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 Rozsvěcení vánočního stromku 
 
 
 
 



Vánoční přání 

Vážení spoluobčané, 

rok 2014 se rychle blíží ke svému závěru a také my se setkáváme letos na stránkách zpravodaje  naposled. 
Přichází čas Vánoc, pro mnoho z nás jedny z nejkrásnějších svátků v roce, především pro naše nejmenší. 
Vždyť není nic pěknějšího než bezelstně se radující dítě s nádherně zářícíma očima nad právě rozbaleným 
dárkem. Ten, kdo už je o nějaký rok starší, si také určitě vzpomene, že tyto okamžiky se mu jako dítěti 
hluboce vryly do paměti a dnes   na ně rád vzpomíná. Proto chci nejdříve popřát těm nejmladším hodně 
dárků a úsměvů nejen vlastních, ale také na tvářích rodičů. Těm starším chci popřát hlavně hodně dobrých 
kamarádů, na které se mohou vždy spolehnout a připomenout jim, že u dárků nerozhoduje cena, ale od 
koho jsme ho dostali, a je-li z lásky.  
    Všem dospělým přeji klid a dostatek rodinné pohody, neboť jsou to právě oni, na kom vytváření krásné 
vánoční atmosféry závisí nejvíce. Vánoce a konec roku s sebou přinášejí nejen chvíle, které věnujeme 
výběru těch správných dárků, ale také mnoho času strávených při úklidu domácnosti, neboť každá 
hospodyňka či hospodář chce mít na Vánoce pečlivě uklizeno, napečeno a vysmejčeno. Proto bychom v 
tomto vánočním čase neměli především zapomenout na vlastní rodinu. Čas zastavit nelze, a tak každého z 
nás čeká také stáří, období zaslouženého odpočinku, radosti z úspěchů svých dětí či prvních slovíček našich 
vnoučat, ale také častějších návštěv u lékaře. Rád bych proto především Vám popřál hlavně pevné zdraví a 
mnoho životního optimismu pramenícího z Vašich životních zkušeností. Přeji Vám, ať nezůstanete sami, ať 
máte kolem sebe vždy své nejmilejší a nejbližší.  
      A tak, když se budete scházet u vánočního stolu, vzpomeňte také na ty, co už nejsou mezi námi. 
Věnujme jim krátkou vzpomínku, připomeňme si veselé okamžiky, které jsme s nimi zažili. Vždyť to, že 
člověk nezapomíná na minulost, mu umožňuje vytvářet lepší budoucnost.    

     Nerad bych v tomto vánočním čase říkal, co se v obci podařilo, ale věřte tomu, že práce je stále hodně a 
starostí neméně. Proto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na rozvoji Měřína a Pustiny v letošním roce 
podíleli. V první  řadě členům  zastupitelstva městyse a obzvláště pak kolegům z rady. Důležitou podporu 
máme v úřadu městyse, kde se vždy setkáte s profesionálním přístupem zkušených pracovníků a ochotou 
pomoci všem, kteří ji potřebují.  Ocenění si zaslouží i naše zřizované organizace – mateřská a základní škola, 
knihovna, pečovatelská služba, kronikář a také členové zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
Měřín. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci slavnostního rozsvícení vánočního 
stromečku, zejména občanskému sdružení „Rybníkáři a přátelé“.  Dovolil bych si Vás jejich jménem pozvat  
na 11. ročník „Živého betléma“, kde nás jistě čekají mnohá příjemná překvapení.              

      Do nového roku 2015 přeji všem občanům a  příznivcům Měřína a Pustiny,  místním podnikatelům a 
živnostníkům všechno nejlepší, hodně zdraví dobré nálady, klidu, pohody a životního optimismu.  

          Ing. Jiří Servít, starosta 
 
**************************************************************************************** 
 

POZVÁNÍ  KE  STROMEČKU 
Zazpíváte si s námi? 

 
Vážení spoluobčané, blíží se nejkrásnější svátek roku – ŠTĚDRÝ DEN. 

Měl by vonět nejen vůní jehličí, svíček, smaženým kaprem a cukrovím! 
Naše domovy by měla provonět láska, pochopení, vstřícnost a cit. 

K této atmosféře chtějí přispět i děti z MŠ a ZŠ. 
Přijďte si je poslechnout a společně s nimi si zazpívat. Těšíme se na Vaši společnost. 

 
Datum:  středa - 17.12.2014 v 10.00 hod. 



 
 
 

O K É N K O   R A D N I C E  
 
Výpis  č. 15 z jednání Rady městyse Měřín konané 10.9. 2014  
 
1. RM odsouhlasila program jednání 
 

2. RM projednala zprávu hodnotící komise pro výběr dodavatele na zakázku akci Měřín- Balinka, Protipovodňová 
opatření, Úsek č. 3 Měřín II.Ř.KM.20,970. RM rozhodla jako nejvhodnější vybrat nabídku firmy ATIKA – LYSÝ,s.r.o., 
Zahradní 992, Velké Meziříčí, IČ 60732610, která nabídla nejnižší cenu. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení RM 15-2-14    
 

3. RM rozhodla objednat u paní Ing. Hany Veselé organizaci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na 
„Zateplení DPS“. Jedná se o nabídku s nejnižší cenou.  
Usnesení RM 15-3-14 
 

4. RM rozhodla objednat u paní Ing. Hany Veselé administraci projektu a správu žádosti o dotaci „Zateplení DPS“. 
Jedná se o nabídku s nejnižší cenou .Usnesení RM 15-4-14 
 

5. RM rozhodla jmenovat členy a náhradníky do komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek na 
akci Rekonstrukce KD Měřín. 
Členové: Ing. Jiří Servít, Ivo Horák, Ing. Jaroslav Pazdera, Ing. Hana Veselá  
Náhradníci: Ivo Rohovský, JUDr. Karel Dvořák, Roman Hnízdil, Vladimír Krejčí . Usnesení RM 15-5-14 
 

6. RM vzala na vědomí zprávu o průběhu jednání o stavebním řízení na stavbu II/602 Kraj Vysočina – průtah Měřínem 
a pověřuje starostu městyse zajistit seznam majitelů pozemků dotčených případnou stavbou vjezdových ostrůvků. 
Usnesení RM 15-6-14 
 

7. RM vzala na vědomí žádost …o pracovní místo VPP. Usnesení RM 15-7-14 
 

8. RM projednala žádost projektanta o vyjádření se ke stavbě – NN přípojka (Sokolovna). RM rozhodla souhlasit 
s trasou umístění kabelu pro budovu sokolovny a nemá ke stavbě připomínek a souhlasí s návrhem na uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu podpisem smlouvy.Usnesení RM 15-8-14 
 

9. RM projednala dle č.j. 697/14 žádost VM Rekostav s.r.o. Velké Meziříčí o vyjádření a odsouhlasení stavby „Měřín, 
příp. NN…. RM rozhodla s ohledem na nedořešení vlastnických vztahů k pozemku, na kterém má být uložen kabel NN 
odložit vyjádření na dobu po dořešení těchto vztahů. Usnesení RM 15-9-14 
 

10. RM vzala na vědomí výpověď z pronájmu nebytových prostor v č.p. 106. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu 
těchto prostor. Usnesení RM 15-10-14 
 

11. RM rozhodla pověřit starostu městyse jednáním o pronájmu pozemků parc. č. 186 a 187/2 v k.ú. Měřín  
s žadatelem ….Usnesení RM 15-11-14 
 

12. RM projednala žádost Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou o vyjádření se k přezkoumání způsobilosti 
k právním úkonům. RM nemá k závěrům učiněným znalcem připomínek. Usnesení RM 15-12-14 
 

13. RM projednala návrh kupní smlouvy na koupi sypače a radlice k vozidlu Egholm zaslaný firmou STS Prachatice, 
a.s.. RM rozhodla s návrhem nesouhlasit a pověřuje starostu dalším jednáním a oslovením dalšího dodavatele. 
Usnesení RM 15-13-14 
 

14. RM rozhodla stanovit termín jednání ZM na 25.09.2014 v 17:00 hod.Usn.  RM 15-14-14 
15. RM rozhodla uhradit  vypracování studie projektů rozšíření ZŠ a rozšíření MŠ …Usnesení RM 15-15-14 
 

16. RM rozhodla uzavřít dohodu o provedení práce s Ivo Horákem na dozorování stavebních prací při stavbě 
„Protiradonové opatření MŠ“.Usnesení RM 15-16-14 
 



17. RM rozhodla schválit odměnu účastníkům reprezentujícím Městys Měřín na akci „4 klíče k Velkomeziříčské 
bráně“ ve výši 4 x 1.000,-Kč. Usnesení RM 15-17-14 
 

18. RM rozhodla požádat .. o vrácení zapůjčeného plynového agregátu značky ROBUR a nabídnout tento agregát 
k prodeji a o předání obecního zvonu. Usnesení RM 15-18-14 
 

19. RM projednala žádost … o zapůjčení nepoužívaného hodinového stroje z hodin na hotelu Klas. RM rozhodla se 
zápůjčkou a navrženými podmínkami zápůjčky souhlasit. Usnesení RM 15-19-14 
 
**************************************************************************************** 
 
 

USNESENÍ č.   5/2014 
ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 25.9.2014 
 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
I.SCHVALUJE 
 
1. Program jednání ZMM 5/2014. 
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 5/2014. 
3.  Rozpočtové opatření 7/2014/5 ZM ze dne 18.9.2014 ve výši 27.545,-Kč. 
4. Výkup pozemků pod budoucí místní komunikací na ulici Zarybník dle GP 974-31/2014 za cenu 50,- Kč/m2. 
5.Účelově určený finanční dar Základní škole Měřín ve výši 14.592,- Kč. 
6. Podání žádosti o bezúplatný převodu pozemku p.č.1370/9 v k.ú. Měřín na městys Měřín. 
7. Zahájit jednání s majiteli  pozemků, dotčených navrženými zpomalovacími ostrůvky na silnici II/602  ve studii 
    Dopravoprojetku Ostrava, o jejich výkupu. 
 
II. ROZHODLO 

1.Podmíněně souhlasit s projektovou dokumentací ke stavbě II/602 hr.kraje – Pelhřimov, 7. Stavba 
    – 4.část – II/602 intravilán Měřín za předpokladu, že Radou Kraje Vysočina bude rozhodnuto 
    o vybudování dvou vjezdových ostrůvků v souladu se studií vjezdových ostrůvků na silnici II/602 
    v Měříně zpracované Dopravoprojektem Ostrava , zakázka č. 130152 a dále bude Rada Kraje 
    Vysočina souhlasit s umístěním dočasné kruhové křižovatky na křižovatce silnic II/602, II/348  
    a III/3581. Bude rovněž umožněno u plánovaného přechodu pro chodce v km 58,90 na II/602 
    osazení chrániček pro inteligentní zpomalovací semafor. 
 

III .BERE NA VĚDOMÍ   
Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva městyse Měřín 
Informace z jednání rady městyse. 
 

 
       Ing. Jiří Servít, starosta v.r. 
 
**************************************************************************************** 
 
Výpis č. 16 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 6. 10. 2014  
 
1. RM odsouhlasila program jednání 
 

2. RM projednala dle č.j. 829/14 žádost … o souhlas s výstavbou vodovodní přípojky k rodinnému domu na pozemku 
parc. č. 116/3 po pozemku parc. č. 101/1 oba v k.ú. Pustina u Měřína. RM rozhodla uložení vodovodního potrubí 
povolit s tím, že vodoměrná šachta nesmí být uložena v místě plánovaného budoucího chodníku a žadatel přebírá 
záruku za řádné zhutnění zásypu v komunikaci a digitálně zaměří přípojku a toto zaměření předá na úřad MM.  
Usnesení RM 16-2-14 
 

3. RM projednala dle č.j. 825/14 žádost … o pronájem bytu v domě č.p. 106. RM rozhodla byt pronajmout s tím, že si 
žadatel zainventuje jeho rekonstrukci, tak aby byl byt schopen užívání. Rekonstrukce může být provedena až po 
odsouhlasení  rozpočtu RM. Usnesení RM 16-3-14 



 

4. RM projednala dle č.j. 841/14 žádost … o souhlas s provedením přípojek vody, plynu, kanalizace a kabelové 
televize k novostavbě RD na pozemku parc. č. 245 v k.ú. Měřín přes chodník parc. č. 250. RM rozhodla souhlasit 
s tím, že chodník bude po řádném zhutnění výkopu uveden do původního stavu. Usnesení RM 16-4-14 
 

5. RM projednala dle č.j. 809/14 žádost … o prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor bývalé čekárny (26,55 
m2) v hasičské zbrojnici a přilehlého pozemku (49,07 m2). RM rozhodla vyhlásit záměr pronájmu nebytových prostor 
a pozemku na dobu po 31.12.2014. Usnesení RM 16-5-14 
 

6. RM projednala nabídku HAITECO s.r.o. Ústí nad Orlicí na dodání příslušenství k vozidlu egholm. RM rozhodla 
nabídku využít. Usnesení RM 16-6-14 
 

7. RM projednala cenovou nabídku COLAS CZ, a.s. na rozšíření opravy komunikace k MŠ o 144 m2 asfaltové plochy za 
95.287,50 Kč. RM rozhodla s nabídkou souhlasit a provedla rozpočtové opatření č. 8/2014/3RM ve výši 0,- Kč 
(čerpáno z rozpočtové rezervy).  Usnesení RM 16-7-14 
 

8. RM rozhodla schválit odměnu na zajištění oslavy při slavnostním odhalení pamětní desky padlým v první světové 
válce. . Usnesení RM 16-8-14 
 

9. RM rozhodla schválit dar Římskokatolické farnosti Měřín ve výši 6.000,- Kč .Usnesení RM 16-9-14. 
 

10. RM rozhodla souhlasit s dočasným záborem pozemku parc.č. 511 v k.ú. Pustina u Měřína o výměře 6 m2 pro 
zřízení dočasného sjezdu vozidel IZS po dobu rekonstrukce dálnice D1.  Usnesení RM 16-10-14. 
 

11. RM projednala žádost o sdělení zda jsou pozemky parc.č. 1340/4, 1342/1, 1343/8, 1343/9 v k.ú. Měřín určeny 
k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou dopravní infrastruktury. RM rozhodla pověřit starostu 
odpovědí. Usnesení RM 16-11-14. 
 
***************************************************************************************** 
Výpis č. 17 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 22. 10. 2014  
 
1. RM odsouhlasila program jednání 
 

2. RM projednala dle č.j. 862/14 žádost Školy umění v Měříně o prodloužení nájemní smlouvy  o nájmu nebytových 
prostor v budově Hasičské zbrojnice č.p. 156 o celkové ploše 84 m2.  RM rozhodla vyhlásit záměr pronájmu 
uvedených nebytových prostor na dobu po  
31. 12. 2014. Usnesení RM 17-2-14 
 

3. RM projednala dle č.j. 874/14 žádost Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina o doplnění žádosti městyse 
o převod pozemků parc. č. 544/3, 544/1, 544/2 a 552/2 v k.ú. Měřín. 
RM rozhodla pověřit starostu zasláním požadovaných příloh k žádosti. Usnesení RM 17-3-14 
 

4. RM  projednala dle č.j. 870/14 oznámení Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina 
o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Otín u Měřína a oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků. Dále dle 
č.j. 886/14 RM projednala pozvánku ke zjišťování průběhu hranic v souvislosti s uvedenými úpravami. RM rozhodla 
dát plnou moc k zastupování městyse při zjišťování průběhu hranic panu Karlu Klímovi řediteli Lesního družstva obcí 
Měřín.  Usnesení RM 17-4-14 
 

5. RM projednala dle č.j. 881/14 žádost ..o pronájem prostor nynější NON STOP HERNY. RM rozhodla vyzvat žadatele 
o upřesnění žádosti. Usnesení RM 17-5-14 
 
6. RM vzala na vědomí dle č.j. 877/14 odpověď .. na výzvu na odprodej pozemků na výstavbu inženýrských sítí (ul. 
Příčná).Usnesení RM 17-6-14 
 

7. RM vzala na vědomí dle č.j.883/14 zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva městyse Měřín 
zaslaný Odborem správním MÚ Velké Meziříčí. Usnesení RM 17-7-14 
 

8. RM vzala na vědomí dle č.j. 875/14 sdělení Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina o stavu žádosti 
městyse o převod pozemku parc.č. 3381 v k.ú. Měřín. Usnesení RM 17-8-14 
 



9. RM projednala dle 882/14 žádost Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina o sdělení zda pozemek parc. č. 
3381 v k.ú. Měřín je určen k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou dopravní infrastruktury. RM 
rozhodla pověřit starostu odpovědí.  Usnesení RM 17-9-14 
 

10. RM dle č.j. 698/14 a RM 14-5-14 rozhodla schválit návrh Dodatku č.1 k nájemní smlouvě č.j. 
9712/21/2014/21000-cet-kub s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o dočasném záboru pozemků parc. č. 1377, 1378, 
1510, 1566 a 2231 vše v k.ú. Měřín. Usnesení RM 17-10-14 
 

11. RM rozhodla dle RM 12-8-14 schválit finanční nabídku .. na opravu zdi u kostela ve výši 40.000,- Kč. Usnesení RM 
17-11-14 
 

12. RM vzala na vědomí dle č.j. 879/14 Protokol o kontrole projektu Dětské hřiště městyse Měřín – rozvoj 
pohybových dovedností dětí provedený Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod se závěrem: Nebyly 
zjištěny závažné nedostatky.  Usnesení RM 17-12-14 
 

13. RM vzala na vědomí dle č.j. 878/14 Protokol o kontrole projektu Zkvalitnění podmínek pro výuku v ZŠ Měřín 
provedený Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod se závěrem: Nebyly zjištěny závažné 
nedostatky.Usnesení RM 17-13-14 
 
14. RM dle č.j. 871/14 rozhodla schválit návrh Smlouvy č. 11100276 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na Komplexní 
obnovu veřejné zeleně II. etapa. Usnesení RM 17-14-14 
 

15. RM rozhodla pověřit starostu podpisem dohody s Úřadem práce ve Žďáře nad Sázavou na vytvoření dvou 
pracovních míst pro veřejně prospěšné práce. Usnesení RM 17-15-14 
 

16. RM projednala cenovou nabídku Olymp Erby na dodání dodatkových informačních cedulí. RM pověřila starostu 
zjištěním dalších informací. Usnesení RM 17-16-14 
 

17. RM rozhodla schválit s účinností od 1.11.2014 nový platový výměr ředitelce ZŠ v souladu s nařízením vlády ze dne 
15.10.2014. Usnesení RM 17-17-14 
 

18. RM rozhodla schválit s účinností od 1.11.2014 nový platový výměr ředitelce MŠ v souladu s nařízením vlády ze 
dne 15.10.2014.Usnesení RM 17-18-14 
 

19. RM rozhodla schválit návrh smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Městysem Měřín a SVK Žďársko na 
výběr dodavatele zakázky „Měřín, lokalita Balinka – II. etapa, inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD“ a 
pověřuje starostu podpisem.  Usnesení RM 17-19-14 
 

20. RM rozhodla schválit návrh příkazní smlouvy č. 18/2014 o mezi Městysem Měřín a Ing. Hanou Veselou na výkon 
zadavatelských činností při výběru dodavatele zakázky „Měřín, lokalita Balinka – II. etapa, inženýrské sítě a 
komunikace pro výstavbu RD“ a pověřuje starostu podpisem.Usnesení RM 17-20-14 
 

21. RM vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku Kulturní dům Měřín. Usnesení 
RM 17-21-14 
 
******************************************************************************************** 

USNESENÍ  č. 6/2014 
z ustavujícího zasedáníZastupitelstva městyse Měřína, konaného dne 5.11.2014 

 

Zastupitelstvo městyse Měřína: 
I. Bere na vědomí : 
 1. Zprávu o výsledcích komunálních voleb, které se uskutečnily  10.-11.10.2014. 
 2. Složení slibu 15-ti členů zastupitelstva městyse . 
II. Stanovuje : 
1.Zapisovatelku a ověřovatele jednání ZMM 5.11.2014. 
2.Program jednání. 
3.Uvolněného člena zastupitelstva městyse do funkce starosty. 
4.Neuvolněného člena zastupitelstva městyse do funkce místostarosty a další tři neuvolněné členy rady. 
5. Způsob volby starosty a místostarosty. 



 III. Volí  : 
 1.     do funkce starosty  :   Ing. Jiřího Servíta, 
2.      do funkce místostarosty :   Ing. Jaroslava Pazderu, 
3.     členy rady městyse  :    Annu Oulehlovou, 

 Romana Hnízdila, 
        Mgr. Petra Matějíčka. 
         Ing.Jiří Servít-starosta v.r. 
********************************************************************************** 
 
Výpis č. 18 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 19.11. 2014  
 
1. RM odsouhlasila program jednání 
 

2. RMM projednala tři žádosti o pronájem nebytových prostor bývalé čekárny v hasičce a přilehlého pozemku pod 
budovou: Žádost o pronájem obou nemovitostí podali:  
1) Čj.937/14 p.Viktor Kundela, který doplnil svoji předcházející žádost  
2) Cj 863/14 p.Kateřina Malcová, která má na pozemku postavenou dřevěnou stavbu herny 
3) Čj 887/14 fi APULACH, s.r.o,:  
vybuduje vytápěnou čekárnu a zajistí její hlídání kamerou  
budou udržovat čistotu a pořádek na veřejném WC  
5.000,-Kč nájmu/ měsíc 
RMM rozhodla vyzvat zájemce k předložení cenových nabídek na pronájem za současné akceptace těchto podmínek: 
Zájemce: 
vybuduje vytápěnou čekárnu a zajistí její hlídání kamerou  
bude udržovat čistotu a pořádek na veřejném WC .             Usnesení RM 18-2-14 
 

3. RM projednala  Č.j. 862/14  Žádost o prodloužení nájemní smlouvy předloženou ŠUM. 
RM rozhodla (na základě toho, že záměr pronájmu již byl zveřejněn) pověřit starostu uzavřením nájemní smlouvy. 
RMM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu za stávajících podmínek. Usnesení RM 18-3-14 
 

4. RM vzala na vědomí Č.j. 924/14 – Dopis hejtmana Kraje Vysočina – oprava II/602 
    ve kterém je mimo jiné oznámeno: 
Souhlas s umístěním chrániček pro semafor před školou- hradí MM 
Souhlas s umístěním dočasné kruhové křižovatky na sjezdu z D1 
Sjezd z D1 a napojení na  602 plánují zúžit  
Vzhledem k požadavkům MM zvažují také možnost vyřazení akce z realizace 
RMM rozhodla zahájit akce s cílem získat povolení ke stavbě dočasné kruhové křižovatky a pověřuje starostu 
jednáním s Úřadem regionální rady ROP s cílem získat souhls s umístěním dočasné kruhové křižovatky.  Usnesení RM 
18-4-14 
 

5. RM vzala na vědomí Č.j. 925/14 – dopis hejtmana Kraje Vysočina – oprava ul. Zabrána, Černická , p.č. 84  ve 
kterém je uvedeno zejména: 
Oprava ul. Černická D1 po křiž s 602 je plánována na rok 2015 
Oprava ul. Zabrána a Náměstí parc. č. 84 není plánována  
Stavba silnice na Náměstí parc. č. 84 není ve vlastnictví Kraje Vys. Pozemek ano. 
KV je připraven pozemek pod touto stavbou darovat MM. 
RMM pověřuje starostu jednáním s Krajem Vysočina o možnosti směny pozemku parc.č. 84 v k.ú. Měřín za pozemky 
pod silnicí směrem na Jersín.   Usnesení RM 18-5-14 
 

6. RM vzala na vědomí  Č.j. 931/14 – Protokol o výsledku kontroly matriční agendy 
    Výsledek: nebyly shledány žádné závady.     Usnesení RM 18-6-14 
 
7. RM projednala Č.j. 930/14 – Žádost o koupi pozemku – Balinka II – … . 
Vzhledem  k tomu, že parcely ještě nejsou zaměřeny ani zasíťovány RM zařadila tuto žádost do seznamu žadatelů a 
bude jim to oznámeno.  Usnesení RM 18-7-14 
 

8.  RM vzala na vědomí dle Č.j. 933/14- Zápis z členské schůze LDO z 23.10.2014. 
Usnesení RM 18-8-14 



9. RM projednala  dle Č.j. 934/14 – Smlouvu o veřejných službách č. 47/2015 – ICOM transport a.s. na rok 2015 a, 
rozhodla smlouvu schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM 18-9-14 
 

10.RM vzala na vědomí doplnění žádosti Č.j. 599/14 – prodej pozemku …. Doplnění se týká dodání GP. Dle GP došlo 
ke změně výměry. Zveřejněno bylo 24,8 m2 , dle GP 25 m2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje části p.č. 61/1 
v k.ú. Měřín o výměře 25 m2 dle GP č. 984-621/2014. Usnesení RM 18-10-14 
 

11. RM vzala na vědomí Žádost o uvolnění pozastávky – Firesta Brno ve výši 224.923,- Kč dle č.j. 904/14. RM navrhuje 
žádost schválit na ZMM 26.11.2014. Usnesení RM 18-11-14 
 

12.  RM vzala na vědomí předložení nového GP ke schválenému prodeji  pozemku v k.ú. Pustina u Měřína – …. Došlo 
ke změně očíslování parcely na p.č. 226/11 v k.ú. Pustina u Měřína o výměře 577m2 a dále k vyznačení dvou věcných 
břemen. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje výše uvedené parcely. Usnesení RM 18-12-14 
 

13. RM projednala dle  Č.j. 911/14 – Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí veřejnou 
vyhláškou – II/602 hr.kraje – Pelhřmov, 7. stavba. 
RM rozhodla pověřit starostu městyse vypracováním žádosti o zabudování vjezdových ostrůvků na krajích obce 
v úsecích 3 a 5. Usnesení RM 18-13-14 
 

14. RM  vzala na vědomí dle Č.j. 905/14 – Oznámení zahájení územního řízení – Chodník podél silnice II/348 a Lávka 
přes náhon rybníka. Usnesení RM 18-14-14 
 

15. RM projednala dle Č.j. 922/14 – Žádost o podnikatelské prostory – Jitom elektro – Jiří Hlávka. RM rozhodla 
žadateli sdělit, že v současné době městys Měřín nedisponuje žádnými vhodnými nebytovými prostorami. Usnesení 
RM 18-15-14 
 

16.RM projednala dle Č.j. 923/14 – Žádost o poskytnutí podkladů o vedení inž. sítí – D1 modernizace – úsek 18 – 
přístupy pro IZS. RM rozhodla žadateli sdělit, že v předmětném území nemá žádné inženýrské sítě a pověřuje 
starostu zjištěním odtokových poměrů plánovaných v projektové dokumentaci. Usnesení RM 18-16-14 
 

17. RM projednala dle Č.j. 944/14 – Upozornění –…. na znečišťování komunikací. 
RM vzala na vědomí informaci starosty o předání upozornění vedení Agra-Měřín a.s.  
RM provede místní šetření za účasti zástupců fy. Agra-Měřín a.s., Carbide a KSÚS Velké Meziříčí a městyse Měřín, 
které se uskuteční dne 28.11.2014 v 9.00 se srazem účastníků u fy. Carbide s.r.o.   Usnesení RM 18-17-14 
 

18. RM vzala na vědomí dle Č.j. 943/14 – Rozhodnutí – stavební povolení – II/602 hr. Kraje – Pelhřimov, 7. Stavba – 4. 
část intravilán Měřín (průtah Měřínem). Usnesení RM 18-18-14 
 

19. RM projednala dle Č.j. 946/14 – Záznam z jednání k projektové dokumentaci „ II/348 křiž. III/34823 Arnolec – křiž. 
II/602“. Usnesení RM 18-19-14 
 

20. RM projednala pod Č.j. 948/14 – žádost o odkoupení části pozemku 230/3 v k.ú. Pustina u Měřína – …. RM 
nedoporučuje ZMM prodej pozemku z důvodu, že se jedná o obecní cestu. Usnesení RM 18-20-14 
 

21. RM vzala na vědomí Č.j. 949/14 – Žádost o odkoupení pozemků – .. a rozhodla pozvat žadatele na příští zasedání 
RM. Usnesení RM 18-21-14 
 
22. RM vzala na vědomí Č.j. 952/14 – Rozhodnutí – územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na akci 
„Kulturní dům Měřín,  přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu „Sokolovny“ na kulturní dům“. Usnesení RM 
18-22-14 
 

23. RM vzala na vědomí Č.j. 950/14 – Plán společných zařízení – komplexní pozemkové úpravy Otín. K.ú. Měřín není 
těmito úpravami nijak dotčen a proto RMM nemá připomínek. 
Usnesení RM 18-23-14 
 

24. RM projednala dle Č.j. 953/14 – Žádost o spolupráci fi. Revenge, a.s.- nabídka sběru použitých oděvů. RM 
rozhodla nabídku nevyužít. Usnesení RM 18-24-14 
 



25. RM projednala Č.j. 956/14 – Žádost o skácení borovice – .. na pozemku p.č.454/4 v k.ú. Měřín. RM rozhodla 
požádat Úřad městyse o skácení předmětné dřeviny. Dřevina bude odstraněna na náklady …. Náhradní výsadba 
nebude požadována.  Usnesení RM 18-25-14 
 

26. RM projednala Nabídku – Pojištění právní ochrany fy. D.A.S. Praha 4. 
RM rozhodla nabídku nevyužít.  Usnesení RM 18-26-14 
 

27. RM projednala dle Č.j.959/14 – Smlouvu o půjčce – kontejnery – Eko-kom, a.s.  
a pověřuje starostu podpisem.  Dále rozhodla požádat společnost Eko-kom o bezplatné přidělení další 11-ti 
kontejnerů v r. 2015.  Usnesení RM 18-27-14 
 

28. RM projednala dle Č.j. 951/14 – Sdělení Státního Pozemkového úřadu  k uzavření Smlouvy o bezúplatném 
převodu pozemku  p.č. 3381 v k.ú. Měřín u Nového rybníka.  
RM doporučuje ZMM schválit Smlouvu č. 1002991451 o bezúplatném převodu pozemku.Usnesení RM 18-28-14 
 

29. RM vzala na vědomí Č.j. 960/14 – Usnesení a zápis z Valné hromady SVaK Žďársko 
RMM nemá  k Usnesení připomínek. Usnesení RM 18-29-14 
 

30. RM projednala otázku rekonstrukce podkrovního bytu v č.p. 106. Náklady na rekonstrukci podkrovního bytu  
v č.p.106 ve výši 150 tis. Kč budou součástí rozpočtového opatření  schvalovaném na jednání ZMM dne 26.11.2014. 
Usnesení RM 18-30-14 
 

31.RM projednala zápis z terénního šetření ze dne 14.11.2014 v lokalitě s výskytem bobra. 
Dle výše uvedeného zápisu je nutno odstranit narušené dřeviny u nemovitosti p. Čížka, které mohou poškodit zdraví 
a majetek. RM rozhodla oslovit firmy, které se zabývají rizikovým kácením stromů a narušené dřeviny odstranit. 
Usnesení RM 18-31-14 
 

32.RM vzala na vědomí pořádání akce Setkání seniorů v Arnolci dne 22.11.2014 a rozhodla o výši spoluúčastí 
měřínských seniorů – 200,- Kč/os. Další náklady ve výši cca 300,- Kč/os. uhradí městys Měřín. Usnesení RM 18-32-14 
 

33. RM rozhodla o uspořádání akcí:  
Rozsvícení vánočního stromku 30.11.2014 v parku na Náměstí. 
Zpívání u stromečku 17.12.2014 
Zpívání v DPS 
Celkové náklady na všechny tři akce ve výši cca 15 tis. Kč uhradí městys Měřín.         Usnesení RM 18-33-14 
 

34. RM projednala návrh na odměny zastupitelů, neuvolněných čl. zastupitelstva, komisí a výborů. RM předloží návrh 
ke schválení na jednání ZMM 26.11.2014.Usnesení RM 18-34-14 
 
35. RM vzala na vědomí Protokol ze soudního jednání 11.11.2014... Pro MM z toho neplynou žádné povinnosti. 
Usnesení RM 18-35-14 
 

36. RM projednala dle  Č.j. 962/14 – Žádost o provedení místního šetření – .. ve věci parkování automobilů. Místní 
šetření bude provedeno dle dohody s majiteli předmětných automobilů a nemovitostí. Usnesení RM 18-36-14 
 

37. RM  projednala dle Č.j. 963/14 – Nabídku zveřejnění údajů o Městyse  Měřín  na portálu etercz.cz a rozhodla 
nabídku nepřijmout. Usnesení RM 18-37-14 
 

38. RM projednala dle Č.j.964/14 – Dodatek č. 2015/1 ke Smlouvě o dodávce přebytků elektřiny z.FVE za cenu 0,40 
Kč/kWh. RM pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM 18-38-14 
 

39. RM projednala dle č.j. 971/14 nabídku E.ON Energie a.s. na dodávku elektřiny na rok 2015 a rozhodla nabídku 
přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Usnesení RM 18-39-14 
 

40. RM projednala dle č.j. 972/14 Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor lékárny ke dni 30.3.2015 a rozhodla 
s ukončením nájmu souhlasit a pověřuje Mgr. Petra Matějíčka vypracováním příslušné dohody. RM rozhodla 
zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor lékárny v Měříme v č.p. 106 od 1.4.2015. Usnesení RM 18-40-14 
 
 
 
 



 

USNESENÍ č.   7/2014 
ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 26.11.2014 
 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
I.SCHVALUJE : 
 1. Program jednání ZMM 7/2014. 

2.  Ověřovatele zápisu jednání ZMM 7/2014. 
3. Jednací řád Zastupitelstva městyse Měřín 
4. Pětičlenný kontrolní a finanční  výbor. 
5. Složení finančního výboru. 

Mgr. Hana Smejkalová - předsedkyně 
RNDr. Ivana Hloušková - členka 
Šárka Noehl - členka 
Ing. Marie Trojanová- členka 
Ing. Josef Krčál – člen 

6. Volbu kontrolního výboru tajnou volbou. 
7. Složení kontrolní výboru :  

Vladimír Krejčí – předseda 
Mgr. Iveta Hlávková - členka 
Ing. Ludvík Kuřátko – člen 
Michal Kuchyňka – člen 
JUDr. Zdeněk Zdvihal - člen 

8. Předkládání  plánů  činnosti  a zpráv o činnosti komisí rady na jednání ZMM. 
9. Jednací řád výborů Zastupitelstva městyse Měřín.  
10. Volbu zástupce městyse ve SVaK Žďársko tajnou volbou. 

11. Výši odměn  za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

12. Výši  peněžních plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy   
       zastupitelstva městyse, za výkon funkce členů výborů a komisí. 
13. Vyhrazení práva rozhodnutí ve věci pronájmu části nebytových prostor č.p.156 
      a přilehlého pozemku zastupitelstvu. 
14. Uvolnění pozastávky – Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Brno ve výši 224 923,- 
15. Bezúplatný převod pozemku p.č. 3381 v k.ú. Měřín do vlastnictví městyse. 
16. Rozpočtové opatření 9/2014/6 ZM ze dne 20.11.2014 ve výši 2 951 100,- Kč. 
17. Prodej plynárenského zařízení – Balinka I dle předložené smlouvy. 
18. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek – KD Měřín 
19. Uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem stavby KD Měřín 

 
II. ROZHODLO :   

1.Pověřit zastupováním městyse Měřín ve Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko pro volební  
    období 2014 - 2018 Iva Rohovského včetně zastupování městyse na valných hromadách   
    Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.  
2.Pověřit zastupováním městyse Měřín v Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko   pro 
    volební  období 2014 - 2018 Ing. Jiřího Servíta .  
3.Pověřit zastupováním městyse Měřín v Lesním družstvu  Měřín  pro volební období  
    2014 – 2018  JUDr. Karla Dvořáka. 
4.Pověřit Iva Rohovského a Karla Pacala zastupováním městyse Měřín ve školské radě 
   pro volební období 2014-2018. 
5. Pověřit  Annu Oulehlovou a Ivo Rohovského výkonem oddávání pro volební období 

2014 – 2018. 
 
III .STANOVILO:  

1.Členy hodnotící komise na výběr dodavatele stavby „ Zateplení budovy ZS Měřín „ 
 

IV .BERE NA VĚDOMÍ  : 
1. Zprávu o plnění usnesení z minulých jednání zastupitelstva městyse Měřín 
2. Informace z jednání rady městyse. 



3. Žádost o koupi pozemků p.č. 1445, 1446, 1447 a část. p.č. 1443/1 v k.ú. Měřín. 
4. ZMM vzalo na vědomí Rozpočtové opatření  8/2014/3 RM ze dne 6.10.2014 ve výši 0,- Kč. 

5. Informace o parkování automobilů  na parkovišti u domu č.p.1. 
 

V. POVĚŘUJE : 
 1.Starostu a místostarostu jednáním s vítěznou firmou stavby KD Měřín o podmínkách  
    realizace stavby a čerpání úvěru na stavbu KD Měřín. 
2.Úřad městyse oznámit žadatelům o pronájem části nebytových prostor č.p.156 a přilehlého pozemku  
rozhodnutí ZMM z 26.11.2014 o zrušení usnesení RM 18-214. 
3. St.Řezníčkovou zjistit podmínky pro povolení VHP na dobu 3 měsíce, případně 6 měsíců a možnosti 
městyse vydat omezující nebo zákazovou vyhlášku o provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her na území městyse Měřín.  Zprávu předložit na příštím jednání ZMM. 

 
VI . RUŠÍ :  

1.Usnesení Rady městyse Měřín z 19.11.2014 RM 18-2-14 s tím, že o podmínkách pronájmu  
   rozhodne ZMM. 

 
VII. NESCHVALUJE: 

1.Zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území městyse 
    Měřín.  
2.Zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her v nemovitostech a na 
    pozemcích městyse  Měřín.  
3.Prodej částí pozemku p.č. 230/3 v k.ú. Pustina u Měřína 

 
        Ing. Jiří Servít, starosta v.r. 
 

 

V í t á n í    o b č á n k ů 
 
 Dne 07.12.2014  proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Měřína slavnostní přivítání narozených občánků 
mezi spoluobčany našeho městyse . Přivítali jsme celkem    13 dětí    narozených  v druhém pololetí letošního roku : 
 
  6  holčiček – Silvii Svobodovou, Julii Rauerovou, Sofii Gabriellu Carosini, 
 Elišku Bublánovou, Lindu Bravencovou, Anetu Matějíčkovou   
 a  
 
 7 chlapečků – Jakuba Kuřátka, Matyáše Liškaře, Štěpána Sysla , 
 Kristiána Kosoura, Matouše Karáska, Petra Solaře, Jakuba Smejkala. 
 
 Ke slavnostní atmosféře přispěl také kulturní program , který si připravily děti z mateřské školy pod vedením 
paní učitelky Štreitové a děti z pěveckého a 
 hudebního kroužku  LŠU pod vedením paní Krejzlové.  
 Maminky byly na závěr obdarovány kytičkou a dárečky pro svá děťátka. 
******************************************************************************************************************************** 

Předpokládaná uzávěrka příštího Měřínského zpravodaje 1-2015 :  23.2.2015 ! 
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Výzva všem měřínským nadšencům fotografování! 

 

Měříňáci! Podělte se s ostatními spoluobčany o pěknou fotografii 

s vánočním motivem našeho městyse. 

Například pohled na ozdobená okna, balkony, domy, firmy i celkovou 

vánoční náladu. 

Své snímky předejte  prosím pracovnicím na radnici do:  31.1.2015                       

nebo na e-mail:  podatelna@merin.cz                           . 

Fotosnímky budou zařazeny do programu kabelové televize. 

 

                    Těšíme se, že přispějete k příjemné vánoční atmosféře. 

 

 

 
Přehled příjmů a výdajů za odpadové hospodářství 
 v letech 2013- 2014 ( v Kč) 

 (odhad do konce roku 2014) 

  

     rok 2013 rok 2014 

Příjmy od občanů za odvoz odpadu – popelnice 
 (500,- Kč za osobu) 960 175,00 Kč 962 874,00 Kč 

Příjmy od podnikatelů 0,00 Kč 2 904,00 Kč 

Příjmy od okolních obcí za hřbitovní odpad 27 083,00 Kč 20 400,00 Kč 

Celkové příjmy za odpad  987 258,00 Kč 986 178,00 Kč 

      

Výdaje za  vývoz popelnic 676 327,00 Kč 709 300,00 Kč 

Odpad ze sběrného dvora, nájemné za sběrný dvůr 122 683,00 Kč 148 743,00 Kč 

Odvoz plastů, skla, papíru 381 850,00 Kč 317 601,00 Kč 

Nebezpečný odpad 33 187,00 Kč 57 485,00 Kč 

Odvoz kontejnerů od hřbitova 77 408,00 Kč 83 553,00 Kč 

Odpad z veřejného prostranství ( listí, koše) 24 016,00 Kč 26 911,00 Kč 

Celkové výdaje za odpad 
1 315 471,00 

Kč 1 343 593,00 Kč 

Výdaje za odpad na osobu a rok v Kč 678,08 Kč 692,00 Kč 

      

      

Příjmy za třídění plastů, skla, papíru  
a zpětný odběr elektrozařízení 338 124,00 Kč 270 674,00 Kč 

díky třídění ušetříme na osobu a rok  174,00 Kč 140,00 Kč 

      

      

Městys Měřín dotuje rozdíl -9 911,00 Kč 86 741,00 Kč 

  tj obec dotuje na osobu a rok  v Kč  -5,00 Kč 45,00 Kč 

   Z tabulky je zřejmé:  
  v roce 2013 bylo díky třídění odpadové hospodářství ziskové  10 000,-Kč, 

 bohužel letos je množství vytříděného odpadu menší a městys Měřín bude doplácet  

kolem 90 000,- Kč , což je 45,- Kč na obyvatele Měřína. 
  Apelujeme na občany a hlavně na naše podnikatele: 
  Třiďte odpad, šetříte nejen životní prostředí, ale také své peněženky !!! 
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Změny týkající se registrace vozidel po 1. lednu 2015 

Od 1. ledna 2015 vstupuje v účinnost zákon č. 239/2013 Sb. , kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Podstatné změny se budou týkat 

registrace vozidla, dočasného vyřazení vozidla a vozidla v převodu. 

Registrace vozidla: 

Změna vlastníka nebo provozovatele proběhne současně (dosud se vozidlo na původním registračním 

místě odhlásilo a nový provozovatel vozidlo následně přihlásil v místě svého bydliště). Nově se 

převod a registrace uskuteční na registru vozidel v místě bydliště původního majitele. Dostavit se 

tam mohou buď jak prodávající, tak kupující nebo jen jeden z nich, a to s plnou mocí od toho 

druhého, nově úředně ověřenou. 

Bude platit zásada „třikrát jedna“ – jeden registr vozidel, jedna žádost a jeden úkon. Záležet bude 

přitom na prodávajícím a kupujícím, jak se domluví. Buď mohou jít na úřad společně, jeden může 

zmocnit druhého nebo mohou oba zmocnit třetí osobu, ale vždy úředně ověřenou plnou mocí. K 

zápisu změny vlastníka nebo provozovatele vozidla a k vydání nových dokladů následně dojde na 

jednom úřadě na základě jedné žádosti (na úřadě, kde je zapsán původní vlastník vozidla). Dojde-li při 

změně vlastníka nebo provozovatele také ke změně místní příslušnosti úřadu, tak opět dojde 

k registraci na úřadě původního vlastníka. Registrační značky by měly zůstat původní (zatím není 

zpracována prováděcí vyhláška). Tento postup, kdy se vozidlo současně odhlásí i přihlásí, napomůže 

tomu, aby nebylo zaregistrováno např. odcizené vozidlo, popř. bylo zaregistrováno vozidlo bez 

souhlasu vlastníka. 

Dočasně vyřazená vozidla: 

Mění se pojmy jako trvalé a dočasné vyřazení. Nově se jedná o  vyřazení (= dříve dočasné vyřazení) a 

zánik  (= dříve trvalé vyřazení). Vozidla uložená v depozitu ke dni 1.1.2015 budou prohlášena za 

vyřazená z provozu a pokud tam již leží déle než 18 měsíců (tzn. RZ byly dány do depozita v období 

do 30.06.2013), tak vlastník takového vozidla je povinen se dostavit do 31.12.2015  na odbor 

dopravy a oznámit účel jeho využití a adresu místa, kde je silniční vozidlo umístěno (pro případ 

následné kontroly ze strany úřadu). Pokud tak neučiní, takové vozidlo ze zákona zanikne. Správní 

poplatek za vyřazení vozidla z provozu je 200,- Kč. 

Druhou kategorií budoucího stavu bude tzv. zánik vozidla. Jde o vozidlo buď zcela zničené nebo 

ekologicky zlikvidované jako autovrak. Vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení 

a zápis zániku silničního vozidla není zpoplatněno. 

Silniční vozidla, která budou k 1.1.2015 v dočasném vyřazení, tzv. depozitu: 

- doba dočasného vyřazení méně než 18 měsíců: vozidlo se po 31.12.2015  automaticky překlopí do 

režimu vyřazeno z provozu, což je obdoba dnešního depozita (silniční vozidlo bude úředně existovat, 

ale bude mít odevzdané značky, nebude možné ho provozovat a nebude muset být pojištěné).  Vlastník 

musí do konce roku 2015 nahlásit obecnímu úřadu adresu místa, kde silniční vozidlo stojí a jak je 

hodlá využívat – pokud tak neučiní, může mu být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč. 

  

- doba dočasného vyřazení přesáhla 18 měsíců: vlastník musí do konce 31.12.2015 nahlásit 

obecnímu úřadu adresu místa, kde silniční vozidlo stojí a jak je hodlá využívat. Pak se z dnešního 

depozita překlopí  do režimu vyřazeno z provozu (viz předchozí bod). Pokud toto vlastník nenahlásí, 

auto bude definitivně vyřazeno, úředně zanikne a už nebude možno jej znovu přihlásit. Může být 

uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč. 



Vozidla v převodu: 

U vozidla, které je nyní v „převodu“, tedy není přihlášeno na nového vlastníka, musí být do 

30.06.2015  podána žádost o zápis vlastníka a provozovatele silničního vozidla (tzn. dokončení 

registrace -  auto je technicky způsobilé k provozu, je pojištěné a prošlo evidenční kontrolou, která 

bude mít nově platnost pouze 14 dnů). Pokud nebude do uvedeného data registrace dokončena, toto 

vozidlo ze zákona zanikne (dříve trvalé vyřazení z provozu). Pokud s vozidlem bude někdo jezdit, 

hrozí mu pokuta v řádu desetitisíců a odebrání řidičského průkazu na půl roku. 

Autor: ing. Jiří Pospíchal Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství. Zdroj : Noviny VM 

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

        Italské rodiny v Čechách a na Moravě v době 1. světové války 

 V květnu 1915 byl vydán rozkaz k evakuaci obyvatel z provincie Trentino ležící ve 
východních Alpách, nejjižnější části Tyrol dnešní severní Itálie. Toto území tehdy patřilo 
Rakousko – Uhersku a měla zde vést frontová linie později nazvaná podle protékající řeky 
sočská. Na této frontě se během války uskutečnilo 11 velkých bitev. Mrtví se po každé bitvě 
počítali v desetitisících. Padlo zde i mnoho vojáků z Čech a Moravy. Z Měřína na této frontě 
padlo 17 mužů. Během Velké války padlo na sočské frontě podle odhadů až milion vojáků. 
 Když 23. května 1915 Itálie svému bývalému spojenci Rakousko – Uhersku vyhlásila 
válku, tehdejší rakouské velení rozhodlo, že budou lidé z této oblasti okamžitě vystěhováni do 
vnitrozemí. Na cestu si mohli italští obyvatelé vzít zavazadla o váze jen 15 kilogramů a měli se 
shromáždit co nejdříve na nádražích. Kromě omezeného množství věcí, které si mohli 
vystěhovalci vzít na cestu, měli odevzdat veškerý dobytek a své opuštěné domy nechat 
odemčené. Poslední odjíždějící viděli, jak přicházející vojáci v jejich domech rabují. (Po válce 
se tito vystěhovalci vraceli do válkou úplně zničených měst a vesnic). Většina 
vystěhovávaných obyvatel nastoupila do vagonů pro dobytek. Osobními vagony mohli 
cestovat jen nemocní a těhotné ženy. Celkem bylo přesunuto z provincie Trentino 70 tisíc 
italských obyvatel. Na území Čech a Moravy bylo umístěno 30 tisíc těchto vystěhovalců. Byly 
to hlavně ženy, staří lidé a děti. Mladí muži schopni boje museli narukovat na bojiště Velké 
války.  
 Po vypuknutí války začaly ceny potravin prudce růst. Potraviny se daly nakupovat jen 
na lístky, volný prodej byl zakázán. Lístky ovšem nezaručovali možnost něco k jídlu nebo 
k ošacení skutečně nakoupit. Bylo zakázáno dávat zvířatům brambory jako krmivo. Lidé si 
mohli vařit ¾ kg brambor na osobu a týden. Aby se šetřilo masem, byly zavedeny v týdnu tři 
bezmasé dny: pondělí, středa a pátek. Četnictvo dělalo namátkové úřední kontroly „prohlídky 
hrnců“. Porušení tohoto nařízení bylo trestáno.     
K tomuto se vztahuje zajímavost - velice chutné houbě muchomůrce růžovce se začalo říkat 
masák, pro její chuť připomínající maso, právě v této době. Italové naučili české obyvatelstvo 
tuto výbornou houbu sbírat.          
V této tíživé době přišlo do našich zemí 30 tisíc uprchlíků. V počátečních měsících vzniklo mezi 
obyvateli a příchozími velké napětí. Velký problém činila také jazyková bariéra. Po nějaké 
době se napětí zmírnilo. Italské děti začaly chodit do našich škol a také dospělí se časem 
naučili mluvit obstojně česky. Kromě vzpomínek si uprchlíci po válce zpátky do Itálie přivezli i 
nový jazyk. Čeština prý byla svého času na severu Itálie tak populární, že se tam touto řečí 
dalo snadno domluvit. 
 V roce 2015 uplyne 100 let od chvíle, kdy i k nám do Měřína byly umístěny podle 
záznamu z Okresního archívu ve Velkém Meziříčí čtyři Italské rodiny: Giacomo Miorelli - 8 



osob, Tulia Miorelli - 4 osoby, Dominika Gioppi – 7 osob a Fortunáta Angeli – 11 osob. Celkem 
tedy žilo v Měříně podle tohoto seznamu 30 italských vystěhovalců. Měřínská obec tyto 
vystěhovalce ubytovala v zánovním domku Jana Koženého v Zabráně č.p. 244 (dnes u 
Kadleců). Z ústního podání předků mám informaci, že jedna italská rodina byla ubytovaná v 
domku mého děda Josefa Tomana v Měříně č.p. 182. Chtěl jsem vypátrat, jak se tato rodina 
jmenovala a z kterého místa v provincii Trentino pocházela. Také jsem se chtěl dozvědět, ve 
kterých dalších měřínských domech další italské rodiny bydlely. Informací o pobytu těchto 
rodin v Měříně je ale velice málo. V Okresním archívu ve Velkém Meziříčí je zachován pouze 
seznam čtyř rodin, ubytovaných v Měříně. Tento seznam sloužil jen pro evidenci vydávaných 
potravinových lístků a lístků na látku k ošacení. V seznamu není uvedené ani číslo popisné 
domu, ve kterém italská rodina žila. Na internetu je informací na toto téma také málo. 
V měřínské farní kronice je zapsáno deset italských rodin: Menegoni, Miorelli, Gioppi, Oreti, 
Leoni, Vivori, Dirina, Angeli, Masker a Santo. Některé rodiny pocházely z okolí jezera 
Gardského. Při pobytu v Měříně se Italským uprchlíkům narodilo a také zemřelo několik dětí. 
Pokud někdo máte od svých předků nějakou informaci o pobytu Italských vystěhovalců v 
Měříně, rád se s touto informací seznámím.        
 Přemýšlel jsem o tom, jestli mám napsat tuto poslední poznámku. Nakonec jsem si 
uvědomil, že může mít hlavně pro mladší generaci určitou informační hodnotu o tom, jak 
dokázali naši předkové žít a pomáhat jiným, a tak se o ni podělím. 
 V době Velké války byl dům mého děda Josefa Tomana č.p. 182 v Měříně přízemní 
stavení, jehož součástí byl tehdy celkem velký chlév pro 3 krávy. Zastavěná obytná plocha 
celého domu byla asi 100 m2. Za války žil v tomto domě majitel Josef Toman s manželkou a 
jejich 10 dětí. V malém bytě o výměře 20 m2 s vlastním vchodem do malé předsíňky žil 
nájemník, cestář František Kašík, jeho manželka a jejich dvě dospívající dcery. V domě byla 
v roce 1915 ubytována jedna italská rodina. Nevím, jestli italská rodina byla k Tomanům 
přidělena nebo jestli jim bylo místo k pobytu rodinou mého děda nabídnuto. Je jisté, že 
v domě bez koupelny s jedním záchodem nad hnojníkem žilo v té době nejméně 20 lidí. 
Všichni tito lidé vařili v jedné místnosti o rozměrech 3x4 m, které se říkalo „černá kuchyň“ – 
jednalo se o kuchyň jen s oknem do vedlejší místnosti tehdy ještě bez elektrického osvětlení. 
 Kde všichni jedli, kde vlastně našli kousek místa k tomu, aby se mohli třeba jen umýt. 
Kam a jak se uložili ke spánku a kde měli uložené oblečení a svoje osobní věci tak to si 
neumím vůbec představit. I takto žili naši předkové a dokázali ještě pomáhat lidem pro ně na 
začátku úplně neznámým, se kterými se jen těžce domlouvali. Takto společně žili po dobu 
několika válečných roků. 
 Jak se obyvatelům Měřína v době 1. světové války těžce žilo, podrobně popisuje 
v publikaci Měřín 700 let kronikář Mgr. Oldřich Hnízdil.  
 
                            Jiří Toman       
                                       Černická 376 
*********************************************************************** 

Krásné vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje městys Měřín 
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KONEC DOHADŮ O VÝŠCE KOSTELA 

 
Dne 29.12.2014 došlo k oficiálnímu přeměření výšky měřínského kostela autorizovanou firmou 
Geoset ze Žďáru nad Sázavou. Přeměření bylo provedeno nejmodernější satelitní geodetickou 
stanicí. 
Všichni přítomní byli výsledkem měření překvapeni – oficiální výška kostelní věže, včetně kříže, je 
46,55 m. Další zjištěné hodnoty naleznete na přiloženém protokolu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

       Určení nadmořských výšek 
          farního kostela sv.Jana Křtitele 

            v Měříně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Za parlament z Hospody U Ivoška 
         Michal Kuchyňka 

   
                 



Rybáři Měřín - ohlédnutí 2014 
 
 

DĚTSKÉ   ZÁVODY NA „NOVÉM“ 
 

Dne 31.8. 2014 v neděli jsme pokračovali v seriálu dětských závodů pro mládež do 15 let.  
Vzrůstající počet mladých i hodně malých účastníků potvrzuje, že tato akce má stále větší oblibu. Také letos 
si malí rybáři přišli na své což dokazovaly četné úlovky. Pro nás jako pořadatele,  je zájem naší mládeže o 
tuto zálibu velice potěšující. 
 
 

MĚŘÍNSKÝ KAPR 2 
 

Závody dospělých  „Měřínský kapr “ (2) v sobotu 6.9. 2014 následovaly týden po předchozích závodech a 
jsou vždy samozřejmě provedením i přístupem dospělých lovců odlišné. V rybolovu je rozhodujícím 
faktorem také počasí a to hezké nebývá to nejlepší. Ale datum závodů je pevné a nelze než doufat. Jsme 
názoru, že i tato akce byla podařená a budeme v tradici pokračovat.      
 

AWA-SHIMA CUP FEEDER 2014 

Třebíčská feeder liga 

Další ročník Třebíčské ligy pořádaný FEEDER KLUBEM TŘEBÍČ ve spolupráci s Moravským rybářským svazem 
- LRU, odbor plavaná, sekce feeder pořádaný v Měříně ve dnech 13-14.9. 2014. Po loňské úspěšné 
premiéře na měřínském rybníku se pořadatelé opět rozhodli ve spolupráci s naší organizací, uskutečnit 
jeden ze série závodů v Měříně. Tato akce byla v plné režii organizátorů závodu a účastní se jí jenom 
přihlášená družstva. 
Je to podívaná na jemné pojetí rybařiny a kdo navštívil přes nepřízeň počasí tuto akci, bylo se na co dívat, 
včetně vynikajícího servisu občerstvení.      
 

DOLOVNÁ s Pikardy 
 

Tradiční DOLOVNÁ 18.10.2014 byla pořádaná naší organizací opět v KD  Pavlínov s bohatou nabídkou 
rybích specialit a také tombolou. Předcházela samozřejmě prodej rybí večeře pro vzrůstající zájemce v 
Měříně. Návštěvnost letos byla dostatečná, ale už se těšíme zpět do Měřína. 
      

Rybník Nový 
 
Celý rok průběžně provádíme údržbu místního rybníka a jeho blízkého okolí. Je to vzhledem k celkové 
rozloze práce, která vyžaduje nasazení značných pracovních sil a také techniky.   
 
Rybáři Měřín tímto děkují naší veřejnosti za účast na výše uvedených akcích. 
Poděkování také všem našim sponzorům a příznivcům. 
S přicházejícím koncem roku přejeme klidné svátky a do nového roku 2015 vše nejlepší! 
 
 
        Petrův zdar !!  
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Škola umění v Měříně, Náměstí 156, 594 42  Měřín 
 

15. listopadu 2014 
v Měříně 

Tisková zpráva 

 
Trénink mozku. Cesta k písmu. Přednášky, které nalákaly spoustu lidí  
do prostor Školy umění v Měříně. 
 

Posledního října tohoto roku přijel poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský 
přednášet na téma Trénink mozku. 14. listopadu potom Pavel Voříšek mluvil o cyklo expedici po stopách 
Cyrila a Metoděje nazvanou Cesta k písmu.  
„Chceme, aby o nás lidé věděli. Rádi jim zprostředkováváme nové zážitky. Mají možnost potkat zajímavé 
lidi. Dozvědět se od nich něco nového, inspirujícího,“ říká Veronika Kaštanová, předsedkyně Školy umění 
v Měříně.  
Tomáš Zdechovský mluvil o zkušenostech ze své neurolaboratoře. O tom, co ho vedlo k výzkumu mozku. 
Jak tedy mozek trénovat? „Například střelbou. Je třeba spojit jemnou motoriku s myslí. A potom četbou. 
Ale pozor, čtěte jenom do té chvíle, dokud se vám myšlenky nerozutečou k něčemu jinému.“ To jsou ale 
jenom malé střípky toho, to všechno se posluchači dozvěděli.  
Z Oslnovic do Istanbulu, potom přes Soluň zpět na Velehrad. Celkem přes 3000 km. To zvládnout na kole za 
necelých třicet dnů, to nechce jenom dobrou kondici, ale hlavně odhodlání, motivaci snad i trochu 
tvrdohlavosti. „Jedna věc je fyzická síla a schopnost ty kilometry ujet. Druhá věc je potom Boží pomoc ve 
chvílích, kdy můžete i zapomenout, že právě na tu se máte spolehnout. Ono stačilo málo a mohlo být 
všechno jinak,“ říká Pavel Voříšek, organizátor celé akce.  
„Z přednášek nyní chystáme, především pro rodiče, povídání o první pomoci dětem. A v současné době 
nacvičujeme na Adventní koncerty. Ty proběhnou 14. prosince ve 14 hodin v Uhřínově, v 16 hodin v Měříně 
a v 18 hodin v Kamenici. Můžete se těšit na krásné skladby, zklidnění v předvánočním shonu a tradičně vám 
po koncertu nabídneme i skvělý punč,“ dodává ještě na závěr V. Kaštanová.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tisková zpráva    v Měříně  dne 1. prosince 2014 
 

Hudbou potěšili klienty domova pro seniory i širokou veřejnost. 
 
Žáci s lektory Školy umění v Měříně koncertovali v Domově pro seniory ve Velkém Meziříčí. Chtěli 
podpořit osamělé.  
„Navzdory tomu, že se kraj i personál snaží udělat z domovů pro seniory pěkné místo, nemůže nikomu 
nahradit péči rodiny. Rozhodli jsme se proto alespoň první neděli adventní klientům zpříjemnit zpěvy dětí, 
hudbou i úsměvy,“ vysvětluje důvody koncertování v domově Veronika Kaštanová, předsedkyně školy.  
Hned po tom, co si zpěvy vyslechli v domově, přejeli účinkující do Školy umění v Měříně, kde se žáci během 
celého školního roku učí hrát na různé hudební nástroje, opět koncertovat. Na obou místech zazněly písně 
jako Depeše, Holubí dům a Po starých zámeckých schodech. Následovalo rozsvícení první adventní svíce, 
po které žáci zazpívali vánoční koledy.  
Nácvik na oba koncerty probíhal při víkendovém „ŠUMstředku“, které se uskutečnilo dva týdny před 
samotnými koncerty v budově školy.  Soustředění trvalo tři dny, během kterých žáci pilně trénovali skladby 
rozdělené do tří bloků - písně starších časů, instrumentální skladby a vánoční písně a koledy. 
„Musím říci, že celý naplánovaný program proběhl bez jakýchkoli změn programu a samotné koncerty se 
moc povedly. Děti byly perfektně připraveny a spolupráce s nimi byla skvělá.  Mně nezbývá, než žákům a 
lektorkám poděkovat za skvělé tři dny a nádherný koncert,“ dodává na závěr Andrea Vaňková, lektorka 
školy.  
 
-ŠUM- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Z činnosti Kolpinga v Měříně 
 
Tak jako každý rok i v roce 2014 byla činnost KR Měřín opět bohatá.  
 
2.březen Dětské šibřinky 
Tradiční a dětmi oblíbenou akci pro naše nejmenší jsme letos připravili opět na bowlingu. Děti v maskách i bez nich 
strávili příjemné odpoledne nejen díky bohatému programu, ale i s bohatou tombolou 
   
11.květen Besídka k Svátku matek a posezení na faře 
Tradiční besídka nejen pro maminky, ale i ostatní rodinné příslušníky  v podání dětí z hudebně dramatického 
kroužku, který vede Mgr. Hana Pacalová. Diváci, tentokrát ve společenském sálu na faře, mohli shlédnout 
představení, které si pro maminky připravila mládež a naše nejmenší děti. Po představení následovalo posezení s 
občerstvením 
 
29.června  Nemotoracar  
I přes nepřízeň počasí se závod nemotorových vozidel nakonec uskutečnil. Déšť dětem na rozdíl od dospělých téměř 
nevadil a tak si pěkně v dešti zazávodily a tak se letos akce pánů Viktora Kundely a Zdeňka Vlacha vydařila téměř 
dokonale. 
 
 
3. - 9.srpna - Letní tábor v Moravském krasu 
Letošní tábor pro děti, pod vedením manželů Pacalových, odehrával v krásném prostředí Moravského Krasu. Letošní 
táborová hra nás zavedla do tajemného prostředí, ve kterém popletený vynálezce cestoval časem. Nikdo ovšem 
nevěděl, jak cestování dopadne. Tak děti dostaly do pravěku, do prostředí chemického poplachu jaderné elektrárny, 
do doby kdy soupeřili medvídci s barbínami a do mnoha dalších nečekaných situací    
Letní tábor 2015 bude opět na Vyhlídce v Češkovicích.  
 
5.říjen Pohádkový les 
Patří již dlouho mezi tradiční podzimní akce pro děti a rodiče, letos nám počasí celkem přálo a tak si celou trasu 
prošlo hodně přes sto zaregistrovaných dětí s doprovodem. V cíli byl u buřtů a uzené kýty trochu nával a zima, ale 
nikomu to nevadilo 
 
13. - 16.říjen Bazar 
Tradiční podzimní bazar dětského ošacení, sportovních potřeb a hraček se i letos, tak jako minulý rok, konal ve 
velkém sálu na místní faře 
 
14. -  16.listopad  Tábor bez dětí 
Nápad sejít se v zařízení kde pořádáme letní tábory jen s táborovými vedoucími a s těmi kdo nám pomáhají v práci 
s dětmi se pravděpodobně stane tradicí. pouštění starých videí a prohlížení fotografií nás vrátilo do doby, kdy dnešní 
vedoucí a mnozí rodiče, s námi jezdili ještě jako děti. 
 
21.prosinec Adventní koncert 
Již pátým rokem pořádáme ve spolupráci s farností adventní koncerty. Letos budeme mít možnost přivítat královnu 
české dechovky - Moravanku. Koncert se bude konat v 17.00 v místním kostele. Vstupenky jsou v předprodeji 
v obuvi. 
 
28.prosinec Vánoční besídka 
Tradiční besídka se letos bude konat 28. prosince pravděpodobně od 14.30 hod.  
 
Za KR Měřín  - Karel Pacal 
 

 
 



OKÉNKO   MATEŘSKÉ  ŠKOLY 
 

           První tři měsíce proběhly v MŠ ve znamení podzimu. Děti se seznamovaly se vším, co k tomuto ročnímu období 

patří.  Poznávaly a rozlišovaly květiny,  ovoce a zeleninu podle vzhledu, vůně i chuti. Připravovaly saláty, kompoty, 

které ochutnala celá školka i naše paní kuchařky a uklizečky.  Třídily  stromy, jejich  plody, keře, listy. Uspávaly jsme 

broučky a hmyz.  

            Učili jsme se charakterizovat roční období podle oblečení, počasí a změn v přírodě. 

Připravili jsme krmítka pro ptáčky na zimu. Sesbírali jsme 1 890 kg kaštanů pro lesní zvěř  . Pochvalu  a sladkou 

odměnu  za sběr dostaly všechny děti a ti nejlepší sběrači byly vyhlášeni kaštanovou královnou, princeznou a 

princem.  V zimě nás myslivci pozvali do lesa za zvířátky , pro které byly kaštany určeny. Tak snad je i uvidíme. 

              Čekali jsme i na Sv. Martina a přestože do Měřína sníh nedovezl , do školky přijel 

a oslavili jsme i posvícení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shlédly jsme dvě divadélka a  ještě nás další čekají.   Nyní se celá školky pomalu mění z podzimního do  vánočního 

hávu. Děti začaly  vyrábět  drobné ozdoby, které pak školku  a její okna zkrášlí.   

Pomohli jsme  rozsvítit  vánoční stromek na náměstí. Kreslili jsme  svá  tajná přání do dopisu pro nebeského pošťáka 

a připravujeme vánoční odpoledne pro rodiče.     

            Protože je toto číslo  Měřínského  zpravodaje poslední v tomto roce, přeji Vám všem za celý kolektiv MŠ   
„ Šťasné a veselé“   a hodně zdraví  v novém roce.         

 Jana Janů 



OKÉNKO   ZÁKLADNÍ   ŠKOLY 
 

Zprávy ze základní školy 
Také letos pracuje v naší škole žákovský parlament. V jeho složení došlo k několika změnám, ale věřme, že 
jeho práce bude stejně efektivní, jako byla v loňském školním roce. 
Složení parlamentu: 
5. A Matyáš Blažek 
5. B  Jindřich Kříbala 
6. A Nikola Vostálová 
6. B Oldřiška Šimanová 
7. A Matěj Jůda 
7. B Kristýna Žáková 
8. A Kateřina Panáčková 
8. B Richard Klobása 
9. A Simona Prachařová – předseda parlamentu 
9. B Jakub Kotrba 
 
Během září a října se všechny třídy prvního i druhého stupně postupně vystřídaly na různých 
environmentálních programech. Například osmáci byli v jihlavské ZOO na programu o kopytnících pod 
názvem Kopýtkem sem, kopýtkem tam. Deváťáci se zase vydali do Josefovského údolí v Moravském krasu, 
kde se seznámili se způsoby tavení železa v dávné minulosti a prohlédli si středověkou tavnou pec. Cestou 
údolím  si všímali různých jevů souvisejících s krasovou činností (např. vyvěrání ) a také  si prohlédli 
jeskyni a řekli o dřívějších způsobech využití místních jeskyní. Závěrem navštívili Býčí skálu a někteří se 
zvládli protáhnout velmi úzkou jeskyní a absolvovat tak svoji první speologickou výpravu.  
 
V podzimních měsících probíhají také zájezdy na různá divadelní představení. Žáci prvního stupně míří 
nejčastěji do Brna do divadla Radost. Viděli například představení Sněhurka a sedm trpaslíků nebo 
Čarodějná škola. Žáci druhého stupně spolu se zájemci z řad rodičů a prarodičů jeli dvakrát do Horáckého 
divadla Jihlava. Jako první viděli muzikál Šumař na střeše, jehož vynikající nastudování všechny nadchlo. 
Druhé představení – inscenace dramatu bratří Mrštíků Maryša – mělo rovněž velký ohlas. Ceníme si 
zejména zájmu rodičů o tyto akce a jsme rádi, že se jim naše škola tímto způsobem otevírá.  
 

Poslední říjnový den patřil návštěvě firmy Bosch v Jihlavě, na kterou se vydali chlapci z devátého ročníku. 
Byl pro ně připraven zajímavý program: prohlídka SŠ automobilní na Polenské, prezentace firmy Bosch 
v jejím sídle, prohlídka školicího střediska a části výroby. Dále následoval kvíz o věcné ceny, jeho 
vyhodnocení a předání cen. Všichni účastníci byli velmi spokojeni, protože se dozvěděli mnoho zajímavých 
věcí, které jim mohou pomoci při výběru jejich budoucího povolání. 
 
Střední škola stavební Jihlava si pro žáky ZŠ  připravila ve školním roce 2014/2015  2  volnočasové aktivity 
v rámci projektu  Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0003  
Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR a SŠ stavební Jihlava je jedním z 26 
projektových partnerů. Vždy v úterý odpoledne si pro zájemce přijede mikrobus a odveze je na pracoviště. 
* Výukový modul modelování zaměřený na stavební a architektonický model Tento modul je zaměřen na 
práci v jednodušším grafickém programu Sketch-up, kde si žáci navrhnou vlastní model rodinného domu. 
Tento dům si následně vytvoří pomocí klasického modelování s použitím dřeva, papíru a umělohmotných 
materiálů. Seznámí se také s moderní metodou  modelování pomocí 3D tiskárny podle vlastního návrhu.  
 
* Výukový modul truhlářství a řezbářství  
Tento modul je vhodný pro žáky, kteří rádi tvoří ze dřeva nebo pro žáky, kteří by se této manuální zručnosti 
rádi naučili. V rámci této aktivity se žáci seznámí s různými druhy dřeva, s jejich vlastnostmi, poznají 



základní nástroje a postupy ručního opracování. Vyrobí si jednoduchý truhlářský nebo řezbářský výrobek z 
připravených polotovarů. Oba zájmové kroužky jsou zdarma.  
 
Žáci ZŠ budou mít možnost nahlédnout do střední školy s technickým zaměřením, prakticky si vyzkouší 
některé činnosti v odborných učebnách  a dílnách a získají jasnější představu o technických profesích.  
Říjen a listopad  byl ve znamení nejoblíbenějšího sportu v naší škole – florbalu. Konaly se turnaje, na 
kterých se naši zástupci rozhodně neztratili. 

 Dne 5. 11. 2014 se zúčastnili chlapci florbalovérho turnaje České spořitelny 
pro 3. - 5. ročníky, který se konal ve Velkém Meziříčí. Obsadili 2. příčku. 
Dívky 3. - 5. ročníků se tohoto turnaje taktéž zúčastnily, ale protože neměly  
na okrese soupeře, budou hrát až 10.12. v krajském kole v Bystřici. 

 Dne 11. 11. 2014 se rozeběhl florbalový turnaj - Orion florbal cup. Do  
Velkého Meziříčí přijely dívky 6. a 7. ročníku. Po urputných bojích děvčata  
vybojovala 3.místo. Dne 13. 11.  jeli do Velkého Meziříčí chlapci 6. a 7. ročníku. Ti se umístili na 5. 
místě, takže nebyli tak úspěšní jako dívky. 

 Dne 20. 11. 2014 jeli na florbal chlapci 8. a 9. ročníků. Po 2 prohrách a 2  
remízách skončili na předposledním místě, z čehož velkou radost neměli. 

 Dne  21. 11. pokračovaly ve florbalovém klání dívky 8. a 9. ročníků. Tyto  
dívky vybojovaly krásné 1. místo a postoupily do krajského kola, které se konalo 2. 12. v Jihlavě. Po 
několika vítězstvích bylo jasné, že budou hrát finále. V něm se utkaly s Bystřicí, musely opustit svou 
šťastnou branku a tento souboj prohrály. Obsadily tedy 2.  místo. 

 
Další říjnovou akcí byl tradiční program s lektory Centra prevence žďárské Charity. Tématem setkání bylo 
poznávání hodnot, životních postojů a názorů. Tři vyučovací hodiny uběhly velmi rychle a určitě i zábavně. 
Programu se již tradičně účastní pouze žáci sedmých a osmých ročníků, protože šesťáci mají zářijový 
adaptační pobyt a deváťáci zase mnoho dalších programů zaměřených na volbu povolání.  
 
Letošní celoškolní projektový den Poznáváme se navzájem, který má za úkol seznámit navzájem žáky 
různých ročníků, se konal 7. listopadu. Všichni si mohli z široké nabídky aktivit vybrat pro sebe ty 
nejzajímavější. A vybírat bylo skutečně z čeho: vaření, bouldering, návštěva ZOO, den s knížkou či videem, 
mrkvový den, den se zvířátky, sportovní programy, tvorba počítačových prezentací nebo rukodělné 
činnosti. Celé dopoledne uběhlo velmi rychle a všichni si svoje přání splnili co nejlépe.  
 
V pátek 14. 11. 2014 k nám do školy přijela Olympijská hlídka - mistr světa ve vodním slalomu a medailista 
z londýnské olympiády 2012 Vavřinec Hradilek a slavný hokejista a trenér Josef Augusta. Návštěva 
Olympijské hlídky je odměnou pro nejaktivnější školy, které se zapojily do Sazka Olympijského víceboje. V 
naší škole průběžně plnilo 8 sport. disciplín 100% žáků, někteří z nich si změřili síly s olympionikem V. 
Hradilkem  přímo v pátek v naší tělocvičně. Jedná se o dlouhodobou kampaň ČOV na podporu sportu a 
zdravého životního stylu. A pocity? Oba olympionici jsou neuvěřitelní sympaťáci a pohodáři, celý tým 
připravil našim žákům senzační dopoledne.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. listopadu se po setmění před školou sešli rodiče s dětmi ze školní družiny. Děti přišly posvítit 
podzimnímu skřítkovi na cestu do postýlky. Nejdříve před školou složily jeho jméno a pak se přesunuly 
s rodiči do školní družiny. Zde se všichni společně naučili písničku o světýlku a vyrobili lampionek. Po 
vyluštění tajemného vzkazu našli ve škole skřítka, který jim lampionky rozsvítil a dětem předal sladkou 
odměnu. S rozsvícenými světýlky vyšli na procházku Měřínem, kterou zakončili na Náměstí písničkou o 
světýlku. Akce se velmi vydařila a jsme rádi, že rodiče si opět našli cestu do naší školy.  
 
Ve čtvrtek 4. prosince proběhla místo odpoledního vyučování pro žáky druhého stupně tradiční soutěž 
třídních družstev – Mikulášské sportovní odpoledne. Čtyřčlenná družstva soutěžila v různých 
vědomostních i sportovních disciplínách. Do dvou z nich byli zapojeny celé třídy a do jedné i jejich třídní 
vyučující. Celkovým vítězem se stalo družstvo 9. B. Vítězná družstva byla odměněna čokoládami a všichni 
ostatní si odnesli pomeranč a oplatek, který všem žákům školy věnoval sponzor – firma Lidl. Pro mladší děti 
nastal očekávaný den v pátek – do tříd přišel Mikuláš se svým průvodem a i jim nadělil ovoce a sladký 
pamlsek. 

 
 
Městská knihovna Velké Meziříčí každoročně pořádá různé vzdělávací programy pro mladší i starší žáky. 
Jsou zaměřeny na pohádky, pověsti z Velkomeziříčska či na regionální autory, jako je například Františka 
Stránecká. Ve zhruba dvouhodinových blocích se s touto tematikou seznámí prostřednictvím hraných 
scének či ukázek z děl jednotlivých autorů. Nasazení některých z nich při práci děti dokáže zaujmout a 
strhnout. Zejména ředitelka knihovny Ivana Vaňková podává literární ukázky velmi osobitě. 
 
V posledních dnech letošního kalendářního roku nás ještě čeká dílna pro rodiče a děti nazvaná 
Stromkování, soutěž ve skoku vysokém Vánoční laťka, zpívání u vánočního stromu a v Penzionu a střelecká 
soutěž. 
        Mgr. Iva Kolářová 
 
 
 

Závěrem bychom chtěli všem měřínským spoluobčanům popřát krásné a klidné prožití 
svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku 2015. 
         Zaměstnanci ZŠ Měřín 
   
 
 

1.  
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F A R N Í   O K É N K O 
 
 

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 ukývá 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 nasměřovat 
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 

 
 
 



 
 
Vážení občané Měřína,  

Bylo to v jednom městečku, kde se mnozí připravovali na oslavu Narození Ježíše. Součástí těchto příprav bylo také 

postavení betléma v kostele.  Při noční bohoslužbě vložil kněz do jeslí malého Ježíška a všichni lidé radostně zpívali 

koledy.  Ráno nastalo v městečku velké zděšení, protože Ježíšek v jeslích nebyl. Ani po usilovném hledání všemi lidmi 

se Ježíška nepodařilo nalézt. Velká radost panující ve vánoční noci se proměnila ve smutek. Po několika dnech si 

jeden z policistů všimnul malého chlapce, která za sebou táhl malý vozík a na něm sošku malého Ježíška.  Chlapec byl 

hned obviněn z krádeže. Světlo do události vneslo chlapcovo vypravování, hovořil o tom, jak si přál, aby mu Ježíše 

donesl vozík.  Své přání a prosby spojil se slibem, že pokud mu Ježíšek vozík donese, bude první, koho na něm sveze. 

Svůj slib splnil.  V městečku opět zavládla radost.  

Možná řekneme, jen příběh pro malé děti. Možná, i když nese svoji pravdu.  Pro ty velké je zde příběh od autora, 

který naslouchal vypravování Marie, matky Ježíše, o událostech vánoční noci. 

„Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu.  Tento 

první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius.  Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také 

Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z 

domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se 

dny a přišla její hodina.  I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro 

ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého 

stáda.  Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim 

řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus 

Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s 

andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; 

Bůh v nich má zalíbení.“ Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme 

se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. 

Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři 

vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom.“ (Lk 2, 1 – 19) 

Když se blíží vánoční svátky, vnímám vánoce dvojí: ty jedny, které nám připravil Bůh, a které znamenají nechat se 

Bohem obdarovat. On přináší pokojné časy, lásku.  Ty druhé připravuje člověk, vyznačují se štědrostí u stolu i 

v darech určených druhým.  Vánoce, to je i cesta za člověkem, která začíná tím, že o životě druhého přemýšlíme.  

Přeji všem radost z narození Ježíše, pokojné časy určené všem kdo jsou dobré vůle. Zároveň připojuji pozvání na 

různé aktivity pořádané farností.  

Předně upozorňuji na změnu začátku nedělních a svátečních bohoslužeb.  Ranní mše svatá začíná v 8 hodin a velká 

v 10:30 hodin.  

Bohoslužby o vánocích: 

24. 12. 2013 ve 22:00 h  

25. 12. 2013 – Boží hod vánoční - 8:00 h a 10:30 h 

26. 12. 2013 – sv. Štěpána - 8:00 h a 10:30 h  

27. 12. – 8:00 h – na závěr bohoslužby bude žehnání vína.   

29. 12. Svátek Svaté rodiny – v 8h  a 10:30h. Při bohoslužbě bude obnova manželských slibů.   

31. 12. 2013 bohoslužba na ukončení roku v 16:00 h 

1. 1. 2014 – Nový rok - bohoslužba 8:00 h a 10:30 h 



Betlémské světlo v kostele si bude možné vzít na štědrý den, buď pod věží kostela, nebo v kostele.  Kostel bude 

otevřený, jako v minulých letech. 25. 12. Od 13:30 h do 17:00 h, 26. 12. Z důvodu konání vánočního koncertu 

Moravanky pouze od 13:30 h do 15:00 h. v jinou dobu zazvoňte na faře a rádi vám vstup umožníme.  

Vánoční koncert Moravanky složený z koled a vánoční hudby starých mistrů bude 26. 12. 2015 v 17:00 h. vstupenky 

v předprodeji v obuvi u pí. Mašterové a na faře.   

Vánoční besídka, nejen dětí a rodičů, bude v neděli 28. 12. 2015 v sále na faře, ve 14:30 hodin.  

 

Ohlédnutí zpět – svědectví kronik 

Svátost křtu v Měřínském kostele přijali: Jakub Jaroslav Kuřátko ze Stránecké Zhoře; Sofia Gabriela Carosini z Brna; 

Lucie Kopřivová z Meziříčka; Eliška Bublánová z Měřína; Matyáš, František Liškař z Měřína; Jakub Jan Smejkal 

z Pustiny.  

Do svátostného manželství v naší farnosti – v kapli v Černé vstoupili: Lukáš Bědajánek z Brna a Taouria Edit Nabi 

Ve společenství modlitby jsme se rozloučili s: Josefem Klimešem ze Svařenova, Zbyňkem Pácalem z Velkého 

Meziříčí, Josefem Krčálem z Jezdovic, Hedvikou Panáčkovou z Měřína, Karlem Kašparem z Pavlínova, Antonínem 

Vávrou ze Stránecké Zhoři, Ladislavem Kašparem ze Stránecké Zhoře, Janem Půžou z Meziříčka.  

                                                                                                                        Mgr. Josef Havelka, farář 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
PROVOZNÍ A PRODEJNÍ DOBY – VÁNOČNÍ SVÁTKY 
 
Úřad městyse Měřína – radnice : 
 
Radnice bude  u z a v ř e n a  
od 22.12.2014  do 4.1.2015 s výjimkou  pondělí 29.12.2014, kdy bude normální  provoz. 
 

OZNÁMENÍ:  -  VÝŠE POPLATKU  ZA POPELNICE se nemění : 500,- Kč/os.,  
      Platba  za  KT , INTERNET A PSA ZŮSTÁVÁ V R.2015 VE STEJNÉ 

                            CENOVÉ RELACI JAKO V ROCE 2014. 
 
                          - VÝBĚR POPLATKŮ – od pondělí   5.1.2015!!! 
 
UPOZORNĚNÍ : 

ODVOZ POPELNIC MEZI SVÁTKY :  V SOBOTU DNE 27.12.2014 !!!!!!!! 
 

 

Zdravotnictví v Měříně o vánočních svátcích : 
 

MDDr. Lenka Šánová   22. a 23.12.   – ordinace 
     29.12.2014  až 2.1.2015 – dovolená 
     5.1.2015        - ordinace 
 
 
MUDr. Aleš Janoušek           19.12.2014 – poslední ordinační den před svátky 
     29. a 30.12.2014  - ordinace 
 
 
 
MUDr. Dagmar Cvaková     19.12.,22.a 23.12. –    dovolená 
      29.12.  a 30.12.     ordinace  
-zástup v dovolené MUDr.Janoušková 31.12.                ordinace od 7.00 do 10.00 
      2.1.2015   ordinace 
  
 
MUDr. Zdeňka Janoušková               22.12.  a 23.12.  ordinace 
-zástup v dovolené MUDr. Cvaková  29.12.2014  až 2.1.2015 dovolená 
 
*************************************************************************** 
MUDr.Vladimíra Vacková  22.12.             7.30 – 12.30 
     23.12.  dopolední ordinace   7.30 – 12.30 
     29.12.     7.30 – 12.30 
     30.12.  dopolední ordinace   7.30 – 12.30 

31.12.  dovolená 
2.1.2015    7.30 – 12.30 
 
 
 



 
MUDr. Hana Krejzlová - Ordinace Měřín :      22.12.2014  –    ORDINACE 
       29.12.2014 -      ORDINACE     
                   Od 5.1.2015 do 7.1.2015  - DOVOLENÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
Lékárna Měřín               30.12.2014       ZAVŘENO  - INVENTURA 
 

      31.12.2014           7.30 – 10.30 

 
************************************************************************* 
MÍSTNÍ KNIHOVNA 
 

Knihovna bude uzavřena od 16. prosince 2014 do 4. ledna 2015. 
Otevření knihovny  v roce 2015 :   pondělí  5. ledna 

 

 
 
Česká spořitelna a.s. Měřín          
     24.- 26.12.                zavřeno  
     27.12. až 30,12    standardní otevírací doba 
     31.12.                otevřeno do 12.00 hodin 
     1.1.2015                zavřeno  
Provoz informační linky České spořitelny 800 207 207 a služby SERVIS 24 a BUSINESS 24 je nepřetržitý i v období 
Vánoc a novoročních svátků. 
     
Česká spořitelna Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce mnoho osobních i pracovních 
úspěchů. 

 
Česká pošta, pobočka Měřín  - provoz 
 
  22.12. - pondělí 8.00-12.00     13.30 – 16.30 
  23.12. – úterý  8.00-12.00     13.30 – 16.00 
  24.12. – 28.12.              zavřeno 
  29.12. - pondělí 8.00-12.00     13.30 – 16.30 
  30.12. – úterý   8.00-12.00     13.30 – 16.00  
  31.12. - středa   8.00-12.00 
  2.1.2015 – pátek 8.00-12.00     13.30 – 16.00 
 

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM A PŘEJEME SPOKOJENOST S NAŠIMI SLUŽBAMI 
I V ROCE 2015. 
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Otevírací doby obchodů s potravinami v období svátků 
 
Jednota – nákupní středisko 
 
24.12.    STŘEDA  6.00 – 10.00 
25.12.-26.12.  ČTVRTEK,PÁTEK zavřeno 
27.12.  SOBOTA  obvyklý prodej 
29.12.-30.12.     PONDĚLÍ, ÚTERÝ  obvyklý prodej 
31.12.  STŘEDA  7.00 – 12.00 
1.1.2015 ČTVRTEK  zavřeno 
2.1.2015 PÁTEK   obvyklý prodej 
 
Krásné a pohodové Vánoce a vše nejlepší do roku 2015  přeje kolektiv pracovníků Nákupního střediska Jednoty 
v Měříně. 
******************************************************************************************** 

Jednota – Prodejna NIVA 
 

Veselé vánoce a šťastný nový rok přejí zaměstnanci prodejny. 
 

22.12. -  7.00 – 13.00   14.00 – 16.00  29.12.-  7.00 – 13.00   14.00 – 16.00 
23.12. -  7.00 – 13.00   14.00 – 16.00      30.12. -  7.00 – 13.00   14.00 – 16.00 
24.12. -   7.00 – 10.00    31.12.-  7.00 – 10.00 
25.12. -   zavřeno    1.1.2015.- zavřeno 
26.12. -  zavřeno    2.1.2015  7.00 – 13.00   14.00 – 16.00 
27.12. -     7.00 – 10.00     3.1.2015 7.00 – 10.00 
28.12. -  zavřeno      
 

 

Masna – p. Kašpar – Nákupní středisko 
22.12.  : PONDĚLÍ   6.00 – 16.30 P r o d e j   k a p r ů 
23.12.  :     6.00 – 13.00 
24.12. – 26.12.   :     zavřeno 
27.12.  -      :     6.00 – 10.00 
28.12. –       :      zavřeno 
29.12. –       :       6.00 – 16.30 
30.12. –       :                  6.00 – 16.30 
31.12. –       :       6.00 – 10.00 
1.1.2015      :      zavřeno 
2.1.     6.00 – 12.00 
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM A PŘEJEME HEZKÉ VÁNOCE A SPOKOJENOST S NAŠIMI SLUŽBAMI I V ROCE 2015. 

       
Prodejna potravin – Agro – Měřín 

22.12.   5.30  - 18.00  
23.12.   5.30 – 18.00 
24.12                   Z A V Ř E N O 
25.- 26.12.          Z A V Ř E N O         Děkujeme Vám všem 
27.12.                7.00 – 10.00     za Vaši přízeň 
28.12.                   Z A V Ř E N O      a přejeme všem zákazníkům  
29.12.   5.30 – 18.00                 šťastný nový rok 2015. 
30.12.     5.30 – 18.00 
31.12.     7.00 – 10.00 
1.1.2015 ZAVŘENO 
2.1.2015 5.30 – 18.00 
3.1.2015 7.00 – 10.00 

http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/index.html


 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje firma Nápoje Měřín 
NÁPOJE   M ě ř í n      
21.12.  -    7.30 – 10.30 
22.12. -    7.30 – 17.00 
23.12.   -   7.30 – 17.00         
24.12. -    7.30 – 10.00   
25.12. - 26.12.   zavřeno   
27.12. -     7.30 – 10.30 
28.12.   -   zavřeno 
29.12. -    7.30 – 17.00  
30.12.    7.30 – 17.00     
31.12.  –    7.30 – 10.30        
1.1.2015   zavřeno    
2.1.2015   7.30 – 17.00 
3.1.2015 -    7.30 – 10.30 

Josef Benda – Ovoce a zelenina 
22.12. –  7.00 – 12.30       13.30 – 16.30 
23.12.  – 7.00 -  12.30         13.30 – 16.30        
24.12. - ZAVŘENO      
25.12. - ZAVŘENO      
26.12. - ZAVŘENO    
27.12. - 7.00 - 10.00 
28.12.   – ZAVŘENO 
29.12. -   7.00 -  12.30         13.30 – 16.30 
30.12.  -  7.00 – 12.30         13.30 – 16.30 
31.12.  –ZAVŘENO   
1.1.2015 - ZAVŘENO  
2.1.2015 - 7.00 – 12.30         13.30 – 16.30 
3.1.2014 – 7.00 – 10.00       
Hezké vánoce přeje prodejna Josef Benda – Ovoce a zelenina 

 
CUKRÁRNA – LIBUŠE RYŠÁNOVÁ – tel.: 724 914 397 

      
22.12.       8.00  - 16.30 
23.12.                                                    8.00 – 16.30     
Od 24.12.2014  do 4.1.2015       ZAVŘENO      
       

Přeji všem hezké Vánoce i celý nový rok 2015. 

 
VEČERKA – Náměstí - „U LÁZNIČKŮ“ 
 
Otevřeno denně včetně svátků od 6.30 do 20.00 hodin 
 
Děkujeme všem zákazníkům naší prodejny a těšíme se na Vás. 

 

 
POTRAVINY – VEČERKA – NÁMĚSTÍ 337 - MĚŘÍN 
22.12. 2014  6.30 – 19.30            27.12.2014  6.30 – 20.00 
23.12.2014  6.30 – 19.30  28.12.2014  7.00 – 19.00 
24.12.2014  7.00 – 18.00  29.12.2014  6.30 – 19.30 
25.12.2014  7.00 – 19.30  30.12.2014  6.30 – 19.30 
26.12.2014  6.30 – 19.30  31.12.2014  6.00 – 22.00 

1.1.2015  9.00 – 18.00 

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyNjEELgjAYQO/+jzpufVuGBhJlUNAlCiJPMb62XDqnzlz16yuoe4d3e+/NmqQfpHwwh8qiHKrWmmQMQ6XLTrYJBHnX1VNKvfekKPqHs6irB8EnNfZ8K0+iQEm1ERfpaC8+C3KtL39VX124+h5ANHoTBxD/UiPPWnBSa3RStJgTtIZqN1upbVScvN7majPv102FMM7Wy0Maj7ojyxb7DHbZc8WrxgfA4E0EIQthgjLkDDgw9QIaiFCU
http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/Motivkugeln/Winter6.gif
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://eshop.kreativniobchudek.com/data/product/1263_2703.jpg&imgrefurl=http://eshop.kreativniobchudek.com/vanoce-vyprodej-c172/keta-vanocni-strom-ii-359-cling-razitko-pro-scrapbook-i1263/&h=527&w=400&tbnid=Pb7ZrkK3Ia2GCM:&zoom=1&docid=9EIBYrTacpUybM&ei=uOiGVOrMDoy3UeykgvAL&tbm=isch&ved=0CFYQMygXMBc&iact=rc&uact=3&dur=862&page=1&start=0&ndsp=29
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/new-year-s-eve-fireworks-cool-pf-44419071.jpg&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/stock-photo-new-year-s-eve-fireworks-cool-pf-image44419071&h=1390&w=1300&tbnid=5a-JpbfvXJOGdM:&zoom=1&docid=m6eM4B8oU9NavM&ei=4_qGVKvcCMKiyAP_ioLgDQ&tbm=isch&ved=0CGQQMygxMDE&iact=rc&uact=3&dur=504&page=2&start=28&ndsp=34


HOSPODY A RESTAURACE 
 
*************************************************************************** 
Sokolovna Měřín – hospoda :  Otevřeno denně od 17.00 do 22.00 hod. 
     Zavřeno :    24.12. Štědrý den a 31.12. Silvestr 
     1.1.2014   - normální provoz od 17.00 do 22.00 hod. 
. 
*************************************************************************** 

 
 

MĚŘÍNSKÁ HOSPŮDKA   - Viktor Kundela 
22.-23.12.  - od 14.00 do 22.00 
24.12.     – zavřeno 
25.12.   - od 14.00 do 22.00 
26.12 .    – od 8.00 do 24.00  
27.12.   - od 14.00 do 24.00 hod. 
28.12.   -  od 8.00 do 22.00 
29.-30.12.  - od 14.00 do 22.00 
31.12.   - soukromá akce 
1.1.2014  - zavřeno 

                                                     
HOSPODA U IVOŠKA 

   

PROVOZNÍ DOBA O 
VÁNOCÍCH 

   

     

PONDĚLÍ 22.12. 17-22 29.12. 17-22 
ÚTERÝ 23.12. 17-22 30.12. 17-22 

STŘEDA 24.12. ZAVŘENO 31.12. ZAVŘENO 
ČTVRTEK 25.12. 17-22 1.1. 17-22 

PÁTEK 26.12. 17-22 2.1. 17-22 
SOBOTA 27.12. 17-22 3.1. 17-22 
NEDĚLE 28.12. 17-22 4.1. 17-22 

     
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŽÍTÍ SVÁTKŮ 
VÁNOČNÍCH 

  

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 
2015 

   

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 



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

 
 

 
Textil Smejkal, Náměstí 42, Měřín 

 
Prodejní doba od 15. 12.2014 : 
15. až 19.12.2014 pondělí až pátek  7.30 – 16.30 hod. 
20. a 21.12.2014 sobota a neděle 7.30 – 10.00 hod. 
22. a 23.12.2014 pondělí, úterý 7.30 – 16.30 hod. 
24. až 26.12.2014    zavřeno 
27. a 28.12. 2014 sobota a neděle 7.30 – 10.00 
29. a 30.12.2014 pondělí, úterý 7.30 – 16.30 hod. 
31.12.2014  středa   zavřeno 
1.1. až 4.1.2015    inventura 
 

Zaměstnanci prodejny přejí všem zákazníkům úspěšný  nový rok 2015. 
 
V roce 2015 bude od 5.1. prodejna Textil Smejkal zajišťovat tyto služby : 

- šití, opravy oděvů a textilu  
- oprava obuvi 
- oprava deštníků 
- oprava hodin a hodinek 
- broušení nožů, nůžek, nožů do mlýnků 
-  

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !!! 
 

 

 
Vážení zákazníci, 

 Prodejna průmyslového zboží Motyčka – Jonáš 
končí 31.12.2014 svoji dlouholetou činnost v Měříně. 

Děkujeme touto cestou všem našim zákazníkům za jejich přízeň 
a přejeme všem občanům Měřína a okolí hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. 

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

 
 

Prodejna Papírnictví, umělé květiny 
 

– Ivana Wasserbauerová, Náměstí 110 
děkuje touto cestou všem zákazníkům za přízeň 

a přeje nejen jim kouzelné vánoce a úspěšný rok 2015 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/Motivkugeln/TMP78.gif


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Spolek netínských betlémářů Vás zve na výstavu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Spolek netínských betlémářů 

Již třetím rokem vás zveme na faru do NETÍNA, kde proběhne výstava více jak 115 

betlémů, které odráží tradice a zvyky našich krajů. 

V letošní sezoně jsme opět vystříhali několik nových betlémů a jako bonus jsme pro Vás přichystali výstavu v 
opravené márnici. 
  
V márnici spatříte betlémy, které ještě v Netíně nikdo nikdy neviděl. Výstava je zaměřena na čtvero ročních období. 
  
Věříme, že i letos se přijdete podívat a zpříjemnit si tak vánoční svátky. Můžete také ochutnat netínský punč, který je 
vyroben dle původní receptury rodiny Pejchalových. 
  
Všechny vás co nejsrdečněji zveme, spolek betlémářů. 
  
Výstava se koná: 
24.12. 11,00 - 15,00 hod. a  po půlnoční mši svaté 
25.12. 9,00 - 11,00 hod. a od 13,00 - 17,00 hod. od 17,00 Vánoční koncert CHRÁMOVÉHO SBORU z NETÍNA 
26.12. 9,00 - 15,00 hod. 
27.12. 14,00 - 16,00 hod. 
28.12. 16,00 - 17,00 hod. 
28.12. 17,00- 18,00 hod. Vánoční koncert „Tóny vévodkyně Eleonory“ 
  

Převzato : VM noviny 

 
 
 
 
 

http://www.novinyvm.cz/obr/nvm/201412/7797.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

           

 
          Rozsvěcení vánočního stromečku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.11.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


