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Pozvánka  

na vysazení Lípy republiky 2018  

a znovu označení Lípy republiky 1919. 

 
Vážení spoluobčané, 
 
při příležitosti 100.výročí založení ČR dne 28.10.1918 jsme připravili slavnostní akci 
rozdělenou na dvě části: 

 
Nové označení Lípy republiky vysazené v roce 1919:   

 
Označení této lípy a plůtek kolem ní byl místními občany na začátku války tajně v noci 
odstraněn v obavách před jejím zničením německými okupanty. Lípa se nachází před 
autobusovou zastávkou ve směru na Jihlavu. 
 
Po odhalení nového označení Lípy republiky 1919 přejdeme k Základní škole, kde po pravé 
straně od vstupu do ZŠ bude slavnostně odhalena nově vysazená Lípa republiky 2018.  
                    
Vysazení nové Lípy republiky 2018:   
 
Cílem vysazení nové lípy republiky 2018 je hlavně aby školní mládež znala a připomínala si 
datum založení republiky a její význam.   
 

Začátek slavnosti: neděle 23.9.2018 v 17:30 u  lípy vysazené 1919. 
Konec předpokládáme v 18:00 hod. 
 

Zdraví Ing. Jaroslav Pazdera, místostarosta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vážení občané, 

toto číslo zpravodaje, které právě pročítáte, je poslední v právě končícím čtyřletém 

volebním období. Během minulých čtyř let se podařilo mnoho významných staveb, zejména 

kompletní rekonstrukce budovy bývalé Sokolovny, financované pomocí úvěru  35 mil. Kč. 

Došlo k realizaci tří etap obnovy veřejné zeleně v Měříně a Pustině, včetně úpravy horní části 

nového hřbitova. Podařila se získat dotaci na kompostéry pro občany a mnoho dalších 

investičních staveb, o kterých se dočtete uvnitř zpravodaje. 

V současně době probíhají stavební práce na ulici Zabrána, kde ve spolupráci s Krajem 

Vysočina se rekonstruuje most a komunikace. Obec se podílí finančně na rekonstrukci 

vodovodu a kanalizace a financuje stavbu nového chodníku. Celá stavba by měla být 

dokončena v říjnu tohoto roku. Do konce prázdnin bude ukončena celková přestavba 

elektrických rozvodů v základní škole, doplněna protihlukovými opatřeními ve třídách, 

specializovaných učebnách a jídelně. Také do konce prázdnin bude ukončena celková 

rekonstrukce vodovodu v budově mateřské školy, včetně nové kuchyně a příslušenství,               

v příštím roce budou úpravy pokračovat na druhém pavilónu. Probíhá rekonstrukce čistírny 

odpadních vod, na kterou bude připojena Stránecká Zhoř a Kochánov. Měřín bude mít díky 

zvýšené kapacitě mít možnost zasíťování dalších obecních pozemků pro výstavbu rodinných 

domů. Jedná se o lokalitu v Pustině, možnou lokalitu u nového hřbitova a na Králově kopci. 

Probíhají dokončovací práce na komunikacích Balinky II. etapy, pozemky pro rodinné domy 

ve třetí etapě jsou již rozprodány a ve IV. etapě jsou uzavřeny smlouvy o budoucích kupních 

smlouvách.  Pokračují práce na výstavbě chodníků na náměstí, zejména směrem k parkovišti 

před školou, kde zároveň  pokračují práce na výstavbě nabíjecí stanice pro elektromobily a 

elektrokola firmou E.ON. Probíhá oprava zdi a rekonstrukce plotu na novém hřbitově. 

Požádáno je o dotaci na kompletní rekonstrukci autobusového nádraží, včetně 

chodníků a parkovacích ploch na náměstí. V Pustině je požádáno o dotaci na plánovaný 

chodník a autobusové zastávky, stejně tak na dětské hřiště. V současné době se připravuje 

žádost o dotaci na rozšíření mateřské školy, parkovacích ploch u školky a bezbariérový vstup. 

Připravena je kompletní dokumentace na rozšíření základní školy o technické učebny, 

bezbariérovost a oddělený vstup do tělocvičny. Ve stádiu výběrového řízení je výstavba 

přechodu pro chodce na ulici Černická s realizací začátkem roku 2019. 

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval radním, zastupitelům a zaměstnancům obce                  

za práci vykonanou pro městys Měřín v končícím volebním období. Přeji Vám hezký zbytek 

roku 2018 a dětem úspěšný start do nového školního roku. Zároveň Vás srdečně zvu                            

ke komunálním volbám, které se budou konat 5. a 6. října. Přeji všem šťastnou ruku při výběru 

nových zastupitelů. 

 

        Ing. Jiří Servít,  starosta 

 



USNESENÍ č.   4/2018 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 27.6.2018 v 17.00 

hodin 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
 
I. SCHVALUJE : 

1. Program jednání ZMM 4/2018. 
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 4/2018. 
3. Smlouvu  mezi městysem Měřín a SVaK Žďársko na akci „ Měřín – rekonstrukce 

vodovodu a kanalizace ul. Zabrána“. 
4. Prodej části pozemku p.č.383/5  v k.ú.Měřín o výměře 79 m2 a části pozemku p.č. 

383/4 a /5 v k.ú. Měřín o výměře 80 m2. 
5. Rekonstrukci vodovodního řadu v Mateřské škole Měřín z důvodu havárie přívodního 

potrubí. 
6. Rozpočtové opatření 4/2018/3ZMM ze dne  27.6.2018  ve výši 1.364.922,- Kč. 
7. Odměnu člena statutárního orgánu LDO Měřín. 
8. Výběr dodavatele na akci : „Oprava místních komunikací v ul. Pod Dálnicí a Na Nivech 

a oprava zpevněných ploch v městyse Měřín . 
 
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. Informace o akci : Dovybavení školní kuchyně ZŠ v městysi Měřín. 
6. Informace o GDPR. 

 
III.SOUHLASÍ : 

1. S nevyužitím předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. ½ k pozemku 
p.č. 178/5, v obci a k.ú.Měřín nabídnutému ke koupi městysu Měřín.  Předkupní 
právo oprávněného městysu Měřín ke shora uvedenému pozemku zůstane 
zachováno. 

 
IV. POVĚŘUJE : 

1. ZMM pověřuje Radu městyse Měřín upřesněním nabídky na opravu hřbitovní zdi a 
výběrem dodavatele na opravu hřbitovní zdi. 

 
 

Ing. Jiří Servít,  
starosta v.r. 
 
 

 

 



Výpis z jednání č. 8 Rady městyse Měřína konané dne 20.6.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání.   
 

2. RMM projednala situaci ohledně zajištění odběrů tříděného odpadu z velkoobjemových 
kontejnerů umístěných ve Stavebninách na Černické ulici, p. Kunst.  Někteří odběratelé 
tříděného odpadu mají zásadní připomínky k obsahu kontejnerů, neboť dochází vlivem 
nedisciplinovanosti k zamíchání obsahů jednotlivých kontejnerů.  
RMM vzala informaci na vědomí a rozhodla uveřejnit v místním zpravodaji informaci pro 
občany a současně rozhodla písemně upozornit starosty okolních obcí na skutečnost, že 
sběrný dvůr v Měříně je určen pouze pro občany s trvalým pobytem v Městysi Měřín.  
 

3. RMM schválila nákup dárkového koše k životnímu jubileu Mgr. Josefa Havelky a MUDr. 
Aleše Janouška .  
 

4. RMM projednala návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů (GDPR) předložený XART, 
s.r.o. VM, jejímž předmětem je závazek XART zpracovávat pro MM osobní údaje, které jsou 
poskytnuty do MM prostřednictvím webové aplikace. RMM rozhodla nechat posoudit návrh 
smlouvy Mgr. Lubošem Klimentem, který pro městys zpracovává problematiku GDPR. 
 

5. RMM rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemku dvora manželů … na základě dodání 
geometrického plánu.   
 

6. RMM projednala Smlouvu uzavřenou ve smyslu § 1746/2 zákona č.89/2012 Sb. 
občanského zákoníku mezi městysem Měřín a SVaK Žďársko na akci „ Měřín – rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace ul. Zabrána“ a rozhodla smlouvu předložit na jednání ZMM. 
 

7. RMM projednala žádost o vyplacení odměny pro ředitelku ZŠ, kterou předložila zástupkyně 
ředitele ZŠ. RMM  souhlasila s výplatou odměny.  
 

8. RMM projednala žádost pana …, o prodej  parc.č. 186 a parc.č. 187/2, který má pronajatý 
. RMM rozhodla vyzvat žadatele, aby upřesnil výměru a polohu požadovaných pozemků. 
 

9. RMM souhlasila s objednáním skříní a zámků na zřízení uzamykatelného archivu dle 
požadavků GDPR .  
 

10. RMM projednala návrh Příkazní smlouvy o vedení mezd  mezi MM a fi MID-daňový a 
účetní servis, Praha, na vedení mezd a odměn, členů ZMM a členů výborů a komisí za cenu 
2.500,-Kč + DPH za měsíc. Předmětem smlouvy je veškerá mzdová agenda včetně zpracování 
evidenčních listů důchodového pojištění a jiných potřebných dokumentů. 
RMM rozhodla návrh přijmout a pověřuje starostu podpisem. 
 

11.RMM  projednala Smlouvu o nájmu mezi MM a Lesy ČR, s.p. o nájmu 50 m2 lesního 
pozemku  pod obecní chatou v Lalůvkách ve Velkém Meziříčí za cenu 1024,-Kč/rok na dobu 
určitou od 1.1.2019 do 31.12.2023. RMM rozhodla s návrhem souhlasit. 
 

12. RMM projednala návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů GDPR mezi MM a NET 
service solution,s.r.o. Šumperk, který MM poskytuje SW pro kabelovou televizi. 
RMM rozhodla návrh přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 



13. RMM projednala nabídku Svazu měst a obcí, který zřídil poradnu pro obce. 
5 dotazů ročně nabízí zodpovědět zdarma, další dotazy za 200,-Kč/dotaz nebo neomezený 
počet dotazů za paušál 1980,-Kč + DPH. Možnost klást dotazy může mít až 11 osob z obce 
přes uživatelské účty. RMM rozhodla přijmout nabídku na neomezený počet zodpovězených 
dotazů za 1980,-Kč plus DPH. 
 

14. RMM projednala žádost o skácení stromu ve vlastnictví MM na parc. č. 12/4 v k.ú. Měřín.  
Strom poškozuje fasádu domu, narušuje statiku domu a listí ucpává rýny a svody. 
RMM rozhodla požádat Úřad městyse Měřín o stanovisko. 
 

15. RMM projednala nabídku EKOLA group, spol. s r.o. Praha na akreditované měření doby 
dozvuku T a vyhodnocení výsledků z hlediska ČSN 730527 na akci „ ZŠ Měřín: 3 učebny (3 
typy) po provedení rekonstrukce“ Celková cena: 30 520,- Kč bez DPH.  
RMM rozhodla nabídku přijmout. 
 

16. RMM projednala cenovou nabídku fy. Energomex na zajištění podkladů pro podání 
žádosti o dotaci z dotačního programu OPŽP POS v oblasti instalace fotovoltaického systému 
na objekt DPS U Hřiště 552, Měřín. RMM rozhodla zajistit konkurenční nabídku. Zajistí 
místostarosta. 
 

17. RMM projednala a schválila Vnitřní platový předpis č. 20-2-2018. 
 

18. RMM vzala na vědomí výpověď dohody o provedení práce na práci sociální pracovnice . 
RMM současně rozhodla na stejnou činnost uzavřít dohodu o provedení práce s paní Mgr. 
Marií Mašterovou. 
 

19. RMM projednala a schválila Sazebník úhrad za poskytování informací. 
 

20. RMM projednala Smlouvu o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby mezi 
městysem Měřín a SVaK Žďársko na akci „Měřín, lokalita Balinka – Inženýrské sítě a 
komunikace pro výstavbu RD – IV. Etapa, SO 02 Vodovod, SO 04 Splašková kanalizace“. 
RMM rozhodla s návrhem smlouvy souhlasit a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

21. RMM projednala: 
-      Záznam o posouzení nabídek na akci: Dovybavení školní kuchyně v městysi Měřín, 
- Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městysem Měřín a Krajem Vysočina na akci 

Dovybavení školní kuchyně v městysi Měřín, 
- Cenovou nabídku fy AGR Gastro s.r.o. Žďár n.S. na akci : Dovybavení školní kuchyně 

v městysi Měřín. 
RMM vzala na vědomí Záznam o posouzení nabídek na akci: Dovybavení školní kuchyně 
v městysi Měřín a znění smlouvy o poskytnutí dotace . RMM rozhodla nabídku fy. AGR Gastro 
přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

22. RMM projednala Protokol o jednání hodnotící komise na zakázku: Oprava místních 
komunikací v ul. Pod Dálnicí a Na Nivech a oprava zpevněných ploch v městyse Měřín. 
RMM rozhodla předložit protokol a návrh na uzavření smlouvy na nejbližší zasedání ZMM. 
 



23. RMM z podnětu stavební komise rozhodla zbudovat novou vjezdovou bránu do areálu 
bývalých stavebnin u sokolovny za účelem lepšího přístupu na toto místo. RMM pověřuje 
místostarostu zajištěním realizace. 
 

24. RMM z podnětu stavební komise  rozhodla zbudovat zpevněnou plochu u plynoměru KD 
v souladu s návrhem stavební komise. RMM pověřuje místostarostu zajištěním realizace. 
 

25. RMM projednala podnět stavební komise  na nedodržování technologického postupu při 
rekonstrukci učeben ZŠ Měřín. RMM předala podnět dodavateli stavby a technickému dozoru 
stavby.  
 

26. RMM projednala a schválila Darovací smlouvu mezi Spolkem DivOchot Měřín a Městysem 
Měřín  na 35 ks knih v pořizovací ceně 5.023,- Kč pro žáky 1. tříd – Pasování na čtenáře 
22.6.2018  
 

 
Výpis z jednání č. 9 Rady městyse Měřína konané dne 11.7.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání.   
 

2. RMM projednala nabídku Ing. Hany Veselé na zajištění výběrového řízení na realizaci 
investiční akce: „Přechod pro chodce Měřín, Černická ulice“ za cenu 11.500,-Kč. 
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila místostarostu dalším jednáním.   
 

3. RMM projednala nabídku fi Holoubek na novou vjezdovou bránu do areálu bývalých 
stavebnin u sokolovny za účelem lepšího přístupu na toto místo za cenu 22.351,-Kč bez DPH. 
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila místostarostu podpisem smlouvy a realizací akce. 
 

4. RMM projednala a schválila veřejnoprávní smlouvu mezi MM a Rybáři Měřín, z.s. na 
poskytnutí dotace na činnost spolku ve výši 24.840,-Kč. 
 

5. RMM  projednala a schválila nabídku Smlouvy o zajištění výkonu koordinátora BOZP na 
akci III/3518 Měřín mezi MM a p Ivanem Maříkem za cenu 2.000-Kč a pověřila starostu 
podpisem. 
 

6. RMM projednala nabídku fi Envipartner na aktualizaci povodňového plánu. 
RMM rozhodla objednat aktualizaci digitálního povodňového plánu v základní podpoře za 
cenu 11.000,-Kč plus DPH. 
 

7. RMM projednala došlé žádosti o nájem KD: 
2018-11-17, …. celý KD. RMM rozhodla s nájmem souhlasit. 
 

8. RMM projednala návrh Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení 
č.9418001911/4000216888 mezi MM a GasNet, s.r.o. na plynovod  Lokalita Balinka-Etapa III, 
7 přípojek za cenu 3.994,-Kč/rok. RMM  s návrhem souhlasila a rozhodla zveřejnit záměr 
pronájmu. 
 



9. RMM projednala nabídku Ing. Moniky Vavřínkové na výkon Technického dozoru stavebníka 
na výstavbu chodníku na Zabráně za cenu 17.932,-vč.DPH. Navrhovatelka provádí souběžně 
TDS na opravě přilehlé silnice, pro KSÚS.  
RMM s návrhem souhlasila a pověřila starostu podpisem příkazní smlouvy. 
 
10. RMM projednala revizní zprávu na dětské hřiště před DPS předloženou revizorem  
p. Markem Doležalem a pověřila p. Rozmarina odstraněním závad.   
 

11. RMM  souhlasila s proplacením faktury od p. Ing. Tužinské na 5.000,-Kč vč. DPH za podání 
žádosti do programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2019 na nákup CAS. 
 

12. RMM projednala upravenou nabídku firmy STAPO spol. s r.o. Jihlava na oboustrannou 
opravu čelní hřbitovní zdi za cenu 385.635,-Kč plus DPH. 
RMM rozhodla upravenou nabídku na základě pověření zastupitelstva přijmout a pověřila 
starostu podpisem smlouvy. 
 

13. RMM schválila dodatek č.1 smlouvy o dílo č.6/2015 s Ing. Leošem Pohankou na změnu 
PD a rozšířenou inženýrskou činnost ( podklady pro žádost o dotaci na Mas Most a SFDI)  na 
akci „Chodník Pustina“ ve výši 30 tis. bez DPH. 
 

Výpis z jednání č. 10 Rady městyse Měřína konané dne 8.8.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala žádost o odprodej obecního pozemku předloženou …. Jedná se o 
zahrádky za jejich domem .., Měřín. K žádosti je přiložen geometrický plán. 
RMM rozhodla předložit žádost na nejbližší jednání ZMM a dále rozhodla zveřejnit záměr 
prodeje pozemků parc.č. 1294/35, parc.č. 1235/36 a parc.č. 1235/39 v k.ú. Měřín (dle 
geometrického plánu). 
 

3. RMM projednala návrh Smlouvy o dodávce elektřiny …(výkup přebytků elektřiny) z FVE na 
ZŠ Měřín na 2019 za výkupní cenu 0,40 Kč/kWh, celkem cca 12.000 kWh. RMM rozhodla 
s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

4. RMM projednala 3 žádosti  ke stavbě přípojky na p.č. 230/4, …: 
1) Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na kabel a pilíř NN na 
přípojku, mezi MM a E.ON Distribuce, a.s. v k.ú. Pustina u Měřína. RMM rozhodla s návrhem 
souhlasit a pověřila starostu podpisem. 
2) Žádost o vyjádření ke stavbě jako majitele sousedních pozemků.  
     RMM rozhodla souhlasit se stavbou. 
3) Žádost o vyjádření jako vlastníka podzemních sítí-vodovodu a kanalizace.  
     RMM pověřila starostu sdělit žadateli, že uvedené sítě nejsou ve vlastnictví MM. 
 

5. RMM  projednala Žádost o souhlas k ohlášení stavby RD p. .., Měřín. RMM rozhodla pověřit 
starostu jednáním s projektantem o technologickém postupu, kterým by nebyla porušena 
stávající místní komunikace (ulice Za Hřbitovem). 
 



6. RMM projednala Zápis o periodické prohlídce 4 plynových spotřebičů ve Zdravotním 
středisku a na základě doporučení revizora rozhodla zakoupit detektor CO. 
RMM rozhodla požádat revizora o návrh zařízení. 
 

7. RMM projednala došlé žádosti o nájem KD: 
2019-05-11, p. .., Meziříčko, celý KD 
2019-08-17, p. .., Lavičky, celý KD 
2019-04-27, p. .., Mostiště, celý KD 
RMM rozhodla s nájmy souhlasit. 
 

8. RMM projednala a schválila návrh Knihovního řádu knihovny městyse Měřína  a pověřila 
starostu jeho podpisem.   
 

9. RMM projednala a odsouhlasila Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení na Lokalita 
Balinka-Etapa III, IS a komunikace pro RD. Roční výše nájemného činí 3.994,-Kč 
 

10. RMM projednala žádost fi APULACH, s.r.o. - zastoupenou p. Martinem Chalupou o 
prominutí daru 100.000,-Kč na rok 2018 dle smlouvy o nájmu prostor na provozování 
výherních hracích automatů. RMM rozhodla předložit žádost ZMM. 
 

11. RMM vzala na vědomí dopis z Ministerstva spravedlnosti ČR o opožděném podávání 
majetkových přiznání veřejných funkcionářů. 
12. RMM vzala na vědomí dopis z KÚ Vysočina, odbor ŽP s upozorněním, že Obecní úřad může 
vydat opatření omezující spotřebu pitné vody. 
 

13. RMM projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB - souhlas s umístěním 
distribučního zařízení na příp. NN, p.č. 3146/1, ... 
RMM rozhodla pověřit starostu jednáním s projektantem o technologickém postupu, kterým 
by nebyla porušena stávající místní komunikace. 
 

14. RMM projednala žádost  společnosti SOLARHUNTER o skácení smrku na místě budoucího 
parkovacího stání pro nabíjecí stanici na parkovišti před ZŠ. RMM rozhodla požádat Úřad MM 
o skácení. 
 

15. RMM schválila úhradu pohonných hmot  na zajištění akce : Měřínský lávka. 

 
POZVÁNKA 

 
na zasedání Zastupitelstva městyse Měřín, které se koná v pondělí  

10. září 2018 v 17.00 hod. v zasedací místnosti radnice.   
Program bude zveřejněn na www.stránkách městyse a na úřední desce. 

 
************************************************************************** 

ZPRÁVY Z RADNICE 
 Upozorňujeme občany, kteří vlastní kabelovou televizi a mají zájem o zasílání zpráv 

z radnice, aby sdělili na mail radnice ( starosta@merin.cz nebo klimova@merin.cz )   svoji 

mailovu adresu. 

http://www.stránkách/
mailto:starosta@merin.cz
mailto:klimova@merin.cz


KANDIDÁTNÍ LISTINY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN 

KONANÉ VE DNECH 5. A 6. ŘÍJNA 2018  

     

Občanská demokratická strana   

Poř.č. Jméno a příjmení Věk Povolání Členství 

1. Ing.Jiří Servít 55 starosta ODS 

2. Mgr.Petr Matějíček 41 právník bez politické příslušnosti 

3. Ivo Rohovský 71 důchodce ODS 

4. Mgr. Iveta Hlávková 52 ředitelka základní školy bez politické příslušnosti 

5. Milan Krejčí 69 OSVČ - důchodce bez politické příslušnosti 

6. Jana Janů 57 ředitelka mateřské školy bez politické příslušnosti 

7. Ing. Marie Trojanová 48 technickohospodářský pracovník bez politické příslušnosti 

8. Josef Motyčka 64 důchodce bez politické příslušnosti 

9. Jan Vrba 62 podnikatel bez politické příslušnosti 

10. Petr Bačák 44 mistr výroby bez politické příslušnosti 

11. Zdeněk Hlávka 54 podnikatel bez politické příslušnosti 

12. Marie Krejčová 53 dělnice bez politické příslušnosti 

13. Jiří Hlávka 43 podnikatel bez politické příslušnosti 

14. Anežka Šašková 47 prodavačka bez politické příslušnosti 

15. Martin Padalík 45 řidič bez politické příslušnosti 
 

 

Česká strana sociálně demokratická   

Poř.č. Jméno a příjmení Věk Povolání Členství 

1. Petr Buk 49 stavební technik bez politické příslušnosti 

2. Anna Oulehlová 67 učitelka v důchodu bez politické příslušnosti 

3. Jiří Bublán 38 OSVČ - elektrikář bez politické příslušnosti 

4. Jaroslav Bublán 34 řidič bez politické příslušnosti 

5. Jan Vaněk 38 kuchař bez politické příslušnosti 

6. František Dvořák 50 ředitel výroby firmy Construkt bez politické příslušnosti 

7. Jiří Kutil 41 OSVČ -bagrista bez politické příslušnosti 

8. Zdeněk Vaněk 42 řidič bez politické příslušnosti 

9. Marek Dvořák 23 programátor bez politické příslušnosti 

10. Milan Kašpar 49 OSVČ -bagrista bez politické příslušnosti 

11. Radislav Rozmarin 58 řidič bez politické příslušnosti 

12. František Padalík 30 montážník bez politické příslušnosti 

13. Bc.Martina Šulová 22 zdravotní pracovnice bez politické příslušnosti 

14. Iveta Šulová 24 sociální pracovnice bez politické příslušnosti 

15. Josef Kreček 46 ostřič nástrojů bez politické příslušnosti 
 

 



Sdružení nezávislých kandidátů Měřín a Pustina  
Poř.č. Jméno a příjmení Věk Povolání Členství 

1. Ing. Jaroslav Pazdera 62 ředitel, majitel firmy Lisovna  bez politické příslušnosti 

      plastů, s.r.o., Velké Meziříčí   

2. Roman Hnízdil 54 společník firmy PALMOTORS, s.r.o. bez politické příslušnosti 

      Velké Meziříčí   

3. Vladimír Krejčí 61 předseda představenstva bez politické příslušnosti 

      Družstva Vysočina Polná, a.s.   

4. Ing. Josef Krčál 46 jednatel společnosti a zástupce bez politické příslušnosti 

      firmy Erste Leasing, a.s.   

5. Ivana Matějíčková 49 zdravotní sestra v Nemocnici bez politické příslušnosti 

      Svaté Zdislavy v Mostištích   

6. Ing. Ludvík Kuřátko 57 jednatel, spolumajitel firmy bez politické příslušnosti 

      Agrocentrum ZS, s.r.o,Str. Zhoř   

7. Josef Hrad 55 technik ve firmě Rieder beton s.r.o. bez politické příslušnosti 

      Jihlava   

8. Hana Peroutková 54 učitelka Mateřské školy v Měříně bez politické příslušnosti 

9. Alois Kašpar 50 skladník ve firmě Bidfood, a.s. bez politické příslušnosti 

      Velké Meziříčí   

10. Ladislav Kundela 45 automechanik, soukromý opravář bez politické příslušnosti 

      motorových vozidel   

11. Lenka Hlaváčová 41 samostatný technolog ve firmě bez politické příslušnosti 

      na přívěsné vozíky AGADOS,   

      Velké Meziříčí   

12. Stanislav Bartušek 45 zedník, OSVČ bez politické příslušnosti 

13. Miroslava Kundelová 60 samostatná účetní Lesního bez politické příslušnosti 

      družstva obcí Měřín   

14. Lukáš Pól 27 zámečník, OSVČ bez politické příslušnosti 

15. Bc. Věra Hradová 55 učitelka mateřské školy bez politické příslušnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDITÁTŮ PRO MĚSTYS MĚŘÍN  
Poř.č. Jméno a příjmení Věk Povolání Členství 

1. Ivo Horák 35 administrativní pracovník bez politické příslušnosti 

2. Luboš Cejnek 34 vedoucí výroby bez politické příslušnosti 

3. Jan Kožený 53 obchodní manažer bez politické příslušnosti 

4. Petr Kožený 49 hudební dramaturg bez politické příslušnosti 

5. Jaroslav Sysel 44 učitel bez politické příslušnosti 

6. František Hlaváč 39 osoba samostatně výdělečně bez politické příslušnosti 

      činná   

7. Antonín Zeman 44 osoba samostatně výdělečně bez politické příslušnosti 

      činná   

8. Tomáš Hrad 32 nákupčí bez politické příslušnosti 

9. Šárka Noehl 37 rodičovská dovolená bez politické příslušnosti 

10. Lubomír Štreit 36 IT specialista bez politické příslušnosti 

11. Viktor Kundela 33 osoba samostatně výdělečně bez politické příslušnosti 

      činná   

12. Michal Hladík 22 seřizovač CNC bez politické příslušnosti 

13. Michal Kuchyňka 40 kurýr bez politické příslušnosti 

14. Vlastimil Procházka 63 osoba samostatně výdělečně bez politické příslušnosti 

      činná   

15. Michal Štoček 25 osoba samostatně výdělečně bez politické příslušnosti 

      činná   
 

RYBÁŘI Měřín z.s.  
Poř.č. Jméno a příjmení Věk Povolání Členství 

1. Stanislav Symonides 49 stavbyvedoucí bez politické příslušnosti 

2. Lubomír Buchta 59 dopravce bez politické příslušnosti 

3. Roman Plešák 44 řidič bez politické příslušnosti 

4. Ing. David Urbánek 35 projektant bez politické příslušnosti 

5. Vlastimil Prokop 33 rybář bez politické příslušnosti 

6. Leoš Kašpar 44 obchodník bez politické příslušnosti 

7. Stanislav Symonides 23 řidič bez politické příslušnosti 

8. Jindřich Vacula 56 soukromý podnikatel bez politické příslušnosti 

9. JUDr. Karel Dvořák 72 důchodce bez politické příslušnosti 

10. Josef Krejčí 48 řidič bez politické příslušnosti 

11. Jakub Lír 20 rybář bez politické příslušnosti 

12. Zdeněk Sysel 44 opravář motorů bez politické příslušnosti 

13. Alena Vaňková 39 administrativní pracovník bez politické příslušnosti 

14. Jiří Vaněk 41 obráběč kovů bez politické příslušnosti 

15. Josef Dvořák 42 obsluha obráběcího stroje bez politické příslušnosti 

 
  



 
Křesťanstká a  demokratická unie - Československá strana lidová 

Poř.č. Jméno a příjmení Věk Povolání Členství 

1. JUDr. Zdeněk Zdvihal 40 právník KDU - ČSL 

2. Karel Pacal 50 jednatel společnosti KDU - ČSL 

3. Josef Benda 47 podnikatel bez politické příslušnosti 

4. Jan Symonides 39 řidič autobusu bez politické příslušnosti 

5. Mgr. Hana Pacalová 39 učitelka KDU - ČSL 

6. Tomáš Bublán 26 zástupce ředitele bez politické příslušnosti 

7. Dana Prachařová 43 vedoucí prodejny bez politické příslušnosti 

8. Mgr. Lenka Bradáčová 37 učitelka bez politické příslušnosti 

9. Mgr. Jana Veselá 42 učitelka bez politické příslušnosti 

10. Miroslav Kolouch 51 podnikatel bez politické příslušnosti 

11. Mgr. Marie Mašterová 32 na rodičovské dovolené bez politické příslušnosti 

12. Miloš Motyčka 40 automechanik bez politické příslušnosti 

13. Tomáš Láznička 30 podnikatel bez politické příslušnosti 

14. Jiří Pól 57 podnikatel KDU - ČSL 

15. Jiří Toman 70 důchodce bez politické příslušnosti 
 

*************************************************************************** 

 

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 

Na radnici jsou pro občany  k dispozici sady 

tašek na tříděný odpad z domácností. 

Cena za sadu :  50,-  Kč 

 

 

 

 

O D P A D Y  -  sběrný dvůr  - upozornění 

 Žádáme občany, aby při odevzdávání odpadů ve sběrném dvoře ve stavebninách 
důkladně dodržovali třídění odpadů a odpad dávali podle označení na kontejnerech : železo, 
papír, plast, směsný odpad. 

Dále upozorňujeme, že kontejnery ve sběrném dvoře ve stavebninách jsou určeny jen 
pro odpad od místních občanů a podnikatelů, kteří se zapojili do našeho systému třídění 
odpadů. 
 
 

https://www.obrazky.cz/?q=+ta%C5%A1ky+eko-kom&url=https://www.olomouc.cz/images/clanky/21504_1_1021183958.jpg&imageId=1615134441d82f70&data=lgLEEJhQpWFFYCoyzlOQBodApX7EMNbVosq2hDaxIv9VUMzLOIAOC_DZm19jHKB-aSAEG4K0jejP-Pstz27xw2r1Q0OzJM5bK0IlxALV-5PEAtmXxALv_sQC5O8%3D


Lesy na Vysočině ničí kůrovec. Geometrickou řadou mizí jehličnany 

Podle lesních hospodářů je Kraj Vysočina před historicky nejrozsáhlejší kůrovcovou 
kalamitou, která ničí jehličnaté lesy. V případě Vysočiny je až 70% lesů tvořeno smrkem, 
který je nyní vážně ohrožen. Nejvážnější situace je na okresech Třebíč a Jihlava, problémy 
jsou hlášeny už i z Havlíčkobrodska. „Řešení aktuálního problému způsobeného 
přemnožením kůrovce zdaleka přesáhlo možnosti kraje. Jsme v situaci, kdy na Vysočině 
hrozí rozpad většiny starších smrkových porostů. Nemluvím o řádech desítek let, ale o 
současnosti. Náš střízlivý odhad je, že likvidace kůrovcové kalamity jen na Vysočině přijde 
na pět miliard korun. Vláda by měla začít hledat rezervy, ze kterých budeme moci 
vlastníkům lesů hradit ztráty vzniklé kalamitou, náklady nejen na odtěžení, ale i na novou 
výsadbu a péči o les. Tento problém už přestal být záležitostí pouze vlastníků lesů, čelem se 
k němu musí postavit i stát,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. 

Důsledkem současného stavu – plošného napadení smrkových lesů kůrovcem je nedostatek 
kapacit na těžbu, přiblížení a odvoz dřeva a absolutně přesycený trh se dřevem, cena dřeva 
padlá na absolutní minimum, přetížení lesního personálu a v neposlední řadě také rezignace 
drobných vlastníků na zamezení šíření kůrovce. „Přitom je zásadní, aby šíření škůdce bylo 
zamezeno ještě před dokončením jeho vývoje a samotným výletem. Proto apelujeme na 
vlastníky lesů, aby soustavně vyhledávali postižené stromy a prováděli jejich včasnou 
těžbu,“ říká Jiří Bartoš z oddělení lesního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina. 
V současné době je na Vysočině nutno vytěžit nejméně 1 milionu kubíků kůrovcem 
napadeného dřeva. Jen v Kraji Vysočina je na 50 tisíc vlastníků lesů, i větší zkušení majitelé 
nebo hospodáři poukazují na neúnosnou situaci, na limity čerpání dosavadních dotací, na 
trhu začínají chybět i sazenice. Právě proto mnozí vlastníci, mimo jiné i Lesy České republiky 
v letošním roce zintenzivní sběr semen. 

Kalamitní štáb svolávaný hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem, respektive odborná 
pracovní skupina řešící kůrovcovou kalamitu na Vysočině pracuje od dubna letošního roku. 
Její členové budou požadovat po národních orgánech vytvoření razantního ekonomického 
nástroje např. v podobě podpory nové výsadby motivačními sazbami na hektar, 
zjednodušení dotačních řízení, neboť nejmenší vlastníci nemají znalosti dotačních řízení a 
v tuto chvíli už nejsou k dispozici téměř žádné volné kapacity odborníků na lesnictví i na 
dotace, navíc státní dotace jsou natolik limitující, že se na 74% lesů vůbec nevztahují. Po 
příslušných ministerstvem bude požadováno navýšení kapacit vlakových vagónů, jen na 
Vysočině v srpnu chyběla kapacita 150 vozů. Kraj jako správce komunikací si uvědomuje, že 
těžba se zásadním způsobem podepíše i na technickém stavu komunikací, dalekosáhlejší 
dopady to však bude mít na obecní komunikace. I v tomto případě bude třeba nalézt 
odpovídající zdroj kompenzací. 

• Odborníci upozorňují, že pokud se nezmění stav a intenzita srážek, situace se výrazně 
nezlepší a další dva až tři roky bude gradovat. Kraj Vysočina v roce 2017 nabídl 
soukromým vlastníkům lesů dotace ve výši 25 miliónů korun na pořízení a vysazení 
pestřejší druhové skladby.                                Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství 

                                                                                                        Krajský úřad Kraje Vysočina 
                                                                                                        e-mail: tisk@kr-vysocina.cz 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
S koncem léta se přiblížilo 100. výročí založení ČSR, které zajisté nejen vzhledem k nespočtu 

kulturních a společenských akcí nemůže ujít pozornosti nikomu. Věnovat se mu budeme i 

v knihovně a to prostřednictvím osobnosti prvního prezidenta našeho samostatného státu 

Tomáše Garrigua Masaryka.  

Pokud bychom hledali v databázi Národní knihovny, kolik knih bylo vydáno o Masarykovi, 

našli bychom přes 2 tisíce záznamů. Tento výsledek sice není přesný, protože se v něm 

objevují různá vydání stejných knih a také knihy, které se nevěnují pouze Masarykovi, i tak 

ale můžeme považovat Masaryka za prezidenta, kterému bylo věnováno nejvíce literární 

pozornosti (u Václava Havla je to např. přes 400 záznamů, U Klementa Gottwalda přes 200 

záznamů). Je jistě pochopitelné, že v knihovně bude během září a října k vidění opravdu 

pouze malý zlomek toho, co o T. G. Masarykovi vyšlo. 

 

 

 

Ráda bych pozvala do knihovny v úterý 9. října 2018 všechny milovníky spisovatelky Vlasty 

Javořické. Právě pro ně je nachystána beseda s Mgr. Pavlem Kryštofem Novákem, který 

posluchače seznámí s životem a dílem této oblíbené spisovatelky, kterou osobně znal. Za 

posledních 20 let bylo vydáno přes 150 románů a povídek Vlasty Javořické, přijďte se 

dozvědět víc o nejčtenější české spisovatelce. Součástí akce bude i výstava ilustrátorky 

Lidmily Anny Dohnalové, jejíž ilustrace zdobí knihy Vlasty Javořické. 



Novinky ve fondu knihovny 

Knihovna obohatila nabídku časopisů o nové tituly. Kromě již zavedených časopisů jako 

Instinkt, Vlasta, Tina, Kreativ či Burda si nově můžete zapůjčit časopis Bydlení, Zahrádkář, 

Zdraví, 100 + 1 zahraničních zajímavostí nebo Pro Football. Pro nejmenší čtenáře je tu 

Sluníčko, pro ty větší Časostroj. 

 

Literatura pro děti a mládež 

Se začátkem školního roku se fond knihovny obohatil o tituly 

povinné školní četby. Mimo jiné můžete „povinně“ číst 

Bídníky od Victora Huga, Miláčka od Guy de Maupassanta 

nebo Molliérova Lakomce.  Na nejmenší čtenáře čeká kniha 

Medvěd Wrr – Po přečtení zavřít autorů Jaromíra Štejnara a 

Michala Širokého, na ty starší kolekce knih od Miloše 

Kratochvíla, jejichž hlavními hrdiny jsou pachatelé dobrých 

skutků Michal Souček a Filip Fialka. 

 

Literatura pro dospělé 

Do časů husitských válek se můžete vydat společně s Vlastimilem 

Vondruškou v jeho cyklu Husitská epopej a nevšední cestu s kočovníky 

nabízí kniha Kateřiny Dubské Člověk Gabriel. Kromě těchto novinek na Vás 

čekají i nové knihy z výměnného fondu Knihovny Matěje Josefa Sychry ve 

Žďáru nad Sázavou.  

 

Na setkání v knihovně s Vámi se těší 

Lucie Čížková 

*********************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jota.cz/dcery


 
 

 

28. říjen 1918 

 

 Nikdo toho dne v Měříně neměl tušení o dějinných událostech, které zrovna probíhaly. 

Až v úterý 29. října 1918, o půl deváté ráno, poštovní úřad obdržel úřední telegram 

adresovaný všem okresním a obecním úřadům. Tento telegram byl podaný v Praze 29. října 

1918 v 8 hodin ráno a obsahoval první zákon československého státu vydaný 28. října 1918 

Národním výborem v Praze s podpisy Antonína Švehly, JUDr. Aloise Rašína, Jiřího Stříbrného, 

JUDr. Františka Soukupa a Vavro Šrobára. Poštmistr Arnold ho ihned rozeslal všem úřadům a 

sám tuto radostnou zprávu nesl do domů všem svým známým. Nastala radost a všude se 

ozýval jásot, protože válečné útrapy skončily. Večer byl uspořádán průvod od hostince 

Antonína Koženého, který vedl po městečku až k faře. U školy a u pošty byla zazpívána 

národní hymna a byla provolávána sláva naší samostatnosti. Ke shromážděnému lidu u fary 

stručně promluvil farář P. František Čermák. U radnice se průvod rozešel. Všichni přijali 

neočekávanou zprávu s velkou radostí.  

 

 Tato radost z ukončení války a zřízení samostatného státu vnášela klid do mysli všech 

občanů, jimž se opět vracelo lidské sebevědomí. Dlouholetým tlakem se zvedala čela k zemi 

stlačená, z prsou vydral se hluboký povzdech ulehčení, že z právě uzavřené kapitoly dějin 

lidstva vycházíme jako vítězi, i když slabí a vysílení. Vracela se opět chuť k životu, i když 

momentálně těžkému, protože touto politickou změnou nemohla nastat okamžitá náprava 

válečného hospodářství. Jen pomalým tempem rušila vláda mladého státu mimořádná 

válečná nařízení a donucovací opatření zásobování. Až v průběhu 2 – 3 let vymizely z úřadů i 

obchodů lístky.  

 

  Při kolkování peněz koncem února 1919 bylo v Měříně okolkováno 470 000,-. 

V tomto obnosu nebyly peníze řezníků, kteří své značné hotovosti jeli kolkovat osobně. 

Peníze sbíraly a sepisovaly 2 komise na radnici. Druhý den byly pod četnickým dozorem 

odvezeny do Velkého Meziříčí, kde na ně byly nalepeny kolky, čímž byla provedena rozluka 

naší měny od rakouské, která se stále řítila dolů. 

Mgr. Radka Klímová 

 

 



Volby 1919 

 Při prvních všeobecných obecních volbách, které se konaly 15. června 1919, bylo ve 

volebních listinách zapsáno 369 mužů a 444 žen, celkem tedy 813 voličů. K volbě se dostavilo 

317 mužů a 421 žen, bylo tedy odevzdáno 738 hlasovacích lístků. Jednotlivé strany obdržely 

následující počet mandátů: 

1. lidová strana – 280 hlasů a 7 mandátů 

2. sociálně-demokratická strana – 188 hlasů a 5 mandátů 

3. živnostenská strana – 176 hlasů a 4 mandáty 

4. republikánská strana – 62 hlasů a 2 mandáty 

 

Dne 29. června 1919 byly zvoleny následující osoby: 
Starosta:  
Karel Horák, majitel koželužny 
 
Místostarosta:  
Tomáš Bednařík, soukromík 
 
Rada:  
Karel Salaš, dílovedoucí  
Alois Vodička, mlynář  
Josef Vencálek, rolník  
Emil Vrška, rolník 
 
Zastupitelstvo:  
František Klíma, rolník, č. 32  
Vincenc Nedomanský, obchodník, č. 116 
 Jan Rosol, krejčí, č. 128 
Tomáš Blaha, rolník, č. 91 
Josef Karbaš, rolník, č. 233 
Tomáš Střecha, stolař, č. 134 
Karel Vlna, domkař, č. 165 
František Mlynář, klempíř, č. 220 
Jan Buchta, jirchář, č. 126 
Josef Barák, řezník, č. 100 
Jan Satran, kovář, č. 124 
Alois Vodička, mlynář, č. 77 
Metoděj Bambula, rolník, č. 43 

 
Mgr. Radka Klímová 

 
 



 
 
 
 

             

        Měřínské kostelní zvony již 50 roků vyzvánějí 
 

 Měřínský kostel měl původně věž postavenou nad kůry ve své přední části. Místo, kde 
původní věž stávala, připomíná malá věžička stojící na střeše kostelní lodě. Tato věž byla sice 
mohutnou stavbou, ale byla postavena na špatných základech. Pro její nestabilnost nemohly 
být do této věže zavěšeny zvony. Naši předkové měli dokonce obavu, že by se tato věž mohla 
díky své velké hmotnosti samovolně zřítit.  
 Nejstarší měřínský zvon, vyrobený v roce 1509 v Kutné Hoře, (psáno: „na Horách 

Kutných“) byl původně zavěšen na mohutné zvonici, která byla postavena jako samostatná 

stavba poblíž dnešní fary. Podchodem pod touto zvonicí se vstupovalo do prostoru hřbitova, 
který v té době obklopoval celý měřínský kostel.  
 Historické záznamy uvádějí, že byl v roce 1581 zhotoven druhý zvon, na kterém bylo 
napsáno: „Zvon tento udielan jest za času purgmistra Honze Soukenika, Bartoloměje Beránka, Jirzika 
Hnátka, Jirzika Mierzinského, Bartosse Kraijčiho, Jakuba Bílka, Wáclawa Warhánka, Jirzika Kotka leta 

Panie 1581.“ Všech osm konšelů se ve funkci purkmistra po měsíci střídalo. Ten, kdo byl ve 

volebním období zvolen jako prvním purkmistrem, ten se po celé následující volební období 
staral o obecní pokladnu. 
 

  V době působení prvního měřínského děkana Jakuba Felixe Jana Pachera byla 
začátkem 18. století postavena nová věž, která stojí nad historicky velice cenným románským 
portálem. Po postavení nové věže měl měřínský kostel po dobu nejméně dvaceti roků věže 
dvě. V době působení druhého měřínského děkana Václava Antonína Nosska byla přední 
mohutná věž někdy po roce 1738 odbourána. V roce 2019 si připomeneme 300leté výročí 
prvního zavěšení zvonů do tehdy nové, sice ještě neúplně dostavěné věže. Tato věž byla při 
svém postavení nižší, na vrcholu zakrytá pyramidovou šindelovou střechou s malou bání a 
křížem. Nová věž se hodně podobala dnešní věži postavené u zámku v Černé. V roce 1719 
byly do této věže přeneseny ze zvonice dva historicky cenné zvony a ještě dva zvony, o 
kterých se nedochovaly žádné záznamy. O tom, že byly do nové věže zavěšeny čtyři zvony, 
nám podává informaci  farní kronika, kde je zapsáno: „Dne 29. července 1768 neopatrností opilé 
manželky Vavřince Černého, vznikl ve stodole domu čp. 115 požár, který zničil téměř celý Měřín. Vyhořelo 
87 stavení i s hospodářskými budovami, kaplička P. Marie Sněžné, fara, kostel s malým zvonkem nad hlavní 
lodí a kostelní věž, ve které byly roztaveny čtyři zvony. Mezi nimi dva historicky cenné zvony z roku 1509 
a 1581, čehož třetí měřínský děkan Antonín Vavřinec Zaleisky nejvíce litoval.“  



 Zvon z roku 1509 vážil 45 centýřů, což je přepočtem asi 2700 kg. Zvon tak velké 
hmotnosti již nebyl pro měřínský kostel nikdy zhotoven. Tyto ohněm zničené zvony můžeme 
považovat za první měřínské zvony. Ve spáleništi bylo znojemským zvonařem Janem Jiřím 
Scheichlem posbíráno 35 centýřů a 30 liber vychladlé zvonoviny. Posbíraná zvonovina byla 
omytá v Zahumenském rybníku. Zvonař z této zvonoviny a za 945 zlatých a 40 krejcarů odlil 
pro měřínský kostel čtyři nové zvony, které byly ze Znojma dovezeny 30. ledna 1769. O den 
později 31. ledna byl do opravené věže vytažen největší zvon a druhý den 1. února byly za 
zvuku trub a bubnů zavěšeny zbývající tři zvony. 
  
 Po 42 letech krátce před měřínskou poutí 22. června 1810 postihl téměř celý Měřín 
opět ničivý požár. Mimo devatenácti domů, psaných za bránou, za rybníkem a dvou mlýnů, 
vyhořel celý Měřín, v té době s nově opraveným kostelem a farou. Ve věži byly opět velkým 
žárem roztaveny čtyři v pořadí druhé měřínské zvony. 
  
 Třetí zvony nechal zhotovit pátý měřínský děkan Leopold Taude. Na věž byly tři nové 
zvony zavěšeny v roce 1814. Zvony byly odlity firmou Clemens Stecher v Brně za 1162 zlatých. 
Tyto zvony byly 16. května 1916 rekvírovány pro účely první světové války. Nejmenší zvon byl 
z kostelní věže shozen. Největší zvon vážící 1168 kg byl ve věži rozbíjen palicemi. Rány při jeho 
rozbíjení prý byly slyšet až v Milíkově. Prostřední zvon P. Marie, vážící 560 kg, byl ve věži rozbit 
palicemi 18. srpna 1916 a společně s umíráčkem z kaple P. Marie Sněžné odvezen. Zvon, který 
sloužil jako „umíráček“ byl již víc jak 200 roků starý a měl již jistě také svoji historickou 
hodnotu. Zvony byly odváženy na staré vlakové nádraží ve Velkém Meziříčí, odkud byly 
odvezeny k následnému přetavení na náboje. Zvon „umíráček“ býval původně zavěšen na 
kapli sv. Jana Nepomuckého, kterou nechal postavit začátkem 18. století první měřínský 
děkan Jakub Felix Jan Pacher. Kaple s kryptou stála až do roku 1912 v místech dnešního domu 
Kožených čp. 1.  
 
 Po dlouho trvající sbírce nechal zhotovit osmý a poslední měřínský děkan, čestný 
měřínský občan, pan rada, pozdější brněnský kanovník, František Xaver Čermák čtvrté 
měřínské zvony. Zhotovení zvonů bylo objednáno u firmy Herold v Chomutově. Jeden zvon 
zaplatila měřínská záložna Raiffeisenka. Do Měřína byly zvony dovezeny z vlakového nádraží 
v Lukách nad Jihlavou 16. dubna 1924. Na velikonoční pondělí 21. dubna 1924 byly nové tři 
zvony posvěceny a do věže zavěšeny. Tyto tři zvony stály i s montáží 68 108 Kčs. Čtvrté 
měřínské zvony byly rekvírovány pro válečné účely 23. března 1942 společně se zánovním 
zvonem „umíráčkem“ z kaple P. Marie Sněžné. Zvony byly odváženy na vlakové nádraží do 
Velkého Meziříčí, odkud byly odvezeny na roztavení pro válečné účely. 
 
 Na měřínské kostelní věži jsou zavěšeny podle historických záznamů v pořadí již páté 
zvony. Povolení ke zhotovení nových zvonů vlastním nákladem dostal měřínský pan farář P. 
František Hrůza v roce 1964. Na zhotovení zvonů bylo potřeba nasbírat 2000 kg mědi. Když 
lidé z farnosti, zemědělská družstva, a také některé závody společně potřebné množství mědi 
sesbírali, mohlo být s prací na odlévání zvonů započato. Podařilo se přesvědčit 70letého, v té 
době již nemocného, mistra zvonaře pana Gabriela Knose z Brna k výrobě zvonů pro měřínský 
kostel a pěti kaplí měřínské farnosti.  
 



 Stodola dlouholetého měřínského kostelníka pana Aloise Přibyla, stojící v Zarybníku u 
domu čp. 24, byla předělána na slévárnu. Do podlahy stodoly byly vykopány jámy, ve kterých 
byly vytvářeny formy pro odlévání zvonů. Byla postavena pec na tavení zvonoviny, dovezen 
kvalitní koks na topení v tavící peci, nainstalován zapůjčený senomet, který vháněl vzduch 
pod rošt tavící pece. Pro výrobu forem byla potřebná dobrá hlína, která byla dovezena 
z cihelny ve Velké Bíteši, koňský trus, kravská srst a grafit. Pro zhotovování zvonů bylo 
potřeba hodně brigádnické pomoci hlavně k důkladnému zpracování hlíny na formy. Mistr 
zvonař, nejdříve zkušeným okem roztřídil hromadu mědi. Některou měď odmítl jako 
nekvalitní. Brigádníci pak vytříděnou měď stříhali na malé kousky tak, aby se dala lépe tavit. 
Cín, kterého bylo k lití zvonů potřeba 22 %, byl zakoupen. I když je práce s výrobou forem na 
odlévání zvonů zdlouhavá a vyžaduje od mistra zvonaře velkou pečlivost, podařilo se odlít 
v těchto nestandardních podmínkách za necelé dva měsíce devět zvonů. Reliéfy a nápisy na 
zvonech navrhli akademičtí umělci Bedřiška Znojemská a Oldřich Drahotušský z Prahy. Denně 
se pracovalo 12 až 14 hodin. Poděkování jistě patří našemu dlouholetému panu faráři Mons. 
Františku Hrůzovi, mistru zvonaři panu Gabrielu Knosovi, rodině Přibylů, kde se mimo jiné 
vařilo jídlo pro zvonaře a brigádníky. Také poděkujme samotným brigádníkům, kterých bylo 
jistě hodně. Vzpomeňme na ty, kteří přicházeli pravidelně a odpracovali nejvíce hodin: Alois 
Přibyl starší, Alois Přibyl mladší, Antonín Přibyl, Vavřinec Tomandl, Karel Matějíček, Jan Milt, 
Josef Toman starší a Václav Toman starší. Na konstrukci pro zavěšení zvonů ve věži pracovali 
Karel Pacal starší a Josef Toman mladší. Mnoho let až do své smrti se o chod zvonů staral 
Josef Toman mladší. Nové zvony přijel zkolaudovat světový odborník na kampanologii z 
Pelhřimova pan Jaroslav Dobrodinský. Zvony byly ohodnoceny svojí kvalitou jako výborné a 
byly o několik měsíců později na vánoce roku 1968 zařízeny na automatické zvonění panem 
Bohuslavem Dědičem z Brna. Mateřské spínací hodiny byly umístěny v sakristii. Dnes zvony 
spouští elektronické spínací zařízení. 
 
 V neděli odpoledne 22. září 1968 byly tyto nové zvony posvěceny zástupcem otce 
biskupa Dr. Vladimírem Nováčkem, generálním vikářem z Brna za velké účasti místních 
věřících i věřících ze vzdáleného okolí. Na prostranství před kostelem kázal velice oblíbený 
kazatel P. Alois Pekárek - farář z Rudy. Zvony byly vyzdviženy do věže kostela, upevněny na 
své místo a ještě než byla slavnost posvěcení pátých měřínských zvonů ukončena, bylo na 
zavěšené zvony poprvé zazvoněno. 
  
 Na odlévání zvonů se chodilo dívat mnoho lidí z Měřína i ze vzdáleného okolí. O 
odlévání zvonů v Měříně se zajímala televizní stanice v Los Angeles. Prostřednictvím Mrs. Pat 
Seeley si vyžádala podrobnější informace a fotografie z odlévání zvonů, fotografie 
měřínského kostela a občanů, kteří se na svépomocné výrobě zvonů v Měříně podíleli. Los - 
engeleská televize vytvářela program pro mládež o využití zvonů kulturními národy.  
 O odlévání zvonů v Měříně se zajímala také anglická agentura Keyston. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Před stodolou u Přibylů, ve které byly odlévány zvony, jsou vyfoceni ti, kteří se 
významně svojí brigádnickou pomocí na zhotovení zvonů v Měříně podíleli. Zleva stojí: Pavel 
Přibyl, Karel Matějíček, Vavřinec Tomandl, Jaroslav Večeřa ml., Alois Přibyl st., Emilie 
Přibylová, Josef Toman st., pan farář P. František Hrůza, Alois Přibyl ml., Antonín Přibyl, Karel 
Necid, Václav Toman, Josef Toman ml., František Klíma, Jan Milt, Jaroslav Večeřa st. a Josef 
Necid.  
 
      
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kolaudace čtyř měřínských zvonů na dvoře u Přibylů: zleva – Pavel Přibyl, kampanolog a kolaudátor 

zvonů v Ústavu památkové péče, pan Jaroslav Dobrodinský z Pelhřimova, Milan a Eva Prokopovi, pan 

farář P. František Hrůza, Alois Přibyl starší a Vavřinec Tomandl. Zvony byly ohodnoceny jako výborné 

K padesátému výročí zhotovení pátých měřínských zvonů sepsal v roce 2018 
           Jiří Toman Černická čp. 376 

 
 



Sbor dobrovolných hasičů prováděl v teplých dnech, zalévaní zeleně celkem 4x,jedno 
zalévaní trvalo 4,5 až 5 hodin. Dne 25.8 provedla ukázku na Dětském dni ve Chlumku a 
navečer se přesunuli do Horních Heřmanic také na Dětský den. 
  Mnozí z vás si určitě povšimly černého praporu na hasičárně, bylo to na uctění 
památky zemřelého starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pan Ing.Karel Richter. 
 

Zásahy 

29.6 Tech.pomoc- Sršní hnízdo Chlumek 
Příkaz: 15:22  Výjezd:15:27 
Jednotka odstranila pomocí vysavače sršní hnízdo. 
 

15.7 Tech.pomoc-Vosí hnízdo Měřín, ul. Balinka 
Příkaz: 12:12  Výjezd:12:18 
Jednotka odstranila chemicky vosí hnízdo. 
 

8.8 Tech. pomoc- zajištění plech. Střechy Měřín směr Černá 
Příkaz: 17:47  Výjezd: 17:56 
Jednotka pomohla odklidit plechovou střechu ze silnice a zajistila místo události. 
 

8.8 Tech. pomoc- strom přes silnici Jersín 
Příkaz: 18:42  Výjezd: 18:42 
Jednotka odstranila padlý strom na komunikaci. 
 

8.8 Tech.pomoc- Vosí hnízdo Měřín, ul. U Hřiště 
Příkaz: 18:55  Výjezd: 18:55 
Jednotka odstranila chemicky vosí hnízdo. 
 

9.8 Požár- Rodinný dům Jabloňov 
Příkaz: 19:28  Výjezd: 19:32 
Jednotka se podílela na hasebních pracích v DT, dále dohašování ohnisek, rozebírání 
konstrukcí a dovoz vody na požářiště. Dva členové se lechce zranily, při propadnutí 
stropem. 
 

12.8 Tech. pomoc- Vosí hnízdo Měřín, ul. Náměstí 
Příkaz: 16:00  Výjezd:16:05 
Jednotka odstranila chemicky vosí hnízdo. 
 

13.8 Tech. pomoc- Sršní hnízdo Měřín, ul. Zabrána 
Příkaz: 17:36  Výjezd: 17:38 
Jednotka odstranila chemicky sršní hnízdo. 
 

26.8 Tech.pomoc- Sršní hnízdo Měřín, ul. Pod Dálnicí 
Příkaz: 19:20  Výjezd: 19:22  
Jednotka odstranila chemicky sršní hnízdo. 
 



 

Poděkování starosty městyse 

 Rovněž děkuji členům Sboru dobrovolných hasičů za jejich příkladnou práci a připojuji 

poděkování za opakovanou pomoc při zalévání veřejné zeleně v naší obci v období letošního 

dlouhodobého sucha. 

         Ing. Jiří Servít, starosta 



RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V MĚŘÍNĚ 

Rybáři Měřín z.s. si dovolují pozvat širokou veřejnost na následující tradiční akce: 

Dětské rybářské závody na rybníku Nový 
Termín: neděle 2.9.2018 
Startovné: 100 Kč 
Prezentace:  6-7 hod 
Zahájení: 7.00 hod 
Ukončení: 12.00 hod 
Vyhlášení výsledků a předání cen: 12,30 hod 
Podmínky: 
- věk závodníků 3-15 let včetně 
- chytání povoleno na jeden prut,2 návazce+ krmítko, vnadění povoleno během celého 
závodu 
- startovné 100 Kč 
- nástraha rostlinná, rohlík, žížaly a červy 
-1 kategorie: rozhoduje míra ulovených ryb (součet cm) 
-2 kategorie: největší ulovený kapr  
-1-3 místo medaile + věcné ceny, ostatní věcné ceny 
-lovící si může ponechat jednoho mírového kapra 
Občerstvení zajištěno. 

6. Ročník Měřínský kapr 

Termín: sobota 8.9.2018 
Startovné 200 Kč 
Losování míst:  4.00-6.00hod 
Zahájení: 6.00 hod 
Ukončení: 12.00 hod 
Vyhlášení výsledků a předání cen: 12.30 hod 
 
Podmínky: 
- chytání povoleno na jeden prut,2 návazce+ krmítko, vnadění povoleno během celého 
závodu 
- nástraha rostlinná, žížaly a červy 
-bodovaná ryba kapr, amur 1cm=1 bod, ostatní 1 ks = 5 bodů 
- 1-3 cena - pohár+ 3000 Kč, 2000 Kč, 1000 Kč, 4-10 místo věcné ceny 
-největší kapr –pohár 

Informace: p. Plešák  606 789 856,  p. Prokop 739 469 221 

Občerstvení zajištěno.     www.rybarimerin.cz 



 
 
                Prázdniny se za krátkou chvíli stanou pouhou vzpomínkou. Červená barva  jeřabin 

nám neomylně ohlašuje začátek nového školního roku  a tak se i školka připravuje na 

příchod dětí.  Během dvou prázdninových měsíců probíhala výměna vodovodních rozvodů 

v budově, protože kovové potrubí bylo na mnoha místech prorezivělé a i přes provizorní 

opravy hrozila havárie. Pro  náročnost  prací není výměna ještě kompletní a budeme muset 

pokračovat příští léto.  Podařilo se dokončit opravu ve třídách Muchomůrek a Vláčků a také 

ve školní kuchyni a ve sklepě MŠ.  Zbývají nám tedy opravit třídy Motýlků, Sluníček a  

sociální zařízení pro kuchařky. Částečně se podařila také odstranit letitá kolaudační závada- 

protiskluzná podlaha v kuchyni. ( zůstávají chodby, sklady ŠJ) . 

 

             V těchto dnech probíhá ve školce úklid, stěhování zařízení kuchyně a opětné 
připojování  na rozvody vody a elektřiny. Na úklidu všech prostor v budově se podílí všichni 
zaměstnanci  a naší snahou je, aby 1. září byla školka připravena přivítat všechny děti.     
 
                                              Jana Janů 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 



 

JEDNOTA  OREL  MĚŘÍN 
 

LETNÍ ORELSKÝ TÁBOR 
                      21. – 28. 7. 2018 

V letošním roce jsme se opět vypravili do turistické ubytovny v Červené Řečici. Už 

od prvního dne nás provázely postavy z vyprávění o Asterixovi a Obelixovi. Na naší Galskou 

vesnici byla zlým věštcem uvalena tíživá kletba a nám nezbylo nic jiného než společně 

s našimi hrdiny získat potřebné věci pro její záchranu. Pokusili jsme se obelstít Římany a 

dostat se na území dávného Egypta, kde nám za odměnu mocná Kleopatra věnovala cínové 

pruty. Další den jsme podnikli výpravu za ukradeným štítem náčelníka Majestatixe. Ve 

středu jsme se vypravili na výlet do Chýnovské jeskyně. Zdolali jsme celkem 300 schodů. 

Další zastávkou našeho výletu bylo město Tábor. Každý z nás si jistě rád vzpomene na 

návštěvu strašidelného podzemí, kde nás přivítala bílá paní, kostlivec a další strašidla. Po 

piknikovém obědě nás čekala sladká tečka v Muzeu čokolády, kde jsme si vytvořili vlastní 

výrobky z marcipánu. Ve čtvrtek nás čekaly Olympijské hry. Naším cílem bylo získat věnec 

olympijského vítěze a vyhrát nad Juliem Caesarem. Večer jsme zakončili zábavnou noční 

stezkou odvahy. Pro některé z nás to byl nezapomenutelný zážitek, který prověřil naši 

odvahu. Poslední den jsme za pomoc druidovi Panoramixovi obdrželi poslední chybějící věc 

a tím byl kouzelný srp. Večer jsme se sešli u táboráku a všechny získané věci použili 

k vysvobození naší vesnice.  



Celý týden jsme si náramně užili a zažili spoustu legrace. 

Po vyhodnocení celotáborové hry si každý odnesl pěknou 

odměnu za své týdenní snažení. Poslední nezapomenutelný 

zážitek na nás ještě čekal. Nedočkavě jsme vyčkávali, zda se 

vyjasní noční obloha a my uvidíme zatmění Měsíce. Nakonec i to 

se nám splnilo.           

                                                                                                                                                                          

 Marie Sobotková 

PŘIPRAVUJEME: 

• „Den sportu pro všechny“ – atletický trojboj – podzim, podrobnosti budou na 

plakátech 

• cvičení Orla pro školní děti – od října v tělocvičně ZŠ 

• cvičení pro rodiče s dětmi – od října v tělocvičně ZŠ, povede L. Chlubnová, termín 

bude upřesněn na plakátcích 

 

 

Už 25 let letních táborů s Kolpingem 

V neděli 5. srpna 2018 odjelo 83 účastníků na další letní tábor s Kolpingem, do areálu Vyhlídka 
u Blanska - tentokrát na téma „ Harry Potter a škola čar a kouzel“. Po příjezdu do Češkovic 
rozdělil moudrý klobouk děti do jednotlivých kolejí a plnění úkolů hned začalo. Kolotoč 
různých her, který vyplňoval všechen volný čas, dával zapomenout na mobily, které děti 
musely nechat doma. Nechybělo ani koupání v hotelovém rybníku, stezka odvahy a ani 
tradiční výlet do města. Rodiče letos mohli poprvé sledovat dění na táboře z fotografií, které 
byly pro ně každý den připraveny na internetu. Nakonec tak jako vždy vše dobře dopadlo, 
všichni dorazili ve zdraví zpět a maminky a tatínci, z nichž někteří s námi jezdili na tábory jako 
děti, si v pořádku vyzvedli svoje ratolesti. 

Poděkování patří Adrieně a Viktorii Šoškolovým, za perfektní přípravu táborové hry. Všem 
vedoucím, kteří bez nároku na odměnu věnovali svůj čas dětem a všem kamarádům, kteří nás 
přijeli navštívit a pomohli se stezkou odvahy a zapojili se i do táborových aktivit. 

 

 



 

 

Pohádkový les   

Tak jako každý rok i letos, se dne 7. října 2018,  uskuteční tradiční 
„CESTA POHÁDKOVÝM LESEM“.  Doufáme, že i letos dětem bude 
přát počasí a stráví krásné odpoledne s pohádkovými postavami.         
Skákací hrad bude !    Občerstvení taky. 

Start: na parkovišti na Náměstí od 14 do 15.30 hodin  
Cíl: pravděpodobně v areálu pod sjezdovkou  
 
 
 

 
Tradiční „Bazar ošacení a sportovních potřeb“  

V měsíci říjnu se na faře v Měříně uskuteční tradiční bazar dětského oblečení, hraček a 
sportovních potřeb a sbírka pro Diakonii Broumov. Bližší informace na plakátech. 

Za KR Měřín:  Karel Pacal 
 



 
Vážení spoluobčané, farníci!  

Měsíc září nezadržitelně nastupuje a s ním i počátek nového školního roku. Jaký vliv budou 

mít na vaše děti školní prostory a ti, kteří k nim neoddělitelně patří? Nový školní rok začíná 

v čase, kdy je příroda v závěru růstu, zrání a vydává své plody. Čas a podmínky určené k růstu 

a zrání nebyly vždy příznivé, přesto se můžeme z úrody těšit. Kéž je tato zkušenost pro nás 

povzbuzením, zvláště u méně nadaných. Zároveň vytvářejme podmínky, aby byly děti nejen 

více vzdělané, ale aby se stále více stávaly dobrými lidmi.  

Se školním zvoněním, které se v tyto dny znovu začíná ozývat, máme ještě v Měříně zvonění 

jiné. V měsíci září, konkrétně dvacátého druhého, si připomeneme padesát roků od žehnání 

nových zvonů a jejich zavěšení do věže. /Podrobnější informaci naleznete v jiném článku 

tohoto zpravodaje./    

Zvony nám zaznívají každý den. Kromě toho, že svolávají k účasti na bohoslužbě, jejich hlas 

zaznívá pravidelně ráno, v poledne a večer. Toto zvonění je na památku biblické události kdy 

archanděl Gabriel přichází k nazaretské dívce a zjevuje jí Boží plán. Maria Boží plán přijímá a 

tím se začíná uskutečňovat spása člověka. Této události říkáme zvěstování. Hlas zvonů také 

zaznívá v pátek odpoledne ve tři hodiny.  Je to hodina, kdy na kříži umírá Ježíš Kristus. Není 

neznámé, že lidé při zvuků zvonů přerušovali práci a čas naplnili krátkou modlitbou. 

K modlitbě také vybízí zvon nazývaný umíráček, který máme v Měříně v kapli Panny Marie 

Sněžné. Svým hlasem oznamuje úmrtí jednoho z nás, ale také vybízí k modlitbě za zemřelého. 

V dřívějších dobách zvony neplnily jen náboženskou úlohu, ale také společenskou. Rozezněly 

se zpravidla v době, kdy hrozilo nějaké nebezpečí.  

V pátek 21. září bude na faře přednáška o zvonech. Můžeme se dovědět o historii zvonů, 

velikosti, výrobě, ladění a mnohé další zajímavosti.  Začátek je v 19 hodin na faře. Srdečně 

zveme.  

U příležitost výročí žehnání zvonů bude možné vystoupat ke zvonům a prohlédnout je 

z blízka. Prohlídka je na vlastní žádost a vlastní nebezpečí. Není vhodná pro malé děti.  

 

Co je před námi 

Začátek školního roku 

Do nového školního roku vstoupíme také v kostele, s prosbou o Boží požehnání 3. září 

v 16:30 h.  

Počátek výuky náboženství ve škole bude ve druhé polovině měsíce září.  

 



Na Mariánské poutní místo Žarošice se vydáme v sobotu 8. září. Odjezd autobusu bude ve 

13 hodin, návrat kolem 23. hodiny.  

Za úrodu poděkujeme v neděli 23. září při mši svaté v 9:15 h. Přineste si s sebou něco z vaší 

úrody k požehnání.   

Pokračování setkávání seniorů na faře bude v posledním zářijovém týdnu. Začátek bude v 8 

hodin.   

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.  

Na měsíc listopad připravujeme setkání u příležitosti svátku svatého Martina. Toto setkání 

se uskuteční v Pavlínově.  

V předvánočním čase plánujeme výstavů Betlémů na faře.  

Vánoční koncert připravujeme na 27. prosince. V tento den slavíme svátek sv. Jana 

evangelisty,  bývá spojen s žehnáním vína a malou ochutnávkou.    

Kaple Panny Marie    
Restaurování fresek v kapli Panny Marie Sněžné by mělo být zakončeno v závěru měsíce září. 
Fresky tvoří asi 50 % celkové plochy kaple. Ve vývěsce u radnice jsou vystaveny fotografie, 
zájemci mohou nahlédnout do kaple. Během přítomnosti paní restaurátorky je nahlédnutí i 
s výkladem.  

 

Život ve farnosti z pohledu zápisů ve farních matrikách 

Skrze svátost křtu nastoupily na cestu života s Bohem tyto děti: 

Vendula Anežka Hradová z Černé, Jaroslav Kryštof Uchytil z Měřína, Ivan Zeman z Dědkova. 

S modlitbou a nadějí jsme se rozloučili 

S Vlastou Strnadovou z Telče, Blaženou Hlávkovou z Měřína, Růženou Mrázovou 

z Meziříčka.   

Na společnou cestu životem v našem kostele nastoupili 

Lukáš Kuřátko a Lenka Bublánová ze Stránecké Zhoře, Ing. Jiří Vítek a Veronika Jakubcová 

z Černé.  

Mgr. Josef Havelka, farář 

Koupím chalupu nebo dům k trvalému bydlení, zahrada výhodou 737577906 

Nutně hledám byt. S opravami počítám. Balkon výhodou. Dohoda jistá. 703 668 449 



 

22.9. so 16 .00
Veselá trojka Pavla Kršky, 

známá z TV Šlágr
Rybáři Měřín

15.10. po 19:00
Přednáška o vesmíru        

p. Vladimíra Slezáka

20.10. so Ples  První republiky městys Měřín

27.10. so Dolovná Rybáři Měřín hudba Pikardi KD

2.11.  

3.11.    

pá 

so

ochotnické divadelní 

překvapení
KD

9.11. pá svatomartinský  průvod
10.11

.  

11.11

so 

ne

ochotnické divadelní 

překvapení
KD

1.12. so Poslední leč Myslivci Měřín

2.12. so
Vánoční řemeslné trhy a 

rozsvěcení stromečku

Kulturní komise 

městyse Měřín
parkoviště

8.12. so
15:00

Vánoční kouzelný vlak s 

Milanem Řezníčkem

Kulturní komise 

městyse Měřín

15.12. so FLERET
Kulturní komise 

městyse Měřín

19.12. st
Vánoční úsměvy se               

Zdeňkem TROŠKOU
Kulturní komise 

městyse Měřín

26.12. so Štěpánská zábava Rybáři Měřín hudba Beat Band KD

29.12. so Taneční zábava Hasiči Měřín KD

12.1. so Sportovní ples TJ Jiskra Měřín

19.1. so Farní ples Farnost Měřín

26.1. so Hasičský ples SDH Měřín

ÚNOR 2019:

2.2. so rezervace

23.2. so Šibřinky Turisté Měřín

24.2. ne Dětské šibřinky Kolpingova rodina Měřín

30.3. so Bleší trh

5.+ 6.+ 7.dubna Divochot Měřínští divadelní ochotníci

4.5. koncert Hasiči Měřín

16.11. koncert Hasiči Měřín

22.11. Slavnosti vína p. Homola Josef

Bližší údaje  naleznete na www.merin.cz v odkazu /Kalendář akcí.

Akce, které chcete zveřejnit zasílejte prosím na …místostarosta@merin.cz

V kalendáři neuvádíme soukromé akce v KD.

Přeji mnoho hezkých zážitků

Ing.Jaroslav Pazdera

místostarosta, 603 823 787

Kulturní  akce  Měřín  2018
průběžný stav k 26.8.2018,    neuvádíme zde soukromé akce v KD

Měřínský ochotnický soubor         

DivOchot, z.s.                                                   

tradiční akce pro děti i dospělé

ZÁŘÍ:

ŘÍJEN:

LISTOPAD:

Měřínský ochotnický soubor         

DivOchot, z.s.                                                   

přednáší známý televizní popularizátor vědy, bude 

k dispozici i dalekohled, při příznivém počasí 

budeme pozorovat hvězdy, vstupné 60,-Kč

LEDEN 2019:

´BŘEZEN 2019

DO KONCE 2019

předprodej na tel.č. 602695958      

p. Symonides Standa

orchestr Václava Marka z Prahy, 

módní přehlídka dobového 

oblečení atd….

PROSINEC:

Zábavné odpoledne pro děti se 

známým komikem

Povídání se známým režisérem 

úspěšných komedií Slunce, 

seno.., Kameňáku…a dalších

koncert velmi známé folkové 

skupiny z Ostravy



 
*************************************************************************** 

Městys Měřín pořádá v kulturním domě 

PLES PRVNÍ REPUBLIKY 

20.10.2018 
K tanci a poslechu hraje  
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Cena lístku s místenkou 350 Kč, bez místenky 300 Kč 

Předprodej lístků na radnici, termín bude upřesněn 

Tombola, předtančení, módní přehlídky dobového oblečení 

Společenský oděv, dobové oblečení vítáno 
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Dny otevřených dveří na Peroutkově statku č.p.15 

                   Jak se žilo a bydlelo za 1.republiky 

 

K oslavám 100. výročí založení republiky jsme pro Vás připravili prohlídku statku č.p.15 - 

bývalého pivovaru. 

 

Dům jsme vyčistili a nyní můžete vidět jak se žilo a bydlelo na začátku 19.století: 

• Pivovarské sklepy z 15.století 

• Restaurovaný původní dřevěný rumpál na vytahování vody z roubené studny 

• Dřevěnou sošku panny Marie s Ježíškem ze štítu domu  

• Uvidíte v chodu mlátičku na obilí poháněnou elektrickým motorem  z r.1923 
s kartáčovým přenosem elektřiny a zkusíme vymlátit obilí. 

• Původní kamennou roubenou kanalizaci, kterou jsme objevili ve stodole a která vedla 
do malého dnes již zasypaného rybníku těsně za stodolou na Otínské ulici.  

• a další zajímavosti  …. 
 

Navštívit nás můžete   

• pátek 28. září 2018………………….. od 10:00 do 18:00 

• sobota 29. září 2018………………….od 10:00 do 18:00 

• neděle 30. září 2018……………….…od 10:00 do 18:00  
 

Komentované prohlídky začnou v každou celou hodinu nebo podle zájmu. 

 

Na Vaši návštěvu se těší  

Jaroslav a Milada Pazderovi  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


