
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ZPRÁVY Z  RADNICE … 

 

 

Vážení spoluobčané, 

ještě nedávno jsme po několika letech mohli využít lyžařský areál na „Zabijáku“ a nyní  
na konci února nastává oteplení a tání sněhu. Jako každý rok se Vám v tomto termínu 
dostává do rukou první číslo letošního Měřínského zpravodaje, což znamená, že jsme od 
vánoc zase o dva měsíce starší. Jak to rychle uteklo. V krátkosti bych Vás rád seznámil 
s plánovanými investičními akcemi tohoto roku, které již probíhají nebo které budou 
zahájeny později. 
 
Kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů v základní škole 

Budova Základní školy v Měříně byla uvedena do provozu v roce 1973, což již brzy 
bude 45 let. Elektrické rozvody jsou původní a vzhledem k moderním technologiím, které 
jsou při výuce používány, již nedostačují a některé jsou téměř v havarijním stavu. 
Zastupitelstvo městyse rozhodlo o kompletní rekonstrukci rozdělené do tří etap, dva 
pavilony + jídelna s kuchyní. V letošním roce probíhá rekonstrukce pavilonu starších žáků 
v hodnotě 3,6 mil. Kč. Součástí stavby je také montáž protihlukových opatření v jednotlivých 
třídách s novým osvětlením a výmalbou.  

 

 

 



 

Výstavba inženýrských sítí pro RD Balinka - III.etapa 
 

V současné době probíhá řízení na stavební povolení komunikací a bude ve spolupráci 
s SVK Žďársko provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby inženýrských sítí v lokalitě 
Balinka, III.etapa.  Předpokládaná cena z projektové dokumentace je 6 mil. bez DPH. Po 
ukončení výběrového řízení bude stavba zahájena. Jedná se o výstavbu sítí a komunikací  
pro 7 rodinných domů. Součásti je i napojení na přečerpávací stanici pro případ přívalů vod 
od dálnice ulicí Zabrána a Zabránka. Následovat bude úprava hřiště a parku v místech, kde 
již hřiště stávalo. Komunikace bude napojena na krajskou silnici - ulice Zabrána. 

 
Oprava místních komunikací a chodníků 

 
Jakmile počasí dovolí, začne oprava komunikace Pod Dálnicí -I.etapa po ulici Blízkovskou, v 
 Pustině bude položen nový koberec na místní komunikaci. Připravena je oprava parkoviště 
před novým hřbitovem společně s opravou přední zdi a plotu s bránami. Pokračuje 
projektová dokumentace pro výstavbu chodníku do Pustiny, která vázne na vyřízení 
majetkových vztahů s firmou, vlastnící louku okolo silnice. Stejně tak je v projektové 
přípravě chodník od farské zahrady směrem k Velkému Meziříčí a projekt autobusového 
terminálu (nádraží) pod hotelem Klas. 
 
Protipovodňová stěna na Balince 
 

Projekčně je zpracována druhá etapa protipovodňových opatření na řece Balince na 
ulici Ve Vrbí. V letních měsících proběhne setkání s občany ulice Ve Vrbí a zástupců Povodí 
Moravy ohledně seznámení s projektem a případnými úpravami. 
 
Revitalizace zeleně v Měříně – III.etapa 
 
V lednu byla dokončená projektová dokumentace obnovy zeleně v Měříně. Jedná se o 
lokality obou hřbitovů, náměstí v Pustině okolo kapličky a zeleň v parku před školou. Městys 
bude žádat o dotaci na tyto práce.  
Výkresové části všech staveb budou dostupné na webových stránkách městyse Měřín 
v sekci „Rozvoj a investice“. O dalších akcích Vás budu informovat v příštím čísle a na 
stánkách infokanálu. 
 
Kabelová televize 
 
V měsíci březnu a dubnu dojde k výrazným změnám na kabelové televizi v souvislosti 
s přechodem na kvalitnější digitální vysílání. O změnách Vás budeme včas informovat a 
pomůžeme s naladěním televizorů. Zatím nic nepřelaďujte. Informace proběhnou na 
infokanálu a bližší v dubnovém zpravodaji. 

 
Přeji Vám všem hezké nadcházející jaro, Ing. Jiří Servít, starosta. 



Výpis  z jednání č. 20 Rady městyse Měřína konané dne 13.12.2016  

(Rada městyse Měřín – dále jen RMM) 

1. RMM odsouhlasila program jednání   
 

2.RMM provedla místní šetření na základě žádosti  … a předloženého GP (viz RMM 14.9.) 
zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 204/2  o výměře 55 m2 a části pozemku 
p.č.204/2 o výměře 3 m2 (nové 204/4) v k.ú. Měřín a rozhodla zaměřit místní situaci 
s ohledem na možnost zbudování chodníku. 
 

3.RMM projednala žádost obyvatel ulice Otínská o vyasfaltování obecní cesty  k rodinným 
domům. RMM provedla místní šetření a rozhodla nechat zpracovat projekt. 
 

4.RMM projednala nabídku firmy Atlas software na zakoupení modulu programu Codexis  
„Monitor tématu obecní samosprávy“ za jednorázovou cenu 12 000,- Kč bez DPH a roční 
paušál 3000,-Kč na aktualizaci. RMM rozhodla nabídku využít a software zakoupit. 
 

5. RMM jmenuje výběrovou komisi na otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci 
„Oprava elektroinstalace  a akustické úpravy pavilonu „B“ ZŠ Měřín“, které se koná 
15.12.2016  v 10,00 hod. na úřadě městyse, ve složení:  
1) Ing. Servít Jiří, náhradník Ing. Jaroslav Pazdera 
2) Anna Oulehlová, náhradník Roman Hnízdil 
3) Ivo Horák, náhradník JUDr. Karel Dvořák  
 

6. RMM projednala způsob úklidu po akcích v KD v od 1.1. 2017 do 30.6. 2017. RMM 
rozhodla provádět úklid v tomto období vlastními zaměstnanci. RMM rozhodla zvýšit 
nájemné za pronájem KD od 1.7. 2017 a pověřila místostarostu zpracováním nového ceníku.  
 

7.RMM projednala návrh Smlouvy o veřejných službách č. 47/2017 mezi Městysem Měřín a  
ICOM transport, a.s. o provozování 5 autobusových linek v roce 2017 s požadavkem na 
kompenzaci  nákladů ve výši 8.674,96 Kč. RMM rozhodla s návrhem smlouvy souhlasit a 
pověřila starostu jejím podpisem. 
 

8.RMM projednala nutnost změny adresy pro RD č.p. 619, v současnosti ulice Zarybník, 
majitelka… z důvodu pojmenování ulice vedoucí podél Balinky na novou adresu … RMM 
rozhodla se změnou souhlasit a rozhodla pověřit pracovnici evidence obyvatel  oznámením 
této skutečnost …. 
 

9.RMM projednala nabídku firmy E.ON na dodávku elektřiny na rok 2017 a rozhodla tuto 
nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

10. RMM projednala nabídku Technických služeb VM,s.r.o. na uzavření dodatku ke smlouvě 
o jiných pracech a výkonech, („svoz odpadků atd.“) s ceníkem služeb na rok 2017 a rozhodla 
předložit tento ceník na ZMM. 
 

11.RMM projednala žádost … o pronájem bytu v DPS a rozhodla sdělit žadatelce, že 
v současné době není v DPS žádný byt volný . 
 



12.RMM projednala žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s u místěním sídla TJ Jiskra 
Měřín v budově U Hřiště 610. RMM rozhodla s žádostí souhlasit. 
 

13.RMM projednala závěry arboristického zhodnocení dřevin a navržení vhodné 
technologie jejich ošetření vypracované Ing. J. Rozsypálkem 4.11. 2016. RMM rozhodla 
provést navrhované ošetření na starém hřbitově u stromu č. 10, 13 a 17. Další ošetření 
stromů bude řešeno v r.2017 a RMM rozhodla pověřit starostu zajištěním nabídek na 
ošetření stromů a dále RMM rozhodla požádat úřad městyse o skácení  modřínů o domu 
č.p. 233. 
 

14.RMM projednala  a schválila žádost o schválení odměny pro ředitelku MŠ Měřín 
z prostředků MŠMT za 2.pololetí. 
 

15.RMM projednala cenovou nabídku na prezentaci obce v publikaci Cykloturistický 
průvodce ve výši 14.520,-Kč vč. DPH a rozhodla nabídku přijmout. 
 

16.RMM projednala žádost … na pořádání taneční zábavy 30.12. 2016 v KD Měřín. RMM 
rozhodla žadateli KD nepronajmout. 
 
**************************************************************** 
 

USNESENÍ č.   7/2016 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 19.12.2016 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
I.SCHVALUJE : 
1.Program jednání ZMM 7/2016. 
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 7/2016.  
3.Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2017. 
4.Cenu stavebních pozemků v lokalitě Balinka III : 500,-Kč+DPH/m2. 
5.Přijetí daru – dvou autobusových čekáren od firmy Apulach s.r.o.Brno. 
6.Přijetí daru – zavlažovací systém na tréninkovém fotbalovém hřišti Měřín od TJ Jiskra 
    Měřín. 
7.Přijetí daru – dílu „b“ z pozemku par. č. 1586/1 o výměře 33 m2, který byl zaměřen 
    Geometrickým plánem č. 1006-13/2015 z pozemku od Kraje Vysočina. Požadovaný 
    pozemek je zastavěn chodníkem podél silnice II/348 u rybníka Polovec. 
8.Prodej části pozemku p.č.455 o výměře 4m2 dle GP. 
9.Smlouvu o koupi nemovitých věcí mezi městysem Měřín a třemi prodávajícími – ulici 
    Luční. 
10. Dodatek č.1 ke smlouvě ze dne 19.10.2016 mezi městysem Měřín a SVK Žďársko. 
11. Úhradu nákladů na zbudování přípojek  od majitelů pozemků na ulici Příčná. 
12. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi městysem Měřín a Colas CZ, a.s.Žďár nad Sázavou. 
13. Pronájem nebytových prostor v Měříně, Náměstí 156, bývalé čekárny - část p.č.82 
       o výměře26,55m2 a přilehlého pozemku p.č. 83/4 v k.ú.Měřín o výměře 60m2 do 
       31.12.2017. 
14.Strategický rozvojový dokument městyse Měřína. 
15.Předložené veřejnoprávní smlouvy. 



16.Rozpočtové opatření 8/2016/7ZM ze dne 19.12.2016 ve výši 2.895 018,-Kč. 
17.Rozpočet městyse Měřín na rok 2017 včetně zapracování úvěru, který bude čerpán 
      v roce 2017 ve výši 455.376,29 Kč. 
18.Rozpočtový výhled na období 2018 – 2022. 
19.Dodatek č.8 smlouvy mezi TS VM s.r.o. a městysem Měřín. 
20.Dodavatele stavebních prací na akci „Rekonstrukce elektroinstalace a akustické úpravy 
      pavilonu B-ZŠ Měřín“ 
 
II.BERE NA VĚDOMÍ  : 
1. Zprávu o plnění usnesení  ZMM 6/2016. 
2.Informace z jednání rady městyse. 
3.Zprávu kontrolního výboru. 
4.Zprávu finančního výboru. 
5.Informace o opravě komunikace u nového hřbitova. 
6.Informace o navýšení odměn neuvolněným členů zastupitelstva. 
7.Iinformace o plánované výstavbě transformovaného bydlení v k.ú.Měřín. 
 
III. POVĚŘILO  : 
1.Radu městyse provedením rozpočtových opatření 9/2016/2RM ke konci roku 2016 
    v příjmech i výdajích . 
2.Starostu zajistit účast Ing.Arch.Psoty – Studio P Žďár nad Sázavou na dalším jednání ZMM. 
3.Starostu jednání s firmou M.Odvárka Odas o úhradě tříděného odpadu. 
 

Ing. Jiří Servít, starosta, v.r. 
 

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

Výpis z jednání č. 21 Rady městyse Měřína konané dne 31.12.2016  

1.RMM odsouhlasila program jednání   
 

2.RMM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016/2RM ze dne 31.12.2016 ve výši 
    1 169 006,62Kč. 
 

3.RMM schvaluje sazby stravného při tuzemských pracovních cestách dle zákona 
    262/2006Sb. 
 

4.RMM pověřila paní Zdeňku Klimešovou účastí při otevírání schránek Tříkrálové sbírky 
   a přepočítání hotovosti. 
 

5.RMM schválila objednat betonové květináče k zamezení vjezdu do parků na ulici Poštovní 
    po stavebních pracích a zamezení vjezdu kamionů na plochu u kostela dle nabídky firmy 
    Stylstav Křižanov. 
 
********************************************************************** 
 
 



Výpis  z jednání č. 1 Rady městyse Měřína konané dne 18.1.2017  

1.RMM odsouhlasila program jednání   
 

2. RMM projednala způsob úklidu po akcích v KD v od 1.1. 2017 do 30.6. 2017. RMM 
rozhodla provádět úklid v tomto období vlastními zaměstnanci. RMM rozhodla zvýšit 
nájemné za pronájem KD od 1.7. 2017 a schválila nový ceník nájemného s účinností od 1.7. 
2017. 
 

3.RMM projednala stížnost …… na rušení nočního klidu v noci z 26.12. na 27.12.2016 před 
KD Měřín. RMM rozhodla pozvat … na příští zasedání RM. 
 

4.RMM projednala návrh smlouvy na instalaci sběrného kontejneru na textil a obuv od 
firmy FCC Česká republika, s.r.o. a firmy TextilEco, a.s. náhradou za  kontejnery Oblastní 
charity Jihlava, která ukončila provozování této služby.RMM rozhodla uzavřít smlouvu 
s uchazečem s výhodnější nabídkou tj. s firmou TextilEco, a.s. 
 

5.RMM projednala Žádost o změnu příjemce dotace 20.000,-Kč na muzikálové představení 
na motivy „Jesus Christ superstar“ z p. Petry Tomanové na Rybníkáři a přátelé, z.s. a 
rozhodla předložit tuto žádost ZMM.  
 

6.RMM rozhodla zveřejnit záměr výprosy na zavlažovací systém na tréninkovém fotbalovém 
hřišti Měřín.  
 

7.RMM vzala na vědomí Zápis a Usnesení ze schůze představenstva LDO Měřín za dne 
15.12.2016. Pro Městys Měřín z něj nevyplývají žádné povinnosti. 
 

8. RMM projednala žádost fi Omnis Olomouc o bezplatné vyvěšení plakátů na výstavu 
Bydlíme, stavíme, které se bude konat v Třebíči a v Jihlavě a rozhodla s žádostí souhlasit.  
 

9. RMM rozhodla udělit plnou moc p. Mgr. Sklenářové, advokátce, k zastupování městyse 
Měřína ve věci náhrady újmy ze strany Alianz pojišťovny vůči městysu Měřín jako regresní 
náhradu 78.018,-Kč. 
 

10.RMM projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor 
v č.p.106 … ke dni 28.2.2017 a rozhodla se žádostí souhlasit a rozhodla zveřejnit záměr 
pronájmu prostor.  
 

11.RMM projednala Výpověď z nájmu nebytových prostor v č.p.106, kterou podala …   
a rozhodla souhlasit s ukončením nájmu ke dni 28.2.2017 a rozhodla zveřejnit záměr 
pronájmu prostor. 
 

12.RMM projednala žádost Vodárenské akciové společnosti,a.s. o ověření vlastnictví 
k vodárenskému majetku vodovodu na ul. Otínská a pověřila starostu odpovědí.   
 

13.RMM projednala žádost KÚ kraje Vysočina o vyjádření k udělení licence firmě ICOM 
transport,a.s. Jihlava na provozování veřejné autobusové dopravy na lince Jihlava-Brno  
přes Měřín a rozhodla s žádostí souhlasit. 
 



14.RMM projednala  žádost Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. o 
příspěvek na činnost a rozhodla žádosti nevyhovět.  
 

15.RMM projednala žádost Regionálního muzea horního Pooslaví se sídlem v Kněževsi o 
finanční příspěvek a rozhodla žádosti nevyhovět. 
 

16. RMM projednala návrh smlouvy o Věcném břemeni  na stavbu s názvem 
„VN 189 o. Pustina stavební úpravy VN-D1“ a rozhodla pověřit starostu podpisem Smlouvy. 
 

17.RMM projednala žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“. RMM rozhodla vlajku nevyvěsit. 
 

18.RMM projednala Dodatek č.1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby mezi městysem 
Měřín a ZDAR, a.s. Žďár nad Sázavou. RMM rozhodla s dodatkem souhlasit a pověřuje 
starostu podpisem dodatku. 
 

19. RMM rozhodla oslovit 2 projektanty s žádostí o nabídku ceny na studii rekonstrukce 
stávající budovy č.p. 610 (kabiny na hřišti). 
 

20. RMM projednala žádost ..  o povolení kácení 1 borovice u restaurace U Kohouta. RMM 
rozhodla požádat úřad městyse o skácení předmětnému stromu. 
 

21. RMM projednala Smlouvu o dílo č.1  mezi městysem Měřín a F.R.Z. agency s.r.o. Brno na 
publikaci pro městys Měřín. 700 ks výtisků za 247.170,-Kč včetně DPH. RMM rozhodla návrh 
smlouvy přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

22. RMM projednala nabídku Českého rozhlasu Region na uspořádání charitativního 
koncertu v Měříně. RMM rozhodla s nabídkou souhlasit a pověřuje starostu dojednáním 
podmínek. 
 

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

Výpis z jednání č. 2 Rady městyse Měřína konané dne 8.2.2017  

1.RMM odsouhlasila program jednání   
 
2. RMM rozhodla o změně nájemních podmínek na akce pořádané v KD a to: nepožadovat 
složení jistoty 10.000,-Kč (resp. 5.000,-Kč) na akce: výstavy, přednášky, divadla, besídky pro 
děti a podobné akce, kde zpravidla nedochází k poškození majetku KD.  Účinnost od 
1.3.2017. 
 

3. RMM projednala za přítomnosti … jejich stížnost na rušení nočního klidu v noci z 26.12. 
na 27.12.2016  před KD Měřín.  
 

4. RMM projednala 4 žádosti o pronájem nebytového prostoru v budově č.p.106, vchod 
z náměstí (po bývalé drogerii p. Froldové).Záměr pronájmu byl zveřejněn 23.1.2017. 
RMM rozhodla vyzvat zájemce k předložení nabídky výše nájemného a to nejpozději do 
21.2.2017. 
 



5.RMM projednala návrh příkazní smlouvy s p. Ing. Hanou Veselou na výkon inženýrské 
činnosti (TDS) na akci“ Rekonstrukce elektroinstalace a akustické úpravy pavilonu B ZŠ 
Měřín“ za cenu 44.000,-Kč. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.  
 

6. RMM rozhodla na základě zveřejněného záměr  výprosy (= „pronájmu“)  na zavlažovací 
systém na tréninkovém fotbalovém hřišti Měřín pronajmout tento systém jedinému zájemci 
a to TJ Jiskra Měřín.  
 

7.RMM projednala cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci: 
„Chodník podél silnice III/3518,Měřín“ předloženou fi. PROFI Jihlava, s.r.o. za cenu 56.870,- 
Kč vč. DPH. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

8. RMM projednala žádost  Stanice Pavlov, o.p.s. o příspěvek na podporu Záchranné stanice 
pro handicapované živočichy a rozhodla žádosti vyhovět a přispět částkou 1.000,-Kč.   
 

9.RMM projednala cenovou nabídku p. Ing. Urbánka Davida a nabídku společnosti VOAYA 
s.r.o. na projektovou dokumentaci studie zázemí fotbalového hřiště Měřín a rozhodla 
nepřijmout ani jednu z nabídek, s tím že pověřuje místostarostu jedním o snížení částky na 
za každou ze studií. 
 

10.RMM vzala na vědomí dopis p. Ing. Zdeňka Vlacha o ukončení činnosti v Kulturní komisi 
městyse Měřína k 31.1.2017. 
 

11.RMM projednala Žádost AGROFARM, a.s. o nepodstatnou změnu integrovaného 
povolení pro provozní jednotku Měřín a rozhodla s žádostí souhlasit. 
 

12. RMM vzala na vědomí dva Protokoly o kontrole Úřadu práce, Krajská pobočka Jihlava na 
„Dohody o poskytnutí příspěvku…na VPP“  a to  

 Protokol Spis. zn. 31815-16-ZR  

 Protokol Spis. zn. 31814-16-ZR 
se závěrem: „Kontrolou nebylo zjištěno porušení dohody“.  
RMM tímto vyslovuje pochvalu pracovnicím, které měly plnění této dohody na starosti.   
 

13. RMM rozhodla schválit účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Mateřské školy Měřín 
za rok 2016 ve výši 128.398,95 Kč a jeho převedení do rezervního fondu. 
 

14. RMM rozhodla schválit účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Základní školy Měřín za 
rok 2016 ve výši 127.100,05 Kč a rozhodla o převedení 110.100,05 Kč do rezervního fondu a 
17.000,- Kč do fondu odměn. 
 

15. RMM rozhodla schválit odpisový plán Základní školy Měřín pro odepisování DHM pro 
rok 2017. 
 

16. RMM rozhodla schválit odpisový plán Mateřské školy Měřín pro odepisování DHM pro 
rok 2017. 
 

17. RMM  rozhodla poskytnout občerstvení na akci „Maškarní průvod“ ve výši 6.000,-Kč. 
 



18. RMM schválila Inventarizační zprávu majetku městyse Měřína za rok 2016, kterou 
předložila inventarizační komise městyse Měřína. 
 

19. RMM vzala na vědomí rozhodnutí úřadu MM ve věci kácení modřínů u domu č.p.233. 
 

20. RMM projednala žádost společnosti Pueblo – archeologická společnost, o.p.s. o 
poskytnutí dokumentace stavby „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 
v ZŠ Měřín – přístavba, vestavba a stavební úpravy“. RMM rozhodla sdělit žadateli, že 
v současnosti došlo pouze k podání žádosti na územní řízení. 
 

21. RMM schválila podání žádosti o dotaci na akci „Podpora pro vytvoření nebo obnovu 
místa pasivního odpočinku“ z programu MZe (naučná stezka). 
 
********************************************************************* 
 
 

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 01.03.2017  v 17.00 hod. v zasedací 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. Územní plán městyse Měřín – příprava vyhodnocení, postup dle legislativy 
7. Svoz odpadů na rok 2017 
8. Veřejnoprávní smlouvy – změna příjemce dotace 
9. Oprava CAS 25 – dotace Kraje Vysočina 
10. Rozpočtové opatření 9/2016/2RM ke konci roku 2016 v příjmech i výdajích . 
11. Rozpočtové opatření 1/2017/1ZMM. 
12. Odměny neuvolněným zastupitelům, nečlenům zastupitelstva 
13. Diskuse. 
14. Závěr. 

 
Ing. Jiří Servít 

                Starosta 
 
 
 
 



 

Zpomalovací semafor v městysi Měřín 

V roce 2016 byl v městysi instalován nový chodecký semafor, který má sloužit 
k bezpečnějšímu přecházení chodců, zejména dětí ZŠ. 
 

Jelikož se jedná o poptávkový chodecký semafor v kombinaci se zpomalovacím 
radarem, tak bych rád vysvětlil základní princip fungování semaforu. 
 

Semafor na základě radaru a videodetekce vyhodnocuje rychlost a intenzitu vozidel. 
Současně vozidla dělí do jednotlivých kategorií (osobní, dodávky, nákladní), zjišťuje jejich 
chování, atp. Statistické informace jsou k dispozici on-line úřadu městyse, k obrazovým 
informacím má přístup PČR. Na základě těchto poznatků může služba dopravní policie 
přistoupit k jednorázové kontrole dodržování rychlosti, popř. zda nedochází k průjezdům 
na červenou, či jiným přestupkům. 
 

Výchozí stav semaforu je trvale zelená.  
 

Výchozím stavem světelné signalizace je svítící zelený signál. Pokud je první změřená 
hodnota rychlosti pod povolenou mezí (např. pod 50 km/h), zůstává svítit zelený signál a 
vozidlo není nijak zdrženo v průjezdu úsekem. Pokud je první změřená hodnota rychlosti 
nad povolenou mezí (vozidlo přijíždějící větší rychlostí než je nastavená tolerance), dojde k 
téměř okamžitému přepnutí přes žlutý na červený signál, který donutí rychle jedoucí 
vozidlo zpomalit. Po té se opět semafor vrátí do původního stavu (zelený signál).  
 

V případě, že se k semaforu přiblíží chodec a zmáčkne si poptávkové tlačítko, tak je 
mu  téměř okamžitě umožněno bezpečně přejít vozovku (týká se to situace, kdy radar 
semaforu nevidí žádné vozidlo). V okamžiku, kdy je před semaforem nějaké jedoucí vozidlo, 
popř. kolona, tak semafor čeká  (maximálně 1 minutu!), což je pevný cyklus než doběhne 
určitá dopravní situace. Po uplynutí 1 minuty je kolona rozdělena a chodci je umožněno 
bezpečně přejít. Je to ochranný mechanismus řadiče (nastavený dopravním inženýrem dle 
místních podmínek), aby nedocházelo k neustálému zastavování  projíždějících vozidel, 
k zneužívání chodeckého tlačítka, apod.  Zpravidla je ale čekací doba mnohem kratší!    
 

Závěrem malé upozornění týkajících se chodců - hlavně dětí:  Semafor sice umožňuje 
bezpečně přejít vozovku, nicméně i zde platí, že se jedná pouze o pomocné zařízení u 
kterého nemůžeme zaručit 100 %  respektování ze strany všech účastníků silničního 
provozu, čili v prvé řadě by mělo platit pravidlo rozhlédnutí se na obě strany, než 
vstoupíme do vozovky.  
 
     Aleš Pospíšil 
DOSIP Servis, s. r. o. 
Krahulov 37, 675 21 Okříšky 
www.dosipservis.cz 

http://www.dosipservis.cz/


Statistika počtu a kategorií vozidel ve směru na Jihlavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistika počtu a kategorií vozidel ve směru do Velkého Meziříčí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kategorie rychlostí vozidel ve směru na Jihlavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Městys Měřín - uskutečněné akce včetně nákupu majetku v roce 2016  

  

Akce v roce 2016 provedené za podpory (dotací ) jiných rozpočtů  

 podíl Měřína 

Přechod se SSZ v městysu Měřín  

 ( Státní fond dopravní insfraktruktury - dotace 900 000,- Kč)  

 (  Kraj Vysočina - Bezpečná silnice - dotace 278 067,- Kč) 293 620,00 Kč 

(celková hodnota díla 1 471 687,60 Kč,   celková dotace ve výši  1 178 067,- Kč tj 80 %)  

Měřín - novostavba vodovodu  a kanalizace ulice  Příčná 1 213 464,00 Kč 

 ( Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko)  

(celková hodnota 1 213 464,40 Kč bez DPH)  

Zvýšení bezpečnosti občanů Pustiny a úsporou elektrické energie 60 149,00 Kč 

 ( Kraj Vysočina )  

(celková hodnota 100 081,- Kč )  

Balinka, protipovodňová opatření - lokalita Měřín I.- úsek č.2 70 000,00 Kč 

 ( Kraj Vysočina )  

(celková hodnota díla 136 730,-)  

  

Akce v roce 2016 provedené z rozpočtu městyse Měřín (i z úvěru)  

  

Rekonstrukce kulturního domu Měřín - celková hodnota budovy po rekonstrukci 33 362 216,90 Kč 

Nábytek v kulturním domě - bary, stoly, židle, lednice a ostatní drobné vybavení 1 706 960,00 Kč 

Barové stolky, nádobí, úklidové vozíky a ostatní drobný materiál v kulturním domě 133 354,00 Kč 

Vybavení kuchyně kulturního domu  - zařízení a přístroje 623 592,00 Kč 

Kovové brány u kulturního domu 121 968,00 Kč 

Komunikace a zpevněné plochy u kulturního domu 1 971 961,00 Kč 

Veřejné osvětlení ulice Příčná 109 440,20 Kč 

Projekt veřejného osvětlení ulice Zabrána 30 000,00 Kč 

Výměna stávajících světel veřejného osvětlení  v Pustině 30 249,93 Kč 

Projekt a zpracování žádosti o dotaci na rozšíření kapacity mateřské školy  95 000,00 Kč 

Lokalita Balinka II. etapa  - práce v roce 2016 3 754 056,10 Kč 

Lokalita Balinka III.etapa - projekt 76 835,00 Kč 

Projekt místní komunikace v Pustině 28 150,00 Kč 

Projekt opravy místních komunikací ulice Pod Dálnicí 47 190,00 Kč 

Oprava místní komunikace ulice Na Nivech  343 436,00 Kč 

Oprava místní komunikace ulice Brněnská  včetně chodníků 496 282,00 Kč 

Oprava cesty k cihelně  11 389,00 Kč 

Dopracování projektu chodníku podél silnice III/3491 a úprava zastávek - Pustina 57 475,00 Kč 

Stavba chodníku a parkovacích  stání u základní školy 479 268,30 Kč 

Zhotovení plotu u základní školy 199 650,00 Kč 

Stavba chodníku  ulice Černická , práce započaty už v roce 2015 211 176,30 Kč 

Oprava školního dvora 81 213,00 Kč 

Oprava chodníku před tělocvičnou 64 812,60 Kč 

Oprava chodníku před základní školou podél hlavní silnice 281 643,00 Kč 

Kopírovací stroj Ineo 82 618,20 Kč 

Nákladní automobil sklápěcí AVIA 92 641,70 Kč 

Oprava nebytových prostor v budově radnice 141 000,00 Kč 

Instalace elektrického vrátného v domě s pečovatelskou službou 26 353,80 Kč 

Malování čekáren a chodeb na zdravotním  středisku 14 786,00 Kč 

Montáž ventilů na měření tepla v domě s pečovatelskou službou a zdravotním středisku 78 220,00 Kč 

Oprava věžních hodin  3 410,00 Kč 



Měření dozvuku v tělocvičně základní školy a projekt akustických úprav 91 234,00 Kč 

Vybavení zasedací místnosti 36 320,00 Kč 

Trvalé odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa - sjezdovka 93 622,00 Kč 

Projekt studie přestupní terminál 42 350,00 Kč 

Projekt obnovy zeleně III.etapa starý hřbitov, Pustina, Blízkovská 14 511,00 Kč 

Arboristické hodnocení pěstebních zásahů pro dřeviny rostoucí v katastru Měřín k žádosti o dotaci  34 300,00 Kč 

Ošetření lípy ulice Jihlavská 6 050,00 Kč 

Výsadba habrů u základní školy ( sazenice) 15 649,00 Kč 

Projekt prodloužení vodovodu a osvětlení na novém hřbitově 14 330,00 Kč 

Zpracování projektu a žádosti na kompostéry 36 300,00 Kč 

Hudební produkce skupiny Čechomor 187 550,00 Kč 

Kulturní vystoupení skupiny Helán 15 000,00 Kč 

Arnolec setkání starší generace 11 929,26 Kč 

  

  

  

Přijaté dotace a dary  do rozpočtu Městyse Měřín v roce 2016  

  

Kraj Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany 45 200,00 Kč 

Kraj Vysočina , Ministerstvo práce a sociálních věcí na pečovatelskou službu 89 000,00 Kč 

Kraj Vysočina dar na vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3 000,00 Kč 

Kraj Vysočina na podporu uměleckých škol a školských služeb středisek volného času 78 202,00 Kč 

Kraj Vysočina na výkon státní správy 764 300,00 Kč 

Kraj Vysočina - volby do zastupitelstev krajů 32 431,00 Kč 

Kraj Vysočina - grant infrastruktura ICZ 2015 49 172,00 Kč 

Kraj Vysočina - grant informační a komunikační technologie 2015 19 000,00 Kč 

Kraj Vysočina - grant zvýšení bezpečnosti občanů Pustiny 39 932,00 Kč 

Kraj Vysočina - grant čistá voda 2015 66 730,00 Kč 

Kraj Vysočina bezpečná cesta do školy 278 067,00 Kč 

Státní fond dopravní infrastruktury - přechod se SSZ v městysu Měřín 900 000,00 Kč 

Státní fond životního prostředí - zateplení budovy mateřské školy - doplatek 106 177,50 Kč 

Evropská unie - průtoková dotace do základní školy - potravinová a materiální pomoc 10 132,50 Kč 

Úřad práce na veřejněprospěšné práce 714 512,00 Kč 

Okolní obce na hřbitov 18 110,00 Kč 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - vratka - kanalizace Pustina 10 086,00 Kč 

Dar Tělovýchovná jednota Jiskra Měřín - závlahový systém na tréninkovém fotbalovém hřišti 100 000,00 Kč 

Dar firma Apulach autobusové čekárny 2 ks 162 860,00 Kč 

  

Poskytnuté příspěvky Městysem Měřín v roce 2016  

  

Římskokatolická farnost Měřín ( činnost s dětmi, mládeží, setkávání s důchodci, oprava zídky) 100 000,00 Kč 

Jednota Orel Měřín (letní tábor, cvičení s dětmi, florbalový turnaj, den sportu pro všechny,aj.) 45 000,00 Kč 

Klub českých turistů ( Měřínská padesátka) 20 000,00 Kč 

Charita Žďár nad Sázavou (část provozních nákladů poskytovaným občanům Měřína) 13 000,00 Kč 

Březejc (sportovní činnost ) 2 000,00 Kč 

Základní organizace Českého svazu chovatelů (výstava o Měřínské pouti) 10 000,00 Kč 

Myslivecké sdružení STRŽ Měřín ( střelecká soutěž O pohár MS STRŽ Měřín) 5 000,00 Kč 

ZO Českého svazu včelařů ( Velikonoční výstava) 7 000,00 Kč 

Dana Prokopová (dětský den v Pustině) 5 000,00 Kč 

Rybníkáři a přátelé o.s. (masopustní průvod, živý betlém) 50 000,00 Kč 

TJ Jiskra Měřín (činnost ) 216 550,00 Kč 



TJ Jiskra Měřín (pořízení automatiského zavlažovacího systému hrací plochy na druhé hřiště 50 000,00 Kč 

Kolpingova rodina Měřín (letní tábor, Nemotoracar, pohádkový les, posezení s harmonikou aj.) 49 000,00 Kč 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (členský příspěvek) 196 500,00 Kč 

Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko (členský příspěvek) 31 440,00 Kč 

Svaz měst a obcí ( členský příspěvek) 5 737,00 Kč 

Město Velké Meziříčí  (na přestupky) 4 500,00 Kč 

Základní škola (na neinvestiční náklady ) 2 800 000,00 Kč 

Mateřská škola (na neinvestiční náklady) 970 000,00 Kč 

 

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

 

 

STATISTIKA  OBYVATEL 
 

 

M ě ř í n    +     P u s t i n a 
 
V roce 2016 se : 
 
Narodilo  celkem                      22 dětí          -    9 chlapců , 13 děvčat 
 
Přistěhovalo se                        41 obyvatel 
 
Odstěhovalo se                        40 obyvatel 
 
Zemřelo                                   16 obyvatel    -     5 mužů, 11 žen 
 
 
 
K  1.1.2017                         c e l k e m                 1 957   obyvatel 
 
 
 
z toho  
 
 
Měřín     1798 obyvatel  918 mužů 
         880 žen 
 
Pustina     159  obyvatel             80 mužů 
                     79 žen 
 
 

 
 

 

  



Městys Měřín   

Schválený rozpočet na rok 2017  ( zkráceně )  

    
P Ř Í J M Y   

    

DAŃOVÉ PŘÍJMY daně  20 200 000,00 Kč 

  poplatky  2 268 500,00 Kč 

  kraj Vysočina obci na st.správu 

PŘIJATÉ DOTACE v rámci schvalování rozpočtu 830 100,00 Kč 

NEDAŃOVÉ PŘÍJMY z vlastní činnosti 4 762 400,00 Kč 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY příjmy z prodeje majetku  2 500 000,00 Kč 

PŘÍJMY CELKEM   30 561 000,00 Kč 

    

8115 Financování z minulých let 18 000 000,00 Kč 

8123 Čerpání úvěru  455 376,29 Kč 

CELKEM PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU 49 016 376,29 Kč 

    

V Ý D A J E   

  Výdaje poznámka 

1012 Podnikání v zemědělství 12 600,00 Kč Daň za pozemky městyse v LDO 

1031 Pěstební činnost  20 000,00 Kč  

2115 Fotovoltaická elektrárna 10 000,00 Kč Vč. poplatku za rec.panelů, podpora el.- ZŠ 

2141 Internet pro občany  580 000,00 Kč  

2212 Silnice ,místní komunikace 186 000,00 Kč Posyp.asf.směs,značky 

  2 250 000,00 Kč Opravy MK (Pod Dálnicí, parkoviště ZŠ, Ve  

   Vrbí, Brněnská, u SDH) 

  540 000,00 Kč nová MK v Pustině 

2219 Chodníky, parkoviště 70 000,00 Kč  

  220 000,00 Kč chodníky Brněnská II. část 

  200 000,00 Kč Obrubníky okolo silnice, parků aj 

  100 000,00 Kč Autobusové čekárny Pustina 

  200 000,00 Kč Chodník Náměstí spodní strana 

  50 000,00 Kč projekt  chodník Pustina  

  1 020 000,00 Kč plocha na starém rybníce u kostela 

  300 000,00 Kč naučná stezka 

2221 Silniční doprava 110 000,00 Kč Dopravní obslužnost 

2310 Pitná voda  196 700,00 Kč Členský příspěvek SVK Žďársko 

2321 Odvádění a čitění odpad. vod 10 000,00 Kč  

2341 Vodní díla v krajině 9 000,00 Kč  

3111 Mateřská škola 950 000,00 Kč  

  1 200 000,00 Kč rozšíření MŠ, parkoviště, bezbariérovost 

3113 Základní škola  7 000,00 Kč el. energie - osvětlení hřiště 

  2 750 000,00 Kč  

  3 000 000,00 Kč přístavba učeben, bezbariérovost 

  3 000 000,00 Kč rekonstrukce kuchyně (v případě dotace) 

  2 000 000,00 Kč rekonstrukce elektroinstalace, odhlučnění 

3314 Knihovna 68 500,00 Kč  

3319 Kronika 69 000,00 Kč  

3330 Římskokatolická farnost  60 000,00 Kč  

3341 Rozhlas - Kabelová televize  1 433 200,00 Kč  

3392 Kulturní dům 330 000,00 Kč energie, personál 

  420 000,00 Kč provoz, opravy, dovybavení 

  540 000,00 Kč kultura 

  80 000,00 Kč Úroky úvěr 



  2 677 689,00 Kč Splátka jistiny od 4/2017 

  455 376,29 Kč rekonstrukce KD z úvěru - dočerpání 

3399 Ostatní záležitosti kultury 115 000,00 Kč  

 mimo KD 350 000,00 Kč publikace o Měříně 

3412 Sportovní zařízení 20 000,00 Kč  

  20 000,00 Kč Studie využití prostranství 

3419 Tělovýchovná činnost  220 000,00 Kč Jiskra 200 000,-Kč ,Turisté 20 000,- Kč 

3421 Dětské hřiště 25 000,00 Kč materiál, opravy 

  50 000,00 Kč projekt dětské hřiště Pustina 

3429 Zájmová činnost - 50 000,00 Kč Rybníkáři a přátelé - Živý betlém 

 příspěvky zájmovým  45 000,00 Kč Jednota Orel Měřín 

 sdružením 10 000,00 Kč Český svaz chovatelů ZO Měřín 

  5 000,00 Kč Myslivecké sdružení STRŽ Měřín 

  7 000,00 Kč Český svaz včelařů ZO Měřín 

  49 000,00 Kč Kolpingova rodina Měřín 

  20 000,00 Kč Rybníkáři a přátelé - muzikál 

  4 000,00 Kč dotace k dalšímu rozdělení 

  100 000,00 Kč společenská zóna Balinka - projekt 

3519 Ambulantní péče - lékaři 291 000,00 Kč  

3543 Pomac zdr.postiženým 15 000,00 Kč Charita Žďár nad Sázavou 

3612 Byty 109 900,00 Kč  

  100 000,00 Kč oprava kůlny Zarybník 255 

3613 Nebytové hospodářství 33 000,00 Kč  

3631 Veřejné osvětlení  501 000,00 Kč  

  1 000 000,00 Kč VO Zabrána 

3632 Pohřebnictví  121 000,00 Kč  

  160 000,00 Kč VO + voda nový hřbitov 

  500 000,00 Kč oprava parkoviště na novém hřbitově 

3633 Výstavba místních inž.sítí 2 000 000,00 Kč Balinka II. a III. etapa - výstavba inž. sítí 

3639 Komunální služby 1 033 500,00 Kč  

  31 472,00 Kč Mikroregion  

  20 000,00 Kč Daň z nemovitostí, z převodu nem 

  80 000,00 Kč Výkup pozemků 

  2 000 000,00 Kč Autobusový terminál 

3721 Svoz nebezpečných odpadů 55 000,00 Kč  

3722 Svoz komunálního odpadu 720 000,00 Kč  

3723 Sběr a svoz ost.odpadů 356 000,00 Kč  

  250 000,00 Kč Kompostéry (15 % podíl obce) 

3744 Protipovodňová ochrana 300 000,00 Kč protipovodňová opatření u MŠ 

3745 Péče o vzhled obcí a  265 000,00 Kč  

 veřejnou zeleň 310 000,00 Kč Projekt  a realizace zeleň III.etapa 

4351 Pečovatelská služba ( DPS) 652 300,00 Kč  

5512 Požární ochrana 251 000,00 Kč  

  270 000,00 Kč oprava RTO (v případě dotace) 

6112 Zastupitelstvo  1 326 800,00 Kč  

6171 Místní správa 5 094 800,00 Kč  

6171 Rezerva  1 450 039,00 Kč SVK Žďársko ČOV v případě dotace 

  1 500 000,00 Kč SVK Žďársko vod. a kanal. ul Zabrána 

  4 500,00 Kč VM přestupky  

6399 Ostatní finanční operace  2 000 000,00 Kč Odvod DPH 

 Celkem výdaje  49 016 376,29 Kč  

  provozní náklady 22 505 961,00 Kč 

  investice 26 510 415,29 Kč 



– SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU – 
 

 

 Městys Měřín vyhlašuje  sběr nebezpečného odpadu.  

 

Termín sběru :  od 18.dubna do 27.dubna 2017 !!! 
 

Místo sběru    :  Sběrné místo - ulice Černická č.p. 553 (p.Krejčí) 
 
Vybírat se bude : 

Agrochemický odpad 

Odpadní barvy a laky, jiná rozpouštědla 

Odpadní řezné emulze 

Znečištěné obaly ( plastové, kovové, sklené, znečištěné od barev, lepidel..) 

Absorpční činidla ( znečištěné tkaniny, hadry..) 

Olejové filtry 

Brzdové kapaliny 

Alkalické baterie (monočlánky) 

Nikl, kadmiové baterie 

Rozpouštědla 

Kyseliny (zejména elektrolyt z baterek) 

Fotochemikálie 

Pesticidy 

Barvy, laky, pryskyřice 

Nepoužitá cytostatika ( léky, lékovky) 

Baterie, akumulátory 

Jiné motorové, převodové, mazací oleje 
 

UPOZORNĚNÍ :    
Nebezpečný odpad se bude na výše uvedeném sběrném místě  

vybírat pouze v uvedeném  termínu.  

Po ukončení tohoto termínu již NE ! 

Na sběrné místo v žádném případě nedávejte ETERNIT!!! 
 

 

Na sběrném místě – ulice Černická č.p. 553 bude nadále  probíhat zpětný odběr 

elektrozařízení.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wotan Forest,a.s.                                                                       V Radostíně dne 20.2.2017                                           
Rudolfovská 202/88 
370 01 České Budějovice 
 
Věc: Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa 

Obracím se na Vás, jako na majitele lesních pozemků s upozorněním na povinnosti 
vyplývající ze zákona o lesích č. 289/1995 Sb. (lesní zákon). 

Jako vlastník lesa jste povinen vést každoročně lesní hospodářskou evidenci (LHE). 
LHE za rok 2016 předat nejpozději do 31. března 2017 Státní správě lesů. Vedení evidence 
konzultujte s Vaším OLH. 

Dále je vlastník povinen, nachází-li se v jeho lese stromy napadené kůrovcem, vytěžit 
a zajistit odvoz z lesa popř. provést odkornění a spálení kůry,nebo chemické ošetření a to 
do 31. března běžného roku.Také je povinen zajistit likvidaci klestu a potěžebních zbytků. 
Veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdců vzniklé do 31. března 2017 
musí být zpracovány nebo asanovány do 31.května běžného roku, v polohách nad  600 m 
n.m. do 30.června běžného roku. 

Vlastník lesa je povinen řádně zalesnit vzniklou holinu do 2 let od jejího vzniku a do 7 
let od jejího vzniku musí být následný lesní porost na ní zajištěn – t. zn. sazenice jsou 
odrostlé buřeni a škodám zvěří okusem a kdy počet jedinců, jejich druhová skladba a 
rozmístění po ploše dávají předpoklad pro vznik stanovištně vhodného lesního porostu. 

Během tohoto roku končí platnost Lesních hospodářských osnov (LHO). Pokud se na 
Vašem lesním majetku nachází holina, která byla zaevidována před  10 lety (což je 
platnost LHO) , je nutné tuto holinu v jarních měsících zkontrolovat a případné nezdary 
v zalesnění dolesnit  poloodrostky. Obecně ovšem platí, že holina má být zalesněna do 
dvou let a zajištěna (stromky odrostly vlivu buřeně a zvěře) do 7 let  od jejího vzniku. 
Dodržováním základních povinností se tak vyhnete možným pokutám za porušení zákona 
o lesích. 

Dále bych Vás chtěl upozornit na nutnost registrace („ ohlášení žadatele o 
poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích“ ), a to v případě, že uvažujete o 
čerpání dotací na vybrané lesnické činnosti, jako je např.: 
                  a) použití ekologických a k přírodě šetrných technologií ( přibližování dřeva) 
                  b)obnova,zajištění a výchova lesních porostů do 40 let  ( prořezávky, probírky 
                     do – 40 let) 
                   c) zalesnění melioračně zpevňujícími dřevinami 

Po provedené registraci,která musí být Vámi podána do konce března běžného roku 
a následném splnění předmětu příspěvku se postupuje podle tradičních postupů a žadatel 
podá žádost o dotaci potvrzenou svým odborným lesním hospodářem. 

K poskytnutí veškerých informací o Vašem lese mě kontaktujte na: tel. 720 042 215 
nebo  na   e-mail: martin.brezina@wotan.cz 
 
Děkuji 
Těším se na další spolupráci s Vámi 
                                                                                            v.z.  Odborný lesní hospodář 
                                                                                                                     Martin Březina 
 



OKÉNKO KNIHOVNY : 
 

Sníh a mráz tlačí nás do tepla našich domovů. Tam se můžeme v klidu a pokoji usadit třeba 

do pohodlného křesla a při otevřené knize se spojit s osudy hrdinů v ní vylíčených nebo se 

třeba „vydat na cestu“ do vzdálených krajin nebo jiní z nás pátrat společně s detektivem po 

původci zločinu, o němž se právě v knize dovídáme. 

 Přijďte si proto vybrat knihu, která by vás zaujala. 

 Máme otevřeno každé pondělí od 17.00 do 19.00 hodin a ve čtvrtek od 16.00 do 

18.00 hodin. 

 Těším se na Vaši návštěvu   Helena Strnadová, knihovnice 

 

Novinky  v naší knihovně. 

Radka Třeštíková – Bábovky – Dvanáct žen, dvanáct osudů propojených v jednom románu. 
Napadlo vás někdy, co řeší milenka ženatého muže a jaká je ve skutečnosti ta příšerná 
manželka, o které jí on vypráví? Nebo proč má její sestra tak špatný vztah se svojí dcerou? 
Jak se cítí patnáctiletá holka, na kterou si rodiče nikdy neudělají čas. A kam se vlastně 
poděly ty peníze? Kdo je vzal, kdo je ztratil, kdo je utratil, kdo je našel a kdo je bude muset 
vrátit? Nechte se strhnout upřímnou zpovědí hlavních hrdinek, kde nechybí ironie, humor, 
bolest, napětí, nenávist ani láska. Kde se emotivní příběhy vzájemně prolínají, jeden vede ke 
druhému, k celé řadě zajímavých rozuzlení, a potom nerušeně pokračují dál, někdy šťastně, 
někdy ne, takový už je život. 
********************************************************************************************** 

 
MĚŘÍNSKÝ ZPRAVODAJ 

 
Povoleno :  Ministerstvo kultury ČR – MK ČR E 11302 
Vychází   :  1 x za dva měsíce nákladem 600 ks 
Upozornění : texty neprošly jazykovou úpravou 
Vydává a tiskne : Úřad městyse Měřína, Náměstí 106, 594 42 Měřín 
Tiskne :                    Vydavatelství Brázda , Hodonín 
Prodejné :  Doporučená cena : 10,- Kč včetně DPH 
Telefon/ Fax : 566 544 222 / 566 545 005    E – mail :sprava @merin.cz 
 
 
Předpokládaná uzávěrka příštího Měřínského zpravodaje 2-2017:   24.dubna 2017 

 



Seznam akcí v Kulturním domě  Stav k 22.2.2017  

  zač:  pořadatel  

3.3. pá 18:00 divadlo "Předváděčka" městys Měřín divadlo Zhoř u JI 

12.3. ne 16:00 divadlo "Limonádový Joe" městys Měřín divadlo  Budišov 

16.3. čt 18:00 přednáška MUDr. Hnízdil   

25.3. so 9:00 Bleší trh p. Justová  

26.3. ne 14:00 Dětský karneval Kraj Vysočina  

2.4. ne 10 .00 Výstava tvořivosti ženy Měřín  

20.4. čt  Životospráva  přednáška 

21.4. pá 18:30 divadlo pro dospělé                 
"O líné babičce" 

Rybníčkáři a 
přátelé, z.s. 

ochotníci Měřín 

22.4. so - taneční zábava KČT Měřín Rockle 

23.4. ne 15:00 divadlo pro dospělé                  
"O líné babičce" 

Rybníčkáři a 
přátelé, z.s. 

ochotníci Měřín 

29.4. so 18:00 posezení s dechovkou 
Ladislava Prudíka 

městys Měřín  

13.5.  so - taneční zábava SDH Měřín  

18.5. čt  přednáška o zdraví   

27.5. so - soukromá akce - uzavřená společnost 

3.6. 
4.6. 

so   
ne 

18:00 
15:00 

muzikál Očima Jidáše p.Petra Tomanová                                          
a Rybníčkáři a přátelé,z.s. 

10.6. so - soukromá akce - uzavřená společnost 

23.6. pá - pouťová zábava TJ Jiskra Rockle 

24.6. so - pouťová zábava TJ Jiskra Beat band 

14.7. pá - soukromá akce - uzavřená společnost 

16.7. ne  koncert Českého rozhlasu městys Měřín hudba Vysočinka 

5.8. so - soukromá akce - uzavřená společnost 

18.8. pá - soukromá akce - uzavřená společnost 

19.8. so - soukromá akce - uzavřená společnost 

26.8. so - taneč.zábava TJ Jiskra Beat band 

2.9. so - soukromá akce - uzavřená společnost 

3.9. ne  Jan Přeučil + hosté městys Měřín divadlo pro děti 

9.9. so - soukromá akce - uzavřená společnost 

16.9. so   soukromá akce - uzavřená společnost 

22.9. pá  koncert    

30.9. so  Šlágr, Veselá trojka Rybáři Měřín, z.s. 

6.10. pá - soukromá akce - uzavřená společnost 

21.10. so - Dolovná Rybáři Měřín,z.s. 

10.11. pá  Sv.Martin-průvod do KD ZŠ + MŠ  

11.11. so  Poslední leč Myslivci  

26.11. ne  Evergreeny a vánoční písně městys Měřín dechovka p. Helán 

26.12. út  Štěpánská zábava Rybáři Měřín,z.s. 



 

Měřínské kulturní jaro 2017. 
 
 
 
Vážení a milí spoluobčané, 
tak se nám pěkně rozběhlo pořádání akcí v Kulturním domě. 
Plesová sezóna se konala na vysoké společenské úrovni a myslím, že byli  spokojeni jak 
pořadatelé, tak návštěvníci.  Velké poděkování, úcta a obdiv patří pořadatelům plesů:   
TJ Jiskra, Farní úřad a Sbor dobrovolných hasičů. 
 
 
Jarní sezóna bude ve znamení bohaté nabídky kulturních akcí. Divadla, přednášky, výstavy i 
taneční zábavy pořádané spolky a Kulturní komisí dávají každému z nás příležitost 
k návštěvě několika kulturních akcí.    
 
 
V minulosti jsme často slyšeli:….  „Já bych chodil, kdyby……., ale když se tady nic 
nepořádá………., ale kdyby tady bylo třeba divadlo, tak bych tam určitě šel……..“  
Letošní jaro budou uspořádány celkem 4 divadla, z toho dvě představení nacvičili místní 
divadelní nadšenci.  To tu nebylo mnoho let a místním ochotníkům patří za to obdiv a 
uznání.  Podpořme všechna divadla svojí návštěvou a oceňme snažení všech účinkujících!  
 
 
Vážení a milí spoluobčané , 
kulturní dům je tu pro Vás, navštěvujte jej a využívejte nových možností, které KD 
poskytuje. Organizujte v něm akce a hlavně podporujte ty spoluobčany a spolky, co ty akce 
organizují.  Za každou akcí je mnoho hodin organizátorské práce, která se musí udělat stejně 
i když přijde 50 nebo 300 návštěvníků. 
  
 
Na stránkách www.merin.cz  bude v nejbližších týdnech doplněn kalendář s interaktivními 
vyskakovacími okénky, kde budou uvedeny termíny všech akcí, které budou chtít organizace 
zveřejnit.  Tedy i akce mimo KD, např. Měřínská 50, Pohádkový les…. Nemotora car, 
Bumbálkův fotbalový turnaj apod. Získání informací bude proto velmi jednoduché. 
Navštěvujte tedy stránky našeho městyse www.merin.cz  a informujte se. 
 
Přeji Vám všem mnoho krásných kulturních zážitků. 
 
S pozdravem 
Ing. Jaroslav Pazdera,  místostarosta městys Měřín, mb 603 823 787 
 
 

http://www.merin.cz/
http://www.merin.cz/


 

  Pitná a užitková voda v měřínské minulosti 

 V roce 1966 neměl Měřín veřejný vodovod, proto si obyvatelé vodu k vaření a praní 

obstarávali z vlastních studní, anebo také ze studní obecních. Obecních studní bylo po 

Měříně nejméně osm a většinou nad nimi stály ruční pumpy. Studnám, nad kterými bývaly 

jen dřevěné stříšky opatřené dveřmi, se také někdy říkalo „Rejpky“. O udržování studní se 

většinou starali sousedé, kteří si k té které studni chodili pro pitnou vodu. Žádné rozbory 

kvality vody se v minulosti neprováděly. Pokud voda nepáchla močůvkou, nebo se 

nezbarvila do žluta, tak byla stále pitná. Hodně domů mělo vlastní studnu. Někdy si sousedé 

vykopali společnou studnu na hranicích mezi dvory. Provedli ve studni kamenné roubení a 

nad studnou postavili dřevěnou stříšku, která měla dvoje dveře, takže oba sousedé měli 

k vodě pohodlný přístup. Voda se nabírala do věder zavěšovaných na dřevěném rahnu 

opatřeném háčkem. Stávalo se ale, že studna neměla dostatečně silný pramen vody, tehdy si 

majitelé studny pomohli tím, že do studny přivedli vodu svodem ze střechy a při dešti tak 

studnu doplňovali. I tato voda se používala k pití a vaření.  

 Podle zápisů radního písaře Daniela Ottopka, kterého můžeme asi tedy považovat za 

prvního měřínského obecního kronikáře, je v jeho poznámkách, pořízených mezi lety 1655 

až 1667 zapsáno. „Na měřínském náměstí vedle chlebných krámů byla vybudována kašna na 
užitkovou vodu z borových fošen“. Je možné, že to byla úplně první kašna na měřínském 

náměstí. O tuto kašnu se staral obecní vodák, který kašnu čistil a na zimu ji obkládal slámou, 

aby nepromrzla. Do této asi první měřínské kašny byla voda přiváděna přes pozemky a 

průjezd patřící k domu dnes čp. 108. S měřínským rychtářem Janem Navrátilem, kterému 

tento dům patřil, byla uzavřena smlouva o služebnosti. Podle této smlouvy z 16. dubna 1661, 

byla domem rychtáře Jana Navrátila, už za jeho otce Matěje Navrátila, vedena potrubím 

voda do kašny na náměstí. Za tuto služebnost zaplatila obec Janu Navrátilovi jednou provždy 

1 zlatý a 30 krejcarů. Potrubí, kterým byla voda do této kašny přiváděna, bylo dřevěné. 

 Na měřínském náměstí byly později vybudovány dvě kašny. Horní kašna, která stávala 

vedle dnešní hasičské zbrojnice, byla postavena nejdříve jen z kamene. Do kašen přitékala 

užitková voda nejprve ze dvou zdrojů a později, a to od  roku 1843, jen z rybníčka za 

dominikálním hostincem, který v té době a po dobu 35 roků, vlastnil Jan František Šob. Ten 

byl v té době prvním, skutečně vystudovaným měřínským lékařem. Dá se předpokládat, že 

svoji lékařskou praxi vykonával v některé z místností hostince. 

  Je zapsáno: „Jan a Anastázie Šobovi, majitelé hospody, svolili podle smlouvy z 8. 
srpna 1843, uzavřené s měřínskou obcí, aby jejich zahradou a dvorem byla rourami voda 
vedena do obecních kašen, z nichž horní byla nově zbudována. Do té doby byla jen jedna 
kašna vedle chlebných krámů“. 
 Rybníček, který od roku 1843 zásoboval obě kašny vodou, stále ještě patří k domu čp. 

99 a naposledy se mu říkalo Požárek. Požárovi byly totiž posledními vlastníky hostince a to 



do roku 1948. Hostinec čp. 99 vlastnili 27 roků. Dříve se tento rybníček také nazýval 

Karáskův, neboť hostinec čp. 99 po dobu 27 roků vlastnili manželé Karáskovi.  

 Aby do kašen přitékala voda čistá, byla těsně vedle tohoto rybníčka vyhloubena sběrná 

studna, do které voda z rybníčka prosakovala, a tím se vlastně čistila od hrubých nečistot. 

Z této sběrné studny byla voda přivedena do kamenem roubené mělké studánky na dvoře 

Požárova, dříve Šobova hostince, dnes je v těchto místech postavena restaurace Strážnice (U 

Kohouta). Tato otevřená, mělká studánka byla vyhloubena vedle šlachty sanitárních jatek, 

zřízených ve dvoře hostince. Dále pak byla voda vedena průjezdem bývalého hostince na 

náměstí. Před Požárovým hostincem byla odbočka vody do obecní prádelny, zřízené v domě 

čp. 100 u Baráků. Voda dále tekla pod silnicí nejdříve do horní kašny a pak kolem bývalé 

radnice a masných a chlebných krámů do dolní kašny. Kašny byly již tedy dvě, novější horní 

kamenná a spodní dřevěná. Od roku 1901 byly kašny hranaté a zhotovené již z betonu. Tyto 

kašny postavil stavitel Kavka z Vídně nákladem 1 225 rakousko-uherských korun. O 38 roků 

později byly postaveny nové, kulaté kašny. Kulaté kašny zhotovil od 4. do 29. října 1939 

měřínský stavitel pan František Lysák za 17 444,50 Kč. Spodní hranatá kašna stávala 

původně proti domu čp. 108 poblíž masných krámů. Masné a chlebné krámy stávaly těsně 

vedle bývalé radnice, dnes hotelu KLAS. Dolní nová kulatá kašna byla posunuta a postavena 

o něco dál naproti domu čp. 110. Do obou kašen také po nějakou dobu přitékala voda 

z bahnité louky za domem čp. 185. V obecní kronice je zapsáno: „V měsíci září 1935 byla 
provedena obcí na louce Aloise Svobody oprava vodovodu ke kašnám na náměstí. Ucpané 
drenážní trubky vodu sbírající byly vykopány. Z betonových skruží zřízena byla na uvedené 
louce sběrná studna, do niž svedeny byly okolní prameny kamenovými dírkovanými trubkami 
s pískovou a štěrkovou filtrační vrstvou. Vedení vodní v části od studny přes bahnitý 
pozemek provedeno bylo z betonových rour“.  V kašnách vytékala voda z trubky nad 

hladinou. Výška hladiny vody v kašnách byla dána délkou přepadové trubky, která byla 

volně zasazena do odpadního otvoru ve dně obou kašen. Po vytažení přepadové trubky se 

daly kašny snadno vypustit a tak vyčistit. Horní kašna byla zbudována v místech, kde dnes 

stojí herna pod Lípou a byla zrušena při rozšiřování Hasičské zbrojnice. Ve spodní kašně je 

vytvořen okrasný záhon.  

 Voda napájející tyto kašny byla dále vedena ještě do dvou litinových stojanů 

opatřených pákou. Pootočením této páky začala užitková voda samospádem ze stojanů 

vytékat. Jedno toto zařízení stálo na rohu u silnice do Otína před domem čp. 18 u Šimků 

v místech, kde bývala v minulosti studna, které se také říkalo „Rejpka“ a druhé na rohu u 

zahrádky domu čp. 21 dnes dům Janečků na Otínské ulici.  

 Voda z rybníčka za domem čp. 99 byla zavedena také do obecní prádelny zřízené 

v domě čp. 100 u Baráků. Prádelna byla umístěna v malém sklípku pod dnešní Vinotékou. 

Do prádelny se vstupovalo dolů po několika schůdcích nízkými dveřmi. V této prádelně byly 

zabudovány dvě bubnové pračky, pod kterými se dalo topit, ždímačka a kotel na vyváření 

prádla. Druhá prádelna, kterou vybudovalo místní zemědělské družstvo, byla umístěna 

v přístavku vedle mlýna u Vodičků.  

 V minulosti byla v Měříně zřízena funkce obecního vodáka. Ten kdo tuto obcí 

placenou funkci získal, měl za povinnost starat se o to, aby do kašen přitékala stále čistá 

voda. Byl povinen každé dva týdny kašny vypustit a vyčistit. Později byla tato povinnost 

přidána do povinností obecního strážníka. 

 Opis žádosti, kterou Josef Křibala žádal v roce 1887 o místo měřínského vodáka. Tato 

žádost je uložena v Okresním archívu ve Velkém Meziříčí. Opis této žádost je uváděn bez 

úprav. 



    Slavný Výbore Obce Měřína 

 Veřejným bubnováním bylo oznámeno, že jest obcí naší uprázdněno místo Vodáka a 
k podání lhůta ustanovena 14 dní. 
 Já níže podepsaný osměluji se o místo prositi a prosbu mou následně oddůvodniti. 
Jsem zdejší rodák, řemeslu tesařskému vyučen a též členem dobrovolného zboru hasičského 
v Měříně, posud zachovalý a svým nebožtíkem strýcem Josefem Křibalou, bývalým Vodákem 
jsem často při zdejším vodovodu pracoval, takže znám celé zařízení a též v pádí potřeby 
opravování vodovodu zdejšího a doufám, že bych u spokojenosti občanů zdejších vodovod 
sám v pořádku stavu nejlepším držel, tak by se bez vady kašny nalézaly. 
 Pročež prosím, hlavní výbore obce Měřína, ráčíž místo Vodáka milostivě propůjčiti, 
kdežto se já zavazuji, že jej vždy jak  náleží zastávat budu. 
     V Měříně dne 12. srpna 1887 Josef Křibala   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před průjezdem Požárova hostince, byla odbočka pro vodu do prádelny v domě čp. 100.  
 

        

Sepsal Jiří Toman Měřín č. 376 

 

 

 

 



Zdroj : Noviny Kraje Vysocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADVENT V MĚŘÍNĚ 2016 

 

Už sice v těchto dnech kráčíme dále v měsíci únor roku 2017, ale jak jsem slíbil 

v minulém zpravodaji, přináším informace o dění, které proběhlo 3. a 4. adventní neděli 

v Měříně. 

 

3. neděli adventní byla zahájena koncertem Školy umění Měřín v kostele sv. Jana 

Křitele, na kterém žáci a lektoři předvedli své nadání a vytvořili pro návštěvníky pěkný 

kulturní zážitek. 

Dále, z důvodu nepříznivého počasí, program pokračoval v kulturním domě, kde malé 

i velké přivítali velicí andělé na chůdách. Svojí přítomností rozzářili nejednomu dítěti oči, ale 

snad i srdce dospělým.  

Následovalo adventní vystoupení dětí z hudebně-dramatického kroužku Kolpingovy 

rodiny Měřín. Pro návštěvníky bylo připraveno překvapení a to vystoupení scholy Měřín a 

jejich přátel, kteří všechny odměnili svým opravdu profesionálním hudebním programem. 

Závěr programu patřil pozvaným hostům ze skupiny Chudadlo, kteří předvedli 

synchronizovanou světelnou show Irisado za doprovodu působivé hudby. 

 

Na 4. neděli adventní přinesla další pěkný kulturní program. Na pozvání za námi přijel 

divadelní soubor z Nového Veselí a všechny nás rozveselil svojí hrou „Jak se čerti ženili“. 

Závěr celého 4. týdenního turné patřil žákům a lektorům ze Školy umění Měřín. 

Tyto poslední dvě adventní neděle jsme v hojném počtu návštěvníků prožili v teplém 

prostředí kulturního domu se zajištěným občerstvením pro malé i velké. 

 

Jsem rád, že se v této náročné akci po roce pokračovalo. Opakovanou realizací tohoto 

programu se naplnila kulturní vize, kterou jsem spolu s Viktorem Kundelou zahájili v roce 

2015. Věřím, že se v ní bude i nadále pokračovat. 

 

Je Vás hodně, kterým patří velký dík za pomoc, podporu, obětavost, nadšení, ale i 

Vám návštěvníkům, kteří jste této nabídky využili. DÍKY. 

 

Akce byla finančně podpořena městysem Měřín. 

 

Ing. Zdeněk Vlach 

 
 

 

 

 



 

 MĚŘÍNSKÝ BETLÉM 
 

Měřín (Žďársko) –  

Téměř 3000 lidí sledovaly na prostranství u kostela v Měříně na Žďársku tradiční 
biblický příběh o narození Ježíše Krista. Představení se uskutečnilo už potřinácté. S více než 
sedmi desítkami amatérských herců účinkovali také dva velbloudi, dva koně, holoubek, ovce 
a oslík. Stádo oveček hlídal spolu s pastýři ovčácký pes. Ježíška v kolébce představovala 
půlroční holčička. Diváky provázel dějem vypravěč.  

 
Představení sledovalo možná o něco méně diváků než loni, kdy však o Vánocích 

panovalo lepší počasí. Podle Terezy Motyčkové z pořádajícího spolku Rybníkáři a přátelé 
pravděpodobně hlavně přespolní diváci měli obavy z hrozící ledovky na silnicích. 

"Letos jsme jako každoročně opět přepsali scénář. Od loňska nám výrazně přibylo 
mladých a nadšených herců. Děti chodí od mala s rodiči a nakonec skončí v představení 
taky. Ještě víc lidí, kteří nejsou přímo vidět, se podílelo na organizaci a přípravách," řekla 
ČTK Motyčková. 

Představení doprovodila autorská hudba místního muzikanta a skladatele Petra 
Koženého, který připravil nové písně například pro Josefa a Marii, archanděla Gabriela, 
krále Baltazara či Herodova vojáka. Představitelka Ježíška vyjádřila svou nespokojenost s 
tím, že nemohla z jesliček dobře sledovat průběh představení, hlasitým brekem. Ustal až 
poté, kdy jí ostatní herci upravili výhled. 

Diváci sledovali představení na mobilních tribunách. Jejich počet je stejný jako loni, 
nové by se podle Motyčkové už nikam nevešly. "Scéna stojí na stejném místě, máme ale 
nové kulisy," dodala Motyčková. Diváci letos nedostali od účinkujících žádný upomínkový 
předmět, organizátoři prý šetří na jubilejní 15. ročník. 

Náklady na oblíbenou akci se podle Motyčkové se zájmem diváků zvyšují, letos 
dosáhly přibližně 250.000 korun. Spolek, který v Měříně připravuje i maškarní průvody, 
sportovní turnaje a další společenské akce, je uhradí z dobrovolného vstupného, z příspěvků 
sponzorů a dotací městyse a Kraje Vysočina. "Měřínský živý betlém patří k největším 
podobným akcím v republice," je přesvědčená Motyčková. Druhé dnešní představení je na 
programu ve 20:30. 
Zdroj : www.ceskenoviny.cz/zpravy/zivy-betlem-v-merine-nabidl-pribeh-o.../1430850 

 

http://www.ceskenoviny.cz/index_img.php?id=395779


MASOPUST – FAŠANK – VOSTATKY 
(rok 2017   - 18.2 ) 

 
V Měříně bylo opět veselo, když jím procházel, projížděl i protancoval masopustní 

průvod za doprovodu muziky. Masky sice netancovaly tradiční masopustní tance – Na len, 
Na konopě nebo na šavle, ale medvěda, který vyjadřuje plodnost a má prý magický vliv na 
úrodu, tak ten tam byl. Masky byly nápadité a rozverné. 

Průvod už má tradiční zastávky tam, kde se jim dostává zájmu přihlížejících, malého 
občerstvení, správného pitného dopingu i malých finančních příspěvků.Bylo příjemné 
sledovat, že se ještě někteří lidé umí společně a nezáludně bavit, a přitom poskytovat 
zábavu i kolemjdoucím divákům. 

Závěr byl srdcervoucí, protože musela být pohřbena basa, která tvrdí muziku a musí 
se na čas odmlčet. 
Za celou akci je třeba poděkovat organizátorům, majícím hodně starostí s přípravou i s 
průběhem,vedení městyse, které masopust zahájilo, počastovalo koláčky i nějakou tou 
průzračnou slzou, veselým maskám, fotografům, lidem, které průvod  potěšil  i muzikantům, 
kteří hráli s nadšením a vytrvale. 

Všem, kteří čímkoli přispěli k dobrému výsledku oslavy, patří velké, upřímné 
poděkování! Tradice má žít a stále je naděje, že se k akci příští rok přidají další účastníci. 
    Ještě jednou všem děkujeme a těšíme se na příští rok!!! 
           Anna Oulehlová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

Tříkrálová sbírka 2017 
 

Celkem za farnost Měřín se vybralo 

139.140,- Kč 
(o 15.785,- Kč více než loni) 

  

Do sbírky se zapojilo 67 koledníků a 22 vedoucích.  

Nejmladší „královně“ Johance Peterkové z Pavlínova je 4,5 roku a nejstarší 

vedoucí paní Stejskalové z Jersína  je 67 let. 

  

V jednotlivých obcích: 
  

Měřín                                   57.769,- Kč 

Blízkov                                16.601,- Kč  

Pavlínov                               14.530,- Kč Jersín                              

        7.960,- Kč 

Chlumek                                 7.605,- Kč 

Meziříčko                               7.576,- Kč 

Černá                                      6.680,- Kč 

Pustina                                    5.930,- Kč 

Geršov                                    4.499,- Kč 

Kyjov                                      3.905,- Kč 

Dědkov                                   2.380,- Kč 

Milíkov                                   2.032,- Kč 

Nová Zhoř                              1.673,- Kč 

 
     Díky vedoucím i koledníkům, kteří se vydali na tříkrálovou cestu i 

přes velký mráz, všem dárcům za jejich štědrost! Děkujeme také všem, 

kteří otevřeli též dveře svých domů a nechali ohřát zmrzlé koledníky či 

nabídli teplý čaj! 
                                                                                                                                        

                             

                  L. Chlubnová 



Jednota OREL Měřín 

Dovolujeme si Vás seznámit s naší činností za rok 2016: 

 Pravidelné úterní cvičení pro rodiče s dětmi – v malé tělocvičně ZŠ pod vedením L. 

Chlubnové cvičí asi 25 dětí 

 Pravidelné páteční cvičení kroužku Orel pro školní děti – v malé tělocvičně ZŠ 

sportuje 35 dětí s vedoucí K. Sobotkovou, od října s V. Šedou  

 Vyrábění pro rodiče s dětmi na faře – výrobky pro zhruba 15 dětí s maminkami 

připravovaly paní L. Bradáčová a P. Urbánková 

 Členové Orla se spolupodílí na tradiční tříkrálové sbírce. 

 Florbalový turnaj – v tělocvičně ZŠ se v sobotu 9. 4. 2016 pod vedením paní 

Sobotkové a Veselé utkalo 10 týmů (5 týmů mladších žáků 6. a 7. tříd, pět týmů 

starších žáků 8. a 9. tříd). Přivítali jsme i hráče z Telče, Zhoře u Jihlavy, Velké Bíteše a 

2 družstva z Okříšek. 

 Návštěva zábavného parku Robinson v Jihlavě – jako rozloučení se sportovní 

sezónou, akce se konala 14. 4., radovánek si užilo asi 40 dětí v doprovodu rodičů 

 Florbalový turnaj v Kněžicích – sobota 11. 6., účastnily se 4 týmy žáků 2. st., které 

obsadily 2., 3., 4. a 5. místo 

 Putování k opraveným křížům v okolí Blízkova – Orel jako spoluorganizátor akce 

konané v sobotu 19. 6., na které se sešlo zhruba 40 osob různých věkových skupin 

 Víkendový pobyt v Netíně – 10. 6. – 12. 6., tímto pobytem zakončilo kroužek Orel 17 

dětí a na ně dohlíželo 5 vedoucích 

 Letní orelský tábor v Uhelné Příbrami – 16. – 23. 7., odjelo 28 dětí + 8 vedoucích, 

tématem letošního tábora byly Rychlé šípy 

 Den sportu pro všechny – atletický trojboj – na hřišti za ZŠ se v neděli 4. 9. sešlo 37 

sportovců 

 Den sportu pro všechny – odpolední program pro děti, téma: Dobrodružná cesta za 

vysvobozením princezny, neděle 11. 9. na školním hřišti, asi 60 dětí 

 2. ročník měřínského štrůdlobraní – neděle 13. 11. na faře, téma: Štrůdl na sladko i 

na slano, celkem 16 soutěžních vzorků, k poslechu zahrála na harmoniku L. 

Homolová, zpěvem ji doprovodila A. Oulehlová 

     Děkujeme městysu Měřín za finanční podporu našich akcí! 

     Do nového roku 2017 přejeme všem členům, dětem i dospělým příznivcům hodně 

zdraví, spokojenosti, lásky, rodinné pohody, úsměvů a Božího požehnání.                      

     Zdař Bůh! 

                                                                                                                                    L. Chlubnová 

 



Kolpingova rodina MĚŘÍN 
 

 

 

 

 

 

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY 

 

V tomo vydání místního zpravodaje nestihneme vydat informace o průběhu této 

akce, tak alespoň něco co už víme, nebo tušíme . 

Dětské šibřinky proběhnou v tématickém pojetí: „CIRKUS“. Uskuteční se 26.02.2016 

od 14 hod. v kulturním domě Měřín. 

Je připraven pěkný program s překvapením, které ocení děti i dospěláci. Velmi 

zajímavá bude hra o věcné ceny. 

Chci poděkovat všem dárcům, kteří podpořili tuto naši aktivitu. Jedná se o organizace, 

živnostníky, ale i jednotlivce.  

„DĚKUJI“ 

Informace o průběhu šibřinek uvedeme na info kanálu kabelové televize. 

 

BAZAR JARO - LÉTO 
 

Kolpingova rodina Měřín a jejich přátelé pro Vás opět připravují tradiční akci „DĚTSKÝ 

BAZAR – JARO, LÉTO“, který proběhne 03. – 06.04.2017 ve společenském sále fary Měřín. 

Jsme rádi, že tuto akci vyhledáváte s velkým zájmem. Budeme se na Vás těšit. Změna 

termínu je vyhrazena. Sledujte prosím plakáty a další média. 

 

CHARITATIVNÍ SBÍRKA OŠACENÍ 
 

Od úterý 4. dubna do čtvrtka 6. dubna od 7:30 – 16:00 hod.  Kolpingova rodina Měřín 

organizuje „Charitativní sbírku použitého ošacení“ pro Diakonii Broumov. Oblečení a další 

darované věci se budou vybírat ve společenském sále fary Měřín. 

Co můžete darovat: 

- dámské, pánské, dětské ošacení 

- bytový textil, záclony 

- ložní prádlo, ručníky 

- peří a péřové přikrývky a polštáře 

- obuv, kabelky, tašky, hračky 

- domácí potřeby- nádobí, sklo, porcelán 

Čisté a vyprané věci ukládejte do banánových krabic nebo do igelitových pytlů. 
Tato materiální pomoc bude poskytnuta potřebným lidem. Za to Vám všem předem díky. 

Změna termínu je vyhrazena. Sledujte prosím plakáty a další média. 



NEDĚLNÍ POSEZENÍ S HUDBOU 

 

Vážení přátelé živé hudby, na 30.04. 2017 Kolpingova rodina Měřín připravuje další akci 

„Nedělní posezení s hudbou“ 

Akce je plánována od 14:00 hod, ve společenském sále fary Měřín. Všichni jste srdečně 

zváni. Využijte této možnosti strávit příjemné nedělní odpoledne u hudby v živém podání a 

v příjemném prostředí. 

Budeme rádi, když přinesete něco na zoubek pro sebe i ostatní. Další občerstvení zajištěno. 

Vstupné pouze z vlastní vůle. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

 

Ať se Vám všem daří. 

Ing. Zdeněk Vlach 

sekretář KR Měřín 

 

 

ŠKOLA UMĚNÍ MĚŘÍN 

 

  



Okénko mateřské školy 

 

 

Zápis na školní rok 2017/2018 do MŠ MĚŘÍN 

se uskuteční 3.5.2017 od 9.00 do 15.00 hod. 

 

Zároveň proběhne den otevřených dveří, kdy si můžete školičku s dětmi prohlédnout. 

Podmínka k zapsání dítěte do mateřské školy: 

Zapsány budou všechny děti, které mají povinné očkování podle zákona 258/2000Sb.ve 
znění pozdějších předpisů.  Výjimku mají pouze děti, kterým již bylo 5 let. 

Kritéria  pro přijetí:  

 1. všechny děti , které v následujícím roce nastoupí povinnou školní docházku 

 2. všechny  4-leté děti z Měřína a spádových obcí 

 3. ostatní děti podle věku z Měřína a spádových obcí do počtu volných míst. 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout z internet. adresy 

školy- www.materskeskolky.cz  , nebo  vyzvednout  v MŠ  , kde obdržíte i registrační číslo. 

Pod tímto číslem  pak budou 30.5.2017  zveřejněny i výsledky přijímacího řízení v MŠ a na 

stejné internetové adrese. 

Žádost musí být řádně vyplněna i s lékařským vyjádřením , podepsána a odevzdána 

ředitelce školy v den zápisu. 

                                                                  Jana Janů, řed. MŠ Měřín 
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Zprávy ze základní školy 

 

Součástí  tělesné výchovy v sedmém ročníku je výuka lyžování. V minulých letech nám 

sněhové podmínky uspořádání lyžařských kurzů neumožnily, ale letošní zima nám vše 

vynahradila. Ve druhém a třetím lednovém týdnu jezdili žáci 7. a 8. ročníku na nedalekou 

sjezdovku v Dědkově. Někteří sice měli zpočátku obavy, protože nikdy na lyžích nestáli a ani 

vlek pro ně nebyl samozřejmostí, ale nakonec lyže i vlek zkrotili úplně všichni a při 

závěrečných závodech nebylo skoro poznat, kdo lyžuje od dětství a kdo začal před několika 

dny. 

 

V pondělí 16. a v úterý 17. ledna přijeli za žáky 7. a 8. ročníku pracovníci Centra 

prevence oblastní Charity  Žďár nad Sázavou. Ve tříhodinovém programu se v sedmém 

ročníku zaměřili na nebezpečí, která přináší svět internetu – problematika kyberšikany je 

v dnešní době velmi aktuální. Dnešní děti ve světě počítačů vyrostly a virtuální realitu často 

obtížně oddělují od skutečného světa. Je proto třeba stále o rizicích pohybu v kyberprostoru 

mluvit a varovat před nimi. Osmáci měli téma Láska je láska zaměřené na partnerské 

vztahy. Tyto programy se konají dvakrát ročně. 

Ve čtvrtek 26. ledna přijela do naší školy spisovatelka Michaela Fišarová. Je úspěšnou 

autorkou literatury pro děti. Její knížka Nikolina cesta o nelehkém dospívání dívky Nikoly 

byla v roce 2013 oceněna Zlatou stuhou nakladatelství Albatros. Paní Fišarová je původní 



profesí učitelka, proto dobře zná školní realitu a její vyprávění a autorské čtení bylo 

přizpůsobeno věku posluchačů. Všichni byli zaujati a na závěr setkání jí položili několik 

otázek, například jak dlouho trvá napsat knihu a jak je obtížné ji prosadit k vydání.  

V neděli 5. února uspořádala naše škola ve spolupráci s místním Klubem českých 

turistů na sjezdovce na kopci Zabijáku karneval na sněhu. Protože akce proběhla po 

několikaleté pauze, všichni se velmi těšili a účast byla velká. Přišlo několik stovek lidí a 

zhruba polovina z nich byla v maskách. Lyžařský svah se hemžil hokejisty, rozhodčími, 

princeznami, čaroději nebo zvířátky. Soutěžilo se ve slalomu, děti si mohly za jízdy utrhnout 

sladkost nebo se trefovat míčky do plastového kbelíku. Kdo chtěl, mohl si opéct špekáček. 

Všichni odcházeli spokojení. 

 

 

 

V lednu a v únoru proběhlo bruslení na meziříčském zimním stadionu. Téměř všichni 

žáci naší školy si ho nenechají ujít, protože je to vítané zpestření školní výuky. Mladší žáci 

prvního stupně několikrát také využili vynikajících sněhových podmínek a vydali se bobovat. 

Největší nápor sněhu a mrazu máme sice už za sebou, ale dá se říct, že jsme ho dokonale 

využili. 

        Mgr. Iva Kolářová 



 

FARNÍ OKÉNKO 

 

Slovíčko   

Přátelé, farníci! 

Za krátký čas vstoupíme do doby postní. Tato doba směřuje k velikonočním svátkům, ke 

svátkům nového života. Co je v této době nejdůležitější?  

Postní dobu vnímám jako čas, kdy má v našem životě něco vyrůst. Možná nám 

v myšlenkách proběhne, co všechno by mohlo být jiné, lepší, ale také to, že nás to bude stát 

určitou námahu. Domnívám se, že počátek našeho postního snažení není u toho 

„maratonu“ polepšování. Vezměme si příklad ze zemědělství. Co je potřebné, aby na poli 

vyrostla úroda? Nepochybuji, že je to práce zemědělce, ale zároveň vnímám, že je zde ještě 

něco víc, co je jaksi mimo možnosti toho zemědělce. První a velmi důležitou práci na jaře 

vykonává sluníčko. Vždyť co by pomohlo dobré semeno, kdybychom je nemohli vložit do 

země, protože je ještě zamrzlá? Sluníčko připravuje svými paprsky půdu jako první. Máme-li 

vykročit k lepšímu životu, chceme-li, aby v našem životě vyrostlo něco nového, krásného, je 

třeba nechat na sebe zapůsobit paprsky Boží lásky. To přeji sobě i vám všem, abychom 

prvně poznávali, jak nás má Pán Bůh rád a nechali se Bohem milovat.  

 

Ohlédnutí zpět 

První týdny nového roku plynou velmi rychle. V tomto čase se znovu setkali senioři na 

pravidelném měsíčním setkání. Při setkání jsme se vrátili díky farníkům a fotografiím do 

francouzského poutního místa Lurdy. Toto světové poutní místo je spjato se slavením 

mezinárodního dne nemocných, den slavení připadá na 11. únor. Slavení dne nemocných 

má veliký význam, neboť si nejen připomínáme nemocné a trpící lidi kolem nás, ale také se 

zamýšlíme, jak můžeme být těmto lidem na blízku a ulehčit jim toto náročné období. Při 

setkání v příštím měsíci budeme v našem putování Francií pokračovat.  

Velkou událostí bylo uspořádání prvního plesu farnosti Měřín a Uhřínov. Poděkování patří 

všem organizátorům, těm, kteří darovali věci do tomboly, ale také návštěvníkům. K velké 

pohodě přispěla bohatá tombola, dobrá kuchyně, bar i kapely, které nás celým večerem 

provázely.  

Během prvních týdnu nového roku jsme také dostali poděkování za finanční dary, které mají 

svůj původ v předvánočním jarmarku. Celkem bylo odesláno 18140 Kč ve prospěch fondu 



dětské onkologie v Brně a Papežského misijního díla, konkrétně na zdravotní péči a léky pro 

děti v misiích. Ještě jednou patří všem velké poděkování.  

Něco z dnů příštích: 

Již dnes se díváme do doby postní, která zakrátko začne. Není to doba nějakého krutého 

mučení a odříkání. Má sice kající ráz, který je zároveň radostný, neboť směřuje k nápravě 

věcí nepodařených, k hledání způsobů života podle přání Pána Ježíše. Postní dobu začínáme 

na popeleční středu, kdy jsou přítomní označeni popelem. Popel je symbolem pomíjivosti 

všeho stvořeného a pozemského. Je znamením také toho, že se vydáváme na cestu, na 

které chceme znovu zkoumat postoje, které prožíváme. Součástí této doby je pobožnost 

Křížové cesty, ve které si připomínáme cestu Ježíše od soudu u Piláta, až k smrti na kříži.  Za 

připomínku stojí, že již v prvních dobách křesťanství lidé procházeli tuto cestu, jen opačným 

směrem. Tedy z Kalvárie do domu Piláta. Významné na tom bylo to, že si lidé uvědomovali, 

že Ježíš zvítězil na kříži, že vstal z mrtvých a žádný z lidí nemusí zůstat v bolestech a 

nepodařených věcech. Jako v předešlých letech bude i letos křížová cesta z kostela na 

hřbitov.  

V závěru postní doby se s mladými vypravíme na setkání mládeže s biskupem Vojtěchem do 

Brna. Bude to u příležitosti Světového dne mládeže, který se slaví na Květnou neděli.  

Pohled nejen do dvou měsíců, které jsou před námi. Velmi významnou událostí bude 

kněžské svěcení Ladislava Bublána – 24. 6. 2017 v Brně a následná primice o týden později.  

Významnou událostí bude také návštěva biskupa ve farnosti, uskuteční se 28. 9. 2017, při 

které udělí mladým lidem svátost biřmování.  

Připojujeme se ke slavení výročí 240 roků od založení brněnské diecéze. Na vysvětlenou, 

diecéze se skládá z jednotlivých menších celků, které se nazývají farnosti. Biskupem naší 

diecéze je Mons. Vojtěch Cikrle, jeho pomocný biskup je Mons. Pavel Konzbul.  

Zápisy v matrikách 

Znovuzrozeni z vody a Ducha svatého byli:   

Jan Antonín Symonides, Vojtěch Oldřich Krejčí, František Sýkora, Anna Františka Liškařová. 

Všichni jsou z Měřína.  

Ve víře ve věčný život jsme se rozloučili a doprovodili na poslední cestě: 

Růženu Veselou z Chlumku, Ludmilu Dvořákovou z Pustiny, Josefa Landsmana z Meziříčka, 

Marii Pacalovou z Černé, Ladislava Trojana z Měřína, Ladislava Koženého z Měřína, Jindřicha 

Kříbalu z Černé, Růženu Frejlichovou z Kyjova.  

Přeji všem pěkný a požehnaný čas.  

Mgr. Josef Havelka, farář  



 

INZERCE : 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý den ,  jmenuji se Jiří Burian a jsem vedoucí nově otevřené kanceláře v Měříně. 

Rád bych Vám ve zkratce představil firmu AKROPOL a.s. 

Hledáte odborníka, který Vám poradí, jak efektivně uspořádat finance? To jste na správné 

adrese. 

Jsme AKROPOL nezávislé finanční poradenství a.s., jedna z nejlepších finančně 

poradenských společností. 

 

 

Slyšíte o nás poprvé? Určitě ne naposledy. Na českém trhu působíme úspěšně již od roku 

2006 a dnes patříme ke špičce na trhu. Při založení Akropolu byla naší vizí nezávislost a ta 

stále hraje hlavní roli v poskytování kvalitních služeb, na které se naši klienti mohou 

spolehnout. Spolupracujeme s nejsilnějšími domácími i zahraničními partnery. Klientům tzv. 

„na míru“, vybíráme pouze ty nejvýhodnější a nejzajímavější produkty z celého finančního 

trhu. Jsme jim schopni zajistit veškeré finanční služby počínaje drobnými pojistkami, 

penzijními fondy, úvěry, hypotékami až po investice. Kompletně tak řešíme jejich potřeby 

jako např. zajištění rodiny, majetku, bydlení nebo penze. Pro naši práci splňujeme všechny 

zákonem stanovené licence a registrace ČNB. O bezchybný chod Akropolu se stará tým 

profesionálů, který má mnohaleté zkušenosti v oboru. 

 

Pokud nás budete chtít navštívit osobně, můžete v naší nově otevřené kanceláři v Měříně 

na adrese : Náměstí 101, 594 42 Měřín  

 

 



 

FINANČNÍ PORADNA 

Pojištění poruchy a sloučení  

půjček 

Zdravím všechny čtenáře Zpravodaje Měřínska. 

Na finančním trhu je každý měsíc několik novinek. 

Jedna z nich je  

Pojištění poruch vozidla. 

Můžeme si představit, že  

je to něco podobného, jako  

prodloužená záruka na starší vůz.  

 

Co se vůbec může uhradit?  

Např. rozbité turbodmychadlo, zadřená ložiska nebo např. závada automatické převodovky a 

další.  

 

Druhá novinka je velmi zajímavé Refinancování(sloučení) půjček. 

 

Poradíme vám, kam převést 

půjčku, aby se vám snížily úroky i 

splátka. Ušetřené peníze pak 

můžete použít tam, kde jsou 

opravdu potřeba. 

 

 

 

 

 

Kontakt: AKROPOL asistent 608 101 593  
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Dvě divadelní představení v kulturním domě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


