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ZPRÁVY Z RADNICE …………………………………………… 
 
Výpis č. 1 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 15. 1. 2014  
 
1. RM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RM rozhodla schválit dohodu o provedení práce … za zastupování městyse Měřín v Lesním 
družstvu obcí Měřín.  ….Usnesení RM 1-2-14 
 

3. RM vzala na vědomí Zprávu velitele Sboru dobrovolných hasičů Měřín za rok 2013. 
Usnesení RM 1-3-14 
 

4. RM rozhodla doporučit ZM prodej pozemku parc. č. 638 v k.ú. Měřín o výměře 17 m2  
………….. Záměr byl zveřejněn 16. 12. 2013. Usnesení RM 1-4-14 
 

5. RM projednala dle č.j. 1035/13 žádost TJ Dětské středisko Březejc o.s.o finanční příspěvek na 
činnost handicapovaným sportovcům. RM rozhodla schválit příspěvek 2.000,-Kč. 
Usnesení RM 1-5-14 
 

6. RM vzala na vědomí Protokol č. 927/13/784 o kontrole plnění povinností v nemocenském pojištění 
a při odvodu pojistného na sociálním zabezpečení za období 2010 až 2013 se závěrem bez závad. 
Usnesení RM 1-6-14 
 

7. RM projednala dle č.j. 1043/13 Žádost …… o obnovu vjezdu k domu  č. 195. RM rozhodla povolit 
žadatelům zřízení vjezdu a současně pověřila starostu jednáním s žadateli. 
Usnesení RM 1-7-14 
 

8. RM dle č.j.1045/13 vzala na vědomí oznámení KÚ Kraje Vysočina o ohledání místa poskytování 
zdravotnických služeb (ordinace zubního lékaře v domě č.p. 552) dne 14. 1. 2014 za účelem udělení 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb MUDr Lence Šánové. Výsledkem ohledání je kladné 
rozhodnutí odboru zdravotnictví KÚ Kraje Vysočina. 
Usnesení RM 1-8-14 
 

9. RM projednala vyjádření obce Stránecká Zhoř k žádosti o finanční příspěvek na provoz ZŠ Měřín. 
RM pověřuje starostu dalším jednáním i s dalšími obcemi, jejichž žáci navštěvují ZŠ Měřín. Usnesení 
RM 1-9-14 
 

10. RM dle č.j. 1042/13 vzala na vědomí Rozhodnutí Odboru životního prostředí MÚ Velké Meziříčí  o 
povolení vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky ze stomatologických ordinací 
Zdravotního střediska. Usnesení RM 1-10-14 
 

11. RM dle č.j. 1041/13 vzala na vědomí Rozhodnutí Odboru životního prostředí Kraje Vysočina o 
výjimce pro Krajskou správu a údržbu silnic KV zasahovat do přirozeného vývoje bobra evropského. 
Usnesení RM 1-11-14 
 

12. RM projednala dle č.j.1046/13 žádost Centra pro zdravotně postižené Kraje Vysočina o finanční 
příspěvek na provoz v roce 2014. RM rozhodla žádosti nevyhovět. Usnesení RM 1-12-14 
 

13. RM projednala dle č.j. 1053/13 žádost OS Rybáři Měřín o pronájem pozemků parc. č. 1551/1 a 
1551/2 v k.ú. Měřín. RM rozhodla pozemky žadateli pronajmout dle předloženého návrhu  smlouvy a 
pověřuje starostu podpisem.  Záměr pronájmu byl zveřejněn 16. 12. 2013. 
Usnesení RM 1-13-14 
 

14. RM rozhodla schválit  dle Vyhlášky č. 389/2013 Sb. Sazebník pečovatelské služby městyse Měřín 
s účinností od 3. 2. 2014. Usnesení RM 1-14-14 



 
15. RM rozhodla aktualizovat odpisový plán městyse Měřín pro odepisování dlouhodobého majetku 
ve smyslu směrnice 17-1/2011. Dále RM rozhodla schválit odpisový plán Základní školy Měřín pro rok 
2014. Usnesení RM 1-15-14 
 

16. RM  rozhodla dle ustanovení §176 zákoníku práce schválit sazby stravného při tuzemských 
pracovních cestách a dle ustanovení § 157 a §158 zákoníku práce sazby náhrady za použití silničních 
vozidel a výši průměrné ceny za 1 litr PH. Usnesení RM 1-16-14 
 

17. RM rozhodla schválit Směrnici č. 12 pro závodní stravování zaměstnanců městyse Měřín. 
Usnesení RM 1-17-14 
 

18. RM projednala žádost Omnia Olomouc a.s. o povolení bezplatného umístění poutačů na sloupech 
VO na výstavu Stavíme – Bydlíme ve dnech 14. 2. až 27. 2. 2014. Vzhledem k tomu, že vstup na 
výstavu je bezplatný rozhodla RM žádost schválit. Usnesení RM 1-18-14 
 

19. RM projednala žádost …. o prodej pozemku parc.č. 1214 v k.ú. Měřín. RM rozhodla projednat 
žádost na svém příštím jednání po provedení místního šetření. Usnesení RM 1-19-14 
 

20. RM projednala žádost o odprodej části pozemku parc.č. 1289 v k.ú. Měřín. RM rozhodla zveřejnit 
záměr prodeje. Usnesení RM 1-20-14  
 

21. RM vzala na vědomí Závěrkový list č. PL2013100814 týkající se budoucích dodávek zemního plynu 
pro městys od společnosti Pragoplyn, a.s. Usnesení RM  1-21-14 
 

22. RM projednala žádost Spolku Luneta o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“. RM rozhodla 
žádosti o vyvěšení vlajky nevyhovět. Usnesení RM 1-22-14 
 

23. RM rozhodla zakoupit prezentační a propagační předměty (malované mapy regionu) od firmy 
Malované mapy s.r.o. v celkové hodnotě 11.670,-Kč. Usnesení RM 1-23-14 
 

24. RM rozhodla pověřit sociální pracovnici paní Bc. Věru Hradovou činností spočívající ve 
vystavování a podepisování smluv na poskytování sociálních služeb s účinností od 1.1.2014. 
Usnesení RM 1-24-14 
 

25. RM projednala žádost …. o přijetí do Domu s pečovatelskou službou. RM rozhodla zařadit 
žadatelku do seznamu žadatelů. Usnesení RM 1-24-15 
 
 
Výpis č. 2 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 5. 2. 2014  
 
1. RM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr směny pozemků ve vlastnictví městyse parc. č. 198/1 o výměře 255 
m2, parc. č. 201/1 o výměře 65 m2 a parc. č. 198/3 o výměře 1 m2 vše v k.ú. Měřín za část pozemku 
parc. č. 192 o výměře 321 m2 v k.ú. Měřín. Usnesení RM 2-2-14 
 

3. RM rozhodla schválit proplacení faktury č. 151031087 firmě Henri Scein s.r.o. Brno ve výši 18 123,- 
Kč včetně DPH za dodání náhradních dílů pro zubařské křeslo v ordinaci stomatologického obvodu I. 
Usnesení RM 2-3-14 
 

4. RM rozhodla schválit proplacení faktury č. 2014024 Petru Bočkovi ve výši 7 000,- Kč 
za opravu zubařského křesla v ordinaci stomatologického obvodu I. Usnesení RM 2-4-14 
 



5. RM rozhodla schválit Inventarizační zprávu za rok 2013 předloženou inventarizační komisí. 
Usnesení RM 2-5-14 
 

6. RM vzala na vědomí zprávu Mgr. Hany Sklenářové a auditorky Hany Blahové ohledně vymáhání 
pohledávek vůči MUDr. Jánskému. Usnesení RM 2-6-14 
 

7. RM rozhodla schválit Směrnici pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městysem Měřín. Usnesení RM 2-7-14 
 

8. RM projednala dle č.j. 22/14 Vyrozumění o postoupení podání zaslané Krajskou hygienickou stanicí 
Kraje Vysočina. RM vzala vyrozumění na vědomí a pověřuje místostarostu odpovědí …. Usnesení RM 
2-8-14 
 

9. RM projednala sdělení Ing. Ivy Zeronikové z firmy ODAS o sběru tříděného odpadu v návaznosti na 
příspěvky EKO-KOMu. RM rozhodla pověřit starostu městyse dalším jednáním s firmou ODAS. 
Usnesení RM 2-9-14 
 

10. RM projednala dle č.j.71/14 návrh Dodatku č. 12 ke Smlouvě o provozování a servisu televizního 
kabelového rozvodu s Nej TV a.s. Praha. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu 
podpisem.Usnesení RM 2 10-14 
 

11. RM projednala návrh Smlouvy č. 14/2014 s Technickými službami VM s.r.o. o vedení evidence 
odpadu. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM 2-11-14 
 

12. RM rozhodla schválit uzavření nájemní smlouvy na byt v domě č. 233, ul. Družstevní s … s 
účinností od 1. 2. 2014-02-02 Usnesení RM 2-12-14 
 

13. RM rozhodla prodloužit termín platby nájemného za měsíce únor a březen 2014 za pronájem 
nebytových prostor (zubní ordinace ve Zdravotním středisku) MDDr. Lence Šánové do 30. 6. 2014. 
Usnesení RM 2-13-14 
 

14. RM rozhodla podat žádost o pracovní místa na veřejně prospěšné práce. Usnesení RM 2-14-14 
 

15. RM projednala žádost IV-Nakladatelství Praha. RM rozhodla nabídku nevyužít. 
Usnesení RM 2-15-14 
 

16. RM rozhodla schválit nákup občerstvení při konání tradiční Měřínské maškary . Usnesení RM 2-
16-14 
  
17. RM rozhodla schválit nákup květin a daru u příležitosti narozenin pátera Msgre. Františka Hrůzy 
..Usnesení RM 2-17-14 
 

18. RM projednala dle usnesení RM 10-7-13 a dle č.j. 557/13 žádost ŘSD ČR zastoupené společností 
Jans s.r.o. Ostrovského 253ú3 Praha o stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení dálnice D1 
modernizace – úsek 17, km 127 Řehořov – exit 134 Měřín. RM rozhodla souhlasit s dočasným 
záborem pozemků parc. č. 1600/1, 1378, 1566, 2231 a 1510 k provádění prací při modernizaci D1 a 
dále RM rozhodla souhlasit s vyvolaným kácením dřevin na pozemcích parc. č. 1378, 1566 a 1510 vše 
v k.ú. Měřín. Dále RM odsouhlasila stanovisko k předmětné modernizaci D1 a pověřuje starostu 
odpovědí žadateli. Usnesení RM 2-18-14 
 

19. RM projednala dle č.j. 98/14 Žádost o zrušení dobrovolné dražby podané ….. RM vzala žádost na 
vědomí. Usnesení RM 2-19-14 
 



20. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru (obřadní síň) v domě Náměstí 106 
za účelem výuky autoškoly. Usnesení RM 2-20-14 
 

21. RM projednala žádost Záchranné stanice a ekocentra „Pasíčka“ o finanční příspěvek. 
RM rozhodla žádosti nevyhovět. Usnesení RM 2-21-14 
 

22. RM projednala dle č.j. 108/14 návrh Smlouvy č. 6011404068 se ZDAR a.s. Žďár nad Sázavou o 
podílu městyse na úhradě kompenzace za provozování veřejné linkové dopravy na autobusové lince 
840112. Vzhledem k tomu, že v rozpočetu městyse na rok 2014 je úhrada schválena, rozhodla RM 
návrh schválit pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM 2-22-14 
 

23. RM rozhodla schválit termín jednání Zastupitelstva městyse na 19. 2. 2014 od 17,00 hodin. 
Usnesení RM 2-23-14  
 

24. RM projednala návrh Příkazní smlouvy č. 02/2014 s Ing. Hanou Veselou na přípravu, zpracování a 
vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – Oprava  komunikací v Měříně. 
RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM 2-24-14. 
   

 

USNESENÍ č.   1/2014 
ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 19.2.2014 
 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
 
I.SCHVALUJE 
 

1. Program jednání ZMM 1/2014. 
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 1/2014. 
3. Plán činnosti  finančního výboru na rok 2014 a zprávu finančního výboru. 
4. Účetní závěrku městyse Měřín za rok 2013. 
5. Rozpočtové opatření č. 1/2014/1 ZM ze dne 10.2.2014 ve výši 1 568 340,-Kč. 
6. Přísedícího na volební období 2014-2018 pro Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou. 
7. Prodej pozemku p.č. 638  v k.ú. Měřín o výměře 17 m2  za cenu 50,-  Kč/m2. 
8. Prodej části pozemku p.č. 1289 v k.ú. Měřín o výměře 32 m2 za cenu 50,- Kč/m2. 

 Prodej části pozemku p.č. 1289 v k.ú. Měřín o výměře 29 m2 za cenu  50  Kč/m2. 
9. Prodej pozemku p.č. 1294/29 o výměře 508 m2 a pozemku p.č. 187/30 o výměře  

               209 m2  oba v k.ú. Měřín  (stavební parcela v lokalitě Balinka)  za cenu 300,- Kč/m2. 
 

II .BERE NA VĚDOMÍ   
 

1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva městyse Měřín. 
2. Informace z jednání rady městyse. 
3. Rozpočtové opatření č.11/2013/7 ZM ze dne 31.12.2013 ve výši 2 210 461,- Kč. 
4. Informace o průběhu zpracování projektové dokumentace rekonstrukce sokolovny 
5. Strategický rozvojový dokument městyse Měřín 

 
 
 
 

Zastupitelstvo městyse Měřín po projednání návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚŘÍN předloženého 
Odborem výstavby  a reg. rozvoje MěÚ Velké Meziříčí  



III.OVĚŘUJE 

soulad ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚŘÍN s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem Vysočina, se stanovisky dotčených orgánů a se 

stanoviskem krajského úřadu – dle přiloženého Odůvodnění ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚŘÍN, 

doplněného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů včetně zákona č. 350/2012 Sb. Zastupitelstvo 

městyse Měřín neshledalo žádný rozpor.        

IV.SOUHLASÍ 

s vyhodnocením výsledků projednání ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚŘÍN, vyhodnocením připomínek, 
zpracovaným pořizovatelem a určeným zastupitelem.   

V.ROZHODLO 

o námitkách podaných k ÚZEMNÍMU PLÁNU MĚŘÍN 
       Zastupitelstvo městyse Měřín     

Námitka č. 1:  Eva Pokorná   námitce vyhovuje 
Námitka č. 2:  Tomáš Jurkas    námitce vyhovuje 
Námitka č. 3: Ludvík Matoušek  námitce vyhovuje 
Námitka č. 4: Pavel Jurkas   námitce vyhovuje 
Námitka č. 5: Oto Motyčka   námitce vyhovuje 
Námitka č. 6: AGRO Měřín, a.s.  námitce vyhovuje částečně 
Námitka č. 7: Hedvika Vostálová  námitce vyhovuje částečně 
Námitka č. 8: Vladimír Krejčí   námitce vyhovuje částečně 
Námitka č. 9: Jaša Miloslav   námitku zamítá 
Námitka č. 10: František Souček (Měřín) námitku zamítá 

   František Souček (Jabloňov)  
   Libor Souček (Velké Meziříčí) 

Námitka č. 11: Městys Měřín   námitce vyhovuje 
Námitka č. 12: Oáza Vysočiny a.s.  námitku zamítá 
Námitka č. 13: MUDr. Dagmar Cvaková  námitce vyhovuje částečně  
Námitka č. 14: VYROLAT, spol. s r.o.   námitce vyhovuje částečně 
Námitka č. 15: VYROLAT, spol. s r.o.   námitce vyhovuje částečně 
Námitka č. 16: Ing. Miroslava Jurkasová  námitku zamítá 

   (zástupce veřejnosti) 
Námitka č. 17: Ing. Stanislav Pařízek   námitku zamítá 

   JUDr. Edita Pařízková 
Námitka č. 18: Krajský úřad Kraje Vysočina (OLVHZ) námitce vyhovuje 

   Námitka č. 19: Ministerstvo obrany ČR   námitce vyhovuje 

Nedílnou součástí tohoto usnesení je i příloha se zněním a odůvodněním jednotlivých námitek, 

tj. opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Měřín. 

VI.VYDÁVÁ 

podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů včetně zákona č. 350/2012 Sb. (stavební zákon), za použití § 43 odst. 

4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 

171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ÚZEMNÍ 

PLÁN MĚŘÍN.                                                    

 Ivo Rohovský,místostarosta v.r.    Ing. Jiří Servít, starosta v.r. 



Tříkrálová sbírka  

     Ve dnech 4. a 5. ledna 2014 se konala v měřínské farnosti již po dvanácté tříkrálová sbírka. 

Celkem se vybralo 120.667,- Kč, což je o 5.835,- Kč víc než loni. Do sbírky se zapojilo 17 

dospělých a 53 koledníků. V pátek 3. 1. se vydali čtyři naši králové na žehnání koledníků do 

brněnské katedrály, v neděli 5. 1. jiných pět králů na tříkrálový koncert v Brně, který jste 

mohli sledovat na ČT1  

v přímém přenosu.  

  

V jednotlivých obcích bylo vybráno: 

Měřín + Pustina:  51.554,- Kč               Černá:                       7.240,- Kč 

Pavlínov:              15.059,- Kč               Jersín:                       5.820,- Kč 

Blízkov:               13.455,- Kč               Milíkov + Kyjov:         5.025,- Kč 

Chlumek:              8.744,- Kč                 Geršov + Nová Zhoř:   4.460,- Kč 

Meziříčko:             7.416,- Kč                 Dědkov:                     1.894,- Kč 

     Díky všem dárcům, pomocníkům i králům!                                                          L. Chlubnová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blahopřání k významnému životnímu jubileu 
 

V těchto dnech se dožívá významného životního jubilea náš měřínský 
spoluobčan. Nejenom pro nás  měříńáky, ale i pro mnohé další, určitě výrazná 
osobnost. Učitel, kronikář a historik, turista a sportovec, velký znalec a 
ochránce přírody, autor několika knih a publikací, který téměř celý dosavadní 
produktivní život prožil v Měříně. Po té předcházející větě je možná zbytečné 
psát, že jubilantem je pan Mgr. Oldřich Hnízdil.  

Narodil se na hájence poblíž Svatoslavi do rodiny hajného. Myslím, že už 
tady v dětském věku získával své první znalosti o přírodě a obdiv k ní. Do školy 
docházel do Svatoslavi a do „měšťanky“ do Rudíkova.  

Vyšší odbornou školu sociální doplněnou zkouškou na Pedagogické škole 
vystudoval v Jihlavě. Jeho prvním učitelským místem byl od roku 1956 Pavlínov. 
Ale před tím si ještě odsloužil základní vojenskou službu. Od září roku 1961 učil 
až do odchodu do penze v Měříně. Je důležité zmínit se také o tom, že 
v polovině šedesátých let vystudoval na Pedagogické fakultě v Brně obor 
přírodopis a základy zemědělské výroby. Za čtyřicet roků jeho učitelské praxe 
prošly obrazně řečeno jeho rukama stovky žáků. Všem se vždycky snažil předat 
své znalosti, lásku a obdiv k přírodě a především z nich vychovat slušné a 
pracovité lidi. 

První zápis v kronice Měřína psaný rukou Oldřicha Hnízdila je z roku 
1969. Když to rychle sečtu, jsem letos u čísla 45. Dovolím si tvrdit, že patří 
v České republice ke služebně nejstarším obecním či městským kronikářům. 
 A o tom,  s jakým nasazením tuto práci dělá, nemusím žádnému ze čtenářů nic 
dodávat. 

Nepřehlédnutelná je jeho aktivní činnost v Genealogické společnosti ve 
Velkém Meziříčí.  Znalosti z historie a letité zkušenosti kronikáře promítl 
v několika knihách a publikacích nejen o Měříně, ale i o okolních obcích. 

Stále je aktivním členem Klubu českých turistů v Měříně a členem Svazu 
ochránců přírody. 

Obdivuhodný je jeho stále činorodý a optimistický přístup k životu a dění  
kolem něj. 

Za všechnu dosavadní práci si zaslouží veliké poděkování a především 
přání zdraví, štěstí a stále stejnou životní pohodu. 
                                                                                   Ivo Rohovský 
 
                     K blahopřání se připojují všichni zaměstnanci radnice  
                                a jistě i  všichni občané. 

 

 



Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Měřín za rok 2013 

 

 Ze zákona o požární obraně je jednotka zařazena jako JPO III. tzn., že je volána Krajským 

operačním střediskem k zásahům mimo svůj hasební obvod a je k dispozici profesionálům. 

 

 Sbor má v užívání 3 speciální vozidla Liaz, Škoda RTO 706 a Avia 31. S těmito vozidly bylo 
celkem ujeto 1492 km. Z toho :   Liaz  442 km  spotřeba 188 l nafty 
     Škoda 706 185 km  spotřeba 56 l nafty 
     Avia  845 km  spotřeba 155 l nafty. 
 
 K těmto vozidlům mám 6 čerpadel:  
Čerpadlo Liaz   6 hodin provozu spotřeba 96 l nafty 
Čerpadlo Škoda   3 hodiny provozu spotřeba 20 l nafty 
PPS 12    15 hodin provozu spotřeba 45 l benzínu 
PS 8    1 hodina provozu spotřeba 4 l benzínu 
Plovoucí čerpadlo  6 hodin provozu spotřeba 8 l benzínu 
Kalové čerpadlo  4 hodiny provozu spotřeba 8 l benzínu 
Celková spotřeba PHM:   515 l nafty 
    721 l benzínu 
 
Zásahy a námětová cvičení : 
14.1.  Požár trávy ( planý poplach)   4 čl. á 1 hod.  
9.2.  Požár chaty Velké Meziříčí   8 čl. á 2 hod. 
3.3.  Požár kontejneru Měřín   4 čl. á 1 hod. 
23.3.  Požár sazí v komíně Str. Zhoř   6 čl. á 2 hod. 
23.3.  Řezání padlých stromů cihelna   6 čl. á 2 hod. 
30.4.  Planý poplach 
25.6.  Zásah – povodně Velké Meziříčí   8 čl. á 8 hod. 
19.7.  Požár trávy Měřín    6 čl. á 1 hod. 
29.7.  Padlé stromy Chlumek    6 čl. á 3 hod. 
4.8.  Padlé stromy Kyjov    9 čl. á 2 hod. 
13.9.  Námětové cvičení Netín   14 čl. á 3 hod. – 2 auta 
23.10.  Požár udírny Netín    6 čl. á 2 hod. 
26.11.  Námětové cvičení Velké Meziříčí  8 čl. á 2 hod. 
19.12.  Padlé stromy Chlumek    6 čl. á 2 hod. 
22.12.  Padlé stromy Měřín    7 čl. á 2 hod. 
23.12.   Padlé stromy Měřín – Kamenička  6 čl. á 3 hod. 
 
 
 Mimo zásahy jsme 5x umývali silnici a 4x čistili kanály spoluobčanům. 
 Soutěžní družstvo se zúčastnilo soutěží v rámci okrsku. Družstvo mladých hasičů se zúčastnilo 
celé soutěže „Region cup“. 
 Členové zásahové jednotky předvedli techniku s ukázkami ve škole v Měříně a ve školkách 
v Měříně a Jersíně. 
 Pořádali jsme dětská den, organizovali a zajišťovali pálení čarodějnic, provedli jsme 
Mikulášskou obchůzku. Také jsme uspořádali soutěž o „Měřínský krpál“ a okr. soutěž „Region cup“. 



 Při údržbě techniky, výzbroje a výstroje bylo odpracováno 97 hod. Při malování šatny, 
umývárny a skladu dalších 63 hodin. 
 Ze zákona jsme povinni provádět školení a výcvik členů zásahové jednotky. V měsíci lednu, 
únoru, březnu probíhá školení členů a v letních měsících praktický výcvik. Velitelé družstev a strojnící 
se zúčastňují školení na HZS ve Žďáře nad Sázavou. Nositelé dýchací techniky se musí zúčastnit 
školení a přezkoušení na HZS ve Žďáře n.S. Ke konci roku jsme měli 72 členů včetně mládeže. 
 V letošním roce nás čekají oslavy 140 let založení sboru. Oslavy budou v sobotu 15.7.2014 a 
v neděli 22.7.2014.  
 Závěrem výbor děkuje všem, kteří se zasloužili o dobré jméno sboru. Všem občanům přejeme 
krásný a spokojený rok 2014 a žádáme Vás o zachování přízně naší činnosti. 
 
     Za výbor Zdeněk Vaněk – starosta 
        Karel Pospíchal - velitel 
 

STATISTIKA OBYVATEL  - ROK 2013 – MĚŘÍN-PUSTINA 
 
 Narodilo se    :   18 dětí  - 9 chlapců a 9 děvčat 
Přistěhovalo se  :   30 obyvatel 
Odstěhovalo se  :   26 obyvatel 
Zemřelo   :   13 obyvatel  – 9 mužů a 4 ženy 
 
K 1.1.2014  :   c e l k e m    1.945 obyvatel 
                                               z toho :    Měřín :  1.787   -   903 mužů, 884 žen 
       Pustina :   158    -    81 mužů,   77 žen 
 

 
PODĚKOVÁNÍ ORGANIZÁTORŮM 
 
 Od posledního vydání zpravodaje se v Měříně uskutečnily dvě větší kulturní akce a proto 
bychom chtěli touto cestou poděkovat jejich organizátorům a účastníkům. 

První velkou akcí byl tradiční prosincový Živý betlém.  
Za všechny diváky děkujeme všem dobrovolným pořadatelům této velice nároční akce, 

hercům a také sponzorům. 
 Druhá akce se uskutečnila v sobotu 15. února 2014 a to maškarní průvod. 
 Také tady je na místě poděkování organizátorům akce a maskám za udržování pěkné kulturní 
tradice. 

 

Nález  kola 

1.ledna 2014 bylo nalezeno na Zarybníku pánské jízdní kolo. Majitel se může 

přihlásit na radnici. 

UPOZORNĚNÍ   

Na četná přání občanů žádáme majitele domácích mazlíčků, aby po jejich 

venčení nezůstávaly na veřejných prostranstvích jakékoliv hromádky !!!! 

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

http://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2012/03/dog-head.jpg


Upozornění pro podnikatele – změna podmínek pro prodej lihovin 

Upozorňuji podnikatele, na změnu živnostenského zákona, která nabyla účinnosti již 17. 10. 2013 a 
týká se regulace prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a připomínám jejich povinnosti. 
  
Novela má č. 309/2013 Sb. a vztahuje se na všechny podnikatele, kteří se zabývají prodejem 
kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin konečným spotřebitelům, tedy i na prodej lihovin v 
obchodě, v restauračních zařízeních, na prodej při různých akcích, jako jsou zábavy, plesy, apod. 
  
Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti výše uvedeného zákona oprávněn prodávat kvasný líh, 
konzumní líh nebo lihoviny a to na základě živnosti volné „výroba, obchod a služby neuvedené v 
přílohách 1-3 živnostenského zákona" nebo na základě „hostinské činnosti" může v této činnosti 
pokračovat po dobu 6 měsíců, tj. do 17. 4. 2014. Pokud podnikatel v této lhůtě požádá živnostenský 
úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v jejich prodeji 
pokračovat až do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese. Marným uplynutím lhůty k 
podání žádosti o koncesi právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. Žádost 
podaná v zákonné lhůtě nepodléhá správnímu poplatku. 
  
Z uvedeného vyplývá, že po datu 17. 4. 2014, přesněji od 18. 4. 2014 včetně nelze prodávat kvasný 
líh, konzumní líh a lihoviny ve výše uvedených provozovnách nebo při výše uvedených příležitostech 
na žádné jiné živnostenské oprávnění, než na koncesi „prodej kvasného lihu, konzumního lihu a 
lihovin" a už vůbec ne bez této koncese. 
  
Z našich statistik víme, kolik podnikatelů může prodávat lihoviny a dosud si požádat o koncesi přišlo 
velmi malé množství těchto potencionálních držitelů koncese a mnoho času již nezbývá. Doporučuji 
žádost podat co nejdříve a splnit zákonnou povinnost, od 18. 4. t. r. se zvýší kontroly a budou 
udělovat pokuty. Protože stát chce mít přehled o tom, kdo a kde se líh a lihoviny prodávají. 
  
Věřím, že vyřešíte vše dle zákona a všichni pracovníci našeho obecního živnostenského úřadu jsou 
připraveni Vám být nápomocni telefonicky na linkách 566 781 040 – 45, 777 594 137, elektronicky 
nebo osobně v kancelářích a to v pondělí a středu od 8.00 – 17.00 hod., úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 
- 13.00 hod. 
  
Zdeňka Peterková, vedoucí obecního živnostenského úřadu     - zdroj : Město VM 

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2013 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do úterý 
1. dubna 2014. 
  
Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle 
zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do úterý 1. 
července 2014. 
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na 
www.financnisprava.cz. 
  
Územní pracoviště finančního úřadu (ÚzP) budou pracovat v rozšířených úředních hodinách: 
v termínu od 24. 3. 2014 do 1. 4. 2014 ve všech pracovních dnech vždy do 18.00 hodin na všech ÚzP 
v sobotu 29. 3. 2014 v době od 8.00 do 12.00 hodin na těch ÚzP, která se nacházejí v sídlech bývalých 
okresů. 
Další rozšíření úředních hodin nad stanovený rámec bude zveřejněno přímo na jednotlivých ÚzP. 

http://www.mestovm.cz/images/stories/mestskyurad/zivnostensky/paragraf_kopie.JPG
http://www.mestovm.cz/cs/mestsky-urad/odbory/odbor-obecni-zivnostensky-urad/8345-upozorneni-pro-podnikatele-zmena-podminek-pro-prodej-lihovin
http://www.financnisprava.cz/


  
Pracovníci ÚzP zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování informací s tím spojených také 
formou výjezdů do vybraných obcí (Golčův Jeníkov, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jimramov, 
Kamenice nad Lipou, Lukavec, Mohelno, Nové Město na Moravě, Počátky, Polná, Přibyslav, Světlá 
nad Sázavou, Třešť a Velká Bíteš). Detailní informace o výjezdech pracovníků finančních úřadů do 
vybraných obcí v roce 2014 jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz. 
  
K vyplnění tiskopisu DAP k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2013 a k jeho vytištění je možno 
využít interaktivní formuláře dostupné na webových stránkách FS. Tyto formuláře nejsou určeny k 
elektronickému podání. 
Vyplnění i odeslání tiskopisů je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém portálu, dostupném 
na adrese www.daneelektronicky.cz. 
         Zdroj: Město VM 

 
 

Základní organizace Českého svazu chovatelů Měřín (ZO ČSCH Měřín) 

Členové místní chovatelské organizace v roce 2013 nezaháleli. První událost, kterou již po třetí 

organizovali, bylo Stolní bodování králíků a drůbeže pořádané hned v lednu. Toto chovatelské setkání 

se uskutečnilo nově v budově fary z důvodu nemožnosti využití zasedací místnosti Městyse Měřín, 

kde se akce uskutečnila v předchozích letech kvůli obsazení této místnosti místní školkou. Změna 

místa byla všemi účastníky posuzování velmi chválena. Posuzování se uskutečnilo ve velkém sále, 

který se nachází v přízemí a je do něj bezbariérový přístup. Jelikož se posuzují především zvířata, 

která je nutné na posuzovací stůl donést, je každý metr chůze s těžkými přepravkami plnými zvířat 

znát. V tomto případě je bezbariérový přístup a umístění v přízemí velkou výhodou. 

Hlavní událostí pro místní chovatele je bezesporu místní pouťová výstava. Tu již není nutné 

představovat neboť návštěvnost přes 400 platících dospělých a nespočet dětí mluví za vše. Co bylo 

odlišné oproti jiným ročníkům, byl prodej zvířat. Lze to nazvat až enormním nezájmem. Velmi nás 

potěšil zájem mladých o aktivní zapojení se do činností při výstavě. Ať již mladí chovatelé nebo „jen“ 

jejich kamarádi ochotně krmili zvířata, obsluhovali v občerstvení, vybírali vstupné nebo vydávali 

tombolu. Za to bychom jim rádi ještě jednou velmi poděkovali. Jednalo se především o Davida a 

Adama Chalupovi, Zdeňka Vlacha, Kamila a Radima Homolovi a Stanislava Králíčka. Patří jim všem 

velké díky. 

Dále se místní chovatelé účastnili mnoha výstav po okolí, odkud si přivezli spoustu ocenění a čestných 

cen. 

V roce 2013 se také zvýšil počet členů místní organizace z 10 na 14. 

Všem přejeme do dalšího roku hodně zdraví. 

Na viděnou na výstavě 21. a 22. června. 

        Za ZO ČSCH Měřín Petr Dohnal 

 

 

http://www.financnisprava.cz/
http://www.financnisprava.cz/
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces


 

 

Základní organizace Českého svazu včelařů Velké Meziříčí 

 Blíží se velikonoční svátky a tak členové Základní organizace Českého svazu včelařů 

Velké Meziříčí se chtějí znovu v tomto termínu pochlubit svou činností a výsledky své práce. 

 Díky velkému pochopení úřadu městyse v Měříně je připravován již 4. ročník 

VČELAŘSKÉ   VÝSTAVY.  

Její konání je uvažováno na 19. až 22. dubna, kdy jsou v kalendáři zaznamenány Velikonoce.  
Bude instalována v obřadní síni radnice v Měříně. 
 
Přístupná bude : v sobotu 19.4.    od 9.00 do 16.00 hodin 
   v neděli 20.4.    od 9.00 do 16.00 hodin 
   v pondělí 21.4.   od 9.00 do 16.00 hodin 
   v úterý 22.4.   od 9.00 do 16.00 hodin.  
 

 Chtěli bychom celé veřejnosti ukázat jaká je naše činnost, ale i s jakými vážnými 

problémy se potýkáme, jako je včelí mor a roztočová nákaza. V rámci celé naší základní 

organizace bylo nutné utratit 104 včelstev. 

 Na výstavě bude možné si zakoupit různé včelařské pomůcky, medové perníčky, 

voskové figurky, kosmetiku, med, medovinu i medové pivo.  

 K vidění budou i živé včely. 

 Zveme k prohlídce širokou veřejnost i děti ze základní a mateřské školy. 

     Alos Hájek 
     předseda ZO ČSV Velké Meziříčí 
 
 
 
 
 

Součástí včelařské výstavy bude 
 

       VÝSTAVA RUČNÍCH PRACÍ . 
 
K vidění budou práce tvoření technikou patwwork, pletení , háčkování hraček, pletení z pedigu, 
drátování, zdobená velikonoční vejce technikou madeira , šperky  apod. 
 
 
 
 



Š k o l n í   o k é n k o 
…………………………………………………… 
 

Okénko mateřské školy 

 

      Zápis na školní rok 2014/2015 do MŠ MĚŘÍN 
se uskuteční 30.4.2014 od 8.30 do 15.30 hod.   
Zároveň proběhne den otevřených dveří, kdy si můžete 
školičku  s dětmi prohlédnout. 
 
Podmínka k zapsání dítěte: 
Zapsány budou děti, které mají povinné očkování. 
Kritéria pro přijetí:  
 1. dítě , které v následujícím roce nastoupí povinnou školní docházku 
 2. děti podle věku od nejstaršího  
 3. děti mladší 3 let 
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout z internet. 
adresy školy , vyzvednout  v MŠ  v den zápisu, kdy obdržíte i registrační číslo, 
pod kterým pak budou 22.5. zveřejněny i výsledky přijímacího řízení . 
www.materskeskolky.cz 
 
Žádost musí být řádně vyplněna  i lékařem , podepsána a odevzdána ředitelce 
školy v den zápisu. 
                                                               Jana Janů 
 
 
 
V mateřské škole se ve dnech 10. a 11. března 2014  uskuteční  pro dospělé 

kurzy: 
kurz kreslení pravou hemisférou tužka a pastel    MĚŘÍN  8.00- 

13.00 cena  500,-Kč /den 
Kurz Enkaustiky      13.00- 17.00  10.3.2014    400,-Kč 
Ukázky prací naleznete na internet. adrese  www.ariel-kreativ-cz.webnode.cz 
Zájemci se včas nahlásí u ředitelky školy. 
 
 
 
 
 

http://www.materskeskolky.cz/
http://eventlog.centrum.cz/redir?data=aclick2c3108186-154197t12&s=najistong&v=1&url=http%3A%2F%2Fwww.ariel-kreativ-cz.webnode.cz&uniq=1392979464362


 

Zprávy ze základní školy 

Vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám na Vysočině letos zřejmě 

neproběhnout lyžařské kurzy pro sedmý ročník. Jedinou možnou aktivitou, při 

které si žáci mohou užít zimních sportů, je bruslení na velkomeziříčském 

zimním stadionu. 22. ledna si mohli zabruslit žáci druhého stupně a v dalším 

týdnu jejich mladší spolužáci. O akci byl velký zájem a všichni si času na ledové 

ploše užili. 

 

 

Žáci devátých ročníků se v těchto dnech rozhodují, kam se vydají po 

opuštění našich školních lavic. Důležité je vybrat si opravdu dobře podle svých 

zájmů, schopností a také podle možného dalšího uplatnění. Střední škola 

stavební Jihlava uspořádala pro žáky naší školy prohlídku školy. Všichni se 

mohli seznámit s vybavením tříd, odborných učeben a laboratoří a vyzkoušet si 

práci s některými přístroji. Součástí dne bylo i pozvání na oběd ve školní jídelně. 

Deváťáci strávili na jihlavské průmyslovce celý den. Snad jim tato návštěva při 

rozhodování pomůže. 



 

 

Vědomostní olympiády pořádané DDM Žďár nad Sázavou každoročně 

prověří znalosti žáků základních a středních škol v jednotlivých předmětech. 

Letos se našim zástupcům v okresních kolech velmi daří a některým se podařilo 

postoupit i do krajských kol: 

 olympiáda z anglického jazyka – Tereza Kožená 9. B: 1. místo (postup do 
krajského kola), Anna Kuhtreiberová 6. A 

 olympiáda z matematiky – Iveta Strnadová 9. A: 5. místo (postup do 
krajského kola) 

 olympiáda ze zeměpisu – Tomáš Kotrba 6. B, Kateřina Panáčková 7. A, 
Kateřina Dohnalová 8. A 

 olympiáda z dějepisu – Lukáš Buk, 8. B 

 olympiáda z českého jazyka – Lenka Trojanová, 8. A 

  
V úterý 4. února proběhl na naší škole zápis do prvního ročníku pro školní 

rok 2014/2015. K zápisu přišlo celkem 54 dětí, ale u 14 z nich rodiče uvažují o 

odkladu školní docházky.  

       Mgr. Iva Kolářová 



F A R N Í   O K É N K O  ……………………… 

 

 

Dobou postní k největším křesťanským svátkům 

V křesťanském světě vstupujeme do postní doby, která začíná popeleční středou 

a vrcholí velikonočními svátky. V postní době nejde na prvním místě o nějaký 

čtyřicetidenní maraton odříkání, postu, ale jde o návrat člověka k Bohu, jde o 

čas intenzivního pohledu na Krista, abychom lépe poznávali, jak nás Bůh miluje. 

Jde o dobu hledání lepších podmínek k životu. Prvním dnem postní doby je 

popeleční středa. Je to společně s velkým pátkem den přísného postu. Lidé, kteří 

se shromáždí k bohoslužbě, jsou označování popelem se slovy: „Pamatuj, 

člověče, jsi prach a v prach se obrátíš“. Člověk ovšem není stvořen, aby měl 

takto smutný konec. Proto se při označování popelem užívá ještě jiná věta. „Čiň 

pokání a věř evangeliu!“ Neměli bychom přehlédnout dvě věci. Náš pozemský 

život je sice pomíjivý, ale má hluboký smysl, totiž prožíváme ho jako přípravu 

na život věčný, ke kterému nás Kristus pozval a stále zve svým 

Zmrtvýchvstáním. Souvislost mezi pomíjivostí a věčností je naznačena tím, že 

označování popelem se koná znamením kříže. Každý sám rozhoduje, jakým 

způsobem prožije postní dobu. Někteří se budou snažit, aby byly mezi lidmi 

lepší vztahy, lepší prostředí, jiní budou více prožívat svoje zaměření k věčnému 

životu. 

Kromě obvyklých bohoslužeb budou v postní době pobožnosti křížové cesty. 

Samotné slavení velikonočních událostí probíhá ve Svatém týdnu. Začíná 

Květnou nedělí, kdy si připomínáme vjezd Ježíše do Jeruzaléma. V úterý 

budeme mít po celé odpoledne příležitost k přijetí svátosti smíření. Na Zelený 

čtvrtek při bohoslužbě, která začne v 18 hodin, si připomeneme ustanovení 

Eucharistie a svátostného kněžství, zároveň začínáme slavit Ježíšovo výkupné 

dílo.  Na velký pátek v 18 hodin začíná bohoslužba, při které si připomeneme   

Ježíšovu výkupnou oběť na kříži. Slavnostní obřady zmrtvýchvstání začínají 

v sobotu po západu slunce ve 20:30 hodin. Doba velikonoční pak trvá celých 

padesát dní. 
 

Velikonoční svátky 

„Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze 

strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!" Po 

těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.“ 

(Jan 21. Kap) 

Kristus může přicházet zavřenými dveřmi, ne však zavřeným srdcem: on stojí u 

dveří a tluče (Zj 3,20). Je na nás, zda mu otevřeme ony dveře, kterými nechce 

projít bez našeho souhlasu. 



A klíčem k otevření je touha: kdo žízní po vodě z Kristova boku, ať přistoupí; 

kdo touží, ať zadarmo nabere vody života (srv. Zj 22,17). Touha, která vyústí ve 

volání: Přijď, Pane Ježíši (Zj 22,20). 

 
 

Kronika:   

Svátost křtu v našem kostele přijal Slávek Stanislav Kalný z  Meziříčka 

 

Do svátostného manželství vstoupil ing. Tomáš Plhák z Brna a Kristýna Šašková 

z Chlumku. 
 

V uplynulém čase jsme se v našem kostele rozloučili s panem Karlem Válkou 

z Měřína, Luďkem Hladíkem z Jersína a paní Irenou Zemanovou z Meziříčka. 

 

Radostné procházení postní dobou a požehnané velikonoční svátky! 

 

Mgr. Josef Havelka, farář 

 

 
 

 

Pobožnost křížové cesty – vznik, historie 

 

 

Legendární je vypravování o Panně Marii, která prý chodila ke konci svého 

života po Jeruzalémské křížové cestě a tak začala tato pobožnost. Z nejstarších 

zpráv poutníků do Svaté země je vidět, že navštěvovali posvátná místa, ale 

konkrétně se o křížové cestě  nepíše. Určitý náznak se objevuje v 5. století. 

Poutníci chodili v procesí s rozžatými svícemi k Božímu hrobu a ke Kalvárii. 

V 9. století již nacházíme v Evropě mnoho staveb napodobující Boží hrob. 

Středověcí světci se vyznačovali zbožností k utrpení Krista. Při ranní modlitbě 

mysleli na Ježíšovo zatčení, při deváté na bičování a trním korunování, 

v poledne se rozjímalo o ukřižování, o třetí odpoledne o smrti a při večerní 

modlitbě o uložení do hrobu. V tomto čase také vznikají středověké pašijové hry. 

Poutní kniha z roku 1294 zmiňuje: chodili jsme cestou, kterou kráčel Kristus a 

nesl kříž. Ve 14. století se již mluví o všech zastaveních KC, jak je známe dnes. 

Je však zajímavé, že chodili po nich obráceně – od Božího hrobu k domu Piláta. 

Tento způsob nás učí dívat se na život z Ježíšova výkupného díla. Dnešní forma 

pochází ze 17. století, vzniká ve Španělsku. Klaníme se ti, Pane, Ježíši Kriste a 

děkujeme ti!       
 

 

 



Z Měřína přes kříby. 
|Turistický průvodce, js – 2013| - druhý díl 
 
III.                           Pokračování ve výstupech na Dědkovskou horu. 
 
 Výstup z Netína. 
Zelená TZ vede od turistického rozcestníku v Netíně (534) na návsi a spolehlivě nás dovede až na 
vrchol. Než vyjdeme z Netína můžeme si prohlédnout turistické zajímavosti, poutní kostel P. Marie, 
křížovou cestu v kamenných kapličkách, hrobku Lobkowiců, obrázky svatých na modřínech kolem 
hrobky a zakoupit turistickou známku No 1258. Ve výstupu do východního sedla navštívíme po pravé 
straně Babiččinu studánku. Cestou se nám naskytnou výhledy na netínské rybníky, na Zadní Zhořec a 
na Kříby.  
Délka trasy je 5,2 kilometru, zhruba jeden a půl hodiny chůze. Stoupání je 246 metrů a klesání 86 
metrů. 
Výstup z Dědkova.   
Je to klasická cesta. Z Dědkova (558) se vychází severozápadním směrem okolo statku č.p. 7, přes 
parkoviště pro Ski areál Dědkov - Kříb, polní a lesní cestou, stáčející se doprava do východního sedla 
pod Dědkovskou horou a dále již po zelené TZ.Cestou  máme krásný výhled, od Velkoměziříčska z JV 
přes Měřínsko z J až po JZ na Rěhořovsko. 
Délka trasy je 1,7 kilometru, doba chůze 30 minut a převýšení 140 metrů. 
Výstup z Černé. 
Z Černé (524) jdeme po  asfaltové silnici směrem na Blízkov. Na prvé křižovatce odbočíme doleva na 
polní cestu. Ta se pak stáčí za lesem doprava a na kopci se téměř ztrácí. Je třeba jít po louce vlevo, 
pod lesem, až do míst kde louku uzavírá les. Tam se cesta opět objeví a vzápětí narazíme na žlutou 
TZ, která nás zavede až na vrchol. Po cestě je krásný výhled na Měřínsko a Řehořovsko a západní část 
Arnoleckých hor.    
Délka trasy je 3,3 kilometru,  to je zhruba tři čtvrtě hodiny chůze s převýšením 180 metrů.  
Výstup z Milíkova. 
Jdeme do horní části Milíkova (553), okolo kapličky a za statkem č.p. 2 doleva na polní cestu. Držíme 
se vpravo a pak přímo přes les. Tam následuje volný přechod přes louku do jejího pravého horního 
rohu a do lesa, kde se již objeví výrazná cesta. Po ní až na zelenou TZ a doprava na vrchol. Výhled je 
na jižní stranu.  
Délka trasy je 1,9 kilometru, doba chůze je něco přes 30 minut a převýšení 150 metrů. 
Výstup z Pavlova přes Kříb a nebo přes kopec Na Kříbech. 
Vycházíme z Pavlova (573), podle Pavlovského potoka až na Kříb. Přejdeme lesní asfaltku od 
pavlovské hájenka do Zadního Zhořce. Cesta se pak stáčí doprava, ke starému dubu, od něj doleva a 
přes další nejmenovaný Kříb sejdeme až  na zelenou TZ. Po ní doleva a na vrchol. Druhá možnost je 
z Pavlova směrem ke kopci Na Boučku. Před ním odbočíme na křižovatce cest doprava. Napravo 
zůstává vrchol na Na Kříbech. Jdeme stále po cestě, potom doprava, krajem lesa, který se stáčí 
západním směrem až do levého rohu louky a do lesa. Lesní cesta, na kterou zde narazíme nás po 50 
metrech přivede na křižovatku lesních cest. Odtud doleva a po 500 metrech přijdeme na asfaltku, z té 
po 100 metrech sejdeme a rovně sestupujeme až do údolí Kříbského potoka, k vodárně, na zelenou 
TZ a doprava na vrchol. 
Délka trasy 4,4 a 4,2 km, doba chůze asi 1 hodina a stoupání 190 a 210 metrů, klesání 60 a 80 metrů.  
Výstup ze Zadního Zhořce. 
Cesta vede ze Zadního Zhořce (554) po hrázi Nového rybníka lesem nahoru až na zelenou TZ a po ní 
doprava na vrchol. Další cesta vede po lesní asfaltce směrem k Pavlovské hájence. V horních 
zatáčkách odbočíme doleva  dolů, do údolí Kříbského potoka, okolo vodárny a na zelenou TZ, stejně 
jako v předchozí cestě z Pavlova.  
V obou případech je délka trasy 4 kilometry, doba chůze 1 hodina, stoupání 220 metrů a klesání 80 
metrů. Doporučené mapy: Turistická mapa, Edice KČT č. 79 Jihlavsko.  



Odkaz: 
http://www.mapy.cz/#!d=ward_411_1&x=15.910351&y=49.428408&z=13&l=16&rp=m&c=t-c 
 
Kříby ve východní části Arnoleckých hor. 
Vyskytuje se zde více než desítka pojmenovaných a nepojmenovaných Kříbů s nadmořskou výškou 
nad 600 metrů. Kříby jsou hlavním jmenovatelem celého popisu hor, kopců, kopečků vyvýšenin a 
vrcholů v této brožuře. Některé z nich jsou významné, jiné bezvýznamné, ale mají svoje jméno, 
spoluvytváří náš kraj. Těch kříbů je mnoho, téměř každá obec se pyšní nějakým kopcem, vyvýšenou, 
nebo aspoň zvlněnou plání s tímto názvem. Další popis je uváděn jako přechod, ale svojí cestu si 
můžeme kdykoliv změnit a vybrat si svoji možnost.  
 

IV. 
     Naše putování po Kříbech začíná u turistického rozcestníku Pavlov, bus.,odbočka po 
zelené TZ  a končí v Netíně. Nalevo přímo nad námi se nachází nejmenovaný kříb (654), 
(podle katastru Milíkovský). Po 750 metrech v pravotočivé zatáčce odbočují vlevo dvě lesní 
cesty. Dáme se po první zleva a po 500 metrech přicházíme na nejmenovaný kříb 
(Pavlovský), (666, GPS - 49°26'3.617"N, 15°53'59.029"E). Vrchol je plochý s lesním 
porostem. Cesta pokračuje dál, na rozdvojení cest u velkého buku odbočíme doprava. Cesta 
se potom stáčí doleva, kříží lesní asfaltku od pavlovské hájenky do Zadního Zhořce a 
směřuje rovně na Kříb (660), (GPS - 49°26'3.033"N, 15°54'23.944"E). Vrchol je opět plochý 
vpravo od cesty. Pokračujeme po cestě dolů a asi po 350 metrech narazíme na příčnou lesní 
cestu. Před námi prosvítají louky a pole. Vlevo nad ními je vyvýšenina Na Kříbech (655, 
GPS - 49°26'18.374"N, 15°54'49.750"E). Procházíme vpravo po staré již nepoužívané, téměř 
neznatelné cestě, po kraji lesa. Po 350 metrech zabočíme doleva, kam se stáčí les a za ním 
vpravo již vidíme cestu k Pavlovu. Po ní přejdeme ještě několik desítek metrů tak, abychom 
měli co nejlepší výhled do krajiny. Odtud se nám naskytne mimořádný výhled do krajiny. 
Nejblíže zprava je vrcholek Na Boučku (647), pod námi dole je vidět pavlovské a znětínské 
rybníky. Napravo v dáli je vidět Novoměstská pahorkatina, nalevo Žďárecká pahorkatina, 
vidět je také k východu, směrem ke Svratecké hornatině. Při dobré viditelnosti můžeme 
spatřit Harusův kopec (741), Žďárské vrchy a Zelenou horu. Odtud se vracíme na příčnou 
cestu a na ní odbočíme doleva. Po 500 metrech přijdeme na lesní asfaltku, po ní 
pokračujeme 100 metrů, opouštíme ji a pokračujeme rovně asi tři čtvrtě kilometru po lesní 
cestě dolů, okolo  vodárny až na zelenou TZ. V těchto místech nalevo se nachází další 
nejmenovaný kříb (621), (Zhořecký). Pokračujeme do východního sedla pod Dědkovskou 
horou, zleva míjíme  Babiččinu studánku. V sedle odbočíme doleva, po okraji lesa a pak 
přímo na Kříb – Ski areál Dědkov (660, GPS - 49°25'21.336"N, 15°54'30.820"E), k chatě a 
sjezdovce. Dále postupujeme východně, volně po louce, křížíme zde polní cestu, vedoucí 
z Dědkova do údolí Kříbského potoka, na další vrchol  Na Kopci (656, GPS - 
49°25'15.656"N, 15°55'17.476"E), s vrcholovými skalisky. Cestou po hřebeni máme krásný 
výhled na jih, na Měřínskou kotlinu, Řehořovskou, Otínskou a Velkomeziříčskou pahorkatinu 
a vidět jsou i chladicí věže jaderné elektrárny v Dukovanech. Postupujeme dále po hřebeni, 
překřížíme další polní cestu z Dědkova do Zadního Zhořce  a  přicházíme na poslední 
skalnatý kříb, nahoře s kamenným mužíkem -  Dědkovský Kříb (639, GPS - 
49°25'10.397"N, 15°55'35.247"E). Odtud se vrátíme na cestu, po ní doprava, stále dolů, až 
na zelenou TZ a pak doprava, směrem na Netín. Před Netínem, kde odbočuje zelená TZ 
ostře doleva, pokračujeme ještě 100 metrů a pak odbočíme doleva na lesní cestu.Ta nás 
povede nahoru až těsně pod vrch Strážnice (609, GPS - 49°25'7.176"N, 15°56'45.175"E). 
Odtud se pak vrátíme zpět na lesní cestu, po níž jsme přišli a pokračujeme doprava přes les 
a louku až na zelenou TZ. Pod sebou vidíme, Netín a soustavu netínských rybníků. Před 
Netínem procházíme kolem hrobky Lobkowiců, kolem křížové cesty v kamenných 
kapličkách,  lipové aleje, okolo poutního kostela P. Marie a zeravů západních, vysázených 
z východní strany kostela v roce 1860.  

http://www.mapy.cz/#!d=ward_411_1&x=15.910351&y=49.428408&z=13&l=16&rp=m&c=t-c


Délka přechodu je 9,8 km, to je dvě a půl hodiny chůze. Stoupání 425 metrů a klesání 525 
metrů. Cesta po hřebenech Kříbů nám poskytuje překrásné výhledy na jih, na sever i na 
východ. 
Doporučené mapy: Turistická mapa, Edice KČT č. 79 Jihlavsko a č. 84. Velkomeziříčsko. 
Odkaz: http://www.mapy.cz/#!x=15.924409&y=49.427937&z=13&l=16  
 

Ve východní části vybočují Arnolecké hory jižním směrem. Kříby jsou zde již nižší, jsou však 

zajímavé pro aktivní odpočinek, lehkou turistiku a houbaření. 

Kozinec (555, GPS - 49°24'35.362"N, 15°55'22.776"E). Nachází se 1,5 kilometru nad 

Blízkovem směrem na Netín, kde v zatáčce u kříže odbočíme doleva, na polní cestu. Jdeme  

k lesu, ke starému opuštěnému lomu, za ním doprava na plochý nevýrazný vrchol. Odtud 

můžeme pokračovat lesem Pod Černochovem a do Netína. Sejdeme z Kozince, vrátíme se  

400 metrů zpět k Blízkovu a odbočíme doleva na polní cestu. Po ní jdeme až do lesa, na 

křižovatku cest ke kříži a pokračujeme cestou vpravo po kraji lesa, ta se pak stáčí doleva SV 

směrem až na křižovatku šesti lesních cest. Dáme se první cestou vlevo a po sto metrech 

opět nalevo na nevýrazný vrchol Černochov (559, GPS - 49°24'4.829"N, 15°56'18.572"E. 

Odtud se vrátíme zpět na křižovatku cest a dáme se druhou cestou vlevo. Procházíme okolo 

starého zarostlého úvozu, který je pamětníkem kdysi spojovací cesty mezi Netínem a 

Stráneckou Zhoří. Dále procházíme chráněnou alejí líp a jírovců maďalů (kaštan koňský) až 

na měřínskou silnici a doprava do Netína.  

Trasa z Blízkova do Netína, přes Kozinec a Černochov je dlouhá 6,6 km, to je jeden a půl 

hodiny chůze s  převýšením 160 metrů. Stojí za to prohlédnout si starý lom a rozhlédnout se 

do krajiny pod Černochovem.    

Doporučené mapy: Turistická mapa, Edice KČT č. 79. Jihlavsko a č. 84. Velkomeziříčsko. 

Odkaz: 

http://www.mapy.cz/#!d=muni_5274_1&x=15.934998&y=49.407522&z=13&l=16&rp=m, 

V dalších dvou kapitolách bude průvodce popisovat kříby v Měřínské kotlině a Otínskou 

pahorkatinu.  

 
 

Uzávěrka příštího Měřínského zpravodaje 2-2014 :    28.4.2014 ! 
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