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ZPRÁVY   Z  RADNICE …. 
 
USNESENÍ č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 17.12.2012 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
I.SCHVALUJE 
1.  Program jednání ZMM 6/2012 
2.  Ověřovatele zápisu jednání ZMM 6/2012. 
3.  Smlouvu o veřejných službách o zabezpečení dopravní obslužnosti společností 
      ICOM transport a.s. Jihlava. 
4.   Dodatek č.2 ke smlouvě „Měřín- ul. Brněnská, rekonstrukce kanalizace“ 
5.   Návrh mandátní smlouvy na zajištění technické pomoci a administrace projektu 
     „Komplexní obnova veřejné zeleně v městyse Měřín- II.etapa. 
6.   Předloženou projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení II/602 – hr.kraje –  
      Pelhřimov , 7. stavba v částech 3. a 5. bez připomínek a v části 4. (intravilán Měřín)   
      požaduje dokumentaci doplnit řešením dvou přechodů pro chodce na Náměstí  
      a jednoho přechodu na ulici Brněnská . 
7.   Objednat studii včetně zaměření Rekonstrukce náměstí v Měříně u Dopravprojektu 
      Ostrava, spol. s.r.o.a  dokumentaci pro stavební povolení přechodu pro chodce na ulici 
      Brněnská.  
8.   Prodej  movitého majetku – stomatologické soupravy za cenu 120 tis. bez DPH  
      s možností zpětné koupě. 
9.   Směrnici pro evidování a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městys Měřín 
10.  Rozpočtové opatření č.7/2012 ze dne 17.12.2012  ve výši 837.000 ,- Kč. 
11. Rozpočtový výhled na roky 2014-2016 
12. Rozpočet na rok 2013. 
13.  Stanovení  kompetencí radě městyse Měřína k provádění jednotlivých rozpočtových 
       opatření v následujícím rozsahu :  (nezvyšuje se objem příjmů a výdajů rozpočtu) 
      a)  čerpání výdajů do výše rozpočtové rezervy  
      b)  přesuny z jedné položky na jinou položku v rámci jednoho paragrafu  
      (zastupitelstvo schvaluje rozpočet podle jednotlivých §)(zvyšuje se objem P  a V rozpočtu) 
      a)použití nových příjmů k úhradě nových výdajů – jedná se o přijetí účelových dotací, průtokových 
      dotací apod. 
      b)u energií ( voda, plyn, elektrická energie) 
      c)z důvodů řešení náhlých havarijních stavů a živelních pohrom 
      d)případné technické, účetní opravy 
      Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedené  
      v kompetenci rady na nejbližším zasedání zastupitelstva. 
      Rozpočtová opatření budou číslována následovně :  
      1( pořadí rozpočtového opatření celkově / 1… ZM nebo 1…RM  
14. Podání žádosti o provedení deratizace kanalizace v Měříně Vodárenské akciové  
      společnosti a.s. Žďár nad Sázavou. 
II .BERE NA VĚDOMÍ   
1. Informace z jednání rady městyse. 
III. POVĚŘUJE 
1.  Zplnomocňuje starostu provedením rozpočtových opatření 8/2012 ke konci roku 2012 
     v příjmech i výdajích. Tato provedená opatření budou dána na vědomí ZMM na příštím zasedání. 
2. Starostu jednání s Dopravprojektem Ostrava spol. s.r.o. o možnosti zbudování zpomalovacích 
    ostrůvků na II/602 na vjezdech do intravilánu městyse od Řehořova a od Stránecké Zhoři a o možné 
    úpravě křižovatky Měřín-Černá včetně možnosti  umístění přechodu pro chodce. 
3.Starostu zajištění statika pro přípravu projektu přestavby sokolovny. 
I.Rohovský-místostrosta v.r.    Ing.Jiří Servít – starosta v.r. 



Výpis č.21 -  z jednání Rady městyse Měřín konané dne 17. 12. 2012  
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM projednala žádost ELVO Čáslav, spol. s r.o. zastoupené MUDr. Máriem Votrubou o prodloužení 
pronájmu nebytových prostor – ordinace zubního lékaře v domě č.p. 552 – Zdravotní středisko stojící 
na pozemku p.č. 487/1 v obci a k.ú. Měřín dle č.j. 1067/12.  Záměr pronájmu byl zveřejněn dne 14. 
11. 2012. RM rozhodla pronájem schválit na dobu určitou do 31.12. 2013 a pověřuje starostu 
podpisem návrhu nájemní smlouvy. Usnesení RM21-2-12 
 
3. RM projednala žádost Omnis Olomouc a.s. o bezplatné umístění poutačů na sloupy veřejného 
osvětlení ve dnech 26. 1. – 7. 2. 2013 a ve dnech 9. – 21. 2. 2013 pro výstavu  Stavíme, bydlíme 
pořádané v Třebíči a Jihlavě dle č.j. 1029/12. Vzhledem k tomu, že vstup na výstavy je zdarma 
rozhodla RM bezplatné umístění poutačů povolit. Usnesení RM21-3-12 
 
4. RM projednala cenovou nabídku Znakom s.r.o. Brno ze dne 27. 11. 2012 na úpravu dopravního 
značení na ulicích Pod Dálnicí a Na Nivech. RM rozhodla nabídku schválit a pověřuje starostu 
podpisem po vyřízení formalit potřebných k jejich umístění. Usnesení RM21-4-12 
 
5. RM projednala návrh Dodatku č. 4 Smlouvy o jiných pracech a výkonech č. 19-TKO-2009 ze dne 1. 
12. 2008 s Technickými službami VM s.r.o. Vzhledem k tomu, že nedošlo k navýšení ceny rozhodla 
RM návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM21-5-12 
 
6. RM projednala žádost spolumajitelů domu č.p. 233 o zajištění plošné deratizace v Měříně dle č.j. 
1051/12. RM rozhodla předat  kopie žádosti správci kanalizace tj. Vodárenské akciové společnosti, 
divize Žďár n. S. Dále bude žádost předložena na jednání ZM. Usnesení RM21-6-12 
 
7. RM projednala návrh cenové nabídky Dopravoprojektu Ostrava na Studie a průzkumy a 
Dokumentace pro územní rozhodnutí a průzkumy pro Rekonstrukci  Náměstí v Měříně. 
RM rozhodla doporučit zastupitelstvu objednat studii. Usnesení RM21-7-12 
 
8. RM vzala na vědomí seznam zájemců o veřejnou zakázku Komplexní obnova veřejné zeleně II. 
etapa. Usnesení RM21-8-12 
 
9. RM rozhodla jmenovat členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami a výběr 
dodavatele na veřejnou zakázku Oprava místních komunikací na ulicích Poštovní, Zahradní, Za 
Hřbitovem a Družstevní: 
Členové: Ing. Jiří Servít, JUDr Karel Dvořák, Stanislav Symonides, Ing. Hana Veselá,  
                 RNDr. Ivana Hloušková, Roman Hnízdil 
Náhradníci: Ivo Rohovský, Karel Pacal, Mgr. Hana Smejkalová, Vladimír Krejčí,  Ivo Horák                                                                       
Usnesení RM21-9-12 
 
10. RM rozhodla aktualizovat odpisový plán pro odepisování dlouhodobého majetku ve smyslu 
směrnice 17-1/2011. Usnesení RM21-10-12 
 
11. RM rozhodla schválit odměnu pro ředitelku Mateřské školy Měřín.Usnesení RM21-11-12 
 
12. RM projednala žádost ELVO Čáslav, spol. s r.o.zastoupené MUDr. Máriem Votrubou o odkoupení 
zubní soupravy Smile classic 04 v.č. 0982 s křeslem Smile SK.17790 nacházející se v zubní ordinaci 
v budově Zdravotního střediska č.p. 552. RM rozhodla doporučit ZM prodej křesla za částku 120.000,- 
s výhradou práva zpětné koupě. Usnesení RM21-12-12 
 



13. RM rozhodla schválit odměnu pro ředitelku Základní školy Měřín.Usnesení RM21-13-12 
 
 
Výpis  č. 1 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 16. 1. 2013  
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM dle usnesení RM19-5-12 projednala žádost Jaroslava Holého, Václava Volfa 10, České 
Budějovice o pronájem veřejného prostranství na umístění pouťových atrakcí při místní pouti v roce 
2013. RM rozhodla pozemek parc. č. 1219 o výměře 2825 m2 žadateli pronajmout za předpokladu, že 
po zveřejnění  záměru pronájmu nebude jiný zájemce. Cena pronájmu bude stanovena dle vyhlášky 
městyse. Usnesení RM1-3-13 
 
3. RM rozhodla schválit Směrnici č. 10 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
mycích, čistících a desinfekčních prostředků. Usnesení RM1-3-13 
 
4. RM vzala na vědomí Inspekční zprávu  České školní inspekce ze Základní školy Měřín č. j. 20/13. 
Usnesení RM1-4-13 
 
5. RM projednala sdělení Katastrálního úřadu, pracoviště Velké Meziříčí č.j.15/13 o nemovitostech, 
které jsou stále evidovány ve vlastnictví České republiky a právem hospodaření s majetkem státu pro 
MNV Měřín. Sdělení včetně výpisů z katastru nemovitostí na předmětné nemovitosti bude 
projednáno na ZM. Usnesení RM1-5-13 
 
6. RM rozhodla schválit dle č.j. 1097/12 Ceník služeb městyse Měřín včetně DPH s platností od 1. 1. 
2013 Usnesení RM1-6-13 
 
7. RM rozhodla schválit dle č.j. 1098/12 Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách. 
Usnesení RM1-7-13 
 
8. RM vzala na vědomí dle č.j. 3/13 Zprávu velitele SDH Měřín pro výroční valnou hromadu za rok 
2012 konanou 14. 12. 2012 . Usnesení RM1-8-13 
 
9. RM vzala na vědomí oznámení Geo Tec GS Praha dle č.j. 1077/12 o provedení průzkumných 
geotechnických vrtů u dálničního mostu D1-169. Usnesení RM1-9-13 
 
10. RM projednala dle č.j.1085/12 dodatek č. 1/2013 ke Smlouvě o dodávce elektřiny s převzetím 
závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy. RM rozhodla dodatek schválit a pověřuje starostu 
podpisem. Usnesení RM1-10-13 
 
11. RM projednala dle č.j. 1075/12 žádost Krajského úřadu KV o vyjádření k udělení licence ICOM 
transport a.s. k provozování linkové osobní dopravy na lince 760422 Jihlava – Luka n.J. – Brno. RM 
nemá k udělení licence připomínek. Usnesení RM1-11-13 
 
12. RM projednala dle č.j. 1078/12 žádost Krajského úřadu KV o vyjádření k udělení licence ICOM 
transport a.s. k provozování linkové osobní dopravy na lince 760420 Jihlava – Velká Bíteš – Brno. RM 
nemá k udělení licence připomínek. Usnesení RM1-12-13 
 
13. RM vzala na vědomí dle č.j. 1074/12 oznámení … o ukončení jeho podnikatelské činnosti v Měříně 
a výpovědi smluv s městysem, které na tuto činnost byly vázány (kabelová televize, internet, 
parkoviště). Usnesení RM1- 13-13 
 



14. RM projednala žádost TJ Dětské středisko Březejc, o.s. o finanční příspěvek na činnost pro jejich 
postižené sportovce. RM rozhodla poskytnout příspěvek 2000,-Kč. Usnesení RM1-14-13  
 
15. RM projednala způsob a stanovení výši poplatku za zapojení podnikatelů do systému tříděného 
odpadu městyse Měřín. RM rozhodla stanovit poplatek ve výši 500,-Kč za každého zaměstnance 
provozovny nebo za každou osobu podílející se na činnosti provozovny ročně.Usnesení RM1-15-13  
 
16. RM vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku p. č.1660 v k.ú. Měřín (u nového hřbitova) o výměře 
2,5x2,3 m. Usnesení RM1-16-13 
 
17. RM projednala Dodatek č. 10 ke Smlouvě o provozování a servise televizního kabelového rozvodu 
s Nej TV a.s. Praha dle č.j. 52/13. RM rozhodla dodatek schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM1-17-13 
 
18. RM projednala návrh vypracování žádosti o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj na 
dětské hřiště v Pustině firmou Tewiko systems s.r.o. Liberec. RM rozhodla požádat o dotaci na toto 
hřiště a pověřuje starostu podpisem smluv s firmou Tewiko systems s.r.o.  dle předloženého návrhu.  
Usnesení RM1-18-13  
 
19. RM projednala dle č.j.621/13 návrh Smlouvy č. 68/2013 o veřejných službách v přepravě 
cestujících se Zdar a.s. Žďár nad S.. Vzhledem k tomu, že předpokládaná finanční ztráta je schválena 
v rozpočtu 2013 rozhodla RM návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM1-19-13 
 
20. RM projednala dle č.j. 63/13 Žádost Státního fondu životního prostředí o závazné stanovisko 
k podané žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu „Zelená úsporám“ 
na zateplení Sokolovny. Vzhledem k tomu, že byla na Sokolovnu schválena dotace z Operačního 
programu ŽP a souběh dotací není možný, rozhodla RM sdělit žadateli: 
Nežádáme o pokračování administrace žádosti o poskytnutí podpory v segmentu veřejné budovy 
v programu Zelená úsporám a tímto žádáme o zrušení žádosti. Usnesení RM1-20-13 
 
21. RM rozhodla schválit odpisové plány pro odepisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 
2013 Základní škole Měřín a Mateřské škole Měřín. Usnesení RM1-21-13 
 
22. RM projednala dle č.j. 76/13 žádost Krajského úřadu KV o vyjádření k udělení licence ICOM 
transport a.s. k provozování linkové osobní dopravy na lince 760552 Jihlava – Kamenice – Vranov – 
Kamenice – Měřín. RM nemá k udělení licence připomínek. Usnesení RM1-22-13 
 
23. RM projednala dle č.j. 77/13 nabídku obchodníka s cennými papíry Finance Zlín k prodeji 
nekótovaných akcií České spořitelny ve vlastnictví městyse za cenu 480,- Kč za jednu akcii, tedy 
celkem za 1500 akcií 720 000,- Kč. RM rozhodla doporučit ZM akcie neprodávat. 
Usnesení RM1-23-13 
 
24. RM projednala cenovou nabídku Fakulty stavební VUT Brno na stavebně technický a statický 
průzkum konstrukčních prvků a celků Sokolovny Měřín. RM rozhodla nabídku využít a vyzvat 
dodavatele k předložení návrhu smlouvy o dílo. Usnesení RM1-24-13 
 
25. RM projednala Protokol o jednání hodnotící komise na dodavatele stavební zakázky „Oprava 
místních komunikací“. Jediným kritériem pro hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena. RM 
rozhodla stanovit pořadí firem:  
1. COLAS CZ, a.s. , 2. SILKO s.r.o. ,3. CONTENT s.r.o.  
a pověřuje starostu uzavřít smlouvu s uchazečem na prvním místě. Usnesení RM1-25-13 
  



Výpis č.2  z jednání Rady městyse Měřín konané dne 6. 2. 2013  
 
1. RM schválila program jednání. 
 
2. RM rozhodla schválit pronájem části pozemku p.č. 1660 v k.ú. Měřín o výměře 2,5x2,3 m dle RM1-
16-13 na dobu určitou do 31. 12. 2014 P. Buršíkovi, kamenosochařství Jihlava za účelem umístění 
zákaznické budky. Cena bude stanovena dle vyhlášky.Usnesení RM2-2-13 
 
3. RM vzala na vědomí výroční zprávu Školy umění v Měříně za rok 2012 dle č.j.105/13. 
Usnesení RM2-3-13 
 
4. RM projednala dle č.j. 106/13 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“ podanou občanským sdružením LUNGTA. RM rozhodla žádosti nevyhovět. Usnesení RM2-4-13 
 
5. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nemovitostí ve vlastnictví městyse a to pozemků parc.č. 
1358/1, 1358/2, 1358/3, 1358/4, 1358/5, 1358/6, 1358/7, 1358/8, 1358/9, 1358/10, 1358/11, 
1358/12, 1358/13, 1358/14, 1358/15, 1358/16, 1358/17, 1358/18, 1358/19, 1358/20, 1358/21, 
1358/22, 1358/23, 1358/24, 1358/25 vše v k.ú. Měřín. Usnesení RM2-5-13 
 
6. RM projednala dle č.j. 120/13 žádost Dětského střediska Březejc na dar pro pořádání 13. 
charitativního plesu 22. února 2013 ve Velkém Meziříčí. RM rozhodla poskytnout dar ve výši 500,-Kč. 
Usnesení RM2-6-13 
 
7. RM projednala dle č.j. 121/13 návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 14/2012 na stavbu Měřín – 
prodloužení inženýrských sítí, ulice Luční a Měřín – prodloužení STL plynovodu, ulice Luční. RM 
rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM2-7-13 
 
8. RM rozhodla schválit výdaj .. na občerstvení pro účastníky při tradičním masopustním maškarním 
průvodu konaném 2. 2. 2013. Usnesení RM2-8-13 
 
9. RM projednala návrh smlouvy o dílo na stavebně technické a statické posouzení Sokolovny s VUT, 
fak.stavební Brno. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM2-9-13 
 
10. RM projednala návrh Smlouvy o dílo na provedení dopravního značení na ulicích Pod Dálnicí a Na 
Nivech doplněný o zajištění stanoviska Policie ČR. RM rozhodla doplněný návrh schválit a pověřuje 
starostu podpisem. Usnesení RM2-10-13 
 
11. RM projednala dle č.j. 127/13 Zprávu Základní školy Měřín a Mateřské školy Měřín o výsledku 
hospodaření za rok 2012. RM rozhodla schválit závěrku a výsledek hospodaření Základní školy Měřín 
a Mateřské školy Měřín za rok 2012. Usnesení RM2-11-13 
 
12. RM projednala a vzala na vědomí předanou Zprávu o stavu povrchu místních komunikací a 
Pasport veřejného osvětlení v městysi včetně Pustiny zpracovanou firmou PavEx Consulting Brno. 
Usnesení RM2-12-13 
    
13. RM rozhodla schválit dle č.j. 128/13 Inventarizační zprávu městyse Měřín za rok 2012 
předloženou inventarizační komisí. Usnesení RM2-13-13 
 
14. RM projednala Inspekční zprávu o výsledku inspekce poskytování sociálních služeb. RM vzala 
zprávu na vědomí s tím, že bude provedena náprava vytýkaných nedostatků.Usnesení RM2-14-13 
 



15. RM projednala problematiku povinnosti zpracování průkazu energetické náročnosti budov. RM 
rozhodla objednat průkazy energetické náročnosti pro budovy, které toto posouzení nemají 
prostřednictvím Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko. Usnesení RM2-15-13 
 
16. RM rozhodla schválit Kolpingově rodině Měřín finanční příspěvek 1.000,-Kč na uspořádání 
tradičních Dětských šibřinek.Usnesení RM2-16-13 
 
17. RM rozhodla doporučit ZM vstup městyse do působnosti MAS Vysočiny.Usnesení RM2-17-13 
 
18. RM projednala dle č.j. 147/13  Petici občanů obce Otín, místních částí Geršov a Pohořílky 
vyjadřující absolutní nesouhlas s připravovanou výstavbou nové letecké dráhy v k. ú. Pustina u 
Měřína a to zařazením zastavitelné plochy Z15 jako dopravní infrastruktury letecké do územního 
plánu městyse Měřín. RM rozhodla zmocněnci petičního výboru sdělit, že uvedená plocha Z15 bude 
v územním plánu městyse Měřína jako zastavitelná redukována o pozemky p.č. 173/11 a 173/12 a 
173/15 až k hranici pozemku p.č. 340/1 vše v k. ú. Pustina u Měřína. Usnesení RM2-18-13 
 
 
Výpis č. 3 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 20. 2. 2013  
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM projednala žádost KÚ Kraje Vysočina o vyjádření k žádosti ČSAD STTRANS a.s. Strakonice o 
udělení licence veřejné linkové osobní dopravy na lince 380710 Strakonice – Písek – Tábor – 
Pelhřimov – Jihlava – Brno dle č.j. 162/13. RM rozhodla sdělit žadateli, že k udělení licence nemá 
žádné připomínky.Usnesení RM3-2-13 
 
3. RM projednala dle č.j. 178/13 žádost … o vybudování veřejného osvětlení na ulici Luční. RM 
rozhodla navrhnout ZMM zařadit akci do rozpočtu roku 2014. Usnesení RM3-3-13 
 
4. RM projednala dopis … adresovaný starostovi městyse. RM rozhodla vyvěšovat prapory a vlajky 
v souladu s právními předpisy ČR a pověřila starostu městyse odpovědí tazateli.  
Usnesení RM3-4-13 
 
5. RM projednala dle č.j. 165/13 žádost … o pronájem bytu ve vlastnictví městyse v domě č.p. 233. 
RM rozhodla pronajmout byt žadateli po dokončení oprav bytu na dobu určitou do 31.8. 2013. 
Usnesení RM3-5-13 
 
6. RM rozhodla schválit výdaj při příležitosti.. význ. životního jubilea.Usnesení RM3-6-13 
 
7. RM rozhodla schválit výdaj při příležitosti .. význ. životního jubilea.Usnesení RM3-7-13 
 
8. RM rozhodla schválit výdaj při příležitosti ..význ. životního jubilea.Usnesení RM3-8-13 
 
9. RM projednala dle č.j. 182/13 zprávu Státního ústavu radiační ochrany o výsledku měření 
objemové aktivity radonu v objektu Mateřské školy Měřín. RM pověřila starostu městyse, aby vyžádal 
podklady pro stavební úpravy a zajistil stanoviska nutná k provedení úprav.Usnesení RM3-9-13  
 
10. RM rozhodla pro kancelář účtárny koupit nový počítač s dostatečnou kapacitou. Výběrem 
počítače pověřuje RM starostu. Stávající počítač bude předán do kanceláře pečovatelské službu v 
Penzionu. Usnesení RM3-10-13 
 



11. RM projednala žádost KÚ Kraje Vysočina o vyjádření k žádosti ICOM transport a.s. Jihlava o 
udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy na lince 760553 Jihlava–Puklice–
Kamenice–Kamenice,Řehořov–Měřín – Velké Meziříčí dle č.j. 186/13. RM rozhodla sdělit žadateli, že 
k udělení licence nemá žádné připomínky. Usnesení RM3-11-13 
 
12. RM projednala návrh Smlouvy o dílo J 0025A 13 se Zdravotním ústavem v Ostravě na poskytování 
laboratorních služeb pro provozování pedikury. Tato smlouva nahradí Smlouvu o dílo JO516A04. RM 
rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM3-12-13 
 
13. RM rozhodla schválit Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM3-13-13 
 

 
 

USNESENÍ č.   1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO 
DNE 25.2.2013 

 
 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
 
I.SCHVALUJE 
 
1. Program jednání ZMM 1/2013 
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 1/2013 
3. Zprávu kontrolního výboru. 
4. Zprávu finančního výboru a plán činnosti finančního výboru na rok 2013. 
5. Rozpočtové opatření č.1/2013 ze dne 25.2.2013 ve výši 82.123,- Kč. 
6. Účetní závěrku městyse Měřín za rok 2012 
7. Zahrnutí území obce do působnosti MAS MOST Vysočiny, o.p.s.v období 2014 až  2020. 
8. Prodej pozemku p.č.187/34 v k.ú. Měřín za cenu 50,-Kč/m2. 
 
II .BERE NA VĚDOMÍ   
 
1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva městyse Měřín 
2. Informace z jednání rady městyse. 
3. Rozpočtové opatření č.8 /2012 ze dne 31.12.2012 ve výši 270.000,- Kč. 
4. Informace o sokolovně. 
 
 
III. POVĚŘUJE 
 
1.Starostu jednáním o prodeji domu č.p. 101.     
2.Starostu vypracováním a podáním žádosti o převod pozemků z vlastnictví státu zapsaného 
    na LV MNV Měřín do vlastnictví městyse Měřín 
 
 
IV. NESCHVALUJE 
 
1.Prodej akcií České spořitelny a.s.  
 
 
 
 Ivo Rohovský      Ing. Jiří Servít 

místostarosta      starosta  

 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Statistika obyvatelstva k 1.1.2013 
M ě ř í n    +     P u s t i n a 
 
V roce 2012 se : 
Narodilo  celkem                        13 dětí          -     5 chlapců , 8 děvčat 
 
Přistěhovalo se                         24 obyvatel 
 
Odstěhovalo se                         44 obyvatel 
 
Zemřelo                                    9 obyvatel    -     5 mužů, 4 ženy 
K 1.1.2013                         c e l k e m                 1 936   obyvatel 
 
z toho  
Měřín     1780 obyvatel  905 mužů 
        875 žen 
Pustina      156  obyvatel  78 mužů 
        78 žen 
 

 
 
 
 

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 
Prodejné :  Doporučená cena : 8,- Kč včetně DPH 
Telefon/ Fax :  566 544 222 / 566 545 005                  E – mail : sprava @merin.cz 
 

 



Informace o plánovaných investičních akcích v roce 2013 

Sokolovna 

 Zastupitelstvo městyse Měřína rozhodlo o celkové rekonstrukci budovy sokolovny, kde 
v současné době probíhají průzkumy statiků a stavebních odborníků. Poté bude následovat zadání 
zpracování několika studií využitelnosti budovy. Po vyhodnocení stavební komise a zastupitelstva 
bude zadáno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace k provedení stavby a následně 
výběrové řízení na dodavatele stavby a poskytovatele úvěru. Předpokládaná cena rekonstrukce by se 
mohla pohybovat mezi   15 až 20 mil. korun. 
 
Zateplení budovy radnice 
 

V loňském roce jsme získali dotaci ve výši  1,5 mil. korun  z operačního  programu životního 
prostředí na zateplení budovy radnice, výměnu  oken a dveří za účelem úspory energií.  V současné 
době je zpracováván projekt pro provedení stavby a bude následovat výběrové řízení na dodavatele 
stavby, která musí proběhnout v letošním roce. Celková cena stavby před výběrovým řízením dle 
projektu je okolo 3 mil. korun. 
 
Rekonstrukce zeleně na ulici Náměstí 
 

Stejně tak, jako na zateplení radnice získal městys  dotaci  1,5 mil. korun na „ Komplexní 
obnovu zeleně v centru Měřína“  z operačního fondu životního prostředí.  V současné době probíhá 
kontrola výzvy k výběrovému řízení orgánem OPŽP v Praze. Po schválení bude vybrán dodavatel 
k provedení úprav. 
 
Kanalizace na ulici Na Nivech 
 

Jedna z posledních ulic, ve které ještě není rekonstruována kanalizace je ulice Na Nivech.  
Stavba bude realizována ve spolupráci se Svazem vodovodů a kanalizaci Žďársko, kde se obec bude 
podílet 30% celkové ceny, tedy 660 tis. korun z celkové částky 2,2 mil. bez DPH.  Stavba bude 
zahájena v květnu a ukončena nejpozději do konce srpna. Výběrové řízení na dodavatele stavby 
provede SVK Žďársko. 
 
Výstavba inženýrských sítí pro RD Balinka - II.etapa 
 

Po realizaci inženýrských sítí v lokalitě „Balinka - I.etapa“  byly prodány parcely pro výstavbu 
čtyř rodinných domů.  V této etapě byly již  provedeny  hlavní  rozvody  vody,  plynu,  kanalizace, 
osvětlení a komunikace  pro rozšíření výstavby tak, že možnost zasíťování dalších 12 pozemků pro 
výstavbu RD  „Balinka- II.etapa“ již nebude znamenat takový náklad, jako v etapě první.  Zájemců o 
výstavbu rodinných domků přibývá. V této etapě však bude nutné provést ještě přeložku vysokého 
napětí, které v současné době tyto pozemky křižuj ( cca 2 mil. Kč).  Domky by měly vyrůst od 
stávajících  parcel směrem k Jihlavě s tím, že by zůstal zachován prostor bývalého hřiště pro 
odpočinek a trávení volného času nových obyvatel Měřína.  
 
Komunikace na ulicích Poštovní, Zahradní, Družstevní a Za Hřbitovem 
 

V období letních prázdnin dojde ke konečné úpravě povrchu  komunikací  na výše uvedených 
ulicích, po uplatnění další reklamace stávajícího povrchu, a to na ulici Zahradní.  Ulice Družstevní byla 
zatížena zvýšenou dopravou stavby kanalizací, a proto na ní proběhne také oprava zbroušením 
stávajícího povrchu a položením nového koberce s úpravou vjezdů do stávajících garáží. Ve 
výběrovém řízení  byla  vysoutěžena celková cena 2,6 mil. Kč bez DPH.  



Informace kabelové televize 
 
Kabelová televize Měřín šíří televizní signál jak analogově ( zůstane zachováno ve stávající podobě, 
ale nebude dále rozšiřováno),  tak již většinu programů digitálně. V současné době přibývá spoustu 
nových českých televizních kanálů, které se Vám budeme snažit zpřístupnit, ovšem pouze již 
technologií digitální. Majitelé nových televizorů již mají digitální přijímač zabudován, majitelé  
starších  televizorů, pokud budou chtít nové programy přijímat, si budou muset pořídit digitální 
pozemní přijímač ( SET TOP BOX) – cenově se tato zařízení pohybují v rozpětí  500,-Kč až do několika 
tisíc korun s ohledem na různé funkce, např. nahrávání apod. 
V současné době vysíláme digitálně české a slovenské pořady na kanálech UHF -37,38,39 a 40. 
 
Od března bude pokusně spuštěno digitální vysílání následujících programů: 
Na kanále 22 – PRIMA LOVE, PRIMA ZOOM, ÓČKO,  ŠLÁGR  a  rádio PROGLAS 
Na kanále 24 – FANDA, SMÍCHOV, TELKA,  POHODA  a NOVA HD (vysoké rozlišení) 
 
Po zkouškách a testech bude v dubnovém zpravodaji uveden kompletní seznam analogových a 
digitálních programů. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 Neznámé pečetě měřínských cechů 

 

 

V roce 2011 bylo uveřejněno v ročence „Západní Morava“ pojednání  Mgr. Martina 

Štindla PhD., ředitele Státního archivu Žďár nad Sázavou, pracoviště Velké Meziříčí, které 

neslo název: „Neznámá sfragistika měřínských cechů“. Tato studie Dr.Štindla je dosti rozsáhlá 

a podrobná a já se pokusím pokud možno ve stručnosti přiblížit čtenářům její obsah. 

 V červnu roku 2009 našel pan Václav Šoukal, externí spolupracovník Muzea Vysočiny 

v Třebíči, mezi obcemi Budíkovicemi a Okřešicemi volně roztroušená tři pečetidla /“typáře“/ 

soukenického cechu měřínského. Odlehlá poloha okřešického lesa, kde pečetidla byla 

nalezena, připomíná někdejší spojnici mezi Třebíčí a Měřínem v dávné minulosti. Jak se 

pečetidla dostala do těchto míst je záhadou a my se nebudeme pokoušet o žádné hypotézy. 

Nejedná se o výskyt pečetidel obecních, ale cechovních. Tímto nálezem západomoravský 

Měřín usměrní představy o sfragistice /nauce o pečetích/ poddaných městeček. Výjimečnost 

toho objevu podtrhuje navíc fakt, že se jedná o trojici pečetidel pravděpodobně z r. 1772 

jednoho jediného cechu a to cechu soukenického, nalezenou na společném místě. 

Z písemných pramenů zjišťujeme, že soukenické řemeslo v Měříně se objevuje již v 16. století 

a v sedmdesátých letech 17. století tvoří již sebevědomou organizaci, jejíž představitelé 

potlačují konkurenční profese. Producenti sukna se opakovaně vyskytují v okruhu 

měřínských konšelů a obecních starších a počátkem 18. století soukeníci zastávají pozici 

prvního cechu v městečku. 

 S výrobou sukna jsou spojena všechna 3 pečetidla a jejich symbolika je v podobě 

používaných nástrojů. Znaková pole pečetí nejnápadněji vyplňují postřihačské nůžky se 

soukenickými kramlemi tzv. šerhaklemi. Bližší identifikaci pečetidel obstarávají opisy. Na I. a 

II. pečetidlu jednoznačně přečteme slova „soukenické řemeslo“ a jméno „městečka Měřína“. 

Opis III. pečetidla je nesrozumitelný s převahou písmen M, S, R. 

 



 
 

                                     

I. pečetidlo má reprezentativní provedení a má průměr 42mm. Předpokládáme, že bylo 

určeno ke „svátečnějšímu“ stvrzení zásadních dokumentů.     

II.pečetidlo mladší má průměr 32mm a vzniklo pro potřeby standardního ověřování 

v běžném administrativním styku. Toto pečetidlo nese přímo v pečetním poli letopočet 1673, 

který jej datuje do sedmdesátých let 17. století.   

III.pečetidlo primitivnějšího vzhledu se oběma předchozím vymyká. Sloužilo pravděpodobně 

ve funkci kolku či pečeti, jež sloužila k označování písemností, ale i řemeslných výrobků 

cechu. 

 Zmínky o působení soukenického cechu se s určitým předstihem /1671/ objevují už 

také v písemných pramenech. Můžeme říci, že na sklonku třetí čtvrtiny 18. století 

samostatné cechovní organizace utvářejí nejen měřínští soukeníci, ale i tkalci, ševci, pekaři, 

mlynáři a kožešníci. Nejstarší ze zdejších doložených cechů byli řezníci z r. 1607 a krejčí z r. 

1613. V letech 1772 – 1773 se již neuvádějí. K trvale aktivním cechům náleželi měřínští ševci 

– 1625, tkalci – 1631 a již zmínění soukeníci z let 1671. Všechny tři artefakty nalezené 

v třebíčském okrese jsou uloženy v Muzeu Vysočiny v Třebíči. 

Nalezená pečetidla /typáře/ měřínských soukeníků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.                                     II.                                         III. 

 

        Mgr. Oldřich Hnízdil 

                                                                kronikář městyse 

 
 

 



Malé ohlédnutí 
 Jaro klepe na dveře, ale od posledního vydání zpravodaje se v Měříně uskutečnilo několik 
významných akcí a my je tímto připomínáme. 

 
24. prosince 2012 – Živý betlém 

 I když bylo na Štědrý den velmi špatné počasí , na  šest desítek herců z Měřína sehrálo 

představení o narození Páně už podeváté za velkého zájmu diváků . Opět se potvrdilo, že tato událost 

je v Měříně vždy jednou z největších. 

 Nové nastudování příběhu bylo velmi nápadité a jako každá rok trochu jiné.  

 Za všechny diváky, ale i občany děkujeme všem dobrovolným pořadatelům  této velice 

náročné akce, hercům  a současně i všem sponzorům, bez kterých by představení nemohlo být 

v takové míře zajištěno.  Ještě jednou velké díky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystřihované betlémy 

Ve dnech od 24.12. do 26.12 byla možnost si v obci Netín prohlédnout unikátní 

výstavu tradičních, převážně papírových, vystřihovaných českých betlémů. Tyto betlémy 

byly vystřiženy a sestaveny podle původních předloh.  

Poté se výstava přestěhovala na faru do Měřína, kde byla otevřena od 29. 12. 2012 
do 6. 1. 2012. I v tomto případě patří dík organizátorům akce. 

 

 

 

 

http://www.novinyvm.cz/obr/nvm/4662.jpg


Tříkrálová sbírka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. a 12 1. . I.kolo prezidentských voleb 

Výsledky I. kola  v Měříně : Miloš Zeman  487 hlasů 41,70% 
    Jiří Dienstbier  148 hlasů 12,67 % 
    Jan Fischer  146 hlasů 12,50 % 
    Karel Schwarzenberg 143 hlasů 12,24 % 
    Zuzana Roithová   98 hlasů  8,39 % 
    Vladimír Franz    71 hlasů 6,08 % 
    Taťana Fischerová   36 hlasů 3,08 % 
    Přemysl Sobotka   23 hlasů 1,97 % 
    Jana Bobošíková   16 hlasů 1,37 % 
 

25. a 26.1. II. kolo prezidentských voleb 
 
Výsledky II. kola v Měříně : Miloš Zeman  840 hlasů 66.77 % 
    Karel Schwarzenberg 418 hlasů 33,23 % 
 

 



2. února 2013 – maškarní průvod 
 

V sobotu 2. února prošel naším městysem opět tradiční průvod pestrých  masek, které 

doprovázeli příznivci- obyvatelé Měřína. O smích, vtip, zpěv a muziku nebyla nouze.  

Poděkování  patří všem - maskám, jejich příznivcům a těm, kteří přispěli k dobré náladě svým 

pohoštěním a samozřejmě pořadatelům, kterých se týkaly spíše starosti s maškarním průvodem 

spojené. Akce se podařila a my se už nyní těšíme na příští „maškaru“ v roce 2014. 

Fotografie z letošního maškarního průvodu budou v nejbližším termínu zveřejněny na 

měřínských www. stránkách a na kabelové televizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dětské šibřinky 

Po třech letech se v Měříně konaly tradiční "Dětské šibřinky" s Kolpingem. Vzhledem k tomu, 

že podobné akce není možné pořádat v místní Sokolovně a jiný podobný prostor v naší obci není, 

oslovili jsme provozovatele "Bowling pub Zeppelin". Díky jejich vstřícnému postoji jsme mohli 

oblíbenou akci pro děti po "krátké" pauze znovu pořádat. Touto cestou chceme poděkovat 

provozovateli, dobrovolníkům a sponzorům, díky kterým jsme mohli akci, které se zúčastnilo cca. 95 

dětí s doprovodem, uskutečnit. Velká i malá tombola, program i hry pro děti i rodiče navázaly na naši 

dlouholetou tradici našich akcí pro děti.     

 

za KR Měřín 

Karel Pacal 

 
 
 

 
 
 
 



Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Měříně za rok 2012 

Zásahy a námětová cvičení: 

3.2.  Asistence při pálení Agro 
4.2.  Námětové cvičení dýchací techniky Sokolovna 
3.4.  Požár bytu Velké Meziříčí 
18.4.  Požár chaty Hrbov 
19.4.  Námětové cvičení plnění letadla 
29.4.  Požár lesa Uhřínov 
29.4.  Požár lesa Baliny 
1.5.  Planý poplach 2x při pálení čarodějnic 
2.5.  Požár lesa Velké Meziříčí 
8.5.  požár trávy středisko Agro 
19.5.  Požár lesa Velké Meziříčí 
27.5.  Požár lesa Velké Meziříčí 
12.6.  Námětové cvičení Lisovny plastů Velké Meziříčí 
16.7.  Požár kamionu dálnice D1 
26.7.  Požár trafa 
6.8.  Požár rodinného domu Kochánov 
13.8.  Požár kombajnu H.Radslavice 
20.8.  Požár výrobní haly Velké Meziříčí 
1.9.  Námětové cvičení Chlumek 
24.9.  Námětové cvičení peč.dům Velké Meziříčí 
9.12.  Hledání dívky Velké Meziříčí 
 



 

Š K O L N Í   O K É N K O …………. 
 

 Zápis dětí do Mateřské školy Měřín 
na školní rok 2013-2014 

se uskuteční dne 24. dubna 2013 
od 8.30- 15.30 hod. 

 
Základní podmínka přijetí: 

 Dítě má povinné očkování  ( zákon 258/2000Sb.) 
 
Kritéria přijímání dětí do MŠ : 

 Všechny 5 -leté děti v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky 

 Děti podle věku( datum narození) k celodenní docházce v pořadí 
od nejstaršího po nejmladší  do 3 let věku  a do počtu volné 
kapacity 

 Děti podle věku s polodenní docházkou  

 Děti mladší než 3 roky podle věku –pokud je volná kapacita 
školy a  matka nastupuje do zaměstnání .  

 
     Děti nastupují do MŠ  bez plínek, mají upevněny základní 
hygien. návyky- mytí rukou, smrkání, používání WC,.. 

Samostatně jí lžící a píjí z hrnečku, nejmladší  děti by se měly 
umět částečně obléct samy. 
 
Žádost o přijetí do MŠ si vyzvednete v den zápisu  v mateřské škole. 
                                                               Jana Janů, řed. MŠ Měřín 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z á k l a d n í   š k o l a … 

 

Vánoce jsou sice už za námi, ale připomeňme si ještě, co se v naší škole dělo před 

nimi. Každoročně probíhá sportovní soutěž ve skoku vysokém Vánoční laťka. Účastníky jsou 

žáci II. stupně, kteří zápolí ve dvou věkových kategoriích.  Také letos jsme byli svědky mnoha 

kvalitních sportovních výkonů. Výsledky byly následující: 

I.  kategorie – chlapci 6. a 7. roč.                    
l.  Vladislav Koyš                7. A        135 cm                                                                              
2.  Patrik Prchal                        7. A        130 cm                     
3.  Jan Homola                     7. B        120 cm                     
 
II. kategorie – dívky 6. a 7. roč. 
1.  Pavla Jašová                    7. B        143 cm 
2.  Lenka Švestková             7. B        125 cm 
3.  Eva Munduchová            7. B        120 cm 
 
III. kategorie – chlapci 8. a 9. roč.                 
1.  Pavel Jůda                    9. B             161 cm                    
2.  Václav Crkal                9. A             152 cm                    
3.  Václav Coufal              9. B              143 cm                   
 
IV. kategorie – dívky 8. a 9. roč.  
1.  Veronika Bartáková    9. A           135 cm 
2.  Hana Prušová               9. B           130 cm 
3.  Marcela Svobodová      8. B          130 cm 
 

Pavel Jůda nás zároveň úspěšně reprezentoval v okrskovém kole ve Velkém Meziříčí. 

Vánoce jsou svátky radosti a rozzářených dětských očí. Ne všichni však mají to štěstí, 

aby je mohli trávit se svými nejbližšími. A jiní si naopak rádi připomenou atmosféru dětských 

Vánoc, i když sami ve svém okolí žádné malé děti nemají. Proto se děti z prvního stupně 

vydaly do měřínského penzionu pro starší občany, aby jeho obyvatelům zazpívaly známé 

vánoční koledy. Obyvatelům penzionu se návštěva dětí velmi líbila a snad jim i připomněla 

jejich vlastní dětská léta. Podobnou akcí bylo i zpívání dětí z prvního stupně u vánočního 

stromku před obecním úřadem.  

Začátkem ledna proběhl dvoudílný cyklus přednášek společnosti Partners na téma 

finanční gramotnost. Toto téma je v současnosti velmi bolavým problémem, protože řada 

lidí nedokáže do důsledků zvážit nakládání se svými finančními prostředky a často se dostává 

do dluhových pastí. Je proto třeba se na vzdělávání v této oblasti zaměřit už na základní 

škole. Přednášející Ing. Šimková deváťáky seznámila s nejdůležitějšími pojmy ze světa 

finančnictví a s riziky, která je mohou velmi brzy potkat.   

 



 

 V lednu se obě třídy 9. ročníku zúčastnily natáčení soutěžního pořadu 
Bludiště v ostravské redakci České televize. Školu reprezentovalo družstvo 9. B ve 
složení Nikola Syslová, Marie Šulová, Jan Matoušek a Pavel Juda. A reprezentovali 
více než úspěšně, protože se jim podařilo třikrát zvítězit a odnést si tak finanční 
hotovost i zajímavé ceny. Pro všechny to byla zajímavá zkušenost a navíc zábavný 
dvoudenní pobyt v Ostravě. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dne 16. ledna uspořádal Jakub Lír z 8. B přednášky pro žáky 1. – 4. ročníků na téma 
akvaristika. Děti ze všech tříd byly pozorné a kladly mu celou řadu otázek. Nejvíce se 
přednáška – alespoň podle ohlasu – líbila v 1. ročníku.  

Školní parlament vyhlásil na období leden až květen, která si klade za cíl pomoci 

sběrem víček z PET lahví malé Aničce. Anička je šestiletá holčička, která trpí vzácnou 

genetickou vadou – Rett syndromem. Tato nemoc se léčí biologickou léčbou, kterou nehradí 

zdravotní pojišťovna. Byla vyhlášena veřejná sbírka, do které se chceme zapojit i my. V 8. B 

vyrobili řadu plakátů, které rozmístili po škole i v některých veřejných prostorách naší obce. 

Do vestibulu školy instalovali velkou krabici na prázdná víčka. A teď už se jednom sbírá. 

Sebraná víčka budou odevzdána organizátorům sbírky a výtěžek převeden na Aniččino konto. 

        Mgr. Iva Kolářová 

  Termíny uzavírek Měřínského zpravodaje – rok 2013 –sprava@merin.cz 
 
      2-2013  24.4.2013 
      3-2013  25.6.2013 
      4-2013  27.8.2013 
      5-2013  29.10.2013 
      6-2013  16.12.2013 
 



 
F A R N Í   O K É N K O : 

CO  JE TO KONKLÁVE? 

      Termín konkláve pochází z latinského výrazu „cum clave“ (s klíčem), který odkazuje ke 

způsobu, jak volba papeže probíhá. Aby byla zajištěna skutečně svobodná volba, musí být 

zamezeno možnosti kardinály ovlivňovat. To se v minulosti dělo a významní panovníci se do 

volby papeže často vměšovali. Od kardinálů a všech ostatních, kteří jsou konkláve přítomni 

(ceremonáři, zpovědníci, lékaři atd.) je pod přísahou a trestem exkomunikace vyžadována 

naprostá mlčenlivost a je jim zakázána jakákoliv korespondence. V Sixtinské kapli, kde probíhá 

volba, ani v penzionu Santa Marta, kde jsou kardinálové ubytováni, nesmějí mít volitelé u sebe 

telefon, nesmějí číst noviny, poslouchat rádio atd. Je zakázáno cokoliv nahrávat a soukromé 

poznámky musejí být spáleny spolu s volebními lístky. Konkrétní pravidla, která určují průběh 

volby nového papeže, obsahuje apoštolská konstituce papeže Jana Pavla II. "Universi Dominici 

Gregis" z roku 1996. Podle tohoto dokumentu, kterým byl v několika bodech změněn dřívější 

způsob volby, svolává konkláve děkan kardinálského sboru do patnácti dnů od uprázdnění 

papežského stolce.  Motu proprio Benedikta XVI. Normas nonnullas o některých úpravách ve 

stanovách pro volbu papeže je „usnadnění průběhu volby papeže“. Benedikt XVI. ponechal 

netknutou zásadu, po 15 dnech uprázdněného stolce (sede vacante), ale nikoli déle než po 20 

dnech. Připojil však výslovnou možnost, podle níž kardinálové mohou uspíšit začátek konkláve, 

pokud to uznají za vhodné a pokud jsou všichni kardinálové voliči přítomni. Volby nového 

papeže se povinně účastní všichni kardinálové, kteří nedovršili 80 roků svého věku. Dnes je 

kardinálů volitelů 117. Těsná většina 61 pochází z Evropy. Vůbec nesilnějším národem jsou 

Italové, ti mají mezi kardinály 28 zástupců. Spekuluje se nad tím, odkud bude nový papež 

pocházet. Je zajímavé, že od roku 1522, kdy byl zvolen Nizozemec Hadrián VI., až do roku 

1978, kdy byl zvolen Polák Jan Pavel II., byli všichni nástupci sv. Petra italského původu. Ještě 

před zahájením konkláve se kardinálové scházejí k tzv. generálním kongregacím, kde pod 

předsednictvím kardinála děkana projednávají různé záležitosti spojené s volbou. Kardinálové 

diskutují o problémech, jimž církev čelí, a informují o situaci ve svých zemích. „Nová 

konstituce zakazuje jakékoli dohody mezi kardinály, ale dovoluje vzájemnou výměnu idejí a 

názorů. První den konkláve se všichni kardinálové s právem volby sejdou k ranní mši ve 

Svatopetrské bazilice ve Vatikánu. Poté se v průvodu odeberou do Sixtinské kaple, kde ještě 

téhož dne proběhne první kolo volby. V následujících dnech probíhají dvě volby dopoledne a 

dvě odpoledne. Volba je tajná a volí se pomocí hlasovacích lístků. V první fázi volby je pro 

zvolení nového papeže třeba dvoutřetinové většiny hlasů. Volitelný je každý, kdo je biskupem 

nebo se jím může stát. Pokud se tímto způsobem nepodaří zvolit nového papeže během prvních 

tří dnů konkláve, je vyhlášena jednodenní přestávka, během které mají kardinálové prostor k 

modlitbě a vzájemným poradám. Následuje nová série skrutinií po tři dny. Jsou-li absolvovány 

tři bezvýsledné série, přistoupí se k hlasování s nadpoloviční většinou hlasů. Po ukončení volby 

je zvolený dotázán, zda volbu přijímá. Je-li odpověď kladná, následuje otázka ohledně jména. 

Tento zvyk sahá do raného středověku, ale odvolává se na samotné evangelium, kde Kristus 

apoštola Šimona nazývá Petrem. Konkláve končí v okamžiku, kdy nově zvolený papež vysloví 

souhlas se svým zvolením. Zvykem je, že o výsledku volby se lid shromážděný na náměstí sv. 

Petra dozvídá díky bílému kouři vycházejícímu z komína Sixtinské kaple. Zvolení nového 

papeže je oznámeno z lodžie baziliky sv. Petra. 

 



 

 

MATRIKY VYPRAVUJÍ 
                                       

KŘTY 

Marie Zdislava Večeřová z Měřína                           13.01.2013 
          Jan Zdvihal z Měřína                                                   20.01.2013    
          Karla Marie Sýkorová z Blízkova                              17.02.2013 
          Šárka Marie Syslová z Černé                                      17.02.2013 
          Jana Havelková z Měřína                                            17.02.2013 

                                      

POHŘBY 

        Marie Smejkalová z Dobronína        *1924                 02.01.2013 
        Josef Vávra z Milíkova                        *1942                 03.01.2013 
        Bohumír Kučera z Pustiny                 *1935                 23.01.2013 
        Marie Vaculová z Chlumku               *1940                 02.02.2013 
        Jan Vrška z Měřína                             *1932                  06.02.2013 
        Marie Krčálová z Moravce                *1925                  08.02.2013 
        Marie Pragerová z Habartova          *1928                  11.02.2013 
        Konrád Mráz z Meziříčka                  *1928                  27.02.2013 
 

Z KALENDÁŘE FARNOSTI 
 
     19.03.2013  Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 
      24.03.2013   Květná neděle 

28.03.2013   Zelený čtvrtek 
29.03.2013  Velký pátek 
30.03.2013   Bílá sobota – velikonoční vigilie  

      31.03.2013   SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
08.04.2013    Slavnost Zvěstování Páně    
17.04.2013   ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 
05.05.2013  První svaté příjímání v Měříně 

 

Krátké zprávy 

 Pobožnost Křížové cesty v našem kostele během postní doby je vždy v pátek půl hodiny před večerní 
mší sv. tj. 17.30 a v neděli ve 14.00 odpoledne. 

 Na Květnou neděli při mši sv. v 9.00 hod bude žehnání ratolestí. 

  Na Zelený čtvrtek bude v brněnské katedrále v 9.00 hod. mše svatá, tzv. Missa chrismatis, při níž otec 
biskup posvětí oleje a kněží obnoví své kněžské závazky. Všichni jsou k této slavnosti srdečně zváni. 

  Velký pátek je den přísného postu tj. půst od masa a půst újmy. 

  Na Velký pátek a Bílou sobotu bude vždy v 7.00 hod. ráno v kostele slavena společná modlitba 
ranních chval (brevíář). K této modlitbě církve jste všichni srdečně zváni. 

  Na Bílou sobotu bude příležitost k návštěvě kostela přes celý den –  až do večerní velikonoční vigilie 

  V neděli na slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou při všech bohoslužbách žehnány pokrmy. 

  Adorační den (17.04.) zahájíme v 7.00 hod mší sv. a po ní bude vystavena Nejsvětější Svátost 
k soukromé adoraci až do 17.30 hod odpolední, kdy bude společně ukončena svátostným 
požehnáním. Po té bude následovat v 18.00 mše sv. 

 



 

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 

Začátkem ledna proběhl v České republice již třináctý ročník Tříkrálové sbírky. Na 
území brněnské diecéze se zapojilo téměř dvanáct tisíc koledníků, kterým bych rád 
aspoň touto formou poděkoval. Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen 
do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu 
pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit nevlídným počasím ani 
nevlídným přijetím. Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i 
jejímu vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do 
sbírky finančně přispěli. V naší diecézi dosáhl výtěžek Tříkrálové sbírky částky přes 
osmnáct milionů korun, díky nimž bude podpořeno mnoho záměrů a projektů charitní 
činnosti ve prospěch lidí v nouzi. Patří k nim např. nákup polohovacích postelí nebo 
invalidních vozíků pro klienty pečovatelské služby na Znojemsku, výstavbu nového 
chráněného bydlení a dílny pro lidi s mentálním postižením na Vranově u Brna a řada 
dalších. 

Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc lidem v nouzi a provázím vás v modlitbě     

                                     biskup Vojtěch Cikrle 

 

TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA    2013 
  
Měřín + Pustina             51 206 Kč 
Černá           6 765 Kč 
Chlumek          7 307 Kč 
Geršov + Nová Zhoř        4 690 Kč  
Blízkov       10 860 Kč 
Dědkov         3 150 Kč 
Milíkov + Kyjov            5 845 Kč 
Pavlínov      13 860 Kč 
Meziříčko        6 169 Kč 
Jersín         4 980 Kč 
---------------------------------------------------------- 
         celkem     114 832 Kč 

 

 Rok  2010   ……………………………………… 107 977 Kč 

 Rok  2011   ……………………………………… 111 574 Kč 

 Rok  2012   ……………………………………… 116 218 Kč 

 

 



Bohoslužby o velikonocích 
 

       Květná neděle                        9.00 ; 11.00 
       Zelený čtvrtek                                18.00 
       Velký pátek                                18.00    
       Bílá sobota                                  19.30 
       Neděle Zmrtvýchvstání             9.00 ; 11.00 
       Pondělí velikonoční                      9.00 
 

Zpověď před velikonocemi 

  Úterý       26.03.          13.00 – 18.00      cizí zpovědníci 
  Středa      27.03.          16.00 – 17.30 
 

 
 

B l a h o p ř á n í ! 
V měsíci únoru se dožil významného životního jubilea vážený pan Mons. František Hrůza. 

Od března roku 1959 byl po víc jak 50 roků duchovním správcem naší měřínské farnosti. 
Provedl naši farnost přes složitá úskalí let padesátých i sedmdesátých minulého století až do první 
desítky roků jednadvacátého století.  

Za dobu svého působení uskutečnil největší a nejrozsáhlejší opravy a rekontrukce našeho 
kostela Sv. Jana Křtitele, jeho okolí i fary. Žádný z jeho předchůdců tak rozsáhlé práce na svěřených 
nemovitostech neprovedl. 

Za léta činorodé práce našemu panu farářovi, otci Františku Hrůzovi děkujeme. Děkujeme i za 
příkladnou spolupráci se samosprávou našeho městečka. Přestože již má v Měříně svého nástupce, 
našim panem farářem stále zůstává.     

Do dalších roků mu přejeme pevné zdraví, životní pohodu a stále stejný optimismus. 
 
 Ivo Rohovský   a   Ing. Jiří Servít 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZUBNÍ ORDINACE MĚŘÍN - MUDr. Votruba - Ordinační hodiny : 

Pondělí    od  11.00  hod  do 16.00 hod 
Středa      od  13.30 hod  do  15.45 hod 
Čtvrtek     od 11.00 hod  do  13.00 hod 

Telefon : 737 867 964   606 569 273 (sestra) 



I n z e r c e : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 PRÁŠKOVÁ LAKOVNA - KOMAXIT, tryskání - 

pískování, ul. Mlýnská 9616 - Jihlava, tel.: 777 326 863, 

www.Lakoma.cz 

 
 

https://email.seznam.cz/redir?hashId=3691323359&to=http%3a%2f%2fwww%2eLakoma%2ecz


 
 


