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Výpis z jednání rady městyse konaného dne 3.3.2010 

Rada městyse Měřína : 

- schválila žádost o pronájem pozemku p.č. 459 v k.ú. Měřín, 

- pověřila starostu vypracováním sdělení o podmínkách převodu zemědělských 

a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, 

- schválila dodatek č.3 mezi městysem Měřín a BKS Capital Partners a.s. o 

provozování a servisu televiz. Kabelového rozvodu na program Sport 5, 

- souhlasila s provedením praxe v rámci rekvalifikace v Penzionu 

s pečovatelskou službou od 1.3.2010 – 30.4.2010, 

- vzala na vědomí žádost o prodej pozemku na ulici Blízkovská a schválila 

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 833. Rada doporučuje ZMM 

pozemek prodat jednotlivým žadatelům, 

- vzala na vědomí návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje 

Vysočina – konzultace, 

- vzala na vědomí závěrečný účet městyse Měřín za rok 2009  a zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření městyse Měřín za rok 2009 a doporučila 

ZMM tuto zprávu schválit, 

- vzala na vědomí návrh smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření mezi 

městysem Měřín a HB Auditing, s.r.o. Rada doporučuje ZMM schválit tuto 

smlouvu, 

- vzala na vědomí hospodářský výsledek MŠ za rok 2009 a postoupila 

k projednání na ZMM, 

- schválila zveřejnění záměru pronájmů Restaurace v sokolovně a pozemek 

p.č.1072/3 – stavebniny, 

- schválila Smlouvu o správě lesa v majetku městyse Měřín mezi městysem 

Měřín a LDO Měřín, 

- schválila nájemní smlouvu mezi Pozemkovým fondem ČR a městysem Měřín 

na p.č. 459 v k.ú. Měřín, 

- schválila změnu znění poslání cíle a cílové skupiny seniorů v pečovatelské 

službě. Schválila rovněž zveřejnění na webových stránkách a zaslání změny 

na úřad Kraje Vysočina. 

Výpis z jednání rady městyse konaného dne 24.3.2010 

Rada městyse Měřína : 

- schválila bezúplatné zapůjčení zasedací místnosti Českému svazu včelařů ve 

dnech 4.-6.4. a finanční příspěvek za účelem pořádání výstavy pro občany, 

- vzala na vědomí návrh o vybudování pomníku padlým za 1. Světové války. 

Návrh postupuje k projednání ZMM, 

- souhlasila s napojením vodovodního řadu k rod. Domu č.p. 146 po pozemku 

městyse, 



- vzala na vědomí žádost firmy HMK plus pro umístění reklamních tabulí na 

sloupech veřejného osvětlení pro hotel Klas. Bude provedeno jednání 

s žadatelem o počtu a umístění, 

- vzala na vědomí žádost o kácení stromů –lip na náměstíčku v Pustině. 

Důvodem žádosti je bezpečnost obyvatel. Rada vzala na vědomí tuto žádost a 

pověřila starostu a místostarostku přizváním pracovníka Agentury ochrany 

přírody a krajiny z Havlíčkova Brodu k jednání, 

- souhlasila s nákupem  knih pro místní knihovnu, 

- schválila sepsání písemného povolení na sečení trávy kolem rybníka NOVÝ, 

- vzala na vědomí žádost o identifikaci tradiční lidové kultury pro Muzeum 

Vysočiny v Třebíči a pověřila starostu zajištěním této identifikace, 

- provedla místní šetření ohledně prodeje části pozemku p.č. 62 v k.ú. Měřín a 

rozhodla přizvat žadatele k projednání upřesnění žádosti, 

- vzala na vědomí žádost o přijetí do DPS Měřín a žádost zařadila do seznamu 

žadatelů, 

- souhlasila s přístavbou garáže k rodinnému domku č.p. 384, který sousedí 

s pozemkem městyse Měřín, 

- schválila bezplatný pronájem veřejného prostranství ve dnech 11.6. až 

13.6.2010 na starém rybníku. Dále souhlasí s uskutečněním benefičního 

koncertu pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Velké 

Meziříčí 12.6.2010, 

- po zveřejnění záměru pronájmu schválila rada pronájem restaurace 

v sokolovně a pozemek p.č. 1072/3. Současně schválila nájemní smlouvy 

s platností od 1.4.2010, 

- schválila nákup nového fotografického přístroje za starý – neopravitelný, 

- schválila termínu zasedání ZMM -28.4.2010, 

- vzala na vědomí hospodářský výsledek ZŠ Měřín za rok 2009 a postupuje jej 

k projednání ZMM. 

Výpis z jednání rady městyse konaného dne 7.4.2010 

Rada městyse Měřína : 

- schválila finanční dar na čtrnáctidenní rehabilitační tábor pro nevidomé a těžce 

slabozraké děti, který proběhne v době od 31.7. ve Veverské Bitýšce, 

- souhlasila s vyrovnáním nepravidelného povrchu v Pustině, 

- schválila finanční příspěvek TJ Jiskra Měřín na zakoupení sazenic skalníku na 

osázení břehů kolem náhradního fotbalového hřiště, 

- pověřila starostu na základě dopisu Svazu měst a obcí ČR vypracováním 

žádosti o akceptování částečného členského příspěvku, 

- vzala na vědomí čerpání finančních prostředků na cyklotrasy č. 103 a 104, 

- vzala na vědomí žádost o odkup výsuvného žebříku. Žádost bude postoupena 

jednání ZMM, 

- vzala na vědomí stížnost na parkování autobusu a služebního vozidla na ulici 

Na Nivech. Stížnost bude řešena s majiteli vozidel, 



- schválila Dodatek č.5 o provozování TKR mezi městysem Měřín a BKS 

Capital Partners a.s. Od 1.5. bude do programové nabídky městyse Měřín 

zařazen nový program o lovu a rybolovu. 

Výpis z jednání rady městyse konaného dne 21.4.2010 

Rada městyse Měřína : 

- na základě dvou nezávislých odborných posudků je třeba vyčkat do olistění 

stromů v Pustině. Pokud nedojde k úplnému olistění rada rozhodne o skácení 

jednoho stromu v prostoru náměstíčka s obnaženými kořeny, 

- vzala na vědomí žádost o pracovní místo. Žádost bude zařazena do seznamu 

uchazečů o zaměstnání, 

- vzala na vědomí žádost TJ Jiskra o vybírání poplatků na místní pouti. Bude 

rozhodnuto koncem měsíce května 2010 na základě seznamu žádostí, 

- vybrala ze 3 nabídek na stavební dozor na akci „Rekonstrukce místní 

kanalizace – dešťová voda – ulice Poštovní, Zahradí a Za Hřbitovem“ nabídku 

p. Vladimíra Doležala, Pohořílky, 

- doporučila ZMM schválit směnu části pozemku p.č. 1661/1 ve vlastnictví 

městyse za část pozemku 1661/4 ve vlastnictví soukromé  osoby, 

- vzala na vědomí žádost o výsadbu stromků na parcele č. 1043/3 na ulici 

Brněnská. Rada s předloženým návrhem nesouhlasí a bude návrh řešit 

v rámci žádosti o dotaci na výsadbu zeleně na území Měřína, 

- schválila znění smlouvy o zřízení věcného břemene ( přeložení vzdušného 

elektrického vedení do země na Náměstí) mezi městysem Měřín a E.ON 

Distribude, a.s. na pozemcích p.č. 12/4, 455, 698/1, 474 včetně budovy 

č.p.106. 

 

UPOZORNĚNÍ 

 Policie ČR, obvodní oddělení Velké Meziříčí upozorňuje občany, že se v naší 

obci množí v poslední době krádeže kol.  

Vyzývá tímto majitelé jízdních kol , aby si kola zamykali a tím krádežím 

předcházeli. 

Měřínský zpravodaj 2010 :   Termíny uzávěrek následujícího roku 
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


UZÁVĚRKA PODKLADŮ PRO KATALOG POSUNUTA DO KONCE KVĚTNA 2010 
 

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 30.5.2010. 
 

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/


Vážné upozornění !!!  

Důrazně žádáme rodiče dětí, které navštěvují dětské hřiště, aby jim zakázali 

běhat po svazích s kůrou a zasázenými rostlinami. K pohybu do spodní části hřiště slouží 

dřevěné schody nebo boční vchod. 

Jde především  o větší děti, kterým rodičovský dozor chybí a nejsou ani řádně poučeni, jak se 

mají správně chovat. A tu se nabízí prosba pro přítomné dospělé: 

„Nebojte se napomenout a usměrnit nehlídané děti!  

Hřiště je pěkné a pro rozvoj dětí důležité ! Prozatím je hřiště v záruční době, proto je naší 

povinností při zjištěné závadě areál uzavřít.Také, pokud je vybavení mokré po dešti, nebo 

kluzké námrazou. Jistě všichni chápete, že si nepřejeme žádný úraz některého z dětí. 

Dále žádáme rodiče, aby svým dětem nedovolovali jezdit po trávníku a obrubnících na 

kolech, ani jiných vozidlech!!! Dochází tak ke škodám a hyzdění vzhledu. 

Hřiště bylo vybudováno pro radost dětí , ne vandalismus! 

Vážení občané, 

jistě s námi budete souhlasit, když vyjádříme touto formou poděkování a pochvalu těm 

měřínským turistům, kteří se účastnili úklidu příkopů v okolí Měřína  od odpadků 

neukázněných řidičů, někdy i takových občanů, kteří neví – kam s odpadky, které jim 

momentálně překáží. Kam s nepotřebným materiálem, když se jedinci nechce dojít 

k odpadkovému koši, ke kontejneru nebo zajet do sběrného dvora?  

Asi je to naše národní vlastnost, mít pořádek pouze doma! Co je „ cizí“, to mne nezajímá! 

Všichni jsme však součástí jednoho městyse a mělo by nám záležet na tom, jak vypadá.Nebo 

snad ne? 

Toto poděkování patří také všem občanům, kteří poctivě a bez připomínek uklízeli před 

svými rodinnými domky. Našlo se dost náhodných návštěvníků, také pár místních, kteří nám 

vyjádřili uznání za čistotu našeho městyse. Máme z tohoto ocenění upřímnou radost. Dík 

patří našim pracovníkům za dobře odvedenou práci.     Děkujeme! 

Obyvatelé Měřína!Máme na Vás jednu velkou prosbu:“ Obrňte se ohleduplností a trpělivostí. 

Pár měsíců bude probíhat řada stavebních prací, možná budete mít různé připomínky. To je 

v pořádku, ale nekřičte za rohem ! Přijďte! Hodně se dá vyřešit dialogem.  

Ještě jednou děkujeme. 

                                                  starosta, místostarostka 

http://obrazky.cz/detail?id=eJyV0LtugzAAheHdDwO2uYVKUYZGJK0KIpBy8WYbCA64WECA8PSN1Gbo2O1fPunocDwORabqQo41MAyAbFCJdiz7LQKmAegxgnzfTR/YFVx6NjWaW250U4jJnWHo+mcuuRG1fA+XQJArw8tUZO9rmHoDeyUrzVT76FsZE0nTBZLszfVjsoRZ0LNjYucZ6fOYzHF6covDCZ0bz08TFdL2MWnvz8SLcJAOW5DdG+uYTGZH+1MpL2G4cVQeHUaXkxZ+RY4Y0mRszECmn6AeR/Wi60JeNCmkYHSlvcZXverGTsc6dKCNHB1hndkYm84Gald1eap5nv+qn1C12oli+wuABeHjHgdg/HSyLARFmhJ8KGnPa413UhfD7j/DEd4AhJBjVy6zGGIWppZrVt9HwYd/&sId=td5NALYZSuwWt30vE_DF


Informace k rekonstrukci kanalizace na ulicích Poštovní, Zahradní, Za Hřbitovem 
 

Na základě rozhodnutí vlastníka veřejné vodovodní a kanalizační sítě - Svazu 

vodovodů a kanalizací Žďársko a Městyse Měřína proběhne v období květen – říjen 

2010 celková rekonstrukce kanalizačních stok v Měříně v ulicích Poštovní, Zahradní, 

Za Hřbitovem  z důvodu jejich špatného technického stavu. 

Současně bude změněn stávající jednotný kanalizační systém na oddílný – tj. 

bude vybudována samostatná splašková kanalizace a samostatná kanalizace 

dešťová. Důvodem je odvedení dešťových a balastních vod přímo do vodoteče mimo 

čistírnu odpadních vod. Dojde ke snížení objemu čištěných vod na této čistírně a 

současně ke zvýšení čistícího efektu čistírny. 

Dále stavba přispěje ke zlepšení odtokových poměrů při dešťových událostech 

v uvedených ulicích v Měříně. 

 

1. Základní údaje o stavbě: 

Vlastník a investor splaškové kanalizace: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

Investor dešťové kanalizace: Městys Měřín 

Projektant: AQA- Clean Jihlava 

Zhotovitel: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Brno 

Stavba je spolufinancována z prostředků SVK Žďársko, Městyse Měřín  a kraje 

Vysočina. 

 

2. Přepojení domovních přípojek: 

Kanalizační přípojky jsou vlastnictvím vlastníka připojené stavby či pozemku     ( viz § 

3 odst. 3/ zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích). 

Pro zjednodušení přepojení stávajících přípojek je součástí stavby veřejných 

kanalizačních stok i vybudování částí dešťových a splaškových kanalizačních 

přípojek k hranicím přilehlých pozemků jednotlivých nemovitostí –  umístění 

jednotlivých přípojek navrhl projektant dle kamerového průzkumu stávající 

kanalizace, v případě nejasností po konzultaci s jednotlivými majiteli. Tyto části 

domovních přípojek splaškové kanalizace po veřejném prostranství budou ukončeny 

předávací kontrolní šachtičkou. Tato šachtička bude předávacím místem odpadních 

vod vypouštěných z nemovitosti, bude sloužit pro jejich kontrolu a rovněž pro čištění 

kanalizační přípojky.  

Dle platného zákona č. 274/2001 Sb o vodovodech a kanalizacích je možné  

napojení pouze jedné přípojky splaškové kanalizace a jedné přípojky dešťové 

kanalizace do hlavních uličních stok. 



 

Po vybudování těchto kanalizačních šachtiček bude nutno, aby vlastník nemovitosti 

zajistil přepojení stávajícího domovního kanalizačního systému splaškových vod na 

tyto šachtičky.  

 

Předpokládáme, že současně bude nutno provést úpravu stávajícího systému 

odkanalizování nemovitostí tak, aby bylo zajištěno oddílné odvádění splaškových a 

dešťových vod. 

 Do splaškové kanalizace lze napojit pouze vody z WC, koupelen a kuchyní, a 
podlahových vpustí uvnitř nemovitosti.  

 Současně je nezbytné vyřadit z provozu a zrušit případný septik. 

 Do dešťové kanalizace je možno napojit odpady z dešťových svodů, případně 
drenážní vody, přepady ze studní a odvodnění zpevněných částí pozemků.  

 

3. Souhlas s napojením nemovitosti na novou kanalizaci: 

 

K napojení na připravené domovní šachtičky je nutný souhlas vlastníka nově 

vybudované kanalizace.  

 

Ten je možno získat pouze na základě zápisu z kontrolní prohlídky provedených 

úprav domovní přípojky, kterou jsou pověření pracovníci provozovatele kanalizace - 

Vodárenské akciové společnosti a.s. divize Žďár nad Sázavou. 

 

 

4. Doplňující informace: 

 Na úřadu Městyse Měřín je k dispozici všem vlastníkům k nahlédnutí 
projektová dokumentace stavby s umístěním jednotlivých přípojek 

 Vlastní umístění šachtiček podle této dokumentace bude vytyčeno 
zhotovitelem stavby za účasti majitelů nemovitostí a současně sdělen 
termín jejího provedení a termín, od kterého bude možno provést 
napojení. 

 V případě potřeby si vlastníci nemovitostí mohou vyžádat na úřadu 
Městyse Měřín technickou pomoc pracovníků provozovatele kanalizace 
při návrhu a odsouhlasení způsobu technického řešení přepojení 
kanalizace. 

 Po přepojení všech nemovitostí bude stávající nevyhovující kanalizace 
zrušena.  

 Termín jejího zrušení stanoví vlastník kanalizace po dohodě s městysem 
Měřín. 

 



Zprávy ze základní školy 

V únoru byla v naší škole vyhlášena výtvarná soutěž na téma Voda, voděnka. Tato soutěž 

byla vyhlášena k mezinárodnímu Dni Země a byla vyvrcholením environmentálních aktivit v naší 

škole. Zadání bylo následující: 

      

vyhlašuje  ke světovému dni vody v březnu 2010 výtvarnou soutěž 

VODA, VODĚNKA, aneb co všechno s vodou souvisí 

Techniky: malby, kresby, kombinované techniky , grafiky, trojrozměrné práce- keramika, papírové 

a látkové loutky    

Po vyhodnocení se porota shodla na těchto výsledcích:   

1. stupeň - A1 – jednotlivci  - Veronika Urbánková, Josef Poul, Tereza Kožená, Luboš Nevrtal,   -  A2 – 

skupiny – 5. A 

 2.stupeň - B1 – jednotlivci – Petr Kolouch, Anna Hlaváčová, Veronika Svobodová, Marek Dvořák, 

Dana Prokopová, Nelly Pařízková, Kateřina Sobotková, B2 – skupiny – 6. B, 6. A, 8. B. 

Naší škole se podařilo získat finanční prostředky z grantového programu Fondů Vysočiny, 

které byly určeny na environmentální výchovu. Z těchto prostředků jsme přispěli na návštěvu třídírny 

odpadů a skládky v Třebíči pro žáky II. stupně.  Nejprve jsme navštívili informační centrum třebíčské 

firmy, která má na starosti svoz komunálního odpadu. Viděli jsme nejen instruktážní film, ale i třídicí 

linku, kde končí vše, co třebíčské domácnosti vyhodí do popelnic a kontejnerů.  Pak jsme odjeli na 

nedalekou skládku Petrůvky, kde nám průvodkyně vysvětlila postup při ukládání odpadu. Zajímavé 

bylo zjištění, že množství komunálního odpadu se každoročně zvyšuje a skládka bude naplněna o 

několik let dřív, než byl původní plán. 

Dne 25. března naši školu navštívila cimbálová skupina Réva. Byli u nás již poněkolikáté. 

Tentokrát nám předvedli, že i skupina v jejich obsazení (housle, cimbál, basa) dokáže zahrát různé 

hudební žánry. Zazněla skladba skupiny Beatles nebo ukázka z díla W. A. Mozarta. Vystoupení bylo 

zajímavé a navíc doplněné o soutěž pro pozorné posluchače.   

Dne 10. 3. a 18. 3. 2010 proběhly na naší škole  velikonoční dílny. Děti se na práci s hlínou 

opravdu těšily. Přišly maminky, babičky, tetičky i tatínci se svými dětmi a společně vytvářeli 

keramické výrobky s tematikou Velikonoc.  

V příjemné atmosféře výtvarné učebny jsme strávili odpoledne plné nápadů a tvořivosti. Pro některé 

to bylo první seznámení s hlínou. Někteří přišli vyzbrojeni návrhy a nákresy. Vše se podařilo a těšíme 

se na další tvoření. 

 

http://obrazky.cz/detail?id=eJyVjk1vgjAAQO/9L0JbPpQlxMwwnWbqNICzl6WUYkspMEEQfv3cYccddnvJy0tequOGntou0V5ODr4P0BQgF2SyaPnVRwAjQF+PkAVV94Y9yfTSpZa6na2qe8dkSDD0tuHa2ZQ7SD6eH3zWZ+w1iRUPbEQiWfWa4cIl4YNLpYkumnQVD+/hi2YhwuR0ryn2bgneFZtysSEBgiSI94foTk5qeaQDgltLBBFuevqzF61Gb8LVcaGjfavqHMZfw01MhAiHUeZBvs+442Y3HRMFRNvWT6bZ971RF7xUVScZN9hoprSlptT0wptPmmqz44VUVVk97EVmf3eyTPndqEU9Xwf+1AUWhAA5ENj2b6N5Kqll1JI1nF6ZMFilTdnM/7ON8Ay4tpNl1GYZnHkJyxC2vwEa2I2i&sId=td5NALYZA5xet3X9Co1l
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Dne 12. dubna  se 9. ročníky vypravily do Prahy. Návštěvu našeho hlavního města jsme 

zahájili prohlídkou Pražského hradu, pak jsme Nerudovou ulicí došli na Malostranské náměstí, kde 

sídlí Poslanecká sněmovna. Zde už na nás čekali dva průvodci. Po úvodním filmu o našem 

parlamentarismu jsme si prohlédli kuloáry i jednací sál, kde naši poslanci schvalují zákony. Pak jsme 

se přesunuli do nedalekého Senátu, kde jsme opět s průvodcem navštívili historické prostory a 

bývalou konírnu, kde dnes senátoři jednají. 

V březnu a dubnu proběhla soutěž pro vnímavé čtenáře, do které se zapojili žáci 6. – 8. tříd. 

Žáci odpovídali na kvízové otázky z oblasti dětské literatury. Po vyhodnocení se ukázalo, že všechny 

tři vítězky jsou z jedné třídy, a to ze 7. A.  

1. místo Lucie Sekničková 
2. místo Dana Prachařová 
3. místo Kristýna Zemanová 

Odměnou pro ně byla krásná anglicko – česká knížka bajek. Ostatní úspěšní čtenáři byli odměněni 

alespoň drobným dárkem. Další aktivitou spojenou s knížkami byly návštěvy knihovny ve Velkém 

Meziříčí pro žáky 6. – 8. ročníků. Meziříčské knihovnice nabídly naší škole několik interaktivních 

programů, z nichž jsme si vybrali ty, které se hodí do výuky. Byly to programy o Karlu IV., Františce 

Stránecké, o hororové literatuře atd.  

Také v letošním školním roce je součástí výuky žáků 8. ročníků série přednášek na téma první 

pomoc. První tři přednášky realizovali pracovníci Českého červeného kříže. Během nich si mohli 

všichni zopakovat, připomenout a popřípadě nacvičit základní úkony nutné pro první pomoc. Na 

závěr této série do školy přijede vozidlo rychlé záchranné pomoci a jeho osádka předvede žákům, 

jaké má vybavení a možnosti při záchraně lidských životů. Děti z prvního stupně se zásadami první 

pomoci seznámily už v únoru, a to na zábavném dopoledni s klaunem Ronaldem.  

V úterý 20. dubna jsme opět přesně po roce zamířili se zájemci z druhého stupně do 

rakouského hlavního města Vídně. Letos jsme měli na programu prohlídku ateliérů rakouské státní 

televize ORF. Průvodce nám předvedl historické televizní kamery, navštívili jsme některá vysílací 

studia a závěr prohlídky jsme strávili v blue boxu, kde jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak vznikají 

triky. Z tohoto trikového studia jsme také dostali DVD s našimi „hereckými“ výkony. Po prohlídce 

ateliérů už nás čekal Prátr. Letos jsme sice trochu zmokli, ale přesto jsme si užili spoustu zábavy i 

strachu na atrakcích.  

Ve středu 21. dubna jsme si na druhém stupni opět připomněli Den Země. Stejně jako loni 

pro nás byly připraveny dva soutěžní okruhy, na kterých jsme plnili úkoly z oblasti ekologie a 

přírodopisu. Počasí nám sice moc nepřálo - na závěr jsme zmokli - ale dozvěděli jsme se opět něco 

nového o světě kolem nás. Tyto akce jsou součástí environmentální výchovy, která na naší škole 

prolíná výukou v průběhu celého roku. Podobnou akci měli také žáci prvního stupně. Jmenovala se 

Putování za Rákosníčkem a děti za své správné odpovědi sbíraly barevné stužky, které pak pomohly 

otevřít Rákosníčkův rybník.  

Na závěr bychom chtěli všechny maminky, babičky, tety a ostatní zájemce pozvat na besídku 

ke Dni matek, která proběhne v tělocvičně naší školy ve středu 12. května v 15.00 hodin.  

        Iva Kolářová 



 

Okénko mateřské školy 

            Druhé pololetí v MŠ zahájilo divadelní představení Rukavička , masopustní dětská  

šou, velikonoční pořad Vrbový proutek ,plný písniček. 

          Zapojili jsme se  do projektu Kamarád, který byl pod hlavičkou Městské policie Brno . 

Společně se dvěma policistkami a psem  se děti učily, jak se chránit před napadením  psem, 

co všechno obnáší  mít doma pejska, jak po svém pejskovi uklízet na ulici. 

           

 

 

 

 

 

 

 

   Navštívili jsme místní knihovnu , kde se děti  dověděly, jak si mohou půjčovat knihy a 

časopisy. Jak s nimi zacházet, aby se vrátily zase pořádku a včas pro další čtenáře. 

            Také včelařská výstava byla pro děti velmi zajímavá .  Viděly včelí královnu, mohly si 

vyzkoušet ochrannou kuklu na obličej a hlavně ochutnaly výrobky z medu. Perníčky a včelí 

medvídci byli vynikající. 

             Nyní máme v mateřince výstavku ježibab, čarodějnic, jezinek. Samozřejmě  k tomu 

patří hledání čarodějnického pokladu.  

Od  poloviny května  začnou jezdit nejstarší děti na předplavecký výcvik do Jihlavy. 

Ještě nás pak čeká  další veselé  divadelní představení na oslavu  svátku dětí  a další již 

tradiční akce v měsíci červnu. 

Díky ochotě pana Vojtěcha Hladíka a pana Zdeňka Šimka se nám zase o něco víc rozzářila 

naše zahrada. Opravili nám střechy nad domečky a nad skluzavkou a také jedno pískoviště. 

Jsme moc rádi  a děkujeme.  

                                                                                                 Jana Janů 



  

Ohlédnutí za „Včelařskou výstavou“  

 Je za námi druhý ročník včelařské výstavy, kterou o velikonočních svátcích uspořádali 

měřínští včelaři. Byla instalována v uvolněných prostorách obecního úřadu městyse Měřína, 

od kterého jsme měli velké pochopení a pomoc. Jim patří náš velký včelařský dík. 

 Nemalou úlohu pomoci při organizování vlastní výstavní plochy sehrál i obecní 

kronikář Oldřich Hnízdil, který svými dlouholetými zkušenostmi a radou i potřebnými 

fotografiemi přispěl k úspěchu výstavy. 

 Výstava sama byla sestavena tak, aby celé veřejnosti ukázala jak široká je činnost 

včelařů. A když se jim to daří je třeba se s tím pochlubit. 

 Kromě ukázek včelařských pomůcek a kosmetiky překvapily svými velmi zdařile 

zdobenými perníčky děvčata: Ludmila Bublánová a její dcery Alena a Jarka. Sklidily proto od 

návštěvníků zasloužený obdiv. 

 Velkým lákadlem pro školáky i děti z mateřské školy byly živé včely ve skleněném úlu 

a pod mikroskopy včelí žihadlo a roztoč Varroa destruktor, který dokáže při neléčení zničit 

celé včelí roje. 

 Děti z mateřské školy si chtěly vyzkoušet i některé včelařské pomůcky jako kuřák, 

rukavice ale hlavně si nasadit včelařskou kuklu. Na tento úkon stála dokonce fronta. 

 Překvapilo, že pro některé děti znalost práce včelaře není neznámý pojem. Svědčí to o 

tom, že ve společnosti tatínka nebo dědečka chodí do včelína nebo včelnice a ví na co 

některé pomůcky jsou. Lze si jen přát, aby tento zájem u nich vydržel, aby se z nich 

v budoucnu stali šikovní včelaři nebo včelařky. Je to víc než potřeba – přinést do včelařství 

mladou krev. 

 Poděkovat se sluší i ženám, které stály po dobu trvání výstavy za prodejním pultem a 

pro dobrou pohodu návštěvníkům napekly i medové řezy, které při příchodu na výstavu 

nabízely k ochutnání. 

 Hodnocení by nebylo úplné, kdybychom touto cestou nepoděkovali všem sponzorům, 

kteří finanční podpořili úspěšnost celé výstavy. Pracovníkům Agra Měřín a.s., pak ještě za 

zájem, který někteří zaměstnanci projevili o zdárné provedení celé akce. 

 Výstava jistě probudila u všech návštěvníků zájem o tuto činnost, která je pro 

společnost důležitá jak svými produkty, tak péčí o životní prostředí a zdraví celé společnosti. 

 

      Alois Hájek, předseda ZO ČSV Velké Meziříčí 
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TJ JISKRA Měřín – oddíl kopané – JARO 2010 

Muži,,A,, 

 
Měřín - Mohelno     3:1 (1:0) 

Branka - 28.-Smolík Daniel,61.-Heřmánek David,81.-Sýkora Martin 
Štěpánov,,A,, - Měřín,,A,,     3:2 (2:2) 

Branka - 21.-Heřmánek David , 39.-Sýkora Martin 
Měřín,,A,, - Rozsochy,,A,,     4:1 (2:0) 

Branka - 10. a 60. Kolda Martin (první z PK) , 44.- Heřmánek David , 50.- Matoušek Michal 
Vrchovina,,B,, - Měřín    0:2 (0:0) 

Branka - 25.-39.-Robotka David 
Měřín – Herálec     2:1 (1:0) 

Branka – Sýkora Martin , Heřmánek David 

 

Muži,,B,, 

Měřín - Štěpánov     5:2 (0:1) 

Branka - Hlaváč František,Horák David,Budín Jan,Krčál Jan,Pospíchal Petr 
Moravec - Měřín     0:1 (0:1) 

Branka - Uchytil Tomáš st. 
Měřín - Rožná    1:0 (0:0) 

Branka - Horák David 
Nová Ves – Měřín     1:2 (0:1) 

Branka – Uchytil Tomáš st. , Uchytil Tomáš ml. 

 

Dorost 
Měřín - Lípa     7:4 (3:1) 

Branka - Řezníček Luboš 3x,Ryšán Jakub,Král Pavel,Krejčí David,Vostál Hynek 
Brtnice - Měřín     0:2 (0:0) 

Branka - Řezníček Luboš 2x 
Měřín - Dobronín     4:1 (2:1) 

Branka - Řezníček Luboš 2x,Caha Lukáš,Bublán Tomáš 
Leština - Měřín    7:0 (4:0) 

Měřín - V.Beranov     2:2 (0:2) 

Branka - Bublán Tomáš,Řezníček Luboš 

 

Žáci 
Měřín - D.Rožínka    4:1 (1:1)                                                         
Branka - Crkal Václav 2x,Hladík Michal,Symonides Stanislav 
Vír - Měřín    0:14 (0:5) 

Branka - Crkal Václav 4x,Kolouch Petr 3x,Bačák Michal 2x,Symonides Stanislav 2x,Trojan 

Dalibor,Juda Pavel,Jirka Daniel 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Akce na TJ 

 

12.6.2010 – Turnaj Staré Gardy 

 

25.6.2010 – Pouťový výlet (JORDAN) 

 

26.6.2010 – Pouťový výlet (PEARLŠTEJN + RENOVACE 

 

Srdečně zvou pořadatelé 



 
 
 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MĚŘÍN 
Pořádá 26. – 27. 6. 2010 ve výstavním areálu Pod kostelem 

 

VÝSTAVU DROBNÉHO 

ZVÍŘECTVA 
 

Posuzováni budou králíci, drůbež a holubi. Dále budou 

vystaveny ukázkové expozice exotického ptactva, morčat a 

nutrií. Nebude chybět oblíbená tombola a skromné 

občerstvení. Zveme všechny k návštěvě naší pouťové výstavy 

a organizované chovatele k vystavení svých chovanců.  
 

Otevírací doba: 
Sobota 26.6. od 14 do 18:00 

Neděle 27.6. od 8 do 17:00 
Výčep bude otevřen nonstop 

 

Za chovatele ZO ČSCH Měřín: Petr Dohnal 

 

 

 

 
 

VÝSTAVA OBRAZŮ 
 

VE DNECH 26. A 27. ČERVNA 2010 SE USKUTEČNÍ  

VÝSTAVA OBRAZŮ  

PANA BOHUMILA ŠMÍDA Z MĚŘÍNA  

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE MĚŘÍNA. 

 

SRDEČNĚ ZVEME 



                            
  

 

 

Odbor KČT Jiskra Měřín s doporučením Oblastního výboru KČT Vysočina   

            Vás zvou na nultý Oblastní cyklosraz turistů, který se koná                      

5. – 6. června 2010 v Měříně jako součást 39. ročníku Měřínské padesátky. 

 
 

 

Propozice:   

Organizátor: odbor KČT Jiskra Měřín 

Místo srazu: fotbalový areál TJ Jiskra Měřín 

Účast: všichni zájemci o cykloturistiku, po splnění příslušných formalit 

Ubytování: sokolovna Měřín, /vlastní spacáky/, nebo lůžkové ubytování v hotelu Klas, 

v penzionu, a nebo v Rekreačním zařízení Nesměř u Velkého Meziříčí /s polopenzi/, mimo 

sokolovny objednávka a platba předem 

Stravování: formou bufetu, fotbalový areál TJ Jiskra Měřín 

Doprava: do místa srazu individuálně 

Přihlášky: není třeba předem zasílat přihlášky, stačí se zaregistrovat v uvedené době na 

startu. Objednat formou přihlášky je třeba nocleh v sokolovně. Požadavek k ubytování 

v hotelu Klas Měřín, Rekreačním zařízení Nesměř u Velkého Meziříčí /chaty s polopenzi/, 

popřípadě penzionu je k přihlášce a rezervaci nutná platba předem. Přihlášku je možné zaslat 

na adresu: jarsys@email.cz a musí obsahovat všechny náležitosti, jako samotná přihláška na 

sraz, nebo ji zaslat jako přílohu. Bude k dispozici na webových stránkách odboru, 

www.kctmerin.ic.cz.  Po zaslání přihlášky s požadavky bude obratem zasláno číslo účtu a 

výše platby. 

Uzávěrka přihlášek a rezervace noclehů je 30. 4. 2010 

Prezentace: fotbalový areál, 5/6. – 8.00 – 10.00, 6/6. – 8.00 – 10.00 hodin 

Ukončení cyklosrazu a předání pamětních listů: neděle 6/6/2010 do 14.00 hodin 

Účastnický /srazový/ poplatek zahrnuje: pamětní list, popis a mapky tras, občerstvení na 

trasách, organizační výdaje 

Účastnický /srazový/ poplatek nezahrnuje: náklady na ubytování, stravování a dopravu 

Informace o srazu:  budou zveřejněny na www.kctmerin.ic.cz, nebo na adrese 

jarsys@email.cz a tel. +420 605 863 241       

 
Program srazu: 

 

Sobota 5/6/2010 – příjezd, prezentace, ubytování, individuální program. K dispozici budou 

připraveny čtyři cyklotrasy – 25, 45, 65 a 85 km.   V 9.00 hodin oficiální zahájení,        

v 16.00 hodin soutěž ve zručnosti jízdy na kole a vystoupení hudební skupiny Dana 

 

Neděle – 6/6/2010 – individuální program, budou připraveny čtyři cyklotrasy,                       

25, 45, 65 a 85 km, předání pamětních listů a ukončení srazu  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FARNÍ   OKÉNKO …. 

Důležitý 

 

O kom všem a o čem všem se v životě mluví jako o “důležitém”? Jsou důležití lidé v životě 

člověka, může být důležitý okamžik či třeba rozhodnutí. A naopak je mnoho skutečností, které jako 

důležité neuvádíme.  

A není to jenom tak, že by tentýž člověk hodnotil věci různě, ale i naopak různí lidé hodnotí tu 

samou skutečnost podle svého pohledu. Pro někoho něco znamená mnoho, pro jiného málo. Papežem 

Benediktem  XVI. byl letos v církvi vyhlášen Rok kněží, jehož patronem se stal sv. Jan Maria Vianney. 

Tento kněz byl pro mnohé velmi důležitý – významný svou osobností, svou modlitbou a svým 

přístupem ke službě, kterou přijal. Když člověk čte životopisy takovýchto významných velikánů, jako 

byl on, může ve skrytu duše závidět těm, kteří se s nimi setkali. Můžeme toužit navštívit místa, kde žili. 

A tato touha je pochopitelná. Řekneme: “Toto byl důležitý člověk.”  

Je třeba, abychom pro tento pohled na dávno minulou historii nepřehlédli skutečnosti opravdu 

důležité pro nás. Před týdnem jsme  si totiž také připomínali důležitý den. Před šedesáti lety přijal 

svátost kněžství Mons. František Hrůza. Byl to důležitý okamžik nejen pro něho. Stal se důležitým pro 

každého, kdo mohl přijmout eucharistii z jeho rukou, kdo mohl slyšet slova odpuštění z jeho úst ve 

svátosti smíření, byl obmyt vodou křtu skrze jeho službu kněžství… a mohli bychom pokračovat dál. 

Tímto vším nechci vyzdvihovat osobu otce Františka, i když si ho velice vážím. Chci vyzdvihnout 

obrovskou důležitost rozhodnutí ke službě a význam vytrvalosti v tomto rozhodnutí. Mluvím 

samozřejmě v této souvislosti především o šťastné službě kněžství. Ale tato slova se týkají také 

vážnosti rozhodnutí pro manželství a vytrvalosti v něm. Můžeme také hovořit o vzácné cestě řeholního 

či jinak zasvěceného života. Můžeme mluvit o tom, že Bůh, který nás pozval na svou vinici, z nás činí 

důležité v jeho očích a činí nás významnými pro službu druhých. Chtěl bych na tomto místě poděkovat 

všem, kteří se nebojí činit vážná rozhodnutí, a v tom, pro co se rozhodli, z Boží milostí vytrvávají.                                            

                                                     P. Blažej Hejtmánek, farář 

Z KALENDÁŘE FARNOSTI 
 

09.05.2010   První svaté přijímání dětí naší farnosti    

13.05.2010   Slavnost Nanebevstoupení Páně 

16.05.2010   Poutní slavnost sv. Jana Nepomuckého v Meziříčku 

23.05.2010   Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

30.05.2010   Slavnost Nejsvětější Trojice – poutní slav. v Geršově 

06.06.2010 Slavnost Těla a Krve Páně  
11.06.2010   Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

13.06.2010 Poutní slavnost sv. Antonína Paduánského v Černé 
27.06.2010   Poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele v Měříně 

 



MATRIKY VYPRAVUJÍ 

                                       

KŘTY 

Marek Sysel z Pavlínova                                        11.04.2010       

      SVATBY 
 

Luboš Peterka z Pavlínova a Michaela Urbanová z Prahy 8   24.04.2010 
 

POHŘBY 

 

Marie Smejkalová z Černé           *1941                  27.02.2010 

Karel Vostal z Měřína                   *1937                  05.03.2010 

Josef Strnad z Jersína                  *1927                  20.03.2010 

Daniel Seknička z Meziříčka         *1976                  26.03.2010 

Žofie Sajtlová z Velkého Meziříčí  *1925                  26.03.2010 

Bohuslav Stoklasa z Měřína          *1931                  09.04.2010 

Františka Vyškovská z Měřína       *1903                  23.04.2010 

 

Krátké zprávy 

 Měsíc květen je tradičně zasvěcen Panně Marii. Během celého měsíce května tj. každý den,  
v 17.30 se budou v našem kostele konat májové pobožnosti.  

 V neděli 09.05.2010  při ranní mši sv. v 8.00 přistoupí děti naší farnosti k prvnímu sv. přijímání. 
Pamatujme na ně a na jejich rodiny ve svých modlitbách. 

  Poutní mše sv. 16.05.2010 v Meziříčku, 30.05.2010 v Geršově a 13.06.2010 v Černé bude v 10.30 hod. 

  V neděli 06.06. 2010 budeme slavit slavnost Těla a Krve Páně. V 8.00 bude slavena slavná mše sv. a 
po ní bude následovat eucharistický průvod městečkem.  

  V neděli 20.06.2010 bude při mši sv. v 8.00 zpívat smíšený pěvecký sbor z Boskovic. 

  V neděli 27.06.2010 budeme slavit poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele v Měříně. Mše sv. budou 
v 8.00 a 10.30.  

 

Spolčo pro vás  

menší 

 

O co jde?    Budeme se scházet, hrát různé hry  a poznávat zajímavé věci….. 

Kdy a kde?  Na faře, v sobotu od 14.00 hodin 

Kdo tam může chodit? Úplně každý kdo chodí do 3., 4., 5.,  nebo 6. třídy a chce se bavit a smát 

Úplně poprvé v sobotu 8.května       Těšíme se na vás ! 

 



KABELOVÁ TELEVIZE – nalaďte si Vaši programy 

Programová nabídka TKR Měřín 
 
Omezená MINI nabídka 
 
Kanál   MHz    program 
S 5   133.25   ČT 24 
S 6   140.25   NOE 
S 7   147.25   ČT 4 sp. 
S 8   154.25   Z 1 
S 9   161.25   INFO 
S 10   168.25   Barandov 
E 6   175.25   ČT 1 
E 7   183.25   PR.COL zkušebně prozatím na S 20 
E 8   191.25   ČT 2 
E 10   207.25   PRIMA 
E 12   223.25   NOVA 
S 11   231.25   ST  O 
S 12   238.25   NOVA CINEMA 
 
Omezená + základní nabídka 
 
S 14   252.25   CS FILM 
S 18       SPORT 5 
S 19       MTV CZ 
S 22       LOV A RYBOLOV 
S 31   383.25   DSF 
S 33   399.25   NOVA SPORT 
S 36   423.25   DISCOVERY 
E 21   471.25   Eurosport 
E 23   487.25   STV 1 
E 25   503.25   STV 2 
E 27   519.25   JOJ 
E 29   535.25   MARKÍZA 
E 31   551.25   SPEKTRUM 
E 32   559.25   VIASAT HISTORY 
E 33   567.25   AXN 
E 34   575.25   CNN 
E 35   563.25   ------ 
E 36   591.25   VIASAT EXPLORER 
E 37   599.25   RTL 
E 39   615.25   PUBLIC 
E 42       DIGITÁL MUX 1 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POJÍZDNÉ   OBČERSTVENÍ 

ZAJIŠŤUJEME RYCHLÉ OBČERSTVENÍ NA RŮZNÝCH AKCÍCH. 

Pivo – limo – párek v rohlíku – Langoše -  uzená klobása – stejky – vařená kukuřice – hranolky apod. 

KONTAKT : 775 14 40 86   - 773 615 017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MĚŘÍNSKÝ ZPRAVODAJ   

    

Povoleno Ministerstvo kultury ČR - MK ČR E 11302 

Vychází 1 x za dva měsíce 
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Měřín 
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