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Sokolovna ‐ jak pokračuje oprava 

Měřínská sokolovna byla 9.2.2015 předána stavební firmě PKS Žďár, a.s., která 
se stala vítězem veřejné soutěže s cenou na 29.063.150,‐Kč vč.DPH. Tato cena je 
významnou úsporou oproti rozpočtu. 
 
PKS,a.s. má podle uzavřené smlouvy o dílo na opravu sokolovny celkem 600 dní, tzn. 
do 30.11.2016. V současné době probíhají v sokolovně pouze bourací práce. 
Odstraňují se nepotřebné příčky a přístavky, otloukají se omítky na zdech a vykopávají 
se podlahy. 
 
Občas odpovídám na dotazy, proč nejsou tyto práce rychlejší. 
PKS předložilo harmonogram prací, podle kterého je na kontrolních dnech posuzován 
skutečný stav prací.  PKS není oproti harmonogramu ve skluzu a odhaduji, že na 
stavbu využije celých 600 dnů, které má k dispozici v souladu s uzavřenou smlouvou. 
Podle hlavního stavbyvedoucího p.Ing.Furtnera je cílem PKS,a.s. v letošním roce 
stavbu před zimou tzv. uzavřít, tzn. mít hotovou střechu a vyměněná okna a dveře.  
V zimě pak budou probíhat vnitřní práce.  
 
Stavební dozor pro nás provádí firma GARANT,spol s r.o., p.Ing. Miroslav Vávra. 
Kontrolní dny se na stavbě v současné době konají 1 x za dva týdny, za účasti PKS, 
zástupců městyse Měřína a stavebního dozora.  
Později se budou kontrolní dny konat častěji. 
 
V minulých týdnech bylo také rozhodnuto o tom, kdo nám na stavbu poskytne úvěr. 
Vítězem veřejné soutěže se stala ČSOB,a.s. s úrokem, který je v současné době  
0,43 % /rok.  Tento velmi nízký úrok považujeme za úspěch. 
 
V opravené a velmi zmodernizované sokolovně bychom tedy měli stihnout oslavy 
konce roku 2016 a měřínskou plesovou sezónu 2017. 
 
Vážení spoluobčané,  
zprávu o průběhu prací Vám budu podávat v každém vydání Měřínského zpravodaje. 
Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo podněty k průběhu opravy, tak mě prosím 
kdykoliv zavolejte na mobil. 
 
24.4.2015 
Zdraví 
Ing.Jaroslav Pazdera 
místostarosta   
mb 603 823 787 

 



OKÉNKO RADNICE  
Výpis  č. 5 z korespondenčního jednání Rady městyse Měřína dne 23.2. 2015  
 
1.Rada městyse Měřín , na základě doporučení  hodnotící komise, která byla jmenována za 
účelem posouzení a vyhodnocení nabídku na veřejnou zakázku s názvem Měřín, lokalita 
Balinka – II. etapa‐ inženýrské sítě a  komunikace  pro výstavbu RD,   
schvaluje:  
‐  vyloučení uchazeče  „Sdružení Měřín“‐ POHL cz a.s. a  Roman Hrdlička z účasti v zadávacím 
řízení  
‐  výsledek výběrového řízení na zakázku  a doporučuje uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem 
CONTENT  s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ: 63492164,  
 jehož nabídková cena –  9 879 830 Kč vč. DPH  byla  nejnižší z hodnocených  nabídek.  
 Na 2.  místě se umístila firma  Gremis s.r.o.  s nabídkovou cenou 10 086 414,‐ Kč vč. DPH  
 Na 3.  místě se umístila firma  Metrostav a.s..  s nabídkovou cenou 10 672 414,‐ Kč vč. DPH  
 Usnesení RM 5‐1‐15 
 

2.RMM odsouhlasila nákup dárkového balíčku u příležitosti život. jubilea Mons.Hrůzy. 
Usnesení RM 5‐2‐15 

 
Výpis č. 6 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 9.3. 2015  
 
1. RM odsouhlasila program jednání, Usnesení RM 6‐1–15 
 

2. Č.j. 177/15, RMM projednala návrh nájemní smlouvy na pozemek p.č. 511 pro výstavbu 
dočasného sjezdu pro složky IZS po dobu modernizace D1, předložený fi. Pragoprojekt a.s. a 
rozhodla zveřejnit záměr pronájmu. Usnesení RM 6 ‐2 ‐15 
 

3. Č.j. 178/15 RMM projednala žádost fi. Pragoprojekt o povolení připojení dočasné 
komunikace  pro sjezd P2  u rybníka Nečas v k.ú. Pustina u Měřína pro výstavbu dočasného 
sjezdu pro složky IZS po dobu modernizace D1 a souhlasí s připojením. Usnesení RM 6 ‐3 ‐15 
 
4. RMM projednala a schválila návrh Přílohy č.3 ‐ Majetková směrnice Městyse Měřín a 
pověřuje starostu jejím podpisem.   Usnesení RM 6‐4 ‐15 
 
5. RM projednala Smlouvu o připojení k distribuční soustavě předloženou fi. RWE a souhlasí s 
převedení přípojky do bývalého hostince v sokolovně z nájemce ... na Městys Měřín.  
Usnesení RM 6‐5‐15 
 

6. Č.j. 221/15 ‐ RMM projednala  Zprávu AOPK o kontrole akce Rekonstrukce rybníka Nový 
v Měříně a pověřuje starostu seznámením nájemce rybníka Občanského sdružení Rybáři 
Měřín s obsahem zprávy a podpisem kontrolní zprávy. Usnesení RM 6‐6‐15 
 
7. Č.j. 209/15‐ RMM  projednala Žádost … o koupi pozemku 83/5 v k.ú. Pustina a rozhodla 
provést místní šetření před příští RMM a ukládá místostarostovi svolat místní šetření. 
Usnesení RM 6‐7‐15 
 



8. Č.j. 211/15  RMM vzala na vědomí  Společný územní souhlas a souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru ze dne 4.3.2015 zaslaný … k jehož předložení do konce 2014 
se zavázal v Kupní smlouvě na tento pozemek. Usnesení RM 6‐8‐15 
 

9. RMM projednala a schvaluje Inventarizační zprávu Městyse Měřína za dne 31.1.2015 za 
rok 2014. Inventarizace proběhla v souladu s předpisy, nebyly zjištěny žádné nedostatky.  
Usnesení RM 6‐9‐15 
 

10. Č.j. 197/15 RMM projednala žádost… o zaměstnání a rozhodla sdělit žadateli, že 
v současné době není žádné místo volné a rozhodla zařadit jej do seznamu žadatelů.   
Usnesení RM 6‐10‐15 
 
11. Č.j. 190/15 RMM vzala na vědomí sdělení od Úřadu pro zastup. státu ve věcech 
majetkových o bezúpl.převodu p.č.557/7 (u fotb.hřiště) o postoupení žádosti ke schválení 
schvalovacímu orgánu.  Usnesení RM 6‐11‐15 
 

12. Č.j. 189/15‐ RMM vzala na vědomí zpětvzetí žádosti … o koupi pozemků p.č.440, 
(205m2), + p.č.198/2 (489m2). Usnesení RM 6‐12‐15 
 

13. RMM rozhodla schválit účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Mateřské školy Měřín za 
rok 2014 ve výši 92.107,51 Kč a jeho převedení do rezervního fondu. Usnesení RM 6‐13‐15 
 

14. RMM rozhodla schválit účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Základní školy Měřín za 
rok 2014 ve výši 183.305,44 Kč a rozhodla o převedení 163.305,44 Kč do Rezervního fondu a 
20.000,‐Kč do Fondu odměn. Usnesení RM 6‐14‐15 
 

15. Č.j. 175/15 RMM projednala Žádost o vybudování asfaltové cesty k jejich domu od …. 
RMM rozhodla provést místní šetření před příští RMM a ukládá místostarostovi svolat místní 
šetření. Usnesení RM 6‐15‐15 
 

16. Č.j. 171/15,RM M projednala žádost obyvatel domů č.p. 526 a 527 na Zarybníku o skácení 
4 smrků před jejich domy a rozhodla provést místní šetření před příští RMM. Usnesení RM 6‐
16‐15 
 

17. Č.j. 170/15, bere na vědomí notářský zápis o změnách stanov LDO Měřín. Usnesení RM 6‐
17‐15 
 

18. Č.j. 169/15 RMM bere na vědomí Žádost  Městyse Bohdalov Lesnímu družstvu obcí Měřín   
o zajištění opatření k zabránění škod v lesích LDO, které jsou způsobovány stádem jelení 
zvěře. Usnesení RM 6‐18‐15 
 

19. RMM souhlasí s centralizovaným nákupem plynu organizovaným Mikroregionem 
Velkomeziříčsko‐Bítešsko na rok 2016 pro budovu radnice č.p.106 + Základní školu + 
Mateřskou školu a pověřuje starostu zajištěním nákupu. Usnesení RM 6‐19‐15 
 
20. RMM pověřuje starostu přípravou konkursního řízení na pracovní místo ředitele Základní 
školy Měřín a zajištěním delegování  členů konkursní komise.Usnesení RM 6‐20‐15 
 
*************************************************************************** 
 
 



Výpis  č. 7 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 25.3. 2015  
 
1. RM odsouhlasila program jednání, Usnesení RM 7‐1–15 
 

2. RMM jmenovala 3 komise pro výběr dodavatele úvěru na akci Kulturní dům Měřín: 
Komisi pro otevírání obálek: Anna Oulehlová, Jaroslav Pazdera, Josef Krčál a náhradníci: Jiří 
Servít, Roman Hnízdil, Ludvík Kuřátko 
Komisi pro posouzení kvalifikace: Ing. Aleš Houserek, Lenka Potrusilová, DiS., Ing. Lucie 
Vrbková a náhradníci: Jiří Servít, Roman Hnízdil, Anna Oulehlová 
Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek: Ludvík Kuřátko, Jaroslav Pazdera,Dana 
Černá,Josef Krčál, Petr Matějíček a náhradníci Jiří Servít, Roman Hnízdil, Anna Oulehlová, 
Ivana Hloušková, Ivo Rohovský                                                        Usnesení RM 7 ‐2 ‐15 
 

3. Č.j. 241/15 RMM projednala žádost p. Mgr. Věry Matějíčkové o ukončení pracovního 
poměru  ředitelky ZŠ Měřín a souhlasí s ukončením prac. poměru dohodou ke dni 31.7.2015. 
Usnesení RM 7 ‐3 ‐15 
 

4. RMM vyhlašuje konkursní řízení podle  paragrafu 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb a 
v souladu s vyhláškou č.54/2005 Sb. na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové 
organizace Základní škola Měřín. Konkursní řízení bude vyvěšeno na úřední desce 25.3.2014. 
Přihlášky bude možno podávat do 10.4.2015. 
RMM jmenuje konkursní komisi ve složení: 
Předseda: Ing Servít Jiří, starosta Městyse Měřína 
Na základě návrhů tyto členy komise:    
Za zřizovatele‐ Ing. Pazdera Jaroslav, místostarosta Městyse Měřína 
Za KÚ Kraje Vysočina –Mgr. Kolčavová 
Za státní správu –Mgr. Malý 
Za pedagogické pracovníky‐ Mgr. Matějíčková Věra 
Za školní inspekci‐Mgr. Šimečková 
Člen školské rady‐ Ivo Rohovský 
První jednání komise se uskuteční 13.4.2015 od 9.30 hod.                  Usnesení RM 7 ‐4 ‐15 
 

5. Č.j. 349/15 RMM projednala žádost fy. VALBEK s.r.o. o vyjádření k existenci sítí z důvodu 
plánování akce Rekonstrukce D1 úsek exit 127 Řehořov‐exit 134 Měřín a pověřuje 
místostarostu odpovědí.  Usnesení RM 7 ‐5 ‐15 
 

6. RMM projednala a schválila Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování připojení k síti internet 
s fi. WIA spol. s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.   Usnesení RM 7‐6 ‐15 
 

7. RMM pověřuje starostu vypracováním projektu za účelem získání grantu z Kraje Vysočina  
s názvem Informační a komunikační technologie 2015.  Usnesení RM 7‐7‐15 
 

8. RMM rozhodla vyřadit z evidence jízdní kolo‐tříkolku s nosičem a darovat je místní 
organizaci Kolpingovy rodiny pro potřeby soutěže NEMOTORA CAR. Usnesení RM 7‐8‐15 
 

9. RMM projednala návrh 3 studií fy. GREENBERG na obnovu zeleně v Měříně v lokalitách 1. 
Nový hřbitov a Starý hřbitov, 2. Mateřská škola, 3. Místí část Pustina. RM rozhodla objednat 
provedení studií dle cenové nabídky.   Usnesení RM 7‐9‐15 
 



10. Č.j. 314/15  RMM vzala na vědomí dopis z MÚ VM o zajištění sociálně právní ochrany dětí 
( OSPOD) s možnosti právní výpomoci a spolupráci.   Usnesení RM 7‐10‐15 
 

11. Č.j. projednala Žádost … o pronájem pozemku p.č. 459, který se nachází za domem č.p. 
101 a rozhodla se zveřejnit záměr pronájmu části pozemku  p.č. 459 o výměře cca 900 m2. 
Usnesení RM 7‐11‐15 
  
12. Č.j. 315/15 RMM vzala na vědomí dopis fy. ROMAN HRDLIČKA o možnosti podání návrhu 
na UHOS proti vyloučení firmy z výběrového řízení na veřejnou zakázku Inženýrské sítě 
Balinka.Usnesení RM 7‐12‐15 
 

13. Č.j. 190/15 RMM projednala Veřejnou vyhlášku o veřejném projednávání návrhu 
územního plánu Meziříčko a pověřuje místostarostu zajištěním vyvěšení na úřední desce a 
pověřuje starostu účastí  na jednání dne 21.4.2015 v Meziříčku.    Usnesení RM 7‐13‐15 
 

14. Č.j. 189/15‐ RMM projednala žádost … o koupi p.č. 1208 před jejich domem a rozhodla 
zveřejnit záměr prodeje.  Usnesení RM 7‐14‐15 
 

15. RMM projednala zápis z jednání Kontrolní komise LDO o škodách způsobených jelení 
zvěří v lesích LDO a připojuje se k doporučení vymáhat způsobené škody a pověřuje 
místostarostu odpovědí.  Usnesení RM 7‐15‐15 
 

16. RMM rozhodla zakoupit a předat dárkový koš p. Mgr. Svobodové při příležitosti jejího 
odchodu do důchodu.  Usnesení RM 7‐16‐15 
 

17. RMM projednala žádost Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Praze o povolení využití 
plochy parkoviště před ZŠ na  dopravně bezpečnostní akci dne 25.4.2015 a rozhodla žádosti 
vyhovět bez finančních nároků za užívání parkoviště a pověřuje starostu zajištěním předáním 
plochy. Usnesení RM 7‐17‐15 
 

18. Č.j. 171/15, RM M projednala návrh Smlouvy o správě cizího majetku mezi Městysem 
Měřín  LDO, družstvo se sídlem v měříme a rozhodla předložit tento návrh ZMM 
k projednání. Usnesení RM 7‐18‐15 
 

19. RMM projednala návrh nájemní smlouvy na pozemek p.č. 511 pro výstavbu dočasného 
sjezdu pro složky IZS po dobu modernizace D1, předložený fy. Pragoprojekt a.s.. Návrh 
pronájmu byl zveřejněn na úřední desce a RMM pověřuje starostu podpisem nájemní 
smlouvy mezi ŘSD a Městysem Měřín ve znění připomínkovaném RMM.  
Usnesení RM 7‐19‐15 
 

20. RMM vzala na vědomí nutnost postupovat v rozpočtování příspěvků spolkům podle 
zákona č.250/2000 Sb. ve znění zákona 24/2015 Sb. a pověřuje účetní jednotku MM 
přípravou podkladů pro ZMM. Usnesení RM 7‐20‐15 
 

21. RMM provedla místní šetření na základě žádosti obyvatel domů č.p. 526 a 527 na 
Zarybníku o skácení 4 smrků před jejich domy a pověřila místostarostu požádat Úřad 
Městyse Měřína o povolení skácení.  Usnesení RM 7‐21‐15 
 

22. RMM provedla místní šetření na základě žádosti … o koupi pozemku 83/5 v k.ú. Pustina a 
rozhodla , že vzhledem k tomu, že za uvedeným pozemkem se nacházejí další obecní 
pozemky, bude žadatel vyzván k dalšímu jednání.  Usnesení RM 7‐22‐15 



23. RMM provedla místní šetření na základě žádosti ... o vybudování asfaltové cesty k jejich 
domu. RMM rozhodla nechat zpracovat projekt cesty včetně řešení odtokových poměrů 
v místě. Usnesení RM 7‐23‐15 
 

24. RMM projednala nabídky na pronájem pozemků na pořádání pouti 2015:  
p. Holý 84.750,‐Kč, p. Hubený 90.000,‐Kč.  Místostarosta uchazeče  znovu oslovil žádostí o 
stanovení max. ceny. Oba potvrdili tyto ceny jako maximální. RMM proto rozhodla  
pronajmout pozemky p. Hubenému. Usnesení RM 7‐24‐15 
 

25. RMM rozhodla vyhlásit výběrové řizení na dodavatele Technického dozoru stavebníka na 
akci Měřín‐ lokalita Balinka, II.etapa‐inžen.sítě a komun.pro výstavbu RD a rozhodla vyzvat 
k nabídce  tyto firmy: HB Garant s.r.o. Žďár nad Sázavou, Stavona Jihlava, s.r.o. a 
AQuaclean,s.r.o., Jihlava. Dále rozhodla požádat Ing. Hanu Veselou o předložení nabídky na 
organizaci výběrového řízení. Usnesení RM 7‐25‐15 
 

26. RMM rozhodla svolat ZMM na čtvrtek 2.4.2015 od 18.00.  Usnesení RM 7‐26‐15  

 
Výpis  č. 8 z korespondenčního jednání Rady městyse Měřína dne 7.4. 2015  
 
Č.j. 365/15, Rada městyse Měřína projednala a schválila návrh Příkazní smlouvy na 
zpracování výběrového řízení na zakázku Výběr technického dozoru stavebníka na akci: 
Měřín, lokalita Balinka – II. etapa‐ inženýrské sítě a  komunikace  pro výstavbu RD, 
předloženou p. Ing.Veselou za cenu 8.500,‐Kč a  pověřuje starostu jejím podpisem.  Usnesení 
RM 8‐1‐15 

 
USNESENÍ č.   1/2015  

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 4.3.2015 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
I.SCHVALUJE : 

1. Program jednání ZMM 1/2015. 
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 1/2015. 
3. Zprávu kontrolního výboru. 
4. Zprávu finančního výboru. 
5. Darovací smlouvu Honebního společenstva Měřín Mateřské škole Měřín-příspěvkové 

organizace. 
6.  Smlouvu o výpůjčce automatické závlahy sportovního hřiště Měřín mezi městysem 

Měřín a TJ Jiskra Měřín. 
7. Záměr  zveřejnění  prodeje části   p.č.  230/3 o výměře 127 m2  v k.ú. Pustina u Měřína  

s věcným břemenem ( p.č 203/6 ). 
8. Prodej pozemků p.č. 229/8 a 231/12 v k.ú. Pustina u Měřína. 
9. Směnu pozemků p.č. 227/12 za p.č. 227/11 a 227/13 v k.ú. Pustina u Měřína dle směnné 

smlouvy  včetně geometrického plánu. 
10. Jako dodavatele stavebního dozoru investora  na stavbu „ Kulturní dům Měřín“  firmu 

GARANT spol. s r.o. , Jihlavská 1147/6, Žďár nad Sázavou  a schvaluje Příkazní 
smlouvu. 

11. Zadávací dokumentaci na výběr poskytovatele úvěru na akci rekonstrukce Kulturního 
domu  Měřín. 

12. Financování stavebního dozoru investora na akci „Kulturní dům Měřín“  z prostředků 
úvěru. 

13. Obeslání 9-ti navrhnutých  finančních ústavů k podání nabídky na dodavatele úvěru. 
14. Název nové ulice v prostoru bývalého rybníka : BALINKA. 



15. Rozpočtové opatření 1/2015/1 ZM ze dne 23.2.2015 ve výši 415 110,- Kč. 
16. Uzavření nájemní smlouvy na p.č. 83/4 v k.ú. Měřín  mezi městysem Měřín a 

p.Kateřinou Malcovou od 5.3.2015. 
II. POTVRZUJE 

1. Stávající sběrné  místo pro kovový odpad  ve sběrném místě Stavebniny AVAX s.r.o., 
Černická 65, Měřín   a mobilní sběr kovového odpadu 1 x ročně organizovaný SDH 
Měřín . 

III. STANOVUJE 
1. S  účinností od 1.4.2015  sběrné místo pro bioodpady v prostoru bývalého rybníka  

na p.č.1219/1 v k.ú. Měřín. 
IV .BERE NA VĚDOMÍ  : 

1.  Zprávu o plnění usnesení  ZMM 7/2015 a 8/2015. 
2. Informace z jednání rady městyse. 
3. Informaci o přípravě stavebních parcel v lokalitě Balinka II . 
4.  Rozpočtové opatření 11/2014/8 ZM ze dne 31.12.2014 ve výši  3 563 741,- Kč. 
5. Informace o prováděných a připravovaných  stavbách městyse. 
6. Povinnosti  obce  v oblasti odpadového hospodářství (bioodpady a kovy). 
7. Informace o vypsaných  grantech  a dotacích. 

V. POVĚŘUJE : 
       1.     Místostarostu zajištěním  podkladů a zajištěním  výběrového řízení na výběr 
               poskytovatele úvěru na akci „ Kulturní dům Měřín“. 

2. Starostu jednáním s majitelem nemovisti  bývalého z.Gala  o prodeji části pozemku. 
3. Starostu jednáním s MěstÚ Velké Meziříčí, odborem výstavby ohledně  řešení 

havarijního stavu domu č.p. 145 v Zarybníku. 
 
           Ing. Jiří Servít, starosta v.r. 
 

USNESENÍ č.   2/2015  
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 2.4.2015 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
I.SCHVALUJE : 

1. Program jednání ZMM 2/2015. 
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 2/2015. 
3.Smlouvu o dílo na dodavatele stavby  Měřín, lokalita Balinka II. etapa – 
Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD. 
4.Prodej části pozemku p.č. 230/3 o výměře 127 m2 v k.ú.Pustina u Měřína ( nové 
p.č.230/6) se zřízením věcného břemene práva chůze, jízdy a uložení inženýrských sítí. 
5.Smlouvu o správě cizího majetku mezi Městysem Měřín a  LDO,družstvo se sídlem 
v Měříně. 
6.Smlouvu zakládající  právo provést stavbu Přechod se SSZ v městysi Měřín na 
pozemku Kraje Vysočina   p.č. 1370/1 v k.ú. Měřín a schválilo Smlouvu o  smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti na stavbu Přechod se SSZ v městysi Měřín – SO 401 
světelná signalizace, elektrická instalace na pozemku Kraje Vysočina p.č. 1370/1 v k.ú. 
Měřín. 
7.Prodej Avie SDH Měřín . 
8.Výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a výši  peněžního 
plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy  zastupitelstva městyse, za 
výkon funkce členů výborů a komisí. 

II. REVOKUJE : 
1. ZMM revokuje usnesení ZMM 7/2014 I. 11. a12 ze dne 26.11.2014. 

III .BERE NA VĚDOMÍ  : 
1.  Zprávu o plnění usnesení  ZMM 1/2015 
2. Informace z jednání rady městyse. 

Ing. Jiří Servít, starosta v.r. 
 



 

 

Vzpomeneme výročí význačného měřínského 
rodáka 

 Dne 14. dubna 2015 se dožívá 90 let význačný měřínský rodák PhMr. Richard Hajný. 
Narodil se v Měříně v č. 6, kde jeho matka provozovala obchod se smíšeným zbožím a otec 
vlastnil nákladní autodopravu. Obecnou školu navštěvoval v Měříně a Reformní reálné 
gymnázium ve Velkém Meziříčí, kde v r. 1944 maturoval. Jelikož za protektorátu byly vysoké 
školy uzavřeny, do konce války pracoval jako kupecký učeň. Po osvobození v r. 1945 začal v 
Praze studovat farmaceutickou fakultu, kde v r. 1949 promoval jako magistr farmacie 
/PhMr./. Od r. 1949 až do důchodu v r. 1988 pracoval jako lékárník v Praze. Od r. 1953 – 
1988 působil na Karlově náměstí v lékárně ve Faustově domě jako vedoucí specialit a 
antibiotik.  

 Celý život se věnoval sportu a starší měřínská veřejnost zná magistra Hajného jako 
mezinárodního rozhodčího ledního hokeje.  

Od r. 1945 – 1974: 29 sezon řídil utkání ledního hokeje jako rozhodčí. 

Od r. 1959 – 1974: 15 sezon řídil utkání I. ligy. 

Od r. 1963 – 1974: 11 roků působil jako mezinárodní rozhodčí ledního hokeje. 

Za celý svůj život odřídil přes 1000 utkání, z toho 200 utkání I.ligy, 150 mezinárodních a 
mezistátních zápasů. V letech 1950 – 1959 působil jako funkcionář a rozhodčí v tenise. V 
roce 1974 svoji aktivní činnost ukončil. Pokusili jsme se stručně nastínit úspěšnou životní 
dráhu PhMr. Richarda Hajného, který svojí bohatou sportovní činností upozornil, že na 
Českomoravské vrchovině, na Velkomeziříčsku, se nachází obec Měřín, odkud tento náš 
slavný rodák pochází. Ke svému rodišti, Měřínu, měl po celý život vřelý vztah a rád se do 
Měřína často vracel. K Vašim „kulatinám“, pane magistře, Vám přejí zaměstanci městyse, 
hokejoví nadšenci a široká měřínská veřejnost hodně zdraví do dalších let. Ještě jednou dík za 
vzornou reprezentaci obce. 

 

 

 

 

 

 



Změna ve vedení měřínské lékárny 

 

 Od 1. dubna 1915 došlo ke změně ve vedení a pronájmu měřínské lékárny. Mgr. Ladislava 
Svobodová odchází do důchodu a na její místo nastupuje dosavadní spolupracovnice lékárny Mgr. 
Hana Smejkalová. Při této změně si připomeneme „kousek“ historie měřínské lékárny. Lékárna v 
Měříně byla zřízena 11. května 1953 na žádost občanů a tehdejšího Místního národního výboru, jehož 
předsedou byl Alois Vodička. Do té doby si museli měřínští občané obstarávat léky buď z Velkého 
Meziříčí nebo z Jihlavy.  

 Prvním lékárníkem v Měříně byl jihlavský rodák PhMr. Karel Voneš. Lékárna byla zřízena v 
domě č. 21 na ulici Otínská, blízko fary. /Dříve zde býval obchod rodiny Pelikánových, dnes 
soukromý dům Miloše a Jany Janečkových./ Po odchodu magistra Voneše do důchodu se v měřínské 
lékárně vystřídali: Mgr. František Mucha a RNDr. Jiří Richter. Po odchodu doktora Richtera byla v 
Měříně v únoru 1988 ustanovena novou vedoucí lékárny Mgr. Ladislava Svobodová z Velkého 
Meziříčí.  

 Po zásadních politických změnách v roce 1989 se o budovu lékárny přihlásili potomci 
původních majitelů rodiny Pelikánových, kterým byla budova podle restitučního zákona vrácena. 
Restituenti požadovali nekompromisně vystěhování lékárny v co nejkratší době, neboť budovu mínili 
prodat. V době těchto majetkových změn byla vedoucí lékárny Mgr. Ladislava Svobodová. Před 
tehdejším obecním úřadem vyvstal závažný úkol. Buď se najdou v Měříně prostory pro umístění 
lékárny, která tím bude zachována, nebo se nenajdou a lékárna bude zrušena. Díky pochopení 
obecního úřadu se nové prostory pro lékárnu podařilo zajistit. Lékárna byla přemístěna do budovy č. 
106, jejímž majitelem je městys Měřín. V rekordním čase, během 2 měsíců, byla provedena rozsáhlá 
adaptace pro účely lékárny v přízemí budovy, kde dříve byla školní kuchyně, sklad potravin, krátce i 
knihovna a spořitelna. Koncem měsíce října 1991 byla lékárna v domě č. 21 po 38 letech uzavřena. 
Značnou iniciativu v této složité situaci kromě obecního úřadu vyvinula dosavadní vedoucí lékárny 
Mgr. L. Svobodová. Spolu s obecním úřadem se podílela na této adaptaci a přemístění lékárny. 
Podařilo se jí ještě „na poslední chvíli“ získat od Lékárenské služby v Novém Městě na Moravě 80 
tisíc korun na adaptační práce. Od r. 1993 měla Mgr. Svobodová lékárnu v ekonomickém pronájmu od 
Lékárenské služby. Ekonomický pronájem byl ukončen 1.11.1995 a tím se lékárna v Měříně stala 
soukromou. Veškeré zařízení, včetně léků, musela nová majitelka odkoupit od Lékárenské služby. V 
současné době je budova majetkem městyse a lékárenské prostory jsou v pronájmu.  

 Blížíme se ke konci historie. Jak jsem již uvedl v úvodu, od 1. dubna 2015 došlo ke změně ve 
vedení a pronájmu lékárny. Mgr. Ladislava Svobodová odchází na zasloužený odpočinek. V měřínské 
lékárně působila 27 let. Nejproduktivnější léta svého života strávila v Měříně ve službě občanům z 
Měřína i z okolí, za což si zaslouží poděkování a uznání široké veřejnosti i Městyse Měřína. Na 
zaslouženém odpočinku přejeme paní magistře hodně zdraví a vše dobré do dalších let.  

 Od 1. dubna 2015 přebírá lékárnu dosavadní spolupracovnice Mgr. Hana Smejkalová z 
Měřína, ulice Otínská č. 557. Všichni ji jistě dobře známe, neboť v lékárně pracuje již 21 roků 
(nastoupila 15. června 1994). Je také dlouholetou zastupitelkou městyse Měřína. Také paní magistře 
Smejkalové přejeme hodně zdraví a sil v nové funkci, ale také aby mezi pacienty a novou vedoucí byla 
vzájemná spokojenost.  

 



Vzpomínáme osvobození Měřína 

 8. května 2015 vzpomeneme 70. výročí osvobození naší republiky Rudou armádou. 
Měřín byl ale osvobozen až 9. května 1945. Pamětníků té doby stále ubývá a mladé generaci 
již tyto květnové dny mnoho neříkají. My, pamětníci, si tyto dny krátce připomeneme, neboť 
jsme byli v roce 1945 osvobozeni od nejhoršího německého nacistického teroru ve světě. 
Otvírám proto již mírně zažloutlé stránky obecní kroniky, kde nacházíme zápis z května roku 
1945. Zaposlouchejte se, co tehdejší kronikář Adolf Mejzlík napsal: 

 „Po celý den 8. května 1945, po celou noc na 9. květen, odjíždějí ustupující Němci 
k Jihlavě. Fronta se před Velkým Meziříčím rozpadla. Když Rudá armáda zastavila Němcům 
ústup obsazením Jihlavy od jihu, obrátili se Němci směrem na Žďár po silnici k Černé a 
k Blízkovu. Ještě brzy ráno 9. května bylo v obci ještě mnoho prchajících Němců.  
Zanechávali za sebou zničené vozy, auta, tanky a pobíhající koně. Ustrašení Němci jezdili 
přes pole, přes ploty, schovávali se do domů a sklepů, jen aby se zachránili před zajetím. Po 9. 
hodině se Měřín od Němců vyprázdnil. Válečný materiál, výzbroj a výstroj po Němcích na 
výzvu Revolučního národního výboru odklízeli občané do přízemních místností školy. /dnes 
hotel KLAS / Za náletu 9. května byl v obci zapálen dům Tomáše Nedomanského č. 94.  

 9. května 1945 v 10 hodin 25 minut přijel do obce první tank Rudé armády od 
Velkého Meziříčí a za ním jela další vojenská technika za velkého nadšení všeho 
obyvatelstva. Občané vybíhali z domů, vítali osvoboditele, máváním, voláním, objímáním, 
nosili květiny i nápoje. Sovětští vojáci na oplátku rozdávali kuřivo a potraviny. Proud Rudé 
armády trval nepřetržitě celý den. Projížděla auta, povozy tažené koňmi, kozácká jízda, byl 
hnán dobytek a přes Měřín pochodovalo velké množství německých zajatců. Přes Měřín také 
projížděla Rumunská armáda. 

 Revoluční národní výbor měl v těchto dnech mnoho práce. /Předsedou byl František 
Rosol, bývalý starosta/. Zajišťoval v obci ubytování pro Rudou armádu, stravu pro vojáky a 
píci pro koně. Místní skupina partyzánů zajišťovala uprchlé Němce a pomáhala Rudé armádě 
Němce odzbrojovat. Bylo zajištěno 495 pušek, 50 pistolí, 20 kulometů, 10 automatických 
pušek a velké množství střeliva všeho druhu. „ Tolik nám prozradila obecní kronika.  

 Ještě několik let po válce na omítkách některých domů podél státní silnice byly patrné 
směrové značky, které si dělala postupující Rudá armáda ve směru na Jihlavu a Polnou.  

Mgr. Oldřich Hnízdil              Ing. Jiří Servít 
Kronikář městyse        starosta městyse 
   

 
 
 
 
 
 
 
 



Zveřejňujeme  fotokopie dalších  materiálů vyjmutých ze schránky základního kamene sokolovny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CO S ODPADY 

  Podle platné právní úpravy je každý povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze 

způsobem stanoveným zákonem ( dle §12 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.). Základní povinností 

každého občana je odpady třídit a odkládat je na místa k tomu určená!  

Přináším  Vám podrobný přehled  způsobu třídění odpadů a jejích ukládání : 

PAPÍR A LEPENKA  
-modré kontejnery na sběrných hnízdech 
- větší množství od občanů , podnikatelé se smlouvou od městyse Měřín – stavebniny AVAX 
s.r.o. 

 
ANO :      NE : 
Noviny      mastný a jinak znečištěný papír 
Časopisy     papírové kapesníky, ručníky 
Sešity      papírové pleny 
Kancelářský papír    voskový papír 
Knihy – bez potažených hřbetů   dehtový papír 
Brožury , papírové obaly, sáčky   nápojové kartony 
Rozložené papírové krabice 
Vlnitá lepenka 
 
SKLO 
-Bílé kontejnery, kontejnery označené bílé, barevné sklo  na sběrných hnízdech 
 
ANO:      NE: 
Sklo čiré i barevné    zrcadla 
Nevratné skleněné lahve od nápojů  autosklo 
Velké skleněné střepy    keramika, porcelán 
Tabulové sklo     žárovky, zářivky, výbojky 
Skleněné vázy, sklenice, dózy apod.  televizní obrazovky a počítačové monitory 
      lahvičky od léčiv 
 
PLASTY 
-žluté kontejnery na sběrných místech 
- větší množství od občanů , podnikatelé se smlouvou od městyse Měřín – stavebniny AVAX 
s.r.o. 
 
ANO:      NE: 
Stlačené PET lahve    znečištěné plastové nádoby 
Igelitové, polyethylenové tašky,sáčky  guma, molitan 
Kelímky od potravin (není nutné vymývat) kabely 
Mikrotenové sáčky    PVC 
Vypláchnuté plastové nádoby od mycích pneumatiky 
prostředky     linolea a jiné podlahové krytiny 
polystyren     textil z umělých vláken 
nápojové kartony    nádobky od léčiv 
 
 



BIOODPAD 
-kontejner na „starém rybníku u kostela“ – DUBEN AŽ ŘÍJEN 
ANO:      NE: 
Posekaná tráva    podestýlka od drobných domácích zvířat 
Spadané ovoce    pleny 
Řezanka a větvičky z ořezu keřů  pytlíky z vysavače 
Zemina z květin bez květináčů  cigaretové nedopalky 
Plevele , pokojové rostliny   uhelný popel 
Listí ( bez smetků z ulice)   smetky z ulice, exkrementy 
Odpady z ovoce a zeleniny, slupky  zbytky omáček, pomazánek, salátů 
Skořápky z vajec    oleje 
Sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem) kosti 
Květináče z lepenky a rašeliny 
 
HŘBITOVNÍ ODPAD 
-kontejnery u nového a starého hřbitova 
ANO:      NE: 
ODPAD Z HŘBITOVA, HROBŮ  VŠECHEN OSTATNÍ ODPAD 
 
ELEKTRO 
-Sběrné místo na ulici Černická č.p.553 ( p.Krejčí)  
ANO:  -  drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, radia, drobné počítačové 
vybavení, 
               discmany, telefony, elektronické hračky apod. 
 televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké domácí spotřebiče 
jako např. 

 ledničky, pračky, chladničky apod. 
Sběrné místo –vstupní chodba -  Nákupní středisko Jednota Měřín, Náměstí 
ANO:  -  drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, radia, drobné počítačové 
vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky apod. 
Sběrné místo – chodba radnice 
ANO:  – úsporné žárovky 
Prodejny – Jednota,  domácí potřeby, Jitom  
ANO : - baterie 
 
OBJEMNÝ ODPAD 
-sběrné místo : Stavebniny AVAX s.r.o., ul Černická 65 
ANO: starý nábytek, koberce, linolea, staré lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, sanitární 
technika  apod. 
 
PNEUMATIKY 
-sběrné místo : Stavebniny AVAX s.r.o., ul Černická 65 
 
KOVOVÝ ODPAD 
-sběrné místo : Stavebniny AVAX s.r.o., ul Černická 65 
- MOBILNÍ SBĚR 1 X ROČNĚ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
 
NEBEZPEČNÝ ODPAD 
- MOBILNÍ SBĚR 2 X ROČNĚ -Sběrné místo na ulici Černická č.p.553 ( p.Krejčí)  
 



 
 

– SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU – 
 
 
 Městys Měřín vyhlašuje  sběr nebezpečného odpadu.  
 

Termín sběru :  od 4. do 15.května 2015  !!! 
 
Místo sběru    :  Sběrné místo - ulice 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 :    
Na sběrné místo v žádném případě nedávejte ETERNIT!!! 

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.  
 



 
 

 

 

BYTOVÝ DŮM  
V LOKALITĚ 
BALINKA  
 
Městys Měřín nabízí 
možnost bydlení 
v bytovém domě 
v lokalitě Balinka dle 
uvedených fotografií. 
 
Bližší informace najdete 
na odkazu na stránkách  www,nebo v kanceláři úřadu městyse. 
http://www.euroline.cz/cz/projekty/bytove‐domy/detail‐domu/BD‐Standard‐202.html 

Zájemci se mohou informovat a nahlásit v kanceláři radnice v Měříně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euroline.cz/cz/projekty/bytove-domy/detail-domu/BD-Standard-202.html


PROGRAMOVÁ NABÍDKA TKR MĚŘÍN    k 19.4.2015 

kanál  MHz  program  omezená
S 5  133.25  ČT 24  
S 6  140.25  NOE  
S 7  147.25  Čt 4 sp.  
S 8  154.25  PR LOVE  
S 9  161.25  INFO  
S 10  168.25  BARANDOV 
E 6  175.25  ČT 1  

      
E 8  191.25  ČT 2  
E 10  207.25  PRIMA  
E 12  223.25  NOVA  
S 11  231.25  ST. O  
S 12  238.25  NOV.CINEMA 
S 14  252.25  CS FILM  základní 
S 15  259.25  ŠLAGR  

      
S 19  273.25  TELKA  

      
      

S 20  294.25  PR.COL  
S 22  311.25  FI a HA  
S 31  383.25  FANDA  
S 33  399.25  SPORT 1  
S 34  406.25  SPORT 2  
S 36  423.25  DISCOVERY 
E 21  471.25  EUROSPORT 
E 22  482.00  DVBT M3 PR.LO,PR.ZO,ŠLAGR,STO,OČKO GOLD,KINO BARANDOV 

      
E 23  487.25  STV 1  
E 24  498.00  DVBT M4 REBEL,FANDA,SMICH,TELKA,RELAX,NOVA CIN,COUNTRY 
E 25  503.25  STV 2  
E 26  514.00  DVBT M7  ČT1HD,ČT2HD,ČT4HD,RETRO,ČT:D/Čtart,KINO SVĚT 
E 27  519.25  JOJ  
E 28  530.00  DVBT M2  NOVA,NOVA CINEMA,PRIMA,PR.COL,BARANDOV 
E 29  535.25  MARKIZA  
E 30  546.00  DVBT M1 ČT1,ČT2,ČT24,ČT4SPORT 
E 31  551.25  SPEKTRUM 
E 32  559.25  VISAT HISTORY 
E 33  570.00  DVBT SL JOJ,JOJ+,TA3,DAJT

O 
E 34  578.00  DVBT SL MARKIZA,DOMA,STV1,STV2
E 35  586.00  DVBT AXNCzech, 
E 36  591.25  VIASAT EXPLOER 
E 37  602.00  DVBT Sport 5 
E 38  610.00  DVBT OČKO EXPRES,NOE,SPORT5,SLOVAK SPORT,MŇAM TV 

      

  V současné době jedná radnice s provozovatelem Nej TV a.s. o rozšíření programové 

nabídky sportovního kanálu NOVA SPORT, o který je v Měříně velký zájem.  Od příštího roku dojde 

k úpravě ceny  za kabelovou televizi  cca o 20,‐ až 25,‐ Kč měsíčně. Cena internetu se nezmění 



Ohlédnutí za akcí ‐ JARNÍ VÝSTAVA RUČNÍCH PRACÍ 

aneb když se chce, tak to jde. 

 V polovině měsíce března se v prostorách radnice v Měříně konala jarní výstava 
ručních prací. Dalo by se doslova říci,  ve všech možných volných prostorách. Organizátoři 
výstavy zaplnili každý možný volný prostor. 
 Velký ohlas přinesla dekorace již u vrat radnice. 
Na výstavu zvali kolemjdoucí nezbední zajíci.  
V okolí Měřína jsme poté zaznamenali značný úbytek bříz. 
 Průchod radnice byl velice pěkně vyzdoben pracemi 
dětí z mateřské školy , první podestu chodby zaplnily  
výrobky dětí z družiny základní školy a druhou podestu 
vyzdobila prodejna květin paní Jašové. Na schodech 
byla připravena výstavka prací z keramického kroužku  
„Tvoření U Ivoška“ 
 No a co jste mohli vidět dál ?   Co krok, to nějaké 
překvapení : výrobky z proutí, slámy, pedigu, pletení,   
vyšívání, drátování, zdobená velikonoční vejce, 
patschwork, batikování, zdobené velikonoční perníčky, 
carving melounů, marcipánové dekorace,  korálkování,  
keramika, pletení z papíru, tangrami – Oregami 3D, dámské kabelky, fimo, paličkování, 
háčkování, malování na hedvábí ,enkustika – malování voskem, ruční tkaní od dětí z Březejce 
a ještě mnohá další překvapení. 
 V průběhu třídenní výstavy probíhala i ukázka zdobení velikonočních vajec voskovou 
technikou. 
 Návštěvníci byli pohoštěni velikonočním pečivem a dalšími pochutinami. 
 Na celé výstavě se celkem podílelo 48 – slovy : čtyřicetosm vystavovatelů a to 
především z Měřína a blízkého okolí. Pravdou zůstává, že vystavených prací mohlo být 
daleko více. Možnosti na podobné akce v Měříně jsou ale v současné době velice omezené. 
Celkový počet návštěvníků výstavy a odezvy od účastníků napovídají, že  akce se více než 
podařila . 
 Na výstavě se vybíralo dobrovolné vstupné. Z výtěžku tohoto vstupného zakoupili 
vystavovatelé velikonoční dekoraci a vyzdobili naše městečko. I toto bylo velice pěkné gesto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informace Odbor dopravy a silničního hospodářství  MěÚ Velké Meziříčí 

Změny týkající se registrace vozidel po 1. lednu 2015 
 
Od 1. ledna 2015 vstoupil v účinnost zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Podstatné a zásadní změny 
se týkají zejména vozidla v převodu. 
  
U vozidla, které je nyní v „převodu", tedy které má odhlášeno původního vlastníka a není 
přihlášeno na nového vlastníka, musí být do 30.06.2015 podána žádost o zápis vlastníka a 
provozovatele silničního vozidla (tzn. dokončení registrace - vozidlo je technicky způsobilé k 
provozu, je pojištěné a prošlo evidenční kontrolou, která má nově platnost pouze 14 dnů). 
  
Pokud nebude do uvedeného data registrace dokončena, toto vozidlo ze zákona zanikne (dříve 
trvalé vyřazení z provozu) a současně zanikne i jeho povinné ručení. Pokud s vozidlem bude 
někdo jezdit, hrozí mu pokuta v řádu desetitisíců. 
  
Pokud při jízdě s takovýmto vozidlem bude způsobena dopravní nehoda, čelí jeho vlastník 
všem finančním následkům nehody, které mohou dosáhnout i milionů korun, sám. 
  

 

Čistá Vysočina 

 V sobotu dne 11. dubna se měřínští turisté zapojili do VII. ročníku úklidu veřejných 
prostranství a přírody vyhlášeného Krajským úřadem Kraje Vysočina pod názvem Čistá 
Vysočina.   

Uklízeli silniční příkopy v okolí Měřína. Zásluhou 32 pilných sběračů prokoukly 
příkopy okolo silnice a lidé projíždějící po tomto úseku již nemusí, zase nějaký čas, pohlížet 
na nános umělých hmot, papíru a jiného. 

Posbírali asi 60 pytlů odpadků a 6 pneumatik. 

Poděkování jim patří  za bezvadně odvedenou práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mestovm.cz/cs/mestsky-urad/odbory/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi/9699-zmeny-tykajici-se-registrace-vozidel-po-1-lednu-2015


SPIRITUÁL KVINTET 
 
 byl v Měříně potřetí, ale poprvé mimo dobu Vánoc. Koncert pořádala opět KR Měřín a 
shodou okolností právě na něm oslavil Jiří Tichota, zakládající člen a kapelník svoje 
narozeniny. Na začátku dostal  dort ve tvaru srdce kytici a hruškovici, během koncertu další 
kytici - 78 červených a bílých růží. Během koncertu jsme si měli možnost poslechnout 
spirituály, tradicionály, ale i lidové písně. Na závěr po bouřlivém potlesku dvakrát přidávali.  
 
Koncert se mohl uskutečnit diky finanční podpoře těchto firem: 
 
Městys Měřín, AgroStar cisterny s.r.o. , MetalPro Vysočina s.r.o., AGROCENTRUM ZS 
s.r.o., Lisovna plastů, spol. s r.o. PARAMONT CS s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posezení s harmonikou 
 
V neděli 26.dubna pořádala KR Měřín v sálu na faře první posezení s měřínskými 
harmonikáři, samozřejmě s občerstvením. Během odpoledne přišlo posedět a poslechnout si 
lidové písničky, ale také si zazpívat cca 80 návštěvníků.  
 
Poděkování patří především Ing.Zdeňku Vlachovi, který celou akci se svými přáteli 
organizoval. Věříme, že nebylo poslední a, že se celá akce bude v budoucnu opakovat 
 
 
Besídka ke Dni matek 
 
Tradiční besídka ke Dni matek se uskuteční v neděli 10.května v 15 hodin ve velkém sálu na 
faře. Program si připravili, a srdečně Vás všechny zvou, děti a mládež z KR Měřín pod 
vedením Mgr.Hany Pacalové 
 



 

Vážení příznivci sportu, 

sdělujeme,  že  4.  ročník  závodu  nemotorových  vozidel  „NEMOTORA‐CAR“  v tomto  roce  bude. 

Využijte  tuto  akci  a  vyzkoušejte  své  stroje.  Vítány  jsou  především  unikátní  závodní  stroje  vlastní 

výroby. 
 

 

Foto: archiv KR Měřín 

 

 

Závody proběhnou v sobotu 23.05.2015 na parkovišti u  zdravotního  střediska v Měříně. Registrace 

závodníků od 14:30 do 15:00 hod.  

Po  zkušenostech  z minulých  ročníků,  akce  proběhne  za  každého  počasí.  Výjimkou  je  samozřejmě 

bouřka a další přírodní živly, které by mohly ohrozit na životě a zdraví. V případě špatného počasí se 

závody budou průběžně měnit v "závody nemotorových plavidel" . 

Zveme  všechny  závodníky  velké  i malé,  aby  předvedli  dovednosti  a  změřili  své  síly  na  připravené 

závodní dráze.  

V rámci závodů bude připraven doprovodný program, který poskytne mladším  i starším další pestré 

zážitky. 

Ať se Vám všem daří.                       Ing. Zdeněk VLACH, 

předseda KR Měřín 

 

 

 

http://www.kolping.cz/index.aspx�
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MĚŘÍNSKÝ ZPRAVODAJ 

 
Povoleno :  Ministerstvo kultury ČR – MK ČR E 11302 
Vychází   :  1 x za dva měsíce 
Vydává a tiskne : Úřad městyse Měřína, Náměstí 106, 594 42 Měřín 
Tiskne :                       Vydavatelství Brázda , Hodonín 
Prodejné :  Doporučená cena : 10,- Kč včetně DPH 
Telefon/ Fax :  566 544 222 / 566 545 005                  E – mail : sprava @merin.cz 
 
 

Předpokládaná uzávěrka příštího Měřínského zpravodaje 2‐2015 :  22.6.2015 ! 

 
 
 
 



Okénko mateřské školy 
 
               Pomalu končí měsíc duben a letošní  školní rok se blíží ke svému cíli. 
V mateřské škole proběhne 30. 4. zápis nových dětí.  Zatím neznáme přesný počet volných 
míst, protože někteří rodiče se ještě rozhodují, zda požádají o odklad školní docházky a jejich 
dítě tak zůstane v MŠ. Bude také končit třída Skřítků, kterou jsme za pomoci městysu 
zbudovali  v zasedací síni obecního úřadu a pomáhala nám zvládnou  vyšší počet dětí. Byla 
však povolena na vyjímku, nejdéle 3 roky.  
 
               A co přineslo a ještě přinese druhé pololetí dětem ?  
Především bych chtěla za všechny děti poděkovat panu ing. Zdeňku Požárovi, který poutavě 
dětem vyprávěl o práci myslivců a životě zvířat v lese. Přinesl dětem i ukázky trofejí a 
trpělivě odpovídal na dotazy dětí.  
Zároveň děkujeme i za sponzorský dar, který věnovalo místní myslivecké sdružení dětem. 
 

 
Další velké poděkování patří i naší mladé paní zubařce MDDr. Lence Šánové, která 
pohádkovým příběhem s dráčkem  Oskarem učila předškolní děti, jak správně používat zubní 
kartáček, jak pečovat o svoje zoubky. „Zubním detektivem“( který obarví špatně vyčištěný 
chrup) na závěr prověřila, jak  čištění zoubků dopadlo. 

 



Školku navštívila i další  divadla s pohádkami.  
Nyní nás čeká školní výlet do Wikylandu Brno a  navštíví nás Slepíši z Tasova s programem-
„Jak  se chovat k nevidomým lidem“.  
   
Mateřská škola se také zapojila do jarní výstavy  a vyzdobila průjezd  obecního úřadu  
pracemi dětí a jejich učitelek.  Práce dětí jistě potěšily všechny ty, kteří průjezdem prošli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     Jana Janů, ředitelka MŠ Měřín 

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

Zprávy ze základní školy 

V březnu probíhaly přednášky    studentek  žďárské VOŠ  zdravotnické pro 8.  ročníky. 
Cílem  přednášek  bylo  seznámení  se  zásadami  první  pomoci  při  různých  nečekaných 
událostech,  jako  jsou  úrazy,  dopravní  nehody  apod.  Studentky  dokázaly  téma  představit 
zajímavou formou za využití interaktivních tabulí, nácviku některých technik a představením 
konkrétních  pomůcek.    Po  dvou  přednáškách  bude  následovat  praktická  ukázka  techniky 
integrovaného záchranného systému, tj. hasičského auta a sanitky.  

 
    Ve  čtvrtek 12. března 2015 odjeli všichni prvňáčci do Velkého Meziříčí do   ekologického 

střediska Ostrůvek. Program     Na poli a na statku si děti opravdu užily. Samy si vyzkoušely 

přípravu másla,  sýra a  tvarohu. Děti  si namlely mouku a  z ní upekly housky. Dozvěděly  se 

hodně  zajímavých  informací o hospodářských  zvířatech a polních plodinách. Dopoledne  se 

vydařilo  a  všem  se moc  líbilo.  Dne  17.  a  18.  března  2015  navštívili  ekologické  středisko 

Ostrůvek  druháci.  Zúčastnili  se  programu  s  názvem  Kouzelné  bylinky.  Součástí  programu 

bylo  poznávání  a  přiřazování  různých  druhů  bylinek,  vaření  vlastního  bylinkového  čaje, 

kouzlení  s kouzelníkem  a  výroba  kouzelných  nápojů.  Dozvěděli  se  hodně  zajímavých 

informací  o  sběru  léčivých  bylin,  jejich  sušení  a  využití  pro  léčbu.  Nejstarší  žáci  prvního 

stupně odjeli do Netína, kde pod dohledem svých  třídních učitelek a pana učitele Sklenáře 

vysazovali stromky do remízků. Vyzkoušeli si nelehkou práci, ale určitě se budou za pár  let 

moci pochlubit, jak roste zrovna ten „jejich“ strom. 



Naše škola se zúčastnila soutěže o pingpongové stoly Všichni za stůl. Podařilo se nám 

v kraji Vysočina zvítězit nejen ve své kategorii, ale dosáhnout i celkového vítězství. Díky tomu 

dostaneme od pořadatele dva pingpongové stoly. Všem, kteří nás v soutěži svými hlasy na 

internetu  podpořili,  DĚKUJEME.  A  jsme moc  rádi,  že  jsme  výhru  získali  poctivě,  protože 

některé školy se snažily podvádět a byly ze soutěže vyřazeny. 

Deváťáci probírají ve fyzice jadernou energii, a proto je i letos čekala tradiční exkurze 

do nedaleké Jaderné elektrárny Temelín. Prostory určené pro návštěvy veřejnosti byly nově 

zrekonstruovány,  proto  byli  všichni  zvědaví,  jak  exkurze  proběhne.  Poznatky  z ní  pak  žáci 

využijí ve výuce. Ve stejný den také navštívili vodní přečerpávací elektrárnu Dalešice. 

Již několikátým rokem k nám zajíždí zlínská hudební skupina Réva se svým hudebním 

vystoupením. Bezesporu nejzajímavějším hudebním nástrojem, který k nám vozí,  je cimbál. 

Už při  jeho stěhování do  tělocvičny  je zapotřebí mnoha silných paží. A zahrát se na něj dá 

skutečně vše – od  lidových písniček, přes klasickou skladbu Bedřicha Smetany Vltava až po 

písně hudební legendy skupiny Beatles. 

Dům dětí a mládeže vyhlásil na 21. dubna soutěž Den Země. Z naší školy se zúčastnila 

dvě družstva, a to dívky ze 7. A a smíšené družstvo z 8. A. Každý tým měl za úkol připravit si 

projekt na téma Nebe. Sedmáci se zaměřili na  vesmírný odpad, který létá kolem naší Země a 

začíná být nebezpečný pro orbitální stanice a družice. Osmáci téma zpracovali jako výklad o 

mracích  –  o  jejich  tvarech,  názvech  a  o  tom,  jaké  počasí  s sebou  přinášejí. Dále  družstva 

plnila  různé  úkoly.  A  výsledek?  Naši  sedmáci  zvítězili  a  osmáci  byli  druzí,  takže  se  jejich 

pečlivá příprava vyplatila. Získali pěkné ceny a užili si příjemné dopoledne. 

 

Celé  jaro  se  konají  okresní  kola  vědomostních  olympiád.    Naši  žáci  nejprve  plní 

zadání školních kol a jejich vítězové se účastní okresních i krajských kol. Tradičně bývají naši 

zástupci velmi úspěšní a ani letos tomu nebylo jinak: 

 Okresní kolo olympiády z českého jazyka: Karolína Hladíková 5. místo 

 Okresní kolo olympiády  z matematiky: Kuhtreiberová Anna 3. místo,  Jan Homola 4. 
místo, Lenka Tomanová 7. místo, Jan Strnad 9. místo, Jakub Kotrba 12. místo 



 Okresní kolo olympiády z dějepisu: Lukáš Buk 11. místo 

 Okresní kolo olympiády z angličtiny: Jan Strnad 7. místo  

 Okresní kolo olympiády ze zeměpisu: Jan Strnad 2. místo, krajské kolo 5. místo  
 

Ani v přijímacích řízeních na střední školy se naši žáci rozhodně neztratili: 
Baráková Marie – OA Jihlava – fotograf – 10. 
Dohnalová Kateřina – SUPŠ Helenín – 9., ČZA Humpolec – 2. 
Jůda Štěpán – Gymnázium Jihlava 11., Gymnázium Velké Meziříčí 11. 
Moláková Denisa – Gymnázium Velké Meziříčí 3. 
Prachařová Simona – Gymnázium Velké Meziříčí 5. – 6. 
Trojanová Lenka – Gymnázium Velké Meziříčí 2., Gymnázium Jihlava 12. 
Vaněk Petr – SŠP automobilní Jihlava – 1. 
Voráč Daniel – OA Jihlava – 6. 
Zachová Markéta – Gymnázium Jihlava 15. 
Homola Jan – Gymnázium Velké Meziříčí – 1., Gymnázium Jihlava 10. 
Pešková Tereza – SUPŠ Helenín – 2. 
Běhůnková Šárka – SUPŠ Helenín – 3. 
Kotrba Jakub – Gymnázium Jihlava 17. 
Sysel Václav – Gymnázium Velké Meziříčí – 7. 
Večeřová Aneta – Gymnázium Velké Meziříčí – 14. 
Vlachová Aneta – Gymnázium Velké Meziříčí – 17. 
Kolouchová Aneta – OA Jihlava – fotograf – 1. 
Munduchová Eva – Hotelová škola Velké Meziříčí – 2. 
 
A na závěr bychom Vás chtěli pozvat na tradiční besídku ke Dni matek pro rodiče, prarodiče 
a přátele školy, která se uskuteční 6. května 2015 v 15:00 v tělocvičně základní školy. 
V budově školy si návštěvníci mohou prohlédnout výstavu prací žáků II. stupně. Vybraná díla 
budou prodejná – výtěžek bude použit k vybavení výtvarné učebny. Škola bude otevřena do 
18:00.  
            Mgr. Iva Kolářová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FARNÍ OKÉNKO ………………. 
 

Výročí Mons.Františka Hrůzy – 65 let knězem 

V neděli 19.dubna oslavil Mons. Hrůza spolu se svými farníky  další 
kulaté jubileum. Uplynulo už celých 65 let od jeho vysvěcení na kněze. 
Vysvěcení tehdy proběhlo tajně, kandidáti nesměli nic říci ani vlastním rodičům. 
Brněnský biskup Karel Skoupý byl internován ve své rezidenci a ke katedrále se 
„nesměl ani přiblížit“, a tak kněžské svěcení udělil novokněžím přímo pod 
nosem státní bezpečnosti, v malé kapli biskupské rezidence na Petrově. 

František Hrůza se narodil 25.2.1923 v nedalekých Jaroměřicích nad 
Rokytnou na Třebíčsku. V roce 1942 složil maturitu v Moravských 
Budějovicích a o rok později byl totálně nasazen v Kuřimi. Teologická studia 
ukončil v roce 1950 a vysvěcen na kněze byl  16.dubna.1950. Od září téhož roku 
do prosince 1953 byl na vojně jako člen PTP. V roce 1954, se stává kaplanem v 
Roudnici nad Labem. Po dvou letech působení v Jemnici se stává 16.3.1959 
farářem v Měříně, kde prožil celý svůj aktivní život. Nyní je na zaslouženém 
odpočinku v Blízkově a v Měříně působí jako výpomocný duchovní 

Jeho věrnou a obětavou kněžskou službu ocenil Svatý otec Jan Pavel II. v 
roce 2000, kdy jej jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. 

Blahopřání 

Milý Otče Františku, 

 dlouhá léta jste nás křtil, oddával, biřmoval a vedl našimi životy svými 
moudrými a laskavými radami. Byl jste s námi ve chvílích radosti i ve chvílích 
bolestných. V Měříně jste za dobu svého dlouhého působení zanechal 
nesmazatelnou stopu nejen při budování a opravách kostela. Nyní když užíváte 
zaslouženého odpočinku, bychom Vám chtěli za vše poděkovat a v modlitbách 
Vám vyprošovat hodně zdraví a hojnost Božího požehnání. 

        Vaši farníci 

 

 

 

 



Vážení občané, farníci,  

 

nedávno jsme slavili největší křesťanské svátky, velikonoce. Pro mnohé může být čas slavení 

již někde hodně daleko, za námi. Křesťané mají na liturgické prožívání zmrtvýchvstání Krista 

více času, celých 50 dní. Proto v našich chrámech stále zaznívá píseň „Aleluja, živ buď nad 

smrtí slavný vítěz“. Kristus stále volá, zve a ukazuje cestu k životu.  

Kromě zmrtvýchvstání Krista, jsme prožívali i další významné události. Patří mezi ně 

víkendový pobyt Brněnského biskupa Vojtěch se studenty teologie, koncert skupiny Spirituál 

Kvintet a oslavy 65. výročí od vysvěcení na kněze Mons. Františka Hrůzy.  

Měsíc květen, který je před námi, je zaměřen na úctu Matky Boží Panny Marie. V tento čas se 

konají májové pobožnosti, které budou letos završeny u kapličky Panny Marie Lurdské na 

hrázi Poloveckého rybníka. Právě 31. Května tomu bude 90 roků od postavení této kaple a 

posvěcení. Více z historie se dozvíme v příštím zpravodaji. Na počátku června bude slavnost 

Božího Těla s průvodem k oltářům zhotoveným nedaleko kostela. Měsíc uzavře tradiční 

poutní slavnost. 

 

Po zimní technologické přestávce začínáme pokračovat v opravě kaple Panny Marie. Čeká 

nás výměna celé střechy, osazení oken a dveří, které se nyní opravují a omítky. Plánované 

dokončení opravy je konec září. Do této opravy nespadají nástěnné malby.  Zde musíme 

čekat na peníze, a to může být i několik roků.  

Okolo fary vyrostlo lešení a začínáme se zhotovením omítek. Venkovní část bychom chtěli 

dokončit do pouti, část ve dvoře následně.  

 

 

Ohlédnutí za uplynulým:   

 

Ve farním kostele byli pokřtěni 

Tobiáš Josef Janeček z Měřína, Michal Roman Klíma z Blízkova, Jan Chaloupka z Měřína, Aneta 

Matějíčková z Měřína, Matouš Josef Karásek z Měřína, Lenka Marie Stejskalová z Měřína.  

Svátostné manželství uzavřeli  

Ing. Petr Augustin z Jersína a Bc. Miroslava Tlačbabová z Jamného, Miroslav Švec z Jabloňova a Lenka 

Holíková z Jabloňova, Josef Švihálek z Martinic a Petra Kunčarová z Měřína.  

Ve společenství modlitby jsme se rozloučili s  

Marií Fialovou z Chlumku, Annou Landsmanovou z Meziříčka, Marií Haláskovou ze Žďáru nad 

Sázavou.  

Mgr. Josef Havelka, farář 

 



Povídání o kapli Panny Marie Sněžné v Měříně  
Díl první  

Sakrální  stavby. Široký pojem, pod  jehož významem  se ukrývá označení pro chrám, 
kostel, ale též Boží muka, kamenné,  litinové či dřevěné kříže u cest, v polích a samozřejmě 
kaple, které působivě dotváří řadu koutů naší země. Denně kolem těchto staveb projíždíme 
auty,  vídáme  je  při  pohledu  z  okna  či  při  procházce  krajinou.  Tvoří  nedílnou  a 
nezaměnitelnou  součást  našich  měst,  obcí  a  krajiny.  Řadu  těchto  staveb,  a  to  v  plné 
rozmanitosti  různých  stavebních  slohů,  nalezneme  také  v  Měříně.  A  jde  o  stavby  svým 
historickým  významem mimořádné.  Po  stránce  slohové  i  historické  patří mezi  nejcennější 
sakrální  stavby  v  dalekém  okolí. Mezi  takové  právem  patří  farní  kostel  sv.  Jana  Křtitele, 
kterému  se  budeme  v  případě  zájmu  věnovat  v  některém  z  dalších  zpravodajů.  Ve  stínu 
farního  kostela  stojí  areál  barokní  fary.  Ten  sice  nikdy  nebyl  středem  velké  vědecké 
pozornosti, ve svých zdech však dodnes ukrývá řadu cenných historických konstrukcí a také 
tento areál by zasloužil hlubší poznání. Pro naše povídání jsme vybrali jeho někdejší součást 
–  kapli  Panny Marie  Sněžné,  která  byla  téměř  po  celé  18.  století  součástí  farní  zahrady. 
Důvodů pro publikování dějin  kaple  je hned několik. Právě  v  letošním  roce byla  zahájena 
rozsáhlá  citlivá  rekonstrukce,  která má  kapli  vrátit  její  předpokládaný  původní  vzhled.  A 
právě pro získání co nejvíce  informací o této stavbě byl v  letošním roce proveden stavebně 
historický  průzkum,  na  nějž  vzápětí  navázal  průzkum  restaurátorský  a  archeologický. Díky 
této dokumentaci bylo možné zjistit řadu důležitých informací, které mohly nasměrovat další 
průběh  rekonstrukce.  Nešlo  jen  o  historické  poznatky,  které  upravili  některé  dřívější 
intepretace, šlo například také o upřesnění postupu stavebních prací a použitých materiálů, 
které na daném místě budou nejlépe fungovat. Termín zahájení prací se neúprosně blížil. V 
létě a na podzim letošního roku se tak uskutečnili první práce, které kapli napomohli krok po 
kroku přiblížit se cíli. Došlo na otlučení silně zasolených omítek u vnějších průčelí, odkopání 
kaple, opravu vnějšího  líce základového zdiva a  jeho ošetření speciální hydrofobní maltou s 
následným uložením  jílové  izolace,  kterou  se nám podařilo  získat  z nedalekého Radostína 
nad Oslavou. V  souvislosti  s  odkopáním  obvodu  kaple  došlo  ke  snížení  okolního  terénu  a 
odstranění kořenů dříve pokácených stromů. Také v interiéru kaple byla odstraněna novější 
podlaha  krytá  sto  let  starou  zdobenou  cementovou  dlažbou.  Ta  byla  uložena  na  vhodné 
místo, aby v budoucnu našla nové vhodnější uplatnění. Pod touto vrstvou a slabším zásypem 
hlíny byla nakonec nalezena starší cihelná podlaha, která nám pomohla určit původní úroveň 
podlah. Také tato nalezená dlažba byla zdokumentována a šetrně rozebrána. Její stav však již 
neumožňuje další využití. Nález dlažby je nutné zmínit také proto, že v interiéru kaple bude 
opět položena  ručně vyráběná cihelná dlažba, uložená stejně  jako dlažba původní do  čistě 
vápenné  malty.  V  rámci  letošních  prací  došlo  také  na  dvojici  oken  a  vstupní  dveře  s 
nadsvětlíkem, které přes zimu projdou odbornou opravou, některé  části budou pro špatný 
stav vyrobeny nově, a to dle původní předlohy. Výplně oken pochází zhruba z první poloviny 
18. století, dvoukřídlé vstupní dveře pak z první poloviny 19. století.  
Jak  již  bylo  zmíněno  v  úvodu,  letošního  rok  byl  věnován  také  podrobné  dokumentaci  a 
průzkumům objektu kaple. Zajímavé  jsou nejen výsledky podrobné archivní rešerše, ale též 
nálezy  spojené  s  realizací  restaurátorského  průzkumu  omítek  a  archeologické  objevy 
zajištěné archeology z jihlavského muzea při průběhu letošních výkopových prací. S výsledky 
těchto  průzkumů,  ale  i  s  následujícím  postupem  stavebních  a  restaurátorských  prací  se 
seznámíme v dalším zpravodaji.  
 

         Jiří Niesyt, Muzeum Kněževes nad Oslavou 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


