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Informace z radnice ……. 

Výstavba inženýrských sítí v lokalitě Balinka 

 V průběhu měsíce března tohoto roku budou zahájeny stavební práce na inženýrských sítích v lokalitě 
Balinka. 
 Kanalizace, voda a plyn budou napojovány uličkou vedle Nákupního střediska Jednoty Měřín a tím bude 
částečně nebo úplně uzavřen úsek vedle Jednoty směrem k Zarybníku. 
 Budeme se snažit tuto uzávěru maximálně omezit.  

Prosíme tímto naše spoluobčany a pochopení. 
 
 
Sokolovna 
 
 Vzhledem k průběhu zimy – prakticky bez sněžení  -  bylo rozhodnuto, že pracovníci na veřejně prospěšné 
práce v obci budou přesunuti na budovu sokolovny .   

Prováděli tam oklepávání stěn, vyčištění sklepních a  půdních prostor a další přípravné práce na rekonstrukci 
naší sokolovny. 

V tomto mám také výrazně pomohla brigádnická pomoc turistického a fotbalového oddílu TJ Jiskra Měřín , 
jejichž členům tímto děkujeme . Svoji pomoc nabídli i místní rybáři a Sdružení rybníkářů. Sbor dobrovolných hasičů 
zajistí konečný úklid vzniklého materiálu po vyklizení sokolovny. 
 V současné době má městys Měřín podanou žádost o dotaci na zateplení venkovních stěn a výměnu dveří a 
oken sokolovny na Ministerstvu životního prostředí ČR.  

V případě úspěšné dotace  bude projednána v zastupitelstvu městyse možnost výpůjčky finančních 
prostředků za účelem její kompletní rekonstrukce.  

V nejbližší době proběhne výběrové řízení na zhotovení kompletní projektové dokumentace sokolovny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Masopust 2012 

V sobotu 11. února prošel naším městysem opět tradiční průvod pestrých  masek, které doprovázeli příznivci- 

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

těm, kteří přispěli k dobré náladě svým pohoštěním a samozřejmě pořadatelům, kterých se týkaly spíše starosti 

s maškarním průvodem spojené. Akce se podařila a my se už nyní těšíme na příští „maškaru“ v roce 2013. 

Fotografie z letošního maškarního průvodu jsou zveřejněny na měřínských www. stránkách. 

 
 
 
 



 
 
Výpis č. 1 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 11. 1. 2012  
 
 
1. RM schválila program jednání. 
 
2.RM vzala na vědomí informaci o kontrole provedené na sběrném místě zpětného odběru elektrozařízení firmou 
Elektrowin se závěrem: Bez závad a nedostatků dle č.j.1020/11. Usnesení RM1-2-12 
 
3. RM vzala na vědomí zprávu Ministerstva financí k závěrečnému vyhodnocení Rekonstrukce místní komunikace 
ulice Zarybník a Ve Vrbí se závěrem: Nebylo zjištěno porušení závazných podmínek k čerpání dotací dle č.j.1019/11. 
Usnesení RM1-3-12 
 
4. RM projednala dopis poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Brzobohaté o sdělení zda jsou v našem městyse 
organizace, které pečují o tělesné i duševní zdraví seniorů a tipy na trávení volného času. Č.j.1021/12. RM pověřuje 
úřad městyse odpovědí. Usnesení RM1-4-12 
 
5. RM vzala na vědomí žádost Povodí Moravy na Krajský úřad KV o udělení výjímky ze základních podmínek ochrany 
bobra evropského dle č.j.1038/11. Usnesení RM1-5-12 
 
6. RM  projednala žádost …o instalaci veřejného osvětlení na ulici Příčná.Č.j.1050/11. RM rozhodla sdělit žadateli, že 
veřejné osvětlení na ulici Příčná bude realizováno spolu se všemi inženýrskými sítěmi na této ulici. V letošním roce 
schválený rozpočet s touto akcí nepočítá. Usnesení RM1-6-12 
 
7. RM rozhodla pronajmout plochu na budově Hasičské zbrojnice pro umístění reklamy Miroslavu Kolouchovi Na 
Nivech 455 Měřín dle č.j.993/11 a dále HOBBY centrum Krejčí Měřín a dále Nápoje Homola Měřín a dále PKD 
PRAGUE s.r.o. Měřín. Záměr pronájmu byl zveřejněn Usnesením RM23-13-11. RM pověřuje starostu podpisem smluv 
o pronájmu. Usnesení RM1-7-12 
 
8. RM projednala Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích par. č. 565/1, 672/1, 
672/10, 694/2, 696/4 v k.ú. Měřín (přípojka nn Bartušek) dle č.j. 1052/11. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje 
starostu podpisem. Usnesení RM1-8-12 
 
9. RM projednala Prováděcí dokumentaci orgánů městyse obsahující instrukce pro činnost v případě vzniku 
mimořádné situace dle č.j.1053/11. RM rozhodla dokumentaci schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení 
RM1-9-12 
 
10. RM projednala návrh Nájemní smlouvy o ekonomickém pronájmu lesa na pozemcích par.č. 1896, 1904/1, 
2000/1, 2000/3, 2000/4, 2000/5, 2000/7 v k.ú. Měřín v podílu 6/81 z celkové výměry 1 072 861m2 dle 1056/11. RM 
rozhodla záměr pronájmu zveřejnit.  Usnesení RM1-10-12 
 
11. RM vzala na vědomí sdělení Magistrátu města Jihlavy o projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Kamenice 
dle č.j.1054/11. Usnesení RM1-11-12 
 
12. RM vzala na vědomí zprávu velitele Sboru dobrovolných hasičů Měřín pro výroční schůzi SDH 17. 12. 2011 dle 
č.j.6/12. Usnesení RM1-12-12 
 
13. RM projednala Žádost o vyjádření k provozování autobusové linky 760700 Jihlava-Žďár n.S.-Boskovice-
Prostějov/Brno-Olomouc-Frýdek-Místek-Ostrava dopravcem ICOM transport Jihlava dle č.j. 1065/11. RM rozhodla 
souhlasit s provozováním této linky bez připomínek. Usnesení RM1-13-12 
 
14. RM vzala na vědomí zprávu Finančního úřadu o daňové kontrole na akci Rekonstrukce rybníka Nový v Měříně se 
závěrem: Nebyly zjištěny skutečnosti porušení rozpočtové kázně.Usnesení RM1-14-12 
 
15. RM vzala na vědomí zprávu Finančního úřadu o daňové kontrole na Poskytování sociálních služeb se závěrem: 
Nebyly zjištěny skutečnosti porušení rozpočtové kázně. Usnesení RM1-15-12 



 
16. RM vzala na vědomí zprávu Finančního úřadu o daňové kontrole na Vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP 
(r. 2009 a 2010) se závěrem: Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Usnesení RM1-16-12 
 
17. RM vzala na vědomí zprávu Finančního úřadu o daňové kontrole na Vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP 
(r. 2008 a 2009) se závěrem: Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Usnesení RM1-17-12 
 
18. RM projednala Přílohu č. 3 Směrnice č. 8 Cestovní náhrady dle Vyhlášky č. 429/2011. RM rozhodla přílohu 
schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM1-18-12 
 
19. RM projednala žádost …. o umístění v domě s pečovatelskou službou dle č.j. 7/12. RM rozhodla sdělit žadatelce, 
že v současné době není v domě žádný volný byt. Její žádost bude zařazena do seznamu žadatelů. Usnesení RM1-19-
12 
 
20. RM projednala žádost o povolení bezplatného vyvěšení 6.ks a 10 ks poutačů na sloupy VO pro 6. ročník výstavy 
Stavíme – bydlíme v Jihlavě a v Třebíči ve dnech 28. 1. – 9. 2. a 12.- 24. 2. 2012 dle č.j.10/12. Vzhledem k tomu, že 
vstup na výstavu je zdarma, rozhodla RM s bezplatným umístěním poutačů souhlasit.  Usnesení RM1-20-12 
 
21. RM projednala žádost ID Metal Geršov 5 o prodloužení smlouvy na reklamní poutač na pozemku par.č. 416 v k.ú. 
Měřín dle č.j. 9/12. Záměr pronájmu byl zveřejněn usnesením RM 23-13-11. RM rozhodla prodloužení pronájmu 
schválit a pověřuje starostu podpisem.  Usnesení RM1-21-12 
 
22. RM projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku par. č. 187/3  k.ú. Měřín o 
výměře cca 16m2, č.j. 17/12. RM doporučuje ZM smlouvu schválit. Usnesení RM1-22-12 
 
23. RM projednala návrh dodatku č. 8 ke smlouvě o provozování a servisu televizního kabelového rozvodu. RM 
rozhodla dodatek schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM1-23-12 
 
24. RM schvaluje přijetí movité věci tj. 2 ks kompozitních bezpečnostních branek v celkové hodnotě 49 920,- Kč 
včetně DPH pro dovybavení sportoviště od E.ON Česká republika. Usnesení RM1-24-12 
 
25. RM projednala opakovanou žádost( RM7-3-11) ….o pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 106 dle č.j. 
23/12. RM rozhodla sdělit žadatelce, že stále není na úřadě městyse žádné sdělení o ukončení pronájmu prostor, 
které žádá k pronajmutí. Usnesení RM1-25-12 
 
26. RM projednala žádost Tělovýchovné jednoty Dětské středisko Březejc o.s. o finanční příspěvek na sportovní 
činnost zdravotně postižených dětí. RM rozhodla poskytnout žadateli finanční podporu ve výši 2 000,- Kč. Usnesení 
RM1-26-12 
 
27. RM rozhodla vyhlásit záměr pronájmu pozemku parc. č. 1219/1 o výměře 2825 m2 pro umístění atrakcí při 
konání místní pouti. Usnesení RM1-27-12 
 
28. RM rozhodla na základě zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 564/2006 Sb v platném znění 
schválit platový výměr pro ředitelku Základní školy Měřín Mgr. Věru Matějíčkovou. Usnesení RM1-28-12 
 
29. RM rozhodla na základě zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění 
schválit platový výměr pro ředitelku Mateřské školy Měřín Janu Janů. Usnesení RM1-29-12 
 
30. RM projednala výši dlužné částky  …..za pronájem nebytových prostor ve Zdravotním středisku a věci movité 
(stomatologická souprava) a bytu v domě č.p. 233. Vzhledem k tomu, že nebyl dodržen splátkový kalendář a celá 
dlužná částka se stala splatnou a ani další nájemné nebylo zaplaceno a nájemní vztah skončil k 31. 12. 2011 rozhodla 
RM pověřit starostu a místostarostu, aby společně s právním zástupcem městyse zajistili předání pronajatých prostor 
i věci movité. Usnesení RM1-30-12 
 
 
 
 



 
 Výpis č. 2 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 25. 1. 2012  
 
1. RM schválila program jednání. 
 
2. RM projednala žádost o vyjádření k projektové dokumentaci vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace a 
přípojky dešťové kanalizace pro výhledový RD na pozemku p.č. 155/2 v Pustině umístěné m.j. na pozemku p.č. 29/1, 
30/1, 30/2 dle č.j. 37/12. 
RM rozhodla požadovat informaci o přesném umístění přípojek. Usnesení RM2-2-12 
 
3. RM projednala návrh smlouvy s Technickými službami VM s.r.o. o vedení evidence odpadů pro rok 2012 dle č.j. 
38/12. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM2-3-12 
 
4. RM projednala žádost ………. o umístění v domě s pečovatelskou službou dle č.j. 44/12. RM rozhodla sdělit 
žadatelce, že v současné době není v domě žádný volný byt. Její žádost bude zařazena do seznamu žadatelů. 
Usnesení RM2-4-12 
 
5. RM projednala návrh dodatku č. 2012/1 ke Smlouvě o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do 
elektrizační soustavy dle č.j. 45/12. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM2-5-12 
6. RM vzala na vědomí protokol z ústního jednání dle č.j. 47/12 a oznámení o zahájení řízení o vydání výjimky 
k zásahu do přirozeného vývoje bobra evropského dle č.j. 57/12. Usnesení R5M2-6-12 
 
7. RM na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j. 636/08 z  
29. 10. 2008 na rekonstrukci kanalizace na pozemku p.č. 1370 k. ú. Měřín (silnice II/602) pověřuje starostu 
vypracováním žádosti o zřízení věcného břemene s Krajem Vysočina. Usnesení RM2-7-12 
 
8. RM projednala návrh dohody o provedení práce na zajištění sběrného místa pro zpětný odběr elektrozařízení 
s Františkem Krejčím Černická 553 Měřín. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM2-
8-12 
 
9. RM rozhodla schválit odpisový plán pro odepisování hmotného dlouhodobého majetku Základní školy Měřín pro 
rok 2012. Usnesení RM2-9-12 
 
10. RM rozhodla schválit odpisový plán pro odepisování hmotného dlouhodobého majetku Mateřské školy Měřín pro 
rok 2012. Usnesení RM2-10-12 
 
 
Výpis č. 3 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 8. 2. 2012  
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM rozhodla do Školské rady při ZŠ Měřín schválit stávající členky této rady Mgr. Hanu Smejkalovou a Annu 
Oulehlovou. Usnesení RM3-2-12 
 
3. RM vzala na vědomí negativní sdělení Ústavu sociální péče Křižanov ve věci využití domu č.p. 101 a přilehlých 
pozemků pro potřeby ústavu dle č.j. 84/12. Usnesení RM3-3-12 
 
4. RM projednala návrh Dohody o vzájemných právech a povinnostech při stavbě inženýrských sítí „Měřín, lokalita 
Balinka“ mezi městysem Měřín a Jednotou spotřební družstvo Velké Meziříčí dle č.j. 85/12.RM rozhodla návrh 
schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM3-4-12 
 
5. RM projednala žádost KÚ Kraje Vysočina k udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy na lince 
760721 Jihlava – Brno Icom transport a.s. Linka je v současné době provozována. RM k udělení licence dopravci 
ICOM transport a.s. nemá připomínek. Usnesení RM3-5-12 
 



6. RM projednala nabídky na zajištění technického dozoru na stavbu „Měřín, lokalita Balinka – 1. etapa Vladimíra 
Doležala (č.j. 87/12 a č.j. 118/12) a Jiřího Oulehly (č.j. 88/12). RM rozhodla s nabídkou oslovit další zájemce. Usnesení 
RM3-6-12 
 
7. RM projednala návrh Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících mezi městysem Měřín a dopravcem 
ZDAR a.s. dle č.j. 93/12. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM3-7-12 
 
8. RM projednala nabídku firmy Lika Hrdějovice na dodávku reklamních poutačů při vjezdech do Měřína dle č.j. 
94/12. RM rozhodla nabídku nevyužít. Usnesení RM3-8-12 
 
9. RM na základě předložené nabídky rozhodla pronajmout pozemky p.č. 1219 o výměře 2825 m2 pro umístění 
atrakcí při konání měřínské pouti v roce 2012 Jaroslavu Holému Václava Volfa 10 České Budějovice za cenu 84 750,- 
Kč. Usnesení RM3-9-12 
 
10. RM projednala cenovou nabídku na opravu velkého kontejneru na odpad předloženou ve čtyřech variantách 
Karlem Pacalem. RM rozhodla využít nabídku jednoduchého přeplátování zkorodovaných dílů. Usnesení RM3-10-12 
 
11. RM vzala na vědomí nové znění školského zákona. Usnesení RM3-11-12 
 
12. RM rozhodla schválit Inventarizační zprávu městyse Měřín za rok 2011 předloženou inventarizační komisí. 
Usnesení RM3-12-12 
 
13. RM  rozhodla schválit výsledek hospodaření Základní školy Měřín za rok 2011. 
Usnesení RM3-13-12 
 
14. RM rozhodla schválit výsledek hospodaření Mateřské školy Měřín za rok 2011. 
Usnesení RM3-14-12 
 
15. RM projednala opakovanou žádost …. o umístění v domě s pečovatelskou službou (č.j. 110/12). RM rozhodla 
sdělit žadatelce, že její žádost je stále vedena v seznamu žadatelů. V současné době není v domě s pečovatelskou 
službou žádný volný byt.Usnesení RM3-15-12  
 
16. RM projednala návrh Dodatku – samofakturace ke Smlouvě o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat 
elektřinu do elektrizační soustavy s E.ON Energie, a.s. dle č.j. 111/12. RM rozhodla dodatek schválit a pověřuje 
starostu podpisem. Usnesení RM3-16-12 
 
17. RM projednala sdělení Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ve věci dovolání ……. dle č.j. 115/12. RM rozhodla 
pověřit starostu podat příslušnou žádost k Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou. Usnesení RM3-17-12 
 
 
 Výpis č. 4 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 22. 2. 2021  
==================================================================  
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM vzala na vědomí informaci  Hasičského záchranného sboru o povinném školení velitelů a strojníků  jednotek 
pož.ochrany zařazených do JPO II dle č.j.128/12.Usnesení RM4-2-12  
 
3. RM  vzala na vědomí sdělení Krajského úřadu KV o Rozhodnutí o povolení výjimky zásahu do přirozeného vývoje 
bobra evropského dle č.j.129/12. Usnesení RM4-3-12 
 
4. RM projednala návrh smlouvy CARBIDE s.r.o. o využívání nádob na sběr tříděného odpadu dle č.j. 131/12. RM 
pověřuje starostu městyse jednáním ve věci.Usnesení RM4-4-12 
 
5. RM projednala žádost Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou o sdělení vhodné osoby (příbuzného) k výkonu 
funkce opatrovníka ….. dle č.j.136/12. RM rozhodla pověřit místostarostu odpovědí Okresnímu soudu ve Žďáře nad 
Sázavou. Usnesení RM4-5-12 



 
6. RM projednala žádost Vodárenské akciové společnosti o zpřístupnění jejich webových stránek pro občany 
prostřednictvím webových stránek městyse dle č.j.143/12. RM rozhodla žádosti vyhovět. Usnesení RM4-6-12 
 
7. RM vzala na vědomí žádost firmy Milan Krejčí HOBBY centrum o udělení souhlasu        na umístění mobilního 
technologického zařízení na výdej PHM v areálu společnosti HOBBY centrum Milan Krejčí dle č.j. 142/12. RM 
rozhodla udělit žadateli souhlas. Usnesení RM4-7-12 
 
8. RM  pověřuje starostu podáním žádosti na Úřad práce o zřízení 6 pracovních míst na veřejně prospěšné práce 
v Měříně od 1. 3. 2012 dle  č.j. 48/12 Usnesení RM4-8-12 
 
9. RM projednala žádost Kolpingovi rodiny Měřín o bezplatné užití veřejného prostranství u MŠ a DPS dne 10.6.2012 
za účelem pořádání závodu nemotorových vozidel pro děti i dospělé dle č.j. 144/12 a s pronájmem souhlasí. 
Usnesení RM4-9-12 
 
10. RM projednala žádosti …….. (č.j. 152/12) a ……… (č.j. 151/12) o přijetí na Veřejně prospěšné práce. RM rozhodla 
sdělit žadatelům, že o jejich žádosti může být jednáno nejdříve po obdržení zprávy o vyřízení žádosti od Úřadu práce 
na zřízení pracovních míst v městysi Měřín.Usnesení RM4-10-12  
 
 

 

Vítání občánků na radnici ……… 
 

 Dne 15.01.2012  proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Měřína slavnostní přivítání narozených občánků 
mezi spoluobčany našeho městyse . Přivítali jsme celkem    12 dětí    narozených  ve druhém pololetí roku 2011    -        
 8 děvčátek – Nela, Viktorie, Adriana, Eliška, Natálie, Zuzana, Teodora, Kamila a  4 chlapečky– Jáchym, Jan, 
David, Petr.  
 
 Ke slavnostní atmosféře přispěl také kulturní program , který si připravily děti z mateřské školy Měřín s paní 
učitelkou Štreitovou a děti z pěveckého a 
 hudebního kroužku  LŠU pod vedením paní Krejzlové.  
 Maminky byly na závěr obdarovány kytičkou a dárečky pro svá děťátka. 
 

 
Statistika obyvatelstva k 1.1.2012 

M ě ř í n    +     P u s t i n a 
 
V roce 2011 se : 
 
Narodilo  celkem                       23 dětí          -     12 chlapců , 11 děvčat 
Přistěhovalo se                          34 obyvatel 
Odstěhovalo se                         28 obyvatel 
Zemřelo                                      15 obyvatel    -     7 mužů, 8 žen 
 
K 1.1.2012                         c e l k e m                 1 952   obyvatel 
z toho  
Měřín     1797 obyvatel  917 mužů 
         880 žen 
Pustina     155  obyvatel  76 mužů 
         79 žen 



 
 

 

           

 
           

 

 
Jsme poradna pro zdravotně postižené občany, jejich příbuzné, osoby bez ohledu na věk, druh a 
rozsah zdravotního postižení 
Najdete nás: Žďár n/Sázavou, Komenského 1, PSČ 591 01, : 566 625 703, e-

mail:czp.zdar@volny.cz,  
vedoucí CZP: Květoslava Růžičková        
 

      PORADENSKÉ DNY 
PONDĚLÍ 730 - 1200    1300 - 1700 

ÚTERÝ  730 - 1200    1230 - 1400 

STŘEDA 730 - 1200    1300 - 1700 

ČTVRTEK 730 - 1200    1230 - 1400 

PÁTEK  730 - 1100   objednaní klienti 

 

Všechny poradenské služby jsou poskytovány zdarma  !!!!! 
 

Poskytneme Vám tyto služby: 
Odborné sociální poradenství  informace z oblasti sociálního zabezpečení (příspěvek na pořízení 
kompenzační pomůcky aj., dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče pro zdravotně postižené 
občany, mimořádné výhody ZTP a další) 
pomůžeme s vypsáním žádostí, sepsáním smluv příspěvku na péči atd. 
 

      Od 1. ledna 2012 platí novely sociálních zákonů a dochází ke kompletní změně systému výplaty sociálních 
dávek. Agenda výplat dávek a příspěvků pro zdravotně postižené občany, včetně příspěvku na péči a agenda 
dávek hmotné nouze přechází ze sociálního odboru Městského úřadu na pobočku Úřadu práce. 
Od roku 2012 již tyto záležitosti budeme vyřizovat na příslušném Úřadě práce „Na Městských úřadech již nebude  
vyplácena vůbec žádná dávka.  
Čtverec s vozíčkem Na MěÚ budou vydávána označení do motorových vozidel přepravujících osobu s 
průkazem ZTP a ZTP/P. Stávající označení do aut v podobě čtverce s vozíčkem bude platit pouze v roce 2012. Po 
1. 1. 2013 musí toto označení odpovídat evropským normám. Nově bude na průkazu označujícím vozidlo 
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou i fotografi e držitele a celý doklad bude zataven ve folii. 
Noví žadatelé o průkaz mimořádných výhod (ZTP nebo ZTP/P) již během roku 2012 obdrží označení do vozidla 
podle evropských předpisů. Hned od ledna si tedy lidé mohou začít vyřizovat nový parkovací průkaz.  
K tomu budou potřebovat fotografi i 35 x 45 mm, platný průkaz mimořádných výhod (ZTP nebo ZTP/P) a 
stávající označení do vozidla pro parkování. 
Karta sociálních systémů Noví žadatelé o průkaz ZTP nebo ZTP/P, již neobdrží dosavadní průkaz, ale kartu 
sociálních systémů. Přes jejich kód lze načíst veškeré osobní údaje dané osoby, přes kartu budou vypláceny i 
sociální dávky a příspěvky. 
Stávající průkazy TP, ZTP, ZTP/P zůstávají v platnosti včetně všech výhod i po 1. lednu 2012, do uplynutí doby 
platnosti vyznačené na zadní straně průkazu, nejdéle však do 31. 12. 2015. To i bez ohledu na delší či trvalou 
platnost.Všechny průkazy končí k 31. 12. 2015 a pak musí dojít k novému posouzení zdravotního stavu podle 
nových platných právních předpisů. K průkazům i nadále přísluší tyto výhody: MHD zdarma, na linkách veřejné 
dopravy 75% sleva. 
Na provoz auta Příspěvek je od ledna 2012 nahrazen příspěvkem na mobilitu. Ze zákona je odstraněna 
podmínka, že tento příspěvek získávala osoba, která vozidlo vlastnila nebo ji dopravovala osoba blízká. Příspěvek 
na mobilitu ve výši 400 Kč měsíčně, může nárokovat každý držitel mimořádných výhod průkazu ZTP a ZTP/P. 
kterému nejsou poskytovány pobytové sociální služby. I ten, kdo auto vůbec nemá. „Musí si však požádat již v 
lednu, jinak o příspěvek za tento měsíc přijde.“ 
Na pořízení vozidla Na příspěvek k pořízení motorového vozidla měl doposud nárok jen člověk s těžkým 
poškozením obou dolních končetin a příspěvek činil 100 tisíc Kč jednou za 5 let.  
Nově mají nárok i lidé s ochrnutím poloviny těla, ke kterému dochází např. při cévním onemocnění či po úrazech. 
Nový příspěvek činí 200 tis. Kč jednou na 10 let. 
Na péči o děti do18 let Největší změna je v tom, že příspěvek ve II. stupni péče o dítě se zdravotním 
hendikepem se zvyšuje z 5000 na 6000 Kč. „V roce 2012 ještě rodiče mohou rozhodnout, zda chtějí pobírat 



rodičovský příspěvek do sedmi let věku dítěte z důvodu jeho zdravotního postižení, nebo budou čerpat příspěvek 
na péči. Samozřejmě ten rodičovský je výhodnější.“  
Od roku 2013 již bude možné čerpat pouze příspěvek na péči.  
Nyní důležitá informace pro rodiče dítěte do 18 let, které pobírá příspěvek na péči: Od 1. 1. 2012 se ruší tento 
sociální příplatek ze státní sociální podpory a rodič si může z tohoto důvodu požádat na krajské pobočce Úřadu 
práce (Komenského 1786/25)o zvýšení příspěvku na péči. „Kdyby tak rodič učinil se zpožděním až v únoru, 
nevratně mu utečou peníze za leden,“ upozorňuje odbornice na sociální péči. 
Asistent sociální péče  Největšího okruhu lidí se dotknou změny příspěvku na péči o občana závislého na péči. 
Příspěvek na péči je nově pohyblivý a aktuálně bude vždy uhrazena jen jeho spotřebovaná částka. Když se 
člověk rozhoduje, kdo o něj bude pečovat a jak, může nově zvolit asistenta sociální péče. Ten není ničím jiným 
než dřívější „osobu blízkou“. Takovým asistentem může být i sousedka, která obstarává čistotu pečovaného, 
jeho prádlo, úklid či nákupy. 
Od 1.1.2012 musí být v tomto případě uzavřena smlouva mezi asistentem sociální péče a osobou pobírající 
příspěvek. Stačí i ručně stvrzená dohoda. V ní je uveden rozsah péče, kdo ji poskytuje a finanční kompenzace za 
péči. Smlouva však není pro asistenta sociální péče dokladem o jeho zaměstnání. 
Sepsaná smlouva bude coby důležitý dokument uložena ve spise zdravotně postiženého. Stává se podkladem 
pro výplatu dávky.  
„Když je totiž vydáno rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči v určité výši, osoba je zařazena v daném stupni 
mobility, kdy nezvládá určité úkony ve své sebeobsluze nebo péči o vlastní osobu. Smlouva s asistentem by měla 
reagovat na tyto okolnosti. Její kopie bude uložena na odboru státních nepojistných dávek na ÚP.“  
Organizace poskytující služby,  jsou povinny do 15. dne v následujícím měsíci vyúčtovat poskytnutou péči. 
Dávky, příspěvky a kompenzační pomůcky 
DŘÍVE: K 31. 12. 2011 končí některé dosavadní dávky a mimořádné výhody pro zdravotně postižené. Končí 
dosavadní příspěvky na krmivo pro vodícího psa, na užívání bezbariérového bytu a garáže. 
NOVĚ: Od 1.1.2012 začínají platit dvě nové dávky. Je to příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcky. 
Novinkou je také karta sociálních systémů. Příspěvek na péči zůstává a výplaty bude zajišťovat krajská pobočka 
Úřadu práce.„Zůstávají dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení i dávky 
mimořádné okamžité pomoci, u nichž byly novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi změněny podmínky.“ 
Kompenzační pomůcky budou stejně jako předtím taxativně stanoveny. Nově však nebude stačit jen potvrzení 
odborného lékaře, např. neurologa, chirurga, ortopeda.... „Nyní bude žádosti o příspěvky posuzovat posudkový 
lékař a jeho posudkem již nemusí každý projít.“ Lékařská posudková služba bude, na každý poskytovaný 
příspěvek, např. na mobilitu či kompenzační pomůcku, vystavovat samostatný posudek. 
Na zvláštní pomůcku  
Dochází ke změně podmínek příspěvku na zvláštní pomůcku pro osoby se zdravotním postižením. 
DŘÍVE: Doposud každé postižení mělo nárok na určitý okruh zvláštních pomůcek. 
„U kompenzačních pomůcek osobám nevidomým, nedoslýchavým nebo osobám s těžkou vadou nosného a 
pohybového ústrojí doposud vyhláška přesně stanovovala procentuální podíl státu. Po uvážení činil 100%, někdy 
50 %, 30 % a někdy i 1 %. K zajištění bezbariérovosti úřad poskytoval příspěvek ve výši montáže od 
firmy. Toto je nyní upraveno. 
NOVĚ:I nadále se poskytují příspěvky na úpravu bytu. Nově jsou stanoveny dvě kategorie zvláštních pomůcek: 
do 24 tis. Kč a nad 24 tis. Kč, maximálně však do 350 tis. Kč. Podmínkou pro získání pomůcky je 10% 
spoluúčast osoby se zdravotním postižením na jejím pořízení. „Jedině pokud člověk nemá dostatek finančních 
prostředků k této spoluúčasti, může krajská pobočka ÚP s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky a k 
majetkovým poměrům posuzovaného žadatele, individuálně určit nižší míru účasti“. Vždy však minimálně 1000 
Kč. 
Příspěvek na zvláštní pomůcku se však neposkytuje na pořízení stropního zvedacího systému, který slouží 
např. k přemístění nemohoucího člověka z postele do vany a zpět. Nově mohou dostat příspěvek na pořízení 
vodícího psa zrakově postižení lidé od 15 let. Dříve příspěvek mohli nárokovat jen dospělí. 
Končí příspěvky na schodišťové plošiny 
DŘÍVE: MěÚ opakovaně zajišťoval instalaci schodišťových plošin a sedaček dle potřeb občanů. Také instalaci 
venkovních schodišťových plošin u rodinných domů. Jejich pořizovací cena bývá až 3/4 mil. Kč. 
NOVĚ: Schodišťové plošiny (vodorovné či šikmé) a závěsné systémy v hodnotě nad 150 tis. Kč nyní zůstávají v 
majetku státu a na ÚP vznikají jejich půjčovny. „V momentě, kdy přestanou být tyto pomůcky konkrétním 
člověkem využívány, firma přijede zařízení demontovat, aby mohlo po repasování sloužit jinde.“  
Osoba potřebující tuto zvláštní pomůcku si však musí nově na vlastní náklady zajistit její instalaci a zprovoznění, 
dále hradit její údržbu, opravy a revize. „Schodišťové plošiny jsou většinou ze stavebnicových prvků a 75 % dílů 
je dále využitelných.“  
V případě, že potřebná osoba nebude mít prostředky na úhradu instalace, bude na zvážení pracovníka ÚP, zda 
přihlédne k majetkovým poměrům žadatele a uhradí instalaci z prostředků státu. Minimální spoluúčast však 
zůstává 1000 Kč. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Termíny uzavírek Měřínského zpravodaje – rok 2012 –sprava@merin.cz 
 
      2-2011  25.4.2012 
      3-2011  26.6.2012 
      4-2011  28.8.2012 
      5-2011  26.10.2012 
      6-2011  14.12.2012 
 

 

 

 



 

Kde a jak se mohou obyvatelé  Měřína a Pustiny zbavit vysloužilých elektrospotřebičů 

Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst zpětného odběru, která 

k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být 

kompletní, tedy nerozebrané. 

V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili.  

Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části jako např. motor, 

kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená 

pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s jejich 

odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni! 

Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto místech: 

Sběrné místo obce  :     
Sběrného místo je umístěno  na ulici Černická ( vjezd z ulice Černická – č.p.553. František 
Krejčí) .  
Sběrna je otevřena : 
Středa : 16.00 – 18.00 
Sobota:   9.00 – 11.00 
a  dále dle dohody na telefonu : 776 300 544 nebo 732 541 531. 
V případě nepřítomnosti obsluhy mají občané možnost odkládat vyřazené spotřebiče na připravené palety. 
 

Malý kontejner na drobný elektroodpad je v naší obci umístěn  v prodejně Nákupního střediska Jednoty Měřín. 

Více na www.elektrowin.cz nebo www . merin.cz 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Recykluji, recykluješ, recyklujeme 

Češi se umějí chovat ekologicky. A rádi to také dělají – když to ovšem není spojeno s příliš velkým úsilím. 

V případě vysloužilých elektrospotřebičů to znamená, že síť sběrných míst, kam je mohou občané zdarma odevzdat, 

musí být dostatečně hustá.  

Kolektivní systémy, které vytvořili výrobci a dovozci, začínaly tuto síť budovat v roce 2005 od nuly. 

Míst zpětného odběru neustále přibývá 

Historicky první místo zpětného odběru starých spotřebičů vzniklo díky kolektivnímu systému ELEKTROWIN na 

Ministerstvu životního prostředí ČR. Jen samotný ELEKTROWIN už od té doby vytvořil více než tisícovku sběrných 

míst ve městech a obcích a další téměř čtyři tisíce obcí do systému zapojil prostřednictvím mobilních svozů.  

Na tuto síť, kterou bychom mohli označit jako páteřní, navazují další tisíce sběrných míst u prodejců nebo v 

servisech. 

ELEKTROWIN neustále přichází i s dalšími nápady, jejichž cílem je ještě víc usnadnit spotřebitelům jejich chvályhodné 

odhodlání chovat se ekologicky. Jednou z takových iniciativ je například projekt Recyklujte s hasiči, díky kterému se 

do zpětného odběru elektrozařízení zapojily i sbory dobrovolných hasičů. Podobný projekt existuje i pro školy. 

Jmenuje se Ukliďme si svět a jeho počátky nalezneme již v roce 2007. 

http://www.elektrowin.cz/


Díky tomuto úsilí se dnes ve sběrné síti ELEKTROWINu sejde každou hodinu bezmála 3000 kilogramů vysloužilých 

spotřebičů. Jen ledniček a mrazniček odevzdají lidé průměrně rovnou tisícovku denně. Tento výsledek řadí Čechy na 

páté místo v recyklaci v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. 

Zpracovatelé procházejí náročným výběrem 

Prostřednictvím sběrné sítě se spotřebiče dostávají ke zpracovatelům. S těmi kolektivní systém ELEKTROWIN uzavírá 

smlouvy na základě výsledků náročného výběrového řízení.  

Samozřejmostí jsou nejmodernější technologie. Ty musejí především zaručit, že zpracování „vysloužilců“ bude 

skutečně ekologické.  

Staré lednice například používaly freony nejen jako chladicí médium, ale také v izolacích skříní. Zpracovatelé, s nimiž 
ELEKTROWIN spolupracuje, je z těchto izolací dokáží bezpečně odloučit například vymražením za extrémně nízkých 
teplot po rozdrcení ve vakuovém prostředí a dokonce připravit k dalšímu využití 
 
 

 
 

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Základní organizace českého svazu včelařů Velké Meziříčí ……….. 
 
 

 Blíží se velikonoční svátky a tak se členové základní organizace Českého svazu včelařů  Velké 
Meziříčí, chtějí znovu v tuto dobu pochlubit svou činností a výsledky své práce. 
 Díky velkému pochopení od zastupitelů městyse Měřína je připravován již 3.ročník 
 

    V Č E L A Ř S K É   V Ý S T A V Y. 
 
 Její konání je připravováno na 6. až 10. dubna 2012, kdy jsou v kalendáři zaznamenány Velikonoce. 
 
 Na její uspořádání je uvolněna zasedací místnost Úřadu městyse Měřína  
( vchod ze dvora – 1. patro ). 
 
 Každý den bude přístupna od 9.00 hodin do 16.00 hodin. 
 
 Chtěli bychom veřejnosti ukázat jaká je naše činnost.  Letos navíc, jak se bojuje  s nejobávanější 
metlou včelařů „ včelím morem“, kdy bylo nutno v rámci celé organizace utratit 68 včelstev. 
 Bude možno si na výstavě zakoupit zdobené medové pečivo, figurky z včelího vosku a různé druhy 
medu. Pro žíznivé pak medové pivo a medovina. 
 Rovněž bude k dispozici široký sortiment kosmetiky a pro děti různé medové bonbony. 
 Pro včelaře pak budou představeny nové pomůcky a přístroje včetně moderních úlů. Instalován 
bude i prosklený úl s živými včelami a mikroskop pro prohlídku včelích parazitů. 
 Zveme k účasti širokou veřejnost i děti ze základní a mateřské školy. 
 
       Alois Hájek 
       Předseda ZO ČSV Velké Meziříčí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto - 2010 
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ČINNOST SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V MĚŘÍNĚ V ROCE 2011 
 
 
 Sbor má v užívání tři speciální vozy – Škoda 706 CAS25, Karosa CAS25 a Avia 31 Special. 
S těmito vozy bylo ujeto celkem 2295 km. 
 K těmto vozidlům má sbor 5 čerpadel. 
 
 
Zásahy a námětová cvičení : 
 
8.1. Kácení stromu na hřbitově 
19.2. Autodílna Velké Meziříčí – 2 cisterny 
30.3. Požár trávy Velké Meziříčí 
9.4. Požár trávy Netín – 2 cisterny 
11.4. Požár trávy Velké Meziříčí 
18.4. Planý poplach – Hobby Měřín – 2 cisterny 
19.4. Námětové cvičení plnění letadla 
3.5. Požár trávy Velké Meziříčí – 2 cisterny 
7.5. Požár trávy Velké Meziříčí 
19.5. Námětové cvičení – domov důchodců Velké Meziříčí 
18.6. Požár rodinného domu Velké Meziříčí 
25.7. Námětové cvičení Carbide Měřín – 2 cisterny 
3.9. Požár trávy Měřín – 2 cisterny 
5.9. Čerpání vody Měřín – všechna čerpadla 
2.10. Požár Agados Velké Meziříčí 
3.10. Požár bytu Velké Meziříčí 
29.11. Požár bytu Velké Meziříčí 
8.12. Požár kontejneru Měřín 
 
 Dále sbor –  5 x umýval silnice 
         4x čistil kanály pro občany 
   1 x oplachoval novou kanalizaci 
   2 x pracoval pilou pro obec 
   1 x se účastnil branného  cvičení ve škole a 1 x ve školce. 
 
Výsledky v soutěžích : 
 

- Okrsková – 1 družstvo - 5. Místo 
- Měřínský krpál 2 družstva – 1.a 2. Místo 
- Účast na 18-ti soutěžích z toho 10 x žďárská liga. 
- Žáci se zúčastnili 4 soutěží. 

 
Školení a výcvik : 
 
 V lednu, únoru a březnu školení zásahové jednotky, v letních měsících praktický výcvik a výcvik soutěžního 
družstva, přeškolení nositelů dýchací techniky, přeškolení obsluhy motorové pily, školení velitelů a trojníků na útvaru 
ve Žďáře nad Sázavou. 
 
 Sboru se podařilo založit družstvo žáků a daří se doplňovat členskou základnu o mladé členy. 
 
           Karel Pospíchal 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________  

 

NÁZEV SPOLEČNOSTI:   CARBIDE,  s. r. o.  

SÍDLO:     Brněnská 618, 594 42  Měřín 

IČO:      255 24 879 

PŘEDMĚT ČINNOSTI:   - kovoobrábění 

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a          

prodej 

- činnost ekonomických a organizačních  poradců 

v oboru strojírenské technologie 

DATUM VZNIKU SPOLEČNOSTI: 10. 4. 1998 

 

 

Společnost CARBIDE se od svého založení zabývá výrobou a přeostřováním nástrojů na třískové 

obrábění kovů. 

Nástroje jsou vyráběny z tzv. tvrdokovou (slinutého karbidu) a z rychlořezné oceli, označované 

jako HSS ocel. 

 

Do sortimentu nástrojů patří: 

Stopkové frézy válcové, kuželové, radiusové,  

Vrtáky, navrtáváky, stupňové vrtáky, záhlubníky 

Výstružníky, výhrubníky, odjehlovací hroty 

Různé tvarové nástroje 

 

Nástroje jsou vyráběny dle vlastního katalogu, nebo dle přání zákazníka (výkresu nástroje, přip. 

obráběného dílce), nástroje se tedy mohou vyrábět v různých průměrech i délkách. 

 

Ve spolupráci s povlakovacími centry nástroje povlakujeme různými typy titanových povlaků na 

zvýšení životnosti nástrojů. 

 

Společnost je vybavena špičkovou technologií 5-osých CNC ostřiček od firmy WALTER a 

SAACKE. 

 

Zákazníky společnosti jsou zejména dodavatelé do automobilového a leteckého průmyslu, do 

odvětví výroby strojů a strojních součástí a do odvětví výroby různých dopravních zařízení, 

částečně výrobny plastů a dřevařský průmysl, firma působí v ČR a na Slovensku. 

 

Do roku 2011 společnost působila v pronajatých prostorách bývalé Galy na Náměstí 46, 

v průběhu tohoto roku si postavila vlastní sídlo - novou halu na konci Měřína při ulici Brněnská. 

 

V současné době společnost zaměstnává 17 pracovníků: 10 brusičů – CNC operátorů, 2 obchodní 

zástupce, 2 účetní (z toho jedna momentálně na mateřské) a ekon.referenta, paní na úklid a 

jednatele společnosti.  

Zakázková náplň poskytovala (vyjma roku 2009) a poskytuje práci na třísměnný provoz. Kromě 

nadprůměrných výdělků firma poskytuje řadu zaměstnaneckých výhod: týden dovelené navíc, 

příspěvky na soukromá životní a penzijní připojištění, dotované stravování, školení, návštěvy 

veletrhů a strojírenských akcí jak doma, tak v zahraničí atd. 

 

Společnost má certifikát kvality ISO 9001:2008 

 

Představujeme  Vám tímto  společnost  působící v Měříně od listopadu roku 2011 v noých prostorách za Měřínem. 

http://www.carbide.cz/


 

 
 
 

Zápis dětí do Mateřské školy Měřín 
na školní rok 2012-2013 

se uskuteční dne 25. dubna 2012 
od 8.30- 15.30 hod. 

 
Základní podmínka přijetí: 
Dítě má povinné očkování  ( zákon 258/2000Sb.) 
 
Kritéria přijímání dětí do MŠ : 
Všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky bez 
ohledu na trvalé bydliště 
 
Děti podle věku k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího 
          po nejmladší   ( 3 roky do 30.9.2012) 
 
Děti s polodenní docházkou ( 3 roky do 30.9.2012) 
 
Děti se specifickými vzdělávacími potřebami  - při zápisu přiloží zákonní zástupci 
doporučení pediatra a Speciálního pedagogického centra 
 
 
________________________________________________________ 
 
Cizinci, jako zákonní zástupci dětí  při zápisu předloží – povolení 
k dlouhodobému, trvalému pobytu, přiznání dočasného útočiště, přiznání 
statutu uprchlíka. 
 
 
  
Žádost o přijetí do MŠ si vyzvednete v den zápisu  v mateřské škole. 
 
                                                               Jana Janů, řed. MŠ Měřín 
 
 



Zprávy ze základní školy 

V pondělí  9. 1. 2012 proběhl na naší škole školní vzdělávácí program Tonda Obal na cestách. Program 

garantuje firma EKOKOM,  která se zabývá tříděním a recyklací odpadů v ČR. Na tento program navazovaly činnosti z 

projektu Recyklohraní, do něhož je už druhým rokem naše  škola zapojena.  Žáci 3. - 6. ročníku byli během 45 minut 

seznámeni  s důležitými informacemi, jak třídit odpad, co se s tříděným odpadem děje po vytřídění  a jak vše probíhá 

na skládkách komunálního odpadu. Potom si sami vyzkoušeli správné třídění. 

Součástí výuky tělesné výchovy v naší škole je tradičně i bruslení a lyžařský výcvik. Také letos si všichni 

zájemci mohli zabruslit na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí. Pro žáky sedmých a osmých ročníků byl uspořádán 

lyžařský kurs. Vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám na měřínské sjezdovce se letos poprvé konal ve 

skiareálu Dědkovská hora. Někteří sice stáli na sjezdovkách poprvé, ale už během prvního dne udělali velké pokroky a 

naučili se jezdit na vleku. Na závěr proběhly již tradičně závody ve slalomu.  

Dne 25. ledna proběhla pro žáky sedmých tříd přednáška s názvem Bezpečný internet. Vedl ji Miroslav 

Vaňura z televizního pořadu 112, dále přednášeli pan Martin Kožíšek z internetového vyhledávače Seznam a Mgr. 

Václav Písecký z kriminální policie. Promítli film Seznam se bezpečně, ve kterém jsou zachyceny skutečné příběhy lidí, 

kteří se stali oběťmi násilí díky seznámení na internetu. Ukázali žákům, jak  poznat, že si s nimi dopisuje někdo jiný, 

než za koho se vydává. Paradoxně jsou tímto jevem ohroženi více chlapci než děvčata. Na závěr  major Písecký 

zdůraznil zásady bezpečnosti při surfování na internetu a připomněl nebezpečí sociálních sítí. Důležitým prvkem byly 

právě skutečné příběhy. Přednáška byla vedena velmi profesionálně a zajímavým způsobem děti poučila. 

V pátek 17. února odjely čtvrté třídy spolu se žáky Základní školy Pavlínov do brněnského Planetária 

Mikoláše Kopernika. V programu nazvaném Poznáváme svůj vesmír se formou příběhu podrobně seznámili 

s jednotlivými planetami naší sluneční soustavy. Po skončení programu navštívili muzeum Antropos, kde je – jako 

ostatně všechny návštěvníky – zaujal obrovský mamut, předměty z naší dávné historie a modely pravěkých lidí.  

 

 

 

 



 

Dne 20. 2. 2012 proběhl maškarní karneval pro děti 1., 2. a 3. tříd. Pro starší děti ze 4. a 5. tříd byly 

připraveny rozmanité soutěže. Mladší děti přišly všechny v krásných maskách. V tělocvičně byla připravena přehlídka 

masek, tanec a různé soutěžní disciplíny. Starší žáci soutěžili v různých sportovních a vědomostních disciplínách. V 

této kategorii zvítězila třída 4. A, na druhém místě se umístili žáci třetího ročníku a na 3. místě skončila 4.B. Všechny 

děti dostaly sladké odměny. S organizací karnevalu pomohli žáci devátého ročníku. 

 

 

Žáci obou osmých tříd se ve středu 22. února vypravili do Památníku Bible kralické v Kralicích. Tato exkurze 

proběhla jako součást učiva dějepisu a literatury. Výklad v Památníku byl zaměřen na význam Jednoty bratrské, tisk a 

rozšiřování knih. Dále bylo zmíněno pronásledování a perzekuce nekatolíků v době pobělohorské a význam Bible 

kralické v době národního obrození. Průvodci pak předvedli, jak se tisklo na starých tiskařských strojích a jak vůbec 

knihy vznikaly. Součástí památníku je také tvrz, v jejíž blízkosti byl tiskárna původně objevena, proto se žáci mohli 

podívat i do zrekonstruovaného podzemí této tvrze.  

         Mgr. Iva Kolářová 

 

F a r n í   o k é n k o …. 
MATRIKY VYPRAVUJÍ 

                                       
KŘTY 
Antonín Petr Sysel z Měřína                                      15.01.2012 
Jan František Šebek z Měřína                                    05.02.2012                                         
 
 
POHŘBY 
Marie Pokorná z Měřína                  *1931                 07.01.2012 
Josef Kadlec z Dědkova                  *1942                 27.01.2012 
Marie Lírová z Měřína                      *1947                 31.01.2012 
Karel Bartušek ze Stránecké Zhoře *1932                 14.02.2012 
Marie Necidová z Měřína                 *1956                 16.02.2012 
Anděla Moravová z Pavlínova         *1932                  17.02.2012 
František Vetchý z Jersína               *1929                 21.02.2012 
 

 
 



 
Z KALENDÁŘE FARNOSTI 
 
19.03.2012   Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 
26.03.2012    Slavnost Zvěstování Páně    
01.04.2012   Květná neděle 
05.04.2012   Zelený čtvrtek 
06.04.2012   Velký pátek 
07.04.2012   Bílá sobota – velikonoční vigilie s udělováním křtu 
08.04.2012   SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
17.04.2010   ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 
06.05.2012  První svaté příjímání v Měříně 
 
 

Krátké zprávy 

 

 Pobožnost Křížové cesty v našem kostele během postní doby je vždy v pátek půl hodiny před večerní mší sv. tj. 17.30 a 
v neděli ve 14.00 odpoledne. 

 09.03.2012 začne pro děti a jejich rodiče příprava na první svaté přijímání. 18.00 dětská mše sv. a po ní zhruba v 19.00 
setkání na faře.  

 Na Květnou neděli při mši sv. v 9.00 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 tj. půst od masa a půst újmy. 

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

  Na Bílou sobotu bude příležitost k návštěvě kostela přes celý den –  až do večerní velikonoční vigilie. Při této vigilii 
přijme všechny iniciační svátosti (křest, biřmování a eucharistii) naše katechumenka. 

  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. 

 

 

         PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 

Začátkem ledna proběhl v České republice již dvanáctý ročník Tříkrálové sbírky. Na území brněnské diecéze se 
zapojilo téměř tři tisíce dobrovolnických kolednických skupinek, 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 finančně přispěli. V naší diecézi dosáhl ke dni 31. ledna 
2012 výtěžek Tříkrálové sbírky částky téměř 17,5 milionů korun, díky nimž bude podpořeno mnoho záměrů a 
projektů charitní činnosti ve prospěch lidí v nouzi. Patří k nim například rekonstrukce budovy nízkoprahového klubu 
pro děti a mládež Zastávka v Telči, rekonstrukce objektu nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova v Brně, 
organizování víkendových pobytů pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením ve Středisku rané péče  
v Třebíči, podpora výjezdního krizového týmu v Blansku, zřízení denního stacionáře pro seniory na Velkobítešsku a 
řada dalších. 

Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc lidem v nouzi a provázím vás v modlitbě     

                                     biskup Vojtěch Cikrle 

 

 



 

TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA    2012  

  

Měřín + Pustina            50 217 Kč 
Černá           6 054 Kč 
Chlumek          8 348 Kč 
Geršov + Nová Zhoř        4 780 Kč  
Blízkov       13 078 Kč 
Dědkov         2 095 Kč 
Milíkov + Kyjov                     5 080 Kč 
Pavlínov      14 511 Kč 
Meziříčko        6 705 Kč 
Jersín         5 350 Kč 
---------------------------------------------------------- 
         celkem     116 218 Kč 
 
 Rok  2010   ……………………………………… 107 977 Kč 
 Rok  2011   ……………………………………… 111 574 Kč 
 
 

Biřmování 
 

“Aby někdo mohl být skutečně kmotrem, musí být biřmován.” Biřmování je samo o sobě jakousi “zapomenutou svátostí”. 
Ne že bychom na ni zapomněli, ale spíše v jejím přijetí člověk nevidí vždy na první pohled smysl. A právě kmotrovství jakožto 
typ poslání křesťana nám vysvětluje její význam. Biřmování je svátost, v níž dostáváme dary ke službě druhým v církvi a 
potažmo i mimo církev. Je to tedy obdarování pro druhé. V tom se naplňuje to, co nazval II. vatikánský sněm “obecným 
kněžstvím”. Každý pokřtěný a biřmovaný je “kněz” v tom obecném slova smyslu. Tedy je tím, který má podíl na Kristově 
kněžství a zprostředkovává dary druhým ať už v církvi, nebo mimo církev. Dá se dokonce říci, že právě v přijetí svátosti 
biřmování se ukazuje společenský charakter vzájemné služby a odpovědnosti v církvi. 

           “Biřmován má být každý pokřtěný katolík, který ještě biřmován nebyl.” Je to jednoduché a prosté a přitom pro 
mnoho lidí obtížné  rozhodnutí. V naší zemi jsou obvykle biřmováni ti, kteří již dovršili 15 let života a již přijali svátost křtu a 
eucharistie. Samotné biřmování je záležitostí biskupa nebo kněze, kterého biskup pověřil. Avšak než se tak stane, předchází 
určité uvedení do této svátosti. Většinou se tomu říká příprava na biřmování, která trvá zpravidla jeden nebo dva roky. 

           Ve farnosti Měřín bude probíhat také taková příprava na biřmování. Může se přihlásit každý, kdo je pokřtěn, přijal 

svátost eucharistie, dokončil základní školní docházku a ještě biřmován nebyl. Podle mé zkušenosti je v našich farnostech 

mnoho těch, kteří by měli být biřmováni. Vyzývám tedy vás, kterých se to týká: Neváhejte vážně usilovat o přijetí svátosti 

biřmování! Stačí k tomu málo. Je třeba přijít za mnou a říci: “Já chci být biřmován/a.” Toto prosím učiňte do poloviny měsíce 

března 201                    P. Blažej Hejtmánek 

Bohoslužby o velikonocích 
 
       Květná neděle                      9.00 ; 11.00 
       Zelený čtvrtek                               19.00 
       Velký pátek                                   19.00    
       Bílá sobota                                    19.30 
       Neděle Zmrtvýchvstání      9.00 ; 11.00 
       Pondělí velikonoční                     9.00 
 
 
Zpověď před velikonocemi 
 
  Úterý       03.04.          13.00 – 18.00      cizí zpovědníci 
  Středa      04.04.          16.00 – 17.30 
 



Sportovní okénko ………….. 

Přípravné zápasy Zima 2012 – kde : Velké Meziříčí , umělá tráva 
 

Muži „A“ 
26.2.2012 17.30  Měřín – Dobronín 
4.3.2012 14.30  Velké Meziříčí „B“ – Měřín „A“ 
11.3.2012 16.15  Budišov – Měřín „A“ 
18.3.2012 16.15  Měřín „A“ – Polná 
 

Dorost 
26.2.2012 15.00  Měřín – Okříšky (Třebíč) odj. 13.30 
10.3.2012 08.15  Měřín – Měřín „C“ 
17.3.2012 18.00  Měřín – Moravec 
 

Volné termíny 
4.3.2012 16.15  Měřín Žáci – Radostín 
11.3.2012 18.15  Měřín – Bítovčice „B“ 
 

 

 

 KČT Měřín pořádá dne 10. března 2012 v kulturním domě v Blízkově 

 

     TRADIČNÍ   ŠIBŘINKY 

 Hraje :  XL MUSIC ( Dana a Pavel)    Začátek : 19.00 hodin 

 Občerstvení zajištěno  --------------------------- Masky vstup se slevou 

Přijďte se pobavit a zapojit se do veselého maškarního reje. 

 

 

       Turistický průvodce Měřínskem 

 

        Městys Měřín a KČT Měřín vydal na 
       konci roku 2011 zajímavou publikaci s názvem 
       „Turistický průvodce Měřínskem“.¨ 
 
       Tuto publikaci je možné zakoupit za 20,- Kč 
       v kanceláři radnice. 
 
 
 
 
 
 



I N Z E R C E  …….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


