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ZPRÁVY Z RADNICE …………… 

Výpis č. 10 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 4. 5. 2011  
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM projednala žádost o umístění přenosné reklamní tabule („áčko“) na pozemku p.č. 444 dle č.j. 
373/11 
RM rozhodla s umístěním souhlasit. Dále bude řešeno dle vyhlášky o místních poplatcích. 
 
3. RM projednala pronájem pozemků pro obchodní činnost (zahrádky) na sezónu 2011 na pozemcích 
p.č. : 135, 78, 455, 418, 455, 455, 83/1 dle č.j. 381/11  
RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu. 
 
4. RM projednala žádost o finanční příspěvek na výsadbu a úpravu zeleně na pozemku parc.č. 1287 
v k.ú. Měřín  dle č.j. 379/11. 
RM rozhodla nevyhovět žádosti z důvodu, že není vlastníkem předmětného pozemku. 
 
5. RM vzala na vědomí sdělení Krajského úřadu kraje Vysočina o úpravě zajišťování dopravní 
obslužnosti platné od 12. 6. 2011 dle č.j. 372/11 
 Usnesení RM10-5-11 
 
6. RM projednala žádost  o pronájem místnosti v Sokolovně za účelem zkoušek hudební skupiny dle 
č.j. 380/11 
RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu. 
 
7. RM projednala návrh dodatku č. 7 ke Smlouvě o provozování a servisu televizního kabelového 
rozvodu dle č.j. 366/11 
RM rozhodla dodatek schválit a pověřuje starostu podpisem. 
 
8. RM projednala  návrh Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření městyse za rok 2011 firmou 
HB AUDITING, s.r.o. Žďár nad Sázavou dle .č.j.353/11 
RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. 
 
9. RM na základě stanoviska ZM č. 2 k bodu zprávy z RM projednala návrh odpovědi Krajskému úřadu 
kraje Vysočina ve věci umístění betonových zábran podél silnice II/602 dle č.j. 317/11 
RM rozhodla schválit upravený návrh odpovědi. 
 
10. RM projednala zápis v kronice městyse za rok 2010 
RM rozhodla zápis za rok 2010 schválit 
 
11. RM projednala žádost o finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč Diakonii na dopravu za odvoz 
provedené materiální pomoci. 
RM rozhodla příspěvek v částce 1000, Kč schválit. 
 
12. RM rozhodla schválit prodej vyřazených knih z místní knihovny formou bazarového prodeje. 
 



13. RM rozhodla schválit dodatky nájemních smluv mezi městysem a MUDr. Miloslavem Jánským  
 
14. RM rozhodla jmenovat členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení 
nabídek pro akci Lesní cesta „Ujatiny Měřín“č.j.390/11 v tomto složení: členové komise – Ivo Horák, 
Karel Dvořák, Miroslav Nedomanský, Ing. Zdeněk Požár, Ing. Jaroslav Pazdera, náhradníci – Ivana 
Hloušková, Roman Hnízdil, Mgr. Petr Matějíček, Karel Pacal, Ivo Rohovský 
 
15. RM rozhodla vyzvat písemnou výzvou pro akci Lesní cesta „Ujatiny Měřín“č.j.390/11 k předložení 
nabídky tyto dodavatele: Stavba a údržba silnic Třebíč s.r.o., AQUASYS spol. s r.o., AGROSTAV, 
akciová společnost 
 
16. RM projednala žádost ředitelky ZŠ Měřín o uvolnění finanční částky do 20000 Kč z rozpočtu školy 
na cestovné a pohoštění zahraniční návštěvy učitelů ze Španělska, Polska a Turecka  ve dnech 23. 5. 
až  28. 5. 2011 dle č.j. 391/11 
RM rozhodla žádosti vyhovět. 
 
17. RM pověřila starostu městyse zahájením jednání s Lesy ČR a Pozemkovým fondem ČR ve věci 
vydání spoluvlastnických podílů tzv. lesního práva dominikalisté dle č.j. 393/11 
 
 
Výpis č. 11 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 18. 5. 2011  
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM projednala návrh smlouvy o reklamě mezi Městysem Měřín a Lesním družstvem obcí Měřín dle 
č.j. 400/11 
RM rozhodla návrh smlouvy schválit a pověřuje starostu podpisem. 
 
3. RM projednala žádost  o prodej pozemku p.č. 82/2 v k.ú. Pustina dle č.j. 399/11 
RM rozhodla provést místní šetření za účasti žadatelky a zástupce městyse. 
 
4. RM projednala zápisy z kontrolních dnů na stavbě Měřín – ul. Poštovní, ul. Zahradní, ul. Za 
Hřbitovem – rekonstrukce kanalizace. 
 
5. RM vzala na vědomí sdělení o termínu (23. 5. 2011 od 13,00 hod.) otevírání obálek s nabídkami a 
posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele zakázky „Lesní cesta „Ujatiny Měřín“ 
 
6. RM vzala na vědomí sdělení Pozemkového úřadu Žďár nad Sázavou o monitoringu náhlých sesuvů 
půdy a mohutné eroze dle č.j. 417/11 
 
7. RM vzala na vědomí zprávu Školy umění v Měříně za rok 2010. Zpráva bude předložena na 
červnovém jednání ZO 
 
8. RM projednala žádost Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou o poskytnutí údajů pro řízení o 
způsobilosti k právním úkonům dle č.j. 421/11 
RM rozhodla pověřit úřad městyse vypracováním písemné odpovědi na otázky vznesené soudem. 
 
9. RM projednala žádost Pozemkového fondu ČR o sdělení podmínek možného převodu 
zemědělských pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby ( pozemky p.č. 1432,  1449/8,  1449/14,  
1449/16,  2023,  2025,  2027 vše v k.ú. Měřín) dle č.j. 422/11 
RM rozhodla doporučit ZM požádat o převod pozemků p.č. 1449/8, 1449/14,  1449/16     které jsou 
zastavěny místní komunikací (silnice na Arnolec). 



 
10. RM projednala žádost Českého svazu chovatelů z.o. Měřín o povolení místní chovatelské výstavy 
na jejich pozemku ve dnech 25. a 26. června 2011 dle č.j. 428/11 
RM rozhodla konání výstavy schválit. 
 
11. RM vzala na vědomí informaci o možném ukončení pronájmu pozemku p.č. 1072/3 (stavebniny 
vedle Sokolovny). 
RM bude o případném dalším využití pozemku jednat až v případě písemného oznámení ukončení 
pronájmu. 
 
12. RM opětovně projednala návrh smlouvy ze strany pana Ladislava Fajmona – realitní kancelář o 
výhradním zprostředkování prodeje 4 stavebních pozemků v lokalitě Balinka.  
RM rozhodla pověřit starostu podpisem smlouvy za předpokladu, že v ní bude upravena doložka o 
smluvní pokutě v čl. III. odst. 3 smlouvy. 
 
Výpis  č. 12 z jednání Rady Městyse Měřín konané dne 1. 6. 2011  
 
1. RM schválila program jednání. 
 
2. RM projednala žádost o vyjádření k projektu a o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene na pozemku p.č. 29/1 a 30/2 v k.ú. Pustina u Měřína (přípojka elektro pro p.č. 
52/8,  dle č.j. 466/11. 
RM rozhodla provést místní šetření za účasti žadatele. 
 
3. RM projednala žádost  o koupi nepojízdné „Babety“ dle č.j. 465/11. 
RM rozhodla vyhlásit záměr prodeje zveřejněním na úřední desce formou písemné nabídky kupní 
ceny. 
 
4. RM projednala informaci společnosti Mediatel  o podmínkách zápisu městyse do Zlatých stránek. 
RM rozhodla rozšířenou nabídku společnosti neakceptovat a pokračovat ve stávajícím smluvním 
vztahu. 
 
5. RM projednala zprávu o podmínkách převodu pozemku p.č. 917 k.ú. Pouště do majetku městyse 
(tzv. Lesní právo Dominikalisté). 
RM vzala na vědomí možnost bezúplatného převodu pozemku z vlastnictví České republiky do 
vlastnictví obce Pavlínov. 
 
6. RM projednala zprávu a protokol o otevírání obálek s nabídkami a jednání hodnotící komise na 
výběr dodavatele pro zakázku Lesní cesta Ujatiny Měřín dle č.j. 502/11. 
RM rozhodla na základě výsledku jednání hodnotící komise vybrat jako nejvhodnějšího uchazeče 
s nejnižší nabídkovou cenou firmu AQUASYS spol. s r.o. 
 
7. RM projednala zprávu z místního šetření o prodeji pozemku p.č. 82/2 v k.ú. Pustina dle č.j.399/11. 
RM rozhodla pověřit starostu obce prověřit skutečnost, zda rozhodnutí zastupitelstva obce Měřín ze 
dne 26.6.2000 o prodeji pozemků je nadále závazné. 
 
8. RM projednala návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na přípojku plynu 
přes pozemky p.č. 588/11 a 588/12 v k.ú. Měřín dle č.j. 473/11. 
RM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu podpisem. 
 
9. RM projednala nabídku Technických služeb Velké Meziříčí o zapojení městyse do systému svozu 
bioodpadu dle č.j. 476/11 



RM rozhodla vyzvat Technické služby Velkého Meziříčí k upřesnění nabídky. 
10. RM projednala žádost o finanční příspěvek na pořádání Dětského dne v Pustině dle č.j. 472/11. 
RM rozhodla souhlasit s finanční podporou ve výši 1000,- Kč s tím, že pořadatel akce doloží 
vyúčtování o nakoupených věcech. 
 
11. RM projednala Usnesení Krajského soudu v Brně – obchodní rejstřík o nutnosti přeregistrace 
Drobné provozovny Úřadu městyse Měřín dle č.j. 475/11. 
RM rozhodla pověřit úřad městyse provedením přeregistrace. 
 
12. RM projednala návrh smlouvy  s firmou Atlas consulting  na informační systém CODEXIS dle č.j. 
483/11. 
RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. 
 
13. RM vzala na vědomí zprávu o „metodické návštěvě“ v knihovně Měřín (zaveden nový výpůjční 
systém a provedena revize knižního fondu) dle č.j. 484/11. 
 
14. RM projednala žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o vyjádření k převodu 
pozemku p.č. 414/2 v k.ú. Měřín dle č.j. 493/11 
Pozemek se nachází v zaplocené části nemovitosti  a městys se jeho využitím v územním plánu 
nezabývá. RM pověřuje starostu vypracováním odpovědi žadateli. 
 
15. RM projednala žádost o pronájem části pozemku p.č. 730/1 v k.ú. Měřín na skladování dřeva cca 
200 m2 dle č.j. 495/11 
RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu.  
 
16. RM rozhodla o podání žádosti na příspěvek pro pracovníka veřejně prospěšných prací s termínem 
nástupu 1. 9. 2011. 
 
17. RM projednala žádost  o koupi pozemků p.č. parc.č. 297, 296 a 158/5 v k.ú. Pustina u Měřína dle 
č.j. 496/11 
RM rozhodla nedoporučit ZM prodej pozemků. 
 
18. RM rozhodla vyhlásit záměr prodeje zveřejněním na úřední desce formou písemné nabídky kupní 
ceny zemního stroje Bělorus. 
 
19. RM rozhodla pronajmout nebytový prostor v Sokolovně (byt sokolníka) na základě písemné 
žádosti  dle č.j. 380/11. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 
 
20. RM rozhodla přijmout finanční dar Kraje Vysočina určený na podporu obcí v souvislosti se 
zajištěním vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 47.000,-Kč dle č.j. 503/11. 
Přijetí daru bude řešeno v rámci rozpočtového opatření na jednání ZM. RM pověřuje starostu 
podpisem darovací smlouvy. 
. 
21. RM pověřuje starostu vypracováním žádosti o poskytnutí daru ze strany Kraje Vysočina za 
udržování ploch podél komunikací ve vlastnictví Kraje. 
 
22. RM projednala změnu způsobu využívání sportovního areálu za školou veřejností od 1.6.2011. RM 
pověřuje starostu přijetím potřebných opatření. 
 
 
 
 



 
Výpis č. 13 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 15. 6. 2011  
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM projednala žádost o vyjádření k projektové dokumentaci a stavbě elektropřípojky po 
pozemcích p.č. 178/1 a 187/3 dle č.j. 540/11 
RM rozhodla se stavbou dle přiložené dokumentace souhlasit. 
 
3. RM projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno elektropřípojky projednávané 
v předcházejícím bodě dle č.j. 539/11 
RM rozhodla s návrhem smlouvy souhlasit a pověřuje starostu podpisem. 
 
4. RM vzala na vědomí odpověď KÚ kraje Vysočina, odboru majetkového na žádost městyse o 
prošetření umístění betonových bloků na pozemku p.č. 1370 dle č.j. 526/11. Dopis bude projednán 
na jednání ZM. 
 
5. RM projednala žádost DVOŘÁK-TRUCKS s.r.o. o povolení průjezdu kolony tahačů dne 25. 6. 2011 
Měřínem nebo místní částí Pustina. 
RM rozhodla nesouhlasit s povolením průjezdu místní částí Pustina a doporučuje žadateli průjezd po 
krajské komunikaci Měřínem (po ulici Otínská). 
 
6. RM projednala žádost o vyjádření k projektové dokumentaci rekonstrukce silnice II/602 v k.ú. 
Měřín a Pustina u Měřína dle č.j.535/11 
RM rozhodla pověřit místostarostu jednáním s dodavatelem projektové dokumentace úprav náměstí 
za účelem vyřešení návaznosti na rekonstrukci II/602. 
 
7. RM rozhodla souhlasit s úhradou faktury ve výši 6500,- Kč za letecké snímky Měřína a Pustiny na 
DVD nosiči. 
 
8. RM vzala ne vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 730/1 k.ú. Měřín dle č.j.538/11. Na 
pozemek je zveřejněn záměr pronájmu. O žádosti bude jednáno na příští RM. 
 
9. RM vzala na vědomí informaci Ministerstva vnitra o Seznamu orgánů veřejné moci – adresář úřadů 
dle č.j. 520/11 
 
10 RM vzala na vědomí informaci Ministerstva spravedlnosti o zavedení centrálního registru 
evidenčních míst podle zákona o střetu zájmů dle č.j. 534/11 
 
11. RM projednala žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o oznámení data 
počátku využívání fotbalového hřiště jako sportoviště dle č.j. 523/11 
RM rozhodla pověřit Úřad městyse získáním prokazatelných potřebných údajů. 
 
12. RM rozhodla pověřit starostu objednáním projektové dokumentace na kanalizační přípojku 
dešťové kanalizace pro objekt Sokolovny. 
 
13. RM na základě Rozhodnutí o schválení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Uhřínov rozhodla 
požádat Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou o vytyčení pozemků, které jsou ve vlastnictví členských 
obcí LDO Měřín dle č.j. 365/11 
 
14. RM projednala žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě č. 106 
RM rozhodla s prodloužením nájemní smlouvy do 31.12.2011 souhlasit. 



 

P o z v á n k a 

na jednání Zastupitelstva městyse Měřína, které se  bude konat  
ve středu dne 29.6.  2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse 

Program : 

1. Zahájení 
určení ověřovatelů zápisu jednání ,volba návrhové komise 

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. Zpráva kontrolního a finančního výboru 
5. Rozpočtové opatření č.3/2011 
6. Závěrečný účet městyse Měřín za rok 2010 
7. Žádost o bezúplatný převod spoluvlastnických podílů lesního práva Domikalistů 
8. Žádost o úplatný převod spoluvlastnických podílů lesního práva Domikalistů 
9. Žádost o převod pozemků dle zákona č. 92/1991 Sb. Z PF ČR 
10. Zpráva školy umění v Měříně za rok 2010 
11. Podmínky převodu pozemku p.č. 917 z katastru Pouště na obec Pavlínov 
12. Prodej pozemků p.č.296, 297 a 158/5 v k.ú. Pustina 
13. Prodej pozemku p.č. 82/2 v k.ú. Pustina 
14. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina 
15.  Informace -místní komunikace na Arnolec 
16. Informace o projektové dokumentaci rekonstrukce silnice II/602 v Měříně 
17. Informace jednání krajským úřadem – betonové bloky podél silnice II/602  
18. Diskuse  
19.  Závěr 

Ing. Jiří Servít, starosta v.r. 
 

 

Vážení občané 

KÚ kraje Vysočina  připravuje v současné době  rekonstrukci silnice z Velkého Meziříčí do Jihlavy  ( sil 

II/602), v úseku přes  městys  Měřín.  Součástí této přípravy je i majetkoprávní vyrovnání  s majiteli 

pozemků do nichž navrhovaná rekonstrukce a někdy  i současná silnice zasahuje.  Někteří z Vás již 

obdrželi  úřední obálku s modrým pruhem , kde je přesná specifikace  pozemků a doprovodný dopis. 

Protože se jedná o úřední  dopis je mnohdy jeho „mluva“  složitá a mnohdy ne moc srozumitelná. 

Proto  pár lidských poznámek a vysvětlivek 

1- Krajský úřad  bude investorem akce a  bude  vykupovat dotčené pozemky nebo  uzavírat  smlouvy  

nájemní ( dočasné zabrané pozemky   – po dobu stavby)   nebo o  věcném břemeni ( to v případě 

inženýrský ch sítí – elektřina, voda, plyn, telefony….).  

2- Protože se jedná o poměrně rozsáhlou akci (délka úseku je přes 14km) je dotčených vlastníků hodně a 

tak kraj pověřil firmu Vysplán s.r.o. aby mu pomohla s oslovením Vás vlastníků a zajistila první kontakt 

mezi Vámi a „krajem“.  Firma Vám zaslala už výše zmíněný dopis. 

3- Tento dopis Vás má upozornit, že  „Kraj“  s Vámi začne jednat buď o  výkupu, nájmu nebo o věcném 

břemeni .  

4- V dopise uvedený „SOUHLAS VLASTNÍKA S UMÍSTĚNÍM STAVBY NA POZEMKU“  je „jen“ 

dokument, který má zajistit, že Víte o tom , že bude žádáno o vydání územního a stavebního 



povolení a zjišťuje počet nekonfliktních případů, kdy bude dohoda mezi Vámi a „krajem“ 

bezproblémová. 

Přijměte prosím toto vysvětlení jako snahu o vyjasnění a zabránění zmatkům a mylným informacím 

v připravované stavbě. 

Za projekční tým DOPRAVOPROJEKTU Ostrava  a  firmu Vyslán   

Ing. Karel Špaček ( k.spacek@dpova.cz, 605 248 613)  

 

 

Poděkování : 

Ve dnech 11. až 13. května uspořádal  městys Měřín ve spolupráci s Občanským sdružením 
Diakonie Broumov sbírku použitého ošacení. Odvoz byl uskutečnění 17. května. Rada městyse navíc 
poskytla sdružení  finanční dar ve výši 1 tis. Kč na odvoz materiálu. 
Občanské sdružení Diakonie Broumov nám zaslalo dopis následujícího znění : 
Vážení přátelé, 

Chtěli bychom Vám prostřednictvím tohoto dopisu poděkovat za Vaši pomoc . 
Tím, že nám takto pomáháte nás jen utvrzujete v tom, že naše práce je nepostradatelná a díky 
lidem jako jste vy, nám stoupá energie a chuť pokračovat v naší práci a pomoci tak těm 
nejpotřebnějším. 

Ještě jednou Vám děkujeme a přejeme Vám hodně úspěchů. 
S přáním všeho dobrého   PhDr. Vítězslav Králík, ředitel v.r. 
 
 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
 

           Dne 19.06.2011  proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Měřína 
slavnostní přivítání narozených občánků mezi spoluobčany našeho městyse . 
Přivítali jsme celkem    10 dětí    narozených  v  prvním pololetí roku 2011    -        
jsou to :  3 děvčátka – Aurika Nikola, Taťána, Zuzana  a  7 chlapečků – Michal, 
Vít, Ondřej, Martin, Kevin, Jonáš, Jaroslav.  
 Ke slavnostní atmosféře přispěl také kulturní program , který si připravily 
děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Štreitové a děti z pěveckého a 
 hudebního kroužku  LŠU pod vedením paní Krejzlové.  
 Maminky byly na závěr obdarovány kytičkou a dárečky pro svá děťátka. 

 
UPOZORNĚNÍ  - NOVÝ HŘBITOV 
 
 Správce hřbitova v Měříně žádá majitele hrobů na novém hřbitově, aby z důvodu údržby 
zeleně nenechávali za svými pomníky žádné věci. Velice nám usnadníte naši práci.   Děkujeme. 
 
 

 

mailto:k.spacek@dpova.cz


 
Termín příští uzavírky Měřínského zpravodaje :     27.8.2011 
 
 

Pečovatelské služba v Měříně 

Pečovatelské služba městyse Měřín nabízí pro klienty i mimo penzion tyto služby : 
- donášku nákupu, 
- donášku oběda,  
- různé pochůzky ( jako je na úřad, poštu, spořitelnu apod.) 
- praní a žehlení prádla ve středisku. 

Dále provádíme pedikúru jak ve středisku tak po dohodě s klientem i v jeho domácnosti. 
 

Pokud máte zájem o tyto služby, navštivte nás osobně nebo prostřednictvím rodinných 
příslušníků v Domě s pečovatelskou službou, ulice U Hřiště č.p. 552 ( ve zdravotním středisku) . 
V kanceláři pečovatelky, která se nachází v patře budovy v pracovní dny vždy od 8 hod. do 10 hod. 
dopoledne a od 12 hod. do 15 hod. odpoledne se Vám naše pečovatelka bude věnovat. 

Kontaktovat nás můžete i telefonicky na pevnou linku 566 544 341. 
Využijte našich služeb. Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 

        Jana Buchtová – pečovatelka 
 
 

 
 
C H O V A T E L S K Á   V Ý S T A V A 

Český svaz chovatelů základní organizace Měřín zve k návštěvě chovatelské výstavy, která se 
bude konat u příležitosti zdejší pouti. Ke shlédnutí bude přes 160 králíků, 28 voliér drůbeže, okolo 80 
holubů a další ukázkové expozice.  

Výstava bude otevřena v sobotu od 14:00 do neděle 17:00. Výčep bude otevřen nonstop. 
Srdečně zvou pořadatelé. 
         Za ZO Petr Dohnal 
 

 
 
K U L T U R A    -    P O Z V Á N Í 
 Dne 9. července 2011 se koná na fotbalovém hřišti TJ Jiskra Měřín  
10. ročník fotbalového turnaje Rybníčků. 
Zahájení : v 8.30 hod. , předpokládaný konec : 16.00 hodin.  
Občerstvení zajištěno       Srdečně zvou pořadatelé 
 
 Dne 23. července 2011 se koná na fotbalovém hřišti TJ Jiskra v Měříně taneční zábava. 
Pořadatel :  Myslivecké sdružení Strž Měřín 
Hraje      :  Litrpůl 
M y s l i v e c k á   k u c h y n ě     Srdečně zvou pořadatelé 
 

 
 

Oznámení :  Sportovní areál u základní školy 
 Vzhledem k tomu, že je sportovní areál u Základní školy v Měříně využíván bezúplatně ve 
značné míře občany okolních i vzdálených obcí , rozhodla rada městyse vyhradit tento areál 

http://www.charitaroudnice.cz/co-delame/23-pecovatelska-sluzba-v-domove-sv-josefa/


s účinností od 1.6.2011 v odpoledních hodinách , v sobotu a neděli pouze pro občany Měřína a 
Pustiny. 
 Na vstupních branách budou umístěny informační tabule s tímto rozhodnutím. 

 

      Ještě jednou otázka čištění komínů a kominík 

 V  prvním čísle letošního zpravodaje jsme Vás podrobně informovali o 

nové právní úpravě týkající se požární bezpečnosti kouřovodů a komínů 

včetně jejich čištění, která platí od 1.1.2011. 

 Stále se na toto téma množí dotazy a tak ve zkratce : 

Čištění – každý majitel s topidlem o výkonu do 50 kW si ho může udělat sám. 
   Nařízení vlády zní : musí to být třikrát ročně   (piště si kdy) 
Kontrola spalinové cesty : musí provádět osoba odborně způsobilá. 
   Nařízení vlády zní : musí být jednou ročně. 
ZÁVĚR : 
Odborník, který má živnostenské oprávnění v oboru kominictví by Váš dům 
měl navštívit nejméně 1x ročně. Komín ale čistit nemusí, ten si můžete 
vyčistit sami.  Po jeho odchodu musíte mít v ruce : 
1. Stvrzenku  o úhradě ( za čištění a zprávu o kontrole nebo jen za zprávu o 

kontrole) 
2. Zprávu o kontrole. 

Zpráva o kontrole musí obsahovat následující údaje dle přílohy č.2 
Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 
kouřovodů a spotřebičů paliv č. 91/2010 Sb. 

 
 
Vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty: 

Zpráva o provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty 
Číslo zprávy: 
Datum vystavení zprávy : 
Jméno, popřípadě jména , a příjmení odborně způsobilé osoby / firma : 
Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby : 
IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele : 
Název a sídlo právnické /podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště 
fyzické osoby, u které se provádí kontrola anebo čištění spalinové cesty: 
Adresa kontrolovaného objektu: 
Datum provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty: 
Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění: 
Zjištění nedostatky, které byly odstraněny na místě : 
Zjištění nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:Termín odstranění nedostatků: 
Podpis a razítko odborně způsobilé osoby 
 

 
  
LÉTO –PRÁZDNINY –DOVOLENÁ -LÉTO –PRÁZDNINY –DOVOLENÁ - LÉTO –PRÁZDNINY – DOVOLENÁ 
 

Redakce Měřínského zpravodaje , vedení a zaměstnanci radnice přejí všem občanům krásné 
prožití léta a dětem nezapomenutelné prázdniny. 
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Česká spořitelna a.s. se „vrací domů“ 

 Česká spořitelna a.s. se vrací po 45 letech do bývalého historického sídla měřínského 

peněžnictví. Začtěte se do dávné historie měřínského peněžnictví, které se pokusím stručně přiblížit. 

 Tradice měřínského peněžnictví sahá až do II. poloviny 19. století, do roku 1870, kdy 4. 

března byl v Měříně založen Spořitelní a záložní spolek. Od samého počátku však nebyl správně a 

poctivě veden. Finanční kontroly dozorčí rady se nekonaly. A tak v r. 1889 došlo k totálnímu krachu 

záložny a vkladatelé byli připraveni o úspory. Členové výboru pozbyli své jmění. Vkladatelé vklady a 

někteří vedoucí z představenstva byli odsouzeni do vězení. Do své smrti vzpomínali postižení s 

kletbou těch, kdo úpadek zavinil.  

 

Založení Raiffeisenovy záložny v Měříně. 

 Po nechvalně známém krachu Spořitelního a záložního spolku v Měříně v r. 1889 zanechal 

v občanstvu takovou nedůvěru v peněžní ústavy, že všechny pokusy o založení spořitelny začátkem 

20. století vyšly naprázdno.  Na měřínskou faru přišel v té době nový kaplan P. František Balon. Dříve 

působil v Brtnici, kde byl velmi činný v Raiffeisenově záložně. /Na vysvětlení uvádím, že úvěrová 

družstva vznikala již v českých zemích v letech 1890, podle vzoru německých družstev, jejichž 

zakladatelem byl Franz Walter Raiffeisen, /proto název raiffeisenky/. 

 V Měříně se pustil P. Frant. Balon do nesnadného úkolu. V obci bylo mnoho pamětníků a 

mezi nimi i postižení klienti. Neúnavný kněz obcházel, vysvětloval, přesvědčoval a dobré dílo se 

podařilo.  

 22. dubna 1900 se konala ustavující schůze za přítomnosti 33 členů v hostinci Františka 

Karáska. /Později Požárův hostinec, dnes restaurace U kohouta/. Na schůzi úvodem promluvil 

P.František Balon. Vysvětlil občanům výhody spoření podle vzoru Raiffeisenova. Nový peněžní ústav 

bude postaven na jiných poctivých základech, na jiné organizaci a hlavně kontrole. Trpké prožitky 

občanů ještě silně přežívaly, ale P. Frant. Balon se snažil vyvrátit všechny pochybnosti. Na schůzi 

přišli i občané z okolních obcí, kteří neměli z dřívější doby trpké vzpomínky. Na závěr schůze se 

přihlásilo 7 občanů z Měřína a 25 z okolních obcí. Tomuto pokrokovému knězi se podařilo 

znovuobnovení důvěry v peněžní ústav. 

 Raiffeisenova záložna byl vlastně katolický peněžní ústav. Jeho zakladatelé, členové 

představenstva, pracovníci záložny i klienti byli v drtivé většině členy lidové strany nebo její příznivci. 

Členů stále přibývalo a ke konci roku se jejich počet zvýšil na 131. Můžeme konstatovat, že po celou 

dobu své existence pracovala raiffeisenka ke spokojenosti svých klientů. Na schůzi bylo zvoleno 

představenstvo v tomto složení: 

Starosta:  František Dohnal, rolník a starosta Pustiny 

Členové:  Ferdinand Němec, kominický mistr z Měřína 

  Ferdinand Musil, kolář z Měřína 

http://www.obecdukovany.cz/vismo/galerie2.asp?u=3381&id_org=3381&id_galerie=3317&p1=&p2=&p3=


  Jan Sýkora, rolník z Blízkova 

  Eduard Růžička, rolník z Dědkova 

  Josef Míčka, rolník z Dědkova 

  František Fiala, mlynář z Jersína 

  Ignác Jonáš, rolník z Chlumku 

  František Salaš, rolník z Pustiny 

 

 V roce 1934 si postavila Raiffeisenova záložna svůj dům č. 113, který se stal jednou 

z dominant Měřína /dříve Policie ČR, dnes majitel P. Bartušek/. Nežli ale byl postaven vlastní dům č. 

113, úřadovalo se v domě Františka Klímy č. 32 /proti faře/ 34 roků jen v neděli. V roce 1936 měla 

Raiffeisenova záložna 603 členů. V roce 1923 již mohla zaplatit Měřínu zvon za 19 000 Kč.  

 Abychom si utvořili úplný obraz o měřínském peněžnictví, nelze vynechat i druhý peněžní 

ústav, který v obci také existoval a také stejně úspěšně prosperoval jako Raiffeisenova záložna. Založit 

v obci i jiný peněžní ústav mělo politické pozadí. Kromě lidové strany byly v obci i další politické 

strany – sociálně demokratická, republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, tzv. 

agrárníci, strana živnostensko-středostavovská a další menší strany. Členové těchto stran byli 

v opozici vůči lidovcům, kteří měli v té době největší zastoupení v obecním zastupitelstvu. Je nanejvýš 

pravděpodobné, že na přání a z popudu těchto stran zavedla spořitelna ve Vel. Meziříčí v r.1928 nový 

peněžní ústav, který nesl název: 

„Spořitelna města Velkého Meziříčí, sběrna a platebna v Měříně.“ 

 Úřadovalo se v kanceláři radnice, která v té době byla ve staré škole. Josef Sýkora, tehdejší 

obecní tajemník, byl pověřen k výkonu funkce ve sběrně a platebně v Měříně. V r. 1935 se platebna 

přestěhovala do domu č. 106. /Dnes radnice městyse a místnost slouží jako kadeřnictví/. Činnost 

velkomeziříčské pobočky v Měříně trvala až do 1. června 1948, kdy bylo přikázáno spořitelně ve 

Velkém Meziříčí uzavřít svoji pobočku v Měříně a její podstatu předat Raiffeisenově záložně, která 

ztratila svůj název a vlastně také přestala existovat. Vše bylo přeměněno na tzv. ústav lidového 

peněžnictví s firemním označením Spořitelna a záložna v Měříně. Sídlem nového peněžního ústavu se 

stala budova č. 113, bývalá raiffeisenka. Ministerstvem financí byla jmenována pětičlenná komise, 

která měla provést reorganizaci. Komise byla v tomto složení: Karel Hron, Jan Zelníček, Karel Foltýn, 

Tomáš Nepustil a Alois Vodička. 

 Po této reorganizaci byl jmenován vedoucím spořitelny v Měříně Jiří Zapletal z Velkého 

Meziříčí, který tuto funkci vykonával až do roku 1952. Po Jiřím Zapletalovi následovali další vedoucí 

v tomto pořadí až do dnešních dnů, byli to: František Rosol z Měřína, Bohumír Deml z Velkého 

Meziříčí, Alena Masaříková z Velkého Meziříčí, Libuše Vostálová z Měřína, Květoslava Hlouňová 

z Vel. Meziříčí, Marie Hojná z Vel. Meziříčí, Růžena Lysá z Velké Bíteše, Ludmila Valová z Vel. 

Meziříčí, Emanuel Filipenský z Polné a poslední vedoucí je Helena Pacalová z Měřína.  

 Vracím se opět do historie peněžního ústavu. V r. 1952 bylo lidové peněžnictví zrušeno a 

přeměněno na státní ústavy. V Měříně přestal existovat samostatný peněžní ústav a od 1.1.1953 

zřízena pobočka Státní spořitelny. V roce 1963 převzal místní národní výbor v Měříně budovu č. 113 

do své správy. 



 Rokem 1964 se začíná umístění spořitelny měnit. 1. července 1964 bylo v Měříně znovu 

obnoveno obvodní oddělení Sboru národní bezpečnosti /SNB/, které ale požadovalo pro svoji 

úřadovnu větší prostory, což nevyhovovalo v budově č. 106, / sídlo MNV, dnes lékárna/ kde dosud 

byla kancelář okrskového zmocněnce SNB. Proto dochází k výměně. Úřadovna Státní spořitelny se 

stěhuje koncem roku 1963 do uprázdněných prostor po SNB, kde sídlila až do roku 1977, tedy 14 

roků. V r. 1966 byla budova č. 113, kde je již umístěna stanice SNB, převodem kmenového jmění /bez 

finanční náhrady/ převedena do majetku ministerstva vnitra České socialistické republiky.  

 5.12.1977 byla znovu přemístěna pobočka Státní spořitelny z budovy MNV č. 106 do 

soukromého pronájmu domu č. 18 /Jaromír Šimek/ do I. poschodí, kde byla až do 19.června 2011, 

tedy 34 roků. Po 48 letech se Česká spořitelna a.s.  „vrací domů“ na své původní místo do domu č. 

113, do původního sídla Raiffeisenovy záložny.  

 A opět se musíme vrátit do minulosti budovy č. 113. Po 18 letech 1. července 1982 bylo 

obvodní oddělení Sboru národní bezpečnosti v Měříně zrušeno. Od tohoto data byla zřízena v obci jen 

služebna, kde byly stanoveny úřední hodiny v týdnu na přijímání a vyřizování různých žádostí, výdej 

občanských průkazů apod. 

 Po zásadních politických změnách v našem státě v r. 1989 byla od 1.7.2000 služebna v Měříně 

zrušena, ale budova Policie ČR /nový název po roce 1989/ nadále zůstala v majetku ministerstva 

vnitra. Tím ale budova pro Policii ztratila v Měříně svůj význam a opodstatnění, aby nadále byla 

v držení ministerstva vnitra. 

 Dalo by se předpokládat, že ministerstvo vnitra jakým způsobem nemovitost v r. 1966 nabylo, 

takovým způsobem ji opět vrátí Obecnímu úřadu v Měříně – tedy bezplatně opět převodem 

kmenového jmění. Ale nestalo se tak. 

 V roce 2004 vyhlásilo ministerstvo vnitra prodej budovy tzv. „obálkovou metodou“. O dům č. 

113 bylo několik zájemců, ale nejvíce nabídli manželé Martina a Petr Bartuškovi, Měřín č. 38, kteří se 

tak stali majiteli nemovitosti. Tak se dostala budova po 70 letech do soukromých rukou. 

 V roce 2010 nabídli manželé Bartuškovi, noví majitelé budovy, kdysi dávné prostory 

Raiffeisenovy záložny České spořitelně a.s. do pronájmu, která v roce 2011 nabídku přijala. Po větší 

rekonstrukci bývalých prostor byl interiér upraven pro moderní činnost spořitelny. Prostory jsou 

vybaveny novým nábytkem a úřadování bude již odpovídat novým potřebám peněžnictví.  

 Práce byly ukončeny v červnu 2011 a úřadovna spořitelny byla otevřena 20. června 2011. 

V současné době organizačně spadá Česká spořitelna a.s. pobočka Měřín pod oblastní pobočku Jihlava 

a patří pod mikroregion Velké Meziříčí. Zástupkyní ředitelky mikroregionu v Měříně je Helena 

Pacalová. Druhou pracovnicí pobočky je Alena Jonáková.              

           Mgr. Oldřich Hnízdil, kronikář městyse 

 

Pro úplnost uvádíme pracovní dobu pro veřejnost v nových prostorách ČS a.s., pobočky Měřín: 

Pondělí :  8.30 – 12.30 13.30 – 17.00 
Úterý    :  - 
Středa  :  8.30 – 12.30 13.30 – 17.00 
Čtvrtek:  -  13.30 – 16.00 



Pátek   :  8.30 – 12.30  13.30 – 16.00 
 
 
 
 

Zveřejňujeme na četná přání - Poutě pro rok 2011 
 
26. 06.         Měřín 
03. 07.         Sviny 
03. 07.         Dolní Radslavice 
03. 07.         Petráveč 
05. 07.         Dobrá Voda 
05. 07.         Cyrilov 
05. 07.         Kochánov 
10. 07.         Stránecká Zhoř 
17. 07.         Vídeň 
17. 07.         Heřmanov 
24. 07.         Lhotky, Osové 
24. 07.         Jívoví, Vidonín 
31. 07.         Kúsky 
31. 07.         Jersín 
07. 08.         Oslavice 
07. 08.         Rousměrov       
  

07. 08.         Závist 
14. 08.         Netín 
14. 08.         Kadolec 
21. 08.         Milešín 
21. 08.         Martinice 
28. 08.         Nová Ves 
28. 08.         Chlumek 
04. 09.         Dolní Bory 
18. 09.         Dědkov 
25. 09.         Hrbov 
25. 09.         Blízkov 
06. 11.         Horní Bory 
13. 11.         Martinice 
27. 11.         Křižanov v kapli u sv.Barbory 
30. 12.         Vídeň – pouť sv. Rodiny   

************************************************************************************* 

 

 

„Den sportu pro všechny“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

     V neděli 12. 6. 2011 pořádala jednota Orel Měřín s finanční podporou 

městyse Měřín tradiční „Den sportu pro všechny“. I přes deštivé počasí se 

dopoledne sešlo na hřišti za školou 56 závodníků (od dvouletých dětí po tatínky 

a jednoho seniora), aby se utkali v atletickém trojboji (běh, skok, hod). 

     Odpoledne patřilo také dětem. Bylo pro ně připraveno deset stanovišť, na 

kterých plnily nejrůznější sportovní i vědomostní úkoly (např. hledání rozdílů na 

obrázcích, jízda zručnosti na kole, malování obrázku podle předlohy, zdolávání 

překážkové dráhy apod.). Za jejich splnění obdrželi v cíli pěkné odměny a 

opekli si párek. Na závěr se losovala tombola o hezké ceny. 

     Velký dík patří sponzorům, pořadatelům i jejich pomocníkům, kteří nezištně 



přispěli k tomu, aby se akce mohla uskutečnit. 

 

                                                                                                    L. Chlubnová 



Dětský den v Pustině. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     11. června 2011 proběhl v Pustině Dětský den. Zúčastnilo se 130 dětí a jejich rodiče. 

Pořadatelé připravili spoustu atrakcí. Děti s rodiči chodili po předem připravených 8-mi 

stanovištích a na každém plnily zábavné jednoduché úkoly. Nezapomenutelné zážitky si děti jistě 

odnesly ze stanoviště u rybníka, kde mohly vlastnoručně stříkat z hasičské proudnic do rybníka, za 

účasti hasičů z Měřína. Dále jistě nezapomenou na stanoviště broučků, kde děti budily svým zpěvem 

čmeláka „Brumdu“ a v neposlední řadě velmi oblíbené stanoviště střelby ze vzduchovky na terč. 

     Na hřišti v Pustině mohli děti využít skákací hrad. Na vedlejší louce si mohli všichni vyzkoušet jízdu 

na koni. Další zajímavostí byl příjezd policie z Velkého Meziříčí, která poskytla auto a jeho vybavení 

k volné prohlídce. Toto se dětem velmi líbilo. Poté následovaly soutěže přetahování lanem a běh 

v pytlích. V pozdním odpoledni přijel klaun Ronald. 

     Zlatou tečkou příjemného odpoledne bylo losování tomboly, která byla letos opravdu bohatá.  

     Tímto pořadatelé děkují všem sponzorům, kteří přispěli k této zdařilé kulturní akci. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jubilejní Měřínská padesátka 
 
 V sobotu 4. června se uskutečnil již 40. ročník Měřínské padesátky. Pořadatelé – členové 
odboru Klubu českých turistů – připravili celkem 7 tras, z toho 3 pro pěší a 4 pro cykloturisty, které 
vedly jihovýchodní částí Českomoravské vysočiny. Nejkratší z nich zavedly turisty jen do nejbližšího 
okolí Měřína, nejdelší zamířily až na Třebíčsko. 
 Příhodné počasí a tradiční velmi dobrá organizace pochodu přilákaly nebývalý počet turistů – 
celkem 552, čímž byl překonán dosud platný rekord z předchozího roku o 82 účastníků. Na jednotlivé 
trasy se rozdělili takto: 
Pěší: 
15 km  138 
30 km    28 
50 km    15 
Cyklo: 
25 km  127 
45 km  112 
65 km    83 
85 km    49 
 Po absolvování trasy obdržel každý účastník ručně vypsaný diplom, drobný dárek a porci 
chutné polévky. 
 Výbor děkuje všem, kteří se aktivně zapojili do organizace pochodu a přispěli tak k jeho 
úspěchu. Poděkování si zaslouží příprava a vyznačení tras, zajištění kontrol, vaření polévky, 
organizace při startu a cíli. Pochod byl pořádán s podporou městyse Měřín, Základní školy Měřín, 
Kraje Vysočina, časopisu Turista a webové databáze turistických akcí www.nacestu.cz. 
 Pochod se stal součástí oslav 40. výročí založení organizované turistiky v Měříně. V roce 1971 
založilo 8 nadšenců – otců zakladatelů (první předseda Karel Láznička, dále Ing. Antonín Dvořák, 
Alois Horák, Ladislav Kadlec, Ing. Josef Klíma, Miroslav Oulehla, Alois Řezníček, Jan Veselý) – odbor 
turistiky a v dalších letech se počet členů rozrostl až na dnešních 124 (odbor je šestý největší v kraji 
Vysočina). Proto se v sobotním podvěčeru uskutečnila slavnostní valná hromada. V jejím průběhu 
obdrželi zakladatelé čestné uznání oblastního výboru KČT, další aktivní členové si odnesli pamětní list. 
Předseda odboru všem poděkoval a připomenul, že za 40 let se uskutečnila řada akcí – pěších 
pochodů, cyklovýletů, splutí řek, výstupů na vrcholy a přechodů pohoří, spousta brigádnických hodin 
byla odpracována na výstavbě lyžařského vleku a při zajištění jeho provozu; přítomní si o zážitcích 
vykládali dlouho do noci. Činnost v jednotlivých letech byla dokumentována obsáhlým textovým a 
fotografickým přehledem. Pro zájemce je připravena výroční turistická známka, tričko s emblémem a 
čepice se znakem (informace v drogerii u M.Froldové).  
         Prof.JUDr. Josef Fiala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLKY…… 

                 

                         Prázdniny jsou senzace, pořád samá legrace.  
                         Pojedem k dědovi, ten na nás nic nepoví. 
 
 
 

                    Školní rok zas udělal „hop“ a je u konce.  Děti  se už nemohou  
dočkat prázdnin a tak jsou mnohem víc upovídané, neposedné, rozběhané. 
Těší se na nové zážitky , na dovolenou s rodiči, na sluníčko a koupání. 
My ve školce teď trávíme hodně času všichni na školní zahradě a využíváme 
toho, že je daleko od  silnice a mezi stromy s čistým vzduchem a my nemusíme 
dýchat prach  a krásně si hrát. 
              Začátkem června  byla zakončena výuka angličtiny. Začalo nám plavání 
v Jihlavském bazénu, kterého se účastní 34 dětí. 
              Není to jediná akce, která zpestřila dětem závěr školního roku.  
Celá školka si vyjela na výlet autobusy  na letiště Henčov, kde se nás ujali 
piloti i parašutisté a  ukázali nám všechno co bylo k vidění- letadla, kluzáky, 
padáky i modely letadel, které opravdu létají. 
Vystoupením kouzelníka a veselého kytaristy jsme oslavili Den dětí kouzly a 
písničkami. 
Přijeli k nám na návštěvu také lektoři ze střediska  Slepíši z Tasova ( středisko 
nevidomých) . Ti nás pohádkou učili , jak se chovat k nevidomým lidem  a 
vyzkoušeli jsme si chůzi se slepeckou holí a  práci s hlínou. 
Ani spaní ve školce nesmělo na závěr roku chybět. Rozloučili jsme se se všemi 
dětmi, které letos opouští školičku a nastupují  do 1.třídy. Je jich 40. 
 
              O prázdninách bude školka uzavřena na 5 týdnů  a potom se bude 
připravovat ,aby 1. září přivítala opět 96 dětí  a všem se v ní líbilo. 
 
              Teď chybí do prázdnin jen krůček a tak přeji všem dětem ,Vám rodičům, 
zaměstnancům školičky a všem ostatním  krásné prázdniny plné sluníčka, 
pohody a klidu, ať už doma , pod stanem nebo u moře. 
 
 
                                                                                      Jana Janů, ředitelka MŠ 
 
 
 
 
 

http://slunicko.mslaudova.cz/


OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY…… 

Zprávy ze základní školy  

Do naší školy přijíždí každoročně jednotlivé složky Záchranného integrovaného systému 

kraje Vysočina, aby seznámily žáky 8. ročníků se svou činností a předvedly jim, jak se zachovat 

v kritické situaci při ohrožení lidského života. Úvod tvoří přednášky dobrovolníků z Českého 

červeného kříže, kteří pomocí názorných ukázek seznámí posluchače se základy první pomoci. 

Druhou a zároveň poslední aktivitou je příjezd vozu rychlé záchranné pomoci a požárního auta. 

Žákům je předvedena technika a možnosti záchranářů a promítnut film z velkomeziříčské záchranné 

služby.  

Ve čtvrtek 14. dubna proběhl v naší škole Den Země – každoroční celoškolní projektový den 

s environmentální tematikou. Třídy jsou rozděleny na skupiny, které samostatně procházejí všemi 

stanovišti na okruhu kolem naší školy. Zde plní úkoly a odpovídají na otázky.  

Ve čtvrtek 14. dubna se do naší školy opět přišly podívat maminky, babičky, tedy a ostatní 

příbuzné žáků II. stupně na školní besídku pořádanou k jejich svátku. Všechny třídy si připravily 

hudební, taneční a dramatická čísla. Besídkou provázeli žáci 9. B Jaromír Chlubna a Helena 

Padalíková. Všechna čísla se líbila. Zájemci si mohli v předsálí tělocvičny koupit drobné výrobky našich 

žáků.  

Každý rok v jarních měsících dostáváme z knihovny ve Velkém Meziříčí nabídku pořadů, 

které organizují pro mateřské, základní a střední školy z okolí. Z této pestré nabídky si někteří 

vyučující českého jazyka pro své třídy vybrali pořady, které se tematicky hodily do výuky. Zajímavé 

bylo například povídání o velkomeziříčských pověstech, které bylo pojato jako řešení kriminálního 

případu včetně překládání důkazů, rekonstrukce, pátrání v mapách a podobně. Tyto akce jsou velmi 

úspěšné a obohacují běžnou výuku literatury. Neméně důležité je i samotné prostředí knihovny, kam 

se mnozí žáci během roku nedostanou.  

Další akcí pro 8. ročníky je návštěva  informačního střediska žďárského 
úřadu práce. Program trval dvě hodiny a byl zaměřen na rozhodování o budoucí 
profesi. Důraz byl kladen zejména na skutečně dobrý výběr střední školy. 
Přednášející použila řadu konkrétních informací o nezaměstnanosti a jejím vývoji 
v určitých oborech. Zároveň posluchače seznámila s webovými stránkami 
zaměřenými na tuto problematiku. Další částí návštěvy do Žďáru byla návštěva 
poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je zapsán 
v seznamu památek Unesco.  

Žáci prvního stupně se v jarních měsících zabývali environmentální výchovou 
také prostřednictvím Střediska ekologické výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. 
Pro mladší děti zde byl například připraven program Jak si housenka pletla kabátek. 
Při různých hrách venku i na zahradě se děti seznámily s vývojovými stadii hmyzu a 
učily se poznávat i různé druhy léčivých rostlin a stromů. Většině tříd přálo pěkné 
počasí, takže výlet zakončily procházkou po Velkém Meziříčí.  

Ve středu 11. května proběhl ve Velkém Meziříčí 34. ročník Gastrodne, který 
pořádá Hotelová škola VM. Letos byl navíc spojen s oslavami 110. výročí založení 
školy.  Naše škola dostala  pozvání zúčastnit se jazykové soutěže, která byla 



součástí programu. Na Gastroden jela soutěžit 8. A. Soutěž spočívala v  rozeznání 
ovoce a zeleniny a správném anglickém pojmenování. Po jejím úspěšném 
absolvování si žáci prohlédli vystavené práce studentů hotelnictví a zhlédli průvodní 
program.  

V úterý 31. května se žáci 1. – 4. ročníků zúčastnili besedy s policistkou paní 
Martincovou. Hlavním cílem bylo připomenout dětem bezpečné chování na silnici 
(správné vybavení kola, přilba, pravidla silničního provozu. Děti ze 3. a 4. tříd psaly 
vědomostní tes. Za odměnu se pak šly podívat na výcvik policejních psů. Během 
ukázky výcviku se vystřídali tři psi. Ukázali, jak umí poslouchat svého pána, jak 
zadržují pachatele a jak hledají schovanou osobu. Psovodi dětem popsali, jak je cvičí 
a odpovídali na jejich otázky.  

Stejně jako základní školy v nedalekých Borech a Křižanově se i Základní škola Měřín letos 

zapojila do projektu Comenius. Našimi partnery se staly školy z Polska, Španělska a Turecka. Projekt 

je nazván Doing our bit. O úspěších při plnění základních cílů projektu se navzájem informujeme 

s našimi partnery na společných schůzkách. První setkání se uskutečnilo na podzim 2010 v Turecku, 

druhá schůzka proběhla na ZŠ Měřín od 23. do 27. května 2011. Pro naše hosty byl připraven pestrý 

program. Kromě prohlídky základní i mateřské školy to byl výlet do Velkého Meziříčí, Telče a nemohla 

chybět ani návštěva Prahy. Všichni zahraniční hosté obdivovali vybavenost obou měřínských 

školských zařízení, a dokonce si vyžádali několik pomůcek, které běžně užívají učitelé I. stupně pro 

zpestření a zkvalitnění výuky. Hlavním účelem schůzky ovšem byla práce na pokračování společného 

projektu. Zde jsme hodnotili, jaké akce která škola uskutečnila a rovněž jsme navzájem srovnávali i 

vztah společnosti v jednotlivých zemích k ekologii. A je třeba říci, že naše země dopadla ve srovnání 

s ostatními velmi dobře. Například v Turecku dosud nebylo zavedeno třídění domovního odpadu do 

barevných kontejnerů, v Polsku probíhá toto třídění jen ve velkých městech a ve Španělsku se mnoho 

lidí neřídí pravidly pro třídění a vyhazuje odpad do nesprávných kontejnerů. Tím dochází ke ztěžování 

procesu recyklace.  

Ve dnech 26. – 30. května mohli  zájemci z 8. a 9. tříd v rámci poznávacího zájezdu navštívit 

Anglii a Francii. Zájezd byl koncipován tak, aby účastníci poznali nejvýznamnější památky hlavních 

měst obou států a také anglické pobřeží a jeho typické stavby, jako například sušárny sítí v Hastingsu. 

V Paříži jsme viděli Vítězný oblouk, Louvre, Notre Dame a samozřejmě i Eiffelovu věž. Londýn nás 

zaujal svým centrem i obřím Londýnským okem, ze kterého jsme měli město jako na dlani. Ubytování 

v anglických rodinách bylo velmi příjemné a všem se zájezd líbil.  

V pátek 3. června proběhl u příležitosti Dne dětí ve sportovním areálu za 
školou sportovní den. Žáci druhého stupně soutěžili ve dvou kategoriích s těmito 
výsledky 
II. kategorie – chlapci 5. 6. a 7. roč. – družstva: 
1. místo:         7. B          4 384 bodů                                   
2. místo:         7. A          3 401 bodů 
3. místo:         6. B          2 468 bodů 
 

II. kategorie  - soutěž jednotlivců: 
1. Pavel Jůda  7.B  1500 bodů 
2. Václav Coufal 7.B   1255 bodů 
3. Tomáš Blaha  7.A  980 bodů 
 



IV. kategorie chlapci 8. a 9. roč. – družstva: 
1. místo:         8. B             6 185 bodů 
2. místo:         9. A             5 568 bodů 
3. místo:         9. B             5 431 bodů 
 
IV. kategorie – soutěž jednotlivců:  
1. Michal Kadela 8.B  1626 bodů 
2. Miroslav Křivánek 9.A  1544 bodů 
3. Tomáš Benda 8.B  1483 bodů 
 
I. kategorie – dívky 5. 6. a 7. roč. – družstva: 
1. místo:         7. A          5 869 bodů                                   
2. místo:         7. B          4 564 bodů 
3. místo:         6. A          2 857 bodů 
 
I. kategorie  - soutěž jednotlivců: 
1. místo:         Veronika Bartáková           7. A                   1 617 bodů 
2. místo:          Jitka Smejkalová                7. A                   1 609 bodů 
3. místo:          Nikola Syslová                    7. B                   1 329 bodů     
 
III. kategorie dívky 8. a 9. roč. – družstva: 
1. místo:         9. B             4 974 bodů 
2. místo:         8. B             4 546 bodů 
3. místo:         9. A             4 208 bodů 
 
III. kategorie – soutěž jednotlivců:  
1. místo:         Kristýna Hromasová         8. B                      1 340 bodů 
2. místo:         Denisa Motáčková             9. B                      1 334 bodů 
3. místo:         Helena Padalíková             9. B                      1 224 bodů 
 

Ve dnech 8. a 9. června nastal na naší škole opět po roce Den naruby. Učitele prvního stupně 

vystřídali žáci 9. ročníku. Jejich vyučování předcházela několikatýdenní příprava, během které zjistili, 

že nestačí se jen čistě obléct, odkašlat si a člověk jde učit. Chystali si hry, cvičení, opakování, výklady. 

Po absolvování tří nebo čtyř hodin se většina shodla, že to byla dobrá zkušenost, ale živit by se touto 

profesí nechtěli.  

Ve středu 15. června absolvovali 5. – 8. ročníky soutěž na téma Ochrana člověka za 

mimořádných okolností. Protože se jedná o povinnou součást našeho školního vzdělávacího plánu, 

opakujeme ji každý rok. Schéma bývá podobné. Kolem školy a v jejím okolí je rozmístěno asi deset 

stanovišť s různými tématy: obvazová technika, krvácení, popáleniny, zlomeniny, autonehoda a 

podobně. Každá soutěžící třída se rozdělila na dvě skupiny a každá plnila úkoly samostatně. Jednotlivá 

stanoviště připravily členky zdravotnického kroužku.  

 

       Mgr. Iva Kolářová 

 

 

 



FARNÍ OKÉNKO…… 

Zvláštnost 
 

        Vždy na konci měsíce června probíhá jáhenské a kněžské svěcení. Několik mužů je vysvěceno na jáhny nebo 

na kněze. Je to většinou taková velká akce a ti, kterých se přijetí této svátosti týká, jsou tak trochu považováni za 

výjimečné, zvláštní, někdy i trochu za exoty. Proč? Protože způsob kněžského života se jeví jako jiný, zvláštní, 

možno dokonce říci nenormální. Ale proč? Proč by tento pohled měl být? 

      Když se zamyslíme nad tím, co je normální, můžeme se ptát: Je manželství normální? Je normální žít sám? A co 

je vlastně normální? Pokud je normální to, co je většinové, pak každá menšina je nenormální. Pak je nenormální 

každý ředitel firmy (protože je menšinou ve firmě), pak jsme i my jako křesťané nenormální (vždyť nás je pár 

procent), pak je nenormální mnoho jiných věcí a povolání. 

      Pro církev je jakákoli služba – a platí to i pro službu kněze – normální. Protože církev ji naprosto obyčejně 

potřebuje. Stejně tak je běžné, že v církvi jsou mučedníci, je tu stav panen apod. Pro život církve to tedy není 

žádná zvláštnost. Ano, máme tu jednu nenormálnost, a tou je hřích. V loňském roce jsme prožívali kněžský rok, 

který jsme slavili 150 let po smrti svatého faráře arského, vzoru kněžské služby v našem světě. Při závěrečné mši 

sv. na zakončení tohoto roku papež Benedikt XVI. řekl: „Svatým farářem arským jsme se nechali vést, abychom 

znovu pochopili velikost a krásu kněžské služby. Kněz není pouhým držitelem úřadu jako ti, kteří jsou zapotřebí v 

každé společnosti, aby mohla fungovat. Kněz dělá něco, co žádná lidská bytost nemůže činit sama od sebe: ve 

jménu Kristově pronáší slova rozhřešení, kterými Bůh mění situaci našeho života. Pronáší nad dary chleba a vína 

Kristova slova díkůvzdání, jež jsou slovy transsubstanciace - přepodstatnění - slovy, která zpřítomňují Jeho 

samého, Zmrtvýchvstalého, jeho Tělo a Krev a proměňují tak elementy světa: slova, která otevírají svět Bohu a 

přivádějí jej k Němu. Kněžství tedy není pouhý úřad, ale svátost: Bůh si slouží ubohým člověkem, aby byl jeho 

prostřednictvím pro lidi přítomen a jednal k jejich prospěchu. Tato smělost Boha, který svěřuje lidským bytostem 

sebe samého; který přestože zná naše slabosti, má za to, že lidé jsou schopni jednat a být přítomni v jeho 

zastoupení. Tato smělost Boha je něčím vskutku obrovským, co je skryto za slovem kněžství. To že nás Bůh 

považuje za toho schopné, že tímto způsobem volá muže do své služby a zevnitř se tak s nimi spojuje - je tím, co 

jsme chtěli v tomto roce vzít v úvahu a pochopit.“ 

      Až tedy na konci června uslyšíte, že ten či onen se stal knězem, klidně řekněte: “Vždyť je to běžné.” Možná 

ulehčíte rozhodování těm, jejichž života se to může týkat a přitom jim to připadá jako zvláštnost. 

                                                                 P. Blažej Hejtmánek, farář 

MATRIKY VYPRAVUJÍ 

 

KŘTY 

Petr Benedikt Pelíšek z Pavlínova                               08.05.2011 

Jaroslav Vojtěch Sysel z Měřína                                 29.05.2011 

Anna Chlubnová z Blízkova                                        29.05.2011 

Julie Kopřivová z Meziříčka                                        29.05.2011 

Anna Zachová z Geršova                                             12.06.2011 

 
 



 

 

POHŘBY 

 

 Marie Simonidesová z Pavlínova                  *1936     04.05.2011 

Josef Bibr z Nové Zhoře                                 *1925     21.05.2011 

  Miroslav Hlávka z Měřína                            *1962     06.06.2011 

 Jaroslav Hampl z Měřína                               *1936     11.06.2011 

 

SVATBY 
 

Jakub Mužátko z Pavlínova a Hana Vaculová z Měřína    14.05.2011 

Vladimír Panáček z Měřína a Ivana Šebková z Kameničky  11.06.2011 

Pavel Michal z Mostišť a Hana Prokopová z Měřína              18.06.2011 

 
 

 

Z KALENDÁŘE FARNOSTI 
 

26.06.2011   Poutní slavnost  Narození sv. Jana Křtitele v Měříně 

29.06.2011   Slavnost Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů  brněnské diecéze 

01.07.2011   Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  

05.07.2011   Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy 

31.07.2011   Poutní slavnost sv. Anny v Jersíně 

15.08.2011   Slavnost Nanebevzetí Panny Marie  
 
28.08.2011    Poutní slavnost v Chlumku 

    

 

 

Krátké zprávy 

 

  V neděli 26.06.2011 budeme slavit poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele v Měříně.   
Mše sv. budou v 9.00 a 11.00. 
 

  Poutní mše sv. 31.07.2011 v Jersíně a 28.08.2011 v Chlumku bude v 11.00 hod.. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPORTOVNÍ OKÉNKO : Výsledky fotbalu – Ročník 2010 - 2011 

 Muži  A 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body 

 
 1. Štěpánov nad S. 26 18 4 4 75: 34 58 

 
 2. Žďár nad S. B 26 16 6 4 61: 37 54 

 
 3. Herálec (ZR) 26 14 4 8 66: 49 46 

 
 4. Vrchovina B 26 12 6 8 43: 42 42 

 
 5. Rozsochy 26 10 5 11 42: 35 35 

 
 6. Želetava 26 10 5 11 52: 56 35 

 
 7. Měřín 26 8 11 7 46: 40 35 

 
 8. Studenec 26 11 1 14 48: 54 34 

 
 9. Šebkovice 26 9 3 14 44: 56 30 

 
 10. Jakubov 26 8 6 12 36: 44 30 

 
 11. Křižanov 26 8 6 12 35: 49 30 

 
 12. Mohelno 26 7 6 13 38: 53 27 

 
 13. Bítovčice 26 7 6 13 44: 56 27 

 
 14. Borovina-Opatov 26 7 5 14 45: 70 26 

 
  

 Dorost 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body 

 
 1. V.Beranov 26 21 3 2 164: 32 66 

 
 2. Ždírec nad D. 25 20 2 3 90: 27 62 

 
 3. Luka nad J. 26 19 0 7 82: 36 57 

 
 4. Radostín nad O. 26 14 4 8 69: 47 46 

 
 5. Ledeč nad S. 26 13 3 10 87: 60 42 

 
 6. Lípa 26 11 2 13 55: 61 35 

 
 7. Počátky 26 10 3 13 49: 64 33 

 
 8. Měřín 26 8 8 10 54: 60 32 

 
 9. Bohdalov 25 10 1 14 53: 77 31 

 
 10. Tis 26 9 3 14 55: 87 30 

 
 11. Světlá nad S. 26 9 2 15 55: 97 29 

 
 12. Přibyslav 26 9 2 15 48: 75 29 

 
 13. Štoky 26 7 1 18 55:132 22 

 
 14. Speřice 26 2 4 20 26: 87 10 

 
  

                                                                      Žáci 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body 

 
 1. Věchnov 20 15 2 3 59: 21 47 

 
 2. Bobrová 19 15 0 4 100: 18 45 

 
 3. Nová Ves 20 13 1 6 54: 35 40 

 
 4. Vrchovina B 20 12 2 6 84: 39 38 

 
 5. Jimramov 20 11 1 8 34: 42 34 

 
 6. Strážek 20 8 5 7 44: 38 29 

 
 7. Křižanov 20 6 5 9 42: 44 23 

 
 8. Měřín 19 7 1 11 26: 50 22 

 
 9. D. Rožínka 20 6 4 10 34: 39 22 

 
 10. Štěpánov 20 2 2 16 20: 87 8 

 
 11. Jívoví 20 2 1 17 11: 95 7 

 
 



 

 Muži  B 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body 

 
 1. Hamry 26 20 3 3 86: 29 63 

 
 2. Počítky 26 18 2 6 73: 40 56 

 
 3. Moravec 25 16 3 6 75: 32 51 

 
 4. Pohledec 26 16 0 10 77: 38 48 

 
 5. Bohdalec 26 12 4 10 65: 41 40 

 
 6. Rožná 26 12 3 11 63: 54 39 

 
 7. Radostín 26 12 1 13 62: 68 37 

 
 8. Strážek 26 9 5 12 42: 67 32 

 
 9. Jimramov 25 8 6 11 42: 54 30 

 
 10. Měřín B 26 7 7 12 40: 59 28 

 
 11. Jabloňov 26 8 4 14 51: 85 28 

 
 12. Štěpánov B 26 7 6 13 49: 66 27 

 
 13. Křižanov B 26 7 3 16 40: 64 24 

 
 14. D. Heřmanice 26 4 3 19 25: 93 15 

 
 

Přípravka starší 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body 

 
 1. D. Rožínka 14 11 2 1 54: 13 35 

 
 2. V. Meziříčí 14 10 2 2 68: 18 32 

 
 3. Nedvědice 14 7 2 5 42: 13 23 

 
 4. Radostín 14 6 4 4 55: 32 22 

 
 5. Měřín 14 5 1 8 28: 91 16 

 
 6. V. Bíteš 14 3 5 6 33: 26 14 

 
 7. Křižanov 14 3 2 9 18: 44 11 

 
 8. Křoví 14 1 2 11 24: 85 5 

 
 

 

 

                                         Přípravka mladší 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body 

 
 1. Měřín 12 9 3 0 31: 11 30 

 
 2. Rožná 12 8 2 2 31: 12 26 

 
 3. Nedvědice 12 4 1 6 25: 32 12 

 
 4. Polnička 12 0 0 12 7: 39 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



I n z e r c e …………………. 
 

 

„Již 19 let na realitním trhu!“ 

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, obecné ceny (i pro dědické řízení) 
-  poradenství; právní servis; inzerce 

- vypracování všech druhů smluv (kupní, darovací, směnné, nájemní,  
zřízení a zrušení věcných břemen, …) 

Z naší nabídky na prodej vybíráme: 

- rodinný dům po celkové rekonstrukci v Měříně (výrazná sleva) 
- rodinný dům v Oslavici  

- garáž na ul. Záviškova ve Vel. Meziříčí 
- dům k bydlení i podnikání ve Vel. Meziříčí (ul. Vrchovecká, Novosady) 

- dům k bydlení i rekreaci v Krásněvsi u Radostína nad Oslavou 
- halu v průmyslové zóně ve Vel. Meziříčí (Jidášky) 

- pozemky v průmyslové zóně ve Vel. Meziříčí (za ul. Třebíčská) 
- rodinný dům v Jabloňově u Vel. Meziříčí 
- historický statek v Kozlově u Křižanova 

- výrobní areál v Třebíči (se sklady, kancelářemi, obchody) 
 

K pronájmu nabízíme: 

 byt 2+1 na ul. Kolmá ve Velkém Meziříčí 

kanceláře ve Vel. Meziříčí (Náměstí, ul. Hornoměstská, ul. Třebíčská) 

 

************************************************************************************ 
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