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Vážení občané, 

dostává se Vám do rukou letošní předposlední číslo Měřínského zpravodaje. Je těsně 

po komunálních volbách a ve středu 31.10.2018 se uskuteční ustavující zasedání nově 

zvoleného zastupitelstva městyse Měřín. Tito zastupitelé budou pracovat  jako radní, členové 

výborů a komisí, zástupci organizací, sdružení a spolků. Pro všechny to bude velký závazek 

v nadcházejícím čtyřletém volebním období. Chtěl bych tímto poděkovat všem občanům, 

kteří k volbám přišli, kteří volili zástupce svých stran a sdružení. Bylo to takřka 72% voličů, 

kterým není lhostejná budoucnost Měřína. Zároveň bych chtěl poděkovat minulému 

zastupitelstvu za jejich práci, která je v Měříně „vidět“, a na kterou bychom rádi navázali a 

pokračovali v ní i v nadále. 

Co se stavebních prací týká, dokončuje se komunikace na ulici Zabrána včetně mostu 

přes Balinku. Vzhledem k malé únosnosti původní silnice, došlo k výměně podloží v hloubce 

více než 1m v částí od Zabránky k mostu. Tím došlo k prodloužení doby výstavby komunikace, 

takže chodník bude průběžně pokládán  za již běžného silničního provozu. Opravy přilehlých 

uliček, jako je Zabránka a část místní komunikace vedle opravené silnice, proběhnou až 

v příštím roce. Ve stejném čase bude upraveno parkování před novým hřbitovem a obě cesty 

na hřbitov po zavedení osvětlení a prodloužení vodovodu. V jarních měsících bude proveden 

přechod na ulici Černická, kde je již vybrán dodavatel stavby. 

Na toto volební období je připraveno mnoho investičních akcí, zejména autobusové 

nádraží s úpravou spodní strany náměstí a parkovacích stání, opravy chodníků a výstavba 

nového chodníku v Pustině. Připraveny jsou úpravy školy na výstavbu technických učeben a 

bezbariérovosti, kompletní rekonstrukce kuchyně, u  školky rozšíření o jednu učebnu, zvýšení 

parkovacích míst pro rodiče a bezbariérový vstup. Pro sportovce se připravuje úprava zázemí 

sportovního areálu, zázemí pro práci s dětmi nejen na fotbalovém hřišti, ale i na budoucím 

hřišti na Balince. 

Připravujeme zvýšení informovanosti občanů nejen pomocí veřejného rozhlasu, 

infokanálu nebo www stránek. Všem zájemcům bude umožněno zasílání důležitých informací 

pomocí e-mailů nebo SMS. Vzhledem k ochraně osobních údajů budeme potřebovat Váš 

písemný souhlas. Do konce roku dostanete do Vašich schránek  anketní lístek, kde si budete 

moci vybrat způsob zasílání informací a také vyjádřit, co byste si v Měříně přáli vybudovat, 

opravit, vylepšit apod. Ještě něco málo ke kabelové televizi. Televizní nabídka MINI, která je 

vysílána analogovou technologií, již nebude dále udržována. Programovou nabídku obdržíte 

s anketou. 

Přeji Vám hezký zbytek podzimu a dětem krásnou, zasněženou „Ladovskou zimu“. 

          Ing. Jiří Servít 



 
USNESENÍ č.   5/2018 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN,  
KONANÉHO DNE 10.9.2018 v 17.00 hodin 

 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
 
I. SCHVALUJE : 

1. Program jednání ZMM 5/2018. 
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 5/2018. 
3. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1/2015 ze dne 3.4.2015, Dodatku č.1 ze dne 29.6.2016, 

Dodatku č.2 ze dne 12.9.2016 a Dodatku č.3 ze dne 29.6.2017 s předmětem plnění :  
„ Měřín, lokalita Balinka – II.Etapa – inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD.“  
mezi městysem Měřín a CONTENT, s.r.o., Brno. 

4. Dodatek č.1  ke smlouvě o dílo  181123188 „ Městys Měřín - Oprava místních 
komunikací v ul. Pod Dálnicí a Na Nivech a oprava zpevněných ploch v Městyse 
Měřín“ mezi městysem Měřín a COLAS CZ, a.s. Praha 9 

5. Dodatek č.3 ke smlouvě 1/2017 ze dne 23.1.2017  na vydání knihy o Měříně mezi 
městysem Měřín a F.R.Z. agency s.r.o. Brno. 

6. Prodej pozemků p.č. 1294/35, 1294/36 a 1294/39 v k.ú. Měřín dle geometrického 
plánu č.1119-77/2018. 

7. Prodej části pozemku p.č. 33/1 , díl a o výměře 174 m2 v k.ú. Měřín dle 
geometrického plánu č. 1117-138/2018. 

8. Prodej pozemku p.č. 70 v k.ú. Měřín o výměře 138 m2 dle geometrického plánu  
9. č. 1121-74/2018. 
10. Prodej části pozemku p.č. 69/1 o výměře 30 m2 v k.ú. Pustina u Měřína dle 

geometrického plánu č. 214-58/2018. 
11. Převod finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic 

ZŠ Měřín. 
12. Navýšení provozního příspěvku Základní školy Měřín o částku 200 tis. Kč. 
13. Navýšení ceny při nákupu vybavení školní kuchyně o částku 23 tis. Kč . Tato akce bude 

financována z grantového programu Kraje Vysočina. 
14. Strategický rozvojový dokument městyse Měřín – Akce na léta 2018 – 2022. 
15. Předložené Dohody o provedení práce členů zastupitelstva. 
16. Rozpočtové opatření 5/2018/4ZMM ze dne 10.9.2018  ve výši 428 830,- Kč. 
17. Nákup pozemku p.č. 1940/2 v k.ú. Měřín. 
18. Dodatek č.3 ke Smlouvě od ílo č. 14/2017 ze dne 30.6.2017, Dodatku č.1 ze dne 

26.10.2017 a Dodatku č.2 ze dne 10.5.2018 s předmětem plnění : „ Měřín, lokalita 
Balinka – III.etapa, Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD“ mezi městysem 
Měřín a CONTENT, s.r.o. Brno. 

 
II. BERE NA VĚDOMÍ : 

1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva městyse Měřín. 
2. Zprávu z jednání Rady městyse Měřín. 
3. Zprávu kontrolního výboru. 



4. Zprávu finančního výboru. 
5. ZMM vzala na vědomí informace o vysazení Lípy republiky 2018 a znovu označení 

Lípy republiky 1919. 
6. ZMM vzalo na vědomí informace o kácení stromů v obci. 

 
III. POVĚŘUJE : 

1. Radu městyse Měřín provedením místního šetření k případnému převodu pozemků 
pod místní komunikací na ulici Pod Dálnicí. 

 
IV. NESCHVALUJE : 

1. Žádost firmy Apulach o prominutí dlužné částky, finančního daru ze smlouvy o 
pronájmu prostor ze dne 14.11.2017. 

 
Ing. Jiří Servít, starosta v.r. 

************************************************************************ 
 
Výpis z jednání č. 11 Rady městyse Měřína konané dne 29.8.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala GP dodaný panem …, o prodej  části pozemků parc.č.186, parc.č. 187/2 a 
parc.č.1311/15 v k.ú. Měřín dle skutečného zaměření stavu, který má pronajatý na 
Agrobazar. RMM rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemků. 
 

3. RMM vzala na vědomí dopis z Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina ve kterém je 
vyjádřena pochvala všem jednotkám zasahujícím u požáru RD v Jabloňově. Tohoto zásahu se 
zúčastnila i jednotka SDH Měřín. RMM také vyjadřuje tímto poděkování SDH Měřín.   
 

4. RMM projednala Upozornění na styk sloupu elektrického vedení s tarasem domu č.p.334 
... RMM rozhodla požádat Stavební komisi o stanovisko. 
 

5. RMM  projednala Žádost o  umístění v DPS …. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že 
v současné době není v DPS žádný volný byt. 
 

6. RMM projednala došlé žádosti o nájem KD: 
2018-09-22, Rybáři Měřín,z.s. koncert Veselá trojka, celý KD 
2018-10-27, Rybáři Měřín,z.s. Dolovná, celý KD 
2019-06-01, p…., Dolní Bory, celý KD 
2019-06-08, p. …, Velké Meziříčí, celý KD 
2018-12-21, Lisovna plastů, Velké Meziříčí, celý KD 
RMM rozhodla s nájmy souhlasit. 
 

7. Opětovné uložení základního kamene do základů Kulturního domu: 
RMM projednala materiály připravené p. Mgr. Radkou Klímovou, současnou kronikářkou a 
materiály připravené p. Mgr. Hnízdilem, dřívějším kronikářem. 
RMM rozhodla pověřit kronikářku obce přípravou obsahu schránky, která bude následně 
uložena do základu kulturního domu.  
 



8. Program k Vysazení Lípy Republiky 2018 + označení Lípy republiky 1919: 
RMM projednala a schválila navržený program. 
 

9. RMM rozhodla požádat úřad městyse Měřín o pokácení 16 ks smrků v katastru Měřín 
z důvodu napadení kůrovcem.   
 

10. RMM projednala žádost p. … o odkup pozemku v části Balinka 4. RMM rozhodla zveřejnit 
záměr prodeje pozemků. 
 

11. RMM rozhodla o udělení odměny  správci KD  za aktivní přístup a dozorování výměny 
parket a úklidu KD. Výměnu parket provedlo bezplatně PKS, a.s. v záruční době. 
 

12. RMM projednala nabídku p…. na odkup lesa p.č. 1940/2, 3210m2. Les je podle jejího 
vyjádření napadený kůrovcem a část se musí pokácet. RMM rozhodla požádat zástupce LDO 
o vyjádření. 
 

13. RMM opakovaně projednala návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů (GDPR) 
předložený XART, s.r.o. VM, jejímž předmětem je závazek XART zpracovávat pro MM osobní 
údaje, které jsou poskytnuty do MM prostřednictvím webové aplikace.  
RMM rozhodla na základě vyjádření Mgr. Luboše Klimenta, který pro městys zpracovává 
problematiku GDPR se smlouvou souhlasit a pověřila starostu jejím podpisem. 
 

14. RMM projednala nabídku firmy  Bekr na prezentaci městyse Měřín v rámci aplikace 
www.nakoleipesky.cz za cenu 14.000,-Kč plus DPH. RMM rozhodla nabídku přijmout. 
 

15. RMM jmenovala komisi pro otevírání obálek s cenovými návrhy na akci: „Přechod pro 
chodce na ulici Černická“, dne 27.9.2018 v 8:00 na radnici. 
Členové: 
Ing.Servít Jiří- starosta, předseda komise 
Ing.Jaroslav Pazdera- místostarosta 
Šárka Noehl, členka kontrolního výboru 
Náhradníci: Roman Hnízdil, Mgr.Matějíček Petr, Oulehlová Anna 
 
*********************************************************************** 
 
Výpis z jednání č. 12 Rady městyse Měřína konané dne 26.9.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM schválila rozpočtové opatření 6/2018/2RM ve výši 87.589,50 Kč. 
 

3. RMM projednala pozvánku na VH  České spořitelny a.s. dne 3.11.2018, na které se bude 
projednávat bod o nuceném převodu akcií minoritních akcionářů hlavnímu akcionáři, který 
vlastní více než 99% akcií. Cena jedné akcie byla vyčíslena firmou KPMG, a.s. na 1.328,- Kč. 
MM vlastní 1.500 akcií, tzn. že MM by měl obdržet 1.992.000,-Kč. 
RMM rozhodla nezúčastnit se VH. 
 

4. RMM projednala žádosti o pronájem bytu v DPS: 

• Manželé ………Frankův Zhořec 

http://www.nakoleipesky.cz/


• p. ……… Měřín. 
RMM rozhodla sdělit žadatelům, že v současné době není žádný byt volný. 
 

5. RMM  schválila nový ceník pronájmu KD platný od 1.1.2019. 
 

6. RMM projednala a vzala na vědomí dopis z Kraje Vysočina o změně dopravní obslužnosti 
na rok 2019. Měřína se týká linka Jihlava–Brno, kde byly nově zavedeny dva spoje. 
 

7. RMM projednala a schválila Výroční zprávu Základní školy Měřín za školní rok 2017/18. 
 

8. RMM projednala žádost …. o prodloužení nájmu obecní chaty v Lalůvkách, VM. 
RMM rozhodla sdělit žadatelům, aby si podali novou žádost, až bude zvolena nová RMM 
vzešlá z následujících voleb. 
 

9. RMM projednala žádost p. … o prodej pozemku 1069/10. 
RMM rozhodla předložit tuto žádost ZMM 
 

10. RMM projednala zápis stavební komise o místním šetření na základě Upozornění na styk 
sloupu elektrického vedení s tarasem domu č.p.334 p… . 
RMM pověřila starostu doplněním materiálů pro stavební komisi. 
 

11.RMM projednala a schválila  Smlouvy o dílo na akci: „Městys Měřín, Pustina-chodník podél 
silniceIII/3491,úprava zastávky HD na silnici II/602“RMM“ předložené: 

• Ing.Tužínská Ivana – Žádost o dotaci do IROP, cena podle rozsahu práce, 
od 30.000 do cca 100.000,-Kč 

• Markéta-Klára Tužinská- Stude proveditelnosti, cena 30.000,-Kč . 
 

12. RMM projednala žádost Krajského úřadu Vysočina o vyjádření k žádosti o prodej části 
pozemku p.č. 1072/2 p……… . RMM rozhodla předložit žádost ZMM. 
 

13. RMM projednala žádosti o pronájem KD: 

• 2018-10-15, ZŠ Měřín, přednáška 

• 2018-11-02 + 2018-11-3 + 2018-11-4, Divochot,z.s. Měřín, ochot.divadlo 

• 2018-11-17, p. …, VM, svatba 

• 2019-01-12, Sportovní ples TJ Jiskra 

• 2019-01-31, p. …, Měřín, školení 

• 2019-02-02, p. Viktor Kundela, Stand Up Comedy, Na Stojáka, div.představení 

• 2018-02-22, Šibřinky, KČT Měřín 

• 2019-03-02, p. …, Radostín, rodinná oslava 

• 2019-07-06, p. …, Mostiště, svatba 

• 2019-07-20, p. …, Měřín, narozeniny.  

• 2019-08-24, p., Měřín, rodinná oslava 

• 2019-01-12, ples – TJ Jiskra 

• 2019-03-16, p. …… Měřín, oslava,  

• 2019-02-22, šibřinky Turisté Měřín 
RMM rozhodla s nájmy souhlasit. 
 

14. RMM projednala  návrh na uzavření smlouvy mezi EOn Distribuce a.s. a MM  



o věcném břemeni na položení kabelové přípojky NN na p.č. 485 v k.ú. Měřín, p. … . 
RMM rozhodla s VB souhlasit a pověřila starostu podpisem Smlouvy. 
 

15. RMM projednala cenovou nabídku p. Vacka z fi STROM-SPECI, s.r.o. Polná, na pokácení 3 
smrků v centru městečka + frézování 47 pařezů a povrchových kořenů za cenu 
48.090 + DPH. RMM rozhodla souhlasit s nabídkou. 
 

16. RMM projednala žádost p…. o koupi pozemku p.č. 187/57 a p.č. 187/58, na které byl 
zveřejněn záměr prodeje. RMM rozhodla předložit tuto žádost ZMM. 
 

17. RMM projednala žádost p. … o ukončení nájemní smlouvy  na byt v obecním úřadě 
z důvodu změny bydliště. RMM rozhodla souhlasit s ukončením nájmu k 30.9.2018. 
 

18. RMM projednala žádost p. .. o pronájem bytu po p. … od 1.10.2018. RMM souhlasila 
s pronájmem na dobu určitou 6 měsíců.  
 

 

 

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 

Na radnici jsou stále pro občany  k dispozici 

sady tašek na tříděný odpad z domácností. 

Cena za sadu :  50,-  Kč 

 

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

MĚŘÍNSKÝ ZPRAVODAJ 
Periodický tisk územního samosprávného celku 

Číslo a den vydání : 5-2018 / 31.10.2018 
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 
    IČ : 00294799 
Tiskne :                     Vydavatelství Brázda , Hodonín 
Prodejné :   Doporučená cena : 10,- Kč včetně DPH 
Telefon/ Fax :  566 544 222 / 566 545 005   Email : sprava @merin.cz 
 
 
Předpokládaná uzávěrka příštího Měřínského zpravodaje :  9.12.2018 

 

https://www.obrazky.cz/?q=+ta%C5%A1ky+eko-kom&url=https://www.olomouc.cz/images/clanky/21504_1_1021183958.jpg&imageId=1615134441d82f70&data=lgLEEJhQpWFFYCoyzlOQBodApX7EMNbVosq2hDaxIv9VUMzLOIAOC_DZm19jHKB-aSAEG4K0jejP-Pstz27xw2r1Q0OzJM5bK0IlxALV-5PEAtmXxALv_sQC5O8%3D


 



 



 



 



 



 



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

Vysočina si připomíná stoleté příběhy regionu – tisková zpráva kr-vysocina 

Rok 2018 je na Vysočině ve znamení stoletého výročí založení ČSR. Už tuto neděli 28. 
října si budeme významné výročí počátku česká státnosti připomínat. To je také důvodem, 
proč se řada měst, obcí i nejrůznějších organizací rozhodla uspořádat oslavy, akce a 
zajímavá setkání. Jejich přehled najdete na speciálním webu Vysočina Tourism 
www.vysocina100let.cz, kde na vás čekají i (ne)obyčejné příběhy, životní osudy významných 
osobností, architektonické poklady období od počátku 20. století. 

      Prostřednictvím speciálního webu, tištěné brožury Sto let příběhů, lidských osudů, 
architektury i sportu a kultury na Vysočině si chceme připomenout významný mezník, který 
je spojený s počátky naší republiky. S nimi souvisí desítky až stovky událostí a neobyčejných 
příběhů, které se odehrály na dnešním území Vysočiny a do dnes je řada míst stále 
připomíná. Proto bychom se měli zastavit a podívat se na naše okolí trochu jinýma, možná 
zvídavýma, očima," vysvětluje ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák. 

Tematický web www.vysocina100let.cz například připomíná, že vůbec prvního vojáka 
Švejka, a to ještě za účasti samotného Jaroslava Haška, si v divadle v tehdejším Německém 
Brodě zahrál jeho rodák a filmová hvězda první republiky Karel Noll. Dnes ho v Brodě 
připomíná kavárna Noll. Web dokumentuje i návštěvy prezidenta Masaryka ve městech na 
dnešním území Vysočiny, jako například ve Žďáře, v Telči nebo v Třebíči. Nechybí významné 
značky a tehdejší továrny, vzpomíná slavnou ALPU, limonádu ZON, celosvětově známou 
síťovku Vavřína Krčila, architektonické skvosty minulého století, ale třeba i počátky výroby 
knoflíků v Žirovnici nebo výroby kartáčů v Pelhřimově. „Prostřednictvím originálních 
památníků vzpomínáme na padlé v I. světové válce a historické fotografie nám přibližují, jak 
se hrál hokej v Německém Brodě nebo jak se lyžovalo v Novém Městě na Moravě v první 
třetině minulého století," doplnila Monika Brothánková z Vysočina Tourism. 

http://www.region-vysocina.cz/temata/temata/100-let-vysociny/


  

 

   

 

   Měřínské pazderny a křižovatka silnice do Černé 
 Pazderny byly většinou dřevěné budovy, které sloužily ke zpracování textilních rostlin, 
například lnu nebo konopí. Zájemcům o zpracování technických plodin byly pronajímány. Byly 
stavěny za vesnicemi, poblíž potoků, nebo pro jejich potřebu zřízených menších rybníků. 
V pazdernách se usazoval velice hořlavý prach a pazdeří ze zpracovávaných technických 
rostlin. Jelikož bylo v pazdernách zvýšené nebezpečí požárů, tak byly stavěny dál od obytných 
domů. Obě měřínské pazderny mezi roky 1880 - 1890 shořely a již nebyly obnoveny neboť 
doba, kdy se v domácnostech tkalo plátno, již pominula. 
 Len byl po jeho dozrání ručně vytrhán, zbaven plevele a položen na řádky k jeho 
osychání. Řádky lnu oschnutého z jedné strany byly obraceny většinou násadou od hrábí na 
druhou stranu. Při obracení lnu hospodář dbal na to, aby len zůstal na řádcích úhledně 
srovnaný. Po usušení byl len vázán do snopků a odvážen do stodol, kde byly ze lnu očesány 
kuličky se semeny. Len se u pazderen znovu sušil, máčel a opět sušil. Když stonky lnu 
dostatečně ztvrdly tak byly lámány na ňadlici. Ňadlice byla vyrobena ze dvou prken 
připevněných na čtyřech nohách. Mezi tato prkna bylo tlačeno na čepu připevněné třetí 
prkno, které len lámalo. Krajově se mohlo toto zařízení na lámání lnu nazývat úplně jinak. 
Rozlámaný povrch stonků „pazdeří“ padalo pod ňadlici na hliněnou podlahu. Len zbavený 
pazdeří byl česán na velkém hřebenu, který byl zhotoven z dlouhých hřebíků probytých 
prknem. Někdy byly hřebeny odlity z litiny. Spřádání vzniklého polotovaru nazývaného také 
někdy „česání“ se již provádělo na přeslicích, kolovratech v domácnostech tkalců, kterých 
bývalo v Měříně do poloviny 19. století mnoho. V mnohých chalupách byl postaven alespoň 
jednoduchý tkalcovský stav sloužící k výrobě plátna. Tuhé plátno tkalci odváželi do mlýna ve 
Valše, kde bylo plátno máčeno a za pomocí vodního kola na valchovacím zařízení měkčeno.  
Na rámech postavených kolem mlýna bylo pak změkčené plátno sušeno.  
 V Měříně se dochovala informace o dvou pazdernách. Na mapě Stabilního katastru 
z roku 1835 jsou obě pazderny zakresleny. Pazderna bez čísla popisného stávala přibližně 
v místech, kde se dnes sjíždí ze silnice do Černé k zahrádkám pod kopcem Strážnice. U této 
pazderny býval malý rybníček, do kterého byla voda přiváděna samostatnou stružkou 
z potoka zvaného Vlkánek tekoucího od Blatin. Rybníček (spíše jen mokřad) býval v těchto 
místech ještě začátkem 80 let 20. století. Rybníček byl zrušen při stavbě nové silnice do Černé 
při výstavbě dálnice D 1. Vedle této pazderny stávala vzrostlá, již asi několik staletí stará lípa. 
K obejmutí jejího mohutného kmenu bylo zapotřebí tří dospělých osob. Na některých 
fotografiích ze začátku 20. století je tato lípa v dálce zachycena. Začátkem čtyřicátých let 20. 
století začaly rozvodné závody stavět sloupy pro vedení elektrického proudu z Měřína do 
Černé. Když na tyto sloupy natahovaly dráty elektrického vedení, tak zjistily, že se přesně 
trefily do koruny o samotě stojící lípy. Lípa musela být násilně prořezána. Agresivní prořezání 



koruny lípa nevydržela a brzy uhynula. Informace o tom jak pazderna stojící u velké lípy 
vypadala, se nedochovala. 
       Asi 100 m níže u potoka Vlkánek, přibližně v místech dnešního podjezdu pod dálnicí D 1, 
stávala druhá pazderna, která měla čp. 89. U této pazderny byl na potoce postaven haltýř, 
který zadržoval vodu používanou k máčení lnu. Podle obecní kroniky z tohoto haltýře tekla 
voda také do obecního vodovodu. Kam byl vodovod zaveden, není ale uvedeno. Je možné, že 
se za haltýřem potok Vlkánek dělil na dva menší potůčky. Jeden tekl do malého rybníka za 
Požárovou hospodou čp. 99. Z tohoto rybníka byly zásobovány vodou obě kašny postavené 
na měřínském náměstí. Z rybníčka tekla voda do Poštovní ulice, protékala otevřeným 
korytem zahradou a dvorem domu čp. 114. Ve dvoře domu čp. 114 býval prý také stávek. 
Potok svojí vodou napájel dva rybníčky vybudované na dolní části měřínského náměstí před 
domy čp. 115 - 118. Z těchto, jak je psáno smradlavých rybníčků, tekla voda otevřeným 
korytem pod mostek císařské silnice, který byl vybudován poblíž kapličky P. Marie Sněžné. 
Voda podtékala zeď farní zahrady a otevřeným korytem tekla do potoka Lysá ve Vrbí. Po 
zavezení obou rybníčků kolem roku 1909 byla voda tekoucí otevřeným příkopem v roce 1933 
svedena do betonového potrubí.   
 Druhý potok tekl od haltýře u pazderny čp. 89 na horní konec Měřína do stávku, který 
byl vybudovaný někde v místech proti domu Stanislava Janečka čp. 193, asi uprostřed dnešní 
nové silnice do Černé. Potok tekl nejspíš struhou, která vedla úvozem, kolem domu čp. 220 
dnes manželů Martina a Ivety Padalíkových. Voda pod stávkem (někdy je psáno splávkem) 
podtékala průchodným mostkem pod císařskou silnici a otevřeným korytem tekla Zabránou 
a dále Zabránkou do potoka Lysá. Z vyprávění pamětníků se uchovala informace, že děti 
v zimě nasedly na sáňky přibližně u domu dnes manželů Blažkových čp. 268 a po sjetí kopečka 
sjely pod stávkem na zamrzlý potok, podjeli císařskou silnici a dojely otevřeným korytem 
potoka až k domu čp. 79, dnes domu pana Karla Pokorného. V roce 1933 - 1934 byla hliněná 
státní silnice přes Měřín rozšířená, vyštětovaná štěrkem, uválcována a do písečného 
podkladu byly dány žulové kostky. V roce 1934 byly do průchodného mostku pod tehdy ještě 
jen hliněnou státní silnicí dány cementové roury a průchodný mostek byl zrušen, zavezen a 
zazděn. Stávek byl zrušen asi až v roce 1936 při provádění kanalizace na ulici Zabrána a nad 
státní silnicí kolem staré silnice do Černé. Budování této kanalizace zachytil na několika 
fotografiích meziříčský fotograf Vilím Vilímek.  
 Stávky byly ve vesnicích budovány k zachycení vody sloužící k napájení zvířat 
v obdobích sucha, když bylo ve studních málo pitné vody. A také jako zásobníky vody k hašení 
požárů, kterých bývalo v dobách, kdy se svítilo loučemi jistě hodně. Je ale také možné, že 
voda od haltýře na horní konec Měřína stabilně netekla. Otevřené koryto s průchodným 
mostkem možná sloužilo jen k odvedení vody, která se přihnala při velkém dešti od Blatin.  
 Z fotografií Vilíma Vilímka lze dobře vyčíst, jak místo dnešní křižovatky do Černé před 

téměř sto lety vypadalo. Pod domem čp. 87 dnes domem pana Josefa Sedláka byla malá asi 

5 m dlouhá zahrádka, ve které stál chlívek pro kozu nebo možná vepře. Uvnitř této zahrádky 

stával masivní, železný sloup sloužící k rozvodu elektrického proudu. Zahrádka měla šířku 

domku a chodníku před tímto domkem. Mezi zahrádkou domku čp. 87 a domkem čp. 88, 

který stával v místech mezi původní a dnešní silnicí do Černé a který vlastnili od roku 1924 

manželé Jan a Marie Šobovi, býval úzký průjezd hliněné silnice vedoucí do  Černé. Manželé 

Šobovi si v roce 1924 zřídili v domku čp. 88 obchod se smíšeným zbožím. Domek byl od 



manželů Šobových v roce 1940 za 55 000 Kčs odkoupen, zbořen a původní, úzký průjezd 

silnice do Černé byl rozšířen. Za domkem čp. 88 byl dvorek a pod domkem směrem 

k měřínskému náměstí byla svažující se zahrádka až k otevřenému příkopu a mostku pod 

státní silnicí. Za otevřeným příkopem stávala u zájezdního hostince čp. 90 pekárna. V této 

pekárně pekl chleba a rohlíky ještě v polovině šedesátých let 20. století pekař pan Josef 

Kadlec se svojí manželkou. Kadlecovi vlastnili domek čp. 220 stojící nedaleko nad pekárnou. 

Dnes mají na místě domku Josefa Kadlece nově postavený dům manželé Martin a Iveta 

Padalíkovi. Od bývalé silnice do Černé se terén svažoval k otevřenému příkopu, kolem dvoru 

a zahrady patřící k hostinci čp. 90. Po zrušení stávku byl potok sveden do betonového 

potrubí. K urovnání vzniklého prostranství bylo navezeno mnoho stovek fůr hlíny. Informace 

o tom odkud bylo tak velké množství hlíny přiváženo, se ale nedochovala.  

 Pazderny nesloužily jen ke zpracování technických plodin, ale sloužily v některých 
obdobích k bydlení většinou méně majetných lidí a někdy i celých jejich rodin. Na sčítacím 
operátu z roku 1857 v horní pazderně žil Viktorín Měřínský *1789, jeho syn František *1819, 
dcery Františka * 1827 a Marie *1830. Ve spodní pazderně bydleli Jan Matějíček *1812 jeho 
manželka Jana *1816 a jejich šest dětí: Anna *1839, Františka *1841, Marie *1843, Josefa * 
1847, Antonie * 1854, Kateřina * 1850 a 8letý Jan Vizibla *26.11.1849 možná nějaký sirotek. 
Na sčítacím operátu z roku 1880 jsou v pazderně čp. 89 stojící přibližně v místech podjezdu 
pod dálnicí D1 zapsáni: Habrdle Jan * 1849, jeho manželka Barbora* 1846 a jejich čtyři děti: 
Jan *1873, František *1875, Rozálie *1877 a roční Antonie * 1879. V pazderně s nimi bydleli 
manželé František Střecha *1815 a jeho žena Marie *1825, která pocházela z Pohořílek.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Budování kanalizace kolem silnice do Černé v roce 1936. Uprostřed stojí domek čp. 

88, ve kterém v roce 1924 zřídili Šobovi obchod se smíšeným zbožím. Šikmé oplocení 

dvorku u domu čp. 88 naznačuje hloubku příkopu, ve kterém snad býval stávek. Za stávkem 

byl průchodný mostek, kterým podtékala voda státní silnici. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         V roce 1940 byl domek čp. 88 (stojící uprostřed) odkoupen a zbořen. Vjezd silnice  
         do Černé byl rozšířen. Šipka označuje původní úzký vjezd. Kůň stojí před pekárnou,  
         ve které byl do druhé poloviny 20. století posledním pekařem pan Josef Kadlec.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šipka označuje vysokou lípu, pod kterou stávala do 90. let 19. století horní pazderna. 
        Z dostupných zdrojů sepsal v roce 2018 Jiří Toman Černická čp. 376 
   



 

      Lípy republiky v Měříně 

Věřím, že znovuoznačení lípy z roku 1919 a vysazení nové jubilejní lípy bude důležitým 

odkazem budoucím generacím. Jedná se o živé památníky, které připomenou naši národní 

svobodu a demokracii. Rok 2018 je důležitým mezníkem, který k tomu sám vybízí.  

Z toho důvodu vznikl také portál Lípy republiky 1918 – 2018. Slavíme 100 let od vzniku 

Československa. Mapujme a sázejme lípy republiky!  

https://lipyrepubliky.cz/ 

Myšlenka mapovat stromy republiky se zrodila při rozšiřování databáze významných 

stromů Prahy v roce 2013 a tento web se rozhodla založit skupina odborníků a znalců přírody 

a historie. 

Proto zde nemůže chybět naše lípa z roku 1919, která byla vysazena k příležitosti 1. 

výročí založení Československé republiky a lípa z letošního roku, která byla vysazena na 

počest 100. výročí založení Československé republiky. 

Mgr. Radka Klímová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V říjnu se v knihovně měla uskutečnit beseda o životě a díle spisovatelky Vlasty Javořické, 

bohužel přednášející Mgr. Pavel Kryštof Novák onemocněl a beseda musela být na poslední 

chvíli zrušena. Dodatečně se všem, kteří se na tuto akci chystali, omlouvám a zároveň 

doufám, že se mi podaří s panem Novákem dohodnout nový termín a plánovaná beseda se 

uskuteční na jaře příštího roku. 

Novinky 

Knihy pro děti a mládež 

Na menší děti čeká v knihovně bohatě ilustrovaná kniha s 

názvem Obejmi mě, prosím od polského autora Przemysława 

Wechterowicze. Milou a vtipnou knihou pro rodiče, kteří svým 

dětem předčítají, ale i pro děti, které zvládnou číst už 

samostatně, je Tatínek se vyplatí od Františka Nepila. Na své si 

přijdou i milovníci přírody, nahlédnout můžete do kouzelného 

království včel i zkusit si práci včelaře díky knize Včely Piotra 

Socha, nebo důkladně prozkoumat život ježků s knihou 

Friederuna Reichenstettera Ježci : jak vyrůstají a žijí?  

 

 

Knihy pro dospělé 

Nový detektivní román Jana Cimického Ostrov smrti zavede čtenáře 

až do Polynésie. Naopak s knihou Dědina : pole, závist, chtíč a otčina 

autorky Petry Dvořákové naopak ukazuje prostředí, které je nám 

známé, autorka pochází z nedalekých Laviček a právě tato obec a 

dětství, které zde strávila se jí stala inspirací pro její knihu. Na 

Vysočině, ale s vážnějším námětem, zůstává i kniha Babické vraždy 

1951 historika Michala Stehlíka. S blížícím se předvánočním shonem 

jistě čtenářky ocení odpočinek u knih Táni Keleové-Vasilkové Cukr a 

sůl nebo Já a on. 

 

 

Zkuste si přijít vybrat a zkrátit dlouhé večery s knihou z novinek, stálého fondu nebo 
výměnného fondu ze žďárské knihovny. V knihovně si také můžete prohlédnout novou 
výstavku knih, ze kterých můžete načerpat inspiraci na blížící se Vánoce. Na setkání 
v knihovně se s Vámi těší 
 

Lucie Čížková 



 

      „  Vítr fouká do komína, všemi okny lomcuje,…“ a další podzimní říkanky, teď můžete 

zaslechnout z oken naší školičky.  Dětské slzičky už jsou téměř minulostí. Všichni si teď 

upevňují stanovená pravidla chování ve třídách, na zahradě i mezi  kamarády.  Učí se, že 

každou hračku nebo stavebnici musí vždycky uklidit na své místo, že knížka patří do 

knihovny a po  použití WC se vždy myjí ruce. Všechny děti jsou vedeny k samostatnosti při 

sebeobsluze – oblékání, stolování, používání příboru, stlaní postýlky,…  

      A  s tím vším, hravou formou plníme nejrůznější vzdělávací úkoly podle školního 

vzdělávacího programu, kdy děti mnohdy ani nepostřehnou, že se učí.  Začínali jsme v září 

adaptací  na prostředí školky.  Mladší děti se seznamovaly s učitelkami, poznávaly všechny 

provozní pracovnice a nyní už vědí, co ve školce kdo dělá, jak se jmenuje. Ti starší si jen 

připomněli to, co možná přes prázdniny zapomněli. 

     Právě teď panuje ve školce podzim. Děti pojmenovávají a ochutnávají ovoce, zeleninu, 

tvoří z brambor, kaštanů a listí. Tím si procvičují jemnou motoriku, stříhání, lepení.  

Předškoláci dokonce připravili ovocné  saláty a dobroty z jablíček. Všichni se učí  

charakterizovat podzim, jako roční období. 

     Ve všech třídách už mají učitelky provedenou diagnostiku dětí a nyní se budou zaměřovat 

na nápravu, samozřejmě ve spolupráci s rodiči, protože nejvíc práce je právě na nich. 

     Tak jako každý rok, probíhá  soutěž ve sběru kaštanů, do které se zapojily celé rodiny. 

Vyhlášení vítězů proběhne v polovině listopadu      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Začal nový školní rok a ve všech třídách 5. – 9. ročníku byl zvolen zástupce do školního 

parlamentu. Ten má napomáhat k zapojení žáků do života školy a podporovat jejich 

odpovědnost za vlastní vzdělávání. Předsedkyní parlamentu byla letos zvolena Helena 

Krejzlová z 9. A  

Žáci všech tří tříd šestých ročníků se zúčastnili dvoudenního adaptačního kurzu, který 

proběhl ve druhém zářijovém týdnu v rekreačním středisku Záseka. Program připravili lektoři 

žďárského centra Charita a byl zaměřen na posilování vztahů v kolektivech, zlepšení 

komunikace mezi žáky a jejich novými třídními učiteli apod. Dva dny byly naplněny hrami a 

aktivitami, které nenásilnou formou žáky vedly ke spolupráci. Všichni si kurz užili a určitě na 

něj budou dlouho vzpomínat.  

Ve středu 26. 9. se zástupci naší školy zúčastnili okresního kola v přespolním běhu ve 

Žďáře nad Sázavou. Obsadili jsme všechny čtyři kategorie. Za mimořádně příznivého počasí 

se podařilo vybojovat ve velké konkurenci pěkná umístění: 

- mladší žákyně byly 6. z 18 družstev 
- mladší žáci 6. z 19 družstev 
- starší žákyně 15. z 16 družstev 
- starší žáci 8. z 16 družstev 

V jednotlivcích nejvýrazněji zasáhli do celkového pořadí:  

Adéla Petulová z 6. C  - 4. místo z 96 závodnic  

Šimon Zdvihal z 9. B - 8. místo z 92 závodníků.  

Další pěkné výsledky: Dominik Manďák 23. ze 108, Markéta Řezníčková 32. ze 78. 

Oblíbenou a tradiční akcí je celoškolní projektový den Poznáváme se navzájem. Všichni 

učitelé si připraví pro žáky celodenní program a žáci si podle svých zájmů vyberou z pestré 

nabídky. Principem akce je to, že se při jednotlivých činnostech setkají žáci různých ročníků 

od nejmladších prvňáčků po nejstarší deváťáky. V každé pracovní skupině je zhruba 18 dětí, 

které se spolu možná setkají poprvé. Musí spolu komunikovat, spolupracovat, zkrátka poznat 

se. Tyto kontakty jim mohou být v budoucnu užitečné a navíc, ti starší si připomenou, jaké to 

bylo být dětmi z prvního stupně, a chovají se pak ke svým mladším spolužákům lépe. Letos 

byly v nabídce výtvarné i sportovní dílny, čtenářský klub, bowling, zájezd do kina, bludiště, 

den s knihou a filmem, vaření, stolní hry apod. Všem se projektový den líbil a i počasí nám 

letos přálo, takže účastníci venkovních aktivit neprochladli.  

V pondělí 15. října se všichni žáci naší školy zúčastnili přednášky na téma Vesmír. Proběhla 

v Kulturním domě Měřín a jejím lektorem byl astronom hvězdárny Žebrák. Představil 



hvězdárnu a její činnost, seznámil s drobnými tělesy ve vesmíru i s těmi, která by mohla 

ohrozit život na naší planetě. Zaměřil se i na příběh meteoritu Žebrák doplněný podrobným 

vysvětlením meteorických jevů v atmosféře. Povídání bylo doplněno projekcí aktuální noční 

oblohy s ukázkami souhvězdí, polohy planet či nejkrásnějších objektů ve vesmíru.  

Nedílnou součástí učiva základní školy je poznávání přírody, jejích zákonitostí a také 

pravidel pohybu v ní. Děti se učí lásce a úctě k přírodě ve vyučovacích hodinách, ale i 

prostřednictvím exkurzí. Uskutečnily se tři environmentální exkurze pro žáky 7., 8. a 9. 

ročníku, a to na rašeliniště Dářko a do Josefského údolí, kde jsou k vidění prehistorické pece 

na tavení železa. Součástí této exkurze bývá pravidelně také návštěva blízkých jeskyní, které 

si mohou zájemci prolézt. Ne všichni najdou odvahu vydat se do temného neznámého 

prostoru, ale pro ty, kteří to zvládnou, je to silný zážitek.  

     Mgr. Iva Kolářová 

 
V červenci 2018 vyvrcholil školní projekt Erasmus plus „Další vzdělávání učitelů AJ na ZŠ 
Měřín“.  
Jazyk jako prostředek komunikace žije svým vlastním životem, stále se vyvíjí, není možné ho 
zachytit v jediné konečné podobě. Je proto nezbytně nutné, abychom se jako učitelé jazyků 
celoživotně věnovali vývoji jazyka a při výuce používali moderní a kreativní metody.  
ZŠ Měřín podporuje profesní rozvoj svých zaměstnanců, a proto jsme se zapojili se žádostí o 
grant do výzvy Erasmus+. Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–
2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě 
a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. 
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Naše základní škola se stala úspěšným žadatelem a projekt získal financování prostřednictvím 
tohoto vzdělávacího projektu. Byl zvolen dvoutýdenní intenzivní metodický kurz pro učitele 
anglického jazyka ve městě Exeter. Zúčastnily se Mgr. Jana Vlachová a Mgr. Eva Blažková.  
Kurz byl orientován na rozvoj kompetencí učitelů s důrazem na používání kreativních metod 
ve výuce. Vzhledem k tomu, že probíhal přímo v Anglii, přirozenou formou rozšiřoval i 
vědomosti v oblasti reálií. Zahrnoval lekce zaměřené na osobní jazykový rozvoj, učební styly 
a motivaci, rozvíjení konverzace, poslechu, čtení i psaní u žáků, dále na využití výpočetních 
technologií při výuce, inkluzivní vzdělávání a přednášku o britském vzdělávacím systému 
s následnou diskuzí o rozdílech v jiných zemích. 
Myslíme si, že takovéto kurzy a zahraniční pobyty by měly být samozřejmou součástí 
celoživotního vzdělávání učitelů. Jsme rády, že na naší škole tyto kursy několik kolegů 
absolvovalo a doufáme, že ZŠ Měřín bude i dále úspěšná jako žadatel o tento grant. 
Více o programu na stránce: www. Naerasmusplus.cz 
Autor: 
Mgr. Jana Vlachová, Mgr. Eva Blažková 
 

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise 

neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. 

 

 

Tradiční Mikulášská obchůzka se bude konat 5.12 2018, zájemci se můžou  nahlásit 

jako každý rok u p. Zavadilové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členská schůze se koná 10.11. 2018 v 19:00 hod hasičské zbrojnici.  
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**************************************************************** 

Zahájení kurzů ANGLICKÉHO a NĚMECKÉHO JAZYKA 
 

ANGLIČTINA - pondělí od 16.15 – 17.15 
NĚMČINA    - pondělí od 17.30 – 18.30 
 

Začátek kurzů je v pondělí 5. LISTOPADU v prostorách ŠUM MĚŘÍN pod vedením Mgr. D. 
Staňkové. Cena za kurz je měsíční 550,- Kč na osobu a bude probíhat od měsíce listopadu 
2018 do konce měsíce června 2019. Kurzy jsou určeny pro ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ 
POKROČILÉ. Přihlásit se do kurzu je možné i během již probíhajícího kurzu, platba je vždy 
měsíční. Těším se na Vás :). 
Další inf. na: 737 439 784 nebo: dagmar.stankova @ seznam.cz. 
************************************************************************* 

Ing. Ivana Chalupová, Náměstí 7, 594 42 Měřín 
 

si Vás dovoluje pozvat na semináře: 
31.01.2019 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ NOVINKY ROKU 2018/2019 
26.03.2019 DPH 2019 
Lektor - Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových 
poradců v Brně 
 

Semináře se uskuteční vždy v Kulturním domě Měřín od 9-14 hod.  
 

Přihlášky a bližší informace na tel. 724 95 00 49, kurzy.merin@email.cz 

mailto:kurzy.merin@email.cz


 

 

 

      Od října se pravidelně schází školní děti 
v tělocvičně ZŠ. Vede je V. Horká a K. 
Kasperová.  
     
     Každou středu se setkávají rodiče 
s malými dětmi v malé tělocvičně ZŠ ke 
společnému cvičení. Rády si zasportují a těší se 
na závěrečnou odměnu. 
     

 

     V neděli 22. října se uskutečnily na školním hřišti atletické závody. Zúčastnilo se jich 
38 závodníků. Byli rozděleni do devíti kategorií. Letos se bohužel nepodařilo přemluvit 
rodiče a vytvořit tak kategorii maminek a 
tatínků. 
Výsledky v jednotlivých kategoriích: 
nejmladší děti – ročník 2015 – 2017: 
1. místo: Tereza Urbánková, 2. místo: Jana 
Landsmanová, 3. místo: David Maštera 
předškoláčci – ročník 2013 – 2014: 
1. místo: Anna Kašparová, 2. místo: Filip 
Urbánek, 3. místo: Tadeáš Oulehla a Tobiáš 
Janeček 
dívky – ročník 2011 – 2012: 
1. místo: Anna Chlubnová, 2. místo: Anna 
Landsmanová, 3. místo: Karla Sýkorová 
chlapci – ročník 2011: 
1. místo: Jakub Fraj, 2. místo: Kevin Kosour, 3. místo: Petr Musil 
dívky – ročník 2009 – 2010: 
1. místo: Adéla Matějíčková, 2. místo: Bára Frajová, 3. místo: Aneta Mužátková a Lenka 
Chlubnová 
chlapci – ročník 2008 – 2009: 
1. místo: Karel Pacal, 2. místo: Leoš Kašpar, 3. místo: Marek Matějíček 
ročník 2006 – 2007: 
1. místo: Vít Chlubna, 2. – 3. místo: Anežka Pacalová a Adéla Petulová 
hoši – ročník 2003 – 2004: 
1. místo: Šimon Zdvihal, 2. místo: Stanislav Šoukal 
dorostenky – ročník 2003: 



1. místo: Žaneta Petulová, 2. místo: Helena 
Krejzlová, 3. místo: Hana Pacalová 
      Všichni účastníci obdrželi malý dárek, 
vítězové navíc medaili a diplom. Díky všem, 
kteří pomáhali s organizací závodů i všem 
sportovcům a jejich rodičům za účast. 
 
 

 

 

 Ve čtvrtek 25. 10. se na faře sešli rodiče se 

svými dětmi, aby si vytvořili pěknou 

podzimní dekoraci. Paní H. Mužátkovou si 

pro nás připravila sovičky z papíru a listů. 

 

   

 

 

 

 

Zveme Vás na 

Měřínské 

štrůdlobraní, 

které se 

uskuteční  

18. 11. 2018 od 

14.30 h na faře. 

Více informací 

na plakátku. 

 

 

 

 

 V listopadu budeme opět na faře tvořit s p.Mužátkovou. Téma a přesné datum bude 

upřesněno.         L.Chlubnová 



 

 

Tradiční „Pohádkový les“ 

V neděli sedmého října jsme s kamarády pořádali každoroční  

„Pohádkový les“ pro malé i velké. Počasí nám tak jako jindy přálo, 

děti potkávaly na devíti zastaveních pohádkové postavy a musely 

plnit lehké i složité úkoly. U poslední pohádky             „O 

perníkové chaloupce“, si mohly utrhnout dokonce svůj perníček. 

Závěrečné opékání mělo také svoje kouzlo a někteří si pohádkové 

odpoledne natáhli až do večera. Registrační kartičku si vyzvedlo 

167 dětí a to jich hodně šlo bez ní. Zastavení 

si pro ostatní připravují už i samotné děti. 

Celkem jich tam s vedoucími z tábora bylo 

letos přes třicet.  

Akci podpořili: Městys Měřín a Agro Měřín 

a.s., za jejich podporu děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vážení spoluobčané,  

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. 

 

Ohlédnutí  

Významnou kulturní památkou v Měříně je kromě kostela i kaple Panny Marie Sněžné. Jak 

víte, v posledních měsících zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce celé stavby. Koncem měsíce 

září bylo dokončeno restaurování fresek, vytvořených malířem Karlem Františkem Tepperem, 

který žil v letech 1682 – 1738, mimo jiné i ve Velkém Meziříči. Restaurování bylo provedeno  

Mgr. art. Lucií Janečkovou Matějkovou, ve spolupráci se státní památkovou péčí a odbornou 

spoluprací Mgr. Monikou Bělohlávkovou a Jaroslavem Gavendou. Na opravě se finančně 

podílelo Ministerstvo zemědělství, Městys Měřín a Římskokatolická farnost Měřín. K celé 



kráse je třeba ještě zhotovit novou zábranu proti vodě ze silnice. Shlédnout interiér kaple je 

možné po domluvě na faře.  

 

Zvony z věže je slyšet již padesát roků. Výročí požehnání zvonů jsme oslavili koncem září 

v kostele, zájemcům bylo umožněné prohlédnout zvony také z blízka. Součástí oslavy výročí 

žehnání nových zvonů byla také zajímavá přednáška, která zazněla na faře z úst Mgr. Štěpána 

Foretníka z Brna. Jako vzpomínku na toto výročí a na výročí postavení věže kostela, si 

můžeme zakoupit na faře malé zvonky.  

 

Počátkem měsíce září jsme navštívili mariánské poutní místo Žarošice, nedaleko Kyjova.  

 

Tradičně třetí neděli v září jsme děkovali za úrodu. Součástí bohoslužby byl obětní průvod, 

ve kterém se neslo to, co se urodilo na polích i zahradách. Opět zaznívalo: je to plod země – 

tedy Boží dar a plod lidské práce.   

 

Na faře proběhlo po táborové setkání dětí, kde jsme zavzpomínali na krásné táborové dny 

na faře v Uhřínově. Uskutečnily se pod vedením pana kaplana Damiána Škody a mladých 

z farnosti.  

Proběhlo také odpolední setkání ministrantů na faře. Náplní bylo poznávání historie kostela, 

soutěže a hry.  

 

Koncem měsíce října se náš kostela zaplnil zelenými uniformami myslivců. V neděli 28. 10. se 

myslivci, spolu s ostatními lidmi účastnili Svatohubertské troubené mše svaté. Po jejím 

skončení pokračovalo setkání myslivců na faře.  

 

Co je před námi  

Počátek měsíce listopadu patří vzpomínce na všechny, kteří žili před námi a již zde s námi 

nejsou.  Je to čas, ve kterém se člověk snad více zastaví, uvědomuje si pouta s různými lidmi, 

vzpomíná, děkuje…  

Bohoslužby na Slavnost všech svatých – 1. 11. – budou v 7 hodin ráno a 18 hodin večer. V den 

památky zemřelých jsou bohoslužby za zemřelé v 7 hodin ráno, v 17 hodin večer a po 

bohoslužbě je průvod na hřbitov, kde proběhne modlitba za zemřelé.  
 

10. listopadu odpoledne oslavíme v Pavlínově svátek svatého Martina. Začátek je 

bohoslužbou v 14:30 h., následovat bude přátelské setkání s přijímáním věcí, pokrmů, které 

jsou s životem sv. Martina spojeny.  
 

V měsíci listopadu se společným tvořením připravujeme na Adventní Jarmark, který bude 

v neděli 16. 12. dopoledne u kostela. První tvoření bude 3. 11. od 14:00 h. na faře. Zveme 

děti i dospělé.  

 



Biskupa Mikuláše uvítáme v kostele v pátek 7. 12. po bohoslužbě. Začátek bohoslužby je v 18 

hodin.  
 

Adventní charitativní koncert proběhne v našem kostele 16. 12. odpoledne. Vystoupí Škola 

umění Měřín.  
 

Mše svatá na Štědrý večer bude ve 22 hodin.  
 

V předvánočním čase plánujeme výstavů Betlémů na faře. Bude upřesněno.  

Vánoční koncert připravujeme na 27. prosince. V tento den slavíme svátek sv. Jana 

evangelisty. S jeho jménem je spojeno i žehnání vína, které se uskuteční po koncertě. 

Nebude chybět i tradiční ochutnávka.  

 

Život ve farnosti z pohledu zápisů ve farních matrikách 

Skrze svátost křtu nastoupily na cestu života s Bohem tyto děti: 

Vendula Anežka Hradová z Černé, Jaroslav Kryštof Uchytil z Měřína, Ivan Zeman z Dědkova. 

S modlitbou a nadějí jsme se rozloučili 

S Eduardem Sedlákem z Blízkova, Miladou Zachovou z Myslibořic, Josefem Vaculou 

z Chlumku, Josefem Báňou z Měřína, Stanislavem Šaškem ze Stránecké Zhoře.  

Mgr. Josef Havelka, farář 

 
Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu „Vánoce na statku“ spojenou s možností prohlídky 
celého statku. 
 

Výstava bude otevřena v   
neděli 2. prosince 2018………………….. od 10:00 do 18:00 
Komentované prohlídky začnou v každou celou hodinu nebo podle zájmu. 
Uvidíte jak se slavily Vánoce na začátku 20.století a v období první republiky. 
 

Kromě toho si můžete prohlédnout nový exponát: 
Žentour, asi 150-200 let starý, na pohon strojů pomocí dobytka.  
Žentour byl zabudován na velký kámen, dobytek chodil kolem něj dokola a roztáčel hřídel, 
která vedla do stodoly… Přijďte a uvidíte. 
 

Ještě chceme poděkovat všem, kteří nás navštívili na Dni otevřených dveří  28.-30.září 2018. 
Návštěva více jak 1.000 zájemců nás velmi překvapila a byla pro nás velkou poctou.  
Doufáme, že se Vám prohlídka líbila a že jsme se tam neviděli naposled. 
 
Na Vaši návštěvu se těší  
Jaroslav a Milada Pazderovi  
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Vážení spoluobčané, vážení divadelní nadšenci, vážení přátelé! 

Máme za sebou oslavy 100 let vzniku samostatného státu i volby do obecních zastupitelstev. 

Inspirováni politickými prohlášeními napříč celou Českou republikou, jsme se rozhodli uvést 

na měřínská divadelní prkna politickou satiru. Vybrali jsme hru Petra Tomšů a sám autor ji 

popisuje těmito slovy: 

„Místní zastupitelé mají na programu několik důležitých bodů, během kterých se ukáže, že 

není velkého rozdílu mezi vysokou politikou a politikou komunální. I zastupitelé se musí 

vyrovnat s korupcí, střetem zájmu, hloupostí a populismem. A i tady platí, že nejvíc času se 

věnuje těm největším hloupostem.“ 

Petr Tomšů se glosování české politické scény věnuje už od roku 1999, nejznámější jsou 
pravděpodobně upravené obrázky z dětského komiksu Čtyřlístek, které publikuje ve svém 
internetovém magazínu STRACH.cz.  Pro náš spolek je naopak žánr politické satiry novinkou, 
ale rádi a s chutí jsme si jej vyzkoušeli. Posouzení, nakolik se představení vydařilo, už 
ponecháváme na divácích. Doufáme, že se s Vámi uvidíme v pátek 2.11.2018 v 18,00 hod.,   
v sobotu 3.11.2018 v 18,00 hod. nebo v neděli 4.11.2018 v 17,00 hod. na představení Zase ti 
tupitelé v KD Měřín. 

Spolek DivOchot Měřín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ples  První republiky 

v Měříně byl ve znamení 

noblesy a elegance 

 

Na plese se výborně bavil zcela zaplněný Kulturní dům v Měříně.  

Městys Měřín uspořádal tuto akci u příležitosti 100.výročí založení Československé 

republiky. Součástí plesu byla i módní přehlídka dobového oblečení na téma: „Co se tehdy 

nosilo ve dne i v noci“. 

Téměř všichni návštěvníci přišli v dobových kostýmech nebo alespoň s dobovými 

doplňky, také výzdoba sálu byla v prvorepublikovém stylu.   

Tancovalo se na hudbu 2 kapel známého kapelníka  p.Václava Marka z Prahy.  

Tato akce byla jistě jeden ze společenských vrcholů roku 2018 v Měříně. 

A plně to vystihl jeden z návštěvníků při odchodu:  „Nádherná akce, tak za 100 let opět 

nashledanou“. 

Děkujeme organizačnímu výboru plesu v čele s Kulturní komisí městyse Měřína za 

skvěle odvedenou práci. Na tento ples se bude vzpomínat ještě mnoho let. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divadelní představení v KD Měřín 

– termín bude upřesněn v dalším čísle zpravodaje 



 


