
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kocourkov…. 
 
tak toto si řekne skoro každý, kdo v této době prochází Měřínem. Zima na krku a v Měříně 
začínají při stávající opravě budovy Sokolovny další dvě rekonstrukce obecních budov – 
hasičské zbrojnice a mateřské školy.  
 

Chtěl bych Vám vysvětlit, co vedení obce k tomuto kroku vedlo. V únoru 2015 jsme 
začali se zpracováváním žádostí o dotace na zateplení obou budov a tím dosáhnout nejen 
úspor  za vytápění, ale zvýšení komfortu využívání obou budov. Na jaře letošního roku byla 
vyhlášena výzva v rámci dobíhajícího programového období Operačního programu Životní 
prostředí – realizace úspor energie ve výši uznatelných nákladů až 90%. Od těchto 
prostředků se odečítá  5-ti letá úspora energií, takže celková dotace se pohybuje okolo 65%.  
Za posledních několik let se podařilo našetřit finanční prostředky, které musíme mít 
připraveny k dispozici, abychom mohli žádat o prostředky dotační. V květnu 2015 ministr 
životního prostředí schválil tyto projekty a poté nám byly vydány registrační listy                    
tj. přislíbena  dotace. Nyní si řeknete:  ,,Hurá, obec může začít s rekonstrukcí.“  Omyl!  Musíte 
nechat vypracovat projekty, dle zákona o veřejných zakázkách uskutečnit výběrová řízení     
na stavební práce, technický dozor…, vše dle zákona zveřejnit, dodržet všechny zákonné 
lhůty, nechat schválit orgánem obce a SFŽP. Potom můžete podepsat smlouvy s vítězi 
výběrových řízení a nakonec začít se stavebními pracemi.  

 
V polovině měsíce září byly podepsány smlouvy s firmou STYLSTAV Křižanov na 

zateplení Mateřské školy Měřín za cenu 5,46 mil. Kč s dotací 3,64 mil. Kč  a  s firmou ATIKA 
Lysý na zateplení Hasičské zbrojnice Měřín za cenu 3,41 mil. Kč s dotací 2,16 mil. Kč. 

 
Vím, že vzniklá situace není nejlepším řešením. Do školky nám zateklo, úpravy znepříjemňují 
život dětem, personálu, rodičům i obyvatelům Měřína. V příštích letech již s dotacemi                  
na zateplení v takové výši nelze počítat. Ušetřené obecní peníze za dotace a následné 
vytápění těchto budov, budeme moci investovat např. k opravám místních komunikací, 
úpravám hřbitovů, splácení půjčky za Sokolovnu a další potřebné stavby. 
 

Stejně tak, jak se zajímáte o stavby obce, tak jste se aktivně zapojovali do oprav 
komunikací v Měříně, které jsou v majetku Kraje Vysočina. Zejména hodně pobouření 
zapříčinila úprava komunikace na Černou, kde její zúžení v obci a zejména první 
„nalajnování“ v křižovatce   na Jihlavu, vzbudila po právu vlnu nevole. Po dalších jednáních se 
správci i majitelem komunikace došlo k provizorní úpravě vodorovného značení, která snad 
již přinese konečnou úpravu tak, jak by asi měla být. 

 
Ke stavbám ještě na závěr uvedeme, že začátkem listopadu budou prodávány 

stavební pozemky v lokalitě na Balince, II. etapa.  Z devíti  pozemků je ještě jeden volný. 
 
Vzhledem k tomu, že poslední číslo zpravodaje vyjde v polovině prosince, rádi 

bychom Vám již teď popřáli hezké prožití adventu, který bude letos ve spolupráci s komisí 
kulturních a společenských aktivit obohaceny o  zajímavá vystoupení. 
 
        Ing.Jiří Servít, starosta 



 
 
Sokolovna - jak pokračuje oprava (4) 
 

Byly dokončeny všechny bourací práce a začalo se opravdu stavět.  Práce však 
probíhaly pomalu a začalo být zřejmé, že PKS a.s. a jeho subdodavatel jsou 
v časovém skluzu a nebudou schopni dodržet slíbený termín zastřešení objektu. 
 
Na moji výzvu se tedy Kontrolního dne zúčastnil i ředitel PKS,a.s.                      
pan Ing. Jaroslav Kladiva a ten na základě mojí žádosti odvolal stavbyvedoucího 
i manažera projektu:   

 místo stavbyvedoucího Ing.Furtnera jmenoval Ing.Kašpara Michala 

 místo manažera projektu Ing.Jambora jmenoval Ing.Novotného Tomáše, 

který předtím vedl stavbu Jupiter clubu ve VM, kterou též stavělo PKS,a.s. 

Pan Ing.Novotný následně předložil aktualizovaný harmonogram, ve kterém se 
zavazuje zastřešit stavbu před Vánocemi tak, aby do ní neteklo. V případě že 
nestihnou postavit definitivní střechu, zastřeší PKS, a.s. sokolovnu na vlastní 
náklady náhradním způsobem.  
PKS, a.s. plánuje od ledna 2016 pokračovat ve vnitřních pracích s cílem 
dokončení opravy sokolovny do konce května 2016. Bylo by to tedy v předstihu, 
protože podle Smlouvy o dílo je termín předání celé sokolovny 30.9.2016. 
Nyní pokračuje betonování věnců kolem celé sokolovny a pokládání stropních 
panelů. Byl také zpevněn strop nad hostincem. 
 
Kdo by chtěl vidět podrobně, jak vypadá oprava sokolovny uvnitř, tak může 
přijít na každé zasedání Zastupitelstva, kde vždy promítám aktuální fotografie 
ze stavby.  Nejbližší ZMM zasedá ve středu 4.11.2015 od 17:00 hod. 
 
Vážení spoluobčané,  
pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo podněty k průběhu opravy, tak mě 
prosím kdykoliv zavolejte na mobil.  
 
26.10.2015 
Zdraví 
Ing. Jaroslav Pazdera, místostarosta,   
mb 603 823 787 
 
 
 



Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín 

 

P o z v á n k a 
na jednání Zastupitelstva městyse Měřín, které se bude konat  

ve středu dne 4.11.2015  v 17.00 hod. v obřadní síni úřadu  

 
 
Program : 

1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu jednání 
2. Stanoviska občanů k projednávaným věcem v souladu s ust.§16, odst. 2,  

písm. c, zákona o obcích č.128/2000 Sb. ve znění předpisů pozdějších  
3. Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva městyse Měřín 
4. Informace z jednání rady městyse Měřín 
5. Zpráva kontrolního a finančního výboru 
6. Výkup části pozemků p.č. 255 a p.č.258  pod místní komunikací na Jihlavské 
7. Navýšení prací na opravě jižní strany budovy radnice – Dohnalovi 
8. Pohledávka pronájmů – MUDr. Jánský 
9. Dodatek č.1 –Měřín, ulice Brněnská- vodovod 
10. Dodatek č.2 –Měřín, kanalizace Pustina 
11. Smlouva- rekonstrukce vodovodu na ulici Na Nivech, Otínská 
12. Smlouvy o pronájmu nebytových prostor – pí. Malcová, APULACH 
13. Převod finanční prostředků ZŠ z provozního fondu do fondu investic 
14. Výběr dodavatele na projektovou dokumentaci – Chodník Pustina 
15. Vynětí lesního pozemku p.č. 1635/1 –sjezdovka v Měříně 
16. Smlouva o dílo na zhotovení dokumentárního filmu o Měříně k jeho výročí 
17. Pojištění vozidel městyse Měřín 
18. Rozpočtové opatření 5/2015-5ZM 
19. Zadání studie autobusového nádraží a studie využití pozemku u kostela v Měříně 
20. Diskuse 
21. Závěr 

Ing. Jiří Servít 
                  starosta 

 
 

USNESENÍ č.   5/2015  
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 1.9.2015 

 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
I.SCHVALUJE : 
1. Program jednání ZMM 5/2015. 
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 5/2015. 
3. Zprávu kontrolního výboru ZMM. 
4. Zprávu finančního výboru ZMM. 
5.Navýšení ceny stavebních prací – DPS rampa – Dodatek smlouvy č.2 ke Smlouvě o dílo  č.28/2014 
6.Navýšení ceny stavebních prací – KD Měřín - dle rekapitulace víceprací a méněprací  PKS stavby 
    ze dne 8.7.2015 . 
7.Rozšíření stavebních prací v MŠ Měřín o rekonstrukci WC-přízemí. 
8.Koupi pozemku na ul.Zabrána –část p.č.1344/23 v k.ú. Měřín o výměře 194 m2 za cenu 50,Kč/m2. 
9.Koupi části spoluvlastnického podílu na 12-ti nemovitostech v k.ú. Chlumek, Geršov 
    a  Na   Pouštích – Dominikalisté.  



10.Pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci  s Hasičskou vzájemnou 
    pojišťovnou a.s 
11.Vlastimila Smolíka, Bystřice n .Pernštejnem jako dodavatele akce Zateplení budovy MŠ Měřín 
12.Rozšíření kamerového systém městyse Měřín dle předložené nabídky firmy Bohuslav Ludvík – 
     Prolog Velké Meziříčí. 
13.Úhradu skutečně provedených prací  na akci Městys Měřín – Oprava komunikace Pustina dle 
     výkazu firmy COLAS CZ, a.s. ze den 26.8.2015. 
14.Podání žádosti o změnu Územního rozhodnutí veřejnou vyhláškou, kterou vydal MěstÚ Velké 
      Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje Velké Meziříčí dne 3.6.2008 
      čj.2569/2008/57/2008-ro 
15.Smlouvu o dílo mezi městysem Měřín a Ing.Davidem Urbánkem, Stránecká Zhoř na autorský 
     dozor realizace projektu „Zateplení budovy Mateřské školy Měřín“. 
16.Rozpočtové opatření 4/2015-4ZM ze dne 25.8.2015 ve výši 2.027.692,- Kč. opravené o změny 
      schválené v usnesení  ZMM 5/2015 
 

II .BERE NA VĚDOMÍ  : 
1. Zprávu o plnění usnesení  ZMM 4/2015 
2. Informace z jednání rady městyse. 
3.Záměr koupě  části pozemku p.č. 126/4 v k.ú. Měřín o výměře 228 m2 a  p.č. 187/17 v k.ú. Měřín 
   o výměře 106 m2 do majetku městyse Měřín. 
4.Informace o možnostech zpevnění plochy na bývalém rybníku u kostela. 
 
III.  POVĚŘUJE : 
1. Starostu podpisem  předložené KS mezi Lesy ČR, s.p. se  sídlem Hradec Králové a městysem 
    Měřín dle usnesení 5/2015 I.9. 
2.Starostu jednáním o podmínkách koupě s majitelem pozemků dle usnesení 5/2015 II.3. 
3.Starostu podpisem  smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem akce Zateplení budovy  MŠ Měřín. 
 
 
           Ing. Jiří Servít, starosta v.r. 
 

 

 

Výpis č. 17 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 9.9.2015  
 
1. RM odsouhlasila program jednání. 
 

2. Č.j. 780/15, RMM vzala na vědomí dopis p. Smolíka ze dne 7.9.2015 o odstoupení  od zakázky 
Zateplení budovy Mateřské školy Měřín. V dopise zdůvodňuje odstoupení pro nedostatečnou 
kapacitou, kvůli které by nebyl schopen dodržet požadovaný termín dokončení.  
 

3. RMM vzala na vědomí  výzvu  ze dne 8.9.2015 k uzavření smlouvy s firmou Stylstav s.r.o. Křižanov 
na akci Zateplení budovy MŠ Měřín od firmy Tendra, která zajišťovala výběrové řízení pro městys 
Měřín. Jako druhá v pořadí se umístila fi. Stylstav Křižanov s cenou 4.179.690,-Kč bez DPH 
(5.079.000,- s DPH). 
 

4.RMM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo mezi městysem Měřín a firmou Stylstav s.r.o. 
Křižanov na akci Zateplení budovy MŠ Měřín. 
 

5.RMM vzala na vědomí oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Zateplení budovy Hasičské zbrojnice Měřín“ a oznámení o přidělení zakázky vítězi výběrového řízení 
firmě ATIKA Lysý. 
 



6.RMM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo mezi městysem Měřín a firmou ATIKA Lysý, s.r.o. 
Velké Meziříčí na akci Zateplení budovy Hasičské zbrojnice Měřín. 
 

7. RMM schvaluje koordinátora  BOZP p. Česlav Veselý pro akce Zateplení budovy Mateřské školy 
Měřín a Zateplení budovy Hasičské zbrojnice Měřín za cenu 15.000,-Kč za každou akci a pověřuje 
starostu podpisem smluv. 

 

 

Výpis  č. 18 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 16.9.2015  
 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 
2. RMM projednala návrh na koupi pozemků do vlastnictví Městyse Měřína na ul. Jihlavská za účelem 
rozšíření komunikace od p… 31 m2 a od p. … 3m2. RMM s návrhem souhlasí a navrhuje ZMM 
pozemky koupit.  
 

3.RMM odsouhlasila návrh  smlouvy fi. YMP Service s.r.o. v zastoupení EON distribuce, a.s. 
na uzavření věcného břemene na položení kabelů přes ulici Černická pro napojení 
novostavby RD p. … s tím, že p. … ponese veškeré náklady s tím související.  RMM pověřila 
starostu podpisem smlouvy o věcném břemeni. 
 

4.RMM vzala na vědomí dopis p. …, jako zástupce petičního výboru. V petici vyjadřují občané 
Dědkova nesouhlas se stavbou rozhledny na Dědkově kopci.  
 

5. RMM schválila nákup 1 ks  nádrže na vodu od p. … z Tasova za cenu 600,- Kč. 
 

6. RMM schválila nákup věcných darů pro 4 soutěžící za Městys Měřín v soutěži 4 klíče 
k Velkomeziříčské bráně ve výši 1.000,- Kč/osobu. 
 

7. RMM projednala a schválila Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti 
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi městysem Měřín a 
RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem – Balinka II a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
8. RMM projednala výsledky výběrového řízení na Pojištění majetku a odpovědnosti a 
poskytovatele soc. služeb městyse Měřína a rozhodla přijmout nabídku Hasičské pojišťovny. 
RMM pověřila Ing. Danu Černou zajištěním návrhu Smlouvy s Hasičskou pojišťovnou a 
pověřila starostu jejím podpisem.  
 

9. RMM pověřila Ing. Černou zajištěním nabídek na pojištění vozidel Městyse Měřína s cílem 
sjednotit pojištění do jedné pojišťovny. 
 

10. RMM pověřila jako osobu pověřenou zastupovat městys Měřín ve věci opatrovnictví p. … 
místostarostu p. Ing. Jaroslava Pazderu. 
 

11. RMM schválila navýšení ceny za kabelovou televizi od 1.1.2016 včetně nové smlouvy. 
 

12. RMM projednala a schválila vstup do České fotovoltaické průmyslové asociace a souhlasí 
s příspěvkem 1.000,-Kč/rok. 
 

13. RMM vzala na vědomí upozornění p. … na porušování nočního klidu při akcích, které jsou 
pořádány občany na hřišti v Pustině a pověřila místostarostu prověřením situace a odpovědí. 
 



14. RMM projednala protokol o Kontrole veřejné finanční podpory, kterou prováděl Úřadu 
práce, pobočka v Jihlavě na administraci poskytnuté podpory. Výsledek kontroly: bez závad. 
RMM vyslovuje tímto pochvalu p. Ing. Černé a p. Klímové za výsledek kontroly. 
 

15.RMM projednala a odsouhlasila návrh Smlouvy  se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko 
na spolufinancování nové investice: „ Měřín- rekonstrukce vodovodu ul. Na Nivech, Otínská“. 
Spoluúčast MM bude činit částku 348.554,-Kč, což představuje 30% celkových nákladů. RM 
rozhodla návrh předložit Zastupitelstvu ke schválení. 
 

16. Č.j. 855/15, RMM projednala a odsouhlasila Dodatek č.2 ke Smlouvě ze dne 26.6.2014 se 
Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na spolufinancování investice: „ Měřín- kanalizace 
Pustina“ s doplatkem ve výši 39.260,-Kč a rozhodla návrh předložit ZMM ke schválení. 
 

17.RMM projednala Žádost o fakturaci od p. Ing. Vašáka za autorský dozor na stavbě 
Zateplení OÚ Měřín ve výši 10.500,- bez DPH, který byl proveden v letech 2013 a 2014. RMM 
rozhodla navrhnout žadateli zaplacení pouze 50% částky vzhledem k tomu, že na stavbu 
nebyla s žadatelem uzavřena smlouva. 
 

18. RMM projednala žádost MUDr. Aleše Janouška o ukončení nájmu zubní ordinace a 
následnou žádost o uzavření nájemní smlouvy na společnost „MUDr. Aleš Janoušek, zubní 
ordinace , s.r.o.“. RM rozhodla uzavřít dohodu o ukončení nájmu a současně rozhodla 
zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor. 

 
 
Výpis č. 19 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 7.10.2015  
 

1. RM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala Žádost o povolení přijetí účelově určeného daru pro ZŠ Měřín ve výši 16.000,-Kč 
od charitativní organizace  WOMEN FOR WOMEN na obědy pro 4 děti … a rozhodla se s touto žádostí 
souhlasit.  

 
3. RMM projednala žádost p. Františka Hubeného z Dobronína ze dne 30.9.2015 o „možnosti 
účasti s jeho atrakcemi“ ( = pronájem veřejného prostranství) na pouti 2016 s nabídkou 
90.000,-Kč. RMM rozhodla oznámit žadateli, že rozhodnutí bude učiněno na začátku roku 
2016 .Stejné oznámení bylo sděleno p. Holému na základě jeho žádosti o pronájem na 
stejnou akci na základě rozhodnutí RMM č.13 ze dne 16.6.2015. 
 

4. RMM projednala požadavek p. … na dofakturaci za vícepráce ve výši 21.892,53 Kč, které 
vznikly při opravě zdi budovy úřadu MM.  RMM prověřila rozsah víceprací a rozhodla 
předložit tento požadavek na ZMM.    
 

5. RMM projednala nabídku deratizačních prací od p. Pařeza z Brna a rozhodla vyhlásit 
plošnou deratizaci na území MM a Pustiny. 
 

6. RMM vzala na vědomí návrh místostarosty na vyřešení problémů s porušováním nočního 
klidu při akcích, které jsou pořádány občany na hřišti v Pustině. 
RMM rozhodla souhlasit s návrhem, že  

 akce musí být předem nahlášeny na Úřad MM  

 budou povolovány starostou nebo místostarostou.  



 Žadatel bude řádně poučen o zákazu rušení nočního klidu a teprve pokud bude 
s podmínkami souhlasit a podepíše poučení, tak mu bude vydán klíč od objektu. 

Text poučení zajistí místostarosta. 
 
7. RMM vzala na vědomí:  

 Závěrečné vyhodnocení akce Operačního programu Životního prostředí – 
„Rekonstrukce rybníka Nový v Měříně“   

 Závěrečné vyhodnocení akce Operačního programu Životního prostředí – „Pevná 
fotovoltaická elektrárna ZŠ Měřín“. 

V obou Závěrečných vyhodnoceních se sděluje, že „Projekt byl realizován v souladu 
s podmínkami poskytnutí dotace“.  
 

8.RMM projednala Dodatek č.1 ke smlouvě ze dne 13.7.2015 se Svazem vodovodů a 
kanalizací Žďársko o změně konečné ceny, která je snížena o 59.806,-Kč, které uhradí SVK 
Žďársko na účet městyse. RMM rozhodla předložit tento dodatek ke schválení ZMM. 
 

9. RMM projednala záměr pronájmu bývalé čekárny na pozemku parc.č. 82 o výměře 26,55 
m2 a přilehlého pozemku parc.č. 83/4 o výměře 60m2 u Herna baru APULACH a rozhodla se 
zveřejnit záměr pronájmu.  
 

10. RMM rozhodla navrhnout ZMM možná řešení týkající se odúčtování pohledávky MM vůči 
…ve výši 173.321,- z rozvahových účtů. Zdůvodnění: V roce 2014 RMM 14-3-14 souhlasila se 
zastavením exekuce vůči p. … na základě toho, že nevlastní žádný majetek a pokračování 
exekuce by zbytečně navyšovalo náklady MM.  
 

11. RMM projednala nabídku fi. Ateliér WIK na projekt venkovních úprav okolí KD v Měříně 
za cenu …  a rozhodla pověřit místostarostu zajištěním konkurenční nabídky. 
 

12. RMM rozhodla požádat Úřad MM o povolení skácení 5 ks modřínů na p.č. 1358/1 v k.ú. 
Měřín, hráz Nového rybníka z důvodu terénních úprav hráze. 
 
13. RMM projednala … o prodloužení Smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 83/4 v k.ú. Měřín 
pod současnou provozovnou NON STOP BARU. RMM rozhodla postoupit žádost ZMM.   
 

14. RMM projednala žádost … o povolení stavby přípojky kanalizace a vodovodu 
k novostavbě jejich RD na p.č. 1693/2 po pozemcích MM p.č. 1268 + 1693/4.  
RMM rozhodla požádat žadatele o předložení stavebního povolení k rozestavěné stavbě. 
 

15. RMM  projednala žádost Kulturní komise o finanční podporu na projekt Předvánoční 
řemeslné trhy v částce 20.000,-Kč a rozhodla pověřit místostarostu pozváním členů Kulturní 
komise na příští RMM k presentaci akce. 
 

 
 

Výpis č. 20 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 21.10.2015 v 16.00 hodin 
 
1. RM odsouhlasila program jednání, Usnesení RM 20-1–15 
 

2. RMM projednala žádost … o souhlas se stavbou přístřešku na p.č. 62/2 a p.č.63 v k.ú. Měřín a 
pověřila starostu jejím podpisem. 



 

3. RMM projednala a souhlasí se zněním Smlouvy č. 15235893 o Poskytnutí  podpory na 
zateplení Budovy Mateřské školy Měřín a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Dále RMM schvaluje přijetí dotace na akci Zateplení budovy hasičské zbrojnice Měřín dle 
rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 19.10.2015 a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

4. RMM projednala a odsouhlasila nové znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě ze dne 26.6.2014 se 
Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na spolufinancování investice: „ Měřín- kanalizace 
Pustina“. Původní znění Dodatku bylo projednáno na RMM dne 16.9.2015. SVAK požadoval, 
aby MM zaplatil 39.260,-Kč. 
MM následně uplatnil požadavek na zaplacení nákladů na projekt na tuto akci, které MM zaplatil ve 
výši 100%.   Po akceptaci tohoto požadavku zaplatí SVAK na účet MM 104.874,-Kč.  RMM rozhodla 
návrh předložit Zastupitelstvu ke schválení. 
 

5.RMM vzala na vědomí Oznámení ERÚ o zahájení kontroly  ve věci poškození vedení 
plynovodu v důsledku provádění zemních prací u Mateřské školy, která bude zahájena 
23.10.2015. 
 

6. RMM vzala na vědomí návrh Kamila Šlapala z fi. Craft Art film na zhotovení 
dokumentárního filmu pro Městys Měřín za cenu 177.265,-Kč vč. DPH s termínem zhotovení 
do 20.12.2017 a rozhodla předložit návrh zastupitelstvu MM. 
 

7. RMM vzala na vědomí zápis  ze schůze představenstva LDO Měřín konané 24.9.2015.  
 

8. RMM projednala návrhy Rozpočtů na opravy povrchů místních komunikací Na Nivech a 
Pod Dálnicí předložené fi. COLAS pro potřeby budoucích rozpočtů MM. 
 
9. RMM projednala záměr prodloužení plynovodu pro stavbu Balinka II. etapa a pověřila 
starostu zajištěním požadovaných dokumentů. 
 

10. RMM projednala 3 doručené nabídky na zhotovení Projektové dokumentace venkovních 
úprav okolí KD v Měříně: 

 

 Bez DPH vč. DPH  
WIK, s.r.o. 64.500,-Kč 78.045,-Kč  

Ing. Urbánek David Není plátce DPH 38.500,-Kč 

 
 

Bc. Hnízdilová 
Aneta 

Není plátce DPH       35.000,-Kč 

 

 

a rozhodla přidělit zakázku uchazeči s nejlevnější nabídkou Bc. Anetě Hnízdilové. 
 

11.RMM projednala za účasti předsedy Komise kulturních a společenských aktivit p. Viktora 
Kundely, požadavek na finanční podporu městyse na projekt Předvánoční řemeslné trhy 
v částce 20.000,-Kč.RMM rozhodla vyčlenit z rozpočtu částku 20.000,-Kč na výše uvedenou 
akci. 
 

12. RMM vzala na vědomí informaci od Ing. J. Pazdery o stavu prací na opravách KD Měřín  
a o změnách osob v realizačním týmu, kterou provedlo PKS: 
místo Ing. Furtnera……..Ing. Kašpar Michal 



místo Ing. Jambora………Ing. Novotný Tomáš - který dříve vedl stavbu Jupiter clubu ve VM 
Na kontrolním dnu byl na základě výzvy Ing. Pazdery přítomen ředitel PKS, a.s. Ing. Kladiva, 
který slíbil dodat do příštího KD detailní harmonogram stavby s cílem zastřešit stavbu před 
zimou tak, aby do ní neteklo. 
 

13.RMM projednala situaci s pozemky pod sjezdovkou  a rozhodla předložit  ZMM  
k vyjádření návrh na vynětí „pozemku plnící funkci lesa pro účel sportovně rekreačního 
využívání ke sjezdovému lyžování“. Odhadovaný poplatek za vynětí je cca 140.000,-Kč.   
 

14. RMM projednala žádost … o pronájem prostorů bývalé čekárny na pozemku p.č. 82 v k.ú. 
Měřín za účelem provozování NONSTOP HERNY BARU. RMM rozhodla předložit tuto žádost 
ZMM. 
 

15. RMM  projednala 2 žádosti organizace Rybníkáři a přátelé, o.s. 
       1) Žádost o vyjádření k uzavírce silnice  II/349 po dobu trvání představení Živý betlém              
            2015.  RMM rozhodla s touto žádostí souhlasit. 
        2) Žádost o bezplatný pronájem pozemku p.č.1219/1 na stejnou akci.  
             RMM rozhodla pozemek bezplatně pronajmout.   
 

16. RMM  projednala dopis z Ředitelství silnic a dálnic: “ Vyrozumění o problematice hluku 
z dopravy na dálnici D1 v lokalitě Měřín“, ve kterém konstatuje, že nejsou objektivní podněty 
k tomu, aby ŘSD provádělo změny ve stávajících protihlukových opatřeních na D1 u ulice 
Černická a Růžová. Vzhledem k tomu, že v dopise nejsou uvedeny naměřené hodnoty 
intenzity hluku pověřuje místostarostu dalším jednáním vedoucím k vysvětlení situace.  
 
17. RMM  projednala žádost … o pronájem garsoniéry v domě č.p. 233,která byla původně 
určena pro zubního lékaře nebo jeho zdravotní sestru.    
RMM rozhodla žádosti vyhovět s tím, že bude od 1.11.2015 uzavřena smlouva na dobu 
určitou a v případě vyzvání p… uvolní garsonku do 3 měsíců od vyzvání. 

DERATIZACE … 
Oznamujeme občanům, že do konce měsíce října proběhne v Měříně a v Pustině 

plošná deratizace hlavních kanalizačních řadů. 
Zájemci z řad občanů, kteří mají s výskytem hlodavců problémy u svých domů, ať se 

nahlásí osobně nebo telefonicky do konce měsíce listopadu v kanceláři radnice. 
Začátkem měsíce prosince 2015 bude provedena deratizace přímo u těchto 

nemovitostí. 

 

Čtyři klíče patří Křižanovu 
Soutěžní družstvo z Křižanova vybojovalo  trofej 4 klíče 

 k velkomeziříčské bráně. Obhájce vítězství, družstvo Velkého Meziříčí, 
 se spolu s Měřínem podělil o druhou příčku. Poslední skončili Bítešští. 

Letošní 23. ročník soutěže proběhl v duchu padesátého výroční organizované kultury 

ve městě. Týmy proto měřily síly disciplínách, jako výlep plakátů, distribuce vstupenek, 

příprava hlediště či zajištění narozeninové oslavy. 

Poděkování patří všem soutěžícím měřínského družstva za reprezentaci našeho městyse 

a za pěkné umístění v tradiční soutěži. 



 

P O D Ě K O V Á N Í   !!! 
 

 DĚKUJEME TOUTO CESTOU NEJMENOVANÉ  MLADÉ MAMINCE 
Z MĚŘÍNA ZA NÁLEZ A ODEVZDÁNÍ ČÁSTKY 10.000,- KČ JEJÍMU  MAJITELI. 
 JSME VELICE RÁDI, ŽE MEZI NÁMI ŽIJÍ TAK ZODPOVĚDNÍ A SVĚDOMÍTÍ 
OBČANÉ. 

  
 
 

DALŠÍ PODĚKOVÁNÍ RADNICE PATŘÍ ČLENŮM SBORU 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Z MĚŘÍNA, KTEŘÍ   NEZIŠTNĚ POMÁHALI PŘI 
ODSTRAŇOVÁNÍ  PŘÍČIN A  NÁSLEDKŮ   
PŘI  BLESKOVÝCH POVODNÍCH ZA MATEŘSKOU ŠKOLOU A NA NÁMĚSTÍ. 

 
 DÍKY ČLENŮM SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Z MĚŘÍNA  ZA 
POMOC PŘI ZALÉVÁNÍ NOVĚ VYSAZENÉ ZELENĚ V OBCI PŘI LETOŠNÍM 
SUCHÉM A PARNÉM LÉTĚ.  VELIKÉ ÚSILÍ PŘI ÚDRŽBĚ  A ZALÉVÁNÍ ZELENĚ 
NASADILI ROVNĚŽ VŠICHNI TERÉNNÍ ZAMĚSTNANCI  MĚSTYSE MĚŘÍNA.  
 

 VÁŽÍME SI VŠECH OBČANŮ, KTEŘÍ UDRŽUJÍ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  
V OKOLÍ SVÝCH DOMŮ. NENÍ  V NAŠICH SILÁCH PROVÁDĚT SEČENÍ NA 
VŠECH POTŘEBNÝCH MÍSTECH VČAS. 
 PROSÍME JEN, ABY OBČANÉ NIJAK NEZASAHOVALI DO NOVĚ 
VYSÁZENÝCH ROSTLIN. TYTO ROSTLINY JSOU POŘÍZENY ZE STÁTNÍ 
DOTACE A JEJICH STAV JE PRAVIDELNĚ SLEDOVÁN.  
 
 
       
 
 
 
 VELKÝM NEŠVAREM JE VŠAK PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ NA VEŘEJNÉ 
ZELENI. NENIČTE PRÁCI DRUHÝCH A PARKUJTE SVÁ VOZIDLA NA 
ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH. 
 
 
 

         Děkujeme ! 

MĚŘÍNSKÝ ZPRAVODAJ 
 

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

 
Předpokládaná uzávěrka příštího Měřínského zpravodaje 6-2015:   9.prosince 2015 
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Kabelová televize a internet 
Z důvodu navýšení poplatků za přijímané programy ze satelitního příjmu a rozšíření 

programové nabídky KT  bylo Radou městyse Měřín dne 16.9.2015 rozhodnuto o navýšení 

plateb za kabelovou televizi s účinností od 1.1.2016. 

 

Tuto situaci nemůžeme ovlivnit. Stejně tak majitelé satelitních přijímačů, kteří 

nepoužívají KT, tyto poplatky musí hradit.  

 

   Roční platba  Pololetní platba      Měsíční platba 

KT Standart    1.400,-Kč           700,-Kč           120,-Kč  

KT MINI        700,-Kč           350,-Kč             60,-Kč 

splatnost         28.2.      31.1. a 31.7.             k 15.dni v měsíci 

 

V případě, že tuto službu platíte trvalým příkazem, nezapomeňte si jej změnit !  

Výše platby za internet zůstává nezměněna. 

 

V průběhu měsíce listopadu obdržíte do svých poštovních schránek nové smlouvy 

týkající se provozu kabelové televize a internetu. Žádáme o doplnění základních údajů 

(jméno, adresu vč. čísla popisného), kontaktu (telefonu, mobilu, e-mailu) a podpisu.  

Prosíme o vyplnění kontaktů na Vás. Mnohdy tím urychlíte vyřizování různých věcí  

na radnici.  Na Vaši e-mailovou adresu budete včas informováni  o plánovaných odstávkách 

kabelové televize a internetu. 

Smlouvu v jednom vyhotovení můžete vhodit u schodu na obecní úřad do bílé 

poštovní schránky nebo stačí odevzdat na radnici  v průběhu měsíce ledna 2016, kdy chodíte 

platit poplatky za odpad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O nové občanky a pasy žádejte do poloviny prosince  

Správní odbor městského úřadu Velké Meziříčí upozorňuje občany na přechodné ustanovení 

novely zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech. 

Přechodné ustanovení novely zákona o občanských průkazech: 
V době od 15. prosince 2015 do 31. prosince 2015 nelze podat žádost o vydání občanského 

průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s 

kontaktním elektronickým čipem ani je předat. V této době může občan požádat o vydání 

občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za jehož vydání 

nebude vybírán správní poplatek. V tomto případě nemá občan povinnost požádat současně o 

vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově 

čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. 

Přechodné ustanovení novely zákona o cestovních dokladech: 
V době od 15. prosince 2015 do 31. prosince 2015 nelze u obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 

s biometrickými údaji ani jej převzít. 

V době od 10. prosince 2015 do 31. prosince 2015 nelze u zastupitelského úřadu podat žádost 

o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji 

ani jej převzít. 

Řízení o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s 

biometrickými údaji musí být ukončena nejpozději dne 31. prosince 2015.     MěÚ, Josef Švec  

Průkazy OZP můžete měnit jen do konce roku  

Zveřejněno 5. 10. 2015 15:24  

Upozornění Úřadu práce ČR: Lidé mají na výměnu průkazů OZP termín do 31. 12. 2015. 

Už jen necelé tři měsíce mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením 

(OZP) a průkazů mimořádných výhod (TP, ZTP a ZTP/P) na to, aby si zajistili jejich výměnu 

za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné 

výhody a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. 

Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá 

formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při 

každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským 

průkazem. 

Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. 

Stačí, aby pouze doložili úřadu fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na 

přepážce. 

Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do 

konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné 

do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz 

OZP"a to pro region Velké Meziříčí na Úřadu práce ve Velkém Meziříčí, Hornoměstská 

864/39 a pro region Velká Bíteš na Úřadu práce ČR ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 7. 

Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat. 

Ing. Vladimír Krejčí      Úřad práce ČR – krajská pobočka v Jihlavě 



Vozidla v depozitu – důležitá informace! 

Co bude po 1.1.2016 s vozidly, která mají registrační značky uložené v tzv. depozitu na 

příslušném úřadu, tedy vozidly dočasně vyřazenými? 

Vozidlo dočasně vyřazené (uložené do depozitu) před 30.06.2013: 

 V případě, že doba dočasného vyřazení vozidla z registru přesáhla k 1.1.2015 tj. k 

účinnosti novely zákona 56/2001 Sb. dobu 18 měsíců, tj. byla překročena doba 

maximálního trvání dočasného vyřazení podle právní úpravy ( platné do 1.1.2015 ) - 

vlastník vozidla buď do 1 roku (tj. do 31.12.2015) nahlásí obecnímu úřadu adresu 

místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití, jinak vozidlo 

po uplynutí této lhůty úředně zanikne ( bude trvale a nevratně vyřazeno z 

registru vozidel ). 

2) Vozidlo dočasně vyřazené (uložené do depozitu) po 30.06.2013: 

 V případě, že doba dočasného vyřazení vozidla z registru nepřesáhla k 01.01.2015 tj. k 

účinnosti novely zákona dobu 18 měsíců - v takovém případě se vozidlo považuje za 

vyřazené z provozu podle nové právní úpravy; vlastník vozidla má v takovém případě 

povinnosti podle § 12 zákona 56/2001 Sb., přesáhne-li doba vyřazení 12 měsíců, 

nahlásit obecnímu úřadu adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno 

a účel jeho využití jinak se dopouští přestupku, za který může být uložena pokuta 

do 50 000 Kč. 

Pro vysvětlení nových pojmů ze zákona: 
Dřívější pojem „dočasné vyřazení vozidla" tzv. depozit se změnil na název „vyřazení silničního vozidla z 
provozu". 
Dřívější pojem „trvalé vyřazení vozidla" se změnil na název „zánik silničního vozidla" 

      Tyto dvě stránky byly použity z webu MěÚ Velké Meziříčí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mestovm.cz/cs/mestsky-urad/aktuality/10324-vozidla-v-depozitu-dulezita-informace


SETKÁNÍ SENIORŮ OKOLNÍCH OBCÍ V ARNOLCI 

se uskuteční v sobotu dne 7.listopadu 2015 v KD v Arnolci od 14.00 do 

20.30 hod. 

K tanci a poslechu bude hrát hudba Fortuna z Havlíčkova Brodu. 

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY 
Zájemci o počítačový kurz pro seniory, který se uskuteční opět v Základní 

školy Měřín se mohou do 15.listopadu 2015 přihlásit na radnici ! 
******************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozlouči l i  jsme se s  generálmajorem  

Ing.  Oldřichem Pytl íkem  
 

2. září 2015 zemřel ve věku nedožitých 80 let generálmajor v.v. Ing. Oldřich Pytlík, který byl 
zařazen do galerie významných rodáků městyse Měřína. 

 
Oldřich Pytlík se narodil 7. března 1936 v Měříně v čp. 1. Školní docházku absolvoval 

v měřínské škole v letech 1942 – 1951. Po ukončení školní docházky byl přijat na vojenské gymnázium 
v Moravské Třebové, které ukončil v roce 1954 a odtud odešel na vojenské učiliště v Žilině, odkud byl 
vyřazen v roce 1956 jako poručík. V letech 1956 – 1966 sloužil u různých vojenských útvarů a svazků 
československé armády. V roce 1966 byl přijat na vojenskou akademii Antonína Zápotockého v Brně, 
kterou ukončil v roce 1970, kde získal akademický titul inženýr a vojenskou hodnost major. V roce 
1978 byl povýšen do hodnosti plukovníka. V roce 1980 absolvoval akademický kurz v Leningradě 
/dnes Petrohradě/. Bydlel v Táboře a vykonával funkci náčelníka týlové správy okruhu. V r. 1985 byl 
ustanoven do funkce náčelníka proviantní služby hlavního týlu federálního ministerstva národní 
obrany. V roce 1986 absolvoval vyšší akademický kurz na vojenské akademii generálního štábu 
v tehdejším Sovětském svazu, v Moskvě. Po absolvování půlročního kurzu a po návratu do vlasti byl 6. 
října 1986 rozkazem prezidenta republiky povýšen do hodnosti generálmajora. Do důchodu odešel 
v roce 1992 a na zaslouženém odpočinku stále bydlel v Táboře.  

 
V historii Měřína byl prvním generálem. Čest jeho památce.    

Mgr. Oldřich Hnízdil 
Kronikář městyse 



 

     Kaplička P. Marie Bolestné v Měříně 

 V letech 1836 – 1839 byl měřínským farářem P. Jan Vaněk a ten do farní 

kroniky zapsal: „Kaple P. Marie Bolestné na západní straně blíže císařské silnice do 
Jihlavy zove se též Smejkalova, ježto jí zdejší občan Karel Smejkal dal postaviti.  Na jejím 
místě stávala Boží muka, která nyní nalézají se na výšině na cestě z Měřína do Blízkova“. 

 Tato Boží muka byla přestěhovaná asi v roce 1800 na místo, kde bývalo 

v minulosti měřínské popraviště. Tomuto místu se říkalo Na Spravedlnosti. Na 

přestěhovaném sloupu Božích muk je nápis WB a rok 1701. Měřínu bylo hrdelní 

právo odebráno za vlády císařovny Marie Terezie v roce 1755. 

 Kapličku P. Marie Bolestné mohli nechat postavit někdy po roce 1800 dva 

v Měříně narozeni Karlové s příjmením Smejkal. Rodin Smejkalů si měřínští 

obyvatelé asi hodně vážili, neboť při úmrtí dospělých Smejkalů bylo vyzváněno   

na čtyři zvony (4 cum pulsus campanarum), a při pohřbech jim zpíval kostelní 

sbor (Cantatio Assistentia). 

 První, Smigmator - Curia Profectus, Karel Antonín Smejkal tedy mydlář – 

konšel (radní) se narodil kolem roku 1734 v domě podle starého číslování č.p. 

99 (dnes č.p. 102 u Součků), zde vyráběl mýdlo a hospodařil na 32 jitrech polí 

(to je asi 18 ha). Byl to tedy celoláník. Mýdlo v tomto domě vyráběl již Karlův 

otec Antonín František Smejkal. Karel Antonín Smejkal byl později zvolen jako 

jeden z pěti měřínských konšelů. Jelikož se konšelé po měsíci střídali na místě 

purkmistra, tak byl Karel Antonín Smejkal také mnohokrát měřínským 

purkmistrem. Při jednom purkmistrování Karla Antonína Smejkala byla 

1.10.1798  založena měřínská gruntovní kniha. Karel Antonín Smejkal se oženil 

s Rozálií Annou (její rodné příjmení se nepodařilo zjistit). V bytě  budovy 

bývalé radnice č.p. 104 (dnes hotel KLAS), kde nějaký čas bydleli, se jim 

narodily dvě děti Antonín a Jana. Bývalý měřínský purkmistr Karel Antonín 

Smejkal zemřel ve věku 86ti roků  5.11.1820 v Měříně č.p. 102. 

 Karlův synovec Karel Tobiáš Smejkal ½ láník a tkadlec se narodil 

4.11.1770 v Měříně podle starého číslování v domě č.p. 115, dnes č.p. 119. Je to 

dům nad kapličkou P. Marie Sněžné, kterou si nechal postavit v roce 1724 

šlechtický rod pánů z Collalto et San Salvatore. Dnes je v domě č.p. 119 

kadeřnictví „Jitka“. Karel Tobiáš Smejkal zemřel 18.8.1808  jako  otec čtyř dětí 

ve věku nedožitých 38 letech. Již se asi nedozvíme, který Karel Smejkal nechal 

kapličku P. Marie Bolestné postavit. 

 Do roku 1820 byl posledním domem po levé straně císařské silnice 

směrem na Jihlavu dům č.p. 84, dnes dům manželů Frejlichových, a po pravé 

straně dům č.p. 85, dnes dům manželů Hrůzových. Zde číslování domů 

přecházelo z levé na pravou stranu silnice a Měřín v těchto místech na západní 

straně vlastně končil. Číslování domů se vracelo  po druhé straně Náměstí 

zpátky k č.p. 1.  Kaplička P. Marie Bolestné v té době stála o samotě v polích na 



kamenitém obecním pozemku téměř 200 metrů za Měřínem. Tento obecní 

pozemek byl dříve mnohem větší než je dnes. Začínal v zatáčce císařské silnice 

na horním konci Měřína a končil u dnešního oplocení skladu HOBBY centrum. 

V pravém zadním rohu dnešního oplocení HOBBY centrum stával u Trávní 

cesty kříž. Na přiložené fotografii jsou vlevo v pozadí vidět vzrostlé stromy, pod 

kterými kříž asi stával. Pod křížem směrem k silnici č. 602 bývala školní 

zahrada. Vedle zahrady v místech, kde byla postavena v roce 1946 garáž pro 

autobus, bývalo na mírném svahu oplocené školní hřiště.  

 Místu kde kaplička P. Marie Bolestné stojí se říkalo „Na Ouvárku“. Tehdy 

měla kaplička klenutý vstupní otvor, tedy průčelí situované směrem k východu k 

Měřínu. Při nahlédnutí do vnitřku kapličky je po pravé straně vidět jak původní 

vstupní otvor vypadal. Tento vstup do kapličky byl zazděn a nové obdélníkové 

okno bylo zabudováno z jižní strany směrem k dnešní silnici č. 602. K této 

přestavbě došlo v době, kdy si  manželé Rumlérovi v roce 1922 postavili u státní 

silnice dům č.p. 252 s obchodem a těsně vedle kapličky hospodářskou budovu. 

Dnes je to dům Novotných. V té době měla kaplička ještě šindelovou střechu, 

bílou vápennou omítku a později byla oplocená dřevěným plotem. Kolem roku 

1960 byl tento dřevěný plot zámečníkem Karlem Řezníčkem nahrazen plotem 

kovovým s betonovou podezdívkou, střecha byla pokryta plechem a kaplička 

omítnuta břízolitovou omítkou. Omítku provedl měřínský  zedník pan Jan Sajtl. 

Před kapličkou bývalo dřevěné klekátko. 

 V katastrální mapě z roku 1835 je zakreslen začátek Trávní cesty někde 

v místech, kde se dnes vjíždí do Růžové ulice. Tato cesta pokračovala kolem 

kapličky P. Marie Bolestné a o 100 metrů dál kolem kříže až do mlýna a valchy 

pod poloveckým rybníkem. Trávní cesta pokračovala dál přes Staviště, Borka 

k Meziříčku a Jersínu. Lidé z těchto vesnic tuto cestu hojně využívali jako 

zkratku do Měřína. Trávní cesta z Měřína do mlýna procházela kolem téměř 

stovky proužků polí mělkým žlíbkem místy až 10 metrů širokým zarostlým 

trávou. Tato cesta probíhala v místech za zadním plotem dnešního skladu 

HOBBY centrum. Ve své polovině se Trávní cesta rozdělovala na cesty dvě. 

Cesta která odbočovala vpravo, asi po 200 metrech končila v polích u lesa nad 

druhým poloveckým rybníkem. Obě cesty v době scelování pozemků byly 

rozorány a tak zanikly. Na fotce někdy z roku 1910 jsou vidět po obou stranách 

Trávní cesty vyšlapané cestičky pro pěší. V dobách, kdy byl mlýn ještě 

v provozu, jezdili po této cestě, která procházela přímo dvorem mlýna, formani 

se zrním k semletí a šrotování. Soukeníci touto cestou vozili k valchování své 

plátěné výrobky. Valcha sloužila k měkčení, barvení a sušení plátna. V té době 

byl téměř v každé chalupě v Měříně tkalcovský stav, a to až do doby, kdy se 

látky začaly vyrábět v modernějších manufakturách. Poté co upadalo v Měříně 

tkalcovské řemeslo, začalo se zde úspěšně rozvíjet nové odvětví, jirchářství (to 

znamená zpracování kůží). 



 Kolem roku 1900 založil významný měřínský lékař MUDr. Karel 

Procházka  v Měříně „Okrašlovací spolek“.  Tento spolek celý kamenitý obecní 

pozemek u kapličky upravil, osázel lípami a o toto místo se také staral.  MUDr. 

Karel Procházka ale náhle, ve věku 40 roků v roce 1903 zemřel a krátce po jeho 

smrti Okrašlovací spolek zanikl. Dnes o okolí kapličky pečuje paní Zdeňka 

Novotná. 

 Zápis ve farní kronice z roku 1918: „V neděli před Všemi Svatými 27. října 
1918 konána slavnost k uctění památky všech padlých vojínů z farnosti, při které po 
přiměřeném kázání posvěcen obraz Panny Marie Bolestné, jenž pak v průvodu za 
ohromného účastenství zanesen do kapličky u císařské silnice na horním konci městečka“.

       Jiří Toman  , Černická 376 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Přílohou je fotografie tehdy ještě osamocené, v polích stojící kapličky                  

P. Marie Bolestné s klenutým vstupním otvorem situovaným směrem k Měřínu.  

**************************************************
POZVÁNKA NA AKCI : 

Živý Betlém v Měříně 

- filmová projekce 

- přednáší : Mgr. Oldřich Hnízdil 

místo konání: Náměstí 17, Velké Meziříčí 59401 
pořádá: Jupiter club, s.r.o. 
Kdy : 15. prosince 2015 v 15:30 
web: www.vgsvm.estranky.cz  

http://www.vgsvm.estranky.cz/


Okénko mateřské školy 
 

        Tento školní rok pro nás začal trošičku jinak než obvykle.  Již od prázdnin 

vládne ve školce a nyní i kolem ní,  stavební ruch. Nejprve jsme z dotací kraje 

opravovali dětské WC a teď se celá budova, také z dotací,  zatepluje. V plném 

provozu a s téměř 100 dětí to není nikterak lehké .Ze všech stran se ozývají 

zvuky vrtaček, sbíječek, naše krásná zahrada je plná stavebního materiálu ,… 

         19. a 20.  října jsme museli školku na dva dny úplně uzavřít – byla 

provedena výměna dveří u nouzových východů ve všech třídách, dále pak všech 

venkovních dveří na budově a nakonec ještě výměna všech malých oken. 

       Práce  s dětmi v těchto podmínkách je velice náročná , ale hřeje nás fakt, že 

na vánoce už zazáří školka v novém kabátě a v roce  svých třicetin, bude zase 

jako nová. ( Školka se otvírala v srpnu1986.) 

Chtěla bych poděkovat i  všem rodičům, kteří chápou současný stav,  nereptají a 

spolu s námi se těší až bude zase vše tak, jak má být. 

        Od 22. 10. paní Homolová opět vybírá kaštany do soutěže „ O kaštanového 

krále“. 

 

        V září jsme se díky pozvání ZŠ mohli zúčastnit programu „ Dravci“ na 

hřišti TJ Jiskra. 
 

 
 
 
 
        Jana Janů, ředitelka MŠ Měřín 
 



Zprávy ze základní školy 

 
Školní rok bývá již tradičně zahajován v jednotlivých třídách 5. – 9. ročníků volbou 

zástupců těchto tříd do školního parlamentu. Tato instituce se v uplynulých letech několikrát 

dobře osvědčila, takže můžeme doufat, že tomu tak bude i letos. Od letoška se školním dětem 

splnilo jejich dlouholeté přání, které bylo parlamentem často nastolováno – mít ve škole 

bezdrátovou wi-fi síť.  

Složení letošního parlamentu je následující: 

5. A  Mariana Čížková 

5. B Michal Pažourek 

6. A Kateřina Izdná 

6. B Jindřich Kříbala 

7. A Nikola Vostálová 

7. B Oldřiška Šimanová 

8. A Jiří Doležal 

8. B Kristýna Žáková 

9. A Lenka Tomanová 

9. B Martina Pekárková 

Předsedou parlamentu byla zvolena Martina Pekárková z 9. B 

Pro žáky 6. ročníku pravidelně pořádáme adaptační kurz na Zásece. Jeho program 

zajišťují pracovníci žďárského centra prevence Charita. Vždy je zaměřen na určité téma. 

Letos to bylo hledání diamantů. Letošním šesťákům přálo i počasí, takže velká část aktivit 

probíhala v lese blízko Záseky. Tradičně nejočekávanější je noční hra – hledání pokladu a 

„unesených“ vyučujících. Ani letos je nenechali uvázané u stromu, ale vysvobodili je. Po 

noční hře následuje zklidnění, kdy děti píšou dopisy samy sobě, které dostanou až na konci 

devátého ročníku. Někteří jsou s psaním hotovi hned, jiní si dají záležet.  

V září a říjnu se všechny ročníky druhého stupně absolvovaly zájezdy 

s environmentální tematikou. Například deváťáci navštívili Josefské údolí nedaleko 

Adamova. Prohlédli si pravěkou a středověkou tavicí pec,prošli se malebným údolím a lovili a 

určovali drobné vodní živočichy. Největším zážitkem pro ně však byla návštěva některých 

jeskyní, které nejsou bez průvodce veřejnosti volně přístupné. Vyzkoušeli si, v jakých 

podmínkách musí pracovat speologové a jak nepřístupnými prostorami se musí protahovat. 

Další ročníky byly na rašeliništi na Dářku, na Špičáku a v ekologickém centru Chaloupky, 

kde se žáci učili určovat druh a stáří stromů a poznávat různá zvířata.  

 



Letošní návštěva svěřenců a ošetřovatelů ze záchranné stanice ptactva Seiferos 

proběhla na velkém fotbalovém hřišti, protože hřiště za školou není vhodné kvůli množství 

sítí. Během představení se všichni dozvěděli, že právě sítě, ploty a další překážky jsou pro 

ptáky největším nebezpečím, které je často stojí život. Děti si mohly sáhnout na některé 

dravce a na závěr pro ně byly připraveny letové ukázky. Všechny se vydařily – žádný 

z vypuštěných dravců neuletěl. 

 
Letošní nabídka aktivit našeho  celoškolního projektového dne s názvem Poznáváme 

se navzájem byla opět velmi široká – děti si mohly vybrat z mnoha činností a výletů. Mohly 

hrát stolní hry, jet do kina, ZOO či do zábavního parku Robinson, zahrát si bowling, lézt na 

lezecké stěně, vyjet si po okolí na kole nebo jet plavat do třebíčského bazénu. Vybrali si 

opravdu všichni, takže strávili příjemný podzimní den ve společnosti starších i mladších 

kamarádů, protože jednotlivé skupiny byly namíchány z žáků různých ročníků. 

Školní družina zahájila svoji činnost dvěma aktivitami. První byl pěší výlet do 

Chlumku, kterého se zúčastnilo 50 dětí. V cíli cesty si děti vyzkoušely střelbu z luku a ze 

vzduchovky. V místní tělocvičně pak bylo zábavné soutěžení družstev. Odměnou na tyto 

výkony bylo společné opékání špekáčků. Celou zpáteční cestu do Měřína si měli všichni o 

čem vyprávět.  

Do druhé „družinové“ aktivity byli zapojeni i zájemci z řad rodičů. Opět se jednalo o 

skupinu zhruba padesáti lidí, kteří se sešli, aby společně vyrobili krmítka z keramické hlíny a 

závěs s ptáčky. Dílna proběhla ve dvou termínech – nejprve si všichni vyrobili potřebné části 

a 22. října je zkompletovali do podoby finálních výrobků. Většina z nich bude zdobit rodinné 

domky. 

Projekt Recyklace hrou má za úkol přiblížit dětem problematiku třídění odpadů a 

jejich následného zpracování. V pondělí 19. října na naši školu přijela externí lektorka a děti 

ze 3. a 4. tříd s ní absolvovaly zábavný projekt s touto environmentální problematikou. Každý 

blok trval 45 minut a byl zaměřen na praktické zvládnutí třídění odpadů. Ve třídě byly 

vystaveny makety kontejnerů na tříděný odpad a před nimi naházené různé věci. Děti měly 

rozhodnout, do kterého kontejneru každá jednotlivá věc patří.  Některé věci děti znaly, jiné 

pro ně byly nové. Tyto znalosti přispívají k osobní odpovědnosti za životní prostředí. 

          Mgr. Iva Kolářová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



POHÁDKOVÝ LES 

Kolpingova rodina MĚŘÍN 

 
 

 

 

 

Vážení, máme za sebou další ročník „Pohádkového lesa“, který proběhl 

04.10.2015. Pro tento ročník jsme oslovili i další organizace v Měříně a požádali 

o spolupráci pro sehrání pohádek, které naplňují již tradiční cestu. 

Na této pohádkové cestě děti a dospělí věnovali velkou pozornost připraveným 

scénkám, pohádkovým postavám a plnění pohádkových úkolů, za které byli 

odměněny. 

Letošním partnerem akce byla VZP České republiky. Jejich promo tým na startu 

nabízel měření krevního tlaku a tělesného tuku. 

Dále akce byla doplněna doprovodnými aktivitami jako možnost svezení na 

koních, dovádění na skákacím hradě. 

V cíli na všechny čekalo občerstvení, které se podařilo zajistit i za podpory 

společnosti AGRO Měřín a.s. 

Velké Díky patří Vám, dospělákům, že jste si udělali čas a strávili jej se svými 

dětmi v přírodě a kolektivu . 

Velké Díky i všem, kteří pomohli nejenom tuto akci zorganizovat, ale pomohli 

zajistit i její průběh a pomohli s úklidem . 

V této akci nás podpořili: Měřínští faráři, ŠUM Měřín, Rybničkáři. 

Ať se Vám všem daří. 

Ing. Zdeněk Vlach, předseda 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



NEDĚLNÍ POSEZENÍ S HUDBOU 

Kolpingova rodina MĚŘÍN 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé živé hudby, 20.09.2015 pro Vás Kolpingova rodina Měřín opět 

zorganizovala akci „Nedělní posezení s hudbou“. Akce proběhla, tak jako na 

jaře, ve společenském sále místní fary. K poslechu zazněly lidové písně 

doprovázené Měřínskými harmonikáři a vozembouchaři, kterým patří velké 

DÍKY za to, že si udělali na nás všechny čas a předvedli svůj um všem 

posluchačům a tím vytvořili příjemně strávený čas . 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Velké Díky také patří Vám, návštěvníkům této akce, že jste si udělali čas 

 a přinesli s sebou něco na ten zoubek pro sebe i ostatní . 

Velké Díky i všem, kteří pomohli nejenom tuto akci zorganizovat, ale pomohli 

zajistit i její průběh a pomohli s úklidem . 

Velké Díky za pomoc při výzdobě prostor, která jistě pomohla vytvořit 

příjemnou atmosféru . 

Velké Díky za to, že nás přišel navštívit pan Mons. František Hrůza, byli jsme 

moc rádi . 

Na „Nedělním posezení s hudbou“ vystoupili:  

Ludmila Homolová, Luboš Nevrtal, Jitka Nevrtalová, Anna Oulehlová, Miroslav 

Prokop, Petr Šimek, Andrea Zlámalová. 

Ať se Vám všem daří. 

Ing. Zdeněk Vlach, předseda 

 

 



Farní okénko ……. 
 

 

Listopad  

 

Začátkem listopadu se děje něco velmi zvláštního. V době, kdy odumírá živá 

příroda, ožívají hřbitovy. Na místech, kde odpočívají naši zemřelí, je nebývale 

živo a rušno. O prvním listopadovém víkendu se velmi výrazně zvýší provoz – 

to jak živí cestují i přes půl země navštívit své mrtvé. 

Je to zvláštní, jakým způsobem jsou v našem životě nadále přítomni ti, o 

kterých říkáme, že nás opustili – ať už myslíme, že navždy, ať už myslíme, že 

dočasně. Jakkoli jejich pozemská existence skončila, přece jen nám nevypadli ze 

života. Když o nich mluvíme, nejsou to pro nás cizinci, neznámí, bezejmenní… 

Čím to je? Čím to, že ty, kdo s námi už definitivně na světě nežijí, nazýváme 

stále jejich jmény? Jméno pro nás něco znamená – oslovit druhého jménem 

znamená navázat s ním kontakt, udržovat s ním vztah, dám mu najevo, že pro 

mě není „něco“, ale „někdo“. 

Hlubokou intuici v tomto ohledu projevují pohádky. V nich se často 

dočteme, že láska je silnější než smrt, že láska smrt přemáhá. A právě na vztahu 

k našim zemřelým si to můžeme uvědomit – to není pohádka, to je fakt. Naše 

láska k těm, kdo zemřeli dříve než my, skutečně smrt přesahuje. Jen kvůli lásce 

je nám po nich smutno, chybí nám, zdá se nám, že po nich zůstalo prázdné 

místo. 

Někdy je nám líto, co jsme zanedbali. Někdy nás to kdesi bolestně píchne, 

když přijdeme na hřbitov a uvědomíme si, co jsme ještě měli a chtěli říci a 

udělat – ale už jsme to nestačili. Někdy se nám takto ozve svědomí. A někdy 

péčí o náhrobky a údržbu hřbitovů toto svědomí chlácholíme. 

Ne, rozhodně nechci mluvit proti úctě k zemřelým. Naopak – za mnoho jim 

vděčíme a je dobře, když tento svůj dluh splácíme alespoň péčí o jejich 

památku. A navíc tím dáváme dobrý příklad i mladším generacím, které snad 

jednou budou pamatovat na nás. Jen chci říci jedno: nenechávejme veškerou 

vděčnost až na dušičkový čas, až na péči o náhrobky. Kéž vděčnost projevovaná 

zemřelým je pro nás impulzem k vděčnosti živým. 

 

Zdeněk Drštka, kaplan  
 
 

Kroniky vydávají svá svědectví: 

Ve farním kostele přijali život z vody a Ducha svatého a byli znovuzrozeni pro 

život věčný 

Marie Landsmanová, Jana Landsmanová z Měřína, Tereza Kateřina 

Letmajerová z Pavlínova, Aabina Marie Stránská z Měřína, Lenka Marie Anna 

Boháčková z Pohořílek.  



 

Na společnou cestu životem nastoupili v Měřínském kostele ing. Marek Jaša 

z Pavlínova a B.c. Iveta Smejkalová z Měřína. 

 

Ve společenství modlitby jsme se rozloučili s Andělou Svobodovou z Chlumku, 

Ludmilou Šoukalovou z Pavlínova, Ladislavem Kadlecem z Měřína, Václavem 

Smejkalem z Blízkova, Janem Barákem z Měřína, Růženou Nedomovou 

z Měřína, Boženou Kotrbovou z Velkého Meziříčí. 

Ohlédnutí po dnech minulých 

Na konci měsíce září byly dokončeny práce na Kapli Panny Marie a počátkem 

října byla oprava schválena zástupci památkové péče z Telče a Velkého 

Meziříčí. Na opravě se finančně podíleli: Ministerstvo kultury, Kraj Vysočina, 

Městys Měřín a farnost Měřín. Interiér - nalezené části freskových maleb - bude 

restaurován v budoucnu za předpokladu získání finanční podpory. Oltář a lavice 

budou po nezbytném ošetření instalovány zpět do kaple.  

Na počátku září jsme se vypravili autobusem na hlavní pouť do Žarošic. 

Putovali jsme se sochou Panny Marie, která se během roku stává součástí našich 

rodin. Ty se u ní scházejí k modlitbě za farnost, obec, nemocné po celý rok.  

Velká část farníků putovala na koci září do Křižanova, kde byla instalována a 

požehnána sucha svaté Zdislavy, rodačky z Křižanova. Tato světice prožila 

dětství zde v Křižanově, následně se vdala za pana Havla a přestěhovala se do 

Jablonného v Podještědí. Zde se nejen starala o svou rodinu, výchovu dětí, ale 

měla také otevřené srdce pro lidi v nouzi. Zakládala pro ně špitály, a mnohé 

sama ošetřovala.  

Zástupci farnosti byli také na pouti Národního eucharistického kongresu v Brně, 

kde se účastnili nejen hlavní bohoslužby, ale také bohatých doprovodných 

programů.         

V našem farním kostele proběhlo na počátku října setkání členů Živého růžence. 

Růženec je stará modlitba, ve které máme před očima Boží dílo spásy, na kterém 

měla podíl Panna Maria.  Úkolem členů živého růžence je denně se pomodlit 

deset Zdrávasů za všechny potřebné a lidi v nouzi.  

Co je před námi:  

Před námi je památka na všechny zemřelé, které si více připomínáme během 

měsíce listopadu. Společná modlitba na hřbitově za zemřelé bude v neděle 

1.11.2015 v 16:30 hodin.   

O měsíc později budeme vstupovat do doby adventní, což je pro nás intenzivní 

příprava na příchod Pána Ježíše.  A to nejen vzpomínka na Betlém, ale i 

budoucnost.  

Věříme, že se uskuteční vánoční koncert v kostele během vánočních svátků.  

Přejeme všem požehnaný čas.  

 

Josef Havelka, farář 

Zdeněk Drštka, kaplan  



 

Sportovní    okénko ……. Tabulky : 
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HOTOVO - říjen 2015 – Zateplení budovy 

Zdravotního střediska Měřín 
HOTOVO - říjen 2015   

Kaple Panny Marie Sněžné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTOVO – oprava chodby 

radnice   

     

 

15.10.2015 – Zateplení budovy Hasičské zbrojnice Měřín 
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