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ZPRÁVY Z RADNICE …………………………………………… 

USNESENÍ č.   3/2013 
ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 1.7.2013 
 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
I.SCHVALUJE 
1. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 3/2013. 
2. Návrh ředitelky Základní školy Měřín na doplnění programu jednání o rozšíření kapacity ve  školní 
družině  
3. Program jednání ZMM 3/2013 
4. Zprávu kontrolního výboru. 
5. Zprávu finančního výboru . 
6. Nákup pozemků p.č. 1294/29 a p.č. 187/30 v k.ú. Měřín do 
   vlastnictví městyse Měřín s tím, že náklady s prodejem spojené hradí prodávající. 
7. Výběr dodavatele na akci „Zateplení obecního úřadu Měřín“ – Gremis s.r.o. Velké Meziříčí. 
8. Dodatek č.2 mezi městysem Měřín a Content s.r.o. na akci „Měřín, lokalita Balinka- I.etapa“. 
9. Smlouvu mezi městysem Měřín a SVK Žďársko na projektovou dokumentaci „Měřín – kanalizace 
Pustina“. 
10. Smlouvu mezi městysem Měřín a SVK Žďársko na akci „ Měřín ul.Na Nivech, rekonstrukce 
     kanalizace. 
11. Smlouvu mezi městysem Měřín a Gremis, s.r.o. na akci „ Měřín ul.Na Nivech, rekonstrukce 
     kanalizace – komunikace“. 
12. Smlouvu mezi městysem Měřín a Dopravoprojekt Ostrava na studie úprav rekonstrukce 
     náměstí . 
13. Nákup zařízení pro zkapacitnění internetu po kabelové televizi. 
14. Konečnou studii  rekonstrukce sokolovny. 
15  Zadání výběrového řízení na dodávku projektové dokumentace na rekonstrukci budovy 
     „Sokolovny“ dle zpracované studie. 
16. Znění smlouvy na projektovou dokumentaci na protiradonové opatření v budově MŠ Měřín. 
17. Rozpočtové opatření č. 5/2013/3ZM ze dne 1.7.2013 ve výši 714.370,09 Kč. 
II. ROZHODLO 
1.Že v případě, že občanským sdružením „ Klub českých turistů Měřín, o.s.“ bude v budoucnu 
vybudována rozhledna na Dědkovské hoře, převezme, bude-li to právně možné, tuto rozhlednu do 
majetku městyse Měřín, pokud by došlo k zániku občanského sdružení „Klub českých turistů Měřín.“ 
2.Nepokračovat v žádosti o poskytnutí dotace z MŽP na akci „Zateplení Sokolovny Měřín“,  
   č. projektu 2751404. 
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. 4/2013/2RM ze dne 12.6.2013 ve výši 0,-Kč. 
III. POVĚŘUJE 
1. Ředitelku školy podáním žádosti o změnu kapacity školní družiny při ZŠ Měřín na MŠMT 
    prostřednictvím KÚ Vysočina. 
2. Starostu jednáním s KÚ Kraje Vysočina o umístění chodeckého zpomalovacího semaforu u 
   přechodu na silnici  II/602 u Hasičské zbrojnice v Měříně. 
3.Starostu objednáním  cenové  nabídky na  umístění chodeckého zpomalovacího semaforu u 
   přechodu na silnici  II/602 u Hasič. zbrojnice v Měříně.  
4.Starostu zajištěním znaleckého posudku na dům č.p.101 a zadáním    prodeje domu v realitní 
 kanceláři. 



5.Starostu zadáním zpracování výzvy a zadávací  dokumentace pro 
   výběrové řízení a  zajištění výběrového řízení na zpracování projektu  „Rekonstrukce 
   sokolovny“. 
6.Starostu obesláním tří firem do výběrového řízení  na dodávku projektové dokumentace na 
    rekonstrukci budovy  „Sokolovny“ dle zpracované studie. 
 7.Starostu jednáním s firmou ECENTRE o možnosti zapojení se do aukce energií pro občany 
    Měřína a okolí a průběžně informovat občany . 
8.Starostu jednáním se společností E.ON o možnosti částečné úhrady a následného 
    splátkového kalendáře podílu městyse Měřín na přeložku VN v lokalitě Balinka  II.  a III.etapa. 
 
IV. UKLÁDÁ 
1.Starostovi předložit na příštím jednání tržní řád městyse. 
 
 Ivo Rohovský      Ing. Jiří Servít 

místostarosta v.r.     starosta v.r. 

 
 
Výpis  č. 11 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 17. 7. 2013  
 
1. RM schválila program jednání. 
 

2. RM projednala dle č.j. 580/13 Žádost o úpravu vjezdu na pozemek p.č. 595 a opravu plotu ….. po 
prováděné kanalizaci v ulici Za Hřbitovem. RM po místním šetření a dohodě se žadateli rozhodla 
dodat materiál s tím,že žadatelé provedou práce ve vlastní režii. Usnesení RM 11-2-13 
 

3. RM projednala dle č.j. 581/13 žádost Státního pozemkového úřadu o informace o pozemku  
p.č. 3381 v k.ú. Měřín. RM rozhodla sdělit žadateli, že část uvedeného pozemku je v nově 
zpracovávaném územním plánu zařazena do výstavby rodinných domů. Usnesení RM 11-3-13 
 

4. RM projednala dle č.j. 594/13 žádost …. o prodloužení nájemní smlouvy o nájmu nebytových 
prostor – bývalé čekárny v Hasičské zbrojnici a přilehlého pozemku, na kterém je provozovna NON 
STOP BARU do 31. 12. 2014. RM rozhodla sdělit žadatelce, že dodatek č. 3. nájemní smlouvy na výše 
uvedené nemovitosti (č.j. 26/10) z 8. 1. 2010  je uzavřen na dobu určitou do 31. 12. 2014. Usnesení 
RM 11-4-13 
 

5. RM projednala dle č.j. 586/13 pozvánku Státního pozemkového úřadu na zjišťování průběhu hranic 
pozemků v k.ú. Otín u Měřína v souvislosti s prováděním komplexních pozemkových úprav 
v uvedeném k.ú. Protože se jedná o pozemky obhospodařované LDO Měřín rozhodla RM předat 
plnou moc k zastupování v této věci řediteli LDO Měřín Karlu Klímovi.Usnesení RM 11-5-13 
 

6. RM projednala dle č.j. 603/13 žádost Klubu českých turistů Měřín o.s. o vyjádření k projektované 
stavbě dřevěné rozhledny o výšce 24,5 m na pozemku p.č. 277 v k.ú. Dědkov, který je v podílovém 
spoluvlastnictví městyse Měřín. RM rozhodla v případě výstavby rozhledny souhlasit s věcným 
břemenem na tuto stavbu a s vynětím 50 m2 z lesního půdního fondu.Usnesení RM 11-6-13 
 

7. RM rozhodla souhlasit s proplacení účtu pro SDH Měřín ve výši 1000,- Kč na občerstvení při konání 
hasičské soutěže. Usnesení RM 11-7-13 
 

8. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 101/1 v k.ú. Pustina u Měřína o výměře 23 
m2.Usnesení RM 11-8-13 
 

9. RM projednala dle č. j. 582/13 oznámení České správy sociálního zabezpečení o výplatě invalidního 
důchodu na adresu městyse pro opatrovance ….. Dále RM projednala vyrozumívací dopis pojišťovny 
Kooperativa o výplatě náhrady jmenovanému ….za pracovní úraz. RM rozhodla zřídit zvláštní 
pokladnu pro opatrovance. Dále RM pověřuje Úřad městyse zasláním kopie Usnesení  krajského 



soudu v Brně o ustavení městyse Měřín opatrovníkem ..na adresu pojišťovny Kooperativa. Usnesení 
RM 11-9-13 
 

10. RM projednala dle č.j. 625/13 žádost o souhlas se stavbou přístřešku 5,5x4 m pro parkování 
osobního automobilu u rodinného domu na pozemku p.č. 831/2. RM nemá ke stavbě přístřešku 
připomínek. Usnesení RM 11-10-13 
 

11. RM projednala dle č.j. 626/13 žádost …. o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. 
V současné době není žádný byt v domě s pečovatelskou službou volný. RM rozhodla zařadit žádost 
do seznamu žadatelů o byt. Usnesení RM 11-11-13 
 

12. RM dle Usnesení RM 10-7-13 projednala žádost ŘSD ČR o stanovisko k dokumentaci pro stavební 
povolení „Dálnice D1 modernizace – úsek 17, km 127 Řehořov – exit 134 Měřín. 
RM rozhodla připomínkovat výšku protihlukové stěny a nedostatečně řešený odtok dešťových vod 
z povrchu dálnice v k.ú. Měřín. Usnesení RM 11-12-13 
 

13. RM vzala na vědomí uzavření smlouvy s RE solar s.r.o. týkající se financování nakládání 
s elektroodpadem ze solárních panelů (ZŠ Měřín)  vyplývající pro městys Měřín ze zákona. 
Usnesení RM 11-13-13 
 

14. RM projednala návrh WIA spol. s r.o. Vojtěšská 231/17 Praha na dodatek č. 4 ke Smlouvě o 
poskytování připojení k síti internet č. 2007-07-007. RM rozhodla návrh dodatku č. 4 schválit a 
pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM 11-14-13 
 

15. RM vzala na vědomí poskytnutí dotace 5000,- Kč Krajem Vysočina na provozní náklady 
pečovatelské služby a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace.Usn. RM 11-15-13 
 

16. RM projednala dle č.j. ….žádost … o umístění v domově s pečovatelskou službou v Měříně. 
V současné době není žádný byt v domě s pečovatelskou službou volný. RM rozhodla zařadit žádost 
do seznamu žadatelů o byt. Usnesení RM 11-16-13 
 

17. RM projednala dle č.j. 649/13 stížnost 46 občanů z ulice Jihlavská na nadměrný hluk, který 
způsobuje těžká nákladní doprava na komunikaci II/602. Hlučnost je zvýšená špatnou kvalitou 
povrchu komunikace. Občané žádají o opravu povrchu silnice. RM pověřuje starostu předáním 
stížnosti na Kraj Vysočina a Krajskou správu a údržbu komunikací a Krajskou hygienickou stanici. 
Usnesení RM 11-17-13 
 

18. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 226/1 a 226/2 v k.ú. Pustina u Měřína o 
celkové výměře 573 m2.Usnesení RM 11-18-13 
 

19. RM projednala dle č.j. 650/13 nabídku Vladimíra Doležala Pohoříčky 1 na výkon technického 
dozoru na akci Zateplení úřadu městyse Měřín. Vzhledem k tomu, že ze tří vyzvaných k podání 
nabídky je výše uvedená nabídka jediná rozhodla RM nabídku přijmout a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Usnesení RM 11-19-13 
 

20. RM rozhodla vyzvat níže uvedené firmy k předložení nabídky na zpracování projektové 
dokumentace rekonstrukce Sokolovny: 
Atelier WIK Brno 
Building Velké Meziříčí 
Penta Jihlava 
Santis Žďár nad Sázavou 
Fortis Jihlava      Usnesení RM 11-20-13 
 

21. RM projednala návrh Dodatku č. 11 ke Smlouvě o provozování a servisu televizního kabelového 
rozvodu s Nej TV a.s. Praha. RM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM 11-21-13   
 



Výpis  č.12 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 14. 8. 2013  
 
1. RM schválila program jednání. 
 

2. RM projednala dle č.j. 508/13 žádost … o koupi části pozemků p.č. 226/1 a 226/2 v k.ú. Pustina u 
Měřína o celkové výměře 573 m2. Záměr prodeje uvedených pozemků byl zveřejněn 23. 7. 2013. RM 
rozhodla ZM prodej doporučit. Usnesení RM 12-2-13 
 

3. RM projednala dle č.j.607/13 žádost … o koupi části pozemku p.č. 101/1 v k.ú. Pustina u Měřína o 
výměře 23 m2. Záměr prodeje uvedeného pozemku byl zveřejněn 23. 7. 2013. RM rozhodla ZM 
prodej doporučit. Usnesení RM 12-3-13 
 

4. RM projednala dle č.j. 641/13 žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o 
vyjádření k zamýšlenému převodu pozemku p.č. 92/2 ostatní plocha o výměře 65 m2 v k.ú. Měřín. 
RM rozhodla sdělit žadateli, že pozemek není řešen územním plánem pro obecně prospěšné účely. 
Dále sděluje, že městys má zájem na části pozemku vybudovat chodník. 
Usnesení RM 12-4-13 
 

5. RM projednala dle č.j. 655/13 žádost Státního pozemkového úřadu o sdělení zda pozemek p.č. 
1287/2 ostatní plocha v k.ú. Měřín není dotčen předkupním právem městyse. RM rozhodla sdělit 
žadateli, že pozemek není dotčen předkupním právem městyse Měřín. 
Usnesení RM 12-5-13 
 

6. RM projednala Nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově Hasičské zbrojnice č.p. 156 
se Školou umění Měřín IČ: 69648611. Uvedená smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2014 
za roční nájemné 20 000,- Kč. RM rozhodla požádat ŠUM o předložení zprávy o činnosti včetně 
kalkulace nákladů na činnost. Usnesení RM 12-6-13 
 

7. RM projednala dle č.j. 692/13 návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 15469/700 (pozemek pod 
chatou u Lalůvek). RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM 12-7-13 
 

8. RM vzala na vědomí dle č.j. 686/13 zprávu Krajské hygienické stanice na podnět (stížnost) občanů 
ulice Jihlavská na zvýšenou hlukovou zátěž způsobovanou dopravou po silnici II/602. 
Usnesení RM 12-8-13 
 

9. RM vzala na vědomí dle č.j. 681/13 Sdělení Krajského úřadu Kraje Vysočina na stížnost občanů 
ulice Jihlavská na nadměrný hluk na silnici II/602 způsobovaný dopravou. 
Usnesení RM 12-9-13 
 

10. RM vzala na vědomí dle č.j. 683/13 Zápis ze schůze představenstva LDO Měřín konané dne 9. 7. 
2013. Usnesení RM 12-10-13 
 

11. RM projednala žádost občanů z Pustiny o umístění dalšího kontejneru na plasty v Pustině. RM 
rozhodla provést monitoring kapacity v městysi a Pustině. Usnesení: RM 12-11-13 
 

12. RM projednala dle č.j.689/13 návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu na pozemku p.č. 250 v k.ú. Měřín na uložení příp.NN pro stavbu na pozemku p.č. 
166 v k.ú. Měřín. RM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu podpisem. Usn. RM 12-12-13 
 

13. RM projednala návrh investic SVK Žďársko do vodohospodářské infrastruktury v městysi pro roky 
2014 a 2015. RM rozhodla upravený návrh schválit a pověřuje místostarostu předložit jej na jednání 
SVK Žďársko a na VAS a.s. divize Žďár n.S. Usnesení RM 12-13-13 
 

14. RM vzala na vědomí odeslanou žádost na Policii ČR (č.j. 693/13) o zjištění majitelů opuštěných 
vozidel SPZ 7T7 27 28 a AKS 97 97 a odesláním výzvy majitelům k odstranění obou vozidel. Usnesení 
RM 12-14-13 
 



15. RM vzala na vědomí dle č.j. 695/13 oznámení Státního fondu životního prostředí o pozbytí 
účinnosti Rozhodnutí ministra ŽP na akci „Zateplení Sokolovny Měřín“. Vzdání se podpory bylo dáno 
rozhodnutím ZM ze dne 1. 7. 2013. Usnesení RM 12-15-13 
 

16. RM projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 
zřízením stavby plynárenského zařízení v Měříně, lokalita Balinka II. etapa s JMP Net s.r.o. Brno na 
pozemcích p.č. 1294/1, 187/3, 178/1 v k.ú. Měřín. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu 
podpisem. Usnesení RM 12-16-13 
 

17. RM projednala dle č.j. 694/13 zájem o koupi domu č.p. 101 Náměstí podaný OKAY Group CZ s.r.o. 
Znojmo zastoupenou .. ..RM rozhodla žádost předložit zastupitelstvu. 
Usnesení RM 12-17-13 
 

18. RM vzala na vědomí dle č.j. 706/13 oznámení Odboru ŽP Městského úřadu Velké Meziříčí o 
zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty k dokončení stavby 
„Měřín ulice Příčná, novostavba vodovodu a kanalizace“ veřejnou vyhláškou. Usnesení RM 12-18-13 
 

19. RM vzala na vědomí dle č.j. 705/13 schválení závěrečného vyhodnocení akce „Obnova veřejné 
zeleně v centru městyse Měřína“ podané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. 
Usnesení RM 12-19-13 
 

20. RM rozhodla schválit nákup květin a dárkového koše pro…u příležitosti její významného životního 
jubilea. Usnesení RM 12-20-13 
 

21. RM projednala dle č.j. 709/13 žádost … o dotaci při jejich účasti na 17. České námořní rallye . RM 
rozhodla žádosti nevyhovět. Usnesení RM 12-21-13  
 

22. RM vzala na vědomí dle č.j. 712/13 Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského 
úřadu Kraje Vysočina o navýšení povoleného počtu žáků na 115 ve Školní družině Základní školy 
Měřín. Usnesení RM 12-22-13 
 

23. RM vzala na vědomí poděkování starosty města Protivín za finanční pomoc poskytnutou 
městysem Měřín po povodních v letošním roce.  Usnesení RM 12-23-13 
 

24. RM projednala návrh Rozpočtového opatření 6/2013 /3 RM ve výši 119 560,- Kč v příjmové i 
výdajové části rozpočtu. RM rozhodla toto rozpočtové opatření schválit a předložit jej na jednání ZM. 
Usnesení RM 12-24-13  
 

25. RM projednala dle č.j. 716/13 žádost Vyrolatu spol.s r.o. Nymburk o spolupráci při odstraňování 
nelegálně uloženého odpadu na jejich pozemcích v k.ú. Měřín. RM rozhodla pověřit místostarostu 
odpovědí žadateli. Usnesení RM 12-25-13 
 

26. RM vzala na vědomí dle č.j. 718/13 odpověď Krajské správy a údržby silnic Vysočiny na stížnost 
občanů z ulice Jihlavská na nadměrný hluk způsobovaný dopravou na silnici II/602 na ulici Jihlavská. 
Usnesení RM 12-26-13 
 

27. RM vzala na vědomí dle č.j. 720/13 veřejnou vyhlášku odboru výstavby městského úřadu Velké 
Meziříčí o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu Měřín dne 27.9.2013 na úřadu 
městyse. Návrh ÚP je k nahlédnutí na úřadu městyse  od 14.8.2013 do 5.10.2013. Usnesení RM 12-
27-13 
 

Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín 
 

P o z v á n k a 

na jednání Zastupitelstva městyse Měřína, které se  bude konat v pondělí dne 16.9.2013  v 
17.00 hod. v obřadní síni úřadu městyse 
        
Program jednání bude včas zveřejněn na úřední desce na na www. stránkách městyse. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyklostezka Kochánov - Blízkov 

Na jaře 2013 informovali Noviny VM o novém asfaltovém povrchu na cyklotrase č. 5234 (Blízkov - 
Velké Meziříčí) v úseku Kochánov - Blízkov.  
Agro Měřín zaslalo redakci stanovisko, které bylo na stránkách zveřejněno. Otiskujeme jeho plné 
znění: 

"Na webových stránkách novinyvm.cz byla zveřejněna pozvánka na cyklostezku mezi obcemi 

Kochánov – Blízkov. Tato komunikace byla opravena především za účelem přístupu 

k zemědělským a lesním pozemkům a dále je určena pro průjezd občanů přilehlých obcí, na 

komunikaci se pohybuje převážně těžká zemědělská technika. Označení cyklostezky nebylo s 

vlastníky komunikace  žádným způsobem projednáno. Upozorňujeme na nebezpečí  střetu 

cyklistů, bruslařů  a pěších se  zemědělskými stroji a nedoporučujeme tuto komunikaci 

používat jako cyklistickou stezku. Děkujeme za pochopení. Z účelové komunikace bude 

v nejbližší době označení cyklostezka odstraněno."  
Rovněž městys Měřín obdržel dopis Agra-Měřín a.s. se žádostí o informování občanů k dané 

problematice. Zveřejněním sdělení vlastníka komunikace tímto upozorňujeme občany na nebezpečí 

střetu s těžkou zemědělskou technikou na komunikaci Kochánov – Blízkov. 

Uzávěrka příštího Měřínského zpravodaje 5-2013 :    29.10.2013 ! 



Informace kabelové televize 
 
Kabelová televize Měřín rozšiřuje programovou nabídku digitálního vysílání a 
tím je také nutno změnit obsazení některých kanálů, vzhledem k omezené 
kapacitě volných pozic. Zároveň bude uvedeno do provozu nové zařízení 
k zvýšení rychlosti internetu a jeho vyšší kapacity. 
V září 2013 dojde k následujícím úpravám, podtržené programy mění svoji 
pozici nebo jsou nové a bude nutno je znovu naladit. Po zkouškách a testech 
bude na infokanále oznámeno datum těchto úprav. Od 31.8.2013 bude spuštěn 
program   ČT: D/ART – program pro děti a milovníky umění. 
 

Programová nabídka: 
 

MINI  - analogová    STANDARD – analogová a digitální 
    

S5 –  ČT24     S14 –  CS FILM 
S6 –  NOE     S15 –  ŠLÁGR 
S7 –  ČT4-SPORT    S16 –  BBC WORD 
S8 –  PRIMA LOVE    S17 –  AXN 
S9 – Měřín INFO    S18 –  SPORT 5 
S10 –  BARANDOV    S19 –  MTV CZ 
E6 – ČT1     S20 –  PRIMA COOL 
E8 –  ČT2     S22 –  Rybolov a lov 
E10 –  PRIMA     S31 –  FANDA 
E12 – NOVA     S33 –  SPORT 1 
S11 –  ÓČKO     S34 –  SPORT 2 
S12 –  NOVA CINEMA   S36 –  DISCOVERY 
 

Pokračování nabídky STANDARD: 
 

E21 –  EUROSPORT 1 
E22 –  DIGI- MUX3 – PRIMA LOVE, PRIMA ZOOM, ŠLÁGR, ÓČKO, ÓČKO GOLD, AKTIV 
E23 –  STV1 
E24 –  DIGI -MUX4 – POHODA, FANDA, SMÍCHOV, TELKA, NOVA HD 
E25 –  STV2 
E26 –  DIGI –MUX7 – ČT1 HD, ČT2 HD, ČT4 sport HD, RETRO MUSIC TV, ČT: D/ART 
E27 –  JOJ 
E28 –  DIGI-MUX2 – NOVA, NOVA CINEMA, PRIMA, PRIMA COOL, BARANDOV 
E29 – MARKIZA 
E30 –  DIGI -MUX1 – ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 sport 
E31 –  SPEKTRUM 
E32 –  VIASAT   HISTORY 
E33 –  DIGI- SL – JOJ, JOJ+, TA3, DAJTO 
E34 –  DIGI-SL – MARKIZA, DOMA, STV1, STV2 
E35 –  
E36 –  VIASAT  EXPLORER 



Měřínský rodák, akademický sochař Josef Klimeš obdrží v letošním roce za celoživotní dílo                                                                
nejvyšší ocenění Kraje Vysočina – kamennou medaili.                                          
 
 
 Toto ocenění bude panu Josefu Klimešovi předáno na slavnostním večeru v Horáckém divadle 
v Jihlavě u přiležitosti výročí vzniku Československé republiky dne 24.října 2013. 
 

V publikaci o Měříně vydané v roce 1998 je věnována Josefu Klimešovi mezi významnými 
rodáky Měřína kapitola. Přesto si neodpustím v následujících větách se zmínit o jeho díle i o tom jak 
jsem se s tímto vyjímečným člověkem a významným umělcem měl příležitost potkávat. 
 
Josef Klimeš se narodil 15. ledna 1928 v Měříně. V roce 1947 maturoval na Gymnáziu ve Velkém 
Meziříčí.  V letech 1947 – 1949 studoval dějiny umění a estetiku na Filozofické fakultě UK 
Praha.V roce 1949 přešel na Akademii výtvarných umění do sochařské školy profesora Jana Laudy u 
něhož absolvoval v roce 1954. 
V letech 1960 – 1970 člen skupiny ETAPA. 
Od roku 1961 člen Palety Vlasti 
Od roku 1991 člen Spolku výtvarných umělců Mánes 
V letech 1994 – 1997 vyučoval na Fakultě architektury ČVUT 
 
Samostatné výstavy: 
Galerie Vysočiny Jihlava 1969, 2007, Dům umění Brno 1969,  
Galerie umění Olomouc 1970 
Nová síň Praha 1986, Horácká galerie Nové Město na Mor. 1987, 2007  
Staronová galerie Praha 1993, České centrum P.E.N., Praha 1996 
Synagoga Velké Meziříčí 1997, 2007, Galerie Lanškroun 2000 
Muzeum a galerie Třebíč 2007, Muzeum a galerie Havlíčkův Brod 2007 
 
Spoluúčast v letech 1961 – 2013 na 16 výstavách v České republice. 
Spoluúčast na výstavách v zahraničí: 
EXPO Brusel 1958, Paříž 1966, Antverpy 1967, Paříž 1968, Berlín 1970,  
Záhřeb 1970, Libanon 1995, Vídeň 1997  
 
Významné realizace: 
Každý má právo na vzdělání Brusel 1958, Hrozba 1958, Mořská panna – Praha Příkopy 1961, 
Hudba (do památníku Zdeňka Fibicha) 1963, Památník zastřeleným v posledním dne války – Velké 
Meziříčí 1965, Památník obětem obou válek v Žírovnici 1965, Dvanáct měsíců – Liberec1969, 
Konkávní plastika (sídliště Novodvorská Praha) 1970, Velké otisky rukou Olomouc 1970, Biologické 
těleso (ústřední park v Mostě) 1970, Plastiky (před hotelem Thermal v KV) 1977, Uzel (domovní 
znamení Praha, Malá Strana)1977, Dřevěná stěna (Ortopedická klinika na Bulovce) 1978, Dřevěná 
stěna (Intercontinental Praha) 1978, Dřevěná stěna (Čs. Velvyslanectví Káhira) 1979, Velké torzo – 
Lovosice 1980, Vlasy ve větru – Praha na Bulovce 1981, Let ptáka – škola v Ďáblicích 1982,  Busta 
Jiřího Trnky na Barrandově 1982, Reliéf a pylon pro budovu Vodních staveb Praha – Holešovice 1982, 
Mramorové torzo – Národní galerie Praha 1983, Řeka – stanice metra Holešovice 1984, Křídlo 
(plastika na býv. Paláci SIA, dnes hotel President, Praha) 1988, Rovnováha (plastika na 
Barrandovském mostě) 1990, Diagnóza ženského těla (před nemocnicí v Litoměřicích) 1992, Fontána 
s divoženkami (Františkánská zahrada v Praze) 1992, Pamětní deska a busta Antonína Matějčka 
(Praha)1994,Prorok (pro sochařské sympozium v Libanonu) 1995, Pamětní deska gen. Janouška – 
Praha Klárov 2000, Duše bludných kamenů – Měřín 2001, 
 
 



 
Významná ocenění: 
1958 „Grand Prix Expo 58“ Brusel 
1967 hlavní cena „Olomouc 67“ 
1968 „Interflóra“ Olomouc 
1969 „Cena Matyáše Brauna II. stupně“ Liberec 
2000 hlavní cena „Intersalon“ České Budějovice 
 
Zastoupení ve sbírkách: 
Národní galerie v Praze a dále galeriích v Novém Městě na Moravě, Hluboké nad Vltavou, Olomouci, 
Karlových Varech, Lounech, Jindřichově Hradci,  Zlíně a jinde. 
 

Při pracech pro architekturu spolupracoval s významnými českými architekty: 
Vladimír Černický, F. M. Černý, Karel Filsak, Jiří Kadeřávek, Karel Kouba, Antonín Kryl, Otakar Kuča, 
manželé Machoninovi, Antonín Malec, Ludvík Pivoňka.   
 

To výše uvedené je suchý výčet nejvýznamnější umělecké tvorby a činnosti Josefa Klimeše.  
Aby člověk poznal jeho přístup k umění, jeho respekt k životu, k přírodě, k lidem, musí tu jeho práci 
nejen vidět, ale u každého díla chvíli přemýšlet. A pokud má člověk štěstí, aby mu třeba na vernisáži 
byl Pepa Klimeš průvodcem, dostane i úplný laik jiný pohled na „kumšt“ a především na autora 
samého.  

Dovolím si z jeho vyprávění při našich setkáních a především z knihy vydané k jeho75. 
narozeninám odcitovat některé jeho vzpomínky:  
Nedostal jsem se na malířinu, kam jsem se po maturitě hlásil. Tak jsem se zapsal na dějiny umění. 
Krásnej obor, ale ne pro mě. Já strašně postrádal fyzickou práci. Později jsem udělal zkoušky na 
Akademii a začal jsem dělat sochařinu, kterou jsem považoval pro sebe za ideální činnost. Je to 
raubírna, jedna z nejtěžších. Ale zároveň se o tom musí přemejšlet, tak jako vznešeně, o umění. 
V roce 1958 měl profesor Lauda vyřešit vstupní halu našeho pavilonu na Světové výstavě v Bruselu . 
Poznal, že je to na jednoho velký sousto a přizval si k tomu některé své bývalé žáky. Já byl mezi nima. 
Zbyla na mě plastika „Každý má právo na vzdělání“. Já vymyslel jakoby planetárium a uprostřed seděli 
milenci, kteří četli knížku básní. Odvezlo se to do Bruselu a mělo to veliký ohlas, protože já tam měl 
něco jako oběžný dráhy na kterejch byly tepaný měděný koule. Američani říkali, že to umění 
předpovědělo vypouštění sputníků a chtěli to koupit. Ale to tehdy nešlo. Byla z toho cena Grand Prix. 
Já do Bruselu nemohl, protože mně emigroval brácha. 
V ateliéru v Praze před více než deseti roky na otázku novinářů na čem teď pracuje odpověděl: 
Teď mám krásnej úkolek. Pocházím z obce na Vysočině. Vzpomněli si, že by ode mě chtěli sochu. No 
to víte, dělat sochu do rodný obce…. Všeci mě pomluvěj. Je to strašný riziko. Takže já za tu sochu nic 
nechci. Pořád mě přitahuje téma Rusalek. Mám takovou vizi. 
V mém rodném kraji na Vysočině, byly na jedné stráni takový krásný balvany, vysoký. Jednou si 
umanuli, že tu stráň zmeliorují. A ty krásný kameny rozstříleli. No strašný. Já bych byl brečel, 
poněvadž to byl znak toho mýho rodnýho kraje. Řadu kamenů odtahali do takové rokliny. A já 
vymyslel, že z několika udělám skládačku a nahoře bude Rusalka, která tak jako letí. A bude se to 
jmenovat Duše bludných kamenů. 
 

Ještě si neodpustím odcitovat jednu jeho odpověď na ohlédnutí zpět: Sochařina? To jsou 
samý trable. Mám, ale pocit, že jsem ten čas neproflákal. Rád vzpomínám na sekání do kamene, 
protože to je léčba. Z člověka všechny problémy spadnou. To byla nejkrásnější práce v mém životě, 
sekání do kamene. To je sláva světa! 

A po tomto jeho vyznání si již nedovolím nic doplnit. 
Ivo Rohovský. 
 
 



 

 

 

Lékaři v Pustině 
 

Podle dostupných informací z matrik byl pravděpodobně v historii osady 

Pustina prvním lékařem rolnický syn MUDr. Jan Smejkal. Jeho otec Jan 

Smejkal a matka Anna Smejkalová vlastnili v Pustině rolnickou usedlost čp. 

9 ve výměře 23 ha pozemků. Jejich syn, budoucí lékař, Jan Smejkal se 

narodil v r. 1888. Lékařskou fakultu asi vystudoval v Brně. 23.listopadu 

1920 se oženil ve Velkém Meziříčí v kostele sv. Mikuláše a vzal si za 

manželku Františku Tomanovou. Pracoval jako lékař – chirurg v některé 

z brněnských nemocnic. Žil trvale v Brně a do Pustiny nepravidelně 

dojížděl. Také v Brně pravděpodobně zemřel. Více zpráv o MUDr. Janu 

Smejkalovi nemáme. 

Druhým lékařem a pustinským rodákem se stal po 125 letech MUDr. Vladimír 

Krejčí, narozen 1.8.1987, bytem Pustina čp.439. Základní školu navštěvoval 

v Měříně, gymnázium ve Velkém Meziříčí a Lékařskou fakultu Masarykovy 

univerzity v Brně, kde v roce 2013 promoval jako doktor všeobecného 

lékařství.  

Měřínské dobytčí trhy ve vzpomínkách 

pamětníků 

V minulých letech jsem jako kronikář několikrát navštívil místního 

kováře a podkováře pana Karla Satrana. Každá taková návštěva byl 

zážitek jej poslouchat. Na svůj věk měl výbornou paměť. Dovedl velmi 

poutavě líčit různé příhody a zážitky ze života obce a lidu v dávné 

minulosti, které sám prožil nebo čerpal z vyprávění rodičů. Některé 

tyto „Hovory S“, jak jsem je pojmenoval, jsem podle vyprávění téměř věrně 

zaznamenal. Uvádím jednu takovou vzpomínku, která čtenáře jistě pobaví a 

snad i rozesměje. Předem se ale omlouvám za některé slovní citace. Kdybych 

je vynechal nebo nahradil jiným výrazem, celá událost by ztrácela tu 

„šťávu“ celého příběhu. Tedy začínám. 

          V době Rakousko – Uherské monarchie a ještě začátkem 

I.republiky se konaly pravidelně v Měříně dobytčí trhy na místě 

dnešní sokolovny. /sokolovna byla postavena v roce 1934/ Trhy se 

konaly dvakrát do roka a to na sv.Matěje, to byly trhy jarní a na 

sv.Severina, to byly trhy podzimní. Toto tržní stanoviště bylo vždy 

řádně připraveno. Na určitou vzdálenost od sebe byly zapuštěny do 

země kamenné sloupky s železnými kruhy, ke kterým se uvazoval 

dobytek tak, že  hlavy byly proti sobě. Sloupky byly ve dvou řadách 

a uprostřed nich byla dosti široká cesta, kudy procházeli kupující i 

prodávající, aby mohli dobře prohlédnout zboží. Na rohu tržiště byla 

malá dřevěná budka, kde obecní policajt vybíral poplatek jen od 

prodávajících z okolních vesnic. Měříňáci nic neplatili. Na trzích 



se nejen prodávalo, ale i handlovalo. Byli to volci, krávy, 

jalovice, odstavená telata, koně, prasata. Malá prasátka se vážila 

v pytlích na mincířích, ale dospělé kusy se prodávaly tzv. „kupecky“. 

Co tento název znamenal? Prodávající prostě odhadnul váhu, za kterou mínil 

prodat. Váhu prý stanovili vždycky větší, neboť již předem věděli, že se 

bude při prodeji slevovat. Kupující hospodáři dokázali také odhadovat váhu. 

Nejdříve se začali dohadovat a někdy na sebe i křičeli a jako začali 

odcházet. Většinou je prodávající volali zpět a opět začalo dohadování a 

slevování. Nakonec došlo většinou k dohodě, která byla stvrzena silným 

plácnutím. Plácnutím byla již stanovena pevná cena, kterou už nebylo možno 

měnit. Na měřínské trhy pravidelně jezdili Židé z Polné. V Měříně měli své 

náhončí. Byli to někteří měříňáci, kteří jim za poplatek vodili nebo honili 

dobytek do Polné. 

          Hospodáři, kteří se do Měřína vypravili na matějské nebo 

severinské trhy, se oblékali do černých šatů a bílých košil a ve většině se 

obouvali do vysokých holínek. Barevné košile v té době nikdo nenosil. 

          A nyní se dostávám k jádru celého příběhu, který vylíčil Karel 

Satran. O jednom takovém trhu na sv.Severina koupil jeden sedlák z okolní 

vesnice chovného býčka. Karel Satran si pamatoval nejen tuto vesnici, ale i 

jméno dotyčného sedláka. /Záměrně tyto názvy neuvádím./ Koupeného býčka 

vedl čeledín a hospodář šel za býčkem a malým bičíkem mírně popoháněl. A 

tato nepříjemná událost se stala právě před Satranovou kovárnou, kde býček 

asi ze stresu dostal silný průjem. Toho se hospodář nenadál, a proto 

nestačil uskočit. Býk zvedl ocas a silný gejzír fekálií pokálel hospodáře 

od hlavy až po holínky. V takovém stavu nebylo možné dále pokračovat. O 

„pomoc“ požádal pana Satrana, aby se u nich mohl dát trochu do pořádku. 

K tomu posloužilo kamenné koryto s vodou ve chlévě, neboť koupelny v té 

době nebyly. Vím, že potom seděl v kuchyni zabalený v nějaké houni. 

Čeledína poslal pantáta domů s naléhavým vzkazem panímámě. Pacholek 

v pořádku dovedl býčka do vesnice, kde panímáma již netrpělivě čekala, aby 

zhodnotila kup. „Václave, kdes nechal pantátu?“, byla její první otázka. 

„Pantáta musel zůstat v Měříně u Satranů, je celý posraný a potřebuje se do 

něčeho převléknout. Vzkazuje vám, paňmámo, abysme pro něho přijeli a abyste 

vzala nějaké oblečení.“ Panímáma se leknutím nedokázala chvíli vzpamatovat, 

ale pak se rychle zeptala: „Ráno pantáta nic neříkal, že má nějaký průjem a 

že to nemohl udržet?“ Panimáma prý místo průjem použila nám známé jiné 

pojmenování. “Ale pantáta to udržet mohl, ale bejk to neudržel a pantátu 

celýho posral od hlavy až dolů, „líčil čeledín. „Kdybyste, paňmámo, viděla, 

jak vypadal.Teklo to z něho, lidi se zastavovali a pantátu si prohlíželi. 

Někteří ho litovali, někteří se smáli.“ Pacholek pak panímámě vše podrobně 

vylíčil. Do bryčky pak zapřáhli koně, panímáma zabalila do uzlu nějaké 

šaty, snad i spodní prádlo a rychle do Měřína.Tam panímáma všechno 

opakovala, jak ji čeledín informoval o celé záležitosti a já jako kluk jsem 

pozorně poslouchal. Když se pantáta převlékal, musel jsem na pokyn rodičů 

z kuchyně odejít. Při odchodu nesla panímáma opět svázaný uzel, ve kterém 

ale nesla pokálený oblek.  

 Vše skončilo ale dobře. Jen měříňáci nějaký čas vzpomínali se smíchem 

na tuto epizodu při měřínském trhu. 

Mgr. Oldřich Hnízdil, kronikář městyse         



Kácet dřeviny na zahradách lze nyni i bez povoleni 
 

Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo dne 27. června 2013 vyhlášku č. 189, o ochraně 
dřevin a povolovaní jejich káceni, která nabývá účinnosti 15. 7. 2013. 

Tato vyhláška mimo jiné upravuje oblast nedovolených zásahů do dřevin, stanovuje 
náležitosti žádosti o povolení ke kácení dřevin a oznámení o kácení dřevin, specifikuje období, kdy se 
provádí jejich kaceni a uvádí velikost a charakteristiku dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení. 
Z obsahu vyhlášky jsme vybrali oblast, která se týká již v předstihu hodně medializovaného kácení 
stromů na zahradách, ke kterému není  třeba povolení. Povolení ke kácení  dřevin, za předpokladu, že 
tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje: 
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, 
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha nepřesahuje 40 m2, 
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitosti ve způsobu využiti jako 
plantáž dřevin, 
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách. 

Zahradou se rozumí pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území 
obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. 

Kaceni dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tím se rozumí období 
přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. 

Kacení dřevin v případech mimo shora uvedený výčet nedoznalo změn a řídí se dosud 
platnými postupy.  
 

 

Povinná výměna řidičských průkazů 

 Do konce roku 2013 jsou řidiči povinní nechat si vyměnit řidičské průkazy vydané v období 

mezi  1. lednem 2001 a 30 dubnem 2004. 

 Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti. 

 Od začátku r. 2014 se musejí všichni řidiči prokazovat kartičkou logem Evropské unie. 

 

Česká pošta, pobočka Měřín oznamuje změnu otevírací doby pro 

veřejnost platnou od 1.9.2013 :  
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      VÝSLEDKY SOUTĚŽE HASIČŮ 

      O „MĚŘÍNSKÝ KRPÁL“. 

    V neděli 28.7.2013 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Měřín 

extrémní soutěž v požárním útoku mužů a žen do sjezdovky. Soutěže se zúčastnilo 10 družstev 

mužů a 4 družstva žen. 

Výsledky : 
Muži : 

1. SDH Velké Meziříčí dorost   30,26 
2. SDH Otín     31,19 
3. SDH Měřín A     31,51 
4. SDH Věžnice     31,69 
5. SDH Meziříčko Jun.    32,30 
6. SDH Měřín B     33,67 
7. SDH Kochánov A    38,62 
8. SDH Blízkov     42,13 
9. SDH Kochánov B    N 
10. SDH Meziříčko     N 

 
Ženy : 

1. SDH Blízkov     36,60 
2. SDH Kochánov     49,18 
3. SDH Meziříčko     50,20 
4. SDH Otín     N 

 
SDH Měřín děkuje turistům za zapůjčení chaty a přilehlých prostor,  paní Procházkové za uvolnění 
prostoru a Agru-Měřín a.s. za uvolnění přilehlé louky. 
 
       Za SDH Měřín – velitel sboru 

 

V O L E J B A L ……….. 

V sobotu 10. 8. 2013 se v Měříně konal již posedmé amatérský večerní volejbalový turnaj 

smíšených družstev. Zúčastnilo se 14 týmů, které mohly porovnat své volejbalové umění. 

Po bojích ve 4 předem rozlosovaných skupinách, zohledňujících výsledky týmů z loňských 

ročníků, postoupilo 8 nejlepších do závěrečných klání o přední umístění. Týmy, kterým se 

nepodařilo postoupit ze skupiny, se utkaly o zbývající místa v dalších vyřazovacích bojích. 

Roli favorita potvrdilo Nové Město na Moravě, které ve finále porazilo nováčky z Nového Veselí. 

Historický úspěch zaznamenal tým z Chlumku, který si zajistil 3. místo vítězstvím nad domácím 

Měřínem „A“. 

Konečné pořadí týmů: 

1.  Nové Město      
2.  Nové Veselí       9.  PPsPP 
3.  Chlumek      10. Mostiště 
4.  Měřín A     11. Nová Ves 



5.  Velký Beranov    12. Frantíkovci (Velká Bíteš) 
5.  Matláci     13.  Rošťáci 
5.  Velké Meziříčí     14.  Měřín B  
5.  Ježkovy voči 
 
Počasí přálo krásným volejbalovým výkonům a všichni si večerní volejbalový turnaj užili. 

Účastníci byli odměněni diplomy a věcnými cenami. První 3 týmy si odnesly poháry. 

Občerstvení opět kvalitně zajistili Viktor Kundela a Petr Šimek. Pořadateli byli Lukáš Mužátko a 

Jaroslav Pazdera, kteří se dobrou organizací postarali o hladký průběh turnaje. Všem patří velký 

dík! 

Ceny věnovali: Za podporu a spolupráci děkujeme: 

Pivovar Jihlava Měřínská hospůdka  

Agados Městys Měřín 

Jaderná elektrárna Dukovany ZŠ Měřín 

Raiffeisenbank Ivan Kühtreiber 

KUS PRÁCE, s.r.o. Ing. Zdeněk Vlach  

Stavebniny Smejkal Ing. Petr Dohnal  

Falco Computer Eva Munduchová  

Rotana Petr Munduch 

STORMWARE  

Lisovna plastů Velké Meziříčí 
 

…a všem dobrovolníkům z řad měřínských 
volejbalových nadšenců!  

  

Autor článku: Pavla Juříčková 

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

 

 

 

 

 Jsi na základce a kazí ti  
známka z matiky vysvědčení? 
Přihlas se k nám na doučko!  
Společně to zvládneme ;-) 

 

 Chcete se, rodičové, učit hrát na hudební nástroj se svým dítkem? Není problém!  
 

 Zápis proběhne v pátek 13. září od 16.00 do 17.30 hodin. Těšíme se na Vás :-) 
 
Více informací na www.sum-merin.cz 
 
Za Školu umění v Měříně 
Veronika Kaštanová 



Okénko mateřské školy 

             Září  je opět   tady a s ním  i pro mnohé děti,  které se rozloučily se svými 

učitelkami  ve školce,  poprvé   do  1. třídy .  Všichni  z mateřské školy jim 

přejeme  hodné paní učitelky a aktovky plné jedniček.   

            A u nás ve školce to bude trochu  podobné.  Po prázdninách se nám vrátí  

děti,  které už školičku dobře znají,  ale také 38 nováčků, pro které   možná 

začátek nebude snadný.  S pomocí učitelek i rodičů se brzy překoná počáteční  

obava  a  s novými kamarády  je  hned veseleji. 

Rozdělení  dětí  bude   opět podle věku do 5 tříd. Jedna třída, pro nejstarší se 

znovu otevře  ve dvoře obecního úřadu.     

             Na úvodní rodičovské schůzce se všichni rodiče seznámili  se zásadními  

věcmi, které jsou důležité pro vzájemnou komunikaci a spolupráci ve prospěch 

vývoje dítěte.  Pro děti  máme  připraven  nejen vlastní program MŠ, ale také  

několik divadelních představení,  hudební pořad, atd. 

            V MŠ byly  kontrolním měřením zjištěny zvýšené  hodnoty radonu. 

Městys Měřín zadal zpracování projektu s následnou  stavební úpravou  

s protiradonovým opatřením . Dotace na tyto práce v plném rozsahu hradí   

stát.  Nedostatky v projektu a jejich následné zapracování  se zpozdilo .  Nebylo 

možné  dodržet  termín dokončení práce nejpozději do 25.8. 2013, proto bylo 

rozhodnuto o odložení stavebních úprav na prázdniny   roku  2014.  

             Nyní se  už všechny třídy  připravují  na  příchod   dětí. Dokončuje se 

výzdoba, vylepují nové značky,  všude to voní  vypranými záclonami  , sestavují  

se jídelníčky , aby všem i chutnalo. 

Tak   naviděnou  v září   .                                                                     Jana Janů 

 

 

 

 
 
 



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

LETNÍ TÁBOR S KOLPINGEM  
 Letní tábor Kolpingova díla se letos, stejně jako loni, konal v lyžařském středisku Bílá v 
Beskydech. V krásném údolí řeky Ostravice nám přálo počasí i tehdy když v Měříně pršelo. Program 
celého tábora, včetně her a soutěží se nesl v indiánském duchu. 55 účastníků  muselo vysvobodit 
indiánský kmen od zlého ducha jménem Zalavilast.  Denní program nám zpestřily nejen soutěže a 
koupání, ale i jízda sedačkovou lanovkou a výlet po Pytlácké stezce, kde děti prolézaly těžkými úseky 
lanových atrakcí. Tak jako loni jsme navštívili pramen siřičité vody „Smradlavka“. 
Cesta tam i zpět dětem uběhla rychle i díky zpívání při kytaře, videu a klimatizovanému autobusu.
 Poděkování patří všem vedoucím a instruktorům, kteří ve svém volnu a bez nároku na 
odměnu připravili a zrealizovaly letní tábor pro děti. 
 Již nyní připravujeme pro děti na příští rok další tábor, tentokrát v Češkovicích v Moravském 
krasu v termínu od 3. do 9. 8. 2014. 
 

POZVÁNKA NA POHÁDKOVÝ LES 
Tradiční pohádkový les se letos uskuteční v neděli 13. října  pravděpodobně v 14.00.  
 Doufáme, že i letos nám bude přát počasí a účast bude opět rekordní. 
 

BAZAR DĚTSKÉHO OŠACENÍ SPORTOVNÍCH POTŘEB HRAČEK 
 
Tradiční BAZAR se letos bude opět konat ve velkém farním sále, předběžně na přelomu října 
alistopadu.Termín bude upřesněn – sledujte plakáty. 

Za KR Měřín:  Karel Pacal 



F a r n í   o k é n k o ………………. 
 

Vážení obyvatelé Měřína. Není to ani rok, co se Vám, na těchto stránkách, 

představoval nový kaplan Tomáš Koumal. Čas běží jak voda, a opět dochází ke 

změnám. Otec Blažej Hejtmánek (farář v Měříně) se 4. srpna loučil, protože byl poslán 

do další služby na Biskupské gymnázium do Brna. Místo něj je ustanoven nový farář 

Josef Havelka, který se k nám co nevidět připojí a spolu s ním jsem zde byl ustanoven 

také já, nový kaplan (farní vikář) Jiří Polach. 

I když jsme zde noví, s novými tvářemi, přesto máme stejný cíl. Být na blízku 

každému, kdo potřebuje naši pomoc. Proto vybízím každého z vás, abyste neváhali, a 

bez jakéhokoliv ostychu nás kontaktovali, pokud budete potřebovat nějakou pomoc 

či službu. 

V současné době se intenzivně pracuje na nových webových stránkách 

farnosti, kde, krom historie měřínské farnosti, najdete jistě také užitečné informace o 

životě farnosti a mnoho dalších, které vám mohou být ku prospěchu. Jakmile budou 

hotovy, budete o nich informováni. 

Aby nedocházelo k tomu, že nás na faře nezastihnete, byly ustanoveny úřední 

hodiny, které budou vždy hodinu po ranní mši; hodinu před večerní mší a také hodinu 

po večerní mši. Toto však neplatí pro neděle. Kontakty na mou osobu najdete na 

vývěsce kostela a také vám je jistě rádi sdělí na obecním úřadě. V nutných případech 

mě samozřejmě můžete kontaktovat kdykoliv. 

Přeji vám vše dobré a těším se na brzké shledání 

Jiří Polach, kaplan v Měříně   

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

MATRIKY VYPRAVUJÍ 
 

KŘTY 
Štěpán Přibyl z Chlumku    7.7.2013 
Petr Zána z Pavlínova     7.7.2013 
Tomáš Mužátko z Měřína    21.7.2013 
Tobiáš Vítek ze Stránecké Zhoře   28.7.2013 
 
POHŘBY 
Vojtěch Balász z Měřína    *1940 1.07.2013 
Marie Klímová z Měřína   *1927 3.7.2013 
Žofie Trojanová z Pustiny   *1927 26.7.2013 
Ladislav Novotný z Měřína   *1945 31.7.2013 
 



 

SVATBY 
 

Jaroslav Bublán z Měřína a Petra Hrubošová z Měřína 
13.7.2013 

Tomáš Javůrek z Měřína a Ivana Krejčová z Pustiny 
10.8.2013 

Stanislav Sojka z Kochánova a Hana Smejkalová z Měžína 
17.8.2013 

Jakub Kuřátko z Měřína a Lenka Marková z Velkého Meziříčí 
17.8.2013 

 
 

Z KALENDÁŘE FARNOSTI 
 

30.8.2013 VENI SANCTE – mše sv. na zahájení nového školního roku  
15.9.2013 Poutní slavnost Panny Marie Bolestné v Dědkově 
22.9.2013 Biřmování Měřín 

28.9.2013    Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa 
29.9.2013 Poutní slavnost sv. Václava v Blízkově 
 

Krátké zprávy 
 

V pátek 30.8.2013 v 18:00 hod. jsou zvány všechny děti a mladí na mši sv. na zahájení 
školního roku. Při této mši sv. proběhne i žehnání aktovek, kde si budou školáci vyprošovat 
Boží požehnání do nového školního roku. Tedy nezapomenout si vzít aktovky s sebou na mši 
sv. 

Setkání mladších biřmovanců bude tento pátek tj. 6.9.2013 v 19:30 na faře v Měříně. 
Poutní mše sv. Panny Marie Bolestné 15.9.2013 v 11:00 v  Dědkově. 
Poutní mše sv., slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa 

29.9.2013 v 11:00 v Blízkově. 
Mše sv. ve farním kostele v Měříně na slavnost sv. Václava 28.9.2013 bude v 9:00, v 

7:00 mše sv. nebude 
V sobotu 28.9.2013 bude mše sv. v 16:00 ve Stránecké Zhoři ke cti sv. Václava. Po ní 

následuje průvod  do zámeckého areálu, kde bude probíhat další program. 
 

 

Vzdělávací večery pro dospělé 
 

11.9.2013, 18.9.2013 a 25.9.2013 
 

vždy v 19:00 hod. 
farní sál Měřín 

 
Všichni jsou srdečně zváni. 

 
 



Měřín-dětské rybářské závody 

Datum akce: 1.9.2013  

Občanské sdružení rybáři Měřín si vás dovolují pozvat na dětské rybářské závody na rybníku Nový v 
Měříně.  
-rybník se nachází za Měřínem směr Jihlava vlevo 
startovné 100 Kč  
06-07 hod: Prezentace  
07.00 hod: Zahájení:  
12.00 hod: Ukončení  
12.30 hod: Vyhlášení výsledků a předání cen  
 

Měřín- 1.ročník Měřínský kapr 

Datum akce: 7.9.2013  

Občanské sdružení rybáři Měřín si vás dovolují pozvat na 1.ročník rybářských závodů Měřínský kapr 
na rybníku Nový v Měříně.  
-rybník se nachází za Měřínem směr Jihlava vlevo  
startovné 200 Kč  
4.00-6.00 hod: Losování míst 
6.00 hod: Zahájení  
12.00 hod: Ukončení  
12.30 hod: Vyhlášení výsledků a předání cen  
 

Informace: p. Jurek 732471448, p. Plešák 606789856 
Občerstvení zajištěno.  

 

Letní tábor Maracaibo 
 

Od 13. do 26. 7. 2013 proběhl na tradičním místě u obce Olešínky letní dětský tábora 

Maracaibo, plný her, soutěží, dobrodružství, napětí a nového i starého kamarádství. 

Děti se ocitly v příběhu Hvězdných válek, kde se z nezkušených padawanů v 

průběhu tábora staly mistry řádu Jedi. 

   Nabitý táborový program byl zpestřen například návštěvou hvězdáře, díky kterému 

mohly děti pozorovat noční oblohu včetně měsíce a planet Saturn a Venuše nejen 

svýma očima, ale i speciálním teleskopem. Večerní program rozzářily táborové ohně, 

stezka odvahy, noční pohádkový les, nocování pod širým nebem, ale také třeba 

speciální laser show. Mezi klasické táborové aktivity se vměstnala třeba i návštěva 

hasičů, kteří dětem předvedli svojí techniku, kterou děti si mohly vyzkoušet například 

při práci s hydraulickými nůžkami a radost jim jistě udělalo i moře ze speciální pěny, 

ve kterém se následně odehrávala i jedna z celotáborových her. Neméně zajímavou 

byla i ukázka divácky velice atraktivního dřevorubeckého sportu, která byla 

doprovázena táborovou rockovou k apelou. 

   Děkujeme všem dětem, které s námi strávily báječných 14 dní a budeme se těšit za 

rok na Maracaibu. Sledujte naše webové stránky (www.maracaibo.cz), kde se 

dozvíte o dalších mimotáborových aktivitách, najdete zde fotografie, videa a mnoho 

dalšího. 

Vedoucí tábora Vašek Ř. 

http://www.maracaibo.cz/
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