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Z p r á v y   z   r a d n i c e …… 
 

USNESENÍ č.    2/2010 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍNA, KONANÉHO DNE 28.4.2010 

 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍNA : 
 
I.SCHVALUJE: 
 
1.   Zprávu o činnosti kontrolního výboru za 1. čtvrtletí roku 2010. 
2.   Zprávu osadního výboru. 
3.   Celoroční hospodaření městyse Měřín a  závěrečný účet městyse Měřín za rok 2009 včetně zprávy 
      nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření USC bez výhrad. 
4.   Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2010 mezi městysem Měřín a firmou HB 
       Auditing, s.r.o. Žďár  nad Sázavou. 
5.   Rozpočtové opatření 2/2010. 
6.   Hospodářský výsledek MŠ za rok 2009. 
7.   Hospodářský výsledek ZŠ za rok 2009. 
8.   Prodej pozemků p.č. 833/2, 833/3 a 833/4 s věcným břemenem v k.ú. Měřín za cenu 20,-Kč/m2  
9.   Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č  62 v k.ú. Měřín. 
10. Zveřejnění záměru prodeje 4 stavebních parcel v lokalitě Balinka – p.č. 1294/26 a 187/27,  1294/27 
       a 187/28, 1294/28 a 187/29, 1294/29 a 187/30 a zveřejnění záměru prodeje parcel za cenu 400,-Kč/m2. 
11. Zveřejnění záměru směny  části pozemků  p.č. 1661/4 a 1661/1 v k.ú. Měřín. 
12. Prodej výsuvného žebříku za cenu šrotu. 
 

II. NESCHVALUJE : 
 
1. Prodej parcely  č. 1659 v k.ú. Měřín ani její části. 
 
 
III. BERE NA VĚDOMÍ 
 
  1.     Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání ZMM 
  2.     Informace z jednání rady městyse 
 

IV. POVĚŘUJE : 
 
  1. Starostu zajištěním zpracování seznamu padlých spoluobčanů ve 2. sv válce a zjištěním 
      cenové kalkulace nákladů na výrobu pamětní desky. 
  2. Starostu městyse zajistit energetický audit budovy sokolovny. 
 

Ing. Jiří Servít , starosta  v.r. 
 

 

 

Výpis z jednání rady městyse konaného dne 5.5.2010 

Rada městyse Měřína : 

- vzala na vědomí žádost o zakoupení stavební parcely v lokalitě Balinka 

v Měříně. Žádost bude zařazena do seznamu žadatelů, 



- doporučila ZMM koupi části pozemku p.č. 126/4, 127 a 187/17 o celkové 

výměře 397 m2 od firmy Old Tyrest a pověřila starostu jednáním se 

zástupcem firmy, 

- schválila objednání odborného posouzení proveditelnosti záměrů pro objekt 

zdravotního střediska Měřín za účelem možnosti získání dotace na zatepletní 

budovy a výměny oken u firmy IP IZOLACE Polná, s.r.o., 

- na základě žádosti rozhodla rada o zveřejnění záměru pronájmu nebytových 

prostor v domě č.p. 101, 

- vzala na vědomí žádost ( Kolpingova rodina Měřín) o přidělení výběru 

poplatků z místa při pouti 2010. Žádost bude zařazena do seznamu žadatelů a 

bude rozhodnuto na konci května 2010, 

- schválila Smlouvu o budoucím zřízení věcného břemene na stavbu dešťové 

kanalizace na pozemku p.č. 187/4 v k.ú. Měřín, 

- nesouhlasila s umístěním kabelu NN v nově zrekonstruované silnici U Hřiště, 

- schválila znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene 

mezi městysem Měřín a firmou E.ON Distribuce a.s. na pozemku p.č. 187/3, 

118, 1294/1 ( lokalita Balinka), 

- schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městysem Měřín a E.ON 

Distribuce, a.s. na pozemek p.č. 1550 – trafostanice U cihelny, 

- vzala na vědomí žádost o pronájem veřejného prostranství za účelem zřízení 

zahrádky pro firmu PKD Prague s.r.o., Náměstí 46, Měřín. Bude vyhlášen 

záměr pronájmu, 

- vzala na vědomí žádost o povolení výkopu na pozemku p.č. 62 z důvodu 

zrušení vodovodní přípojky. Rada souhlasí s podmínkou uvedení pozemku do 

původního stavu, 

- vzala na vědomí žádost o zakoupení stavební parcely v lokalitě Balinka. 

Žádost bude zařazena do seznamu žadatelů, 

- rozhodla o zřízení komise pro výstavbu a rozvoj městyse. Budou obesláni 

vhodní kandidáti, 

- vzala na vědomí dopis o výsledku ověření žádosti o platbu za Czech Point , 

- vzala na vědomí výsledek kontroly výkonu přenesené působnosti městyse 

Měřín na úseku místních poplatků, loterií a jiných podobných her za období 

2009 provedenou Krajským úřadem. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny 

žádné nedostatky, 

- schválila znění mandátní smlouvy mezi městysem Měřín a firmou IPI v.o.s. 

Žďár nad Sázavou. Předmětem smlouvy je dozor nad dotací pro pevnou 

fotovoltaickou elektrárnu na ZŠ Měřín, 

- rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemků p.č. 135, 78, 418, 455, 83/1 

vše v k.ú. Měřín, 

- schválila opravu havarijního stavu střechy nad dílnou městyse. 

-  

 

 



Výpis z jednání rady městyse konaného dne 19.5.2010 

Rada městyse Měřína : 

- vzala na vědomí souhlas části občanů Pustiny ohledně kácení stromu na 

obecním pozemku p.č. 29/1 a ořezu druhého stromu na tomto pozemku. Rada 

vyčká na vyjádření osadního výboru a v případě kladného stanoviska bude 

řešeno v době vegetačního klidu, 

- vzala na vědomí dodatek č.1 ke smlouvě o přeložce VN Balinka. Bude 

projednáno na jednání ZMM, 

- rozhodla o přidělení bytu v penzionu a pověřila místostarostku jednáním se 

sociálním odborem Velké Meziříčí, 

- vzala na vědomí zprávu o poskytnutí metodické pomoci obci v oblasti 

evidence jednacích řádů, zápisů z jednání, vyhlášek apod., 

- schválila finanční příspěvek pro Myslivecké sdružení STRŽ na tradiční 

střelecké závody 2010, 

- souhlasila s umístěním vodoměrné šachty dle projektové dokumentace na 

pozemku p.č. 405/1, 

- vzala na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 310 o rozloze 137 m2 a 

rozhodla o zveřejnění záměru prodeje. Rada doporučuje ZMM tento pozemek 

prodat až po zřízení věcného břemene mezi městyse Měřín a SVaK Žďársko ( 

pozemkem vede vodovodní řad). Rada doporučuje projednat tuto žádost 

s majiteli přilehlých pozemků, 

- jmenovala komisi pro otevírání obálek na veřejnou zakázku – Pevná 

fotovoltaická elektrárna ZŠ Měřín ve složení : Ing. Petr Vrbka, Ing. Jiří Servít , 

Ing. Jaroslav Pazdera, Vladimír Doležal, Anna Oulehlová. Termín konání 31.5. 

v Brně, 

- jmenovala komisi pro posouzení a vyhodnocení kvalifikace a pro posouzení a 

hodnocení nabídek. Hodnotící  členové : Ing. Petr Vrbka, Ing. Marek Slabý, 

Ing. Jiří Servít, Ing. Jaroslav Pazdera, Vladimír Doležal a náhradníci. Termín 

konání 3.6. Brno. 

 

Výpis z jednání rady městyse konaného dne 31.5.2010 

Rada městyse Měřína : 

- vzala na vědomí žádost o umístění v penzionu. Žádost bude zařazena do 

seznamu žadatelů, 

- schválila nové znění veřejného závazku pečovatelské služby – penzion 

městyse Měřín. Dále schválila záměr zveřejnění tohoto závazku, 

- rozhodla na základě pořadníku žadatelů o přidělení výběru místního poplatku 

za veřejné prostranství při místní pouti 2010 organizaci Kolpingova rodina 

Měřín, 

- schválila záměr umístění 2 reklamních tabulí na budovu hasičské zbrojnice 

firmě PKD Prague, s.r.o., Náměstí 46, Měřín, 



- doporučuje ZMM předání dosud nepředaného majetku Vodovodů a kanalizací 

do majetku SVK Žďársko. Jedná se o části vodovodu v ulici Pod Dálnicí a 

části kanalizace na ulici Brněnská, 

- doporučila ZMM schválit smlouvu o připojení budoucích stavebních pozemků 

na ulici Příčná mezi městyse Měřín a E.ON Distribucu, a.s., 

- schválila Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi 

městyse Měřín a E.ON Distribuce, a.s.. na parcele č. 533 a 487/8. 

 

Výpis z jednání rady městyse konaného dne 16.6.2010 

Rada městyse Měřína : 

- vzala na vědomí oznámení o konání výstavy drobného zvířectva Českého 

svazu chovatelů, MO Měřín ve dnech 26. A 27.6.2010, 

- souhlasila s částečnými opravami místní komunikace na ulici Černická novou 

technologií za předváděcí cenu, 

- souhlasila se vstupem na pozemek p.č. 231/6 a 231/7 v k ú. Pustina za 

účelem odvodnění vlastního pozemku. Upozornila na nutnost jednání o 

vyústění odvodnění s Povodím Moravy a požaduje předložit návrh řešení, 

- vzala na vědomí nabídku regulace veřejného osvětlení městyse Měřín 

v lokalitě ulice Poštovní. Bude předloženo na jednání ZMM, 

- schválila znění mandátní smlouvy mezi městysem Měřín a Ing. Hanou 

Veselou na technickou pomoc při vypracování investičního záměru a ostatních 

podkladů pro registraci akce a vydání rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na 

financování akce, 

- vzala na vědomí oznámení o připravované inspekci Kraje Vysočina na kvalitu 

sociálních služeb, 

- schválila znění smlouvy mandátní mezi městysem Měřín a Vodárenskou 

akciovou společností, a.s. na akci Měřín – dešťová kanalizace Poštovní, 

Zahradní a Za Hřbitovem, 

- schválila pracovní náplň pro pracovníka sociální péče – pečovatelka, 

- vzala na vědomí žádost o zanesení pozemku p.č. 223/1 v k.ú. Pustina do 

územního plánu jako stavební pozemek pro budoucí výstavbu RD, Žádost 

bude předána zpracovateli ÚP, 

- zmocnila místostarostku městyse zastupováním ve věci pečovatelské služby – 

Penzion, 

- doporučila ZMM schválit majetkoprávní narovnání vztahů na pozemcích p.č. 

1079/3 a 565/4 v k.ú. Měřín, 

- rozhodla osadit bývalou „Valovu uličku“ dopravní značkou Zákaz vjezdu 

s dodatkem dopravní obsluze vjezd povolen, 

- schválila finanční příspěvek a reklamní materiály na akci : Toulky 

velkomeziříčským děkanstvím“, 

- obdržela finanční ocenění za 2. Místo v anketě Zlatá jeřabina za kulturní počin 

v roce 2009 – Živý betlém. Jelikož pořadatel není právnickým subjektem byla 



částka poukázána na účet městyse. Po vzniku právního subjektu bude částka 

poukázána na její účet, 

- obdržela závěry hodnotící komise o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku : 

Pevná fotovoltaická elektrárna ZŠ Měřín. Rada rozhodla o vyloučení uchazeče 

AA – Servis, s.r.o. a uchazeče PROTECTION a CONSULTING, s.r.o. a dále 

rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky : STYLSTAV, s.r.o. Křižanov, 

- odsouhlasila odpis pohledávky z roku 2009 na firmu ASEKOL, s.r.o., 

- odsouhlasila podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí 

v rámci VPP. Nástup od 1.9.2010 – počet pracovních míst : 3, 

- odsouhlasila smlouvu o nájmu reklamní plochy na budově hasičské zbrojnice 

pro firmu PKD Prague, s.r.o., 

- vyhlásila záměr pronájmu věcí nemovitých – ordinace a byt a věci movité – 

zubařské křeslo, 

- odsouhlasila směrnice městyse ( o účetnictví, o oběhu účetních dokladů, 

majetková směrnice, inventarizace, sdružený sociální fond, směrnice 

hospodářské činnosti, o časovém rozlišení a opravných položkách), 

- schválila znění smlouvy mezi městysem Měřín a Delta final s.r.o. Praha na 

zpracování energetického auditu na akci Zateplení a výměna oken v objektu 

sokolovny v Měříně, 

- pověřila starostu zajištěním energetického auditu na budovu hasičské 

zbrojnice s firmou E.ON a.s., 

- schválila členy stavební komise : 

Stanislav Symonides – předseda, 

Ivo Horák – člen, 

Vojtěch Horák – člen. 

 
KATALOG FIREM A PREZENTACE NA WWW. STRÁNKÁCH 

MĚSTYSE MĚŘÍN - SDĚLENÍ 

 
 
 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 jsme chtěli v načaté tradici pokračovat. 
 Informace k zařazení do katalogu byly zveřejněny ve dvou předcházejících číslech 
zpravodaje. Bohužel musíme konstatovat, že ohlasy  ze strany podnikatelů a firem byly velice malé. 
Celkem se nám sešlo 14 podkladů.  

Vzhledem k této skutečnosti jsme se rozhodli nový katalog prozatím nevydávat..  
 

 
Měřínský zpravodaj 2010 :   Termíny uzávěrek následujícího roku 
 
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


 

Upozornění 
 
Vážení spoluobčané, 
v poslední době se množí případy volného pobíhání domácího zvířectva zejména psů a domácí 
drůbeže po veřejném prostranství naší obce. 
Na základě připomínek z řad občanů na tyto případy  Úřad městyse Měřína po projednání 
v zastupitelstvu obce důrazně upozorňuje všechny občany obce, že takovéto jednání je v rozporu 
s níže uvedenými ustanoveními příslušných zákonů a jako takové může být velmi citelně postihováno. 
 
Jako příklady možného postihu za nedodržení příslušných ustanovení zákonných předpisů na tomto 
úseku uvádíme. 
 
Podle ust. § 11 odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
je každý chovatel zvířat v zájmovém chovu / tedy příkl. i psa,  / povinen učinit opatření proti úniku 
zvířat 
porušení tohoto ustanovení  je přestupkem dle § 27 odst. 2) písm. f )  
sankce dle § 27 odst. 10) písm. c) uvedeného zákona 
pokuta až do 50.000,- Kč 
 
je každý chovatel hospodářských zvířat / tedy příkl. i drůbeže / povinen učinit opatření nezbytná 
pro zabránění úniku zvířat 
porušení tohoto ustanovení  je přestupkem dle § 27 odst. 3) písm. e)  
sankce dle § 27 odst. 10) písm. c) uvedeného zákona 
pokuta až do 50.000,- Kč 
 
Podle ust. § 60 odst. 11) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 
je vlastník nebo držitel domácích zvířat povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní 
komunikaci. 
porušení tohoto ustanovení je přestupkem dle § 22 odst. 1) písm. l) zákona č. 200/1990 Sb. o 
přestupcích 
sankce za porušení tohoto ustanovení dle § 22 odst. 9) téhož zákona 
pokuta až do 2. 500,- Kč 
 
Podle ust. § 47 odst. 1) písm. d) zákona č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích 
se  přestupku dopustí každý kdo znečistí veřejné prostranství / týká se i znečištění veřejného 
prostranství vlastním psem, jiným domácím či hospodářským zvířetem apod./  
sankce za porušení tohoto ustanovení dle § 47 odst. 2) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích 
pokuta až do 20. 000 Kč 
 
Všechna výše uvedená porušení příslušných zákonných předpisů je oprávněný projednat příslušný 
orgán Městského úřadu ve Velkém Meziříčí. 
 
místostarosta obce       starosta obce 
 
V Měříně  
dne :28.6.2010 



 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

 

Vážení spoluobčané, 

 

v poslední době se navzdory předešlým opatřením a výzvám úřadu městyse množí případy 

neoprávněného využití pozemků ve vlastnictví obce jako skládek pro soukromé účely , včetně 

poškozování veřejného prostranství či jeho znečišťování. 

Na základě připomínek z řad občanů na tyto případy  Úřad městyse Měřína po projednání 

v zastupitelstvu obce důrazně upozorňuje všechny občany obce, že takovéto jednání je 

v rozporu s níže uvedenými ustanoveními příslušných zákonů a jako takové může být velmi 

citelně postihováno. 

 

Jako příklady možného postihu za nedodržení příslušných ustanovení zákonných předpisů na 

tomto úseku uvádíme. 

 

 

Podle ust. § 47 odst. 1) písm. d) zákona č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích 

se  přestupku dopustí každý kdo, znečistí veřejné prostranství  anebo zanedbá úklid 

veřejného prostranství/ týká se příkladně znečištění veřejného prostranství vlastním psem, 

jiným domácím či hospodářským zvířetem či znečištění jiným způsobem včetně zanedbání 

úklidu  předmětu znečištění /  

sankce za porušení tohoto ustanovení dle § 47 odst. 2) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích 

pokuta až do 20. 000 Kč 

 

Podle ust. § 47 odst. 1) písm. g) zákona č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích 

se  přestupku dopustí každý kdo, poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství  / 

týká se příkladně poškození travnatých ploch, záhonů a ostatní veřejné zeleně ale i zabrání 

veřejného prostranství pro účely soukromé skládky materiálu, pokud tato není povolena 

obecním úřadem / 

sankce za porušení tohoto ustanovení dle § 47 odst. 2) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích 

pokuta až do 50. 000 Kč 

 

Podle ust. § 47 odst. 1) písm. h) zákona č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích 

se  přestupku dopustí každý , kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo 

odpady mimo vyhrazená místa 

sankce za porušení tohoto ustanovení dle § 47 odst. 2) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích 

pokuta až do 50. 000 Kč 

 

 

Všechna výše uvedená porušení příslušných zákonných předpisů je oprávněný projednat 

příslušný orgán Městského úřadu ve Velkém Meziříčí. 

 

místostarosta obce       starosta obce 

 

V Měříně 

dne : 28.6.2010 
 



Vážení občané Měřína, 
Rádi bychom Vám objasnili nešťastně se šířící myšlenku a zároveň  dotaz, proč  
městys Měřín  zaměstnává tolik pracovníků na veřejně prospěšné práce a tímto způsobem mrhá 
financemi městyse? 
Na  „ PROČ ? -  těchto tazatelů jsou snadné odpovědi. 
1. Vůbec jich nemáme nadbytek na práce, které potřebujeme zvládnout. 
2., Na ¾ platu těchto pracovníků přispívá Úřad práce z Velkého Meziříčí.  
     Městys doplňuje jejich plat  jen malou finanční částkou.  
3. Tito pracovníci jsou pro nás přínosem. Pokud budeme na  práce jednat firmy,  budeme muset 
sahat  
    hlouběji do společné kapsy. Jsme rádi, že je máme!  Děkujeme jim za jejich poctivě odváděnou  
    práci a doufáme, že počet čtyři až pět   pracovníků se nám podaří  udržet i pro další období. 
4. Daří se nám zaměstnávat většinou naše občany, tedy dáváme pracovní příležitost    
    těm, kteří chtějí pracovat.Tento počet lidí máme poprvé za 8 roků a  rozumní lidé musí uznat, že 
    stíhají více  práce, i když jim počasí často nepřeje a musí se mu přizpůsobovat.To nehovoříme  
    o zázemí pracovníků. Přáli bychom jim lepší šatnu,dílnu i   techniku. 
 Uvědomme si, že nejde o to vydržet těžší práci jeden den či týden , ale bojovat     s lopatou, hráběmi, 
motykou, sekačkou, křovinořezem, atd. den co den, to je jiná!!! 
              Buďme na sebe hodní, buďme vděčni za každé ráno, kdy se probudíme,  můžeme přivítat 
nový den a těšit se z toho, že to tu,vlastně, nemáme tak špatné a   někdo jiný se snaží, aby naše okolí 
bylo hezčí. 
              Ještě jednu radu. Pokud někdy váháte o správnosti našeho rozhodnutí, máte připomínky 
nebo dotazy, ptejte se na správných místech a  navštěvujte zasedání  zastupitelstva. 
                                                
               Děkujeme.    Anna Oulehlová – místostarostka 

 

Veřejnost v minulých týdnech svými hlasy rozhodla o výsledcích v anketě Zlatá 

jeřabina – Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2009.  
Do dvou kategorií Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví bylo zasláno celkem 

8543 hlasů. V každé kategorii soutěžila třicítka počinů. Výsledky hlasování jsou k dispozici 

na stránkách kraje Vysočina v sekci kultura a památky. 

 
  

 Výsledky veřejné ankety Zlatá jeřabina za rok 2009 

Kategorie: Kulturní aktivita  

1. místo – Trampský širák 2009 – 6. ročník festivalu / Štoky  

2. místo – Měřínský Živý Betlém 2009 – největší Živý Betlém na Vysočině / Měřín 

3. místo – Noční prohlídky polenského hradu – netradiční prohlídky hradu / Polná  

Kategorie: Péče o kulturní dědictví  

1. místo – Obnova kostela sv. Bartoloměje / Koněšín 

2. místo – Obnova zámku / Okříšky 

3. místo – Postupná obnova hradu a parkánových zdí / Ledeč nad Sázavou 



Může se Vám hodit  …( text o historii Měřína publikovaný v knize manželů Trojanových „Na 

křídlech za poznáním obcí Žďárska“) 

Měřín 

 Městys Měřín leží 12 kilometrů severozápadně od Velkého Meziříčí a jako polohu lze také 

uvést 134 kilometr dálnice D1, která vede severně podél městečka. 

 První písemná zmínka o Měříně je z r. 1298, kdy třebíčský klášter založil v Měříně probožství 

řádu sv. Benedikta, nadal je značnými statky a podřídil jej třebíčskému klášteru. Dějiny Měřína pak 

byly téměř 200 let úzce spjaty s dějinami benediktýnského kláštera v Třebíči. Mnichové si v Měříně 

postavili malý kostelík a po různých přestavbách mu dali v hlavních rysech dnešní podobu. Z té doby 

se nám zachoval románský portál ze 13. století, vzácná stavitelská památka 

 Největší pohromou pro kraj byly husitské války, ale hlavně tažení uherského krále Matyáše 

Korbona proti Jiřímu z Poděbrad, kdy došlo asi v letech 1470 k úplnému zničení proboštského 

kláštera. Proboštství bylo zastaveno v letech 1479 Janovi z Lomnice, později to byli Pernštejnové, na 

které přišla zástava v r. 1491, v r. 1557 ji odprodali Stráneckým ze Stránec. Ti v r. 1559 přenechali 

větší část majetku bratřím Janovi a Rafaelovi Chroustenským z Malovar a Chroustenic. Chrousteničtí 

si postavili kolem 16. století v obci Černé renesanční zámek a z Černé udělali centrum svého panství. 

 V roce 1618 se zapojili do protihabsburského stavovského povstání a po jeho porážce přišli o 

všechen svůj majetek. Po odchodu Chroustenských po prohrané bělohorské bitvě se novými pány 

černicko-rudoleckého panství i s Měřínem stali Collaltové et San Salvatore, starý katolický šlechtický 

rod z Itálie, který nově nabytý majetek připojil k panství brtnickému. Bylo to vítězství protireformace 

nad reformací, úplné vítězství katolicizmu v českých zemích. Poddaní z Měřína i z okolních obcí 

chodili robotovat do černického dvora. Měřínská obec se ale v roce 1714 na zámku v Černé vykoupila 

z roboty a zavázala se platit místo roboty ročně 200 zlatých. Collaltové sídlili na zámku v Brtnici a 

v Černé měli direktora. Černické panství měli v držení až do rozpadu Rakouska-Uherska, tedy do roku 

1918, kdy na základě I.pozemkové reformy z roku 1919 došlo k parcelizaci půdy ve prospěch 

bezzemků a malozemědělců a z černického dvora byl utvořen zbytkový statek. Collaltovská éra na 

černickém panství skončila po bezmála třech stech letech a Collaltové navždy opouštějí panství a také 

končí jako měřínská vrchnost. Zůstala jim ještě Brtnice, kterou měli v držení až do konce roku 1945. 

Měřín, o kterém se dochovala první písemná zpráva z roku 1298, patří k nejstarším osadám 

tohoto regionu a pro svoji polohu bývala již od svého založení střediskem širokého okolí.  Nejstarší 

část dnešního městečka se rozkládá po obou stranách silnice druhé třídy číslo 602, ale především 

kolem kostela, jehož počátky sahají do 12. století. 

Zprávy o fungování školy v obci jsou ze 16. století, ale teprve v 17. století byla postavena farní 

škola, která později vyhořela. V roce 1878 byla vystavěna jednopatrová budova školy a radnice. 

Žáci dnes navštěvují nedalekou základní školu, která byla vybudována v osmdesátých letech 

minulého století a úřad městyse sídlí v budově na náměstí. 

 V Měříně je rovněž zdravotní středisko s domem s pečovatelskou službou 

 Městečko Měřín má velmi pěkné, romantické okolí, jež je vhodné především pro turistiku. 

Také poskytuje zázemí pro sportovní vyžití v moderním sportovním areálu u školy nebo na hřišti 

Tělovýchovné jednoty Jiskra a lyžařského areálu. Pravidelnými akcemi je turistický pochod Měřínská 

padesátka, která se koná vždy první červnovou soboru a poslední červnovou neděli místní oslavují 

tradiční pouť. 

 



Dne 23.05.2010  proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Měřína slavnostní 

přivítání narozených občánků mezi spoluobčany našeho městyse . Přivítali jsme 

celkem 14 dětí narozených v v listopadu 2009 a l.čtvrtletí 2010  – 5 holčiček a 9 

chlapečků.  

 Ke slavnostní atmosféře přispěl také kulturní program , který si připravily 

děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Štreitové a děti z pěveckého 

kroužku pod vedením pana učitele Smejkala.  

 Maminky byly na závěr obdarovány kytičkou a malými dárečky pro svá 

děťátka. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z p r á v y   organizací  …… 
   

 

Jednota Orel Měřín 

„D en sportu pro všechny“ 
 

      Jednota Orel Měřín s finanční podporou městyse Měřín pořádala již tradičně „Den 

sportu pro všechny“. Samotnému sportovnímu dni předcházel florbalový turnaj, který 

proběhl již 20. 3. 2010 v tělocvičně ZŠ pod vedením p. uč. Sobotkové. Mezi sebou se utkalo 8 

družstev, zlato vybojoval tým Orel Kněžice. 

     V sobotu 22. 5. 2010 se dopoledne na školním hřišti sešlo 55 sportovců, kteří závodili v 

11ti kategoriích v atletickém trojboji. Ve 13.30 h zahájili odpolední program žáci ZŠ, kteří                

pod vedením Katky Rozmarinové předvedli šmoulí cvičení s padákem. Následovaly různé 

soutěže pro děti (např. rybolov, stavění báboviček, zatloukání hřebíků, skákání v pytlích, …). 

Mimo jiné mohly děti využít skákací hrad, skluzavku, trampolínu a minigolf. Za splnění 

úkolů je čekala bohatá odměna. Také si mohly opéct párek. Program byl sice přerušen deštěm, 

ale přesto se před 16.00. h losovala tombola. 

  Poděkování patří všem sponzorům, obětavým organizátorům a pomocníkům, panu 

Nedomanskému za zajištění občerstvení, a také asi 90ti dětem a rodičům, kteří přišli spolu s 

námi strávit pěkný den. 

 

 

                                                                                                                     Za OREL Měřín 

                                                                                                                       L. Chlubnová 

 

Český svaz chovatelů - Měřín 
 

 

 
 

Chovatelská výstava 

Již tradičně se o pouti uskutečnila chovatelská výstava. V letošním roce byla, výstava skoro 2x 

větší než ta v roce 2009.  

Naši výstavu navštívilo přibližně 500 návštěvníků. Bylo vystaveno přes 180 králíků (oproti 

loňským 90), 20 voliér drůbeže, 10 voliér holubů a mnoho zvířat v ukázkové expozici.  

Protože bylo vystaveno více zvířat, než kolik je výstavních klecí ve zdejší organizaci, museli 

jsme si klece půjčit z Kamenice. Proto bychom rádi na příští rok nakoupili výstavní klece, abychom 

nemuseli klece půjčovat a kombinovat více tipů výstavních klecí, což je složité na stavbu a nevypadá 

to pěkně.  



Proto bychom rádi poděkovali všem sponzorům výstavy. Díky jejich podpoře a doufáme, že i 

podpoře Městyse Měřína, budeme moci do příštího roku několik nových výstavních klecí pořídit. 

Letošní výstava byla mnohem náročnější na přípravu než ta poslední kvůli mnohem většímu počtu 

vystavených zvířat. Nově jsme postavili i udírnu. 

Doufáme, že se vám výstava líbila a potěšila vás pěknými zvířaty. Výjimečně se dařilo i našim mladým 

členům, kteří získali 5 čestných cen. Nám chovatelům se výstava líbila. Byli jsme potěšeni, že i mnozí 

z vás nás slovem pochválili. To nám dává chuť do pořádání dalších pouťových výstav, a proto tedy 

příští pouť snad nashledanou. 

Za měřínské chovatele Petr Dohnal 

Klub českých turistů, odbor Jiskra Měřín 

Dne 5. a 6. června 2010 uspořádal Klub českých turistů, odbor Jiskra Měřín 39. ročník 

dálkového pochodu Měřínská padesátka a 0. ročník Oblastního cyklosrazu turistů, který byl 

součástí Měřínské padesátky.   

Letošní ročník Měřínské padesátky měl bezchybný průběh a nebývalou rekordní 

účast, která se dá srovnávat s nejatraktivnějšími oblastmi našeho kraje, jako je Telčsko.   

Těchto dvou společných akcí se zúčastnilo celkem 544 účastníků, z toho 195 pěších turistů, 

313 cykloturistů a akci zajišťovalo celkem 36 pořadatelů.  

Součásti Oblastního cyklosrazu turistů byla také cyklosoutěž zručnosti v jízdě na kole, 

které se zúčastnili především mladí turisté. V soutěži zručnosti byli nejúspěšnější Radim 

Večeřa, Dominik Homola a Jakub Benda, kteří se umístili na prvých třech místech.   

Na  této vysoké účasti má podíl nejen krásné počasí, ale především dobrá propagace, 

velká tradice Měřínské padesátky, ale i bezchybná organizace a zajištění akcí. Poděkování 

patří nejen všem sponzorům, ale především všem účastníkům za účast a organizátorům za 

obětavou přípravu akcí,  značení tras a zabezpečení výborného servisu a očerstvení na všech 

jedenácti trasách dálkového pochodu a cyklotrasách.       Slan  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Zprávy z mateřské školy 
 
                            
Uplynuly dva měsíce od doby, kdy v mateřské škole probíhal zápis nových dětí na další školní rok. 

Již před zápisem jsme věděli, že dětí bude přihlášeno víc, než je volných míst. Z  26  míst , se 
kterými jsme při zápisu  počítali, zůstalo pouze 23 míst, protože  ještě 3 děti dostaly odklad školní 
docházky .Náš předpoklad o velkém  počtu přihlášených  se vyplnil a k zápisu přišlo 37 dětí, tzn. o 14 
dětí víc, než mohlo být přijato. Děti tedy byly  přijímány podle předem stanovených kritérií. Byli přijati 
všichni předškoláci, všechny děti zaměstnaných rodičů, nebo těch rodičů, kteří  doložili potvrzení o 
nástupu do zaměstnání.A dále byly přijímány děti podle věku do počtu volných míst. A tak snedostalo 
na  14 dětí .   Mezi nimi byly děti tříleté, děti, které nedovrší k 1.9.2010 tři roky  a děti, kterým budou 
tři roky až v roce 2011. 
             V příštím roce bude situace o něco lepší, protože odejde přibližně 42 dětí do prvních tříd a tak 
míst bude dostatek.    
                                                       
               V druhém pololetí jsme připravili dětem další nadstandartní aktivity, které zpestřovaly pobyt 
dětí v MŠ. 
              Přijela za námi opět divadélka s pohádkami a kouzelník. Předškoláci absolvovali předplavecký 
výcvik v Plavecké škole v JIhlavě.  
             Aby děti poznaly okolí Měřína s jeho pozoruhodnostmi a pověstmi, seznámili je učitelky s 
pověstí , která se váže k Dědkovské hoře.  
             Podvečerním pochodem jsme společně, jak se již stalo tradicí,vystoupali na vrchol Dědkovské 
hory.Tato akce je dětmi velmi oblíbená,  a již dlouho předem se na ni  ptají. Neláká je jen výstup na 
vrchol, ale také  zakončení akce , čímž je spaním ve školce. Samozřejmě je  tato akce určena  pro ty 
nejstarší. Ale protože se stala již naší tradicí ,možnost zůčastnit se jí ,má mít každý. 
              
             Díky p.učitelce Kuttreiberové si předškoláci   mohli vyzkoušet, jak se sedí v lavicích v první 
třídě a mohli se na  chvíli zapojit do  vyučování.  Poté ještě shlédli divadelní hříčku, kterou jipředvedli  
starší školáci. Poznali tak prostředí, do kterého po prázdninách  nastoupí. 
             Pěkné bylo i rozloučení s předškoláky na úřadu městyse Měřína, které je každoročně pro děti  
připraveno. 
              Myslím si, že  jsme se ve školce všichni snažili udělat co je v našich silách,  aby děti odcházely 
z MŠ s pěknými vzpomínkami . 
             Nyní začínají prázdniny a v mateřince bude otevřena jen jedna třída .Od 19. čerence bude 
zavřeno, abychom se mohli připravit na další  školní rok. 
             Zahajovací rodičovská schůzka se uskuteční 25.srpna 2010 v 15.00 hod.     
             
             Na závěr chci za celý kolektiv MŠ popřát všem dětem hezké prázdniny, plné sluníčka a zážitků 
a rodičům klidnou  pohodovou dovolenou . 
                                                                                                                                              Jana Janů, řed.MŠ 
 
 
 
 
 
                            Je po pouti a to znamená, že letní  prázdniny jsou tady. Pro všechny školáky je to 
doba,kdy hodí učení za hlavu, ale pro děti,  které opouští mateřskou školu je to čas očekávání něčeho 
nového, neznámého. 
             
 



 
             

Zprávy ze základní školy 

 Za námi je další školní rok. Pojďme si společně připomenout, co se v naší škole událo v jeho 

posledních dvou měsících. Kromě školních výletů a vycházek se uskutečnily následující akce. 

Na počátku května se žáci šestých a sedmých tříd zúčastnili v rámci environmentální 

výchovy programu Rozkvetlou Pálavou. Absolvovali zde  naučnou stezku o pálavských 

květinách a zvířatech. Dvě průvodkyně si rozdělily třídy napolovic a zajímavou formou 

ukazovaly právě kvetoucí rarity. Dokonce se dětem podařilo zahlédnout i kamzíky. Na závěr 

všichni vystoupili na hrad Děvičky a vypracovali znalostní test, který měl prokázat, jak dávali 

pozor.  

Tradiční květnovou akcí je pořádání besídky ke Dni matek, která bývá spojena s prodejem 

drobných žákovských výrobků. Letos se maminek, babiček a ostatních příbuzných sešla plná 

tělocvična. V téměř hodinovém programu se jim předvedly jejich děti s různými tanečními, 

dramatickými a hudebními vystoupeními. Program se všem přítomným velmi líbil. Slovem provázeli 

žáci 9. A.  

V pondělí 7. června proběhl sportovní den pro druhý stupeň. Závodilo se v hodu, 

bězích, skoku do dálky, vytrvalosti a štafetě. Zápolení dopadlo následovně: 

I. kategorie – dívky 6. a 7. ročník  - družstva 

 

Soutěž jednotlivců: 

1. místo :     VI.A          4349 bodů 

2. místo:      VII. B        3180 bodů 

3. místo:       VI. B         3169 bodů 

4. místo:        VII. A       3049 bodů 

 

1. místo:   Kristýna Blažková    VI.A        1095 bodů 

2. místo:   Tereza Hlávková      VII.B        1005 bodů 

3. místo:   Smejkalová Jitka       VI.A          968 bodů 

 

 

II. kategorie – chlapci 6. a 7. ročník  - družstva 

 

Soutěž jednotlivců 

1. místo:    VII.A       3212,5 bodů 

2. místo:    VII. B      3087,5 bodů 

3. místo:     VI. A      2855,5  bodů 

4. místo:     VI. B       2667,5 bodů 

 

1. místo:  Michal Kadela    VII.B           1085    bodů 

2. místo:  Štěpán Nevrkla   VII.A           1056,5 bodů 

3. místo:  Pavel Juda            VI.B              898,5 bodů 

 



 

III. kategorie  -   dívky  8. a 9. roč. -  družstva 

 

Soutěž jednotlivců: 

 

1. místo:       IX. A       4720 bodů 

2. místo:     VIII. B       4439 bodů 

3. místo:       IX. B        4178 bodů 

4. místo:      VII. A       3984 bodů 

5. místo:        IX.C        3967 bodů 

 

1. místo:  Zdeňka Crkalová       IX.B        1302 bodů 

2. místo:  Žaneta Večeřová        IX.C        1286 bodů 

3. místo:  Pavlína Tomečková VIII.B        1212 bodů 

 

 

IV. kategorie -  chlapci 8. a 9. roč. – družstva 

 

Soutěž jednotlivců: 

 

1. místo:     I X. A         5256   bodů 

2. místo        IX.C        4512,5 bodů 

3. místo        IX.B         4338,5 bodů 

4. místo     VIII B         3890,5 bodů 

5. místo     VIII.A         3798,5 bodů 

 

1. místo:  Tomáš Sýkora     IX.A            1423   bodů 

2. místo:  David Smejkal     IX.B            1285   bodů 

3. místo:  Petr Kolouch       IX.A            1264,5 bodů 

 

 

Na začátku června opět proběhla tradiční akce, kdy si deváťáci vyzkouší práci učitelů. 

Stejně jako každý rok předcházelo samotnému učení na prvním stupni několik týdnů pečlivých 

příprav, se kterými se někteří vypořádali na výbornou, ale někteří je podcenili. Když pak předstoupili 

před svoje mladší spolužáky, mohli zúročit, co si pro ně připravili. Nejlepší výkon předvedla podle 

hodnocení učitelů prvního stupně 9. B, která pracovala skutečně profesionálně.  

Další sportovní akcí byl pětiboj pro žáky prvního stupně, který proběhl ve středu 23. června 

ve sportovním areálu za školou. Pořadí v jednotlivých třídách dopadlo po celodenním zápolení 

následovně: 

  Dívky     Chlapci 

1. A  Krčálová Hana    Rohovský Vít 

1. B  Smažilová Tereza   Suchoň Josef 

2. A  Dvořáková Klára   Crkal Marek 



2. B  Pužová Barbora    Hrnčiřík Mir. 

       Kotrba Tomáš 

3. A  Tomanová Lenka   Chalupa Adam 

3. B  Izdná Jana    Sysel Filip  

4. A  Trojanová Lenka   Koyš Vladislav 

4. B  Švestková Lenka   Kotrba Jakub 

       Kundela Jiří 

5. A  Šašková Petra    Sobotka Josef 

5. B  Svobodová Marcela   Smejkal Petr 

 

 

V samotném závěru školního roku uspořádaly členky zdravotnického kroužku pro celou školu 

soutěžní den na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí. V jeho průběhu si děti 

každoročně připomínají, jak se chovat v krizových a rizikových situacích, se kterými se mohou 

v běžném životě setkat. Při praktických ukázkách nacvičují přivolání pomoci, poskytnutí život 

zachraňujících úkonů, opakují si znalosti o přenosných nemocech a obvazovou techniku. Aktivity na 

jednotlivých stanovištích si zcela samostatně připravily právě členky kroužku a tím zúročily svoji 

celoroční práci. Jejich příprava byla perfektní.  

 

 Závěrem bychom chtěli všem žákům, učitelům a ostatním zaměstnancům školy popřát krásné 

prázdniny se spoustou sluníčka. 

      Iva Kolářová  
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Farní okénko ……………………… 

"Synové tohoto světa ... 

… jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla.” (Lk 16,8) Těmito slovy komentoval Pán Ježíš 

postoj, jejž zaujímají lidé, kteří vidí hodnoty života jenom v tom hmotném. Je velmi pozoruhodné, že tento 

jeho komentář je pozitivní. Kdybychom chtěli Kristova slova trochu jinak formulovat, mohli bychom říci asi 

toto: “Podívejte se na to, jakou námahu vynakládají lidé, aby dosáhli pomíjivých hodnot života. Vezměte si z 

toho příklad a namáhejte se podobně pro získání hodnot, které jsou nepomíjivé.”  To, co platilo v době 

Kristově, platí i dnes. I dnes by Ježíš mohl říci, že pro získání hodnot tohoto světa udělá člověk mnoho. Pro 

to, co souvisí se spásou, tomu tak vždy není. V těchto dnech začínají prázdniny. Pro mnohé je to čas 

určitého odpočinku. Je to také čas jistého předělu. Skončil jeden školní rok a za dva měsíce začne druhý. Ne 

že by se všichni prázdninami řídili, ale přece jenom rytmus našeho života toto období dost silně ovlivňuje. S 

koncem školního roku končí většinou i nějaká forma náboženského vzdělávání dětí. A s koncem prázdnin 

vyvstává otázka: “Co dál?” Tu si kladou rodiče, když přemýšlí nad tím, jestli chtějí, aby jejich dítě dál do 

náboženství chodilo, nebo ne. A odpověď si dávají podle toho, co pro své dítě vnímají jako důležitější. A 

protože žijeme v tomto světě – teď je velká otázka, zda jsme, nebo nejsme děti tohoto světa – rozhodujeme 

se podle toho, co vidíme jako hodnotnější. Samozřejmě to platí především pro rodiče.  

Je velice zajímavé se podívat, jaké volnočasové aktivity rodiče pro své děti vyhledávají a co 

všechno jsou ochotni pro ně z hlediska těchto aktivit obětovat. (Přihlásí své dítě do určitého 

kroužku včas, zaplatí celkem nemalý finanční obnos, vozí svoje dítě na určené místo a čekají na 

něj, až kroužek skončí, v neposlední řadě musí nakoupit různé pomůcky, které také nejsou 

zadarmo.) Tolik oběti je málokterý rodič ochoten podstoupit, když se jedná o to, aby jeho dítě rostlo 

v poznávání toho, co je důležité pro spásu.  

Až se budete rozhodovat, co dál, mějte na paměti toto: život dětí světla se podobá pomalému 

budování a zvětšování okna, kterým světlo proudí do domu našeho života. A jsou domy, které mají 

velmi malá okénka – jejich majitelé byli málo prozíraví, a proto žijí vlastně ve tmě. Bohužel, 

takových je mnoho. Přeji nám všem, abychom byli více prozíraví, abychom neskončili v poznání 

Krista v dětském věku – protože pro dospělého je dětské poznání opravdu nedostatečné a někdy 

zničující. 
                                                                  P.Blažej Hejtmánek 

 

Z KALENDÁŘE FARNOSTI 
 

29.06.2010   Slavnost sv.Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů                  brněnské diecéze    

05.07.2010   Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy 

25.07.2010   Poutní slavnost sv. Anny v Jersíně 

15.08.2010   Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

29.08.2010   Poutní slavnost v Chlumku 



 

MATRIKY VYPRAVUJÍ 

                                       

KŘTY 
Rostislav Hladík z Měřína                                        02.05.2010 

Magdalena Marie Oulehlová z Blízkova                  02.05.2010 

Tadeáš Petr Bartušek z Měřína                               02.05.2010 

Anna Marie Svobodová ze Stránecké Zhoře           16.05.2010 

Karolína Eva Konvalinková z Měřína                       22.05.2010  

Marek Matějíček z Měřína                                       13.06.2010 

Ondřej Puža z Měřína                                              13.06.2010 

Tereza Cejnková z Měřína                                       20.06.2010 

Jan Tomáš Vaněk z Měřína                                     20.06.2010 

SVATBY 
 

 Tomáš Konvalinka a Reneta Pytlíková z Měřína         22.05.2010 
Aleš Procházka z Věžnice a Mirka Syslová z Měřína     19.06.2010 

POHŘBY 
Zdeňka Vyskočilová z Měřína       *1933                  01.05.2010 

Jaromír Šimek z Měřína                *1921                  28.05.2010 

Jan Pospíchal z Černé                  *1919                  12.06.2010 

Karel Blaha z Měřína                     *1921                  22.06.2010 

 

Oprava fary 
    Od tohoto týdne tj. od pondělí 28.06. 2010 byla zahájena nutná oprava a údržba farních prostor. 

Děkujeme za každý dar, kterým pomůžete k obnovení místa ke společnému setkávání a vniku nových  

společenských prostor. Současně se omlouváme, že  prostory fary budou dočasně mimo provoz.  

    Finanční dary můžete předat osobně faráři nebo při sbírkách při mši svaté.  

    Další možnost je zaslat dar složenkou nebo bezhotovostním převodem na číslo účtu: 1623590339/0800 

u České spořitelny. Na dary nad 1000 Kč je možné vystavit doklad o přijetí daru, který lze uplatnit pro  

snížení daně. 

Za Vaše dary a modlitby upřímně děkujeme. 

 

Krátké zprávy 

 

 Ve středu 30.06. 2010 jsou zvány všechny děti a mladí na mši sv. kde poděkujeme za uplynulý 
školní rok. Po mši sv. by byl na faře táborák a hry. Párky budou zajištěny. 

 Poutní mše sv. 25.07.2010 v Jersíně a 29.08.2010 v Chlumku bude v 10.30 hod. 

 



Inzerce, oznámení……………………… 

 

O z n á m e n í : 
 

Praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Vladimíra Vacková oznamuje: 
 

V době od 28.6. do 9.7.2010 zastupuje p. doktorku v ordinaci zdravotního střediska v Měříně 
MUDr. Milan Sekanina. 

Ordinační hodiny : denně od 8.00 hodin do 12.00  hodin včetně úterý. 
           Odpolední ordinace v úterý nebude. 

 
V době od 2.8. do 6.8.2010 zastupuje p. doktorku MUDr. Libor Beneš. 

Ordinace : Velké Meziříčí, ul. Vrchovecká 21 
Ordinační hodiny : denně od 7.00 hodin do 11.30 hodin. 

 

 

 

 

„Již 18 let na realitním trhu!“ 
Realitní kancelář Reality VYSOČINA 

Náměstí 4, Velké Meziříčí 

e-mail: reality.vysocina@cbox.cz 

www.realityvysocina.eu 

mobil: 777 636 157 

 

zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí 

vyhotovení znaleckých posudků o ceně nemovitostí (pro 

dědické řízení, daň z převodu nemovitostí na FÚ) 

stanovení tržní ceny; poradenství; právní servis; inzerce 

vypracování všech druhů smluv (kupní, darovací, ...) 

 

Z naší nabídky na prodej vybíráme: 

byt 3+1 ve VM; dům v centru VM; zahradu na Fajtově kopci; areál 

v Uhřínově; statek v Kozlově; chatu v Netíně; dům v Petrávči u VM; 

dům v Bobrové; dům v Křižanově; pozemky v Jabloňově 

K pronájmu nabízíme: 

kanceláře ve VM; vepřín a bývalý kravín v Mostištích. 

 

 

 

 

 

 


