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O K É N K O   R A D N I C E 
 
Vážení spoluobčané, 
 

začínají prodloužené prázdniny školáků, týdny dovolených a snad již i méně starostí 
s koronavirem. Pracovní život v obci se však nezastaví. V krátkosti Vám představím stavby, 
které již probíhají nebo budou zahájeny během letních prázdnin. Stavební práce na zvětšení 
kapacity mateřské školy a její bezbariérovost byly zahájeny v březnu, rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu na ulici Černická se připravuje ke konci srpna.  Stavby chodníků na 
ulicích Brněnská a Blízkovská budou zahájeny v první polovině července, stejně jako 
osvětlení a vodovod na novém hřbitově včetně nové vrtané studny pro potřeby zalévání 
hrobů, hřbitovní a obecní zeleně. Jedna z větších rekonstrukcí se bude týkat přeložky 
elektrického vedení do země na ulici Zarybník, se zahájením asi v polovině prázdnin. 

 
Koncem června byla přestavěna stanice kabelové televize dle nových požadavků na 

televizní vysílání. Domácnosti, které přijímají signál kabelové televize, musí přeladit své 
přijímače. Bohužel starší televizory již tento nový signál přijímat neumí. Potom je potřeba 
zakoupit SET TOP BOX nebo novou televizi. V případě pomoci se nahlaste u paní Řezníčkové. 

 
V červnu nás také postihla velká voda z oblasti Blatin. Bylo zatopeno několik sklepů a 

rodinných domů. V souvislosti s touto situací bylo svolání jednáních všech zástupců, kteří 
mají na starosti vodní toky a stavby na nich stojících. Bude projednávána pravidelná údržba 
toku a možnost výstavby ochranných zařízení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přeji Vám všem hezké prožití letních prázdnin a dovolených. 

           Ing. Jiří Servít 
             starosta 
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Výpis  z jednání č.7 Rady městyse Měřína konané dne  10.4. 2020   

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM rozhodla přijmout nabídku firmy Jindřich Vodička, Křižanov za částku 303.700,-Kč 
bez DPH na zhotovení 3 podzemních nádrží na dešťovou vodu u Mateřské školy.  
RMM pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

3. RMM rozhodla přijmout nabídku firmy Stylstav s.r.o za částku 466.500,-Kč bez DPH na 
zhotovení železobetonové opěrné zdi u Mateřské školy. 
RMM pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

4. RMM požádala paní Veselou o nabídku na výběrové řízení stavby: Výměna  
nepropustného povrchu za propustný na dvoře  ZŠ Měřín  a  instalace 3 dešťových nádrží 
pro zadržení dešťových vod ze střech školy“. 
RMM předloží nabídku na ZMM. 
 

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

Výpis  z jednání č.8 Rady městyse Měřína konané dne  29.4. 2020   

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala návrh Darovací smlouvy mezi MM a firmou Michal Ondráček – ACTIV, 
Brno, IČO 47871415, kterou daruje p. Ondráček městysi Měřín 200 ks textilních roušek 
v pořizovací ceně 15.800,- Kč. Roušky jsou určené jako ochrana proti koronaviru dle nařízení 
vlády ČR.  Fyzicky byly roušky předány na MM v dubnu 2020. 
RMM souhlasí s přijmutím daru a pověřila starostu podpisem Darovací smlouvy. 
RMM tímto děkuje p. Ondráčkovi za poskytnutý dar. 
 

3. RMM projednala 2 žádosti místních podnikatelů o prominutí nájemného za pronajaté 
prostory  po dobu kdy nebudou moci z rozhodnutí vlády provozovnu užívat.  
RMM rozhodla prominout nájmy všem nájemcům nebytových prostor ve vlastnictví MM od 
13. března do 13. května 2020 – v souhrnné výši 2 měsíčních nájmů. Podmínkou pro 
prominutí nájmu je uzavření provozovny nájemce z rozhodnutí vlády a žádost nájemce o 
prominutí.  
 

4. RMM  vzala na vědomí ústní zprávu z jednání starosty a místostarosty s fi STRABAG o 
skládce hlíny u EXITU 141. Ředitel výstavby Ing. Černík a stavbyvedoucí pan Pařízek na místě 
slíbili, že odstraní hlínu podle požadavku v dopise Ing. Pazdery z 28.4.2020. 
 

5. RMM projednala návrh smlouvy o dílo mezi MM a Ing. Leošem Pohankou, Nové Veselí na 
vypracování PD na akci Městys Měřín, manipulační plocha Zarybník, za cenu 80.000,-Kč + 
DPH.  RMM rozhodla nabídku přijmout. 
 

6. RMM projednala návrh smlouvy o dílo mezi MM a Ing. Leošem Pohankou, Nové Veselí na 
vypracování PD na akci Městys Měřín, úprava křižovatky „ Ve Vrbí“, za cenu 55.000,-Kč + DPH.  
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
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7. RMM projednala návrh smlouvy mezi MM a HB Auditing, s.r.o., Žďár nad Sázavou na 
vykonávání auditorského dohledu a závěrečného auditu za cenu 32.000,-Kč + DPH. 
RMM rozhodla nabídku přijmout.  
 

8. RMM projednala žádost … o koupi části pozemku 1117/4  (147m2) u jejich RD ve Vrbí. 
Pozemek byl oplocen již v době, když  RD kupovali. RMM rozhodla provést místní šetření. 
 

9. RMM vzala na vědomí zápisy ze zasedání Krizového štábu městyse Měřín ze dne 15.4., 
22.4. a 29.4.2020   
 

10. RMM schválila zaplatit materiál na nátěr střech obecní chaty Lalůvky. Práci provede 
současný nájemce zdarma. Odhad ceny barev… cca 3.000-4.000,-Kč.   
 

11. RMM projednala a schválila nabídku firmy Servis Antech na zakoupení přístrojů pro 
celorepublikový přechod signálu z DVBT na DVBT2 za cenu 79.927,33 Kč + DPH. Zařízení 
umožní majitelům starších televizorů sledovat stávající programy kabelové televize. 
 
12. RMM rozhodla revokovat  rozhodnutí RMM schválené dne 17.3.2020 pod bodem č.21 
„RMM schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi městysem Měřín a panem ... 
Jedná se o výstavbu opěrné zdi  a 3 nádrží na dešťovou vodu na parcele č. 461“. RMM 
rozhodla předložit smlouvu o právu provést stavbu ke schválení na příští jednání ZMM. 
 

13. RMM požádala bezúplatný převod již dříve zapůjčených digitálních radiostanic systému 

PEGAS pro hasiče. 

 
USNESENÍ č.   2/2020 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 13.5.2020 v 17.00 
hodin 

 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 

I. SCHVALUJE : 
1. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 2/2020. 
2. Program jednání ZMM 2/2020. 
3. Výkup pozemku p.č.703/2 o výměře 64m2 v k.ú.Měřín a přijetí daru pozemku p.č.706/2 
     o výměře 90m2 v k.ú.Měřín do vlastnictví městyse. 
4. Smlouvu o právu provést stavbu mezi městysem Měřín a majitelem pozemku p.č. 461 
    v k.ú.Měřín a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
5. Směnu částí pozemků dle GP 1189-83/2020 v k.ú. Měřín. 
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 201120118  s firmou COLAS CZ, a.s. na opravu asfaltových 
    ploch v městyse Měřín. 
7. Příkazní smlouvu č. 06/2020 na výběrové řízení stavby „ Výměna  nepropustného 
    povrchu za propustný na dvoře  ZŠ Měřín  a  instalace 3 dešťových nádrží pro zadržení 
    dešťových vod ze střech školy“ mezi městysem Měřín a Ing. Hanou Veselou. 
8. Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo č. 1/2017 ze dne 23.1.2017 mezi městysem Měřín a F.R.Z 
    Agency s.r.o. Brno. 
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9.  Upravený obsah Změny č.1 Územního plánu Měřín předložený Městským úřadem Velké 
     Meziříčí, odborem výstavby a regionálního rozvoje s č.j. VŹST/18157/2020- 
     svih/7675/2017 ze dne 7.4.2020. 
10. Účetní uzávěrku městyse Měřín za rok 2019 a převedení výsledku hospodaření městyse 
      Měřín za rok 2019 ve výši 17 264 196,25 Kč ve schvalovacím řízení do výsledku 
      hospodaření předcházejících účetních období. Zisk hospodářské činnosti ve výši 
      239 001,90 Kč bude ponechán na účtu hospodářské činnosti. 
11. Celoroční hospodaření městyse Měřín a závěrečný účet městyse Měřín za rok 2019 
      včetně zprávy  nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního 
      samosprávného celku – bez výhrad. 
12. Rozpočtové opatření 3/2020/2ZMM ze dne 13.5.2020 ve výši 2 105 886,- Kč. 
II. BERE NA VĚDOMÍ : 
1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva městyse Měřín. 
2. Zprávu z jednání Rady městyse Měřín. 
3. Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2019. 
4. Zprávu o činnosti finančního výboru 
5. Zprávu  výboru pro výstavbu a rozvoj. 
III. POVĚŘUJE : 
1. Místostarostu prověřením nabídky fy. AUGRUM Consulting, s.r.o. na zapojení se do 
spolupráce a sdílení kapacit sociálních služeb v rámci obvodu Velké Meziříčí. 
IV. NESCHVÁLILO : 

1. Prodej  části pozemku p.č.1311/4 v k.ú. Měřín  na ulici Balinka. 
Ing. Jiří Servít,  
starosta v.r. 

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

Výpis  z jednání č.9 Rady městyse Měřín konané dne 20.5.2020  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM provedla místní šetření na základě stížnosti p. … na zaplavování pozemku vodou 
tekoucí z autobusové zastávky Pustina.  
RMM rozhodla na základě této stížnosti požádat správce komunikace o prověření situace. 
 

3. RMM provedla místní šetření na základě žádosti p… o skácení stromů na ul. Blízkovská.   
RMM rozhodla požádat úřad městyse o skácení 3 stromů. 
 

4. RMM provedla místní šetření na základě  žádosti p. … o koupi části pozemku 1117/4  
(147m2) u jejich RD ve Vrbí. Pozemek byl oplocen již v době, když RD kupovali.  
RMM rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemku a předložit žádost na příští jednání ZMM 
s doporučujícím stanoviskem. 
 

5. RMM provedla místní šetření na základě žádosti p…. o pronájem pozemků u hřbitova na 
pastvu pro koně. 
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RMM rozhodla  prověřit dosavadní uživatelské vztahy k požadovaným pozemkům. (prověřit 
Smejkal) a zveřejnit záměr pronájmu pozemku. 
 

6.RMM  projednala žádost VM Rekostav,s.r.o. o „Vyjádření ke stavbě přípojky NN,p.č.157/1, 
….“. Dále projednala návrh Smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení věcnho břemene pro 
Eon,a.s. na uložení těchto kabelů. RMM rozhodla žádosti vyhovět , smlouvu o budoucí 
smlouvě věcném břemeni uzavřít a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

7. RMM projednala návrh „Smlouvy mezi MM a Krajem Vysočina o úhradě kompenzace na 
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“. 
Kraj Vysočina požaduje 70,-Kč/ občan/rok tedy cca 140.000,-Kč každý rok na období 2021-
2023. RMM rozhodla pověřit starostu účastí na valné hromadě Mikroregionu 
Velkomeziříčsko-Bítešsko, kde bude otázka projednávána. 
 

8. RMM projednala návrh Smlouvy o dílo mezi MM a Ing. Ivanou Tužinskou na přípravu 
podkladů a podání žádosti o dotaci na výzvu OPŽP: č.144 „Hospodaření se srážkovými 
vodami“ za cenu 25.000,-Kč. 
RMM rozhodla smlouvu uzavřít a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

9. RMM rozhodla souhlasit s podáním žádosti na uzavírku silnice na akci Měřínská pouť 
28.6.2020.  
 

10. Č.j.352/20 RMM projednala žádost o stanovisko ke stavbě: „Rekonstrukce D1, dočasné 
umístění mobilní betonárny“ v areálu pily Čížek. 
RMM rozhodla k podané k žádosti: 

a) požádat správce krajské komunikace o pasportizaci této komunikace před 
provedením prací a 

b) vyvolat jednání s investorem o zhotovení nového asfaltového povrchu na komunikaci 
parc.č. 1550 v k.ú. Měřín v části, která bude při stavbě použita, 

c) požádat investora o informaci, kudy bude probíhat transport materiálu. 
 

11. RMM projednala Přílohu č.3 Vzory povinných příloh předkládaných při podání žádosti o 
kontrolu dodržování standartu MAS na roky 2021-2023, předloženou Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR. 
RMM rozhodla souhlasit se zařazením území obce do územní působnosti MAS MOST 
Vysočiny na roky 2021-2027 a pověřila starostu podpisem.  
 

12. RMM projednala návrh Smlouvy o technické podpoře č.005/20 s firmou LICA CZECH 
s.r.o. Nymburk. ……12Kč/km, 1500Kč/hod pracovníka……. 5.000,-Kč. fix za zařízení…. 
RMM rozhodla smlouvu uzavřít a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

13. RMM  projednala návrh objednávky mezi MM a firmy JAS AIR CZ s.r.o. na pořízení 
letecké fotografie Měřína za cenu 20.872,50 vč DPH. RMM rozhodla fotografii objednat. 
 

14. RMM rozhodla souhlasit s úhradou faktury firmě VOAYA s.r.o.  za architektonickou 
studii volnočasové plochy - lokalita Balinka za cenu 6.050,- včetně DPH. 
 

15. RMM projednala žádost Linky bezpečí, z.s., o  příspěvek 7.500,-Kč na provoz. 
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RMM rozhodla příspěvek neposkytnout. 
 

16. RMM rozhodla objednat geodetické vytyčení pozemků  parc.č. 1644 a parc.č. 1645 v k.ú. 
Měřín. 
 

17. RMM projednala žádost fi ZNAKOM o vyjádření k uzavírce silnice do Meziříčka pod 
mostem D1 z důvodu instalace mostních nosníků na D1. Uzavírka by měla být v pondělí 
8.6.2020. RMM rozhodla s uzavírkou souhlasit. 
 

18. RMM vzala na vědomí informaci  o schválení příspěvku na akci Městys Měřín, stavební 
úpravy chodníků na Brněnské a Blízkovské ulici. 
 

19. RMM rozhodla postoupit návrh kupní smlouvy s … na pozemek parc.č. 946/22 v k.ú. 
Pavlínov ZMM . Záměr prodeje byl zveřejněn 2.3.2020. 

 

20. RMM rozhodla pověřit starostu doložením situačního zákresu stavby k zamýšlené 
komunikaci na pozemku parc.č. 1287/1 v k.ú. Měřín v souladu s žádostí podanou na SPÚ. 
 

21. RMM rozhodla pověřit starostu upřesněním žádosti podané na ÚZSVM na převod 
pozemku parc.č. 384/2 v k.ú. Měřín. 
 

 

Výpis  z jednání č.10 Rady městyse Měřín konané dne 10.6.2020  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM provedla místní šetření na potoce začínající pod chatkami za D1  a končící mříží pod 
MŠ, který protéká pod Měřínem,  v souvislosti s náhlou povodní, která byla v sobotu večer 
6.6.2020 a vyplavila některé nemovitosti v Měříně. 
RMM rozhodla svolat jednání zainteresovaných subjektů.  
 

3. RMM projednala návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.NM-
014330057918/001 ve prospěch fi E.ON Distribuce,a.s.  na položení kabelů NN a 
pojistkových skříní v lokalitě Balinka IV.– poslední etapa výstavby RD. 
RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem. 
 

4. RMM projednala znění dopisu p…. o zaplavování pozemků vodou z polí. 
RMM rozhodla v souladu s bodem 2 tohoto zápisu svolat jednání zainteresovaných 
subjektů. 
 

5. RMM  projednala žádost o vyjádření k dokumentaci na akci: „ II/349 Otín-most ev.č. 349-
003“, Starý most směrem na Otín bude nahrazen novým. 
RMM rozhodla vydat souhlasné stanovisko k dokumentaci. 
 

6. RMM projednala návrh Dodatku č.2 předloženého Pavlem Ondráčkem, studio P, Žďár nad 
Sázavou o prodloužení termínu vypracování návrhu Změny č.1 ÚP Měřín do 10.7.2020 a 
zvýšení ceny o 75.000,-Kč. Důvod: Nové záměry a změny původního obsahu změny, které 
doporučil nadřízený orgán územního plánování. 
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RMM vzala návrh Dodatku č.2 na vědomí a postupuje jej ZMM ke schválení. 
 

7. RMM projednala znění Výzvy k podání nabídek na akci: „Výměna nepropustného povrchu 
za propustný na dvoře ZŠ Měřín a instalaci 3 dešťových nádrží pro zadržení dešťových vod 
ze střechy školy“ předložený p. Ing. Hanou Veselou. Osloveny budou 3 firmy. Termín 
otevírání obálek je stanoven na 23.6.2020 v 10,00 hod na úřadě městyse Měřín. 
RMM rozhodla znění výzvy odsouhlasit. 
 

8. RMM rozhodla vyzvat autora vítězné studie na projekt kabin na fotbalovém hřišti na 
úpravu této studie a dále vyzvat autora k podání cenové nabídky. 
 

9. Na základě rozhodnutí z minulé RMM projednala návrh „Smlouvy mezi MM a Krajem 
Vysočina o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní 
dopravou“. Kraj Vysočina požaduje 70,-Kč/ občan/rok tedy cca 140.000,-Kč každý rok na 
období 2021-2023. 
RMM  byla informována p. starostou o diskusi na valné hromadě Mikroregionu 
Velkomeziříčsko-Bítešsko, kde byla tato otázka projednávána. 
RMM rozhodla pozvat zástupce kraje na vysvětlení požadovaného poplatku. 
 

10. RMM projednala návrh Příkazní smlouvy č.07/2020 na uspořádání výběrového řízení na 
akci: „Městys Měřín-Rozšíření sportovního zázemí pro mládež“ předloženou p. Ing. Hanou 
Veselou za cenu 13.500,-Kč. Není plátce DPH. 
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
11. RMM projednala návrh znění Výzvy k podání nabídky na akci: „Městys Měřín-Rozšíření 
sportovního zázemí pro mládež“, předložený Ing. Veselou. Budou osloveny min. tři firmy.  
RMM rozhodla souhlasit s návrhem znění výzvy. 
   

12. RMM projednala návrh smlouvy na administraci projektu “Přístavba, nadstavba a 
stavební úpravy na rozšíření kapacity MŠ Měřín, předložený Ing. Tužinskou.  
RMM rozhodla návrh přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 

13. RMM projednala a schválila odpisový plán městys Měřín.  
 

14. RMM projednala a schválila nájemní smlouvu s p……. na pronájem pozemků u nového 
hřbitova dle zákresu v příloze za cenu 0,25 Kč/m/ rok. 
 

15.RMM stanovila termín a komisi na otevírání   obálek na stavbu „Městys Měřín, stavební 
úpravy chodníku podél silnice III/3543 a II/602“ dne 17.6.2020 v 10,00 hod ve složení: 
Ing. Jiří Servít – předseda,  náhradník Mgr. Petr Matějíček 
Ing. Jaroslav Pazdera – člen,  náhradník Roman Hnízdil 
Ivo Horák – člen,    náhradník Ivo Rohovský 
 

16.RMM stanovila komisi na otevírání   obálek na stavbu Výměna nepropustného povrchu 
za propustný na dvoře ZŠ Měřín a instalaci 3 dešťových nádrží pro zadržení dešťových vod 
ze střechy školy“ dne 22.6.2020 v 10,00 hod  a na akci „Městys Měřín – rozšíření 
sportovního zázemí pro mládež“ dne 22.6.2020 v 11.00 hod. ve složení: 
Ing. Jiří Servít – předseda,  náhradník Ivo Rohovský 
Ing. Jaroslav Pazdera – člen,  náhradník Anna Oulehlová 
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Ivo Horák – člen,    náhradník Ivo Rohovský 
 

17. RMM rozhodla předat návrhy možných opatření na vodním toku za mateřskou školou 
stavebnímu výboru k posouzení 
 

18. RMM projednala a schválila dodatek č,1 Řádu veřejného pohřebiště – vsypová loučka. 
 

19. RMM vzala na vědomí informaci MFČR o přidělení dotace na akci „ Přístavba ZŠ Měřín „  
ve výši 20 mil. korun. Jedná se o přístavbu speciálních učeben a sociálního zařízení základní 
školy. RMM schválila znění zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo do zadávacího 
řízení na výše uvedenou stavbu.  
 

20. RMM vzala na vědomí informaci starosty o připravované trati VRT, zejména v katastru 
městyse Měřína. Prezentace proběhla na valné poradě Mikroregionu Velkomeziříčsko-
Bítešsko. Bude předána Zastupitelstvu městyse Měřín. 
 

21. RMM projednala a schválila podmínky pro přijetí do DPS. 
 

22. RMM rozhodla požádat SVK Žďársko o provedení plošné deratizace v kanalizační síti. 
 

23. RMM pověřila Myslivecké sdružení STRŽ  výběrem místního poplatku z místa při konání 
pouti 2020. 
 

 
 

B L A H O P Ř Á N Í 
 
 
Dovolte nám touto cestou poděkovat naší pečovatelce, paní Janě Buchtové za vše, co 

pro nás nejen v této nelehké době dělá. 
 
Přejeme jí také vše nejlepší a hlavně hodně zdraví k jejím kulatým narozeninám. 
 
Obyvatelé pečovatelského domu: 
 
Matějíčková    
Kuřátková 
Koldová 
Coufalová 
Vokurková 
Kuchyňková 
Musilová 
Holemá 
Novotná 
Urbanovi 
 
*********************************************************************** 
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 Informace – Nový hřbitov – vsypová loučka 

 

Po terénních úpravách a nové výsadbě zeleně na novém hřbitově v Měříně, byla, na žádost 

občanů, zřízená vsypová loučka. Jedná se o vyhrazené kruhové místo osázené živým plotem 

– stálezelenými buky, nacházející se v levé horní části hřbitova. Od 08.07.2020 je možné 

ukládat zpopelněné lidské ostatky na tomto pietním místě. Bližší informace jsou uvedeny 

v níže přiloženém dodatku č. 1 Řádu veřejného pohřebiště. 
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Různá oznámení a sdělení 

P o d ě k o v á n í 

 Městys Měřín děkuje touto cestou všem členům Sboru dobrovolných 

hasičů v Měříně, zaměstnancům radnice i všem dobrovolníkům, kteří se 

nezištně podíleli na zabraňování a odstraňování škod při červnových záplavách 

v obci.          D ě k u j e m e ! 

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

Ž á d o s t 

 Správce pohřebiště žádá touto cestou všechny nájemce hrobů, především na starém 

a novém hřbitově, aby nenechávali za svými náhrobky žádné věci ( svíčky, lampičky apod.). 

Tyto brání pravidelné údržbě a především sekání trávy mezi hroby. Děkujeme za pochopení. 

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

Gynekologická ambulance – změna ordinačních hodin od 1.6.2020 

Ordinace v Měříně :  pondělí 8-15 hod. 
     středa 8-14 hod. 
 

Ordinace v Křižanově :  úterý          11-17 hod. 
     čtvrtek 8-14 hod. 
 

Ordinace v pátek ( jen pro objednané pacientky)  8-11 hod. 
 
Telefon na objednání a telefonické konzultace v pracovní době : 605 81 64 34 
         MUDr. Hana Krejzlová 

 
 
*********************************************************************************************************************************** 
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O K É N K O   K N I H O V N Y 

Léto v měřínské knihovně začalo hezky. Knihovna se přestěhovala zpátky do svého, kde to po 

rekonstrukci ještě stále voní novotou. Přes prázdniny bude otevřeno v obvyklém čase, tedy 

každý čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou, přijďte se sami přesvědčit, jak to knihovně sluší v novém 

hávu.  

Na první pohled určitě zaujme velkoformátový obraz od pana Pavla Kundely, který krásně 

vystihl atmosféru čtenářského prožitku. A ať si přijdete půjčit knihu nebo se jen podívat, 

nezapomeňte s sebou vzít i děti! Na ty v knihovně čekají hry a hračky od společnosti EFKO-

karton s.r.o. z Nového Veselí. Mohou se zabavit nějakou společenskou hrou, pohrát s Igráčky 

nebo zkusit stavět se stavebnicí ROTO. 

Novinky  

Literatura pro děti 

Pro malé čtenáře, kteří se čtením teprve začínají je určena 

kniha Už čtu sám, ve které jsou nejen pohádky, ale také úkoly, 

díky kterým je možné si ověřit, jak pozorně si předchozí text 

přečetli. Příběhem o nalezené odvaze a přátelství je kniha 

Ustrašená veverka Barborka, autorka 

Andrea Reitmeyer navíc čtenáře 

seznamuje se zajímavými fakty ze života 

veverek, ať už chcete číst se svými děti 

společně nebo hledáte knihu pro svého malého čtenáře, veverka 

Barborka je určitě dobrou volbou. Větší čtenáři určitě rádi sáhnou po 

nových dobrodružstvích kamarádů z Klubu tygrů od Thomase Breziny, 

ti zvídaví zase po knize Náhodné objevy autora Larryho Verstraeteho, 

kde se mohou dočíst, které věci byly vynalezeny vlastně náhodou, ať 

už je to dalekohled nebo stříkací pistole.  

Literatura pro dospělé 

Letní čas vybízí ke čtení pohodové literatury, můžete tedy sáhnout po 

novince Haliny Pawlovské Takhle jsem si to tedy nepředstavovala. Nová 

kniha s detektivní zápletkou a názvem Paroháč vyšla také Janu 

Cimickému, stejného žánru je i kniha Vražedná akademie od Martina 

Olczaka. Pokud máte raději knihy, kde se můžete něco dozvědět, nabízím 

populárně naučnou publikaci Petr Vok z Rožmberka od Milana 

Škvankmajera. 

 

Přeji Vám všem krásné léto a těším se, pokud se během něj potkáme v knihovně.  

Lucie Čížková 
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Zprávy ze základní školy 

Končí školní rok 2019/2020. Byl to rok, který byl poznamenán pandemií nového koronaviru. 

Naše škola byla od poloviny března uzavřena. V květnu se mohli do svých lavic vrátit žáci 

prvního stupně. Většina tříd se rozdělila na dvě části a děti se učily v menších skupinkách. Žáci 

druhého stupně byli podle pokynu ministerstva školství v profilových předmětech vzdělávání 

distančně. Přijímací řízení proběhlo na začátku června. Naši školu letos opouští 57 deváťáků 

a 2 žákyně se rozhodly pro studium na víceletém gymnáziu. V následující tabulce naleznete 

informace o tom, na které školy  a případně studijní obory byli naši žáci přijati. K datu 

uzávěrky ještě jedna žákyně neměla rozhodnutí o přijetí. 

Přehled přijatých žáků na SŠ a SOU do 1. ročníku škol. roku 2019/2020 

počet střední škola obor sídlo SŠ okres 

4 Gymnázium    Velké Meziříčí ZR 

5 

SŠ řemesel a služeb 

VM 

Opravář zemědělských 

strojů Velké Meziříčí ZR 

1 SŠ stavební Jihlava pokrývač Jihlava JI 

2 SŠ stavební  Stavebnictví Jihlava JI 

5 SŠ zdravotnická Praktická sestra Jihlava JI 

1 ŠECR Předškolní pedagogika Jihlava JI 

3 SŠPTA mechanik elektronik Jihlava JI 

1 SOŠ služeb Kuchař - číšník Jihlava JI 

1 SPŠS  obráběč kovů Žďár nad Sáz. ZR 

1 SZŠ  Laboratorní asistent Brno BM 

1 Farmeko Laborantka  Jihlava JI 

1 OA Jihlava Ekonomika podnikání Jihlava JI 

2 ŠECR Jihlava Veřejnosprávní činnost Jihlava JI 

1 ŠECR Jihlava Cestovní ruch a ekonomika Jihlava JI 

1 SOŠS Kosmetické služby Jihlava JI 

2 SHŠ hotelnictví a turismus Velké Meziříčí ZR 

7 SŠPTA  mechanik opravář Jihlava JI 
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1 

Česká zemědělská 

akademie agropodnikání Humpolec Pe 

1 SŠ obchodu a služeb kadeřník Žďár n. S. ZR 

4 OA   Jihlava JI 

1 SŠ obchodu a služeb kadeřnice Jihlava JI 

1 SPŠ Třebíč Obráběč kovů Třebíč TR 

1 SOU Třešť Řezník, uzenář Třešť JI 

1 SPŠ Nástrojař Jihlava JI 

1 SPŠ Třebíč technické lyceum Třebíč TR 

1 SŠ gastronomická kuchař, číšník Žďár n. S. ZR 

1 SŠŘS elektrikář Velké Meziříčí ZR 

1 Manažerská akademie    Jihlava JI 

2 SOŠ sociální    Jihlava JI 

1 Gymnázium Jihlava   Jihlava JI 

 

 

Věřme, že příští školní rok proběhne tak, jak jsme všichni zvyklí. Přivítáme 37 prvňáčků, kteří 

snad nezažijí to, co ti letošní.  

Dovolte mi poděkovat všem rodičům za spolupráci v náročném období, které je za námi, a 

popřát vám všem krásné prázdniny. 

         Mgr. Iva Kolářová 
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Okénko mateřské školy 

 

        Tento školní rok končí úplně jinak, než roky předchozí. Zákeřný vir a tak trochu i deštivé 

počasí  nám  překazilo prožít nejkrásnější čas v roce – jaro . Období , kdy s dětmi 

pozorujeme probouzející se  přírodu, živočichy v ní, slavíme velikonoce, čarodějnice, svátek 

maminek a dětí, a samozřejmě také konec školního roku. Z důvodů ochrany zdraví dětí jsme 

museli zrušit dvě divadelní představení  a karneval na ukončení školního roku. 

 

          Školka byla v době epidemie uzavřena od 18.3 do 18.5. 2020. Po znovuotevření se 

vrátila necelá polovina dětí. Podle nařízení vlády ČR byla nastavena přísnější pravidla 

ochrany zdraví pro děti i rodiče a částečně zkrácen provoz o 1 hodinu. Děti chodily do MŠ 

v rouškách a denně si nosily čistý ručník. Ve třídách děti ani učitelky neměly povinnost 

roušku nosit. U  hlavního vchodu je  přebírala paní  školnice, která měřila všem teplotu. 

Zaměstnankyně  školy používaly ochranné prostředky, několikrát denně probíhala 

dezinfekce prostor tříd a chodeb.         

                           

       I o prázdninách je školka  v provozu 

podle nastavených pravidel, a to od  

1.7.   do 17.7.2020  od 6.00 -15.00 hod. 

Navíc přibude ještě zvýšená opatrnost 

při příchodu a odchodu , protože 

během července vyroste nad školkou 

střecha.  

           Zápis na příští školní rok proběhl 

začátkem května. Přihlášky bylo možno 

odevzdat do 12.5.2020.  Po ukončení 

zápisu proběhlo správní řízení a 

všechny řádně zapsané a přihlášené 

děti byly přijaty.  

Zahajovací schůzka na školní rok 

2020/2021 se uskuteční 25.8. v 15.00 

hod. Pokud by se opět zhoršila 

epidemiologická situace ,  budete 

informováni emailem. Prosím sledujte    

svoje emaily. Adresa školky je 

msmerin@razdva.cz 
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Na konci června jsme se rozloučili s předškoláky. 

 

 

Školáky už tlačí pata, pospíchají do života. 

Už jen krůček pavoučí, než se s námi rozloučí. 

Došli právě na rozcestí, přejeme jim hodně štěstí. 

Na té cestě životem- nezůstaňte za plotem. 



 

18 

Hasičské okénko 
 
Zásahy: 
26.4. Tech.pomoc –Dozor při rozebírání konstrukcí ZD Pavlínov 
Příkaz:06:55         Návrat:11:36 
 

21.5. Požár lesa – Měřín směr Kamenička 
Příkaz: 14:45        Návrat: 15:24 
 

27.5. Požár automobilu – Měřín 
Příkaz: 13:10           Návrat: 13:28 
 

29.5. Požár chatky – Velké Meziříčí 
Příkaz: 13:47           Návrat: 14:28 
 

31.5. Tech.pomoc – strom přes silnici Blízkov 
Příkaz:15:55               Návrat:16:30 
 

1.6. Požár les - Blízkov směr Netín 
Příkaz: 18:07         Návrat: 20:15 
Příkaz pro obě cisterny. 
 

5.6. Požár nákladní automobilu na D1 - Meziříčko 
Příkaz: 22:02          Návrat: 23:51 
Příkaz pro obě cisterny. 
 

6.6. Tech.pomoc –ucpaná vpust u školky Měřín  
Příkaz: 20:50    Návrat: 23:44 
 

6.6. Tech.pomoc- zatopený dům Měřín 
Příkaz: 21:30      Návrat: 22:10 
  

6.6. Tech.pomoc –  zatopený sklep Měřín  
Příkaz: 22:10      Návrat: 22:40 
 

7.6.Tech.pomoc –odstr. nánosu bahna u školky a Zdra.střediska Měřín 
Příkaz: 08:05       Návrat: 12:28 
 

7.6.Tech.pomoc –odstranění stromu z komunikace Kochánov 
Příkaz: 19:57        Návrat: 20:37 
 

7.6. Tech.pomoc- čištení vpustě u školky Měřín 
Příkaz: 20:38           Návrat: 20:55 
 

14.6. Tech.pomoc – odstra.stromu z komunikace Blízkov směr Netín 
Příkaz: 14:40            Návrat: 15:18 
 

16.6.Planý poplach –Velké Meziříčí 
Příkaz: 16:21         Návrat: 16:43 
Jednotka odvolána během cesty. 



 

19 

18.6. Tech.pomoc-odstr. nánosu bahna u školky Měřín 
Příkaz:08:43        Návrat:09:29 
 

25.6. Planý poplach- LIDL Stránecká Zhoř 
Příkaz:10:30          Návrat:10:56 
************************************************************************** 
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F a r n í   o k é n k o 
 
 

Vážení spoluobčané, farníci,  

V jedné škole dostaly děti otázku: „Čím chcete být, až budete velcí?“ Děti začaly jeden přes 

druhého odpovídat. „Já chci být námořníkem a plout přes oceány,“ zvolal jeden chlapec. „Já 

budu doktorka!“ vykřikla jedna holčička. „Já bude dělat informatiku,“ řekl další, který měl už 

jasno. Další děti chtěli být pilotem, řidičem autobusu, kuchařem. Učitel trpělivě naslouchal 

snům dětí, které vykřikovaly jeden přes druhého. Všiml si ale, že jedna holčička zůstává tiše 

na svém místě. Ukázal na ni a zeptal se jí: „A čím bys chtěla být ty?“ Holčička zrudla a tiše 

odpověděla: „Když to řeknu, tak se mi všichni budou smát:“ „Ale kdepak!“ uklidňoval ji učitel, 

jsem tady já a nikdo se ti smát nebude., uvidíš.  A tak holčička nesměle řekl: „Až bude velká, 

chci, aby se všichni kolem mne cítili dobře, aby byli šťastní. Chci být pro druhé požehnáním.“ 

Jeden starý, moudrý člověk říká mladému chlapci. „Hochu, pamatuj na to, ať jsi kdekoliv, aby 

po tobě něco dobrého zůstalo.“  

Přeji, aby v čase prázdnin a dovolených, virus, který obsadil media a domáhá se pozornosti, 

byl podstatně slabší, než velké touhy a ideály, které nás přibližují ke druhému člověku. Přeji, 

aby mnoho lidí kolem nás mohlo říct: „Děkuji, je mi s tebou dobře.“ 

Ohlédnutí:  

Pro mnohé lidi je určitou připomínkou náboženského života průvod Božího Těla, spojený 

s družičkami, hudbou a první svaté přijímání. Tím prvním vyjadřujeme křesťanskou víru 

v neustálou přítomnost a blízkost Ježíše Krista mezi námi. Tím druhým vstupujeme do vztahu 

s Ježíšem. Obě slavnosti se uskutečnily a jsou i vnějším projevem víry.  

Společně jsme v kostele poděkovali za Boží pomoc, které se dostávalo našim dětem 

v mimořádném školním roce.  

V oblasti oprav se dokončuje ohradní zeď kole fary u státní silnice. Rukama odborníků prošel 

i Ježíšek, kterého drží Panna Maria v náručí. Socha se nachází v boční kapli našeho kostela. 

Zde nás čeká ještě odborný zásah proti červotočům. 

 

Pohled k tomu, co je před námi 

S dětmi se vydáme na prázdninový tábor v závěru července.  

Naše kroky budou směrovat také k mariánským poutním místům. Tím prvním je Kostelní 

Vydří u Dačic, to – dá-li Bůh – se uskuteční v druhé polovině července. Druhým místem je 

nedaleké mariánské poutní místo Netín, kam se vydáme o měsíc později. V září pak 

navštívíme poutní místo Žarošice u Kyjova.  
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Letní pozvánka na vánoční koncert: 

Vánoční koncert Moravanky 
27. 12. 2020 

Začátek v 17 hodin 
 Moravanka vystoupí v našem kostele již potřetí. Můžeme se těšit na známé koledy a vánoční 

skladby v podání souboru, který slaví padesátileté trvání.  Kapelník Jan Slabák slaví životní 

jubileum.  

Předprodej vstupenek bude zahájen na počátku listopadu.  

Opsáno z matriky:  

Ve víře ve věčný život a naději na setkání jsme se rozloučili s Marii Krejčovou z Měřína.  

Z vody a z Ducha svatého byli v našem kostele znovuzrozeni, Božími dětmi a součástí 

Božího lidu se stali: Jana Marie Smejkalová z Měřína, Naděžda Anna Přibylová z Měřína  

Vše dobré přeje 
                                                                                                 P. Mgr. Josef Havelka 
                                                                                                                    Farář 
*************************************************************************** 
Základní organizace českého svazu chovatelů, místní organizace Měřín 

Během letošní pouti se nám podařilo opět uspořádat místní chovatelskou výstavu 

spojenou s okresní expozicí chovných kohoutů. Celkem bylo vystaveno přes 170 králíků, více 

jak 100 kusů drůbeže a téměř 90 holubů. I přes nařízená hygienická opatření děkujeme 

všem, co se nebáli a přišli naši organizaci podpořit návštěvou naší výstavy. Počasí nám celou 

výstavu přálo. Déšť se nedostavil a sluníčko hřálo tak akorát. Výstavu jsme zhodnotili jako 

vydařenou. 

Výstavní sezóna pro nás začíná právě naší výstavou, takže pokud máte zájem, můžete 

v brzké době potkat naše chovance také na výstavách např. ve Velkém Beranově, Novém 

Městě na Moravě, Puklicích, Velké Losenici, Velké Bíteši atd. Dále plánujeme uspořádat 

propagační výstavu při pouti v Netíně. Chtěl bych vás všechny pozvat k navštívení těchto a 

mnoha dalších výstav, kterých se s radostí s našimi chovanci zúčastňujeme. 

 

 

Foto – 2. Nejlepší kohout okresu Žďár nad 

Sázavou     

  

Za ZO ČSCH Měřín Petr Dohnal 
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Legendární pochod pořadatelé kvůli koronaviru roztáhli na tři měsíce 

Již 49. ročník legendárního pochodu Měřínská 
padesátka, jehož se pravidelně účastní stovky 
turistů, běžců i cyklistů, už odstartoval. 
Vzhledem k protikoronavirovým omezením ale 
museli organizátoři tentokrát improvizovat a 
obvykle víkendová akce se nakonec natáhne na 
čtvrt roku.  

 
ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA  

Pochod Velkomeziříčskem se těšívá hojné účasti. Minulý rok přilákal bezmála patnáct set lidí, o 
jeho hladký průběh se starají desítky pořadatelů a je lákadlem i pro velké množství diváků. Je tedy 
pravděpodobné, že by byl limit pro nejvyšší možný počet shromažďujících se osob překročen. 
Organizátoři, Klub českých turistů (KČT) Jiskra Měřín, proto přistoupili tento rok raději k 
prodloužení doby, kdy lze na trasy nastoupit. 

Do terénu první nadšenci začali mířit již v sobotu 6. června a ostatní zájemci tak mohou učinit 
kdykoliv až do 5. září. 

„Zájem je velký, víme o zhruba stovce lidí, kteří už pochod absolvovali. Jeden z nich dokonce z 
pátku na sobotu zdolal stokilometrovou trasu. A máme i velmi kladnou odezvu - lidé jsou rádi, že 
jsme akci úplně nezrušili, a těší se, až se v září sejdeme znovu a dáme si pochod v té podobě, jak 
jsme zvyklí. Samozřejmě jen tehdy, pokud to situace s koronavirem dovolí,“ přiblížil Josef Fiala z 
KČT Jiskra Měřín. 

A jak tedy nyní pochod probíhá? Turisté i cyklisté mohou na trať vyrazit kdykoli a jako start a cíl si 
zvolit jakékoliv místo na vybraném okruhu. Stačí si na webu www.merinska50.cz dopředu 
stáhnout mapku s popisem trasy a dalšími instrukcemi a po cestě splnit zadané úkoly - například 
otisknout vrcholové razítko nebo zapsat nadmořskou výšku daného místa. 

Volit lze z okruhů pro pěší, dlouhých od sedmi do sta kilometrů, a cyklistických v délce od dvaceti 
opět až do sta kilometrů. „Lidé nám poté e-mailem nebo poštou dají vědět, že trasu absolvovali, 
včetně splnění úkolů, a my jim zašleme diplom,“ popsal Fiala. 

Výhodou podle něj mimo jiné je, že případní nadšenci mohou během jednoho ročníku Měřínské 
padesátky zvládnout i několik různých tras. „A pochopitelně věříme, že 5. září se nám povede sejít 
se jako obvykle ve fotbalovém areálu v Měříně a užijeme si pochod všichni společně, včetně 
doprovodného programu, občerstvení a hlavně skvělé atmosféry,“ vyjádřil se Josef Fiala. 

O tom, že by pořadatelé 49. ročník raději o rok posunuli, se dle jeho slov příliš neuvažovalo. Příští 
rok totiž akce slaví padesáté výročí svého konání a ročník chtějí s tímto jubileem sladit. 

Autor: Jana Nedělková 

Zdroj: https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/pochod-turiste-merin-merinska-padesatka-koronavirus-cykliste-bezci-
vysocina.A200612_552928_jihlava-zpravy_mv - 13.6.2020 

 Poznámka pořadatele : Hned první víkend si různé trasy zvolilo něco přes 100 pěšáků 

( jeden z nich absolvoval obě padesátky) a cyklistů. Měřínští turisté v počtu 70-ti si prošli 

trasu naučné stezky. 

 

http://www.mafra.cz/
http://www.merinska50.cz/
https://www.idnes.cz/novinari/jana-nedelkova.N4284
https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/pochod-turiste-merin-merinska-padesatka-koronavirus-cykliste-bezci-vysocina.A200612_552928_jihlava-zpravy_mv
https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/pochod-turiste-merin-merinska-padesatka-koronavirus-cykliste-bezci-vysocina.A200612_552928_jihlava-zpravy_mv
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Naučná stezka městyse Měřín je již otevřena. 
Dne 6. června 2020 se podařilo, zatím jenom neoficiálně otevřít Naučnou stezku (NS) městyse 
Měřín. Klub českých  turistů zahájil 49. Měřínskou padesátku, navzdory coronaviru, nezvyklým 
způsobem. Uspořádal turistický  pochod po právě instalované naučné stezce. NS je dlouhá 12 
km a dá se odbočit i k zajímavým místům. Na trase NS jsou umístěna čtyři krytá odpočívadla. 
V sobotu po třinácté hodině se na Náměstí u panelu naučné stezky číslo jedna sešlo více než 
padesát účastníků pochodu a cestou se přidávali další a další účastníci, takže jich nakonec bylo 
více jak sedmdesát. Ještě než pochod turistů začal, obdrželi všichni účastníci leták NS s 
plánkem, aby se dobře orientovali. Trasa vedla po červeně značeném okruhu pro naučné 
stezky (tak zvaným „psaníčkem“). Vedla z Náměstí, kde jsou umístěny dva panely – plánek NS 
a stavební památky a měřínské poklady. Další zastavení bylo u fary se sakrálními památkami, 
odtud vedla trasa přes Tři Kříže a sjezdovku Zabiják, na chlumeckou silnici. Tam byla zastávka 
na cestě na Pouště u turistické zajímavosti, lidově řečené „U posraného kamene“. Zároveň je 
odtud vidět dvojvrchol Králova kopce. Po krátkém úseku se NS vrací po žlutém turistickém 
značení do Měřína. Z této cesty jsou snad nejkrásnější pohledy na Arnolecké hory, na nejvyšší 
vrchol Havlínu (707) a výraznou Dědkovskou horu (694). Potom po ulici Zarybník a Balinka se 
přechází k rybníku Nový. Tam jsou dva panely, jeden nás seznamuje s dávnou historii těchto 
míst a druhý nás seznámí s flórou v povodí horního toku Balinky. Další zastávka je u „Třech 
mostů“, panel ukazuje na 230 let starý most z doby císaře Josefa I. a „rybníčky“ nad klidovou 
zónou Balinky. Dva panely u rybníka Polovec nás seznamují s dřívějším osídlením ve Valše a 
také o usídlení bobra evrolského. Poslední panel Na Spravedlnosti bude umístěn dodatečně a 
seznámí nás s místy, kde 
v dobách útrpného práva se vykonávaly rozsudky, poslední v roce 1732. 
Zdařilý pochod měřínští turisté zakončili posezením u táboráku a opékáním buřtů na „ 
turistické boudě“ pod sjezdovkou. Ti co turistický pochod zažili, byli spokojení a ti co tam 
nebyli si určitě také naučnou stezku prohlédnou, informační letáky si k tomu mohou 
vyzvednout na radnici. 
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