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Výpis z jednání rady městyse konaného dne 16.12.2009 
 
Rada městyse Měřína : 
- ve věci výběru nejvýhodnější nabídky na akci „Měřín – ul. Za Hřbitovem – 

  rekonstrukce kanalizace , Měřín – ul. Zahradní – rekonstrukce kanalizace a Měřín – 
  kanalizace – ul. Poštovní“  rozhodla na základě doporučení výběrové komise takto : 
 1. vyloučit uchazeče SKRstav s.r.o. Brno z důvodu neúplnosti nabídky, 
 2. jako nejvýhodnější nabídku a současně dodavatele stavby obchodní firmu 
     FIRESTA-FIŠER, rekonstrukce stavby a.s., Brno., 
- vzala na vědomí zprávu velitele SDH Měřín pro výroční valnou hromadu 
   z 11.12.2009, 
- vzala na vědomí žádost o příspěvek na hokejovou sportovní činnost, žádost bude  
   řešena v ZMM v r. 2010, 
- schválila dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 209010 mezi městyse Měřín a INTOP, ve 
  kterém dochází ke změně termínu zhotovení zakázky do 21.1.2010 a dále dodatek 
  č.1 ke Smlouvě o dílo 209008, 
- na základě příkazu starosty rozhodla o provedení řádné inventarizace majetku a 
  závazků ke dni 31.12.2009 inventární komisí ve složení : RNDr. Hloušková – 
  předsedkyně, Ing. Jiří Servít, Anna Oulehlová, Roman Hnízdil a Radislav Rozmarin  
  – členové, 
- schválila Přílohu č.2 směrnice DPH – Ceník služeb městys Měřín včetně DPH od  
  1.1.2010, 
- schválila dodatky nájemních smluv na reklamy – Hobby centrum, ID Metal, 
  Stavebniny Vala – prodloužení do 31.12.2011, 
- schválila směrnici závodního stravování k 1.1.2010. 
 

 

Výpis z jednání rady městyse konaného dne 6.1.2010 

Rada městyse Měřína : 
- na základě vyjádření osadního výboru a místního šetření rozhodla rada městyse  
  neinvestovat do stavu obecní cesty na p.č. 101/2 v k.ú. Pustina z důvodu budoucí 
  opravy kanalizace, 
- projednala žádost o pronájem nebytových prostor v domě č.p.101. Rada navrhla 
  zájemci prohlídku možných prostor, 
- projednala žádost Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina ve Žďáře nad 
  Sázavou pro rok 2010 o finanční příspěvek na činnost. Rada požaduje jmenný 
  seznam občanů Měřína, kterým je pomoc poskytována a současně schválila 
  příspěvek ve výši 2.000,-Kč, 
- projednala žádost o prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu na ul.Luční.   
  Rada schválila zajištění vypracování projektu a prodloužení vodovodního a 
  kanalizačního řadu společně se SVaK a bude požadovat částečnou finanční úhradu  
  této akce, 
- vydala souhlas ke změně užívání části Rychlého občerstvení a restaurace na 
  Hernu, kasino v provozovně na Náměstí č.p. 156 Měřín za předpokladu provozu 
  minimálního počtu 6-ti kusů výherních hracích automatů, 
- schválila dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytování připojení k síti internet , 
- schválila protokol České školní inspekce o státní kontrole v MŠ a pověřila ředitelku  
  MŠ vypracováním opatření k zajištění nápravy zjištěného nedostatku, 
- schválila Rozhodnutí KÚ kraje Vysočina a) zápis do školského rejstříku – nejvyšší 
  povolený počet dětí v MŠ – 96, b) Mateřská škola Měřín – příspěvková organizace, 
- schválila prodloužení „smlouvy o nájmu nebytových prostor bývalé čekárny a 
  přilehlého pozemku, na které stojí nynější Herna Bar“ o dva roky – do 31.12.2014. 



 
 

 
Výpis z jednání rady městyse konaného dne 20.1.2010 

Rada městyse Měřína : 

- na základě konzultace s Měst knihovnou Velké Meziříčí vydala souhlas se 
zveřejňováním dat z knižního výkazu za rok 2009 z Místní knihovny Měřín, 

- pověřila starostu zajištěním vypracování žádosti o dotaci na projekt k Územnímu 
plánu, 

- pověřila strostu zajištění vypracování žádosti na SFŽP o dotaci na zateplení budovy 
sokolovny včetně rekonstrukce topení a vypracování energetického auditu, 

- pověřila starostu a místostarostku vypracování žádosti o dotaci na prevenci 
kriminality dle zásad kraje Vysočina – osvětlení ulice Černická, Brněnská a Jihlavská, 

- schválila pronájem veřejného prostranství pro umístění pouťových atrakcí v roce 
2010 pro Jaroslava Holého, České Budějovice, 

- pověřila místostarostku ,na základě ústních stížností občanů ,jednáním o parkování 
autobusu v ulici Na Nivech, 

- schválila žádost o vytvoření jednoho pracovního místa VPP od 1.4.2010, 
- schválila smlouvu o dílo mezi městysem Měřín a gremis, s.r.o. na výstavbu stoky 

dešťové kanalizace a přeložky plynu na ulici Zarybník. Zakázka je součástí stavby 
vodovodu a splaškové kanalizace, 

- doporučila ZMM schválit smlouvu o dílo mezi městysem Měřín a firmou Grunberg, 
desig. Vídeň za zpracování návrhu na obnovu veřejné zeleně v centru městyse 
Měřín,  

- schválila Dodatek č.2 ke Smlouvě o provozování a servisu televizního kabelového 
rozvodu mezi městysem Měřín a BKS Kapitol Partners a.s., Praha, 

- pověřila místostarostku uzavřením kontraktu o metodickém vedení s Mgr.Janou 
Kincovou-Křížovou. Účelem je rozvoj kvality a účinnosti poskytování služeb v oblasti 
sociálních služeb, 

- schválila ponechat výsledek hospodaření hospodářské činnosti na účtu drobné 
provozovny jako nerozdělený zisk, 

- schválila přílohu č.3 směrnice č.8 – cestovní náhrady, 
- schválila odpisový plán ZŠ pro rok 2010, 
- vzala na vědomí žádost o odku pozemku p.č. 1659 nebo jeho části v k.ú. Měřín a 

nedoporučuje ZMM vyhlášení záměru prodeje pozemku. 
 

Výpis z jednání rady městyse konaného dne 3.2.2010 

Rada městyse Měřína : 

- schválila nájemní smlouvu mezi členskými obcemi LDO Měřín a LDO Měřín, 
- schválila smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny mezi E.ON Energie a 

městysem Měřín – elektroměr sokolovna, 
- schválila Smlouvu o závazku veřejné služby mezi městysem Měřín a ZDAR a.s. Žďár 

nad Sázavou, 
- schválila finanční dar na vydání knižního díla p. Flesara , Jimramov s podmínkou, že 

městys Měřín bude uveden jako dárce přispívající na vydání knihy, 
- schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene mezi E.ON 

Distribuce a.s. a městysem Měřín – přeložka vysokého napětí v lokalitě Balinka, 
- vzala na vědomí žádost o volbu přísedícího u Okresního soudu ve Žďáře nad 

Sázavou na volební období 2010-2014 – p.Karla Pospíchala a doporučuje ZMM 
volbu schválit, 

- vzala na vědomí Přílohu k dokladové inventarizaci ke dni 31.12.2009 – Kontrolní 
soupiska rozvahových účtů k 31.12.2009 – MŠ, 



 
 

- rozhodla o skácení smrku na parcele č. 698/1 nad kapličkou, protože svým stavem 
bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek spoluobčanů, 

- vzala na vědomí žádost o zaměstnání. V současné době nemáme žádné volné 
pracovní místo, 

- udělila plnou moc Vodárenské akciové společnosti a.s.Žďár nad Sázavou ve věci 
zpracování „Vybraných údajů z majetkové a provozní evidence, 

- schválila finanční transfer sportovcům – p.Vostalovi a Coufalovi, 
- schválila mandátní smlouvu č. 2463/2010 mezi městysem Měřín a firmou RTS, a.s. 

Brno pro výkon zadavatelských činností na zakázce Pevná fotovoltaická elektrárna 
ZŠ Měřín – zpracování výběrového řízení, 

- schválila hudební produkci Vojty K.Tomáško dne 9.4.2010 . Místo konání bude 
upřesněno, 

- schválila finanční příspěvek pořadatelům Dětských šibřinek na nákup dárků do 
tomboly, 

- pověřila starostu podáním žádosti o převod investorství kanalizace a vodovodů 
v lokalitě Balinka na SVK Žďársko, 

- vzal na vědomí nabídku firmy FINANCEZLIN obchodník s cennými papíry na prodej 
akcií společnosti Česká spořitelna a.s.. a nedoporučuje ZMM akcie prodat. 

 

Výpis z jednání rady městyse konaného dne 17.2.2010 

Rada městyse Měřína : 

- vzala na vědomí darování použité střešní krytiny a palub. Dřeva z budovy ZŠ na 
výstavbu mysliveckého zařízení a požádala o doplnění požadovaného množství, 

- vzala na vědomí darovací smlouvu mezi E.ON s.r.o. a městysem Měřín – úhrada 
E.Onu městysu Měřín za energetický audit budovy úřadu městyse, 

- schválila zřízení věcného břemene pro E.ON s.r.o. na části pozemků p.č. 82/2 a 
230/3 v k.ú. Pustina – přívod el.energie na stávající hřiště, 

- schválila nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi městysem Měřín a 
p.Coufalem – restaurace v sokolovně, 

- schválila nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi městysem Měřín a 
Stavebninami Vala s.r.o. se sídlem Skuhrov 100, 

- odsouhlasila finanční dar na nákup tomboly na jubilejní 10.Charitativní ples (Dětské 
středisko Březejc), 

- vzala na vědomí znění mandátní smlouvy mezi městysem Měřín a Vodárenskou 
akciovou společností a.s. na výkon stavebního dozoru na stavbu – Měřín- dešťová 
kanalizace Zarybník. Rada městyse doporučuje ZMM tuto smlouvu schválit, 

- vzala na vědomí žádost o odkup části pozemku p.č. 62 v k.ú. Měřín. Bude provedeno 
místní šetření. 

 
 
Měřínský zpravodaj 2010 :   Termíny uzávěrek následujícího roku 
2 –2010  26.4.2010 
3 – 2010  28.6.2010 
4 – 2010  26.8.2010 
5 – 2010  27.10.2010 
6 – 2010  17.12.2010 
 

Příspěvky zasílejte na adresu : sprava@merin.cz  !! 

 

mailto:sprava@merin.cz


 
 

USNESENÍ č.    1/2010 

ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍNA, KONANÉHO DNE 22.2.2010 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍNA : 

 

I.SCHVALUJE: 

 
 1. Plán práce kontrolního výboru na rok 2010. 

2. Zápis ze společného jednání fin.výboru, kontrolního výboru a osadního výboru ze 7.1.2010  

                3. Zápis ze 13. zasedání  finančního výboru  z 8.2.2010 

4. Zprávu osadního výboru. 

 5. Smlouvu mezi městysem Měřín a firmou Firesta na rekonstrukci dešťové kanalizace na ulicích Poštovní, 

Zahradní  

    a Za Hřbitovem. 

 6. Zadání zpracování projektu obnovy části zeleně v centru městyse a podání žádosti o dotaci SFŽP. 

7. Zadání zpracování projektu zateplení budovy sokolovny a podání žádosti o dotaci SFŽP. 

 8. Nájemní smlouvu mezi členskými obcemi LDO Měřín a LDO Měřín 

 9. Udělení plné moci městysu Měřín k podání žádosti na zalesnění zemědělského 

            pozemku p.č. 556/16 v k.ú. Zhoř u Jihlavy. 

 10. Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy VN Balinka – do země. 

 11. Volbu přísedícího na volební období 2010-2014 pro Okresní soud ve Žďáře nad  Sázavou. 

 12. Konání místního šetření ve věci prodeje pozemku nebo jeho části p.č. 1659 v k.ú. Měřín. 

                13. Výši příspěvku na rok 2010 pro Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko. 

 14.Rozpočtové opatření 1/2010. 

15.Smlouvu mandátní  mezi městysem  Měřín a  Vodárenskou  akciovou společností ,a.s. Žďár nad Sázavou – 

„ Měřín –  

      vodovod a  kanalizace Zarybník  SO 03 – dešťová kanalizace, SO 04 – přeložka STL plynovodu. 

16. Prominutí pohledávky TJ Jiskra Měřín – půjčka na plynofikaci sokolovny. 

 

II. NESCHVALUJE : 

 
1. Prodej akcií České spořitelny a.s. 

 

III. BERE NA VĚDOMÍ 

 
        1.     Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání ZMM 

        2.     Informace z jednání rady městyse 

 3.     Rozpočtové opatření 4/2009  

 4.     Výzvu na zadání veřejné zakázky FVE na budově ZŠ Měřín. 

5.     Informace z Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko. 

 

IV. POVĚŘUJE : 

 
1. Starostu jednáním s PF ČR ohledně vlastnictví p.č. 1605 v k.ú. Měřín a výsledek sdělit na příštím jednání 

ZMM. 
2. Starostu oslovením aktivních zahrádkářů v lokalitě Pod Strážnicí. 

 

V. UKLÁDÁ : 

 
1.     Členům zastupitelstva městyse podání návrhů na využití budovy č.p. 101 do příštího zasedání. 

2.     Starostovi zajistit znalecký posudek  chaty na Jestřebci. 

 

 

       Ing. Jiří Servít 

      starosta v.r. 
 

 



 
 

 

 

Masopust 2010 

6. února prošel naším městysem průvod rozjásaných masek, které doprovázeli nadšenci - 

obyvatelé Měřína. O smích, vtip, zpěv a muziku nebyla nouze. Poděkování tedy patří všem - 

maskám, jejich příznivcům, těm, kteří přispěli k dobré náladě svým pohoštěními a 

samozřejmě pořadatelům, kterých se týkaly spíše starosti s průvodem spojené. Akce byla 

vydařená a těšíme se, že příští rok bude účast ještě početnější! 

 

Dětské šibřinky 2010 

V neděli 7.2.2010 nebyla v Měříně nouze o dětský smích! Na Dětských šibřinkách se mohly 

děti vydovádět – zatancovat a zasoutěžit si v maskách. Nesměla chybět ani tombola, na 

kterou finančně přispěl městys Měřín. Věříme, že nejen děti, ale i jejich rodiče strávili 

příjemné odpoledne. 

 

Poděkování 

Letošní zima určitě dělá radost dětem a příznivcům zimních sportů. Přináší ovšem starosti 

všem, kteří se starají o údržbu chodníků a místních komunikací. Chtěli bychom proto 

poděkovat těm, kteří nám usnadnili práci svou pomocí – úklidem před svými rodinnými 

domky. Zimní údržba je letos opravdu náročná, což si jistě všichni uvědomují, proto si Vaší  

spolupráce velice vážíme. Děkujeme! 

 

 

P O Z V Á N K A … 

 

 V pátek 9. dubna 2010 nás navštíví zpěvák a muzikant Vojta (KIĎÁK) Tomáško se 

svou hudební produkcí. 

 Všichni, kdo máte rádi jeho písničky, přijďte 9.4.2010 v 18.00 hodin do sálku Školy 

umění v hasičské zbrojnici. 

 Na vnímavé posluchače se Vojta ( KIĎÁK) velice těší ! 

 Pořadatelem této kulturní akce je městys Měřín. 

 

 



 
 

Odpady………. 

Chtěli bychom Vás touto cestou seznámit s realizovanými novinkami a s dalšími plány do budoucna.  

1) 

Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých 
malých elektrozařízení. Každý občan má od září roku 2008 možnost zanést : 

starý mobil,  

kalkulačku,  

telefon,  

drobné počítačové vybavení,  

discman nebo  

MP3 přehrávač  

do nákupního střediska Jednoty na Náměstí ( vchod) a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené 
nádoby, tzv. E-boxu. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.  

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných 
malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující 
zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale 
skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu 
využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina 
vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. 
Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz. 

2)  

     Další novinkou, kterou chystá naše obec ve spolupráci s firmou ASEKOL  je 
vybírání elektrozařízení. Zahájení výběru tohoto zařízení je plánováno v jarních až 
letních  měsících  2010. 

Vybírat se budou : 

1) Všechny druhy televizních přijímačů  

2) Veškerá ostatní spotřební elektronika včetně příslušenství  (např. video přehrávače, 

DVD přehrávače, radiopřijímače,věže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí kina, 

reproduktory, dálkové ovladače, sluchátka apod.)  

3) Videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně příslušenství (např. 

teleobjektivy, blesky apod.)  

4) Elektrické a elektronické hudební nástroje  

5) Všechny druhy počítačových monitorů  

6) Ostatní zařízení výpočetní techniky (např. počítače, notebooky, karty, optické 

mechaniky, myši, klávesnice)  

7) Telefonní přístroje (klasické, bezdrátové i mobilní)  

8) Faxy a záznamníky  

9) Tiskárny, kopírky  

10) Kalkulačky  

11) Herní konzole, videohry včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.)  

12) Elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky, RC modely apod.) 
13) Zdravotnická zařízení    

3)  

V plánu radnice je zahájení spolupráce s firmou  Elektrowin- zabezpečení bezplatného 
zpětného odběru chladniček, praček, sporáků, vysavačů, mikrovlnných trub, rychlovarných konvic 
apod.  

O dalších postupech budete informováni v dalším čísle Měřínského zpravodaje a průběžně na 
infokanále  

 

http://www.elektrosrot.cz/


 
 

KATALOG FIREM A PREZENTACE NA WWW. STRÁNKÁCH MĚSTYSE MĚŘÍN 
 
 
 V roce 2007 vydala radnice vlastním nákladem katalog firem Měřína a okolí s jejich prezentací 
a kontakty, který se stal nedílnou součástí každé domácnosti. 
 V letošním roce bychom rádi v načaté tradici pokračovali. 
 Za uplynulé tři roky došlo  k mnohým změnám. Do konce pololetí tohoto roku bychom rádi 
vydali nové vydání – KATALOG FIREM 2010.  
 

KATALOG FIREM :JAK NA TO ? 
 
Podnikatelé vyplní jednoduchý formulář, který je součástí tohoto čísla zpravodaje nebo jej 
naleznou na www.merin.cz. Vyplněný formulář předají na radnici ( zodp. p. Řezníčková) nebo je 
zašlou elektronickou cestou na mail: sprava@merin.cz.  Termín : do 30.4.2010. 
 

Současně budou mít podnikatelé možnost během  měsíce března 2010 zaregistrovat se na 
oficiálních stránkách městyse Měřína do kategorie kalendář firem - vše je zdarma. 

Využijte této příležitosti a nabídněte obyvatelům měřítka Vaše služby.Návštěvník těchto 
stránek poté snadno najde firmu, kterou potřebuje. Registrace i následné změny zvládne běžný 
uživatel PC a vše je zdarma.  
Jak na to?   

Údaje o vaší firmě si budete chtít spravovat sami  
-     Na oficiálních stránkách města www.merin.cz se zaregistrujete, poté přihlásíte  a v Kalendáři 

firem  již zvolíte možnost Přidat Vaši firmu do této kategorie.  
 
 
 
 
 
 

Formulář k vyplnění : 
 

Údaje pro zveřejnění v katalogu firem Měřín 2010 : 

 
Název : ………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………….. 
Adresa: ………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………….. 
 
Stručný popis, informace: popř. otevírací doba. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefonní kontakt : ………………………………………………………………… 
Mobil         :  ………………………………………………………………… 
Email         :  ………………………………………………………………… 
www         :  ………………………………………………………………… 
 
 
 
 

http://www.merin.cz/
mailto:sprava@merin.cz
http://www.merin.cz/


 
 

Včelařské okénko ………………… 

 
 Po úspěšném prvním ročníku včelařské výstavy, kterou uspořádali v prostorách 

Úřadu městyse Měřína členové základní organizace Českého svazu včelařů – Velké Meziříčí 

a po roční přestávce se členové výboru rozhodli znovu uspořádat další ročník „Včelařské 

výstavy“. 

 Díky velkému pochopení funkcionářů městyse Měřína je připravován další ročník. 

Její konání je zajišťováno na Velikonoční svátky. 

 

 

 

V Č E L A Ř S K Á   V Ý S T A V A 
 

se koná 

 

4., 5. a 6. dubna 2010  

 

v zasedací místnosti Úřadu městyse Měřína 

( vchod ze dvora 1. patro ) 

 

Přístupná bude od 9.00 hodin do 17.00 hodin každý den. 

 

 

 Chceme znovu veřejnosti ukázat, jak pracují včelaři, s jakými problémy se potýkají a 

jak se dá se včelami žít i když to bez nich nejde. 

 Ke koupi bude v nabídce medové zdobené pečivo, krásné figurky ze včelího vosku, 

květový i pastovaný med. 

 Pro žíznivé bude v nabídce několik druhů medoviny, medové světlé i tmavé 15o pivo. 

 Nemůžeme vynechat ani široký sortiment kosmetiky ( krémy, léčiva) a  pro děti různé 

bonbony s medem. 

 Pro včelaře pak bude v prodeji různé včelařské nářadí a ukázka moderních úlů. 

 Pro všechny návštěvníky pak nebudou chybět k prohlídce živé čely ve skutečném úlu 

a mikroskopem se mohou podívat na škůdce včel. 

 Těšíme se na účast široké veřejnosti ale i na školní mládež a rádi Vám přiblížíme 

život včel a jejich chov. 

 Poradíme i novým začínajícím zájemcům o včelaření. 

 

      Alois Hájek 

      Předseda ZO ČSV Velké Meziříčí 

 

 
 
 

 

http://www.vcelarskenoviny.cz/search.php?rsvelikost=uvod&rstext=all-phpRS-all&rstema=6


 
 

 

 

Co je to Czech POINT 

  
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl 
zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech 
POINT poskytují tyto služby: 
  

 Výpis z Katastru nemovitostí 

 Výpis z Obchodního rejstříku 

 Výpis z Živnostenského rejstříku 

 Výpis z Rejstříku trestů 

 Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) 

 Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb 

 Výpis z bodového hodnocení řidiče 

 Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

 Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 

 Výpis z insolvenčního rejstříku 

 Autorizovaná konverze dokumentů 

 Datové schránky 

 CzechPOINT@office 

 Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou 

 Ověřené výstupy z Czech POINTu na Úřadě městyse Měřína vydávají: 
Zdeňka Klimešová a Stanislava Řezníčková 
 
 

Ceník  
  

1. Výpis z Katastru nemovitostí za 1. stranu A4 100,- Kč 

  za každou další stranu A4 50,- Kč 

      

2. Výpis z Obchodního rejstříku za 1. stranu A4 100,- Kč 

  za každou další stranu A4 50,- Kč 

      

3. Výpis z Živnostenského rejstříku za 1. stranu A4 100,- Kč 

  za každou další stranu A4 50,- Kč 

      

4. Výpis z Rejstříku trestů za každou stranu A4 50,- Kč 

   

   

  
  

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit. 
  
Ověřené výpisy z veřejných evidencí: 
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní 
kritéria pro vyhledání svého požadavku.  
  
 

http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/248
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/249
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/250
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/251
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/252
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/253
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/254
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/255
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/256
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/333
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/362
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/389
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/257


 
 

Obchodní rejstřík 
IČ subjektu 
  
Živnostenský rejstřík 
IČ podnikatele / fyzické osoby 
  
Katastr nemovitostí 
Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví 
  
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů:  
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, 
kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. 
Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a 
bylo jim přiděleno rodné číslo.  
  
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu 
(plnou moc) a svoji totožnost. 
 

 
Statistika obyvatelstva k 1.1.2010 

 
M ě ř í n    +     P u s t i n a 

 
V roce 2009 se : 
 
Narodilo  celkem                       26 dětí          -     13 chlapců , 13 děvčat 

Přistěhovalo se                         30 obyvatel 
 
Odstěhovalo se                         42 obyvatel 
 
Zemřelo                                      19 obyvatel    -     8 mužů, 11 žen 
 
 
K 1.1.2010                         c e l k e m                 1 933   obyvatel 
 
z toho  
 
Měřín     1789 obyvatel  905 mužů 
         884 žen 
 
Pustina     144  obyvatel  72 mužů 
          
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

KABELOVÁ TELEVIZE –nalaďte si Vaše programy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinná výměna řidičských průkazů 2010  

 

V České republice jsou aktuálně platné 4 typy řidičských průkazů. V současné době dochází k 

postupné výměně zbývajících 3 typů řidičských průkazů, které jsou ze zákona řidiči povinni si 

vyměnit nejpozději do konce roku 2010, resp. 2013. Počínaje 1. 1. 2014 bude v ČR platný pouze 

1 typ řidičského průkazu vzoru Evropských společenství, který byl vydán na území České 

republiky.  

zdroj: ministerstvo dopravy | 28. 2. 2009 19:42  

V současné době dochází k povinné výměně řidičských průkazů: 
- vydaných v období 1.1.1993-31.12.2000 (nutné vyměnit nejpozději do 31. 12. 2010), 
- vydaných v období 1.1.2001-30.4.2004 (nutné vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013). 

Platnost řidičského průkazu - typ ES, který je v ČR vydáván od 1. 5. 2004, je 10 let od data vydání.  

Rozhodující pro výměnu řidičského průkazu je datum vydání, nikoliv jeho typ! 

Pokud nedojde k pozitivní změně přístupů řidičů k povinným výměnám, hrozí kumulace výměny velké části řidičských 
průkazů na konec období (IV.Q 2010). Při zachování současného tempa výměny muže dojít k situaci, kdy na konci 
období nebude vyměněno cca 660 000 řidičských průkazů, které pozbudou dne 1.1.2011 platnost a nebudou jejich 

držitele opravňovat k řízení motorových vozidel. 



 
 

K 31. 1. 2009 zbývalo vyměnit 1 103 947 řidičských průkazů (výměna 2010). Tato hodnota odpovídá 18,01% 
registrovaných řidičů. V lednu 2009 se vyměnilo 12 830 řidičských průkazů, podléhajících výměně v termínu do 31. 12. 

2010, což je přibližně 27% z předpokladu. 
Při zohlednění zbývajícího počtu řidičských průkazů, které zbývá do konce roku 2010 vyměnit, je zřejmé, že každý 

následující měsíc by se mělo vyměnit průměrně 47 998 řidičských průkazů. 

Ministerstvo dopravy vyzývá veřejnost, aby zodpovědně přistoupila k 3. etapě povinných výměn řidičských průkazů, 
vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 (výměna nejpozději do konce roku 2010). Ten, kdo si příjde vyměnit 
řidičský průkaz s dostatečným předstihem (nyní) stráví na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností 

zlomek času oproti situaci, kterou lze očekávat na sklonku roku 2010. 

Detailní informace, týkající se statistických výstupů k uvedené problematice (včetně archivních výstupů), jsou obsahem 
www stránky http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Ridicske_prukazy_Autoskoly/Statistiky/st-vymena-rp Ministerstva 

dopravy. 

 

 
 

Okénko mateřské školy                  

   Zápis dětí na školní rok 2010-2011 

___________________________________________________________________ 

    Vážení rodiče, 

                  zápis dětí do Mateřské školy Měřín se uskuteční                 

                                dne 28.4.2010 

Přijímací řízení   - 

do MŠ budou  přijímány děti od 3 - 6 let věku. Rodiče podávají žádost o přijetí dítěte do MŠ 

v termínu zápisu.Datum zápisu je vždy uveřejněno v MŠ,  na vývěsce městyse Měřína , je 

vyhlašován místním rozhlasem, je na infokanálu  a webových stránkách. Pokud je přihlášen 

vyšší počet dětí , rozhoduje o přijetí ředitelka MŠ, rodiče mají možnost se odvolat proti 

tomuto rozhodnutí ke krajskému úřadu přes příslušnou mateřskou školu. Děti nelze přijímat 

dříve než je stanoveno datum zápisu.Rodiče jsou o výsledku informováni „Rozhodnutím “, 

které obdrží osobně proti podpisu v MŠ do 30 dnů od podání žádosti. 

Kritéria pro přijetí dětí-  

1. děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky 
2. děti přihlášené k pravidelné celodenní  docházce zaměst. zákonných zástupců  
3. sourozenci již přijatých dětí s celodenní docházkou zaměst. zákonných zástupců 
4. děti od 3-4 let přihlášené na polodenní docházku nebo na 4 hod. podle věku 
5. děti mladší 3- let na 5 dnů v měsíci (min. věk je 2,5 roku a zvládnuté hyg. návyky) 

6. děti se zdravotním postižením na základě lékařské zprávy a zprávy z SPC 

 

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Ridicske_prukazy_Autoskoly/Statistiky/st-vymena-rp


 
 

V letošním roce bude počet míst v MŠ ještě o něco nižší než v roce předchozím, 

protože do ZŠ odchází pouze 26 dětí a to je také počet dětí , které mohou být  

přijaty.  

 
K zápisu tedy rodiče přinesou i doklady o zaměstnání , či nástupu do zaměstnání. 

 

Další rok by měl být z hlediska možnosti přijetí dítěte do MŠ již příznivější, protože do ZŠ 

bude odcházet 41 dětí. 

                                                                       Jana Janů, ředitelka MŠ 

 

 
 

Zprávy ze základní školy 
V pátek 11. prosince a v sobotu 12. prosince 2009 proběhl na naší škole Den 

otevřených dveří. Hlavním důvodem uspořádání této akce bylo dokončení nových prostor 
v půdní nástavbě. Vznikla zde nová družina, ateliér výtvarné výchovy, učebna počítačů a 
druhá tělocvična. Všechny tyto učebny i přilehlé sklady napomohou ke zkvalitnění výuky 
v naší škole. Oba návštěvní dny jsme ve škole přivítali řadu místních i přespolních rodičů, 
prarodičů a bývalých žáků. Všichni se po prohlídce shodli, že škola je velmi pěkná a moderní.  

I letos jsme pořádali školní kolo soutěže o nejlepšího skokana do výšky – Vánoční 
laťku. Ceny pro nejlepší byly připraveny, závodníci měli natrénováno, publikum se těšilo na 
sportovní výkony svých spolužáků. Nakonec zvítězili ti nejlepší a kromě odměn ještě 
postoupili na soutěž do Velkého Meziříčí. 
I. kategorie – dívky 6. a 7. tříd 

Pořadí      Jméno Třída Výkon 
     1.  Šoukalová Jaroslava  7.A  110 cm 

    2. Ryšánová Aneta  6.B  110 cm 

    3. Syslová Pavlína  6.B  110 cm 

 
II. kategorie – chlapci 6. a 7. roč. 

Pořadí Jméno Třída Výkon 

    1. Jůda Pavel  6.B 135 cm 

    2. Kadela Michal  7.B 125 cm 

    3. Fiala Marek  7.B 120 cm 

 
III. Kategorie – dívky 8. a 9. roč. 

Pořadí Jméno Třída Výkon 

   1. Blažková Adéla  9.A 135 cm 

   1. Tomečková Pavlína  8.B 135 cm 

   3. Svobodová Veronika  9.C 130 cm 

 
 
 



 
 

IV. kategorie – chlapci 8. a 9. roč. 

Pořadí Jméno Třída Výkon 

   1. Horký David  9.A 154 cm 

   2. Smejkal David  9.B 151 cm 

   3. Šašek Martin  9.B 148 cm 

 
Také v letošním školním roce jsou žáci naší školy častými účastníky programů 

Střediska ekologické výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Environmentální výchova je 
důležitou součástí školních osnov, a proto se programů zaměřených na tuto oblast účastníme 
velmi rádi. Na Ostrůvku mají pro naše žáky vždy připravený zajímavý program, který zapojuje 
všechny zúčastněné formou hry, což se většině dětí velmi líbí.  
 Letošní zima je velmi štědrá na sněhové podmínky, a proto se snažíme jich využít. 
V lednu proběhl lyžařský kurs sedmých ročníků, který se mohl po několika letech konat opět 
na měřínském kopci Zabijáku. Oproti jiným rokům nebyl zájem o běžky, takže všichni 
účastníci kurzu sjezdovali. Jejich mladší spolužáci v hodinách tělesné výchovy chodili kopec 
sjíždět na bobech. Další zimní aktivitou je bruslení: několikrát jsme s žáky prvního i druhého 
stupně vyjeli za ledem do Velkého Meziříčí. Poslední zimní akcí byl zájezd pro žáky 7. – 9. tříd 
na sjezdovku do Luk nad Jihlavou. Zájemci zaplnili dva autobusy.  

V pátek před jarními prázdninami se ve škole konal karneval pro první stupeň. 
S organizací velmi pomohli žáci 9. ročníků, kteří se starali o nejmenší děti a chystali soutěže. 
Tělocvičnu jako každý rok zaplnila celá řada jednoduchých i složitějších masek, které 
maminky pro děti připravily. Během soutěží děti mohly získat různé sladkosti za odměnu a 
zatancovat si.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vzhledem k ideálním sněhovým podmínkám proběhly v lednu a únoru dvě akce, které 

pravidelně pořádá Klub českých turistů Měřín ve spolupráci se ZŠ Měřín pro měřínskou 
veřejnost. V lednu to byly oblíbené párkové závody ve sjezdovém lyžování, kde účastníci 
v pěti kategoriích závodili o ceny. Pro všechny zúčastněné pak byly připraveny párky 
k opečení nad ohněm. V únoru byly uspořádány šibřinky na sněhu. Vzhledem k nádhernému 
slunečnému počasí se jich zúčastnilo asi 40 masek a velmi početné publikum. Již tradičně 
zahájil šibřinky sám Krakonoš, který sjel Zabiják na dřevěných lyžích s jednou holí. Byly 
připraveny soutěže, například v hodu válečkem pro ženy, v hodu polenem pro muže, sjezd 
masek, hod míčkem na cíl nebo přetahování lanem. Obě akce byly velmi úspěšné a doufejme, 
že nově opravený lyžařský areál s osvětlením bude i nadále hojně navštěvován.  

 
        Iva Kolářová 
 

Dne 23.2.2010 našel žák 9.A třídy Lukáš Báňa kabelku s mobilem, doklady a větším obnosem 
peněz. Vše v pořádku vrátil majitelce. Za příkladné jednání děkuje Lukášovi majitelka nálezu i 
ředitelství školy. 

Věra Matějíčková 
 
 
 



 
 

F a r n í   o k é n k o …….. 
 
Bůh prozařuje každou temnotu 

Milý přátelé, žijeme ve světě, který je ponořený do mlhy, ve které vidíme jen kousek 
kolem sebe. Soumrak nás odděluje nejen od vzdálenějšího cíle, ale také od druhých, a 
každý z nás zůstává sám, uzavřený ve svém životě. Trpíme osamoceností, 
nepochopením, ublížeností a stáváme se ostrovem každý sám pro sebe, na němž se 
snažíme zpříjemnit si život všemi možnými způsoby. Často si stěžujeme: co máme 
vlastně dělat? Mlha nám zakrývá uvidět kousek dál, s radostí se nadchnout pro něco, za 
čím by stálo za to vykročit. Totéž zažívali na začátku Velikonoc apoštolové. Skoro se 
styděli za to, že patří k Ježíšovi. Určitě nikoho nevyhledávali a nikdo nevyhledával je. 
Všechno jejich dřívější nadšení bylo pryč. Jsme schopni tomu porozumět?  Až když po 
dnech zklamání uvěřili vzkříšenému Ježíši, mlžný soumrak se rozplynul a oni uviděli 
úžasné souvislosti Božího plánu. Najednou zakoušeli velkou radost a vděčnost Bohu i 
nové oživení svého vyvolení. A to je zbavilo dřívějšího strachu a proměnilo, takže se 
k nim přidávali další lidé, kteří cítili, že je s nimi Bůh. Přeji nám všem, aby se Kristovo 
vzkříšení stalo pro nás tím, co prorazí mlhu zahalující naše oči i srdce. Aby nás 
osvobodilo z moci zla k radosti a vděčnosti Bohu, v níž uvidíme i jedinečnost vlastního 
vyvolení. A možná se k nám,  stejně jako tehdy k apoštolům, budou přidávat další. 
Protože jen lidé s hořícím srdcem a neochvějnou vírou mohou přivádět druhé na cestu, 
na níž se Ježíšovo vítězství stává i naším. Krásné prožití doby postní a požehnané 
Velikonoce. 

                                                P. Blažej Hejtmánek, farář 

MATRIKY VYPRAVUJÍ 

KŘTY 

Tomáš Vostal z Měřína                                            17.01.2010 

Lenka Marie Bradáčová z Pustiny                            17.01.2010 

 

POHŘBY 

Jan Mikyska z Měřína                    *1956                 08.01.2010 

Josef Hladík z Jersína                   *1930                 06.02.2010 

Marie Požárová z Dědkova           *1916                 12.02.2010 

Antonie Trojanová z Blízkova        *1922                 18.02.2010 

 

 



 
 

Z KALENDÁŘE FARNOSTI 

 

19.03.2010 Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 

25.03.2010   Slavnost Zvěstování Páně    

28.03.2010   Květná neděle 

01.04.2010   Zelený čtvrtek 

02.04.2010   Velký pátek 

03.04.2010   Bílá sobota 

04.04.2010 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

17.04.2010   ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 

 

Krátké zprávy 

 

 Pobožnost Křížové cesty v našem kostele během postní doby je vždy v pátek půl hodiny před večerní mší sv. tj. 
17.00 a v neděli ve 14.00 odpoledne. 

 Na Květnou neděli při mši sv. v 8.00 hod bude žehnání ratolestí. 

  Na Zelený čtvrtek bude v brněnské katedrále v 9.00 hod. mše svatá, tzv. Missa chrismatis, při níž otec biskup 
posvětí oleje a kněží obnoví své kněžské závazky. Všichni jsou k této slavnosti srdečně zváni. 

  Velký pátek je den přísného postu a újmy. 

  Na Velký pátek a Bílou sobotu bude vždy v 7.00 hod. ráno v kostele slavena společná modlitba ranních chval. 
K této modlitbě církve jste všichni srdečně zváni. 

  Na Bílou sobotu bude příležitost k návštěvě kostela přes celý den –  až do večerní velikonoční vigilie. 

  V neděli na slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou při všech bohoslužbách žehnány pokrmy. 

  Adorační den (17.04.) zahájíme v 7.00 hod mší sv. a po ní bude vystavena Nejsvětější Svátost k soukromé 
adoraci až do 17.00 hod odpolední, kdy bude společně ukončena svátostným požehnáním. Po té bude 
následovat mše sv. 

  16.04.2010 oslaví  Mons. František Hrůza 60 let od svého kněžského svěcení. Za dar povolání ke kněžství 
společně s ním poděkujeme Bohu v neděli 18.04.2010 při ranní mši sv. v 8.00 hod.  

 

 



 
 

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 

 

Milý přátelé, začátkem letošního roku proběhl již desátý, jubilejní ročník Tříkrálové sbírky. V loňském 
roce věnovali dárci na území brněnské diecéze bezmála 15 milionů korun a podpořili tak více než sto 
projektů na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. K celkové sumě letošní sbírky která v naší zemi 
činila 67.526.663 Kč, bude připočten ještě výnos z dárcovských SMS a dalších forem finančních darů. 
Na území brněnské diecéze se letos do sbírky zapojilo přes tři tisíce skupinek koledníků, kterým bych 
rád aspoň touto formou poděkoval. Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich 
domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i 
za to, že jste se nenechali odradit nevlídným počasím ani nevlídným přijetím.Vám organizátorům 
děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také 
vám všem, kteří jste do sbírky přispěli. V naší diecézi výtěžek sbírky opět podpoří řadu aktivit a 
projektů pomáhajícím lidem v nouzi. 

                      V modlitbě vás provází biskup Vojtěch Cikrle  váš  Vojtěch 

 

TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA   2010 ve farnosti Měřín   

 Měřín                    38 242 Kč 

Černá                9 225 Kč 

Chlumek               7 469 Kč 

Geršov + Nová Zhoř             5 490 Kč  

Blízkov        11 310 Kč 

Dědkov         2 030 Kč 

Milíkov + Kyjov                     3 010 Kč 

Pustina         7 652 Kč 

Pavlínov       12 980 Kč 

Meziříčko             6 490 Kč 

Jersín              4 079 Kč 

 celkem      107 977 Kč 

 

 

 



 
 

 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 

Milý přátelé, v tomto roce si připomínáme jednu významnou událost naší diecéze. Právě před 

sto lety byly zahájeny adorační dny v našich farnostech. Za předsednictví devátého 

brněnského biskupa Mons.ThDr. PhDr. JUDr. Pavla hraběte Huyna (1868-1946) proběhla 

v roce 1909 první brněnská synoda. Tehdy bylo rozhodnuto, aby každé farnosti náležel jeden 

den v roce, v němž by byla v kostele vystavena Nejsvětější  svátost a lidé měli možnost 

společné nebo soukromé adorace. V naší farnosti je to 17.04. Počínaje rokem 1910 byla 

štafeta adoračních dnů zahájena. V některých farnostech se adorace před Nejsvětější svátostí 

udržela, v jiných během času zanikla. V roce 1997 byly opět  ve všech farnostech tyto 

adorační dny obnoveny a to proto, aby se prohloubila úcta k eucharistii a radostné vědomí 

Boží blízkosti. Tento rok prožíváme se sv. Janem M. Vianneyem,  jenž proměňoval svou 

umírající farnost v kvetoucí tím, že trávil velkou část volného času před svatostánkem a 

k eucharistické adoraci vybízel slovy i příkladem své farníky. Lidé často podléhají velkému 

klamu. Tam kde je plnost, spatřují prázdnotu. Chvíle ticha modlitby před svatostánkem jim 

přijde jako ztracený čas. Ale právě v těchto chvílích, v očích lidí prázdných, nudných a 

bezcenných, v jasu červené lampy se udály a dějí ty největší zázraky a  rozhodnutí, která 

měla a mají vliv na konkrétního člověka i celý svět. A tak i my využijme tento den naší 

farnosti k adoraci, ve kterém budeme nacházet způsob, jak se v blízkosti Pána stát darem, 

kterým Bůh obdarovává církev, rodinu, farnost i všechny lidi celého světa. 

 

Bohoslužby o velikonocích 

       Květná neděle                      8.00 ; 10.30 

      Zelený čtvrtek                17.30 

       Velký pátek                                      17.30    

                     Bílá sobota                                 19.00 

       Neděle Zmrtvýchvstání        8.00 ; 10.30 

       Pondělí velikonoční                8.00 ; 10.30 

Zpověď před velikonocemi 

  Úterý       30.03.          13.00 – 18.00      cizí zpovědníci 

  Středa      31.03.          16.00 – 17.30 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TJ  JISKRA  MĚŘÍN – ODDÍL  KOPANÉ 
 
7.2.2010   Měřín,,A,, - Dobronín 1:3 Panáček František 

 
SESTAVA: Sysel,Doležal,Smolík,Matoušek,Řezníček,Kolda,Šoukal,Vostál H.,Horák,Heřmánek,Letmajer 
NÁHRADNÍCI: Krčál,Pokorný,Panáček 

 
HALOVÝ TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ – 13.2.2010 – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
 
Měřín – Věchnov  1:0 Bačák Michal 
Měřín – Bohdalov 1:1 Szabo Patrik 
Měřín – Křižanov  2:4 Crkal Václav,Kolouch Petr 
Měřín – Nedvědice 1:3 Kolouch Petr 
Měřín – Herálec  1:0 Hladík Michal 
 
Měřín obsadil třetí místo – gratulujeme 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
20.2.2010 Měřín,,B,, - Kamenice 3:2 Marek Jiří,Kolda Martin,Pospíchal Petr 
 
SESTAVA: Hošek,Panáček,Pokorný,Necid,Coufal M.,Horák,Hlaváč,Budín,Vostál R.,Uchytil ml.,Palík V. 
NÁHRADNÍCI: Kolda,Robotka,Pospíchal,Marek,Krčál,Rozmarin 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
HALOVÝ TURNAJ STARÝCH PÁNŮ V OKŘÍŠKÁCH – 13.2.2010 
 
Dobronín   –Měřín 0:2 Krčál Josef 2x 
Heraltice   – Měřín 0:5 Krčál Josef 2x,Padalík Martin,Pospíchal Karel,Bartušek Stanislav 
Okříšky I.  – Měřín 1:1 Uchytil Tomáš 
J.Hradec    – Měřín 3:0 
Třebíč        – Měřín 3:1 Padalík Martin 
Okříšky II. – Měřín 2:6 Pospíchal Karel 2x,Bartušek Stanislav 2x,Uchytil Tomáš,Krčál Josef 
 
KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ   –  1  Třebíč  14 
    - 2  J.Hradec 10 
    - 3  Měřín  10 
    - 4  Okříšky I   7 
    - 5  Dobronín   5 
    - 6  Heraltice   5 
    - 7  Okříšky II   4 
 
Měřín obsadil III. místo jen vinou horšího vzájemného zápasu s J.Hradcem i tak je to velký úspěch. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----  

Přípravné zápasy na umělé trávě ve Velkém Meziříčí 
 

              ,,A,,mužstvo   ,,B,,mužstvo   Dorost 
27.2.2010          Kamenice-18:00 
28.2.2010  V.Meziříčí,,B,,-14:00  Luka n.J.,,B,,-10:15 
  7.3.2010  Bory,,A,,-17:30       V.Meziříčí - 15:30 
13.3.2010 Křižanov,,B,,-13:30 
14.3.2010 Polná,,B,,-10:00 (Jihlava) 
20.3.2010  Radostín,,A,,-18:30      Radostín-8:15 
 
 



 
 

Maracaibo 2010 – Zachraňte říši pohádek! 
 

Vážení rodiče, ahoj děti, nazdar táboroví starousedlíci, 

Rok se s rokem sešel a opět v letošním roce pro děti chystáme letní dětský tábor mezi obcemi 

Bobrová a Zvole, v blízkosti Olešínek. Tento tábor stojí na soukromé louce, kdy za více než 

desetiletého fungování zde má Maracaibo svou pevnou pozici a tradici.  

Loňský rok nám táboření zkazily velké deště. V letos nám nezbývá nic jiného, než doufat, že se 

podobná situace nebude opakovat. Nicméně vždy na tábor odjíždíme s utkvělou představou, že 

nespadne ani kapka.  

Za ten dlouhý rok se v našem sdružení odehrály mnohé inovace, takže se v tom roce letošním 

můžeme těšit z nových latrýn, dřevěných podlážek pod stany a nového vybavení do naší táborové 

kuchyně. Také je možné, že se nám zde objeví i staré nové tváře v roli instruktorů.  

Tematika letošního tábora bude tak trochu tradiční (jak již z nadpisu vyplývá). Proto všechny etapové 

hry do celotáborové hry se budou nést v tomto duchu. Veškerý program se vždy odvíjí od aktuálního 

počasí a aktuální situace v táboře. Vždy máme připraveny dvě varianty programu. Ta první je do 

slunečného počasí, kdy s dětmi hrajeme různé míčové i skupinové hry. Své místo má i zde tak trochu 

umělecká činnost. Dále děti učíme táborovým záležitostem, služební oddíl pomáhá v kuchyni a 

pomáhá se starat o bezchybný a vzorný chod tábora. Druhá varianta programu je nazývána jako 

„mokrá“ a je přizpůsobena deštivému počasí. V tomto případě hrajeme společné hry v největším 

jídelním stanu. Samozřejmě nemohu nepřipomenout, že do programu je zařazen i sportovně laděný 

souboj s konkurenčním táborem našich kamarádů s Gohiralu. Tentokráte čeká uspořádání souboje 

nás, a věřte, že se budeme snažit, aby ten náš program byl stejně perfektní jako všechny naše 

předešlé.  

Mějte se hezky a rádi o prázdninách přivítáme staré i nové tváře táborníků.  

Pro více informací klikněte na webové stránky www.maracaibo.unas.cz 

 

Za občanské sdružení Maracaibo Martina Skalníková 

 

I N Z E R C E : 

Přijímáme objednávky na : k u ř i c e 

- stáří 10 – 11 týdnů   - hnědé, černé    - cena : 93,- Kč/ 1 kus 

Dodavatel : drůbežárna SVONA -    objednávky na radnici do 10.3.2010 

Dodávka : Pátek 26. března 2010    ve 12.30 hod.- Náměstí 

http://www.maracaibo.unas.cz/
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OKÉNKO KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MĚŘÍNSKÝ ZPRAVODAJ   

    

Povoleno Ministerstvo kultury ČR - MK ČR E 11302 

Vychází 1 x za dva měsíce 

Vydává a tiskne 
Úřad městyse Měřína, Náměstí 106, 594 42 
Měřín 

Doporučená cena 7,- Kč včetně DPH 

Telefon/Fax 566 544 222/ 566 545 005 

E-mail sprava@merin.cz 

 

mailto:sprava@merin.cz

