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USNESENÍ č.   2/2014 ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 28.4.2014 

 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
I.SCHVALUJE 
  1. Program jednání ZMM 2/2014. 

2.  Ověřovatele zápisu jednání ZMM 2/2014. 
3. Zprávu kontrolního výboru. 
4. Zprávu finančního výboru. 
5. Směnu 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 za část pozemku parc.č. 192 o výměře  
     321 m2 vše v k.ú. Měřín. 
6. Směnu pozemku ve vlastnictví městyse parc.č. 1522/3 o výměře 315 m2 v k.ú. Měřín za 
     pozemky parc.č. 1539 o výměře 47 m2 , parc.č. 1553/3 o výměře 178 m2 a parc.č. 1553/4 
     o výměře 99 m2, vše v k.ú. Měřín. 
7. Úhradu  nákladů opravy  kaple Panny Marie Sněžné na Náměstí v Měříně ve výši 1/3 
     skutečných nákladů, maximálně však do výše 100.000,‐ Kč Římskokatolické církvi Měřín. 
8. Celoroční hospodaření městyse Měřína a  Závěrečný účet městyse Měřína za rok 2013 
     včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního 
     samosprávného celku bez výhrad. 
9. Rozpočtové opatření 3/2014/ 2 ZM ze dne 28.4.2014 ve výši 3.265.000,‐ Kč. 

 

II .BERE NA VĚDOMÍ   
1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva městyse Měřín 
2. Informace z jednání rady městyse. 
3. Informace o úpravě Náměstí , parků a chodníků 
4. Informace o probíhajících stavbách – Balinka II, budova radnice, protipovodňové 

opatření, místní komunikace. 
5. Informace k dotazníkovému šetření – hospodaření obce Měřín 
6. Rozpočtové opatření 2/2014/1 RM ze dne 2.4.2014 ve výši 0,‐ Kč. 

 

III. POVĚŘUJE 
1. Starostu podáním žádostí o finanční dar od spádových obcí ZŠ a MŠ Měřín za účelem 

modernizace obou školních zařízení. 
 

IV. UKLÁDÁ 
1.Starostovi požádat Státní pozemkový úřad o převod pozemku p.č. 544/3 v k.ú.Měřín do 
    vlastnictví městyse Měřín. 
2.Starostavi pozvat na další jednání ZMM autora památníku obětem 1.sv. války  
    ak. sochaře Josefa Klimeše s tím, že jmenovaný předloží konkrétní vizualizaci projektu  
    s jeho umístěním. 
3.Starostovi svolat pracovní  jednání společnosti RTS a.s. Brno a zastupitelů městyse. 

IV. NESCHVALUJE 
1.Převod pozemků pod komunikací parc.č. 160/1, 167, 179/1, 194/1 a 161/1 v k.ú. Pustina 
   u Měřína do majetku městyse. 
2.Prodej pozemku p.č. 459 v k.ú. Měřín 

 
 
                  Ing. Jiří Servít, starosta v.r. 



Výpis  č. 8 z jednání Rady městyse Měřín  konané dne 21: 5. 2014  
 
1. RM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RM projednala dle č.j. 425/14 návrh Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny 
nízkého napětí el. proudu s E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice související se stavbou Kulturního 
domu Měřín (Sokolovna).  RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM 8‐2‐14 
 

3. RM rozhodla z důvodu stavebních prací na budově č.p. 106 přerušit pronájem nebytových prostor 
s AVAX  Měřín od 1. 5. 2014 do 31. 5. 2014 (jeden měsíc).  Usnesení RM 8‐3‐14 
 

4. RM rozhodla odsouhlasit zvýšení nájmu za sběrné místo u AVAX Měřín z důvodu umístění dalších 
kontejnerů na komunální tříděný odpad včetně obsluhy . RM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o 
nájmu.  Usnesení RM 8‐4‐14 
 
5.  RM  rozhodla    v souvislosti  s rekonstrukcí  střechy  opravit  předsazenou  fasádu  u  domu  č.p.  106 
(zdivo směrem k č.p. 107) a dle podkladů položkového výkazu výměr zadat nacenění u firmy Gremis 
V.Meziříčí.  Usnesní RM 8‐5‐14 
 

6. RM rozhodla dle žádosti č.j. 413/14 pronajmout nebytové prostory (bývalá rehabilitace) v budově 
Zdravotního  střediska    a  pověřuje  starostu  podpisem  Smlouvy  o  nájmu.  Záměr  pronájmu  byl 
zveřejněn 28. 4. 2014. Usnesení RM 8‐6‐14 
 

7. RM projednala dle č.j. 414/14 návrh Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 
nákladů  s ní  souvisejících  s RWE GasNet  s.r.o. Ústí  nad  Labem  vyvolané  stavbou  Kulturního  domu 
Měřín (Sokolovna). RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM 8‐7‐14 
 

8. RM projednala dle č.j. 415/14 návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s RWE 
Gas Net  s.r.o. Ústí  nad  Labem  na  pozemcích  parc.č.  1072/3  a  1073  oba  v k.ú. Měřín  pro  uložení 
plynového  vedení  související  s přeložkou  plynové  přípojky  při  stavbě  Kulturního  domu  Měřín 
(Sokolovna). RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM 8‐8‐14 
 

9. RM vzala na vědomí dle č.j. 399/14 Usnesení z valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko 
konané dne 26. 3. 2014. Usnesení RM 8‐9‐14 
 

10.  RM  vzala  na  vědomí  dle  č.j.  395/14  Rozhodnutí  odboru  životního  prostředí Městského  úřadu 
Velké Meziříčí o pověření Wotan  Forest a.s.  České Budějovice  výkonem  funkce  lesního hospodáře 
v obvodu působnosti MěÚ Velké Meziříčí. Usnesení RM 8‐10‐14 
 

11.  RM  projednala  dle  č.j.  397/14  nesouhlas    se  stavbou  pergoly  na  pozemku  parc.  č.  418  v k.ú. 
Měřín. RM vzala nesouhlas na vědomí s tím, že pověřuje starostu odpovědí. Usnesení RM 8‐11‐14 
 

12.  RM  vzala  na  vědomí  dle  č.j.  439/14  zprávu  Krajské  správy  a  údržby  silnic  o  opatřeních  pro 
zklidnění dopravy na silnici II/602 na ul. Jihlavské. Usnesení RM 8‐12‐14 
 

13. RM rozhodla schválit návrh smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku parc. č. 418 v k.ú. Měřín 
o výměře 32 m2  za účelem  zahrádky  s posezením  . Záměr pronájmu byl  zveřejněn 8. 4. 2014. RM 
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o nájmu. Usnesení RM 8‐13‐14 
 

14. RM vzala na vědomí dle č.j. 454/14 oznámení České spořitelny o výplatě dividend za rok 2013 ve 
výši 60,‐ Kč na jednu akcii před zdaněním. Usnesení RM 8‐14‐14 
 

15.  RM  rozhodla  dle  č.  j.  455/14  objednat  službu  celkové  ochrany  objektu  radnice  u  Jablotron 
Security. Usnesení RM 8‐15‐14 



16.  RM  dle  č.j.  456/14  rozhodla  povolit  Českému  svazu  chovatelů  z.o.  Měřín  pořádání  výstavy 
drobného zvířectva ve dnech 21. a 22. června 2014 na chovatelském areálu u kostela. 
Usnesení RM 8‐16‐14 
 

17.  RM  rozhodla  objednat  u  EKO  KOM  tašky  na  tříděný  odpad  v rozsahu  50  sad,  které  budou 
k zakoupení  pro  občany  Měřína  na  úřadu  městyse.  Informace  bude  zveřejněna  prostřednictvím 
infokanálu. Usnesení RM 8‐17‐14 
 

18.RM rozhodla schválit odměnu  za dozorování projektových prací na stavbu Kulturního domu Měřín 
(Sokolovna) . Usnesení RM 8‐18‐14 
 

19. RM  rozhodla    schválit navýšení nájmu  za nebytový prostor  –  Kadeřnictví  Pacalová  –  z důvodu 
instalace nového topení . RM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o nájmu. Usnesení RM 8‐19‐14 
 

20. RM rozhodla požádat o jedno pracovní místo na veřejně prospěšné práce.Usnesení RM 8‐20‐14 
 
21. RM rozhodla stanovit ceny pro právnické osoby při zapojení do systému třídění odpadu městyse 
800,‐Kč. Usnesení RM 8‐21‐14 
 

22. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 455 v k.ú. Měřín o výměře 20 m2. 
Usnesení RM 8‐22‐14 
 

23.  RM  projednala  informaci  o  studii  na  chodník  v Pustině  ve  vazbě  na  uvažovaný  přechod  pro 
chodce  přes  silnici  II/602  a  přístup  k oběma  autobusovým  zastávkám  u  Pustiny  v souvislosti 
s připravovanou rekonstrukcí silnice II/602. Usnesení RM 8‐23‐14 
 

24. RM rozhodla schválit Směrnici č. 15 o časovém rozlišení a o opravných položkách. Usnesení RM 8‐
24‐14 
 

25. RM projednala dle  č.j. 466/14   Žádost   na odkoupení pozemku parc.  č. 230/3  v k.ú. Pustina u 
Měřína. RM nedoporučuje ZM prodej uvedeného pozemku. Usnesení RM 8‐25‐14 
 

26. RM projednala dle  č.j. 465/14  Žádost   o  vybudování  asfaltové  cesty  k pozemku parc.  č. 230/1 
v k.ú. Pustina u Měřína. RM  vzala  žádost na  vědomí  s tím,  že  v letošním  rozpočtu městyse nejsou 
alokovány finanční prostředky na vybudování asfaltové cesty. Usnesení RM 8‐26‐14 
 

27. RM projednala nabídky na dodání venkovních vitrín do parku u hotelu Klas. RM rozhodla požádat 
uchazeče o upřesnění nabídky a případné reference. Usnesení RM 8‐27‐14 
 

28.  RM  vzala  na  vědomí  dle  č.j.  476/14  informaci  o  dražbě  nemovitostí  v majetku Old  Tyres  a.s. 
(stavby včetně pozemků) – bývalý areál Galy. Usnesení RM 8‐28‐14 
 

 
 Výpis č. 9 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 11. 6. 2014  
 
1. RM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RM projednala návrhy smluv mezi městysem Měřín a SVK Žďársko na akce: 
    a/ Měřín ‐ rekonstrukce ČOV (projekt)  
    b/ Měřín – rekonstrukce vodovodu na ul. Na Nivech a Otínská (projekt) 
    c/ Měřín – novostavba vodovodu Brněnská (projekt) 
    d/ Kanalizace Pustina 
RM rozhodla doporučit ZM návrhy smluv schválit.     Usnesení RM 9‐2‐14 
3. RM vzala na vědomí dle č.j. 529/14 informaci o příslibu dotace na Protiradonové ozdravné opatření 
v Mateřské škole Měřín ve výši 1 065 036,‐ Kč, což představuje 100% nákladů z návrhu Smlouvy o dílo 



se zhotovitelem Stavofol s.r.o. Třebíč a Radontest s.r.o. Třebíč. Vzhledem k omezené časové možnosti 
akci realizovat a dále ke skutečnosti, že výše uvedení zhotovitelé  jsou držitelé oprávnění tyto práce 
provádět, vydané Státním úřadem pro  jadernou bezpečnost,  rozhodla RM uvedený návrh  smlouvy 
schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM 9‐3‐14 
 

4. RM projednala dle  č.j.518/14, 527/14 a 547/14  žádosti KÚ Kraje Vysočina k žádostem dopravce 
ICOM transport a.s. k udělení licencí veřejné linkové osobní dopravy na lince 760553 Jihlava‐Puklice‐
Kamenice‐Kamenice, Řehořov‐Měřín‐Velké Meziříčí, dále na lince 760552 Jihlava‐Kamenice, Vržanov‐
Kamenice‐Měřín a dále na lince 760591 Jihlava‐Polná‐Arnolec‐Měřín. RM rozhodla sdělit žadateli, že 
udělení licencí nemá žádné připomínky. Usnesení RM 9‐4‐14 
 

5. RM projednala dle  č.j. 519/14 žádost občanského  sdružení Rybáři Měřín o povolení pronajmout 
rybník Nový ve dnech 13. a 14. 9. 2014  společnosti AWA‐SHIMA CUP FEEDER na  rybářské  závody, 
které se konají ve spolupráci s Moravským rybářským svazem. 
RM rozhodla pronájem na uvedené dny povolit. Usnesení RM 9‐5‐14 
 

6. RM vzala na vědomí potvrzení výše pozastávky na akci Měřín – rekonstrukce kanalizace na ulicích 
Za Hřbitovem, Poštovní  a  Zahradní  firmě  Firesta  –  Fišer  v částce 224 923,‐ Kč. V případě  žádosti o 
uvolnění uvedené pozastávky bude předložena na jednání ZM. Usnesení RM 9‐6‐14 
 

7. RM vzala na vědomí dle č.j. 515/14 Stanovy SVK Žďársko, schválené na valné hromadě SVK Žďársko 
26. 3. 2014. Usnesení RM 9‐7‐14 
 

8.  RM  vzala  na  vědomí  dle  č.j.  503/14  návrh  Rozhodnutí  na  změnu  integrovaného  povolení  při 
nepodstatné  změně  zařízení  Provozní  jednotky  (farmy) pro  výkrm prasat Měřín  (AGROFARM,  a.s.)  
zaslané Odborem životního prostředí a zemědělství KÚ Kraje Vysočina. Usnesení RM 9‐8‐14 
 

9. RM rozhodla dle žádosti o pronájem pozemku č.j. 475/14 schválit návrh Smlouvy o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání na část pozemku parc. č. 455 v k.ú. Měřín s Ivo Horákem Náměstí 185 Měřín a 
pověřuje starostu podpisem. Záměr pronájmu byl zveřejněn 26. 5. 2014. Usnesení RM 9‐9‐14 
 

10. RM rozhodla pro výběr zhotovitele stavby Balinka II vyzvat k předložení nabídky firmy:  
Content Brno, Gremis Velké Meziříčí, Stylstav Křižanov, Building Velké Meziříčí, JCZ Maršovice, Atika 
Velké Meziříčí. Výběrové  řízení bude společné pro městys Měřín a SVK Žďársko. Dále RM  rozhodla 
jmenovat do tohoto výběrového řízení za městys členy komise: 
Ing. Jaroslav Pazdera, JUDr. Karel Dvořák, Ivo Rohovský a náhradníky: Roman Hnízdil, Karel Pacal, Ing. 
Jiří Servít.   Usnesení RM 9‐10‐14 
 

11.  RM    rozhodla  pro  výběr  zhotovitele  Protipovodňového  opatření  Měřín  vyzvat  k předložení 
nabídky  firmy Content Brno, Gremis Velké Meziříčí, Stylstav Křižanov, Building Velké Meziříčí,   SPH 
stavby Bystřice n.P. Dále RM rozhodla jmenovat do tohoto výběrového řízení členy komise:  
JUDR. Karel Dvořák,  Ing. Jiří Servít, Roman Hnízdil a náhradníky: Vladimír Krejčí,  Ivo Rohovský, Mgr. 
Petr Matějíček. Usnesení RM 9‐11‐14 
 

12.  RM  rozhodla  schválit  Dohodu  o  provedení  práce  na  zaměření  a  stavební  dozor  na  výstavbu 
chodníků a odpočinkové zóny v parku na Náměstí s Ivo Horákem, Náměstí 185 Měřín. 
Usnesení RM 9‐12‐14 
 

13. RM  rozhodla pověřit  výběrem poplatků  za užívání  veřejného prostranství  (prodejní  stánky) při 
konání pouti v roce 2014 Klub českých turistů Měřín. Usnesení RM 9‐13‐14 
 
14. RM vzala na vědomí   dle  č.j. 555/2014 Hydrogeologické vyjádření na pozemek parc.  č. 1073/3 
v k.ú. Měřín předložený  firmou GEON s.r.o. k návrhu  likvidace dešťových vod vsakováním z objektu 



Kulturní dům Měřín na uvedeném pozemku. Hydrogeologické  vyjádření bude postoupeno Odboru 
výstavby a ÚP MěÚ Velké Meziříčí. Usnesení RM 9‐14‐14 
 

15.  RM  vzala  na  vědomí  požadavky  RTS  a.s.  Brno  k poskytnutí  podkladů  a  další  součinnosti 
k výběrovému řízení na výběr zhotovitele stavby Kulturního domu Měřín a dále výběrového řízení na 
výběr  poskytovatele  úvěru  na  akci  Kulturní  dům Měřín.  RM  pověřuje  starostu,  aby  ve  spolupráci 
s úřadem městyse poskytl požadované podklady. Usnesení RM 9‐15‐14 
 

16. RM vzala na vědomí termíny 20. 6. 2014 a 8. 7. 2014, kdy je možná prohlídka areálu bývalé Galy 
před konáním veřejné dražby 22. 7. 2014. Dražební vyhláška bude mailem zaslána všem členům ZM a 
členům Komise pro výstavbu a rozvoj. Usnesení RM 9‐16‐14 
 

17. RM projednala dle č.j. 537/14 žádost Státního pozemkového úřadu, pobočka Žďár nad Sázavou o 
vyjádření  (souhlas, nesouhlas)  s provedením pozemkových úprav na části pozemků v k.ú. Pustina u 
Měřína. RM doporučuje ZM s navrženými pozemkovými úpravami nesouhlasit. Usnesení RM 9‐17‐14 
 

18.  RM  projednala  dle  č.j.  538/14  Žádost  TJ  Jiskra Měřín,  oddílu  kopané  o  finanční  příspěvek  na 
vybudování  automatického  závlahového  systému  travnatého  fotbalového  hřiště.  RM  rozhodla 
předložit žádost na jednání ZM. Usnesení RM 9‐18‐14 
 

19.  RM  rozhodla  dle  č.j.  553/2014  schválit  návrh  Rámcové  dohody  o  poskytování  služeb 
elektronických komunikací s Telefónika Czech Republik, a.s. Usnesení RM 9‐19‐14 
 

20.  RM  rozhodla  dle  č.j.  554/2014  schválit  Rámcovou  kupní  smlouvu  se  STAVMAT  IN  Brno  na 
dodávku stavebního materiálu (dlažby). Usnesení RM 9‐20.14 
 

21. RM rozhodla dle č.j. 542/14 schválit návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet Ústí 
nad  Labem pro uložení plynárenského  zařízení na poz. parc.č. 118, 135, 187/3 a 1294/1 vše v k.ú. 
Měřín. Usnesení RM 9‐21‐14 
 

22.  RM  rozhodla  dle  č.j.  552/2014  schválit  Příkazní  smlouvu  č.  09/2014  s Ing.  Hanou  Veselou  na 
přípravu, zpracování a vyhodnocení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – Měřín 
Balinka protipovodňová opatření. Usnesení RM 9‐22‐14 
 

23. RM rozhodla uzavřít  havarijní pojištění na zametací stroj Usnesení RM 9‐23‐14 
 

24. RM rozhodla stanovit termín jednání ZM na 25. 6. 2014 od 17,00 hodin Usnesení RM 9‐24‐14 
 

 
Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech  
23.05. – 24.05.2014  v obci   M ě ř í n 

       

 

1. KDU – ČSL         32,81 %    6.   Piráti    5,86 % 
2. ANO    15,23 %    7.  ODS     5,08 % 
3. ČSSD      9,77 %     8.  Úsvit    3,91 % 
4. KSČM      9,38 %     9.  SZ      2,73 % 
5. TOP 09,STAN    8,20 %      10. Svobodní    1,95 % 

 

Volební účast :      16,48 % 

 
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ se uskuteční na podzim tohoto roku a to : 

10. a 11. října 2014 



 
AKCE  NA RADNICI 
 
Vítání občánků 
 

  Dne 15.06.2014  proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Měřína slavnostní přivítání 
narozených občánků mezi spoluobčany našeho městyse . Přivítali jsme celkem    14 dětí   ‐     
2 děvčátka – Nikol a Anna   a  12 chlapečků – Adam, Tobiáš, Václav, Vojtěch, Daniel, Radek, 
Jan, Vítek, Jakub, Filip.  
  Ke slavnostní atmosféře přispěl také kulturní program , který si připravily děti 
z mateřské školy pod vedením paní učitelky Štreitové a děti z pěveckého a 
 hudebního kroužku  LŠU pod vedením paní Krejzlové.  
  Maminky byly na závěr obdarovány kytičkou a dárečky pro svá děťátka. 
************************************************************************** 
Žádáme rodiče dětí, které se narodí  po 15.červnu 2014 , aby přinesli na radnici rodný list 
dítěte k zapsání občánka do evidence obyvatel Městyse Měřín. 

**************************************************************** 
Rozloučení s MŠ 
 

Dne 16.června.2014 proběhlo v obřadní síni Městyse Měřín slavnostní vyřazení 
předškoláčků z mateřské školy. Pasovat je na školáky přišel do obřadní síně pan rytíř v celé 
zbroji‐ brnění i s přilbicí a mečem ‐se svou krásnou baronkou a zbrojnošem. Děti  předvedly ,  
co se ve školce naučily – básničky, písničky, počítání, barvy  a od svých učitelek  dostaly 
vysvědčení za celou docházku do mateřské školy a od paní baronky dukát. 

Nakonec si všichni  společně zazpívali a děti obdržely od městyse Měřín i dárečky. 

 

Ukončení školní docházky 
 

Ve středu 25. června 2014 se v obřadní síni uskutečnilo slavnostní předávání 
posledního vysvědčení žákům devátých tříd.  49 deváťáků se rozloučilo se  se svými třídními 
učitelkami za účasti zástupců školy a městyse Měřín. Obě třídy doplnily tento obřad svým 
kulturním programem. 

 
 
 
   
LÉTO –PRÁZDNINY –DOVOLENÁ ‐LÉTO –PRÁZDNINY –DOVOLENÁ ‐ LÉTO –PRÁZDNINY – DOVOLENÁ 
 
 

Redakce Měřínského zpravodaje , vedení a zaměstnanci radnice přejí 
všem občanům krásné prožití léta a dětem nezapomenutelné prázdniny. 
 
 
LÉTO –PRÁZDNINY –DOVOLENÁ ‐LÉTO –PRÁZDNINY –DOVOLENÁ ‐ LÉTO –PRÁZDNINY – DOVOLEN 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

STAVEBNÍ OBNOVA KAPLE PANNY MARIE SNĚŽNÉ V MĚŘÍNĚ 

V roce 2014 dojde ke stavební obnově kaple Panny Marie Sněžné v Měříně. Stavební 
obnovu celého objektu bude provádět Ateliér obnovy památkových měst a objektů, Jiří 
Niesyt, Radostín nad Oslavou. Stavební práce začnou pravděpodobně v měsíci srpnu 2014. 
Bude proveden archeologický průzkum, oprava základů kaple, venkovní odvlhčení stavby a 
další přípravné práce. Dále bude provedena repase /odborná oprava/ dveří a oken. Veškeré 
vnitřní zařízení, tzv. mobiliář, bude uložen během oprav na měřínské faře. V kapli dojde 
k výměně dlažby, která bude nahrazena dlažbou cihlovou. Tato rozsáhlá generální 
rekonstrukce si vyžádá nemalé finance. V roce 2014 se bude na těchto přípravných pracích 
prozatím podílet Římskokatolická farnost Měřín /100 tisíc/ a městys Měřín /33 tisíc/. 
Předpokládá se, že v dalších letech to bude i dotace státu.  

 Ohlédněme se do historie této drobné sakrální stavby raně barokní kaple P. Marie 
Sněžné, která svojí výtvarnou formou dotváří soubor církevních staveb regionu. Původně její 
název byl „špitální kaple“ raně barokních tvarů, jejíž vznik na základě archivních pramenů 
možno směřovat do období let 1690-1724. Proč ještě dodnes tu a tam slyšíme název špitální 
kaple? Na dnešní farské zahradě byl postaven v r.1690 špitál pro chudé a nemocné občany 
měřínské obce. Proti špitálu přes silnici byla postavena v uvedeném období kaple p. Marie 
Sněžné. Do kaple docházeli obyvatelé špitálu na bohoslužby a k modlitbám. Lze 
předpokládat, že také zbožní občané obce za tímto účelem kapli navštěvovali. Léta ubíhala a 
„zub času“ měl na kapli negativní dopad. Ve dvacátých letech 20.století došlo k nepříliš 
zdařilé výměně konstrukce krovu, během níž nebyla již obnovena věžička, kterou do té doby 
kaple měla. Těmito stavebními zásahy nebyla stavba dotčena výraznou stavební proměnou a 
uchovala si tak dodnes svůj původní barokní vzhled z doby výstavby. V novodobých dějinách 
došlo k několika menším opravám, které však nezasáhly do hmoty budovy a samotná budova 
kaple se dochovala opět ve velmi autentické podobě. V interiéru kaple se dochoval zjevně 
původní mobiliář – hlavní oltář a lavice z přelomu 17. a 18. století. Mezi jediné degradační 
zásahy se tak řadí pouze zhotovení nového, řemeslně nepříliš zdařilého krovu a odstranění 
věžičky. Tento stav ale umožňuje kapli plně rehabilitovat v duchu stavebních tradic, včetně 
výstavby nové věže. 

 

 

 

 



 První dosud zjištěná písemná zpráva o kapli však pochází až z počátku roku 1724, kde 
je doslovně uvedeno v jazyce latinském: „Také bych si přál, aby mohly být v brzku konány 
obřady v kapli zbudované naproti Měřínskému špitálu a již úplně hotové.“ /asi přání 
tehdejšího kněze/ Podle těchto archiválií by bylo možné její vznik se značnou přesností 
položit do počátku roku 1724. Podle historika Wolného je možné rámcově upřesnit podobu 
kaple, kde se praví: „Kaple byla vybavena jedním oltářem a jedním zvonkem umístěným na 
věžičce.“ Shodné informace přináší i Augustin Kratochvíl ve Vlastivědě Moravské. Také zde 
je zmínka o jednom oltáři a zázračným obrazem Panny Marie, původem snad z Říma, dále 
vížka, v ní jeden zvon, /ulitý ve Znojmě/ pořízený Měřínskými občany po požáru v r. 1768. 
Jak je již výše uvedeno, ve dvacátých letech 20. století byla provedena větší rekonstrukce 
kaple. Během těchto oprav byl obnoven krov a sejmuta věžička, která již nebyla obnovena. 
V interiéru kaple byla položena nová dlažba a provedeno vymalování. Znovu byl zavěšen pod 
valbovou stříšku, umístěnou v ose severovýchodního štítu, zvon. /věžička již neexistovala/ 
Dodnes slouží jako umíráček a pochází z neznámé kaple v Chebu a do měřínské kaple byl 
instalován po roce 1945. Byl ulit v první čtvrtině 19. století v chebské dílně Elizabety Di 
Valle. 

 Tolik stručné dějiny kaple Panny Marie Sněžné. 

Mgr. Oldřich HNÍZDIL 
kronikář městyse 

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

Rubrika: „Co se bude v měsících červenci a srpnu roku 2014 v obci dít.“ 
Bude : 

1.  provedeno protiradonové opatření v mateřské škole 
2. realizováno výběrové řízení na inženýrské sítě v lokalitě Balinka II 
3. realizováno výběrové řízení na Protipovodňové opatření Měřín 
4. pokračovat příprava výběrového řízení na poskytovatele úvěru a zhotovitele stavebních prací 

pro budovu Sokolovny 
5. zahájena a dokončena rekonstrukce místní komunikace ul. Jihlavská 
6. zahájena úprava chodníků na spodní části Náměstí 
7. zahájení výstavby kanalizace v Pustině 

 
Odpověď na financování TJ Jiskry Měřín z minulého čísla zpravodaje z rubriky „Starosta obce 
odpovídá na dotazy občanů, položených v dotazníkovém řízení.“ 
 
Celkové náklady TJ Jiskra Měřín  za rok 2013 dle účetní organizace :    ‐ 710.600,‐ Kč 
 
Dotace obce :  ‐ úhrada nákladů na údržbu hřiště dle dokladů      +117,787,‐ Kč 
    ‐příspěvek  na družstvo mladší , starší přípravky, 

 žáků  a dorostenců v počtu 120 dětí        +  82.213,‐ Kč 
Vlastní náklady TJ Jiskra :  
energie,  cestovné, rozhodčí, nájemné,hostování, poplatek FAČR  
a ostatní  náklady ( dresy, čistící a prací prostředky atd.) zajišťované 
 TJ Jiskra Měřín mimo obec  z  nájmů, reklam, zábav, sponzorských  darů, 
 vstupného na zápasy, dotací a příspěvků na činnost z OTS. apod.)    +510.600,‐ Kč 
 



ODPADY …………………….. 

  V loňském roce městys Měřín  započal se snahou zvýšit kapacitu sběrných míst 

v Měříně a Pustině pro tříděný odpad a dát možnost místním podnikatelům zapojit se do 

systému sběru tříděného odpadu v obci. Výsledky této snahy se dostavily až v roce letošním. 

  V areálu stavebnin firmy AVAX s.r.o jsou přistaveny další  velkokapacitní kontejnery a 

to na plast a papír. Do konce letošních prázdnin bude přidán  kontejner i na sklo. 

  Máme přislíbeno i několik   1 100 litrových kontejnerů pro navýšení počtu stávajících 

kontejnerů na sběrných místech. 

  Z těchto skutečností vyplývá následující: 

‐ Pro občany :    Pokud budete likvidovat větší množství papíru, plastu nebo i 
skla – odvezte tento odpad do kontejnerů ve stavebninách  
AVAX s.r.o. Uvolníte tak místo pro ukládání menšího 
množství tohoto odpadu  ve sběrných hnízdech po obci. 
Ukládání tříděných  odpadů pro Vás je zdarma. 

 

‐ Pro podnikatele – Pokud budete chtít  Váš  plast, papír nebo sklo, které 
 produkujete ze svého podnikání ukládat do nádob městyse 
Měřína, dostavte se do kanceláře radnice ke zjištění 
podmínek, za kterých se můžete zapojit do systému likvidace 
tříděného odpadu obce a sepsání příslušné smlouvy. Tato 
smlouva bude pro Vás  dostatečným dokladem pro případné 
kontroly z oblasti odpadového hospodářství. 
Roční poplatek za uložení výše uvedeného odpadu je 
stanoven na 800,-Kč bez DPH. Za rok 2014 je poplatek 400,- 
Kč bez DPH. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Tašky na třídění odpadu 

V kanceláři radnice je pro občany 
k prodeji 50 ks souprav tří tašek  
na třídění odpadů z domácností. 

              Prodej bude zahájen 7.7.2014. 
 
              Cena za 3 ks těchto tašek je 40,‐ Kč. 
 
 
*************************************************************************** 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Blahopřání 
 
Hlasování do 10. ročníku ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní 
počin roku 2013“ bylo ukončeno. Zasláno bylo 7 324 platných hlasů, z toho 3 252 pro 
kategorii Kulturní aktivita.  Slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního desátého ročníku  
se uskutečnilo dne 27. 5. 2014 v Muzeu Vysočiny Třebíč.  

 V kategorii Kulturní aktivita  se na krásném druhém místě v pořadí  
umístnil program Měřínský živý betlém. Současně byl tento program 
vybrán do  přeshraniční soutěže týkající se aktivit na Vysočině a v Dolním 
Rakousku. 

Zveřejňujeme prvních pět  umístěných v dané kategorii: 

 
Výsledky ankety Zlatá jeřabina 2013 v kategorii: 
Kulturní aktivita 
 
1. Soul of Dancers / Chotěboř 
2. Měřínský živý betlém / Měřín 
3. 27. Novoroční varhanní koncert / Třebíč 
4. 8. ročník mezinárodního setkání uměleckých kovářů 
    Brtnické kovadliny / Brtnice 
5. Flaming Nights 2013 / Třebíč 
 
         Blahopřejeme všem 71 účinkujícím a děkujeme za 
krásnou reprezentaci naší obce. 
 
 
 
 
 

JEDNOTA – SD VELKÉ MEZIŘÍČÍ – NÁKUPNÍ STŘEDISKO V MĚŘÍNĚ 
 

NABÍZÍ : 
‐ Platba kartou 
‐ Dobití telefonu 
‐ Platba složenek 
‐ Výběr hotovosti při nákupu nad 300,‐ Kč 
‐ Prodej telefonních karet 
‐ Coop mobil 

 

 

Oznámení České spořitelny a.s. – pobočky Měřín 
Dovolujeme si Vás upozornit, že pobočka v Měříně bude ve dnech 

14. až 25. července 2014 
z provozních důvodů   u z a v ř e n a. 

Pro správu svých účtů využijte prosím internetové nebo telefonní bankovnictví – službu 
SERVIS 24.  
K dispozici Vám bude také blízká pobočka ve Velkém Meziříčí. Děkujeme za pochopení. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dětský den v Pustině  
 
Dne 14. 6. 2014 proběhl v Pustině již tradiční Dětský den. Letos nás navštívilo 130 dětí v 

doprovodu rodičů.  
Jako každoročně byl připraven soutěžní okruh, letos se sedmi stanovišti, kde děti plnily různé 

úkoly, za jejichž splnění dostaly odměnu. První stanoviště, jako obvykle, bylo zajištěno ve spolupráci s 
hasiči z Měřína. Celý soutěžní okruh se nesl v duchu řemesel, děti zde mohly potkat kominíka, 
opraváře, pekařku, květinářku či elektrikáře.  

Pořadatelé připravili na hřišti spoustu dalších atrakcí, které děti mohly vyzkoušet po 
absolvování okruhu. Nechyběl zde skákací hrad ani skluzavka. Na vedlejší louce byla připravena 
lukostřelba a jízda na koních, kterou si mohli vyzkoušet i rodiče. Nově zde přibylo malování na obličej, 
které se dětem velmi líbilo.  

Na celé odpoledne byl zajištěn zajímavý a poučný program. Nejprve nás navštívila skupina 
šermířů, která zahájila program výstřelem z historického děla a předvedla několik soubojů s 
dobovými zbraněmi. Dalším nezapomenutelným zážitkem byla ukázka výcviku záchranářských psů 
(např. vyhledávání předmětů, útok na rukáv,…). Nechybělo zde ani taneční vystoupení. Celé 
odpoledne bylo prokládáno různými soutěžemi, např. přetahování lanem, běh v pytlích, chůze na 
chůdách či skákání přes švihadlo.  

Vyvrcholením celého dětského dne bylo losování tomboly, která byla letos opravdu bohatá. 
Hlavní cenou byl bazén Marimex Hawai.  

 
Těšíme se, že nás opět navštívíte příští rok. Tímto pořadatelé také děkují všem sponzorům, 

kteří přispěli k zorganizování této akce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oslavy 140. Výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Měřín 

  V letošním roce slaví náš sbor 140.výročí založení. 
Program oslav : 
Sobota 12. července 2014 v 17.00 hodin –  mše svatá za hasiče a žehnání 
              nového zásahového auta. 
            v 19.00 hodin – slavnostní schůze 
 
Neděle 20. července 2014 
 

Oslavy pro veřejnost na starém rybníce. 
Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici. 
13.00 hodin – Slavnostní průvod. 
       Projevy zástupců SDH, městyse a hostů. 
       Statická ukázka požární techniky. 
       Ukázky sportovních a zásahových činností hasičů. 
       Posezení s živou hudbou p. Vencelidese z Nového Veselí. 
 
Něco z historie sboru v Měříně 
  Hašení požárů nebylo do konce 18.století organizované, protože nebylo cvičených a 
školených sil v obci, řádného vedení, ukázněného hasičského oddílu ani hasících strojů. Lidé 
si pomáhali svépomocí a řízení záchranných prací a hašení požárů měl na starosti purkmistr 
s radními. 
  Velký požár 22. června 1810 donutil obecní radu s purkmistrem v čele, aby se starali o 
hasící  přístroje.  Proto  obec  v roce  1813  koupila  ruční  stříkačku,  které  se  začalo  říkat 
„šplichač“.  V roce 1872 koupila obec od firmy R.A.Smejkal novou stříkačku za 1.100 zlatých. 
Stříkačka  byla  za  přítomnosti  všech  hodnostářů  obce  zkoumána  a  dne  3.března  1873  za 
dobrou uznána. Vedle toho měla obec ještě jednu stříkačku ruční trakařovou. 
  Obec se starala o hasící zařízení, aby se požáry podařilo zdolávat a zabránilo se  tak 
velkým majetkovým  škodám občanů. Chyběl už  jenom organizovaný  sbor, utvořený  z těch 
občanů, kteří by dobrovolně, obětavě a  s láskou pracovali pro dobro  svých  spoluobčanů a 
často s nasazením svého života zachraňovali nejen majetek ale  i životy svých bližních. A tak 
došlo k založení sboru dobrovolných hasičů v obci. Stalo se tak v roce 1874 zásluhou Josefa 
Krátkého a Cyrila Šoba. Vzniklo tak bratrstvo, které svými činy konanými dobrovolně z lásky 
k bližnímu,  svou  pomocí  při  zdolávání  a  zabraňování  požárům,  činností  samaritánskou  a 
pomocí při jiných živelných pohromách se trvale zapsalo do dějin městečka. 

  Sbor byl založen 4. října 1874 a ještě téhož dne sepsal sbor dobrovolných 
hasičů stanovy a dne 11. října 1874 obecním výborem byly potvrzeny. Starostou 
obce byl tehdy Josef Mollák jirchář a rolník v Měříně. V době založení měl sbor 
25 členů.  
  Toto je ve zkratce popsán vznik sboru v naší obci. 
  V letošním roce má sbor 72 členů včetně dětí. 
 

Vaněk Zdeněk              Pospíchal Karel 
starosta              velitel 



Okénko mateřské školy 
 

       I letos jsou  prázdniny už za dveřmi Do první třídy od nás odchází 32 dětí.  
Tolik dětí bylo také přijato v květnu  do MŠ na volná místa. Dál pokračuje provoz 
i ve třídě ve dvoře obecního úřadu. I díky ní byly přijaty všechny přihlášené děti, 
nikoho jsme nemuseli odmítnout. 
       Konec roku probíhá v MŠ tak trochu tradičně, děti byly na výletech, ti starší 
na letišti a ti mladší v ZOO .               

Pohádkou jsme oslavili nejen  Den dětí, ale i závěr roku. Ve  třídě Skřítků , 
kde jsou 2 integrované děti, probíhal dál projekt  arterapie a muzikoterapie. Byli 
jsme se podívat na  ovečky u Pužů , u rybníka- za vodníkem  Volšovečkem , 
přijeli za námi naši dobrovolní hasiči .  

Na obecním úřadě se paní Oulehlová a Klimešová  rozloučily s předškoláky   
a proběhlo pasování dětí na školáky, které díky obětavosti tatínka pana Fraje a 
jeho přátel historického šermu, bylo pro děti velkým překvapením. 
Děkujeme všem. 

Abychom měli na sebe památku, proběhlo i společné fotografování. 
Na praxi u nás byla jedna studentka pedagogické školy. 
 
       Než začne nový školní rok, uskuteční se úvodní rodičovská schůzka 
dne 27.8.2014 v MŠ Měřín, v 15.00 hod.  

Všechny nové  děti, které po prázdninách nastoupí , by měly mít zažité 
základní hygienické návyky – dovedou si říci na WC, umí jíst lžící a pít z hrnečku 
a částečně se sami oblékat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za kolektiv MŠ Měřín přeji všem krásné prázdniny a nashledanou v novém 
školním roce.                                                  Jana Janů 



Zprávy ze základní školy 

V pondělí 28. dubna proběhl na druhém  stupni Den Země. Každý  ročník měl zadané  téma, 

které měl  zpracovat.  Šesťáci  se  vydali na  Šebeň,  kde  se  seznamovali  se  životem mravenců  v jejich 

přirozeném  prostředí.  Sedmáky  vysadil  autobus  v Balinách  a  prošli  naučnou  stezku  až  do Velkého 

Meziříčí. Cestou měřili průtok Balinky, vydatnost pramene studánky, pozorovali  rostliny a živočichy 

v tomto  lužním  lese.  Tématem  osmáků  bylo  dřevo  –  navštívili  netínskou  pilu  a  prohlédli  si  různá 

stadia  růstu  dřeva  přímo  v lese.  Pro  žáky  devátého  ročníku  byla  připravena  exkurze  na  čističce 

odpadních vod v Pustině. Všechny  ročníky svoje nové poznatky zpracovaly do materiálů, které  jsou 

vystaveny na školních chodbách.  

 

 

 

 

 

 

Ve středu 30. dubna jsme opět po dvou letech vyrazili na prohlídku hlavního města Rakouska 

– Vídně. Tentokrát jsme měli program trochu zkrácený, protože všichni chtěli stihnou večerní pálení 

čarodějnic. Po příjezdu do Vídně nás autobus vysadil nedaleko císařského paláce Hofburgu a my jsme 

prošli  celým historickým  centrem. Viděli  jsme vídeňské  fiakry, kostel  svatého Štěpána, hlavní  třídu 

Příkopy i vídeňský orloj. Měli jsme s sebou průvodce, který o některých památkách zajímavě vyprávěl. 

Pak jsme přejeli do zábavního parku Prátr, kde jsme strávili zbytek odpoledne. Počasí bylo nádherné, 

takže jsme společně prožili krásný den. 

Na konci května  se žáci 8.  ročníků  zúčastnili programu  Informačního poradenského centra 

při Úřadu  práce  ve  Žďáře  nad  Sázavou.  Každé  třídě  byl  určen  dvouhodinový  program,  který  byl 

zaměřen na získávání informací ohledně dalšího studia po ukončení základní školy. Žáci měli možnost 

si vyhledávat samostatně  informace, ptát se pracovnice  informačního centra a získat širší přehled o 

problematice, kterou budou  za několik měsíců  řešit. Další  částí pobytu ve Žďáře nad Sázavou byla 

prohlídka místních zajímavostí a památek. 

Naši  žáci  se  zúčastnili  několika  atletických  utkání  škol  z   blízkého  i  vzdálenějšího 
okolí. Žáci 4. a 5. tříd bojovali ve  fotbalovém McDonaldś Cupu a v okrskovém kole obsadili 
druhé místo, v okresním kole  jim  těsně uniklo medailové umístění. Další  soutěží byl Pohár 
rozhlasu v atletice, kde naše starší žákyně obsadily se svými vynikajícími výkony druhé místo. 
Stejné místo obsadili i v atletickém víceboji, kde Lenka Švestková z 8. B přímo zazářila – byla 
druhá mezi  jednotlivci.  Zúčastnili  jsme  se  také    turnaje  školních  lig miniházené.  Turnaje 
se účastnila  všechna  družstva 1.,2.  a  3.  ZŠ VM, Měřín  a  Křižanov.  Zápasy  byly  ve  volných 
chvílích  doplněny  obratnostními  soutěžemi,  které  zajistil  DDM  Velké  Meziříčí.  Naši  malí 
miniházenkáři  v  konkurenci  ostatních  mužstev  určitě  obstáli.  Po  ukončení  dostal  každý 
účastník pamětní list.  



V pondělí  26.  června  navštívili  žáci  devátého  ročníku  Prahu.  Hlavním  cílem  byla  návštěva 

Poslanecké  sněmovny  a  Senátu  Parlamentu  České  republiky.  Měli  objednanou  prohlídku 

s průvodcem. V informačním centru PS zhlédli film o českém parlamentarismu a pak si prošli jednací 

prostory i místa, kam obvykle nemohou televizní kamery. V senátu pak obdivovali historické prostory, 

které  jsou  nově  opravené  a  slouží  k reprezentaci  našich  zákonodárců.  Po  absolvování  těchto 

prohlídek se prošli historickým centrem našeho hlavního města. Vydařilo se počasí a všichni si určitě 

odnesli mnoho dojmů z míst, kam se běžný člověk běžně nepodívá. 

V jarních měsících byla vyhlášena výtvarná celoškolní soutěž na téma Časostroj, aneb Hodiny 

tikají. V zadání bylo vytvoření funkčního časostroje, který bude zajímavý z výtvarného  i technického 

hlediska.  V každé  třídě  byla  vytvořena  pětičlenná  skupina,  která  měla  zadané  téma  co  nejlépe 

realizovat.  Někteří  k tomu  přistoupili  skutečně  velmi  zodpovědně  a  po  několik  týdnů  sháněli 

součástky,  vylepšovali  svůj  původní  nápad  a  vytvářeli  stroje,  které  byly  téměř  dokonalé. Výsledky 

jejich  práce  pak  posoudila  komise  složená  z vedení  školy  a  učitelů  výtvarné  výchovy.  Protože 

rozhodování bylo  velmi  těžké, bylo nakonec  vyhlášeno několik  vítězů  a  všichni dostali  za odměnu 

dort. 

V lednu se žáci 7. A   rozhodli, že budou v následujících šesti měsících podporovat třebíčský 

útulek pro opuštěná a týraná zvířata, a to jak materiálně, tak finančně. Zřídili si zvláštní kasičku, kam 

vhazovali drobné mince, a v průběhu  jednotlivých měsíců nasbírali  to,  co v útulku potřebují –  rýži, 

těstoviny,  piškoty,  konzervy,  staré  ručníky  a  povlečení  a  také  hračky.  Každý  měsíc  byla  sbírka 

odvezena do útulku a vybrané peníze poslány na  transparentní účet. Na webu útulku www.utulek‐

trebic.cz se pak objevily fotografie a poděkování. V květnu se sedmáci v útulku také cestou z výletu 

zastavili a prohlédli si místo, kam putovala jejich podpora. Celkem vybrali 1250,‐‐ Kč a několik desítek 

kilogramů potravin a pamlsků. 

Také letos nastává pro žáky devátých ročníků po přijímacích zkouškách volnější období, kdy je 

čas na aktivity, které před zkouškami nebylo možné pro jejich časovou náročnost uskutečnit. Jednou 

z nich  je vyzkoušení si role učitele prvního stupně. Jde o  jeden den, kdy deváťáci obsadí sborovnu, 

kde stráví dopoledne opravováním zadaných úkolů, kopírováním pracovních listů a hovory o tom, jak 

je která třída poslouchala či neposlouchala. Tomuto dni však předchází několikatýdenní příprava na 

vyučování,  jejíž pracnost většinu překvapí. Někteří si totiž myslí, že si před mladší spolužáky postaví 

jen se seznamem internetových odkazů a tím zaplní 45 minut, kdy je mají něčemu naučit. Že to není 

tak jednoduché, to si vyzkoušela většina deváťáků ve druhé polovině června.  

 

 

 

 

 

 

 



Na  19.  června  si  žáci  9.  B  připravili  pro  svoje  mladší  spolužáky  z prvního  ročníku  hravé 

dopoledne.  Nazvali  jej  S piráty  kolem  světa.  Náplň  a  pomůcky  si  vymýšleli  v hodinách  výtvarné 

výchovy  pod  vedením  paní  učitelky  Věry  Hugové.    Prvňáčci  mohli  na  jednotlivých  stanovištích 

navštívit různé části světa od Grónska až po Austrálii. Na chvíli se mohli stát archeology, Eskymáky na 

sněžnicích,  matematiky  u  starých  Mayů  či  zlatníky  u  Aztéků.  Děti  se  seznámily  s vynálezy  a 

potřebnými  pomůckami,  které  k životu  užívali  piráti.  Po  splnění  úkolů  na  stanovištích  děti  hledaly 

poklad jako zaslouženou odměnu. 

Poslední dvě akce tohoto školního roku proběhnou v týdnu od 23. června. Bude to celoškolní 

projektový  den  s názvem  Ochrana  člověka  za  mimořádných  okolností  a  rozloučení  s deváťáky 

formou posledního zvonění a předání pamětních listů a vysvědčení. 

Na závěr mi dovolte popřát všem krásné prázdniny plné slunce a pohody a šťastné vykročení 

do nového školního roku 2014/2015. 

            Mgr. Iva Kolářová 

 

F A R N Í   O K É N K O ………………………………………………………………… 

 
Zázrak všedního dne 

Pozoroval jsem jednu květinu, která byla ve stínu. Její květ byl zavřený, ne příliš zajímavý.  Pak na 

květinu zasvitlo slunce. Květ se před očima otevřel, jakoby hltal jeho paprsky a ukázal svou krásu 

k radosti těch, kdo tento zázrak otevření viděli.  

Je to tak prosté, každodenní, všední. Vstupujeme do času prázdnin, dovolených, volna, snad podle 

našich představ. Vnímám tento čas i jako příležitost, abychom objevovali a odkývali krásu všeho toho 

krásného, co je v nás, ve druhých lidech, v přírodě, a také v Bohu. Jen přemýšlím o tom, jak se jmenují 

ty „sluneční paprsky“, které mají takovou moc nejen odkrývat krásu, která v lidech, ve stvoření, ale 

dokonce i v Bohu je, a jak mohu krásou obohatit druhé.  

Přeji všem radostný a požehnaný čas volna.  

                                                                                                                     Mgr. Josef Havelka, farář 

 

Co je za námi:  

Svátost křtu v našem kostele přijali: Adam Matěj Zlámal, Radek Petr Chalupa, Vojtěch Krejčí, Adriana  

Marie Servítová 

Svátostný sňatek v našem kostele uzavřeli: Milan Souček z Velkého Meziříčí a Aneta Strnadová 

z Měřína; Lukáš Soukup z Brna a Markéta Čížková z Měřína; Miloš Smejkal z Měřína a Věra Večeřová 

ze Žďáru nad Sázavou.  

Na poslední cestě jsme doprovodili: Františka Řezníčka z Pavlínova, Boženu Hladíkovou z Měřína, 

Karla Peterku z Pavlínova, Františka Doležala z Brna, Jana Peterku z Černé, Jana Frejlicha z Blízkova, 

Marii Cahovou z Měřína  



Co je před námi: 

Významným prázdninovým dnem bude slavnost svatého Cyrila a Metoděje, kteří v 9. století vstoupili 

do dějin naší země.  Jejich působení je spojeno nejen s hlásáním víry v Boha, ale díky písmu, které 

vytvořili, zasahují do kulturního dědictví naší země. A snad je dobré, abychom se trochu více podívali 

na minulost, ze které jsme vzešli, abychom porozuměli přítomnosti i budoucnosti.  Dobře víme, jak je 

pro člověka, kterého opouští paměť, obtížné žít, jak se mění jeho kultura života.  A není to příliš 

nebezpečné, pokud by národ ztratil svoji paměť?  

Bohoslužba na Slavnost svatého Cyrila a Metoděje budou v 9:00 hodin.  

Pro školní děti chystáme o prázdninách dny na faře.  Rozpisy jednotlivých dnů budou na nástěnce 

pod věží kostela.  Jedná se o den tvoření, her, společných zážitků.  Účastnit se mohou všichni, kdo 

v ten den budou doma.  

Účastnit se můžeme i pěších poutí do Kostelního Vydří v červenci a do Netína v srpnu.  

V srpnu by měla začít první fáze opravy kapličky u silnice. Letos by se jednalo o odstraněné vlhkosti ‐ 

sanaci zdiva.  

 

Toulky děkanstvím 

Soutěž Toulky děkanstvím probíhá na území Děkanství Velké Meziříčí od 30. 6. 2014 do 31. 
8. 2014. 

 
V letošním roce jsou do šestého ročníku Toulek zapojena místa, která jsou zasvěcena sv. Panně 
Marii: Velké Meziříčí – Fajtův kopec, Kadolec, Pyšel, Krásněves, Dědkov, Osová, Netín, Březí, 
Rousměrov, Měřín. 
  
Na vybraných deseti zajímavých místech tohoto děkanství budou připravena speciální razítka, která 
soutěžící musí otisknout do své soutěžní karty. K tomu ještě musí odpovědět i na příslušnou otázku. 
Pokud to splní a odešlou do slosování, mohou vyhrát věcné ceny. 
  
Soutěžní karty budou v kostele sv. Mikuláše, na informačním centru ve Velkém Meziříčí, ve farních 
kostelích a na cílových místech. Nápovědy k soutěžním otázkám jsou vždy na cílových místech, 
internetu, apod. Výherci budou vylosováni na farním dni 7. 9. 2014. 
  
Výhry v této soutěži jsou: rodinný výlet, vitamíny, rodinný oběd v restauraci, bezdrátový router, 
knihy, hry, puzzle, drogerii, DVD, školní potřeby, fotoalbum, domácí potřeby, trička, sladkosti, 
plyšáky, poukázky, jídlo pro zvířata a mnoho dalších cen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TURISTICKÝ PRŮVODCE, js – DÍL ČTVRTÝ 

Přechod Otínské pahorkatiny. (Z Pavlínova do Otína, přes Kovandův kopec). 

Otínská pahorkatina má podkovovitý tvar o průměru asi 4 kilometry a rozkládá se z východu od Otína 
až po Brodek a z jihu od Svatoslavi  po Chlumek. Uprostřed této pahorkatiny se nachází Pavlínov.  

Přechod začíná v Pavlínově, odkud vycházíme po silnici směrem na Horní Radslavice. Nad 
Pavlínovem za posledními domy a křížem odbočíme doprava na polní cestu. Ještě než odbočíme 
můžeme vyjít po silnici až nahoru, tam odbočit doprava, volně projít po lukách na Jalovcovou horu (V 
Horách), (585, GPS - 49°20'48.371"N, 15°53'33.995"E). Není ničím význačná, jalovec se zde 
nevyskytuje, ale je odtud pěkný výhled na Kovandův kopec, na Kříby a na Pavlínovskou horku. Nyní 
pokračujeme od Pavlínova na vrchol Posekaný. Jdeme polní cestou, která po 250 metrech přejde 
v lesní a tam na prvé křižovatce se dáme vpravo. Po 500 metrech se cesta stáčí doleva a v těchto 
místech odbočíme doprava k vrcholu, po nevýrazné lesní cestě, asi 250 metrů nahoru (v azimutu 
254°), což je přibližně jihozápadním směrem, až na vrchol Posekaný (640, GPS - 49°20'17.788"N, 
15°52'32.339"E). Pod vrcholem jsou kamenné sutě, morény a vrchol je označen trianglem 
(triangulační bod).  

Celá tato oblast od Posekaného až po Hradiště se nazývá Kovandův kopec.  

V předchozí větě jsem uvedl směr pohybu v azimutu, proto jenom pár slov o jeho měření. Azimut (je 
převzaté slovo z  arabského  as-samt, znamenající “směr”), svírá určitý směr - pochodovou osu, směr 
k pozorovanému objektu - směr pohybu, od směru severního. Úhel je orientovaný, záleží tedy na 
směru měření úhlu - měří se po směru pohybu hodinových ručiček, to je od severu k východu, ve 
stupních. Z definice vyplývá, že sever má azimut 0˚, východ 90˚, jih 180˚ a západ 270˚. Tato definice 
neplatí pro jižní a severní pól. K měření azimutu se používá buzola. 

Přejdeme vrchol a dáme se doprava po příjemné lesní cestě, nejprve okolo dalšího vrcholu, lidově 
nazývaného Spálený (644, GPS - 49°20'24.721"N, 15°52'19.032"E), pak stále dolů, rovně až na lesní 
zpevněnou silnici, kde vede cyklotrasa 103. V tomto místě můžeme přechod přerušit a vrátit se do 
Pavlínova (1,8 km). Pokračujeme dál, přejdeme silnici a jdeme stále rovně po zpevněné silnici, kde 
odbočují postupně nevýrazné lesní cesty nejprve doprava a potom doleva. Na třetím rozcestí po 500 
metrech odbočíme doleva na méně výraznou lesní cestu. Než odbočíme, můžeme ještě vystoupit na 
Bílou skálu  (630,  GPS - 49°20'25.597"N, 15°51'26.862"E). Z rozcestí postupujeme volným lesním 
terénem asi 150 až 200 metrů severním směrem (azimut 351°). Vrchol je plochý s menšími i velkými 
balvany. Odtud se vrátíme zpět na rozcestí a pokračujeme po lesní cestě, z původní trasy vlevo, 
jihozápadním směrem (azimut 241°).Tato část trasy je orientačně velmi náročná. Před kopcem, po 
250 metrech se téměř ztrácí a utvoří esíčko,  nejprve vpravo a potom vlevo. Musíme však udržet 
správný směr a azimut. Na kopci je cesta již dobře znatelná a po dalších 400 metrech přijdeme na  
lesní asfaltku a na modrou TZ. Přejdeme asfaltku a pokračujeme po modré TZ asi 100 metrů,  
odbočíme vlevo a zleva vystoupíme na vrchol  Hradiště (662, GPS - 49°20'6.800"N, 15°50'53.830"E). 
Vrchol není označen, jsou zde seskupení balvanů, které připomínají hradní opevnění, nebo kamennou 
zeď a odtud mohl vzniknout jeho název. Odtud se vracíme po modré TZ zpět na lesní silnici a 
odbočujeme na ní doleva. Po 500 metrech na trojúhelníkové křižovatce odbočuje silnice doprava 
k chatové oblasti a k rybníku Mladkov. My jdeme stále rovně a po 300 metrech, 30 metrů nalevo od 
silnice se nachází stará studánka U Buku i když se tu už žádný buk nevyskytuje. Po dalších 200 
metrech přicházíme na křižovatku ve tvaru obráceného Y a za ní po 60 metrech odbočíme doprava na 
zpevněnou lesní cestu. Po 250 metrech odbočíme doleva, na další křižovatce po dalších 300 metrech 
zase doprava. K odbočení doleva na vrchol nám zbývá asi 450 metrů.  Panský kopec (668, GPS - 
49°20'55.623"N, 15°50'19.775"E) je rozsáhlý vrchol v délce až 500 metrů, se třemi vrcholy a teprve 
třetí od našeho příchodu je označen trianglem. Od tohoto místa, asi 10 metrů zpět se můžeme vrátit 
do Pavlínova, když odbočíme doleva a po lesních cestách až k chatové oblasti, k rybníku Mladkov a 
do Pavlínova (3,3 km). Panský vrch se dá jen těžko vyfotit, protože k němu není přímý výhled. Cestou 



dolů směrem ke žluté TZ se nám mezi stromy otevírá pohled na Arnolecké hory. Jdeme přes vrchol, 
stále rovně, prudce dolů severním směrem od příchozí cesty ( azimut – 352°). Po 500 metrech 
přijdeme na asfaltku a na žlutou TZ, po ní doprava dolů, k silnici, tam doleva a po 350 metrech před 
Brodkem odbočíme doprava na zpevněnou lesní silnici směrem na Chlumek. Po dalších 700 metrech, 
na druhé křížovatce odbočíme vpravo a zprava obcházíme vrchol Chlumek.  Po 500 až 600 metrech 
je doleva nahoru několik odbočení na vrchol Chlumek (628, GPS - 49°21'49.697"N, 15°51'13.549"E), 
zvaný také Kopec. Vrchol představuje plošinu 200 X 200 metrů a nalevo v lese je triangl. Na 
severozápad je prudký svah s mnoha skalisky a kamennými sutěmi. Po přejiti kopce (azimut 35°) 
narazíme západně na cestu, která nás zavede lesem a pastvinou až k potoku Žďárka a po krásné 
kamenné lávce až do Chlumku (1,4 km). Z vrcholu se vracíme na cestu, po které jsme přišli a 
pokračujeme po ní dál, ta po 750 metrech vyústí doprava na louku. Tou  procházíme zprava pod 
příčnými pásy lesa. Nalevo vystupuje vrchol Pouště (611, GPS - 49°22'2.745"N, 15°51'53.096"E). 
Tam kde končí pásy lesa se po louce dáme vlevo, severovýchodním směrem (azimut 57°), 
k protějšímu lesu, úsek dlouhý zhruba 300 metrů. Tam začíná zpevněná cesta, která vede až na 
chlumeckou silnici. My zde odbočíme prudce doprava na lesní cestu až k potoku (přítok Žďárky), kde 
cesta končí. Přejdeme potok a volným lesním porostem projdeme jihovýchodním směrem (azimut 
134°), až narazíme na zpevněnou lesní cestu. Po té pokračujeme vlevo a pak doprava až na silnici 
Měřín – Pavlínov a doprava na Pavlínov. V nevyšším místě silnice z ní odbočíme doleva na louku, do 
jejího pravého rohu, kde stojí kříž na staré cestě. Od kříže mírně dolů a pak doprava 
východním směrem (azimut 112). Zde jsou místa s rozsáhlými výhledy na Měřínsko a Arnolecké hory. 
Odtud zhruba po 400 metrech máme napravo vrchol Pavlínovská horka (615, GPS - 49°21'32.669"N, 
15°52'56.276"E). Vrchol je 50 metrů vpravo od cesty  a je označen trianglem.  Z vrcholu se vrátíme na 
cestu, pokračujeme po ní rovně dál, po 500 metrech odbočíme doprava, po dalších 300 metrech 
doleva, dolů, až na silnici Pavlínov – Uhřínov, po ní doleva, a po 250 metrech opět doleva na polní 
cestu, která  vede až do Otína.  

Délka trasy je 17 km, stoupání je 780 a klesání 790 metrů.  

Doporučené mapy; Turistická mapa, Edice KČT č. 79 Jihlavsko.  

OdkaznaMapyCZ:http://www.mapy.cz/#!x=15.893697&y=49.346646&z=12&t=s&l=16&rp=m&d=bas
e_1892466_1 
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I N Z E R C E : 

Hledám dlouhodobý pronájem nebytových prostor, výměra cca od 40 m2 do 80 
m2. Nutný vlastní vstup, vlastní wc, přízemí. Mohu nabídnout zaplacení 6 
nájmů dopředu. Prosím kontaktovat buď na ani@email.cz, nebo telefonicky 
775 104 436. 
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