámit 
objednatele s novým ceníkem 
pronájmu a vyčkat na potvrzení či 
zrušení objednávek. 
 
 
 

10. RMM projednala protokol o otevírání obálek s nabídkami na provedení stavby  
„Městys Měřín, stavební úpravy chodníku a křižovatky podél silnic II/602 a III/35433“. 
Jedná se o chodník od Blízkovské ul. + středový ostrůvek na Blízkovské + další úpravy. 
Rozpočet byl odhadnut na 1.210.000,-Kč vč.DPH. Stavba je realizována s dotací ze SFDI ve 
výši 85%. 
Nabídky, ceny vč.DPH.  
ATIKA-LYSÝ s.r.o………………...1.314.098,- 
COLAS CZ,a.s……………………...1.209.533,- 
CONTENT,s.r.o…………………….1.359.048,- 
RMM rozhodla vybrat uchazeče s nejnižší cenovou nabídkou a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o dílo. 
 

11. RMM projednala návrh firmy Textileco na umístění výdejního boxu zásilek v lokalitě u 
starého hřbitova. RMM rozhodla vyvěsit záměr pronájmu.  
 

12. RMM  projednala žádost p. ….. o souhlas s umístěním stavby na parc. č. 1239 v k.ú. 
Geršov. RMM rozhodla s umístěním stavby souhlasit a pověřuje starostu podpisem.  
 

13. RMM projednala a schválila Dodatek č. 1 k SoD č. 2021/506 mezi městysem Měřín a 
Gardenline s.r.o. Litoměřice. Jedná se o změnu termínu plnění. 
 

USNESENÍ č.   4/2021 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 8.9.2021 v 17.00 hodin 

 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 

I. SCHVALUJE : 
1. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 4/2021. 
2. Program jednání ZMM 4/2021. 
3. Prodej pozemku p.č. 187/58 v k.ú. Měřín. 
4. Zveřejnění záměru prodeje části pozemků z p.č. 1294/2 (část cca 65m2) a z 1301/1 

(část cca 28m2) v k.ú. Měřín. 

Objednávky KD :  

2022-02-26 KČT - šibřinky 

2022-04-22 Svatba 

2022-07-30 Svatba 

2022-08-06 Svatba 

2022-08-13 Svatba 

2022-09-03 Svatba 
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5. Směnu části pozemků parc. č. 1214/3 v k.ú. Měřín o celkové výměře 39 m2 ve 
vlastnictví městyse Měřín za části pozemků parc. č. 1164 a 1165 v k.ú. Měřín o 
celkové výměře 39 m2 dle geometrického plánu č. 1328-70/2021. 

6. Nákup větší cisternové automobilové stříkačky. 
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 07/21/SFP/255 – 1 uzavřené dne 10.9.2020 mezi 

městysem Měřín a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „Měřín – vodovod a 
kanalizace ul. Černická“. 

8. Smlouvu č. 04/21/SFP/132 mezi městysem Měřín a Svazem vodovodů a kanalizací 
Žďársko na akci „Měřín – vodovod a kanalizace ul. Zarybník – 2. etapa“. 

9. Smlouvu č. 08/21/SFP/277 mezi městysem Měřín a Svazem vodovodů a kanalizací 
Žďársko na akci „Měřín – lokalita východ, komunikace a IS pro výstavbu RD.“ 

10. Smlouvu o vložení majetku do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko mezi 
městysem Měřín, Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a Vodárenskou akciovou 
společností, a.s. Žďár nad Sázavou 

11. Veřejnoprávní smlouvu mezi městysem Měřín a Kolpingovou rodinou Měřín na 
celoroční činnost Kolpingovy rodiny Měřín. 

12. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi městysem Měřín a 
Spolkem MyNe Měřín. 

13. Prodejní cenu knihy Měřín a Pustina v proměnách času 900,-Kč/ 1 kus.  
14. Rozpočtové opatření 5/2021/4ZM ze dne 8.9.2021 ve výši 1.153.718,- Kč. 
15. Smlouvu č. 05/21/SFP/192 mezi městysem Měřín a Svazem vodovodů a kanalizací 

Žďársko na akci „Měřín – rekonstrukce vodovodu, dopravní terminál“ 
16. Smlouvu č. 05/21/SFP/195 mezi městysem Měřín a Svazem vodovodů a kanalizací 

Žďársko na akci „Měřín – rekonstrukce vodovodu Pod Dálnicí“ – projektová 
dokumentace. 

17. Schválilo koupi pozemků na cyklostezku v k.ú. Pustina u Měřína, část parc. č. 133/12 
o celkové výměře 735 m2, nově dle GP parc. 133/56 a část parc. č. 133/32 o celkové 
výměře 286 m2, nově dle GP parc. č. 133/57. 

18. Uzavření smlouvy mezi městysem Měřín, Mateřskou školou Měřín, Základní školou 
Měřín a E.ON Energie, a.s na dodávku el. energie od 1.1.2022 do 31.12.2023. 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ : 
1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva městyse Měřín. 
2. Zprávu z jednání Rady městyse Měřín. 
3. Zprávu kontrolního výboru. 
4. Zprávu finančního výboru. 
5. Zprávu výboru pro výstavbu a rozvoj. 
6. Informace o uvolnění prostor kadeřnictví ve dvoře, č.p. 106. 
7. Informace o předání finančního daru obci Moravská Nová Ves. 
8. Informace o možnostech kontokorentu. 
9. Informace o nové vyhlášce o odpadech. 
10. Rozpočtové opatření 4/2021/1RM ze dne 18.8.2021 ve výši 442.795,- Kč. 
11. Informace o možném zákazu používání ohňostrojů v obci. 

Ing. Jiří Servít, starosta 
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Výpis z jednání č. 15 Rady městyse Měřín konané dne 29.9.2021 
 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM rozhodla zveřejnit záměr pachtu pozemků dle přílohy. 
 

3. RMM projednala Žádost o ukončení nájemní smlouvy na obecní byt v 2. NP na radnici 
Náměstí 106, obdrženou od p. ….. ke dni 31.10.2021. RMM rozhodla s ukončením souhlasit 
a zároveň rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s p. …... 
 

4. RMM projednala Žádost o povolení skácení 5 ks modřínů na ulici Družstevní z důvodu 
ohrožení majetku občanů a zanášení odtoků vody a kanalizace jehličí modřínů. RMM 
rozhodla požádat Úřad městyse Měřín o skácení. 
 

5. RMM projednala nabídku p. Ing. Juliuse Janeby, Nové Město na Moravě, na výkon tech. 
dozoru na akci: „Stavební úpravy chodníku a křižovatky silnic II/602 a III/3543“ za cenu 
27.000,-Kč vč DPH. RMM rozhodla nabídku přijmout. 
 

6. RMM projednala návrh veřejnoprávní smlouvy mezi Krajem Vysočina a městysem Měřín 
o poskytnutí dotace na nákup Cisternové automobilové stříkačky ve výši 500.000,-Kč 
s termínem realizace nejpozději do 30.9.2022. RMM rozhodla návrh přijmout a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.   
 

7. RMM projednala žádost p. ….. o pronájem bytu v 2. NP na radnici, Náměstí 106, 
popřípadě nějakého jiného bytu. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že byt nad radnicí bude 
pronajat žadateli s dřívější žádostí a ohledně bytu v Družstevní ulici bere její žádost na 
vědomí a zařazuje ji do seznamu uchazečů. 
 

8. RMM projednala návrh Darovací smlouvy od Kraje Vysočina na vypracování projektové 
žádosti do výzvy Regiony 2021 na výstavbu nových kabin na fotbalovém hřišti ve výši 5.000,- 
Kč. RMM rozhodla s darem souhlasit a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 

9. RMM vzala na vědomí žádost p. ….. o uvolnění z činnosti v kontrolním výboru městyse 
Měřín z důvodu změny trvalého pobytu mimo městys Měřín. RMM rozhodla předložit tuto 
žádost na nejbližší jednání ZMM. 
 

10. RMM projednala sdělení ze Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko o tom, že budoucí 
vlastníci pozemku musí neprodleně po podpisu kupní smlouvy na pozemek mezi městysem 
Měřín a ….. uzavřít s SVAK, a.s. Smlouvu právo vstupu na pozemek, na kterém se nachází 
kanalizace ve vlastnictví SVAK. SVAK zaslal i návrh Smlouvy o užívacím právu pozemku za 
účelem provozu stávajícího zařízení. RMM rozhodla s návrhem Smlouvy se SVAK seznámit 
….. se sdělením, aby doplnili do návrhu Smlouvy potřebné údaje a odsouhlasili si text se 
SVAK. Po odsouhlasení návrhu smlouvy od SVAK bude jednání o odprodej pozemku 
pokračovat. RMM pověřila místostarostu jednáním s žadateli. 
 

11. RMM projednala objednávky nájmů KD: 
RMM rozhodla s pronájmy 
souhlasit. 
 

2022-10-01 Svatba 

2022-07-16 Oslava 
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12. RMM projednala oznámení Svazu měst a obcí o konání sněmu dne 21.-22.10.2021. 
V případě neúčasti městyse Měřín navrhuje udělení plné moci k zastupování někomu 
jinému. RMM rozhodla zplnomocnit starostu obce Nížkov. 
 

13. RMM projednala Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k Žádosti o stavební 
povolení na stavební akci “ Výměna obou mostních uzávěr mostu na D1“ směrem na 
Černou. RMM rozhodla žadateli udělit souhlasné stanovisko.  
 

14. RMM projednala návrh „Obecně závazné vyhlášky městyse Měřín č.2/2021 o místních 
poplatcích za obecní systém odpadového hospodářství“. RMM rozhodla předložit návrh na 
ZMM. 
 

15. RMM projednala žádost p. ….. o prodloužení chodníku podél II/602 z Měřína až po jeho 
provozovnu. RMM rozhodla provést místní šetření. 
 

16. RMM opakovaně projednala návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení. RMM rozhodla dodatek uzavřít a pověřuje starostu jeho podpisem.  
 

17. RMM projednala návrh projektanta Ing. Drnce na cenu projektové dokumentace za 
změnu trasy cyklostezky podél Balinky mezi Pustinou a rybníkem Nečas a na změnu trasy 
mezi Pustinou a Měřínem. RMM rozhodla návrh předložit ZMM. 
 

18. RMM seznámil Ing. Pazdera o jednání dne 24.9.2021 na základě návrhu Rozhodnutí 
Ministerstva dopravy, o povolení předčasného užívání středního dělícího pruhu D1. Jednání 
se za městys Měřín zúčastnil Ing. J. Pazdera. Na předchozím jednání o povolení užívání 
pravého jízdního pruhu byla stanovena podmínka pro povolení trvalého užívání stavby ze 
strany Vodoprávního úřadu VM paní Ing. Křivskou a zapsána v Rozhodnutí: „….musí být 
vyřešeno odvodnění polí v lokalitě za Růžovou ulicí. Bez splnění této podmínky nepovolí 
Vodoprávní úřad trvalé užívání D1 v tomto úseku“. Tuto podmínku zopakoval do nového 
zápisu J. Pazdera za městys Měřín a p. Ing. Křivská za Vodoprávní úřad VM. RMM vzala na 
vědomí informace od Ing. J. Pazdery. 
 

19. RMM projednala návrh Krajské hygienické stanice Žďár nad Sázavou o doplnění WC pro 
zdravotnický personál ve Zdravotním středisku Měřín. RMM rozhodla upravit současnou 
místnost s výlevkou na toaletu s umyvadlem pro zdravotnický personál.  
 

20. RMM rozhodla pověřit starostu zajištěním podávání žádostí o přidělení dotačních 
prostředků na místní komunikace, hřiště v Pustině, úpravu sociálního zařízení hasičské 
zbrojnice a úpravu parkování pro vozidlo cisternová automobilová stříkačka z dotačních 
titulů MMR a dále zajištěním podání žádosti opravy chodníků z autobusového nádraží 
směrem na Jihlavu z dotačních prostředků SFDI. 
 

21. RMM projednala Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo mezi městysem Měřín a Ivanou Tužinskou 
s.r.o., Jihlava na akci „Výstavba šaten a sociálního zázemí pro víceúčelový areál 
Měřín.“ RMM rozhodla s návrhem dodatku souhlasit a pověřuje starostu jeho podpisem. 
 

22. Dům pečovatelské služby Měřín:  
RMM rozhodla pronajmout volný byt v DPS p. …...  
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23. RMM projednala žádost o řešení doprava na ulici Otínská. RMM rozhodla objednat 
projektovou dokumentaci k řešení dopravní situace na ulici Otínská a dále rozhodla 
objednat a osadit měřící radar. RMM rozhodla provést místní šetření. 

 
 

– SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU – 
 

  Městys Měřín vyhlašuje sběr nebezpečného odpadu.  

 

Termín sběru : od 18. října do 1. listopadu 2021!!! 
 

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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 Knihu Měřín a Pustina v proměnách času je možné zakoupit na radnici. 
K dispozici bude od začátku listopadu. Kniha čítá 350 stran a obsahuje mnoho 
fotografií. Cena je stanovena 900,- Kč za kus. 
 

 
 
 
 
 

Nový ceník Kulturního domu Měřín, platný od 1.1.2022. 

+ úklid a úhrada energií.  
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KNIHOVNA 

 
Mám radost, že mohu začít dobrou zprávou. Jak jste jistě zaznamenali, naše knihovna 

se účastnila soutěžní akce Odlož mobil v knihovně. Celkem jste do knihovny donesli 159 

mobilních zařízení a s tímto počtem jsme dosáhli na první místo ve své kategorii. Kategorie 

byly rozdělené podle počtu obyvatel, my jsme spadali do rozmezí 1 500 – 6 000 obyvatel, 

takže bez nadsázky mohu říct, že konkurence byla velká. Vaší zásluhou se to ale podařilo, 

proto všem, kteří podpořili měřínskou knihovnu, moc děkuji! Slavnostní předání certifikátu a 

výhry (pro nás je to 10 000 Kč na nákup knih) proběhne ve středu 27.10.2021 v Městské 

knihovně v Třebíči.  

Zásluhu na výhře máte především Vy, proto si myslím, že byste měli možnost vybrat, jaké 

knihy budou z výhry zakoupeny. Rozhodnout o tom můžete během listopadu díky anketě na 

webových stránkách knihovny, nebo vyplněním anketních lístků přímo v knihovně. 

 

Novinky 

Pro děti a mládež 

Dětem začala škola a jakou jinou četbu jim lze do školních lavic nabídnout než Nejhorší 

učitelé na světě od Davida Walliamse. Ze školního prostředí je i kniha Pravidla skutečných 

ninjů autorky Petry Škarkové. Je určena primárně dětem z prvního 

stupně, ale přínosná může být i pro starší děti i rodiče. Hlavní hrdinou 

je Ivoš, který nastupuje do nové školy, ale hned od začátku s ním jsou 

problémy, mluví sprostě, je agresivní, pere se… ale všechno má svůj 

důvod, stejně tak i Ivošovo chování, ten odkrývá sociální pracovnice 

Lenka, která se věnuje bojovému umění. Ze vzdálenějších koutů je 

kniha Jirka a modrý měsíc. Stephen a Lucy Hawkingovi v ní popsali další 

vesmírné dobrodružství Jirky a Aničky, ti tentokrát byli vybráni do vesmírného programu, 

který má připravit mladé lidi na cestu na Mars.  
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Pro dospělé 

Očekávanou novinku Patrika Hartla 15 roků lásky najdete i v měřínské 

knihovně a dozajista splní očekávání, tedy odpočinková četba, která pobaví 

a čte se jedním dechem. Z úplně jiného soudku je další novinka s názvem 

Sestry od Kamily Hladké. Autorizovanými rozhovory s řeholními sestrami 

navazuje autorka na svou prvotinu Hornické vdovy, která je rovněž 

v knihovně k zapůjčení. Poslední novinkou, kterou nabízím Vaší pozornosti, 

je detektivní román Anderse de la Motte s názvem Podzimní případ, jeho 

série Roční období je nyní v knihovně kompletní. 

Z titulů, které jsou zařazeny do povinné četby nově najdete například Příběhy obyčejného 

šílenství Charlese Bukowského, Ditu Saxovou Arnošta Lustiga, Návštěvu staré dámy Friedricha 

Dürrenmatta nebo Tramvaj do stanice Touha Tennessee Williamse. 

Hezké podzimní dny Vám přeje        Lucie Čížková 

 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

Začal nový školní rok a všichni věříme, že proběhne co nejobvykleji bez uzávěr a 

distančního vyučování. V prvním týdnu školy probíhaly tradiční aktivity. Prvňáčci si se svými 

vyučujícími prošli školu, aby v ní nezabloudili, byl zvolen školní parlament, třídy si sepsaly 

pravidla chování, kterými se budou řídit, všichni si oživili znalost školního řádu a zopakovali si 

zásady bezpečného chování ve škole. Učitelé pro žáky připravili pestrou nabídku zájmových 

kroužků, ze kterých si může vybrat opravdu každý. Byl také zprovozněn nový školní pavilon, 

kde jsou umístěny školní družiny. Pro zájemce o prohlídku z řad veřejnosti plánujeme Den 

otevřených dveří.  

Také v letošním školním roce jsou pro žáky přichystány různé environmentální 

programy. Mají za úkol dětem přiblížit různá tajemství přírody a její zajímavosti. Některé 

programy probíhají jako součást výuky v jednotlivých hodinách, na další pak děti vyjíždějí do 

různých zajímavých lokalit, jako jsou například mokřady na Dářku nebo Josefské údolí u 
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Blanska. Tyto exkurze jsou určeny převážně druhému stupni. Další možností jsou programy 

Ekologického centra Chaloupky, které jsou využívány zejména pro děti z prvního stupně.  

 

Ve středu 6. října se v Lyžařském areálu Martina Koukala ve Žďáře nad Sázavou konalo 

okresní kolo v přespolním běhu. Z naší školy byly plně obsazené všechny kategorie – celkem 

se zúčastnilo 24 sportovců. A rozhodně se neztratili. Výsledky byly následující:  

- Výsledky v týmech: mladší chlapci (2000 m) 10. místo, mladší dívky (1500 m) 8. místo, 

starší chlapci (3000 m) – 4. místo, starší dívky (1500 m) - 3. místo!  

- V jednotlivcích Adéla Petulová (9. C) 2. místo!!! 

V pátek 8. října se žáci 4. ročníku účastnili výukového programu, který byl zaměřený na 

dopravní výchovu. Program trval čtyři vyučovací hodiny, vedly ho zaměstnankyně střediska 

volného času DÓZA Velké Meziříčí. V průběhu celého dopoledne si žáci zopakovali a osvojili 

pravidla silničního provozu pro chodce a pro cyklisty a naučili se správně nasazovat a používat 
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helmu pro cyklisty. Na tuto teoretickou část bude navazovat praktický výcvik, který 

proběhne na jaře následujícího roku na dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí.  

Do naší školy přijeli v pátek 15. října zaměstnanci záchranné stanice zvířat Ikaros. 

V rámci dvou bloků – pro I. i II. stupeň - jsme měli možnost vidět řadu více či méně exotických 

zvířat. Během celého programu jsme se všichni mohli dozvědět různé zajímavosti o životě 

zvířat v divoké přírodě i v záchranné stanici. A také to, jak jednotlivá zvířata chovat v domácím 

prostředí. Vybrané vstupné je vždy použito na provoz záchranné stanice. Letos tuto částku 

stanice obzvlášť nutně potřebovala, protože kvůli kovidové pandemii měli podle jejich slov 

katastrofální nedostatek peněz a některých zvířat se dokonce museli zbavovat.  

Pravidelnou součástí výuky žáků 8. ročníku je vzdělávání v oblasti první pomoci. Jde o 

dvě přednášky studentů Střední zdravotnické školy ve Žďáře nad Sázavou a jednu návštěvu 

zaměstnanců IZS z Velkého Meziříčí, kteří kromě teoretických poznatků předvedou žákům 

sanitní vozidlo a jeho vybavení. V loňském roce se tyto aktivity uskutečnit nemohly, proto se 

konaly pro letošní deváťáky hned na začátku školního roku. V pondělí 18. října proběhl 

závěrečný blok, kdy měli všichni možnost na vlastní oči vidět techniku, která zachraňuje lidské 

životy. Zajímavé byly i přednášky záchranářky a velitele velkomeziříčských hasičů doplněné o 

krátká videa. Věděli jste například, že vánoční stromeček po zapálení zakouří místnost za 46 

vteřin? 

Všem spoluobčanům přejeme krásné podzimní dny a hodně zdraví a pohody. 

        Mgr. Iva Kolářová 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

              Letošní rok nezačal pro děti ve školce 

moc dobře. Hned od počátku se tu objevily 

respirační nemoci. Téměř všechny děti měly 

rýmu, kašel, záněty průdušek a střevní potíže.  

Nyní se po nemoci pomalu vrací a život ve 

školce se dostává do zajetých kolejí. 

              Povídáme si o podzimu a jeho darech, 

sklízíme ovoce, brambory, pouštíme draky a 

shrabujeme spadané listí. Soutěžíme ve sběru 

kaštanů. 

 

Do školky za námi přijelo divadlo Jana Hrubce s pohádkou „O zlaté rybce“ a na hřiště 

se půjdeme podívat na naše dravce. Chystáme také pro veřejnost „Den otevřených dveří“, 

abychom mohli ukázat všem, co se ve školce za poslední roky změnilo a vybudovalo. Přesné 

datum bude zveřejněno na infokanálu obce a plakátech. Pokud bude situace příznivá, chtěli 

bychom využít jeden z adventních víkendů.        Jana Janů 

                

Foto z pohádky „O zlaté Rybce“ 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 

4. díl - Přijďte na náš ples, my přijedeme na Váš požár 

Naší hlavní činností je protipožární ochrana, 

díky mladé generaci hasičů se však daří iniciovat i 

zajímavé akce a 

projekty, které 

obohacují život 

místních a  

můžou pomoci 

k větší pospolitosti a udržování vztahů. Z historie jsou 

známy zejména plesy, masopust, Mikulášská obchůzka, 

Zlatá 

proudnice nebo zábavy, k nim ale přibyla 

spousta dalších. V roce 2018 jsme přišli 

s nápadem Velikonočního tvoření pro děti a 

před Vánoci jsme s úspěchem realizovali i 

advetní odpoledne v podobném duchu. 

„Křísíme“ však i mnohem starší tradice jako 

třeba pálení čarodějnic, kdo jiný než my by měl 

mít odvahu rozdělávat tak velký oheň. 

V průběhu léta se věnujeme pořádání akcí pro 

děti - dětský den nebo ukončení prázdnin je vždy 

příjemně strávené odpoledne pro rodiny s dětmi. 

Navíc tak touto formou můžeme oslovit nové 

potenciální mladé členy sboru. K vydařeným akcím 

sboru jsou pak koncerty, do Měřína přijela zahrát 

skupiny Kern nebo Turbo. V minulosti jsme jednou 

za sezonu pořádali svou vlastní soutěž v požárním 

útoku - Krpál, který byl výjimečný tratí, která vedla po sjezdovce. Tradici se nám však po 

třetím ročníku nepodařilo udržet.  
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Motoveteráni v Měříně 

29. srpna se uskutečnil 2. ročník této unikátní 

výstavy ve dvoře Modrého statku manželů Pazderových. 

Pod taktovkou nadšenců Míry Prokopa a Pepy Čížka jste 

mohli vidět okolo 90 historických strojů značek JAWA, ČZ 

aj. Pěkné počasí i skvělé občerstvení přilákalo spoustu lidí 

z Měřína a okolí, zastavili se i ti, co jen náhodou projížděli 

okolo. Děkujeme všem za pomoc s pořádáním této 

vydařené akce. 

Černá vlajka a minuta ticha 

V neděli 19. září ve 12:00 jsme společně s jednotkou uctili památku dvou hasičů z JSDH 

Koryčany na Kroměřížsku, kteří zemřeli během zásahu při výbuchu plynu v rodinném domě 

na Kroměřížsku. Čest jejich památce.  

 

Mladí hasiči na závodech 

Hasičskou soutěž Regional Cup mládeže v roce 2021 tvořil 

seriál 4 jednotlivých soutěží mládežnických kolektivů v 

požárním útoku. Děti z Měřína do této sezóny vstoupily ve 

zcela nové sestavě a na soutěži v Blízkově zaběhly velice 

krásný útok - s časem pod 20 vteřin! 

 

Mikulášská obchůzka v jiné datum 

Přestože bývá zvykem, že Mikulášská obchůzka 

připadá na 5. prosince. Letos, vzhledem k tomu, že tento 

den se v Měříně uskuteční adventní trhy, Mikuláš s doprovodem přijde o den dříve.   
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JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE MĚŘÍN 

Výjezdy 

31. srpna 

V podvečer jednotka sboru vyjela k požáru balíku slámy v katastrálním území obce Blízkov. 

Událost se obešla bez škod. 

4. září 

Večer hasiči likvidovali nebezpečný hmyz v obci Otín. 

6. září 

Odpoledne byla jednotka vyslána k požáru, který byl ohlášen v průmyslové budově na 

Jihlavské ulici v Měříně. Na možný oheň hasiče upozornila elektronická požární signalizace. 

Po příjezdu jednotek bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach.  

7. září 

Vadné čidlo systému elektrické požární signalizace bylo příčinou dalšího planého výjezdu 

měřínské jednotky do průmyslového objektu na ulici Jihlavská v Měříně, kde byl ohlášen 

požár. 

10. září 

Večer jednotka 

zasahovala při požáru 

palet a krabic s 

materiálem na 

prostranství u pily v 

Měříně. Byla provedena lokalizace a likvidace. Škoda způsobena požárem byla vyčíslena na 

500 tis. Kč. Příčina je v šetření.  

16. září 

Po půlnoci členové jednotky vyjížděli k ohlášenému požáru v bytě na Bezručově ulici ve 

Velkém Meziříčí. Průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach. 

27. září 

Nad ránem členové výjezdové jednotky sboru zasahovali při požáru seníku ve Velkém Meziříčí. 

Byla provedena likvidace požáru. Škoda 150 tis. Kč. Příčina v šetření. 
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9. října 

Dopoledne jednotka sboru dobrovolných hasičů provedla 

likvidaci vosího hnízda u rodinného domu v obci Blízkov. 

13. října 

Večer jednotka zasahovala při požáru po nehodě 

dopravních prostředků v Měříně. Škoda způsobená 

požárem je 150 tis. Kč, uchráněno 0 Kč, příčinou požáru byl nehodou poškozený motor a 

vedení palivové soustavy. Dvě zraněné osoby. 

21. října 

V odpoledních hodinách členové výjezdové jednotky 

sboru zasahovali při požáru hrabanky v katastrálním 

území obce Pavlov. 

 

Další činnost 

16. září 

Členové jednotky sboru 

provedli, na žádost starosty 

obce, oplach autobusové 

zastávky u Pustiny (směr Jihlava) 

od nánosů bahna z kukuřičného 

pole. 

Začala topná sezóna 

Milí spoluobčané, topná sezóna již začala, s ní souvisí naše 

doporučení, abyste si nechali zkontrolovat před nadcházející 

zimou svá topná zařízení a spalinové cesty (včetně vystavení 

protokolu o provedené kontrole a čištění). Čištění a kontrola 

spalinových cest jsou pravidelně se opakující činnosti a 

zákon stanovuje jejich provedení ve lhůtách dle tabulky. 

Připomínáme, že následky špatně pracujícího komínu 

mohou být FATÁLNÍ. Budete-li zanedbávat pravidelné čištění 
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a kontroly spalinových cest, může 

dojít K POŽÁRU způsobeného 

zahořením sazí ve znečištěných 

spalinových cestách (zejména u 

spotřebičů na pevná paliva), nebo 

také K OTRAVĚ OXIDEM UHELNATÝM 

(u spotřebičů na plynná paliva). Navíc 

kromě tučné pokuty, riskujete, že 

Vám pojišťovna, v případě chybějící 

kontroly nebo revize komína, neuhradí vzniklou škodu.  

Důležité je používat zdroje, ke kterým byly kotle či kamna vyrobeny. Mezi nejčastější chyby 

ve výběru paliva patří spalování hnědého uhlí v litinových kotlích, které jsou určené pro černé 

uhlí nebo koks. V některých domácnostech bohužel také stále dochází ke spalování odpadu. 

Lidé používají k vytápění zbytky plastů nebo dřevo mořené nebezpečnou rtutí a 

karcinogenními dehtovými látkami. Jedná se přitom o porušení zákona. 

Během topné sezóny 2020/2021, tedy v období od 1. 9. 2020 do 31. 5. 2021, došlo k 1 387 

požárům způsobených provozem komínů 

Jak postupovat v případě vzniku požáru sazí v komíně?  

Neprodleně volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste 

vodou z důvodu možného popraskání komínového tělesa, či exploze. 

Hasební práce provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života 

zasahující osoby! V opačném případě neprodleně opusťte místo požáru! 

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Do příjezdu 

hasičů je možné hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy 

do komína. Případně lze použít hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, 

omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním 

kouřovodu a utěsněním sopouchu např. textilií, která bude plnit vzduchotěsnící funkci). 

Riziko vzniku požáru hrozí také při odklízení žhavého popela. Je potřeba si uvědomit co 

dokáže, přestože je třeba týden skladován v kovové nádobě bez přístupu vzduchu někde u 

domu. I když se to nezdá tak vydrží teplý i několik dní a po vysypání do kontejneru nebo 

plastové popelnice dokáže okolní odpad lehce zapálit. Prosíme, nepodceňujte tuto kontrolu, 

ať nemusíte zbytečně přijít o svůj majetek a střechu nad hlavou.            Vaši hasiči 
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RYBÁŘI 

 

Rybářské závody v Měříně 
Měřínský kapr 9. ročník, veřejné závody dospělých 4.9. 2021 

 

Tradiční závody dospělých v sobotu, předcházely dětským závodům v neděli.   

Účastníci se scházeli od brzkých ranních hodin, někteří přespolní jednotlivci dorazili už v pátek 

podvečer. V sobotu od 4 hod. ráno začal prodej místenek, kde si zájemci i menší skupinky 

mohli vybrat a koupit očíslovaná místa okolo rybníka. Kdo dorazil později, musel vzít zavděk 

zbývajícími volnými místenkami. V 6 to výstřelem vypuklo a všech 132 lovců nahodilo své 

udice do vod měřínského rybníka. Vzhledem k pojmenování závodů jsme se rozhodli bodovat 

jenom úlovky kapra a amura, na rozdíl od minulých ročníků, kdy se bodovaly také ostatní ryby. 

Nová osádka ryb byla nasazena v pátek před závody, a tak se čekalo, v jaké části rybníka 

budou záběry častější. Kdo zodpoví skutečnost, že jeden rybář chytí pět kaprů a jeho soused, 

vzdálený několik metrů nemůže chytit rybu i když zkouší různou návnadu? Do vody bohudík 

zatím nevidíme, tak se může jenom spekulovat, a to k rybařině také patří. Do 12 hod. kdy byl 

závod ukončen se chytilo 172 kaprů, několik přes 80 cm a   několik amurů. Průměrně si tedy 

každý lovící chytil více než jednu rybu. Na místním rybníku se ryby nekrmí, takže vše zaleží 

také na počasí a štěstí. Vítěz a několik dalších obdrželi peněžité odměny, věcné ceny a 

pamětní poháry. Největšího kapra 84 cm, chytil junior Leoš Kašpar. 

 

Dětské rybářské závody neděle 5.9.2021 

 

Nedělní den se počasím velice podobal sobotě. Na rozdíl od loňského roku nám počasí 

přálo a byli jsme rádi, že malí rybáři nemusí řešit teplé bundy a deštníky.  

Tradičně prodej od 6hod. a začátek závodu v 7hod. Dorazilo 81 závodníčků, někteří s 

rodinným doprovodem, takže u celého rybníka bylo živo. Po zahájení rozvezla občerstvovací 

četa každému uvítací tatranku a fruko, aby měli posilněnou na úvod. Dále se účastníci i všichni 

návštěvníci mohli občerstvovat u prodejního stánku výbornou masitou klobásou, kávou a 

nápoji všeho druhu. Jako u závodů dospělých, byl také rozvoz občerstvení okolo rybníka.  

Ve 12hod. bylo ukončení a začaly se sčítat výsledky. Ulovilo se 92 ks kapra, několik amurů a 

bílá ryba, tedy cejni a plotice.  

Vítěznou trojku čekaly hodnotné ceny a poháry, ostatní dostali také něco na památku.        

 

Děkujeme tímto všem malým i velkým za účast a zveme na naše další akce v příštím roce. 

Předpokládaný termín je opět začátek září, bude včas na internetu.  

  Rybáři Měřín, L. Buchta 
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Leoš Kašpar ml. a 

kapr 2021 
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CHOVATELÉ 

          

Pouťová výstava chovatelů 

Naše Měřínská pouťová výstava, kterou se nám letos opět podařilo uspořádat, byla 3. 

největší na okrese Žďár nad Sázavou, po Výstavě Vysočiny v Bohdalově a Hodové výstavě ve 

Velké Bíteši. 

Na výstavě jsme mohli shlédnout 170 králíků, 14 voliér drůbeže místní expozice, 16 

voliér Okresní expozice Chovných kohoutů a 19 voliér holubů. V ukázkových expozicích byli 

k vidění - kozy, ovce, morčata a papoušci. 

Po roční přestávce se nám opět podařilo uspořádat Netínskou propagační výstavu, 

která se konala při Netínské pouti. 

S přáním pevného zdraví jak Vás, tak i vašich svěřenců 

Petr Dohnal 
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Krásné slunné podzimní počasí přilákalo v neděli 10. října na školní hřiště 45 závodníků, 

aby se utkali v atletickém trojboji. Tradičně se závodilo ve skoku dalekém, hodu (mladší 

kriketovým míčkem, starší vrhali koulí) a v běhu krátkém (50 m nebo 60 m) a dlouhém (200 

m nebo 500 m). Letos poprvé jsme neměli tým rodičů, ale věřím, že do budoucna se nechají 

dospělí přemluvit☺. 

 

     Umístění v jednotlivých kategoriích: 

• Nejmladší benjamínci – ročník 

2018, 2019 (celkem 7 dětí):  

1. místo: Barborka Chlubnová  

2. místo: Terezka Říhová a Ondrášek 

Rouš 

3. místo: Karolínka Kašparová 

• Ročník 2016, 2017:  

1. místo: Jaroslav Boháček 

2. místo: Tereza Kašparová 

3. místo: Michaela Říhová 

• Ročník 2014, 2015:  

1. místo: Tereza Urbánková 

2. místo: Filip Láznička 

3. místo: Tobiáš Janeček 

• Ročník 2012, 2013: 

1. místo: Richard Häusler 

2. místo: Filip Urbánek 

3. místo: Anna Kašparová 

 

• Ročník 2010, 2011 – chlapci: 

1. místo: Petr Musil 

2. místo: Kevin Kosour 

3. místo Marek Chalupa 

• Ročník 2010, 2011 – dívky: 

1. místo: Barbora Šimková 

2. místo: Anna Chlubnová 

3. místo: Zuzana Wasserbauerová 

• Ročník 2008, 2009: 

1. místo: Matouš Homola 

2. místo: Karel Pacal 

3. místo: Lenka Chlubnová 

• Nejstarší děti – ročník 2007: 

1. místo: Vít Chlubna 

2. místo: Daniel Indra 

3. místo: Adéla Petulová
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Pro vítěze byly připraveny medaile, diplomy, věcné ceny a „rychlé špunty“. Oceněni 

byli i ti, kterým se nepodařilo umístit se na prvních třech příčkách. Velké díky všem, kteří se 

podíleli na organizaci akce. 

L. Chlubnová 
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   Cesta pohádkovým lesem 

 
První říjnová neděle patří v Měříně již tradičně 

dětem. Letos to sice s počasím zpočátku moc nadějně 

nevypadalo, bylo chladno, ale během akce i sluníčko 

začalo trošku svítit a v cíli už bylo celkem hezky. Start byl na nově opraveném parkovišti na 

náměstí, které měli děti ten den jenom pro sebe. Skákací hrad byl vítaným zpestřením doby 

strávené v dlouhé frontě. Na cestu pohádkovým lesem vyrazilo přesně sto registrovaných 

dětí s doprovodem. Po jedenácti zastaveních, kde se plnily rozličné úkoly návštěvníci dorazili 

k pohádce a po ní k cíli pod sjezdovkou, kde se jako vždy opékaly buřty.  

 

Poděkování patří Městysi Měřín a Agru Měřín za podporu akce pro děti, a také všem, 

kteří se podíleli na organizaci celého odpoledne.  

 

       
 

Bazar a sbírka ošacení pro Diakonii 

 

Ve třetím říjnovém týdnu proběhla sbírka šatstva pro Diakonii Broumov 

a tradiční Bazar ošacení a sportovních potřeb. 

 

Další akce budeme pořádat – pokud to omezení a vláda dovolí – v tradičních termínech.                       

Podrobnosti budou ve zpravodaji a na plakátech. 

          

Za KR Měřín Karel Pacal 
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FARNOST 

 

Vážení spoluobčané, farníci,  

hřbitovy jsou místa, která se na počátku listopadu výrazně mění. Kytice na hrobech, zapálené 

svíce, vzpomínky na zemřelé, modlitba, ale také setkání živých, kteří přicházejí. Název měsíce 

listopad, ale i samotná skutečnost padajícího listí, nás přivádí k myšlence splněného životního 

úkolu a odkládání toho, co je již nepotřebné. Rozdíl mezi lidským životem a padajícím listím 

spočívá v tom, že život člověka není určen k tomu, aby byl zašlápnutý do bláta.  

Občas při jízdě po dálnici, či jiné silnici vjedeme do úseku, který je ve výstavbě,  probíhá 

rozsáhlá rekonstrukce. Tyto úseky bývají řádně označeny, a jsou na nich různé informativní i 

výstražné značky. Na konci takového úseku spatřujeme ceduli „konec stavby“, děkujeme za 

vaši trpělivost. Jedna žena projížděla takový úsek, a když přijela domů, sice s úsměvem na 

tváři, ale se vší vážností prohlásila: „Chci, aby totéž bylo vyryto na mém hrobě. A že to myslela 

opravdu vážně, napsala text i na papír.  

Každá lidská bytost je od početí až do smrti ve výstavbě. Každý život se skládá z omylů 

i poučení, čekání i vývoje, dávky trpělivosti i dávky vytrvalosti. A pak je tento probíhající 

proces ukončen.  

Když přichází smrt, zjišťujeme, že již nemůžeme z té životní stavby nic ubrat, ale ani k 

ní nic přidat. Naše víra nám říká, že v tom okamžiku smrti, kdy ruce poklesnou, hlas utichne, 

budeme, možná i díky tomuto procesu slyšet hlas Pána Ježíše, Spasitele.  

Výmalba kostela dokončena 

Začátkem října byla dokončena výmalba našeho kostela. Celou výmalbu a všech 

souvisejících prací provedla malířská firma z Křepic u Hustopečí. Velkým dílem přispěli muži z 

farnosti, hasiči z Měřína, zvláště demontáží a opětovnou montáží kostelních lavic a 

odstranění závadní omítky. Ruku k dílu přiložili také zedníci, kteří opatřili zdivo novými 

omítkami. Velké množství žen z farnosti se postaralo o úklid chrámových prostor.  

Vlastní realizace výmalby probíhala od jara do podzimu, i když mnohé přípravné práce 

probíhaly již v roce minulém. Vzhledem k tomu, že kostel je kulturní památkou, výmalba se 

uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury, Kraje Vysočina, Městyse Měřín, obcí 
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Blízkov, Černá, Pavlínov, Meziříčko, Agra Měřín, Zemědělského družstva Vysočina a farnosti 

Měřín.  

 

 

 

Tečkou za výmalbou bude 

slavnostní bohoslužba 30. listopadu 

v 16 hodin, s následným setkáním 

na faře.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Všem, kdo se podíleli na této výmalbě, 

patří velké poděkování. 
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Ze záznamů ve farních matrikách.  

Ve víře ve věčný život a s nadějí na setkání jsme se rozloučili: se Zdeňkou Simandlovou z 

Černé, Josefem Černým z Blízkova, Marií Cejnkovou z Černé.  

Z vody a Ducha svatého se znovuzrodila pro věčný život Eliška Horáková z Měřína. 

 

Co je před námi:  

Bohoslužbu k oslavě svatého Huberta, patrona myslivců, budeme slavit v neděli 31. 

října v 9:15 h.   

Na zemřelé vzpomínáme a modlíme se za ně při každé bohoslužbě. Bohoslužba u 

příležitosti Slavnosti Všech svatých bude v našem kostele 1. listopadu ráno v 7 hodin a večer 

v 18 hodin. 2. listopadu v den památky všech zemřelých bude bohoslužba ráno v 7 hodin, 

večer v 18 hodin a po večerní mši svaté světelný průvod na hřbitov spojený se společnou 

modlitbou.   

6. listopadu požehnáme nově opravené kaple v Pavlínově a současně oslavíme svátek 

svatého Martina. Začátek je v 16 hodin.  

Do adventní doby vstupujeme první adventní nedělí, kterou slavíme 28. listopadu. Při 

bohoslužbách v 7:45 h a 9:15 h. budou žehnány adventní věnce.  

Plánujeme předvánoční Jarmark, který se uskuteční třetí adventní neděli po 

bohoslužbách. Výtěžek je určen na adopci na dálku a domácí hospic. (farnost podporuje dvě 

děti, jedno z Indie, druhé z Ugandy.)   

Ve stejný den odpoledne bude v kostele koncert Školy umění Měřín.  

Jedná se o vánočním koncertě 25. prosince v podvečer.  

Přeji všem požehnaný čas.  

                                                                                 P. Mgr. Josef Havelka, farář 
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11.11. čt 17:00 Svatomartinský průvod 

20.11. so 18:00 Poslední leč

28.11. ne 17:00
Rozsvěcení vánočního 

stromečku 

11.12. so
Janek Ledecký a hosté, 

Vánoční koncert

5.12. ne 13:00 Vánoční řemeslné trhy
Kulturní komise 

městyse Měřín

12.12. ne 15:00
ŠUM, Charitativní koncert 

žáků, lektorů  a přátel

25.12. so 20:00 Štěpánská taneční zábava Rybáři Měřín

15.1. so 20:00 ples TJ Jiskra

22.1. pá 19:00 Farní ples

26.2. so 20:00 Šibřinky

Mnoho hezkých zážitků, legrace  a zábavy přeje                                                                                                                

Ing.Jaroslav Pazdera   mb  603 823 787, mistostarosta@merin.cz

na statku č.p.15 manželů 

Pazderových

pořádá ZŠ + MŠ + Kulturní komise,  Průvod od ZŠ 

na fotbalové hřiště, tam bude doprovodný 

program

prosinec

Kulturní komise městyse Měřín

Chrám sv. Jana Křtitele, Měřín

rok 2022

hraje HIT MAKERS Brno

hraje Beat Band

Klub českých turistů Měřín, hraje Beat Band

pořádá Farnost Měřín, hraje Accort Ořechov

Z důvodu covidové situace se Poslední leč nebude 

konat. V KD Měřín se budou od 18:00 hod. 

vydávat večeře (guláš, svíčková, pečený kanec)

listopad

Kulturní  a společenské  akce  Měřín 2021
průběžný stav k 25.10.2021        neuvádíme soukromé akce v KD

 Vyjímečná akce !!!! 


