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Výpis č. 5 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 7. 3. 2012  
 
1. RM schválila program jednání. 
 
2. RM projednala návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p.č. 
29/1, 30/1, 30/2 v k.ú. Pustina u Měřína pro přípojku nn … dle č.j.172/12.RM rozhodla návrh schválit 
a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM5-2-12 
 
3. RM vzala na vědomí oznámení o údržbě vodního toku Křivý potok v km 1,340 – 1,600 v k.ú. Měřín 
dle č.j.167/12. Usnesení RM5-3-12 
 
4. RM po obdržení vzorového příčného řezu znovu projednala dle usnesení RM2-2-12 žádost o 
vyjádření k projektové dokumentaci vodovodní přípojky, přípojky dešťové kanalizace a splaškové 
kanalizace na pozemcích p.č. 29/1, 30/1, 30/2 pro zamýšlený RD na pozemku p.č.155/2 
s projektantem ohledně možnosti zakreslení případné budoucí veřejné kanalizace a vodovodu. 
Usnesení RM5-4-12 
 
5. RM projednala nabídku odkupu, případně dlouhodobého pronájmu zemědělských pozemků dle č. 
j. 181/12. RM rozhodla vyzvat žadatele k předložení nabídky nájemného. Usnesení RM5-5-12 
 
6. RM rozhodla jmenovat členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a komise pro výběrové 
řízení na zhotovitele rekonstrukce místních komunikací v Pustině. 
Komise pro otevírání obálek: Karel Pacal, JUDr. Karel Dvořák, Vladimír Krejčí 
Komise pro výběr zhotovitele: Karel Pacal, JUDr. Karel Dvořák, Vladimír Krejčí 
Náhradníci: Ivo Horák, Ing. Jiří Servít, Ivo Rohovský. Usnesení RM5-6-12 
 
7. RM rozhodla stanovit termín pro otevírání obálek a výběr zhotovitele na rekonstrukci místních 
komunikací v Pustině na 14. 3. 2012 od 13,00 hodin. Usnesení RM5-7-12 
 
8. RM projednala návrh smlouvy na zorganizování, zpracování a vyhodnocení výběrového řízení na 
zakázku Rekonstrukce komunikací v místní části Pustina dle č.j. 207/12. RM rozhodla návrh schválit a 
pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM5-8-12 
 
9. RM projednala návrh Smlouvy o dílo s Technickými službami Velké Meziříčí o umístění  
2 ks kontejnerů a o nakládání s odpady z těchto kontejnerů dle č.j. 217/12.  RM rozhodla návrh 
schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM5-9-12 
 
10. RM rozhodla umístit staré kontejnery, u kterých nelze zajisti vyvážení, na dvůr vedle Sokolovny a 
nabídnout je k prodeji. Usnesení RM5-10-12 
 
11. RM projednala návrh Smlouvy o správě lesa v majetku městyse Měřín s Lesním družstvem obcí 
Měřín. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM5-11-12 
 
Výpis č. 6 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 21.3. 2012  
 
1. RM schválila program jednání 
 



2. RM projednala odpověď Krajského úřadu Kraje Vysočina na žádost o převod části pozemku par. č. 
1370 v k.ú. Měřín do majetku městyse dle č.j. 214/12. Dopis bude projednán na jednání 
Zastupitelstva městyse. Usnesení RM6-2-12 
 
3. RM projednala předložené nabídky na stavební dozor při provádění stavby Měřín, lokalita Balinka I. 
etapa – inženýrské sítě a komunikace. RM rozhodla vybrat z předložených nabídku Ing. Miroslava 
Vávry, Žďár nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem předloženého návrhu Mandátní 
smlouvy.Usnesení RM6-3-12 
 
4. RM projednala žádost … o zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 729 a 762 v k. ú. Měřín ve 
vlastnictví městyse pro plynovodní přípojku do domu č.p. 309. RM rozhodla stanovit jednorázový 
poplatek za zřízení tohoto břemene ve výši 500,- Kč. 
Usnesení RM6-4-12 
 
5. RM projednala návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko na spolufinancování stavby Měřín, lokalita Balinka I. etapa – inženýrské sítě a komunikace 
v částce 672 687,- Kč dle č.j. 220/12. Uvedená částka je ve schváleném rozpočtu městyse pro rok 
2012. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM6-5-12 
 
6. RM projednala Žádost o poskytnutí podkladů o vedení inženýrských sítí ve správě (majetku) 
městyse podél dálnice D1 dle č.j. 219/12. RM rozhodla pověřit místostarostu vypracováním 
odpovědi. Usnesení RM6-6-12 
 
7. RM vzala na vědomí dopis čtyř sportovních organizací, který upozorňuje na novelu zákona č. 
202/1990 Sb. týkající se rozdělení výtěžku z loterijních a sázkových her (č.j. 222/12). 
Usnesení RM6-7- 12 
 
8. RM rozhodla schválit platový výměr ředitelce Mateřské školy Měřín.Usnesení RM6-8-12 
 
9. RM projednala nabídku na odkup knih „Vysočina shůry“. RM rozhodla nabídku nevyužít. 
Usnesení RM6-9-12  
 
10. RM projednala nabídku Ing. Tomáše Rupricha na zpracování žádosti z Programu rozvoje venkova 
– Opatření I.1.2- Investice do lesů. RM rozhodla nabídku využít a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy dle předložené nabídky. Usnesení RM6-10-12 
 
11. RM byla seznámena se stavem podané žádosti  na dotaci akce „Dětské hřiště Měřín“ (Pustina) a 
pověřuje starostu zajištěním výběrového řízení na dodavatele. 
Dále stanovuje členy a náhradníky pro otevírání obálek a výběr dodavatele: 
Členové:  Vladimír Krejčí, Ivo Horák,Anna Oulehlová 
Náhradníci: Karel Pacal, JUDr Karel Dvořák, Ivo Rohovský .   Usnesení RM6-11-12 
 
12. RM projednala zprávu hodnotící komise pro výběr dodavatele na zakázku Rekonstrukce 
komunikací v místní části Pustina. RM rozhodla jako nejvhodnější vybrat nabídku firmy COLAS CZ, a.s. 
Ke Klíčovu 9. Praha, která nabídla nejnižší cenu. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.Usnesení 
RM6-12-12  
 
13. RM rozhodla  schválit: 
- výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení městyse Měřína z hlavní činnost za rok 2011 ve výši 
4 322 428.93 Kč a převést jej do výsledku hospodaření minulých let hlavní činnosti 



- výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení městyse Měřína z hospodářské činnosti za rok 2011 ve 
výši 338 599,47 Kč a převést jej do výsledku hospodaření minulých let hospodářské činnosti. Usnesení 
RM6-13-12 
 
14. RM po provedení místního šetření rozhodla souhlasit s umístěním vodovodní přípojky a 
kanalizačních přípojek na pozemcích par. č. 29/1, 30/1 a 30/2 pro výhledový RD na pozemku par.č. 
152/2 v Pustině za podmínek: 
-potrubí přípojek bude umístěno v nejbližší možné blízkosti stávajícího kabelu nn tak, aby výhledově 
bylo možné uložit v souběhu na pozemku par. č. 30/2 veřejnou kanalizaci a vodovod 
-vzhledem k tomu, že bezprostředně po ukončení prací na přípojkách bude provedeno zpevnění 
komunikace, požadujeme zásyp rýh hutnit po vrstvách, aby nedošlo k sedání terénu 
-termín ukončení prací požadujeme do 30.4. 2012 
-po realizaci požadujeme geometrické zaměření. Usnesení RM6-14-12 
 
15. RM rozhodla vybrat z předložených nabídek jako koordinátora BOZP na akci Měřín, lokalita 
Balinka  I. etapa - inženýrské sítě a komunikace nabídku Ing. Bc. Michala Horňáka a pověřuje starostu 
podpisem návrhu předložené smlouvy. Usnesení RM6-15-12 
        
Výpis č. 7 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 4. 4. 2012  
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM projednala žádost … o přezkoumání hygienických podmínek užívání bytu … v domě č. 255 dle 
č.j. 241/12. RM rozhodla projednat možnost řešení situace s příslušnou hygienickou stanicí. Usnesení 
RM7-2-12 
 
3. RM projednala předběžnou dohodu o darování části pozemků 52/8, 52/10 a 52/11 městysi Měřín a 
směně části pozemku 52/3 za část pozemku 30/2 vše v k.ú. Pustina u Měřína dle č.j.272/12. RM 
rozhodla zveřejnit záměr směny a pověřit starostu objednáním geometrického zaměření a poté 
předložením na jednání Zastupitelstva městyse. Usnesení RM7-3-12 
 
4. RM projednala návrh Smlouvy o obstarání věci o obhospodařování lesních pozemků parc. č.1896, 
1904/1, 2000/1, 2000/3, 2000/48, 2000/50, 2000/51, 2000/7 v k.ú. Měřín o celkové výměře 
1.062.855 m2  v podílovém spoluvlastnictví v podílu městyse Měřín 6/81. RM rozhodla s návrhem 
souhlasit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM7-4-12 
 
5. RM rozhodla svým usnesení RM1-10-12 z 11. 1. 2012 vyhlásit záměr pronájmu lesních pozemků 
v podílovém spoluvlastnictví. RM rozhodla tento záměr zrušit. Usnesení RM7-5-12    
 
6. RM vzala na vědomí Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na 
poskytování sociálních služeb dle č.j. 251/12. Usnesení RM7-6-12 
 
7.RM projednala Závěrečný účet městyse Měřín za rok 2011 včetně zprávy auditora a doporučuje jej 
Zastupitelstvu městyse schválit. Usnesení RM7-7-12 
 
8. RM projednala sdělení Společenství vlastníků jednotek obytného domu Družstevní 233 o 
vyúčtování spotřeby vody a el. energie a administrativních nákladů za byt. jed. 23304 ve vlastnictví 
městyse Měřín dle kterého neuhradil za výše uvedené .. částku  
2 465,- Kč (č.j. 246/12). RM rozhodla částku 2.465,-Kč uhradit z titulu svého v členství ve společenství 
vlastníků jednotek.Usnesení RM7-8-12 
 



9. RM vzala na vědomí oznámení České spořitelny o konání valné hromady dne 20. dubna 2012 
v Praze dle č.j.242/12. Usnesení RM7-9-12 
 
10. RM projednala nabídku Romana Kováře na úplatu za uložení zeminy v lokalitě Balinka ve výši 20,- 
Kč za 1m3. RM rozhodla souhlasit a pověřuje starostu předložením návrhu smlouvy na příští jednání 
RM. Smlouva bude mít mimo jiné i podmínky doporučené Odborem životního prostředí Městského 
úřadu Velké Meziříčí.Usnesení RM7-10-12   
 
11. RM projednala nabídku VHS Žďár n. S. na vícepráce na rekonstrukci chodníků a vybudování vjezdů 
při stavbě Měřín – Náměstí – splašková kanalizace ve dvou variantách. 
RM rozhodla předložit nabídku na jednání Zastupitelstva městyse k projednání a případnému 
schválení.Usnesení RM7-11-12 
 
12. RM projednala smluvně ukončený pronájem bytu 23304 v obytném domě č.p. 233 v ulici 
Družstevní  pronajatý …. RM rozhodla převzít od nájemce předmětný byt. 
Usnesení RM7-12-12 
 
13. RM projednala Usnesení Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou o ustanovení městyse Měřín 
opatrovníkem … Měřín. RM rozhodla vzít usnesení na vědomí. Usnesení RM7-13-12 
 
 
Výpis č. 8 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 25. 4. 2O12  
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM vzala na vědomí, že po zemřelém členovi Zastupitelstva městyse Měřín panu Vojtěchu 
Horákovi je dnem 20. 3. 2012 novým členem Zastupitelstva městyse Měřín pan Jaroslav Petrla. 
Usnesení RM8-2-12 
 
3. RM projednala dle usnesení RM7-10-12 návrh Smlouvy o uložení zeminy mezi městysem Měřín a 
Romanem Kovářem na uložení vytěžené zeminy ze stavby NKT Cables Velké Meziříčí na pozemcích 
městyse Měřín. RM rozhodla souhlasit s upraveným návrhem smlouvy. Usnesení RM8-3-12 
 
4. RM projednala oznámení Ministerstva financí o vydání povolení k provozování loterie dle č.j. 
295/12. RM vzala oznámení na vědomí a pověřuje úřad městyse doplněním informací. 
Usnesení RM8-4-12 
 
5. RM projednala podnět k zahájení přezkumného řízení ve věci vydaného rozhodnutí MM 1031/11 
ze dne 13.12. 2011 podaného Mgr. Pavlem Říčkou dle č.j. 299/12 a dle č.j. 305/12. 
RM rozhodla pověřit úřad městyse vypracováním odpovědi. Usnesení RM8-5-12 
 
6. RM projednala žádost Boxerklubu ČR ÚP Brno Kamenice u Jihlavy o povolení svodu zvířat – 
Horáckého závodu psů plemene německý boxer ve dnech 2. a 3. 6. 2012 dle č.j. 298/12. RM rozhodla 
s konáním závodu na pozemcích v k. ú. Měřín souhlasit. Usnesení RM8-6-12 
 
7. RM projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení kanalizace v silnici II/602 
s Krajem Vysočina dle č.j.296/12. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM8-7-12 
 
8. RM projednala podnět k podání žádosti o změnu rozhodnutí ve vyhlášení mimopstruhového 
rybářského revíru Balinka 1A spočívající ve vyjmutí rybníka Nový dle č.j.312/12. RM rozhodla požádat 
o vyjmutí rybníka Nový po předchozí konzultaci s krajským úřadem. Usnesení RM8-8-12 



 
9. RM rozhodla schválit rozpočtové opatření 2/2012 ze dne 18.4. 2012 ve výši 0,0 Kč ve výdajové části 
rozpočtu z rezervy 3000,- Kč  na přestupky městu Velké Meziříčí. Usnesení RM8-9-12 
 
10. RM projednala žádost Okresního mysliveckého spolku Žďár n.S. o sponzorský dar na pořádání 
všestranných zkoušek loveckých psů v honitbě Netín dle č.j. 307/12. RM rozhodla dar neposkytnout. 
Usnesení RM8-10-12 
 
11. RM vzala na vědomí informaci o záměru založit v Měříně občanské sdružení Rybáři Měřín. 
Usnesení RM8-11-12  
 
12. RM projednala Protokol o jednání hodnotící komise na zakázku Dětské hřiště Měřín. RM dle 
výsledku hodnocení stanovila pořadí:  
                            1. Bonita Group Service s.r.o. Koráb 131 Tišnov 
                            2. INTERTECH RUBER s.r.o. Blanenská 355 Kuřim 
                            3. TR Antoš s.r.o. Na Perchtě 1631 Turnov  
a rozhodla vybrat nabídku s nejnižší cenou, kterou nabídla firma na prvním místě.Smlouva s vítězným 
uchazečem bude uzavřena pouze za podmínky poskytnutí dotace z MMR. Usnesení RM8-12-12 
 
13. RM na základě hospodářských výsledků Lesního družstva obcí Měřín rozhodla požádat 
představenstvo LDO o zvýšení finančních prostředků určených na výplatu nájemného členským 
obcím. Usnesení RM8-13-12 
 
14. RM rozhodla schválit na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení vlády č. 
564/2006 Sb. platový výměr ředitelce Základní školy Měřín Mgr. Věře Matějíčkové. 
Usnesení  RM8-14-12 

 
 

Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín 

P o z v á n k a 

na jednání Zastupitelstva městyse Měřína, které se  bude konat  
ve středu dne 2.5.  2012  v 17.00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse 

Program : 

1. Zahájení 
určení ověřovatelů zápisu jednání 

2. Stanoviska občanů k projednávaným věcem v souladu s ust.§ 16, odst. 2,  
písm. c,  zákona o obcích  č.128/2000 Sb. ve znění předpisů pozdějších 

3. Informace z jednání rady městyse ( dále RM) 
4. Složení slibu pana Jaroslava Petrly jako člena ZMM 
5. Zpráva kontrolního a finančního výboru 
6. Schválení  provedení zámkové dlažby na chodnících a vjezdech   na Náměstí 
7. Schválení víceprací nad rámec dotace na stavbě „Místní komunikace Pustina“ 
8. Rozpočtové opatření č. 2/2012 
9. Rozpočtové opatření č. 3/2012 
10. Závěrečný účet městyse Měřín za rok 2011 
11. Odpověď na žádost o převodu části pozemku p.č. 1370 v k.ú. Měřín 
12. Přijetí daru části pozemků v k.ú. Pustina 
13. Směna pozemků v k.ú. Pustina 
14. Prodej pozemků v k.ú. Měřín 
15. Seznámení s veřejným projednáním územního plánu Měřína a Pustiny 
16. Závěr 

Ing. Jiří Servít , starosta 



 
 

– SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU – 
 
 
 Městys Měřín vyhlašuje  sběr nebezpečného odpadu.  
 

Termín sběru : od 27.dubna  až do 12.května 2012 
 
Místo sběru    :  Sběrné místo - ulice Černická č.p. 553 (p.Krejčí) 
 
 
Vybírat se budou : 

Agrochemický odpad 
Odpadní barvy a laky, jiná rozpouštědla 
Odpadní řezné emulze 
Znečištěné obaly ( plastové, kovové, sklené, znečištěné od barev, lepidel..) 
Absorpční činidla ( znečištěné tkaniny, hadry..) 
Olejové filtry 
Brzdové kapaliny 
Alkalické baterie (monočlánky) 
Nikl, kadmiové baterie 
Rozpouštědla 
Kyseliny (zejména elektrolyt z baterek) 
Fotochemikálie 
Pesticidy 
Zářivky, výbojky 
Barvy, laky, pryskyřice 
Nepoužitá cytostatika ( léky, lékovky) 
Baterie, akumulátory 
Jiné motorové, převodové, mazací oleje 
 

Dále lednice, mrazáky, televizory, počítače, rádia, kalkulačky, gramofony, 
magnetofony, kopírky, 
         Tiskárny, klávesnice, mikrovlnné trouby, vysavače, pračky, sporáky apod.  
 
 

UPOZORNĚNÍ :   nebezpečný odpad se bude na výše 
uvedeném sběrném místě  vybírat pouze ve výše uvedeném  
termínu. Po ukončení tohoto termínu již NE ! 
 

Na sběrném místě – ulice Černická č.p. 553 bude nadále  probíhat zpětný 
odběr elektrozařízení. 



 

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální 
služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové 

ubytování i pracovní příležitost. 
Více na  www: diakoniebroumov.org 

 

VYHLAŠUJE spolu s městysem Měřín 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
Vatované přikrývky, polštáře a deky 
Obuv – veškerou nepoškozenou 
Hračky – nepoškozené a kompletní 
 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů 
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
znečištěný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskuteční : 

 

dne:    14. až 18. května 2012 
 

čas:   pondělí  14.května 2012       08.00-13.00 
   úterý  15.května 2012 08.00-13.00 

středa   16. května 2012      08 .00 – 17.00 
   čtvrtek  17. května 2012      08 .00 – 13.00 
   pátek  18.května 2012       08.00 – 13.00 
 
místo: Průjezd domu č.p. 101 (zelený dům na Náměstí) 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem 

 
Děkujeme za Vaši pomoc. 

 
 



 

 

Pozor, před sezonou se mění pravidla při cestování 

Již pro letošní letní dovolenou platí změny. Dětem je nutné povinně pořídit pas, 
kufry musíme mít lehčí o 5 kilo, jinak si za ně připlatíme, a do Francie budeme 
moci jen s alkoholtesterem. 

Asi největší změnou platnou od letošní turistické sezóny je nutnost pořídit dětem pro 
cestu do zahraničí vlastní cestovní pas. Děti mohly být dosud zapsané v pasech 
rodičů, tato možnost ale 26. června zaniká. 
 
Pasy pro děti  
Děti budou muset mít svůj pas bez ohledu na věk, nařízení se vztahuje i na kojence, 
přičemž platnost pasu bude 5 let. Protože pasová fotografie musí být aktuální, zřejmě 
tedy bude nezbytné ji v případě dokladů dětí měnit každý rok. 
Druhou možností je pořízení cestovního pasu bez strojově čitelných a biometrických 
údajů, který se vydává do 15 dnů, stojí 1000 Kč pro děti do 15 let, 1.500 pro děti nad 
15 let a platí jen šest měsíců. 
  
Kufry mohou mít maximálně 15 kilo 
Další změna se vztahuje k cestování letadlem. Asociace českých cestovních 
kanceláří ve své tiskové zprávě uvedla, že největší přepravce českých turistů Travel 
Service a také  společnost SmartWings od 1. května snižují váhový limit pro 
zavazadlo cestujícího v ekonomické třídě z 20 kg na 15, přičemž váha příručního 
zavazadla smí být jen 5 kg. 
Příruční zavazadlo bude nově nutné předložit na odbavovací přepážce ke kontrole a 
bude označeno visačkou „APPROVED CABIN BAGGAGE“.  
  
Alkoholtester ve Francii  
Ještě hlouběji do kapsy sáhnou cestující do Francie. Řidiči, kteří tam plánují jet letos 
v létě na dovolenou autem, musí dovybavit svůj vůz alkoholtesterem. Nařízení platí 
ve Francii od 1. července.  

Upozornění  radnice : 

Žádáme majitele hrobovým míst na novém hřbitově, aby odstranili věci 

za pomníky z důvodu údržby hřbitova.       

               Děkujeme 

 

 

                          Termíny uzavírek Měřínského zpravodaje – rok 2012 –sprava@merin.cz 

      3-2012  25.6.2012 

      4-2012  28.8.2012 

      5-2012  26.10.2011 

      6-2012  14.12.2012 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

DĚTSKÝ DEN V PUSTINĚ 

 V sobotu dne 16. června 2012 se bude v Pustině konat 

DĚTSKÝ DEN. 

Den plný zábavy a sportu – pohádková cesta , hry pro děti, 

občerstvení a další akce. Začátek bude ve 13.00 hodin. 

Bližší informace před pořádáním akce budou zveřejněny na 

infokanále. 

 



 

 
 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MĚŘÍN 
si Vás dovoluje pozvat na již tradiční „pouťovou“ 

 

VÝSTAVU DROBNÉHO 

ZVÍŘECTVA, 
která se bude konat v chovatelském areálu u kostela 

dne 23. a 24. června 2012. 
Vystaveni budou králíci, drůbež a holubi. Dále budou vystaveny 

ukázkové expozice exotického ptactva, morčat a nutrií.   
 

Otevírací doba: 

Sobota 23.6. od 14.00 do 18.00 

Neděle 24.6. od 8.00 do 17:00 
 

K návštěvě a nákupu zvířat srdečně zvou chovatelé. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okénko mateřské školy 

   

          Pokud máte doma tříleté dítě, zřejmě ho čeká školka. Tento měsíc se uskutečnil 

zápis. Zapsáno bylo 53 dětí. Děti, které budou přijaty podle počtu volných míst, by měly 

být alespoň trochu na školku připraveny.  

Aby mohlo dítě nastoupit, mělo by být přiměřeně samostatné a šikovné.  Nepropadejte 

panice, že dcera či syn neumí odrecitovat básničku, či nakreslit sluníčko. Od toho je 

mateřská škola, kde se budou děti nadále rozvíjet.   

         Dítě by však mělo mluvit tak, aby mu učitelky rozuměly, že třeba potřebuje na  

toaletu a nemůže nosit plínky ani na spaní . 



Není nutné, aby si potomek zavazoval tkaničku na botě, ale aby uměl najít svoje boty a 

bundu a s mírnou pomocí se do nich nasoukat . Těm nejmenším učitelky s oblékáním 

pomohou, ale dítě ve třech letech by mělo být schopné se částečně obléct samo. 

         Zvykejte ho na denní režim – kam patří ranní vstávání, pravidelné jídlo a spánek 

po obědě. Naučte ho mýt si ruce a utírat ručníkem, smrkat, když má rýmu. 

Dítě se setká při stravování i s potravinami, na které není zvyklé z domu.  Jídelní 

návyky si utváříme v dětství. Když u dětí rezignujeme na zdravé jídlo, později to 

nedoženou. Dítě potřebuje novou potravinu ochutnat i patnáctkrát, aby její chuť přijalo. 

Rodiče  by proto měli doma v nabídce vytrvat.Běžte jim  příkladem: co mám na talíři já, 

máš i ty. 

Děti Vám mohou pomáhat i s přípravou zeleniny v kuchyni- bude jim víc chutnat. 

Nabízejte jim také zeleninu jen tak do ruky, když na něco dostanou chuť. Ve školce  musí 

školkáček umět jíst lžící, starší příborem a pít z hrnečku, nemůže vyžadovat, aby ho 

někdo nakrmil. 

          Pokud svoje dítě připravíte na vstup do  školky , ubude slziček a zbytečného 

stresu. Ještě jeden postřeh- nikdy dítě školkou nestrašte. Mělo by vědět, že jde do 

prostředí, kde najde bezpečí, kamarády, hračky, jen místo mámy tu bude 

paní učitelka. 

 

                                                    Jana Janů,řed.MŠ 

 

 

 

 

Zprávy ze základní školy 
Měsíce březen a duben byly ve škole naplněny různými vzdělávacími a sportovními aktivitami. Patří 
sem například beseda o bezpečnosti v silničním provozu pro 4. třídy, preventivní program Ponorka 
pro 6. a 7. třídy, účast hráčů 8. a 9. tříd na turnaji v basketbalu ve Velkém Meziříčí,  návštěva 
brněnského divadla Radost a Planetária (3. ročník) a úspěšná reprezentace naších tanečnic na 
Akademii ve Žďáře nad Sázavou, kde obsadily všechna čtyři první místa.   
 
Velký úspěch měly jarní výtvarné dílny pro děti a jejich rodiče či prarodiče. První se konala 28. 3. 2012 
pod názvem Zrodilo se ptáčátko. Děti za pomoci dospělých vyráběly šité ptáčky v proutěném hnízdě a 
prostírání. Druhá dílna byla 3. 4. pod názvem Rozkvetlé louky a vyráběly se barevné zahrádky 
s květinami a pomlázky. Celkem se dílny zúčastnilo 30 dětí s rodiči a prarodiči. Výrobky byly 
nádherné. Na dílny byl z grantu kraje Vysočina Žijeme zdravě zakoupen šicí stroj a lis na papír, které 
budou sloužit i k dalším výtvarným aktivitám.  
 
Jarní měsíce jsou také obdobím konání vědomostních olympiád. Naši žáci se v okresních kolech 
rozhodně neztratili: 
Olympiáda z angličtiny  – Jan Brodský – 4. místo 



Olympiáda z biologie  – Jiří Smažil – 12. místo 
Olympiáda z matematiky  – Iveta Strnadová – 2. místo 
         - Jan Homola – 7. místo 
Olympiáda ze zeměpisu  – Stanislav Šašek – 3. místo 
    - Iveta Strnadová – 4. místo 
Olympiáda z českého jazyka - Marie Šulová – 2. místo – postup do krajského kola 
Žáci prvního stupně mají svou vědomostní soutěž pod názvem Všeználek na DDM ve Velkém Meziříčí. 
Zde obsadila 5. A 1. místo a 5. B 2. místo.  
 
Kromě vědomostních soutěží se naši zástupci účastní také soutěží sportovních. V soutěži ve šplhu 
obsadila Pavlína Vlachová 1. místo, na 3. místě se ve svých kategoriích umístili Denisa Kasperová, Aleš 
Rosol a Filip Sysel. Ve vybíjené obsadili naši třeťáci 2. místo a čtvrťáci byli na 3. místě. V krajské 
kole Poháru ministra školství ve florbalu obsadily starší žákyně 2. místo.  
 
29. března proběhla pro žáky 4. tříd beseda Bezpečný internet, kde se seznámili s riziky internetu. 
Jeho uživatelé by měli znát a dodržovat několik jednoduchých pravidel, která je ochrání před ztrátou 
soukromí či dokonce ohrožením ze strany některých dospělých. Besedu vedly příslušnice Preventivně 
informační skupiny Policie České republiky ze Žďáru nad Sázavou. 
 
V úterý 3. dubna se žáci 8. ročníku vydali do Jihlavy na exkurzi do firmy Bosch, aby si prohlédli provoz 
a seznámili se s možnostmi stipendijního programu, který tato firma nabízí pro středoškoláky. O 
několik týdnů později se obě třídy 8. ročníku vypravily do Žďáru nad Sázavou, aby na Úřadu práce ZR 
absolvovali besedu o volbě povolání. 
 
Pravidelnou součástí výuky žáků 8. ročníku je vzdělávání v oblasti první pomoci. Jde o seriál besed 
studentů Střední zdravotnické školy ve Žďáře nad Sázavou završený přednáškou zaměstnanců 
velkomezeříčské „záchranky“, kteří kromě teoretických poznatků předvedou žákům sanitní vozidlo a 
jeho vybavení.  
V pátek 20. dubna proběhl projekt pro druhý stupeň ke Dni Země. Tento projektový den byl 
spolufinancován z prostředků grantového programu zdravá škola. Každý ročník měl svůj vlastní 
program:  
6. ročník – mapování veřejné zeleně v Měříně, výskyt smetánky lékařské 
7. roční – hnízdiště čápa bílého 
8. ročník – zdravý životní styl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Všechny tři ročníky svůj program zdokumentovaly na fotografiích a připravily počítačové prezentace, 
které si promítnou navzájem. Žáci devátého ročníku se věnovali přípravě na přijímací zkoušky, které 
proběhly hned následující pondělí a úterý.  
Ve čtvrtek 26. dubna je na programu tradiční zájezd do Vídně, kde pravidelně navštěvujeme 
nejznámější památky, přírodovědné muzeum a Prátr.  

Mgr. Iva Kolářová 
 
  
 
Ředitelství Základy školy Měřín děkuje sponzorům za finanční dary v celkové částce     Kč 110 000. 
 
Za tyto finanční prostředky jsme zakoupili dvě interaktivní tabule, které pomohou zkvalitnit a zpestřit 
výuku žáků.  
 
Na nákup přispěly tyto firmy: 
 
Agro-Měřín, a.s., Měřín 
Agrotechnika Měřín, s.r.o., Měřín 
Alois Kašpar – Řeznictví a uzenářství, Měřín 
Autocolor DS, s.r.o., Velké Meziříčí 
Benda Josef, Měřín 
Ferda Miloš – Gastromservis, Kamenice u Jihlava 
Karbide, s.r.o., Měřín 
Láznička Jaromír, Kamna, krby, Měřín 
MVDr. Jiří Mašek, Měřín 
Mikron – Moravia, s.r.o., Měřín 
MP ELTOP, s.r.o., Měřín 
Puža Martin , Klempířství-pokrývačství, Měřín 
 
        Mgr. Věra Matějíčková 
             ředitelka ZŠ 
 
 

FARNÍ OKÉNKO ….. 
     MATRIKY VYPRAVUJÍ 

KŘTY 
František Kašpar z Pavlínova                               11.03.2012 
Ivana Panáčková z Kameničky                             07.04.2012 
 

BIŘMOVÁNÍ 
Ivana Panáčková z Kameničky                             07.04.2012 
Marie Suchá z Jihlavy                                           07.04.2012  
 

SVATBY 
 
Pavel Stejskal a Andrea Čihalová z Měřína              21.04.2012 
 

POHŘBY 
Josef Kubiš z Chlumku                               *1929      15.03.2012 
Vojtěch Horák z Měřína                               *1955     24.03.2012 
Valentina Ivanovna Čahinová z Černé        *1952     28.03.2012 
 František Kuřátko ze Stránecké Zhoře        *1943     31.03.2012 



 Františka Čermáková z Dědkova                *1919     19.04.2012 
 Miroslav Krčál ze Ždírce                              *1931     21.04.2012 

 
Z KALENDÁŘE FARNOSTI 
 
 06.05.2012    První sv. přijímání dětí naši farnosti 
17.05.2012     Slavnost Nanebevstoupení Páně 
20.05.2012     Poutní slavnost sv. Jana Nepomuckého v Meziříčku  
27.05.2012     Slavnost Seslání Ducha Svatého – konči doba velikonoční 
03.06.2012     Slavnost Nejsvětější Trojice a zároveň poutní slavnost  v Geršově 
10.06.2012     Slavnost Těla a Krve Páně 
15.06.2012     Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  
17.06.2012     Poutní slavnost ke sv. Antonínu Paduánskému v Černé  
24.06.2012     Poutní slavnost  Narození sv. Jana Křtitele v Měříně 
    
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, Ve středu a v pátek po skončení 
májové následuje v mše sv. 

 V neděli 06.05.2012  při mši sv. v 9.00 přistoupí děti naší farnosti k prvnímu sv. přijímání. 
Pamatujme na ně a na jejich rodiny ve svých modlitbách. 

 Diecézní katechetické centrum v Brně pořádá akci „Jeden den na Petrově“. Akce, která se 
poprvé konala v roce 2010 a kterou je v plánu opakovat jednou za 2 roky, se letos uskuteční 
ve čtvrtek 17. 5. 2012 od 9 do 15 hod. Cílem je umožnit dětem navštěvujícím náboženství  od 
1. do 9. tř. setkání s otcem biskupem, návštěvu katedrály, areálu Petrova i jeho okolí, zážitek 
společenství při mši svaté a při tematicky zaměřených hrách. Téma letošního bude Bible a její 
postavy. Z našich farností tj.  Měřína a Netína pojede na tuto akci celkem 93 dětí. Více 
informací děti dostanou v hodinách náboženství.  

  Poutní mše sv. 20.05.2012 v Meziříčku, 03.06.2012 v Geršově a 17.06.2012 v Černé bude v 11.00 
hod. 

  V neděli  10.06.2012 budeme slavit slavnost Těla a Krve Páně. Po slavné mši sv. bude následovat 
eucharistický průvod městečkem. 

  V neděli 24.06.2012 budeme slavit poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele v Měříně. Mše sv. 
budou v 9.00 a 11.00.  
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