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ZPRÁVY Z RADNICE 
 
Výpis  č. 9 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 16. 5. 2012  
 
1. RM schválila program jednání 
2. RM projednala žádost …. o povolení provizorního sjezdu z pozemku parc. č. 24 , k.ú. Měřín na 
komunikaci městyse dle č.j. 329/12. RM rozhodla jednání odložit.  
Usnesení RM9-2-12 
3. RM projednala sdělení Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina o záměru bezplatného 
převodu výstražné sirény (Hasičská zbrojnice) do vlastnictví městyse dle č.j.332/12. RM rozhodla 
požádat HZSKV o položkové vyčíslení nákladů na provoz a revize tohoto koncového zařízení za 
poslední 2 roky včetně vyčíslení zůstatkové účetní hodnoty tohoto zařízení. Usnesení RM9-3-12 
4. RM projednala žádost … o prodej 2 ks vyřazených kontejnerů dle č.j. 326/12. RM rozhodla vyzvat 
žadatele k nabídce kupní ceny. Usnesení RM9-4-12 
5. RM projednala návrh Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci Měřín, ul. Zabrána – 
protipovodňová opatření dle č.j. 328/12. RM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu 
podpisem. Usnesení RM9-5-12 
6. RM projednala návrh Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření městyse za rok 2012 firmou 
HB AUDITING s.r.o. dle č.j. 343/12 RM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM9-6-12 
7. RM projednala informaci o možnosti digitalizace kroniky městyse. RM rozhodla souhlasit a 
pověřuje starostu zajištěním digitalizace. Usnesení RM9-7-12 
8. RM projednala Dodatek ke směrnici DPH a účetní jednotka. RM rozhodla dodatek schválit. 
Usnesení RM9-8-12 
9. RM projednala návrh Smlouvy o dílo s firmou VHS Žďár nad Sázavou spol. s r.o. na stavbu Měřín – 
prodloužení STL plynovodu a dešťové kanalizace, ulice Luční. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje 
starostu podpisem. Usnesení RM9-9-12 
10. RM projednala žádost Kolpingovy rodiny Měřín o finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč na závody 
nemotorových vozidel „Nemotora-car“  dle č.j.364/12. RM rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 
3.000,-Kč s podmínkou zajištění dozoru dospělé osoby na přilehlém dětském hřišti ze strany 
pořadatelů. Usnesení RM9-10-12 
11. RM projednala návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným 
svazem autorským dle 365/12. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení 
RM9-11-12 
12. RM projednala závěry jednání s Krajskou hygienickou stanicí KV o využití prostor v budově 
městyse Měřín pro zřízení jednoho oddělení MŠ s polodenním provozem dle č.j.361/12. RM rozhodla 
objednat jednoduchou projektovou dokumentaci na úpravu prostor u Ing. Davida Urbánka. Usnesení 
RM9-12-12 
13. RM rozhodla přijmout finanční dar od Kraje Vysočina ve výši 79 643,- Kč dle 366/12.  Do rozpočtu 
městyse bude zahrnut rozpočtovým opatřením ZM. Usnesení RM9-13-12 
14. RM rozhodla vyhlásit záměr pronájmu části pozemků parc. č. 135, 78, 455, 418, 83/1  vše k.ú. 
Měřín pro prodejní nebo reklamní účely. Usnesení RM9-14-12 
15. RM rozhodla pověřit výběrem poplatků za využití veřejného prostranství pro prodejní stánky při 
místní pouti v roce 2012 Myslivecké sdružení Strž Měřín. Usnesení RM9-15-12 
16. RM projednala stížnost … týkající se stavu komunikace č. II/602 v průtahu městysem a především 
nadměrnému využívání této komunikace nákladními auty, které se zjevně z důvodu zpoplatnění 



vyhýbají dálnici D1. RM rozhodla pověřit místostarostu obce jednáním s majitelem komunikace 
Krajem Vysočina. Usnesení RM9-16-12 
17. RM projednala  návrh Smlouvy o právu provést stavbu „Kanalizace Stránecká Zhoř, Kochánov 
s napojením na ČOV Měřín (uložení kanalizačního potrubí) na pozemcích městyse Měřín pro obec 
Stránecká Zhoř. RM vzhledem k Usnesení ZM č. 5/2009 ze 17. 8. 2009 rozhodla návrh schválit a 
pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM9-17-12  
18. RM projednala žádost Diakonie Broumov o poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,-Kč na odvoz 
humanitární pomoci. RM rozhodla poskytnout dar ve výši 1.000,-Kč Usnesení RM9-18-12  
 
Výpis č. 10 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 30. 5. 2012  
 
1. RM schválila program jednání 
2. RM projednala dle RM9-2-12 odloženou žádost … o povolení provizorního sjezdu z pozemku parc. 
č. 24, k.ú. Měřín na komunikaci městyse Měřín. RM rozhodla sjezd povolit po dobu provádění 
stavebních úprav stodoly žadatelů. Usnesení RM10-2-12 
3. RM projednala dle RM9-4-12 nabídnutou cenu za prodej 2 ks vyřazených kontejnerů ….. ve výši 8,- 
Kč za 1 kg váhy. RM rozhodla s prodejem souhlasit. Usnesení RM10.3-12 
4. RM projednala nabídku VLP deníku na prezentaci městyse v publikaci Cesty městy 2012. 
RM rozhodla nabídku nevyužít. Usnesení RM10-4-12 
5. RM projednala žádost … o koupi pozemku parc. č. 1201/12 v k.ú. Měřín (záměr prodeje byl 
zveřejněn). RM rozhodla doporučit ZM prodej schválit. Usnesení RM10-5-12 
6. RM projednala žádost AGRO-Měřín o součinnost při řešení problémů neoprávněných vjezdů na 
pozemky AGRA. RM rozhodla žádost zveřejnit na úřední desce, na stránkách městyse  a projednat na 
jednání ZM. Usnesení RM10-6-12 
7. RM projednala výpočet úplaty za předškolní vzdělávání pro rok 2012/2013. RM rozhodla stanovit 
úplatu za celodenní pobyt ve výši 330,-Kč a úplatu za polodenní pobyt ve výši 260,-Kč. Usnesení 
RM10-7-12  
8. RM rozhodla o odměně pro dlouholetou knihovnici městyse při příležitosti jejího významného 
životního jubilea. Usnesení RM10-8-12 
9. RM projednala žádost Pozemkového fondu ČR o sdělení zda pozemky parc. č. 1568/4 a 1568/7  
nejsou dle příslušných ustanovení stavebního zákona dotčeny předkupním právem městyse dle č.j. 
428/12. RM rozhodla sdělit žadateli, že uvedené pozemky nejsou dotčeny předkupním právem 
městyse a nejsou řešeny v územním plánu městyse.Usnesení RM10-9-12 
10. RM vzala na vědomí informaci o přípravě úprav místních vyhlášek.Usnesení RM10-10-12 
11: RM vzala na vědomí oznámení Katastrálního úřadu o obnově katastrálního operátu novým 
mapováním v k.ú. Pavlínov dle č.j. 429/12.Usnesení RM10-11-12 
12. RM projednala informaci o stavu čerpadla – pásového zavlažovače inv. č. 2200000002 na 
fotbalovém hřišti. RM rozhodla pověřit Romana Hnízdila zjištěním ceny opravy a renovace. 
Usnesení RM10-12-12 
13. RM projednala informaci  Kraje Vysočina o rozdělení pozemku parc.č. 84 ostatní plocha a silnice v 
k.ú. Měřín na parc.č. 84/1 a 84/2 a nabídku na bezúplatný převod parc.č. 84/2  
(1813 m2) do majetku městyse dle č.j. 435/12. RM rozhodla projednat nabídku na jednání ZM. 
Usnesení RM10-13-12   
14. RM rozhodla o provedení oprav místních komunikací včetně silnice na Arnolec. RM schvaluje 
provedení rozpočtového opatření na tyto opravy a následném předložení ZM ke schválení.Usnesení 
RM10-14-12 
 
Výpis č.11 z jednání Rady městyse Měřín konané korespondenčním hlasováním 13.6.2012 



1. RM projednala žádost Českého svazu chovatelů, základní organizace Měřín o povolení 

pořádání výstavy drobného zvířectva ve dnech 23. a 24.6.2012 na chovatelském areálu. RM 

rozhodla s konání výstavy souhlasit. Usnesení RM11-1-12 

2. RM projednala žádost … o snížení nájemného v pronajatém hostinci Sokolovna. Usnesení RM 

11-2-12 

3. RM rozhodla určit osobu zastupující městys Měřín ve věci opatrovnictví…..místostarostu 

městyse Měřín . Usnesení RM11-3-12 

 

Výpis č. 12 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 27. 6. 2012  
 
1. RM schválila program jednání 
2. RM projednala návrh Smlouvy mezi městysem Měřín a Carbide, s.r.o. o využívání nádob na sběr 
tříděného odpadu dle č.j. 131/12. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem.  
Usnesení RM12-2-12 
3. RM vzala na vědomí Rozhodnutí Odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství Kraje 
Vysočina o vyjmutí rybníka Nový z Rybářského revíru Balinka 1A dle č.j.494/12. 
Usnesení RM12-3-12 
4. RM rozhodla schválit návrhy smluv o pronájmu pozemků pro letní prodejní zahrádky pro sezónu 
2012 .Usnesení RM12-4-12 
5. RM na základě žádosti ředitelky Základní školy rozhodla souhlasit s nákupem nové myčky nádobí 
pro školní kuchyni z rozpočtu školy.Usnesení RM12-5-12 
6. RM projednala žádost občanů z Poštovní ulice o odstranění přerostlých stromů na pozemku 
městyse v blízkosti domu č. 233. RM rozhodla požádat úřad výkonu státní správy o posouzení 
možnosti skácení.Usnesení RM12-6-12 
7. RM rozhodla schválit v souladu s příslušnými ustanoveními „školského zákona“ Potvrzení, že Věra 
Matějíčková nar… je od 1. 8. 2012 ředitelkou Základní školy Měřín, Náměstí 96 Měřín v pracovním 
poměru na dobu určitou 6 let.Usnesení RM12-7-12 
8. RM rozhodla schválit v souladu s příslušnými ustanoveními „školského zákona“ Potvrzení, že Jana 
Janů nar… je od 1. 8. 2012 ředitelkou Mateřské školy Měřín, U Hřiště 538 Měřín v pracovním poměru 
na dobu určitou 6 let.Usnesení RM12-8-12 
9. RM rozhodla schválit Žádost  Kolpingovy rodiny Měřín o změnu termínu  užívání veřejného 
prostranství pro konání závodu nemotorových vozidel pro děti i dospělé na den 1. 9. 2012 v čase 8,00 
až 22,00 dle č.j. 468/12. RM rozhodla žádost schválit. Usnesení RM12-9-12 
10. RM projednala žádost Jaroslava Holého o snížení nájemného za pronájem pozemků při konání 
místní pouti 2012 z důvodu zmenšení pronajaté plochy dle č. j. 493/12. RM rozhodla pověřit starostu 
zajištěním vypracování dodatku nájemní smlouvy, kterým bude snížena částka nájemného o částku 
4.750,-Kč. Usnesení RM12-10-12   
11. RM projednala žádost Grid a spol. o poskytnutí podkladů o vedení inženýrských sítí ve správě 
městyse pro plánovanou rekonstrukci dálnice D1 dle č.j. 522/12. RM pověřuje starostu odpovědí. 
Usnesení RM12-11-12 
12. RM vzala na vědomí ukončení smlouvy s FINREAL o zprostředkování prodeje stavebních pozemků 
v lokalitě Balinka dle č.j. 525/12. Usnesení RM12-12-12 
13. RM projednala žádost … o zařazení do evidence uchazečů o práci na úřadě městyse dle č.j. 
521/12. RM rozhodla žádost zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání.Usnesení RM12-13-12 
14. RM rozhodla schválit směrnici číslo 12 pro závodní stravování zaměstnanců městyse Měřín. 
Usnesení RM12-14-12 
15. RM vzala na vědomí výzvu k aktualizaci smluvního vztahu s Vodárenskou akciovou společností, 
a.s. a pověřuje starostu městyse jednáním o uzavření smlouvy dle č.j. 528/12.  
Usnesení RM12-15-12 
 



 
 
 
 
 
 
USNESENÍ č.    3/2012  ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍNA,  
KONANÉHO DNE 27.6.2012 
 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍNA : 
I. SCHVALUJE 

1. Zprávu kontrolního výboru. 
2. Zprávu finančního výboru. 
3. Přijetí daru Kraje Vysočina ve výši 79.643,- Kč do rozpočtu městyse Měřín 
4. Rozpočtové opatření č.4/2012 ze dne  19.6.2012  ve výši  340.515 ,- Kč. 
5. Obecně závaznou vyhlášku 1/2012 
6. Obecně závaznou vyhlášku 2/2012 
7. Obecně závaznou vyhlášku 3/2012 
8. Darovací smlouva mezi Krajem Vysočina a Městysem Měřín –pozemky pod chodníky 

p.č. 1370/5, 1370/6, 1370/7, 1370/8, 1370/2 v k.ú. Měřín 
9. Prodej pozemku p.č. 1201/12 v k.ú. Měřín za cenu 50,-Kč/m2. 
10. Prodej 4 stavebních pozemků v lokalitě Balinka za cenu 300,-Kč/m2 s předkupním 

právem městyse a podmínkou zahájení stavby do 1 roku od registrace kupní smlouvy. 
11. Vyvěsit ve dnech 5. a 6.7.2012 státní vlajku ČR a vlajku městyse Měřín. 

II .BERE NA VĚDOMÍ   
1. Informace z jednání rady městyse. 
2. Informace k úpravám zasedací místnosti a příslušenství pro potřeby MŠ na rok 

2012/2014. 
3. Informace k opravám místních komunikací v Měříně a v Pustině. 
4. Stížnost na průjezd kamionů centrem Měřína. 
5. Zprávu o digitalizaci měřínských kronik. 

III.  POVĚŘUJE 
     1.Starostu podáním Žádosti o změnu termínu zahájení stavby „přeložka VN Měřín“ 
     na období 2013-2014. 
     2.Starostu jednáním se zástupcem Agra-Měřín a.s. ohledně žádosti o součinnost proti 
     neoprávněným vjezdům na pozemky Agro – Měřín a.s. 
     3.Starostu a stavební komisi městyse Měřín kontrolou stavu obecního bytu  
     v  Zarybníku 255. 
     4.Radu městyse Měřín zasláním odpovědi k nabídce bezúplatného převodu pozemku  
      p.č. 84/2 z majetku Kraje Vysočina do majetku městyse Měřín. 
     5.Starostu objednáním měření hluku v zastavěné části městyse Měřín – silnice II 602. 
 
 Ivo Rohovský      Ing. Jiří Servít 

místostarosta      starosta  
 

 

 

P R O D E J   STAVEBNÍCH PARCEL 

Městys Měřín prodá 4 stavební parcely v lokalitě „Balinka“ 
Cena : 300,- Kč/ m2 ( prozatím bez přípojek plynu).        Kontakt : tel.: 566 544 222 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Městys Měřín 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, 

o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný  výherní hrací 

přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního 

předpisu 

 Zastupitelstvo městyse Měřín se na svém zasedání dne 27.06.2012 usneslo vydat na 

základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.  o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:  

Čl. 1 

Zrušovací ustanovení 

 Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní 

hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného 

právního předpisu, ze dne 15.12.2010. 

Čl. 2 

Účinnost  

 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 Ivo Rohovský Ing. Jiří Servít 

  místostarosta   starosta 

 

Městys Měřín 
 

Obecně závazná vyhláška Městyse Měřín č. 2/2012 
 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

městyse Měřín 
 
Zastupitelstvo městyse Měřín se na svém zasedání dne 27.06.2012  usneslo vydat na základě § 17 
odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), 
tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 



Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území  městyse 

Měřín, včetně nakládání se stavebním odpadem
1)

. 

 
 

Čl. 2 
Třídění komunálního odpadu 

 
1)   Komunální odpad se třídí na: 
 
tříděný odpad, kterým je papír,nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví, 
objemný odpad, 
nebezpečné složky komunálního odpadu, 
směsný odpad. 
 
2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle  
        odst. 1 písm. a), b), c). 

 
Čl. 3 

Shromažďování tříděného odpadu 
 
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. 
 
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny – viz. příloha č. 1   
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 
 
Papír - barva modrá 
nápojové kartony -  barva modrá 
sklo – bílé - barva bílá, barevné – barva zelená 
plasty, PET lahve – barva žlutá 
 

Čl. 4 
Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu 

 
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů

2)
 je zajišťován   dvakrát ročně ,jejich 

odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob 
k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány např. na úřední desce úřadu městyse, 
místním tisku, v místním rozhlase a na infokanále kabelové televize. 
 

Čl. 5 
Sběr a svoz objemného odpadu 

 
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných 
nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).mohou občané odevzdat  ve sběrném dvoře. 
 
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován průběžně po celý rok .Jeho odebíráním na předem 
vyhlášeném přechodném stanovišti přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. 
Informace o sběru jsou zveřejňovány např. na úřední desce úřadu městyse,  místním tisku, v místním 
rozhlase a na infokanále kabelové televize. 
 

Čl. 6 
Shromažďování směsného odpadu 

 
Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou 
typizované sběrné nádoby popelnice určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu, 
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání 
drobného směsného komunálního odpadu. 

                                                           
 

 



Stanoviště  sběrných  nádob je místo,  kde jsou  sběrné  nádoby  trvale nebo přechodně 
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných 
nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. 
 

Čl. 7 
Nakládání se stavebním odpadem 

 
Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním. 
 
Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje  Obecně závazná vyhláška obce  
č.2/2002   stanovující systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ze dne 26.11.2001, OZV vymezující péči o čistotu, pořádek a ochranu životního 
prostředí v oblasti územního obvodu Měřín ze dne 14.12.1989 a OZV č. 11/96 o dodržování čistoty 
v obci ze dne 2.12.1996. 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
…………………….……    ………………………… 
 Ivo Rohovský     Ing. Jiří Servít 
  místostarosta       starosta 
 

 

Městys Měřín 

Obecně závazná vyhláška Městyse Měřín č. 3/2012 

 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městyse Měřín 

a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 

 

Zastupitelstvo městyse Měřín se na svém zasedání dne 27.06.2012 usneslo vydat na základě 

ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1 

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1)

 v obci: 

a) na veřejných prostranstvích v obci  je možný pohyb psů pouze na vodítku 

b) na veřejných prostranstvích v obci se zakazuje výcvik psů.  

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa  

na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem
2)

.  

Čl. 2 

Vymezení prostor pro volné pobíhání psů 

1. Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory: 

- k.ú. Měřín – p.č. 1219/1, 1650 a 1639  

- k.ú. Pustina u Měřína – p.č. 94/4. 

2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a 

přímým vlivem osoby doprovázející psa. 

                                                           
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba. 



Čl. 3 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. 

 
 Ivo Rohovský , místostarosta     Ing. Jiří Servít, starosta 
 

 

HISTORIE        

PROMLOUVÁ 

 
Stavba mostu u Vodičkova mlýna, cesty do Chlumku, 

silnice ke Kameničce a silnice z Pustiny do Chlumku  

 Nežli ale budu psát o těchto měřínských stavbách, musím 

nejdříve poděkovat panu Milanu Blahovi z Měřína, č.p.92, který mi 

poskytl dosud neznámý a dosti vzácný historický dokument. Získal jej 

po svém pradědečkovi Tomáši Bednaříkovi, vrchním četnickém 

strážmistrovi v Měříně v době Rakousko-Uherské monarchie. Tomáš 

Bednařík byl v té době známý politický činitel v obci, neboť 

zastával funkci předsedy lidové strany a 7 roků vykonával úřad 

starosty městyse Měřína. Všechny uvedené stavební akce v obci 

probíhaly v největší míře v době jeho starostování. 

 Zaposlouchejte se proto pozorně do znění historického 

dokumentu, který budu téměř doslova citovat: 

 „V sezení obecního zastupitelstva ze dne 1. dubna 1903 navržena 

a projednaná správa hořejší cesty od Měřína k obci Chlumské. 

/jednalo se o cestu přes Králův kopec/ Přikročeno v brzku pak 

spojenými silami ku práci, takže cesta ona v krátké době od 

16.května do 18.června 1903 řádně rozšířena a spravena byla. Hlavní 

zásluhu o tuto cestu získal si pan Ferdinand Musil, mistr kolářský 

v Měříně, který nejenom že sám ochotně při správě té vypomáhal, ale 

takřka celý podnik ten sám vedl a pod svým dozorem řídil.  

 V sezení obecního zastupitelstva ze dne 22. června 1903 

navrženo a odhlasováno přistoupiti konečně ku postavení mostu přes 

brodek u mlýna p. Vodičky. Přípravné práce, jakož i další vedení 

zůstalo v rukou mileného pana starosty Bednaříka, který též vše 

v krátkém čase zdárně provedl. Jemu k ruce pracoval s nevšední 

obětavostí člen obecního výboru pan Alois Vodička, který veškerou 

práci řídil a pod dozorem svým měl. Most postaven v čase od 29. 

června do 24.srpna 1903. Dovoz potřebného materiálu, jakož i ostatní 

nádenické práce rozvrženy dle daní na veškeré občanstvo a 



poplatnictvo měřínské, které s radostí a láskou prací tou přispělo. 

Celá stavba mostu celkem 2 měsíce trvala. Náklad celkový obnášel 

1248 K, dovezeno 4236 fůr kamene a štěrku, obecenstvo robotou /dnes 

bychom řekli brigádnicky/ vykonalo 348 dní ruční práce též robotou.  

 Na správu hořejší cesty k Chlumku a na stavbu mostu věnoval 

zemský výbor v Brně na základě podané žádosti 1900 K, z kterých se 

vyčerpalo pouze 1500 K na tyto stavby. Zbytek 400 K se věnoval na 

stavbu silnice Měřín – Kamenička, s kterou se započalo v r. 1904. 

Usnesením obecního výboru započala stavba nové silnice od 

Měřína ke Kameničce dne 7. května 1904 a trvala až do 11. listopadu 

1904, přičemž vystavěno bylo 650 metrů. Obnos 400 K se úplně vydal a 

obec ještě 200 K doplatila. Ostatní práce vykonány robotou. V roce 

1905 pokračovalo se se stavbou této silnice, ale již silničním 

výborem, jelikož byla stavba této silnice zemským sněmem za nuzovou 

/myšleno pravděpodobně nouzovou/ stavbu povolena. Se stavbou bylo 

tedy pokračováno a ukončení její stalo se 1. září 1908. Řečená 

silnice jest v délce 4,5 kilometru v území obce Měřín. Zemský výbor 

věnoval v r. 1905 4000 K a dodatečně v roce 1907 ještě 1000 K. 

Náklad celé této silnice vyžadoval 25 000 K, kterýžto obnos hradil 

z části silniční výbor a obec naše dodala na stavbu této silnice 

potřebný kámen na štětování, štěrk a písek a tím celý náklad 

vyrovnán byl.  

 V tomto samém čase postavena byla pohraniční silnice od hranic 

pustinských ke hranicím chlumským v délce 800 metrů v území 

měřínském, na kteroužto stavbu obec Měřín též potřebný kámen 

dodala.“  

Konec citace. 

 V dalším čísle ZPRAVODAJE bude pokračování: “Slavnostní 

otevření nového mostu“.  

Mgr. Oldřich Hnízdil 

 kronikář městyse 

 

 

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

       

      4-2012  28.8.2012 

      5-2012  26.10.2011 

 

 

4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ - 20. ročník    

aneb „ VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH“ 



„4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ“ patří již tradičně k oblíbeným kulturně 
společenským akcím na Velkomeziříčsku – Bítešsku.   

Již po dvacáté se na Náměstí ve Velkém Meziříčí rozhodne o vítězi 4 symbolických klíčů 

k velkomeziříčské bráně. Jako každý rok i letos se bude soutěžní klání odehrávat v duchu daného 

tématu. Ten letošní je obzvlášť lákavý – oslavy vzniku Sokola. 

Akce se uskuteční v sobotu 1. září 2012. Podrobné informace budou včas zveřejněny na KT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Š K O L N Í   O K É N K O ………….. 
Zprávy ze základní školy 

Skončil další školní rok, před námi jsou dva měsíce volna a za námi dva poslední měsíce, které 
byly kromě uzavírání známek zaplněny různými vzdělávací a sportovními akcemi. 

Ve čtvrtek 26. dubna byl na programu tradiční zájezd do Vídně, kde pravidelně navštěvujeme 
nejznámější památky. Letos jsme využili služeb cestovní kanceláře Voma z Třebíče. Jejich průvodce 
nás provedl centrem Vídně, pak jsme navštívili Hundertwassermannův dům a na závěr přírodovědné 
muzeum a Prátr.  

V pondělí 14. května proběhla návštěva našeho hlavního města, která je každoročně 
organizována pro žáky 9. ročníků. Letos jsme prošli historické centrum a navštívili Poslaneckou 
sněmovnu. Podle hodnocení žáků se jim nejvíc líbil Karlův most, ale i ostatní památky. Vyšlo nám i 
počasí, takže všichni budou na Prahu vzpomínat v dobrém. 

V úterý 29. května a ve čtvrtek 31. května se uskutečnil Den naruby, kdy žáci devátých 
ročníků zastupují učitele prvního stupně. Letos se učení vydařilo, deváťáci si vyzkoušeli, že připravit 
hodinu tak, aby děti zaujala, není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. 

 
Sport v naší škole 
 

Dne 3.5. se uskutečnilo ve Velkém Meziříčí okrskové kolo v minifotbalu  kategorie 
IV.(8. - 9. třída). 
         Po jednom prohraném (0-1 s Gymnáziem VM) a jednom vyhraném (1-0 s Velkou 
Bíteší) utkání jsme postoupili s druhého místa ve skupině do semifinále, kde jsme porazili 4-0 
vítěze druhé skupiny ZŠ Oslavická, a postoupili do finále. Ve finále jsme poté znovu podlehli 
Gymnáziu VM, tentokrát výsledkem 2-4. 
      Po loňském prvním místě tedy naši chlapci obsadili krásné druhé místo ze sedmi týmů. 
  

V úterý 15.5. se konal ve Velkém Meziříčí na atletickém ovále POHÁR ROZHLASU V 
ATLETICE - okresní kolo kategorie IV.(8.-9. třída). 
Soutěžilo se v: 
st. žáci:        60 m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4 x 60 m 
st. žákyně:    60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4 x 60 m  
  Soutěžila maximálně dvanáctičlenná družstva. Každý z týmu mohl absolvovat 
maximálně 2 disciplíny + štafetu. Naši žáci si vedli poměrně úspěšně: 
- chlapci i dívky obsadili celkově 2. místo ze 14 týmů      

 
V úterý 22. 5. se konalo ve Velkém Meziříčí na atletickém ovále okresní kolo v 

atletickém čtyřboji pětičlenných družstev kategorie IV.(8. - 9. třída). 
Soutěžilo se v: 
-chlapi: 60 m běh , vrh koulí/hod míčkem, skok do dálky/výšky, 1000 m běh 
-děvčata: 60 m běh , vrh koulí/hod míčkem, skok do dálky/výšky, 800 m běh 
      Každý z týmu musel absolvovat všechny disciplíny a ve skoku a vrhu/hodu se 
družstvo dělilo. Po skončení soutěže se škrtal celkový výkon nejhoršího závodníka družstva. 



    Naši žáci si vedli poměrně úspěšně: 
- chlapci obsadili celkově 5.místo z 13 týmů 

- děvčata předčila ostatních 8 soupeřů a z 1. místa postoupila do krajského kola. 
 
 
 
 
 
Výsledky soutěží ve florbale: 
23.11.2011       Orion Cup  okrsek                             1. místo 
 8.12.2011        Orion Cup  okres                               4. místo 
27. 3.2012        Pohár ministra školství  okres            1. místo 
18. 4.2012        Pohár ministra školství kraj                2. místo 
28. 4.2012        Turnaj Orel                                        3. místo 
 9. 5. 2012        Turnaj Orel                                        3. a 5. místo 
 

Ve čtvrtek 7. června navštívila naši školu policistka paní Hana Pytlíková z Vyšší policejní školy 
Ministerstva vnitra v Jihlavě. Pro žáky prvních a druhých tříd připravila zajímavou besedu o 
bezpečném chování na silnicích. S dětmi si povídala o dopravních značkách, povinné výbavě na kole, 
chování v automobilu a podobně. Dětem se beseda líbila a nakreslily všechny značky, které si 
zapamatovaly. 

V pátek 15. 6. se uskutečnil sportovní den pro žáky druhého stupně. Soutěžilo se v několika 
kategoriích podle věku a pohlaví. 
Výsledky: 
 
kategorie: mladší žáci 
 
Pořadí družstev:                                        Jednotlivci: 
1. místo:      7. B – 3 017 bodů                     1.  Josef Sobotka              1 049 bodů 
2. místo:      7. A – 2 484 bodů                     2.  Marek Sojka                  840  b. 
3. místo:      6. A – 1 685 bodů                     3.  Standa Králíček            783  b. 
4. místo:      6. B -  1 211 bodů                      
 
kategorie: starší žáci 
 
Pořadí družstev:                                        Jednotlivci: 
1. místo:      9. A  - 6 691 bodů                     1. Tomáš Blaha                 1 785 b. 
2. místo:      9. B -  6 609 bodů                     2.  Standa Šašek                1 628 b. 
3. místo:      8. A -  5 188 bodů                     3.  Josef Pól                        1 606 b. 
 
kategorie: mladší žákyně 
 
Pořadí družstev:                                         Jednotlivci: 
1. místo:   7. A  -  3 972 bodů                      1.  Marcela Svobodová       1 294  bodů 
2. místo:   7. B  -  3 619 bodů                      2.  Simona Toufarová         1 227  b. 
3. místo:   6. B  -  3 562 bodů                      3.  Eva Munduchová           1 145  b. 

 
 kategorie: starší  žákyně 
 
Pořadí družstev:                                          Jednotlivci 
1. místo:   8. A   - 5 692 bodů                       1.  Nikola Syslová             1 640 bodů 
2. místo:   8. B   - 5 633 bodů                       2.  Jitka Smejkalová         1 501 b. 



3. místo:   9. A   - 3 560 bodů                       3.  Veronika Bartáková   1 436  b. 
                                                                        

 
 

Na jaře byla vyhlášena celoškolní výtvarná soutěž pod názvem Kouzelné býlí. Zúčastnili se jí 
žáci všech věkových kategorií s obrázky i prostorovými díly. Jejich díla posoudila porota a stanovila 
následující pořadí: 
1. stupeň  
1. místo - 3.  
2. místo – kroužek výtvarné výchovy pod vedením Jany Kožené 
3. místo – 5. A 
 
2. stupeň  
Prostorová kouzelná květina: 1. místo – dívky 6. B 
    2. místo – Simona Prachařová 6. A 
    3. místo – dívky 7. B 
 
Malovaná kouzelná květina: 1. místo – Jan Homola 6. B 
    2. místo – Aneta Večeřová 6. B 
    3. místo – Šárka Běhůnková 6. B 
 
 

Na počátku posledního týdne tohoto školního roku proběhl branný den zaměřený na ochranu 
člověka za mimořádných okolností. V pondělí se ho zúčastnily děti z prvního stupně, v úterý jejich 
starší spolužáci. Hlavní zásluhu má zdravotnický kroužek, který pracuje na naší škole již řadu let. Jeho 
členky připravily v okolí školy stanoviště s mnoha praktickými i teoretickými úkoly. Každá třídy je 
rozdělena do několika skupinek, které zadaný úkol plní a jsou za něj bodovány. Na závěr proběhne 
vyhodnocení a vyhlášení vítězů.  

 
 
Končí další školní rok a opět nás opouštějí letošní deváťáci. Všichni už vědí, kam povedou 

jejich kroky v září – někdo si zvolil gymnázium, další odbornou školu a několik z nich bude pokračovat 
na učilištích. Se všemi 45 žáky se ve středu v 10 hodin dopoledne oficiálně rozloučili představitelé 
obce a vedení naší školy. Předali jim pamětní listy a květinu. Ve čtvrtek se pak obě deváté třídy 
rozloučily s ostatními písničkou při posledním zvonění. A v pátek už jen dostali svoje poslední 
vysvědčení ze základní školy a vykročili na novou životní cestu. 

Závěrem přeji všem krásné letní měsíce plné slunce a pohody. 
 
 
         Mgr. Iva Kolářová 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ředitelství Základy školy Měřín děkuje firmě Lisovna plastů, s.r.o., Karlov 139, Velké Meziříčí, 
zastoupené panem Ing. Jaroslavem Pazderou za finanční dar. Darovaná částka bude využita při 
nákupu dalších interaktivních tabulí. 



 
        Mgr. Věra Matějíčková 
             ředitelka ZŠ 
 
 

 

Okénko mateřské školy 
 
                    Tak jako každý rok před blížícími se prázdninami se v MŠ loučíme s dětmi, které 
v září zavolá škola. V tom letošním  roce od nás odchází  do ZŠ 29 dětí a 12 dětí má odklad 
školní docházky o jeden rok.  26. června proběhlo slavnostní rozloučení s těmito dětmi na 
úřadu městyse Měřína. Děti předvedly, co se ve školce  naučily, zazpívaly . Dostaly pamětní 
listy a drobné dárky. Za všechny učitelky a provozní pracovníky  MŠ  jim  přeji plné aktovky 
jedniček. 
                   Jak dopadl zápis do MŠ na příští školní rok ? 
29 dětí odchází a 44 dětí můžeme přijmout . K zápisu přišlo 53 dětí a tak jsme museli 
rozhodovat podle kritérií školy, tzn. -přednostně byly přijaty děti předškolního věku, poté   
děti podle věku do 3 let k 30.9.2012 . Z dětí s odkladem školní docházky a  části předškoláků 
vytvoříme se souhlasem OHS Žďár n.S.  jednu novou třídu, která bude zřízena na dobu 
určitou , max. na 2 roky v budově OÚ , v prostorách , kde dříve školka byla( dnešní zasedací 
místnost).  Zřízení nové třídy s sebou ponese zvýšené finanční náklady na stavební úpravy a 
vybavení třídy. Obracím se na Vás s prosbou, pokud máte doma stavebnice, dřevěné kostky 
se kterými si již Vaše děti nehrají , zda byste je mohli věnovat naší školce.    
 
                    A co se vlastně v již skoro uplynulém roce v MŠ událo? 
děti si zasoutěžily ve sběru kaštanů 
přijelo za námi  7 divadelních představení s pohádkami 
děti se zúčastnily i hudebního pořadu“ Flétničkovi“  
připravili jsme vánoční tvořivé odpoledne 
měli jsme tu karneval i s klaunem 
vypravili jsme se na exkurze do knihovny, , na výstavu včelařů  
přijeli za námi příslušníci Policie ČR, hasiči 
seznámili jsme se za pomoci cvičených  kamarádů , jak se chovat v případě ohrožení zlým 
psem a jinými zvířaty 
uskutečnil se školní výlet do Zoo Jihlava a za skřítky a vílami do Dalešického zámku 
spali jsme s Večerníčkem v MŠ 
děti ze ZŠ pro nás připravily pohádkové představení přímo v ZŠ 
rozloučili jsme se s předškoláky 
přímo v MŠ proběhlo na základě souhlasu rodičů dětí  vyšetření  zraku 
rodiče měli možnost vyšetření školní zralosti u dětí , také přímo v MŠ 
proběhl druhý ročník  angličtiny ( zájem byl oproti loňsku minimální, 10dětí) 
předškolní děti  měly předplavecký výcvik v Jihlavě 
                   Ani o prázdninách nebude školka odpočívat. Proběhnou důležité opravy podlahy 
v jedné ze tříd , budeme v polovině budovy malovat  a samozřejmě generální úklid. 
Navíc budeme pracovat na zařízení nové třídy, aby byla koncem srpna připravena. 
Abychom všechno stihli , bude MŠ uzavřena na 5 týdnů od 23.7.2012 -24.8.2012.  
 



Úvodní rodičovská schůzka proběhne 28.8.2012 v 15.00hod. 
 
                   Teď před námi otvírá dveře léto plné zážitků, dobrodružství, poznávání. 
Proto za celý kolektiv MŠ přeji Vám všem a hlavně dětem krásné prázdniny.  
 
                                                                                           Jana Janů, řed. 

F A R N Í    O K É N K O ………….. 
 
 

MATRIKY VYPRAVUJÍ 
                                       
 
KŘTY 
Pavlína Anna Bradáčová z Pustiny                            06.05.2012 
Vojtěch Toman z Velkého Meziříčí                             06.05.2012 
Barbora Anna Vaňková z Měřína                                06.05.2012                                         
Kamila Anežka Bravencová z Měřína                         06.05.2012 
Johana Anna Peterková z Pavlínova                          27.05.2012 
 

 
POHŘBY 
Josef Kubiš z Chlumku                         *1929                 21.03.2012 
Vojtěch Horák z Měřína                        *1955                 24.03.2012 
Valentina Nedomová z Černé               *1955                 28.03.2012 
František Kuřátko ze Stránecké Zhoře *1932                 31.03.2012 
Františka Čermáková z Dědkova         *1919                 19.04.2012 
Miroslav Krčál z Jersína                       *1931                 21.04.2012 
Milan Kučera z Černé                          *1949                 13.04.2012 
Josef Dohnal z Pavlínova                    *1929                 25.05.2012 
Josef Pól z Geršova                             *1927                 30.06.2012 
 
 

 
SVATBY 

Pavel Stejskal z Měřína a Andrea Čihalová z Měřína     21.04.2012 
Jindřich Bartoš z Radenic a Eva Urbánková z Měřína    02.06.2012 
Pavel Bartušek ze Stránecké Zhoře a Lucie Pavlů z Třeště  23.06.2012   
 
 
 
 
 

Z KALENDÁŘE FARNOSTI 
 
05.07.2012   Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy 
29.07.2012   Poutní slavnost sv. Anny v Jersíně 
15.08.2012   Slavnost Nanebevzetí Panny Marie  
19.08.2012   Poutní slavnost v Chlumku 
 
 
Krátké zprávy 
 
Ve čtvrtek na slavnost sv.Cyrila a Metoděje bude mše sv. zde ve farním kostele v 9.00 hod. 



V sobotu 07.07.2012 bude 11.00 mše sv. v Černé u příležitosti výročí místního hasičského sboru. 
V sobotu 18.07.2012 bude ve 14.00 mše sv. v Černé u příležitosti setkání rodáků. 
Poutní mše sv. 29.07.2012 v Jersíně a 19.08.2012 v Chlumku bude v 11.00 hod.. 
Další setkání biřmovanců bude v pátek 07.09.2012 v 19.30 na faře v Měříně. 
 
 
 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  NA FAŘE V MĚŘÍNĚ 
 

V neděli 08.07.2012 
farní budova bude k prohlédnutí  otevřena 

od 10.00 do 18.00 
 

 
 

Letní prázdninové dny na faře 
 

Zveme všechny děti ve věku od 5 do 13 let na letní prázdninové dny na faře, 
které se budou konat každou druhou středu. První setkání se uskuteční v tuto 
středu 4.7. 2012. Na další se můžete těšit 18.7., 1.8., 15.8. a poslední setkání bude 
probíhat ze středy na čtvrtek  29.8.-30.8. 

Nástup dětí od 7:00 do 8:00 a vyzvednout si je můžete od 15:00-16:00. Vybíráme 20 Kč na 
výbornou svačinku a vynikající oběd. 

Poznáte nové kamarády a zažijete spoustu legrace. 
Těší se na vás mládež farnosti. 
 

 
 
 
 

Florbalový turnaj 
 

     Dne 28. 4. 2012 pořádala jednota Orel Měřín s finanční podporou městyse 

Měřín  v tělocvičně ZŠ florbalový turnaj starších žáků od 13 do 18 let, 

kterého se zúčastnilo 5 družstev. 1. místo vybojoval tým Stránecká Zhoř, 2. 

místo OREL Telč a 3. místo Kočky team. 

     Protože mladší žáci byli zklamaní, že si nemohli zahrát, uskutečnili jsme pro 

ně dne 19. 5. 2012 také florbalový turnaj. Zúčastnilo se ho 6 družstev od 3. do 

6. tř. Zlatou medaili vybojovalo družstvo Zhoř u Jihlavy, stříbrnou medaili Orel 

Kněžice 

 s nejmladšími hráči a bronzovou medaili družstvo Modří. 

     Dík patří paní uč. Sobotkové a Veselé, které se ujaly vlastního turnaje, 



rozhodčím, organizátorům i všem, kteří se podíleli na přípravě svačiny pro 

hráče. 

 

Za Orel Měřín                                                                                    L. Chlubnová 
 

  

Den sportu pro všechny 
 

 

     Jednota Orel Měřín zve všechny děti s rodiči na 

hřiště za školou, kde se  2. září 2012  uskuteční  

tradiční 

                 „Den sportu pro všechny“. 

 

     Přijďte se s námi rozloučit s prázdninami, bojovat 

o medaile v atletických závodech a zasoutěžit si! 

 

     Bližší informace budou upřesněny na plakátech a  

infokanále před pořádáním akce. 

 

 



 

S P O R T O V N Í   O K É N K O … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I n z e r c e 
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