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ZPRÁVY  Z RADNICE  ……………. 
 

 
Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín 

 
P o z v á n k a 

 
na jednání Zastupitelstva městyse Měřína, které se  bude konat 

v pondělí dne 1.7.2013  v 18.00 hod. v obřadní síni úřadu městyse 
 
Program : 
 
Zahájení 
určení ověřovatelů zápisu jednání 
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  
Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva městyse Měřín 
Informace z jednání rady městyse Měřína 
Zpráva kontrolního a finančního výboru 
Nákup  pozemků v lokalitě Balinka- p.č. 1294/29 a p.č. 187/30. 
Výběr dodavatele na akci „Zateplení obecního úřadu Měřín“ 
Dodatek č.2 mezi městysem Měřín a Content s.r.o. na akci „Měřín, lokalita Balinka- I.etapa“. 
Smlouva mezi městysem Měřín a SVK Žďársko na projektovou dokumentaci „Měřín – 
kanalizace Pustina“. 
Smlouva mezi městysem Měřín a SVK Žďársko na akci „ Měřín ul.Na Nivech, rekonstrukce 
kanalizace. 
Smlouva mezi městysem Měřín a Gremis, s.r.o. na akci „ Měřín ul.Na Nivech, rekonstrukce 
kanalizace – komunikace“. 
Smlouva mezi městysem Měřín a Dopravoprojekt Ostrava na studie úprav rekonstrukce 
náměstí a zpomalovacích  ostrůvku na vjezdech do Měřína 
Nákup zařízení pro zkapacitnění internetu po kabelové televizi 
Zadání výběrového řízení na dodávku projektové dokumentace na rekonstrukci budovy  
„Sokolovny“ dle zpracované studie. 
Podmínky pro zapojení se do aukce energií pro občany Měřína a okolí 
Úhrada podílu městyse Měřín na přeložku VN v lokalitě Balinka- II.a III.etapa. 
Protiradonové opatření v budově MŠ Měřín. 
Nabídka projektové dokumentace. 
Rozpočtové opatření č. 4/2013/2RM 
Rozpočtové opatření č. 5/2013/3ZM 
Diskuse 
Závěr 
 
 

Ing. Jiří Servít 
            starosta 
 
 
 
 
 
 



USNESENÍ č.   2/2013 ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 29.4.2013 

 
 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
 
I.SCHVALUJE 
 
1.Program jednání ZMM 2/2013 
2.Ověřovatele zápisu jednání ZMM 2/2013 
3.Zprávu kontrolního výboru. 
4.Zprávu finančního výboru . 
5.Rozpočtové opatření č. 3/2013/2ZM ze dne 22.4.2013 ve výši 579.372,- Kč. 
6.Celoroční hospodaření městyse a Závěrečný účet městyse za rok 2012 včetně Zprávy nezávislého 
    auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávního celku bez výhrad. 
7.Zmocněnce pro podpis dohody-honební společenstvo. 
8.Směnu pozemků na ulici Jihlavská 1m2 z p.č.264 za 2m2 z p.č.3362 a výkup části pozemku p.č.255 
   o výměře 20 m2  za cenu 50,-Kč/m2 vše v k.ú. Měřín. 
9.Nákup části pozemku p.č.116/1 v k.ú. Měřín  o výměře 36 m2 za cenu 10,-Kč/m2. 
10.Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek zakázky „Komplexní obnova veřejné zeleně II. etapa 
     včetně výběru dodavatele. 
 
II .BERE NA VĚDOMÍ   
 
1.   Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva městyse Měřín 
2.   Informace z jednání rady městyse. 
3.   Rozpočtové opatření č.2/2013/1RM ze dne 13.3.2013 ve výši 522.540,- Kč. 
 
 
III. POVĚŘUJE 
 
1.Starostu svoláním pracovního semináře zastupitelů do 31.5.2013 k projednání vypracovaných studií 
rekonstrukce budovy Sokolovny Měřín . 
2.Starostu jednáním s firmou EKOIMPEX Vysočina s.r.o. a následným uzavřením smlouvy o dílo za 
zakázku „ Komplexní obnova veřejné zeleně II. etapa. 
3.Starostu sestavením žádosti o prodloužení termínu stavby Zateplení obecního úřadu Měřín a 
zajistěním zadání projektové dokumentace k výběrovému řízení. 
4.Starostu zjištěním  možnosti instalace „chytrého semaforu“ u přechodu k ZŠ včetně pořizovacích 
nákladů a nákladů na provoz. 
 
IV. UKLÁDÁ 
 
1.Starostovi provést reklamaci stavebních prací v ulici Poštovní, Zahradní, Za Hřbitovem a zajistit 
provedení sond k zjištění kvality podkladní vrstvy asfaltu. 
 
 
 
 
 Ivo Rohovský      Ing. Jiří Servít 

místostarosta v.r.     starosta v.r. 
 

 

 

 

 



Výpis  č. 7 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 6. 5. 2013  
 
1. RM schválila program jednání. 
 
2. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemku parc. č. 1219/1 pro umístění pouťových atrakcí 
při konání místní pouti v roce 2014. Usnesení RM 7-2-13 
 
3. RM projednala dle č.j. 401/13 žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o sdělení 
s jakým využitím pozemku parc. č. 92/2 o výměře 65 m2 v k.ú. Měřín počítá územní plán městyse. RM 
rozhodla pověřit starostu možností bezúplatného převodu pozemku a následnou odpovědí tazateli. 
Usnesení RM 7-3-13 
 
4. RM rozhodla schválit Dohodu o spolupráci na projektu „Textilní banka“ mezi městysem a Oblastní 
charitou Žďár nad Sázavou. Usnesení RM 7-4-13 
 
5. RM projednala dle č.j. 398/13 žádost KÚ Kraje Vysočina o vyjádření k žádosti ČSAD AUTOBUSY 
České Budějovice o udělení licence veřejné linkové osobní dopravy na lince 360101 Písek-Tábor-
Pelhřimov-Brno. RM rozhodla sdělit žadateli, že k udělení licence nemá žádné připomínky. Usnesení 
RM 7-5-13 
 
6. RM projednala dle č.j. 392/13 žádost Kolpingovy rodiny Měřín o bezplatné užívání veřejného 
prostranství (parkoviště u zdravotního střediska, u Mateřské školy a spojovací komunikace) dne 18. 5. 
2013 v době 8,00 až 22,00 hodin za účelem konání akce „Nemotora-Car. RM rozhodla bezplatné 
užívání povolit. Usnesení RM 7-6-13 
 
7. RM projednala dle č.j. 398/13 žádost Kolpingovy rodiny o finanční příspěvek 5000,- Kč na konání 
akce Nemotora-Car dne 18. 5. 2013. RM rozhodla poskytnout finanční příspěvek 3.000,-Kč a 
upomínkové předměty. Usnesení RM 7-7-13 
 
8. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemků – zahrádky před restaurací pro sezonu 2013 parc. 
č. 83/1 o výměře 45 m2, 455 o výměře 3m2 a 418 o výměře 9 m2 vše v k.ú. Měřín. 
Usnesení RM 7-8-13 
 
9. RM vzala dle č.j. 432/13 na vědomí Petici za dodržení slibů o hlukových limitech 60dB/50dB při 
plánování modernizace D1 na úseku č.17, km 131,700-134,O11 u Měřína podepsanou 118 občanů a 
zaslanou na Ministerstvo dopravy ČR. Usnesení RM 7-9-13 
 
10. RM projednala dle č.j. 452/13 návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene na plynovou přípojku 
….na pozemcích parc. č. 32 a 12/1 v k.ú. Měřín. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu 
podpisem. Usnesení RM 7-10-13 
 
11. RM schválila obměnu stávajícího nefunkčního kávovaru. Usnesení RM 7-11-13 
 
12. RM projednala žádost dle č.j. 450/13 …. o poskytnutí finančního příspěvku ve  výši 3.000,-Kč na 
náklady spojené s účastí na mistrovství Evropy v lovecké střelbě v kategorii juniorů v Maďarsku. RM 
rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 2.000,-Kč za podmínky prezentace městyse na této akci 
Usnesení RM 7-12-13 
 
13. RM projednala cenovou nabídku společnosti BW – Projekce, s.r.o. na prováděcí dokumentaci na 
zateplení OÚ Měřín. RM rozhodla pověřit starostu jednáním o ceně.  Usnesení RM 7-13-13 
 
 



Výpis  č.8 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 20. 5. 2013  
1. RM schválila program jednání. 
 
2. RM byla seznámena s podmínkami a možnostmi aukce energií (plyn, elektřina) domácnostem.  RM  
rozhodla požádat společnost ECENTRE o doplňující materiály a předložit informace na jednání 
zastupitelstva městyse.  Usnesení RM 8-2-13 
 
3. RM projednala zprávu z jednání na Odboru dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina o 
možnosti zbudování zpomalovacích ostrůvků na vjezdech do Měřína  a kruhové křižovatky Měřín – 
Černá – Kamenička jako součást rekonstrukce silnice II/602. 
RM v souladu s usnesením č. 6/2012 Zastupitelstva městyse rozhodla objednat u Dopravoprojektu 
Ostrava spol.s r.o. studii proveditelnosti  zpomalovacích ostrůvků  na silnici II/602 na vjezdech do 
intravilánu od Řehořova i Stránecké Zhoři a dále studii proveditelnosti úpravy křižovatky (posoudit i 
možnost kruhové) Měřín – Černá – Kamenička. Usnesení RM 8-3-13 
 
4. RM projednala dle č.j. 469/13 žádost o.s. STŘED Třebíč o finanční příspěvek na provoz Linky důvěry 
STŘED. RM rozhodla příspěvek neposkytnout. Usnesení RM 8-4-13 
 
5. RM projednala dle č.j. 470/13 návrh Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření městyse za rok 
2013 s HB AUDITING s.r.o. Žďár nad Sázavou. RM rozhodla návrh přijmout a pověřuje starostu 
podpisem. Usnesení RM 8-5-13 
 
6. RM projednala dle č.j. 471/13 žádost …. o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. 
V současné době není žádný byt v domě s pečovatelskou službou volný, proto RM rozhodla zařadit 
žádost do seznamu žadatelů.Usnesení RM 8-6-13 
 
7. RM projednala dle č.j. 472/13 návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 250 
v k.ú. Měřín pro přeložku plynovodní přípojky manželů .. na ul. Jihlavská. 
RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM 8-7-13 
 
8. RM projednala dle č.j. 473/13 cenové nabídky E.ON Energie a RWE na dodávku zemního plynu. RM 
rozhodla nabídky nevyužít. Usnesení RM 8-8-13 
 
9. RM projednala nabídku spolupráce Žďárského deníku pro městys pro rok 2013. RM rozhodla 
nabídku nevyužít. Usnesení RM 8-9-13 
 
10. RM projednala nabídku mobilního operátora O2 na tarify pro mobilní telefony městyse. 
RM rozhodla nabídku využít. Usnesení RM 8-10-13 
 
11. RM projednala dle č.j. 478/13 žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou pro  ……. 
V současné době není žádný byt v domě s pečovatelskou službou volný, proto RM rozhodla  zařadit 
žádost do seznamu žadatelů. Usnesení RM 8-11-13 
 
12. RM vzala na vědomí zprávu z kontroly plnění Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů s EKO-KOM a.s. se závěrem „nebylo shledáno porušení smlouvy“. 
Usnesení RM 8-12-13 
 
13. RM rozhodla pověřit Základní školu Měřín zajišťováním sběru papíru od žáků Základní školy 
Měřín. Toto pověření je časově neomezeno. Usnesení RM 8-13-13 
 
14. RM rozhodla pověřit Sbor dobrovolných hasičů Měřín zajišťováním sběru železného šrotu 
v Měříně i Pustině. Toto pověření je časově neomezeno.Usnesení RM 8-14-13 



15. RM projednala nabídku na „Sběratelskou kartu KČT“. RM rozhodla nabídky nevyužít. 
Usnesení RM 8-15-13 
 
16. RM projednala nabídku PIP s.r.o. na prezentaci městyse v publikaci Města a obce Vysočiny. RM 
rozhodla nabídku nevyužít. Usnesení RM 8-16-13 
 
17. RM projednala dle č.j. 507/13 žádost obyvatel domu č.p. 526 Zarybník na úhradu 1375,- Kč za 
oplocení pozemku 1294/2 v majetku městyse. RM rozhodla provést na pozemku místní šetření. 
Usnesení RM 8-17-13 
 
18. RM projednala dle č.j. 508/13 žádost …… o prodej částí pozemků 226/1 a 226/2 v k.ú. Pustina u 
Měřína. RM rozhodla před vyhlášením záměru prodeje pozemku provést na pozemku místní šetření. 
Usnesení: RM 8-18-13 
 
19. RM rozhodla schválit na akci „Měřín – Balinka výstavba inženýrských sítí pro RD“ pro objekty 
vodovod a splašková kanalizace změnu investora z městyse na SVaK  Žďársko. RM pověřuje 
místostarostu projednáním a schválením této změny na SVK Žďársko. Usnesení RM 8-19-13  
 
20. RM projednala dle RM 7-13-13 nově vyjednanou cenu BW – Projekce na prováděcí dokumentaci 
na zateplení domu č.p. 106 (Úřad městyse). RM rozhodla nabídku využít. Usnesení RM 8-20-13 
 
21. RM projednala návrh Smlouvy o organizaci zadávacího řízení na akci Zateplení úřadu městyse 
s Ing. Davidem Plíštilem Za Stadionem 3842 Mělník. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu 
podpisem. Usnesení RM 8-21-13 
 
22. RM rozhodla vyzvat k podání nabídek na akci Zateplení úřadu městyse 6 níže uvedených firem: 
GREMIS s.r.o. Jihlavská 230 Vel. Meziříčí 
           Buildingcentrum- HSV s.r.o. Karlov 169/88 Vel. Meziříčí 
           VM-Rekostav – stavby s.r.o. Karlov Vel. Meziříčí 
           Stylstav s.r.o. Benešovo nám. Křižanov 
           Atika – Lysý s.r.o. Zahradní 992 Vel. Meziříčí 
           Jan Kučera Geršov 10      Usnesení RM 8-22-13 
 
23. RM rozhodla stanovit termín pro otevírání nabídek na akci Zateplení úřadu městyse na  
7. 6. 2013 od 10,00 hodin .Usnesení RM 8-23-13 
 
24. RM projednala dle č.j. 520/13 návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu na pozemku parc. č. 1667/2 v k.ú. Měřín pro uložení zemního kabelu NN pro 
stavbu RD …na pozemku parc.č. 1672/2. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem.  
Usnesení RM 8-24-13  
 
25. RM rozhodla souhlasit s nákupem úhlové brusky s přísluš. za 3.632,- Kč. Usnesení RM 8-25-13 
 
26. RM projednala dle č.j. 509/13 žádost Boxerklubu Brno, Kamenice 337, Kamenice u Jihlavy na 
povolení konání svodu psů – Horáckého závodu boxerů. RM rozhodla konání svodu psů ve dnech 8. a 
9. 6. 2013 na pozemcích v k.ú. Měřín povolit.Usnesení RM 8-26-13 
 
27. RM projednala návrh občanského sdružení Klub českých turistů Měřín o.s. na dřevěnou rozhlednu 
umístěnou na pozemku par.č. 277 v k.ú. Dědkov. RM rozhodla vyslovit souhlas s budoucí stavbou 
rozhledny.Usnesení RM 8-27-13  
 



28.RM rozhodla využít nabídku Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko na uzavření smlouvy o 
centralizovaném zadávání na nákup energií (elektřina, zemní plyn) pro městys a jeho příspěvkové 
organizace a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Usnesení RM 8-28-13 
 
 
Výpis č. 9 z jednání Rady městyse Měřín konané korespondenčním hlasováním 30.5. 2013 
 
1. RM projednala dle č.j. 546/13 návrh Smlouvy o dílo s Ing. Václavou Rozmarínovou, Zahradnické 
služby Vídeň 59 u Velkého Meziříčí na technický dozor po dobu realizace projektu „Komplexní obnova 
veřejné zeleně v městyse Měřín II. etapa v období od 05/2013 do 30.6. 2014a na technický dozor po 
dobu trvání následné péče o vysazené stromy v období 10-11/2014 a 02-03 2015. RM rozhodla návrh 
schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM 9-1-13 
 
2. RM projednala dle č.j. 533/13 Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 31 000,- Kč od Kraje 
Vysočina na podporu zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní 
škole. RM rozhodla dar přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Usnesení RM 9-2-13 
 
3. RM projednala dle č.j. 524/13 Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 81 311,-Kč od Kraje 
Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách školy a školských 
zařízení a na školních sportovištích. RM rozhodla dar přijmout a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.Usnesení RM 9-3-13 
 
4. RM rozhodla změnit termín(Usnesení RM 8-23-13) pro otevírání nabídek na akci Zateplení úřadu 
městyse Měřín na středu 12. 6. 2013 od 10,05 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse. Změna 
termínu je v souladu s podanou výzvou na předložení nabídek a v souladu se zadávacími podmínkami 
na výše uvedenou akci. Usnesení RM 9 -4-13 
 
5. RM rozhodla jmenovat členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a hodnocení nabídek 
uchazečů na akci Zateplení úřadu městyse Měřín: 
Členové: Ivo Horák, JUDr Karel Dvořák, Anna Oulehlová,Ivo Rohovský 
Náhradníci: Jaroslav Petrla, Vladimír Krejčí, Karel Pacal, Ing. Jiří Servít  
  
 
Výpis č.10 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 12. 6. 2013  
=====================================================  
1. RM schválila program jednání. 
 
2. RM projednala dle č.j.523/13 žádost KÚ Kraje Vysočina o vyjádření k žádosti ICOM transport a.s. 
Jihlava o udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy na lince 760591 Jihlava-Polná-
Arnolec-Měřín. RM rozhodla sdělit žadateli, že k udělení licence nemá žádné připomínky. Usnesení 
RM 10-2-13 
 
3. RM rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 1000,- Kč na dopravu Diakonii Broumov za odvoz  textilu 
na humanitární pomoc.   Usnesení RM 10-3-13 
 
4. RM vzala na vědomí Usnesení a Zápis z valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko 
konané 28. 3. 2013. Usnesení RM 10-4-13 
5. RM projednala dle č.j. 543/13 žádost … o povolení předzahrádky před jeho provozovnou „Hospoda 
u Ivoška“.  RM rozhodla pověřit starostu dojednáním rozsahu a podmínek záboru veřejného 
prostranství. Usnesení RM 10-5-13 
 



6. RM projednala dle č.j. 525/13 nabídku …….., který na základě Kupní smlouvy a předkupního práva 
nabízí městysu Měřín prodej pozemku parc. č. 187/30 ostat. plocha o výměře 209 m2 a pozemek 
parc. č. 1294/29 trvalý travní porost o výměře 508m2 vše v k.ú. Měřín za cenu 215.100,- Kč. 
Vzhledem k uvedenému předkupnímu právu doporučuje RM ZM předmětné pozemky za 
požadovanou cenu koupit.Usnesení RM 10-6-13  
 
7. RM projednala dle č.j. 557/13 žádost ŘSD ČR zastoupené společností Jans s.r.o. Ostrovského 253/3 
Praha  o stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení Dálnice D1 modernizace – úsek 17, km 127 
Řehořov – exit 134 Měřín. Dále žádají o souhlas s dočasným záborem pozemků p.č. 1600/1, 1378, 
1566, 2231 a 1510 k provádění prací při modernizaci D1 a o souhlas s vyvolaným kácením dřevin na 
pozemcích p.č. 1378, 1566 a 1510 vše v k.ú. Měřín. RM rozhodla odpovědět žadateli poté, kdy se 
podrobně seznámí s obsahem žádosti. Usnesení RM 10-7-13 
 
8. RM projednala dle č.j. 565/13 žádost Českého svazu chovatelů Z.O. Měřín o povolení pořádání 
výstavy drobného zvířectva ve dnech 22. a 23. 6. 2013 v chovatelském areálu v Měříně. RM rozhodla 
s pořádáním výstavy souhlasit. Usnesení RM 10-8-13 
 
9. RM vzala dle č. j. 562/13 na vědomí sdělení Státního fondu životního prostředí o prodloužení 
termínu do 1.1. 2014 o poskytnutí dotace u akce č. 15905408 „ Mobilní technikou k čistému 
životnímu prostředí“ z OPŽP. Usnesení RM 10-9-13 
 
10. RM vzala dle č.j. 572/13 na vědomí Sdělení Státního fondu životního prostředí o prodloužení 
termínu do 31. 7. 2013 o poskytnutí dotace u akce 12113483 „Zateplení obecního úřadu Měřín“ 
z OPŽP. Usnesení RM 10-10-13 
 
11. RM rozhodla změnit termín(Usnesení RM 9-4-13) pro otevírání nabídek na akci Zateplení úřadu 
městyse Měřín na čtvrtek 27. 6. 2013 od 10,05 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse. Změna 
termínu je v souladu s podanou výzvou na předložení nabídek a v souladu se zadávacími podmínkami 
na výše uvedenou akci. Usnesení RM 10 -11-13 
 
12. RM rozhodla schválit rozpočtové opatření – dar povodněmi postiženému městu Protivín – ve výši 
50.000,-Kč. Usnesení RM 10-12-13 
 
13. RM rozhodla doporučit ZM schválit výměnu centrálního zařízení pro příjem a vysílání internetu. 
Usnesení RM 10-13-13 
 
14. RM bere na vědomí konání pracovní schůzky dne 24.6.2013 zástupců obcí nacházejících se na 
silnici II/602 ve Velkém Meziříčí s účelem možného společného postupu omezení nežádoucí 
kamionové dopravy po jmenované komunikaci. Usnesení RM 10-14-13 
 
15. RM vzala na vědomí výsledek provedené kontroly zpětného odběru elektrozařízení s výsledkem 
bez závad. Usnesení RM 10-15-13 
 
16. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 226/1 a parc. č. 226/2 obojí v k.ú. 
Pustina u Měřína. Usnesení RM 10-16-13 
 
17. RM provedla dle Usnesení RM 8-17-13 místní šetření za účelem posouzení žádosti o úhradu za 
oplocení  pozemku parc. č. 1294/2 v k.ú. Měřín ve výši1375,- Kč. RM na základě místního šetření 
rozhodla žádosti o úhradu nevyhovět. Usnesení RM 10-17-13 
 
************************************************************************* 
 



Kraj Vysočina vyhlásil 10. června 2013 výsledky čtvrtého ročníku soutěže Skutek roku. 

Kulisou slavnostního předávání cen za 24 počinů osob a projektů organizací byly tentokrát 

prostory zámku ve Velkém Meziříčí.  

„Smyslem soutěže je ocenění a především zviditelnění aktivit těch, kteří v uplynulém roce 

vykonali pro kraj něco mimořádného nebo nad rámce svých povinností,“ uvedl Martin Hyský, 

radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. O výsledném 

pořadí skutků rozhodla veřejnost hlasováním.  

V lednu a únoru měla veřejnost možnost nominovat dobrovolné aktivity s jejich realizátory. 

Od 1. března do 15. dubna byly nominace vyvěšeny na internetových stránkách Kraje 

Vysočina a kdokoliv zde mohl pro jednotlivé skutky, rozdělené do deseti oborových oblastí, 

hlasovat. V letošním roce bylo mezi všech sedm desítek nominovaných rozděleno 2000 hlasů. 

Ocenění z rukou členů Rady Kraje Vysočina patřilo pro letošní rok počinům fyzických osob i 

projektům právnických osob, které mají významný přínos pro rozvoj regionu. Vybrané 

projekty organizací postoupí v roce 2014 opět do přeshraničního kola soutěže, kde budou 

srovnávány s projekty spolkové země Dolní Rakousko. Soutěž Skutek roku se koná v rámci 

projektu Angažovanci - Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních 

občanů do rozvoje regionu.  

Oblast kultura a umění 

3. Tereza Motyčková, Měřín Autorka scénáře a organizátorka Měřínského Živého Betléma. 

2. František Břinek, Třebíč 
Stál za obnovením více než 50 let starého kříže u obce 

Domamil, a to včetně financování této aktivity. 

1. 
Emílie Dokulilová a 

Vladimír Dočkal, Okříšky 

Vedoucí Ochotnického divadla TJ Sokol Okříšky. 

Každoročně nastudují se souborem minimálně jednu divadelní 

hru. 

 

        BLAHOPŘEJEME !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UPOZORNĚNÍ RADNICE ! 

 V měsíci červnu byly v Měříně instalovány na dvou stanovištích a to na Náměstí u nákupního 
střediska a na ulici Družstevní u sběrného hnízda kontejnerů , plechové sběrné nádoby na níže 
uvedený textil a obuv. Nádoby jsou označeny logem charity. 
 Do těchto nádob můžete kdykoli - tj. 24 hodin denně,  odevzdat nepotřebný textil , případně 
obuv.  

 Žádáme Vás, abyste tento textil a obuv zabalili do igelitových sáčků 

nebo pytlů pro snadnější manipulaci! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OKÉNKO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY …………. 
 

        Tak jako každý rok i letos  se  přiblížily prázdniny a s nim i doba loučení 

s předškoláky. 

Do první třídy od nás odchází 38 dětí.  Tolik dětí bylo také přijato v květnu  do 

MŠ na volná místa.  Všichni  přejeme těm našim malým školáčkům ať se jim ve 

škole líbí a mají hodné paní učitelky. 

        Zbytek roku probíhal v mateřské škole  podobně, tak jako vždy před 

koncem roku.  

Pohádkou jsme oslavili Den dětí,  vyrazili na výlet  za zvířátky z Madagaskaru  do 

Dolní  Rožínky . Děti ze třídy Skřítků byly zapojeny 

do programu arterapie a muzikoterapie, který bude probíhat i příští rok. 

Byli jsme na návštěvě za domácími zvířaty , u rybníka za vodníkem  

Volšovečkem  a  rozloučili se na obecním úřadě  se všemi  předškoláky. 

Abychom měli všichni na sebe památku, proběhlo i společné fotografování. 

        Na praxi u nás byly dvě mladé šikovné studentky z pedagogických škol 

z Brna a Znojma.  

Řešili jsme s Policií ČR  vloupání do MŠ . Z bezpečnostního  důvodu bylo zrušeno 

„Spaní ve školce“.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Vám všem , krásné prázdniny .        

                                                                Jana Janů 



Zprávy ze základní školy 

 Ve čtvrtek 9. května jsme do školy pozvali maminky, babičky a další příbuzné na besídku 

pořádanou ke Dni matek. Program měli na starosti žáci a učitelé druhého stupně. Ve zhruba 

hodinovém programu se vystřídala taneční čísla, zpěv anglických i českých písniček a scénky plné 

vtipů a převleků. Zaplněná tělocvična tleskala a všem se program – podle jejich slov – moc líbil. 

 V pátek 10. května uskutečnili žáci 3. a 4. tříd exkurzi na naučnou stezku Šebeň. Jde o 

biologicky velmi vzácnou a významnou lokalitu mezi obcemi Jívoví, Bory a Cyrilov. Žije zde asi miliarda 

mravenců ve zhruba 1 300 mraveništích. Naučná stezka měří  2,5 km.  

 

  

V pondělí 13. května se uskutečnil program ke Dni Země pro druhý stupeň. Každý ročník 
dostal jedno konkrétní téma z environmentální oblasti a jeho úkolem bylo splnit celou řadu úkolů. 
Tématem šestých ročníků byli mravenci. Žáci nejprve vyplnili pracovní list s řadou otázek a provedli 
pozorování konkrétního mraveniště v místě svého bydliště. Ve škole pak vytvořili plakát, na kterém 
získané informace zachytili. Na závěr provedli pozorování v lokalitě Šebeň a získané poznatky 
porovnali. Sedmáci se vydali pod Dědkovskou horu, kde shromažďovali informace o vodě v lese – o 
vodních zdrojích, o rostlinách rostoucích v blízkosti vody apod. Osmý ročník se zabýval problematikou 
zpracování dřeva – 8. A navštívila netínskou pilu a seznámila se s výrobními procesy, kterými dřevo 
prochází od okamžiku vytěžení po finální výrobek. Děti z prvního stupně měly svůj Den Země odložen 
kvůli nepříznivému počasí a proběhl 18. června formou plnění úkolů na stanovištích v okolí Měřína. 
Projekt byl spolufinancován z grantového programu Zdravá škola z rozpočtu kraje Vysočina. 
 

         V úterý 14. 5. 2013 proběhla v naší škole tvořivá keramická dílna, které se zúčastnilo dvacet 
dospělých s jedním, dvěma i třemi dětmi. V této keramické dílně nešlo jen o práci s hlínou, ale 
účastníci se seznámili s glazováním  přežahnutého hrnečku. K dispozici měli bílou glazuru a barvami 
malovali různé vzory. Hrnečky a cukřenky  byly připraveny pomocí sádrových forem, které jsme 
pořídili z výtěžku předchozích keramických dílen. Nejen glazování, ale i práce s hlínou a engobami 
lákala děti a rodiče. Vyrobili si několik dalších výrobků. Krásné byly cedulky a jmenovky. Jako vždy i  
tentokrát měla velký úspěch barevná sklíčka, která se sypou přímo na mokrou hlínu. Dílna byla 
zakončena v pozdních odpoledních hodinách. Lektorky  Dana Jeřábková, Jana Kožená, Lenka 
Kuhtreiberová se těší na další spolupráci. 
 

Ve čtvrtek 16.května proběhlo okresní kolo Poháru rozhlasu v atletických soutěžích žáků a 

žákyň 8. - 9. tříd. Pořadatelé - učitelé tělesné výchovy ZŠ Oslavická a ZŠ Školní Velké Meziříčí - ve 

sportovním areálu přivítali více než dvě stovky soutěžících. Ceny věnovala Okresní rada Asociace 

školních sportovních klubů ČR. Dívky skončily na velmi pěkném druhém místě za Gymnáziem Velké 

Meziříčí a chlapci obsadili čtvrté místo. Tomáš Blaha dokonce vyhrál soutěž ve vrhnu koulí a v běhu 

na 60 metrů. 

V pátek 17. května jsme v naší tělocvičně přivítali členy pardubické skupiny historického 

šermu Pernštejni. Přivezli k nám více než hodinový program. V jeho průběhu jsme se seznámili 

s jednotlivými částmi oblečení středověkého rytíře, viděli jsme některé prvky výcviku bojovníků, 

připomněli si české panovníky vrcholného středověku apod. Na závěr vystoupení nám šermíři 



předvedli ukázku svého umění, při které řinčely zbraně. Vystoupení bylo ukončeno historkami 

z činnosti skupiny Pernštejni. Všem se předváděné scénky a akce moc líbily.  

V pondělí 20. května se žáci devátého ročníku vypravili na návštěvu Parlamentu České 

republiky do Prahy. Předem si prohlédli webové stránky obou komor a teoreticky se seznámili 

s prostředím, které je čeká. Na každou komoru měli vyhrazenu hodinu, ve které s průvodci prošli 

jednací sály a přilehlé prostory. Po absolvování prohlídek a krátkém rozchodu se vydali na Hrad, kde 

navštívili katedrálu svatého Víta a baziliku svatého Jiří. 

K posílení znalostí angličtiny organizuje naše škola každý druhý rok zájezd do Anglie. Jeho 

účastníci jsou ubytováni v rodinách, kde musí konverzovat v angličtině, nakupují v obchodech a 

objednávají si jídlo v restauracích. Tyto běžné denní situace ověří jejich jazykové dovednosti a jsou 

motivací k dalšímu studiu jazyka. Letos se na zájezd přihlásil rekordní počet zájemců, proto nakonec 

jeli dvěma autobusy. Součástí zájezdu byla také prohlídka Paříže. V Anglii jsou tradičními zastávkami 

přímořská městečka a zejména Londýn. Zájezd se uskutečnil od 23. do 27. května a všichni účastníci 

byli velmi spokojeni.  

Ve čtvrtek 23. května proběhlo okresní kolo atletického čtyřboje pro žáky a žákyně 8. a 9. 

tříd. Akce se konala na atletickém stadionu ZŠ Školní Velké Meziříčí. Naši zástupci opět vybojovali 

vynikající umístění: 

Celkové pořadí dívky: 
2. místo  Lenka Švestková 
3. místo  Veronika Bartáková 
9. místo  Pavla Jašová 
10. místo  Nikola Syslová 
 
Celkové pořadí chlapci: 
1. místo Pavel Jůda 
9. místo Tomáš Blaha 
 

Pro deváťáky je období po přijímacích zkouškách časem větší volnosti. Každý rok si v jeden  

den vyzkoušejí práci učitele. Tomuto dni předchází několikatýdenní příprava, kdy zpracovávají 

přípravy do hodin, zkoušejí si navzájem učení spolužáků a pak teprve předstoupí před své mladší 

spolužáky na prvním stupni. Letos se tak stalo hned začátkem června. Všichni se své role zhostili se ctí 

a na jejich práci bylo vidět, že se pečlivě připravili.  

  
     V pondělí 10. 5. 2013 proběhly na hřišti a v tělocvičně ZŠ turnaje žáků 2. stupně ve sportovních 

hrách.V kategorii 6. a 7. ročníků se soutěžilo v přehazované a ve fotbalu, sportovci  8. a 9. ročníků změřili síly 

v ringu a v softballu.Do soutěží se zapojila většina žáků z 2. stupně, každá třída sestavila týmy pro obě 

sportovní hry. Body z obou soutěží se pro konečné pořadí  za třídu sečetly. 

     Na závěr sportovního dne  proběhla pro žáky ukázka nové kolektivní hry kin-ballu, kterou budeme hrát v Tv. 

Celé zápolení dopadlo následně: 

 



Kategorie 6. a 7. ročník: 
Přehazovaná:                                             Fotbal: 
1. místo:    6. B     1. místo:  7. A 
2. místo:    7. A                                             2. místo:  6. B 
3. místo:    7. B      3. místo:  6. A 
4. místo:    6. A                                             4. místo:  7. B 
                             
Celkové pořadí:              
1. - 2.  místo:  6. B, 7. A 
3. - 4.  místo:  6. A, 7. B 
 

Kategorie 8. a 9. ročník: 
Ringo:                                          Softball: 
1. místo:  9. A                               1. místo:  9. B 
2. místo:  8. B                               2. místo:  9. A 
3. místo:  9. B                               3. místo:  8. A 
4. místo:  8. A                               4. místo:  8. B 
                         

Celkové pořadí: 
1. místo:  9. A 
2. místo:  9. B 
3. místo:  8. B 
4. místo:  8. A 
 
Ceny pro vítěze  a nové sportovní pomůcky byly spolufinancovány z grantového programu Zdravá 

škola z rozpočtu kraje Vysočina. 

V závěru školního roku nás čeká již jen slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku a předání vysvědčení. 

Všem přejeme krásné prázdniny plné slunce a pohody. 

     Mgr. Iva Kolářová 

     Ředitelství školy děkuje panu Marianu Čížkovi z firmy Pila Čížek za poskytnutí sponzorského datu 

pro ZŠ Měřín. 

   Mgr. Věra Matějíčková 

 

 

 

 

 

 
 
 



Letní tábor v Bílé - poslední volná místa 

  
Kolping  tak jako každý rok pořádá i letos prázdninový tábor pro děti v termínu  
4. - 10. srpna. 
Rekreační středisko Bílá v Beskydech nabízí mnoho leních aktivit : lanové centrum, dětské zábavní 
centrum, jízda čtyřsedačkovou lanovkou, Pytláckou stezku, Jelení koutek a další. Tábor je pojišten, je 
zajištěn dohled zkušeného zdravotníka a proškolených vedoucích. Táborový pobyt splňuje všechna 
nařízení a vyhlášky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a je pořádán v hotelovém zařízení. 
Informace vám poskytne hlavní vedoucí tábora  Mgr. Hana Pacalová tel.: 606 907 710, 731 712 530. 
  
Za KR Měřín: Karel Pacal 

 

MÍSTNÍ KNIHOVNA OZNAMUJE …….. 
 
 V DOBĚ  OD  1.ČERVENCE  DO  13. ČERVENCE  2013  BUDE  KNIHOVNA  
 
Z  DŮVODU  DOVOLENÉ  UZAVŘENA. 

 
 

Kabelová televize zveřejňuje dopis majitele vysílacích práv pro KT Měřín. 
Vážený pane starosto, 
 s politováním vám musím potvrdit, že ani po téměř ročním vyjednávání o podmínkách na prodloužení 
licence na šíření programu NOVA SPORT se nám s vlastníkem licence ( CET 21) nepodařilo sjednat 
rozumné podmínky pro další pokračování naší licence na distribuci programu . V důsledku toho končí 
dnem 30.6. práva Nej TV na distribuci tohoto programu v kabelových sítích NejTV.  
Vzhledem k tomu, že tento program je šířený na základě naší končící smlouvy i ve vaší kabelové síti, 
tak se na něj bohužel vztahují stejné podmínky a od 1.7.2013 jej dále nelze v síti pod naší smlouvou 
vysílat. V souvislosti s tím je naší povinností vrátit majiteli licence přístupové karty do přijímačů. 
Prosím o předání karty našim pracovníkům panu Indrovi, nebo řediteli pobočky v Havlíčkově Brodě 
panu Krejčímu 
Jsme si vědomi, že za léta fungování kabelové televize si na tento program řada uživatelů kabelovky 
již zvykla a bude ho v programové nabídce postrádat, nicméně je také známo, že CET 21 po spuštění 
nového kanálu FANDA řadu sportovních akcí přesunula do tohoto (zatím bezplatně) šířeného 
programu. 
S ohledem na nepříznivý vývoj jednání s CET 21 jsme se v rámci sítí NejTV zamýšleli nad možnou 
náhradou tohoto programu a máme pro sítě NejTV připravené řešení v podobě náhrady programu 
Nova Sport dvěma sportovními programy Sport 1 a Sport 2, na která jsme již získali distribuční práva 
od 1.7. t.r.  
S pozdravem 
Lubomír Soukup 
 
 Z důvodu zkvalitnění příjmu programu v DVBT (Digital) bude provedena změna kanálu 
AXN – bude nově na S 15   a   BBC – bude nově na S 16. 
 Digitální programy budou nově na kanálech : 
MUX  1 – 28  MUX  2 – 30      MUX SL 1 – 33   MUX  SL 2 – 34 
  
Termín změny bude oznámen na infokanále. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Jaký byl letošní  42. ročník Měřínské padesátky. 

 

Počasí letos naznačovalo, že nebude to z nejlepších. Přesto se měřínští turisté připravovali na 

vysokou účast, tak jako byla v posledních letech  a udělali dobře.  

Jako mávnutím kouzelného proutku se v sobotu ráno počasí umoudřilo, občas vysvitlo i 

slunko, chvílemi bylo  zataženo, ale déšť  počkal až do odpoledních hodin a jenom pár opozdilců na 

delších trasách okusilo mokro v botách. Jenom večerní program s hudbou se musel zrušit úplně, ale 

ani to neubralo nic na spokojenosti.  

Měřínská padesátka se v posledních letech stala pojmem a řadí se mezi turistické akce 

s nejvyšší účasti v oblasti Vysočina, a to zejména účasti cykloturistů. Všichni milovníci pochodů a 

cyklojízd se již předem připravují a těší se na svoji příležitost. Je z čeho vybírat.   

Pěší turisté mají na výběr trasy 15, 25, 35 a ti nejzdatnější  50 kilometrů. Cykloturisté mají 

ještě větší výběr tras, 25, 45, 65, 85 a již druhý rok také trasy 100 kilometrů. Je až obdivuhodné kolik 

účastníků si zvolilo ty nejtěžší trasy,  pěší  trasy 35 a  50 km celkem 30 chodců a cyklotrasy  85 a 100 

km absolvovalo  30 cyklistů. Celkem se naší turistické akce zúčastnilo 454 účastníků, z toho 183 

pěších a 271 cyklistů. Nejvyšší účast měla pěší trasa 15 km – 108 účastníků a cyklotrasa  25 km 111 

účastníků. 

 O účast všech účastníků se staralo celkem 50 pořadatelů. Jednak přímo na startu a v cíli při 

výdeji pokynů a mapek, při poskytování občerstvení na fotbalovém stadionu TJ Jiskra Měřín, ale také 

přímo na trasách jako kontrola a občerstvení. V cíli všichni účastníci dostali již tradiční gulášovou 

polévku, diplom o účasti na akci a další pozornosti.  

Na turistickém pochodu Měřínská padesátka je také možné plnit Oblastní turistický odznak 

Velkomeziříčsko, který nespočívá jenom v tom, že po splnění podmínek obdrží účastník odznak, ale 

průvodce – záznamník nás především seznámí s těmi nejzajímavějšími místy v našem mikroregionu – 

Velkomeziříčsko.  

Po závodě byly účastníkům v oblastní a celostátní cyklosoutěži předány diplomy a věcné 

odměny za umístění. V závěru předávání turistických ocenění obdržel předseda KČT Jiskra Měřín  

prof. JUDr. Josef Fiala vysoké turistické vyznamenání za celoživotní přínos pro turistiku - Čestný 

odznak KČT.  

Závěrem výbor odboru KČT Jiskra Měřín  děkuje všem účastníkům, pořadatelům a také 

sponzorům za účast a pomoc na 42. ročníku Měřínské padesátky. Současně  všechny srdečně zveme  

nejen na  43. ročník Měřínské padesátky, který se bude konat za rok 7. června, ale také na naší 

oblíbenou silvestrovskou akci Novoroční výstup na Dědkovskou horu.  js. 

 



Dětský den v Pustině 

    8. června 2013 proběhl v Pustině již tradiční Dětský den. Zúčastnilo se 160 dětí a jejich rodiče. 

Pořadatelé připravili spoustu atrakcí. Děti s rodiči chodily po předem připravených   

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

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

účasti hasičů z Měřína. Dále jistě nezapomenou na velmi oblíbené stanoviště střelby ze vzduchovky 

na terč. 

     Na hřišti v Pustině mohly děti využít skákací hrad a nově i dětskou skluzavku. 

Na vedlejší louce si mohli všichni vyzkoušet jízdu na koni a střelbu z luku. Další zajímavostí byl příjezd 

Zdravotnické záchranné služby z Velkého Meziříčí, která předvedla postup záchrany raněných při 

havárii auta. Jako již tradičně přijela policie z Velkého Meziříčí, která poskytla auto a jeho vybavení 

k volné prohlídce. Později přijela jihlavská policie ve voze Wolkswagen Passat a také policejní 

motocykl. Oba tyto stroje si každý mohl prohlédnout. Toto se dětem velmi líbilo. V průběhu 

odpoledne proběhly soutěže přetahování lanem a běh v pytlích. 

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

Hlavní cenou byla dětská motorová čtyřkolka. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Měřín se zapsal do historie E.ON Junior Cupu.  

díky penaltovým rozstřelům 

Fotbalový turnaj desetiletých hráčů E.ON Junior Cup má za sebou 14. regionální kolo, které 

hostil 15. června 2013 Měřín na Vysočině. Do zářijového Velkého finále postoupila po 

napínavém finále Jihlava. Velké drama nabídlo hlavně individuální ocenění.  

FC Vysočina Jihlava – FC Velké Meziříčí. Souboj těchto klubů mohli diváci vidět jak v 

základní skupině, tak i ve finále. První duel zvládlo lépe Meziříčí, které vyhrálo 8:5 a věřilo si 

i na finálový zápas. Jihlavští ale do utkání vstoupili hodně aktivně a brzo vedli o několik 

branek. Meziříčí poté dokázalo zabrat a ztrátu začalo stahovat. Naštěstí pro Vysočinu se před 

koncem utkání probudili její střelci a třemi rychlými góly odpor soupeře definitivně ukončili. 

Jihlava svého soka zdolala 12:8. „Finále bylo o síle a vytrvalosti. Měli jsme toho víc, proto 

jsme zvítězili,“ uvedl trenér FC Vysočina Jihlava Jiří Novický. 

 Jihlava, Meziříčí a celkově třetí SFK Vrchovina dostaly od pořadatelské společnosti E.ON 

kompletní sadu dresů. Dále si každý jedinec odnesl mimo jiné míč značky PUMA a tašku 

plnou dárků. Ceny čekaly i na nejlepší jedince. Nejvíce branek vstřelil Jakub Novotný (SFK 

Vrchovina), který rozvlnil síť 19krát. 

Nejlepšího hráče a brankáře vybírali trenéři jednotlivých mužstev. Po dvou nominacích na 

gólmana získali Lukáš Hudeček (Vrchovina), Tomáš Pospíchal (Jihlava) a Dominik Hegner 

(Velký Beranov). Na brankáře stříleli fotbalisté nominovaní na nejlepšího hráče. Poprvé v 

historii E.ON Junior Cupu se stala událost, že každý trenér zvolil jiného hráče. Výsledkem 

tedy byl rozstřel z dvanácti fotbalistů. 

Všichni hráči i diváci se mohli vyřádit na atrakcích v rámci doprovodného programu. Rodiny 

mezi sebou soupeřily v E.ON Rodinném turnaji, děti se vydováděly v E.ON Fotbalovém 

parku a svou práci s míčem ukazovali soutěžící v Energy Freestyle fotbálku. Kategorii 

zkušených vyhrál Stanislav Švestka, který kromě postupu do Velkého finále získal i týdenní 

zapůjčení elektromobilu smart fortwo ed. 

Měřín, který se umístil na pěkném 7. místě nastoupil v sestavě: 

 
Bartušek Jakub 3                           

 

  
Dobejval Lukáš 2 Pažourek Michal 15   

  Franěk Jakub 4 Rohovský Vít 9   

  Hubený Michal 8 Svoboda Josef 7   

  Jaša Michal 6 Svoboda Ondřej 14   

  Kuřátko Tomáš 5 Zdvihal Šimon 1   

  Lavičková Barbora 12   

  Lavičková Tereza 13   

  Malec Petr 11   

  Malec Vojtěch 10   

  Munduch Ondřej 1   



Konečné pořadí týmů E.ON Junior Cup 2013 – Měřín: 
1. FC Vysočina Jihlava 

2. FC Velké Meziříčí 

3. SFK Vrchovina 

4. ČAFC Praha 

5. FK Pelhřimov, o.s. 

6. Slavoj TKZ Polná 

7. Jiskra Měřín 

8. TJ Družstevník Velký Beranov 

9. A.F.C. Humpolec 

10. Sokol Předín 

11. Sokol Želetava 

12. TJ Sokol Radostín nad Oslavou 

Nejlepší hráč: Radim Michálek (Sokol Předín) 

Nejlepší střelec: Jakub Novotný (19 branek, SFK Vrchovina) 

Nejlepší gólman: Tomáš Pospíchal (Vysočina Jihlava)     

Zdroj: eonrodinný fotbálek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V SOBOTU 10. SRPNA 2013 SEHRAJÍ 

MĚŘÍNŠTÍ FOTBALISTÉ 

VZPOMÍNKOVÝ ZÁPAS NA NAŠE FOTBALOVÉ KAMARÁDY 

K UCTĚNÍ JEJICH PAMÁTKY. 

NA TRÁVNÍKU UVIDÍTE MUŽSTVO STÁVAJÍCÍ 

„STARÉ GARDY“ PROTI VÝBĚRU HRÁČŮ, 

KTEŘÍ HRÁVALI O PÁR LET DŘÍVE. 

ZÁPAS ZAČÍNÁ V 15.00 HOD.  

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, VSTUP ZDARMA. 

PO SKONČENÍ ZÁPASU NÁSLEDUJE ZÁBAVA 

SE SKUPINOU XL MUSI 



  
  FARNÍ   OKÉNKO ……. 

 
Změna faráře 

Jak je již asi známo s rozhodnutí našeho diecézního biskupa odcházím z farnosti Měřín. 
Pan biskup si přeje, abych od září vykonával novou službu v církvi a to spirituála na 
brněnském biskupském gymnáziu v Brně a správce kaple Srdce Ježíšova při 
biskupském gymnáziu v Brně. Změna kněží či jáhnů ve farnosti není jenom jakousi 
osobní záležitostí toho dotyčného člověka, ale je to především rozhodnutí a projev 
odpovědnosti biskupa za dané místo. On je tím, který posílá na to či ono místo své 
spolupracovníky. A nebo zase odtud někoho posílá jinam. To proto, že to vidí jako dobré 
před Bohem. Jako nový farář  zde bude od poloviny srpna působit P.Josef Havelka 
dosud působící na Petrinu v Brně. 

Chci z tohoto místa poděkovat za vše dobré, za vaše modlitby a oběti. Zvláště chci 
poděkovat všem kteří jste jakýmkoli způsobem ať už finančně, brigádnicky či  
duchovně pomáhali a nadále pomáháte při opravách farní budovy. Bez Vaší pomoci 
by toto vůbec nebylo možné. 

Ať vás všechny provází Boží požehnání.  

                                                   +  P. Blažej Hejtmánek, farář 

MATRIKY VYPRAVUJÍ 
 

KŘTY 
Hynek Bartoš z Radenic                                             09.06.2013 
POHŘBY 
 Alois Střecha z Měřína                                  *1932      17.05.2013 
SVATBY 
Ivoš Kujínek z Jersína a Lenka Jašová z Pavlínová  15.06.2013 

 

 

Z KALENDÁŘE FARNOSTI 
29.06.2013   Slavnost Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze 
05.07.2013   Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy 
28.07.2013   Poutní slavnost sv. Anny v Jersíně 
15.08.2013   Slavnost Nanebevzetí Panny Marie  
01.09.2013   Poutní slavnost v Chlumku 
 

Krátké zprávy 
 Poutní mše sv. 28.07.2013 v Jersíně a 01.09.2013 v Chlumku bude v 11.00 hod.. 

 

           PODĚKOVÁNÍ 
 Děkujeme touto cestou panu  p.Blažeji Hejtmánkovi za všechnu práci, kterou vykonal během 
svého působení nejen v naší farnosti, ale v celé obci. Přejeme mu hodně zdraví a sil v jeho novém 
místě. 
    Za městys Měřín Ing.Jiří Servít , starosta, Ivo Rohovský, místostarosta 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
AKCE   RADNICE ……… 
 

Dne 26.05.2013  proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Měřína slavnostní přivítání 
narozených občánků mezi spoluobčany našeho městyse . Přivítali jsme celkem    10 dětí    narozených  
koncem roku 2012 - a v prvním čtvrtletí roku 2013 -   4 děvčátka – Marie, Francesca Anna,Viktorie, 
Monika  a  6 chlapečků– Lukáš, Jan, Ivo, Matyáš,Jakub, Tomáš.  
 
 Ke slavnostní atmosféře přispěl také kulturní program , který si připravily děti z mateřské 
školy Měřín s paní učitelkou Štreitovou a děti z pěveckého a hudebního kroužku  LŠU pod vedením 
paní Krejzlové.  
 Maminky byly na závěr obdarovány kytičkou a dárečky pro svá děťátka. 
 
 

V úterý 25.6.2013 proběhlo v obřadní síni městyse Měřín rozloučení dětí mateřské školy, 

které půjdou po prázdninách do základní školy. Kromě oficiální části se s dětmi přišli rozloučit i 

šaškové Šášek a Mášek . Oba klauni děti vyzkoušeli ze základních znalostí, sehráli scénky a společně 

s dětmi si zazpívali a zatančili. Na závěr děti obdržely od Městyse Měřín malé dárečky a pamětní listy . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Ve středu 26. června 2013 se v obřadní síni uskutečnilo slavnostní předávání posledního 
vysvědčení žákům devátých tříd.  45 deváťáků se rozloučilo se  se svými třídními učitelkami za účasti 
zástupců školy a městyse Měřín. Obě třídy doplnily tento obřad svým kulturním programem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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, stanovení tržní ceny 

(pro dědické řízení, daň z převodu nemovitostí na FÚ) 

- vypracování všech druhů smluv (kupní, darovací, směnné, nájemní) 

-  poradenství; právní servis; inzerce 

 

Z NAŠÍ NABÍDKY NA PRODEJ VYBÍRÁME: 

- panelový byt 2+1  (v os. vlastnictví) na ul. Čechova ve Vel. Meziříčí  

- RD v Černé u Měřína (částečná rekonstrukce nutná) 

- RD v Radostíně n. Osl. (dům v rekonstrukci) 

- chatu na „Americe“ ve Vel. Meziříčí; chatu ve Svařenově (u řeky) 

- RD ve Vídni; RD v Netíně; rozestavěný RD v Uhřínově 

- pozemky ke komerčním účelům ve Vel. Meziříčí  

- dům na ul. Podhradí ve Vel. Meziříčí (výrazná sleva na 1,3 mil. Kč) 

- garáž na ul. Čermákova ve Vel. Meziříčí  

- halu v průmysl. zóně ve Vel. Meziříčí 

 

K PRONÁJMU NABÍZÍME: 

- byt 2+1 na ul. Kolmá ve Vel. Meziříčí 

- objekt bývalé pekárny v Měříně (blízko centra) 

- rodinný dům se zahradou na ul. Zahradní v Měříně 

- prodejnu 145 m2 s výlohami, v přízemí na ul. Podhradí ve 

Vel. Meziříčí (možnost využití jako kanceláře) 

- kanceláře na ul. Třebíčská a ul. Hornoměstská ve Vel. Meziříčí 

- bývalé průmyslové prodejny  (v okrese Žďár nad Sázavou) 

 

PRO SVÉ KLIENTY HLEDÁME: 

- chaty, chalupy, rod. domy na Vysočině 

- rod. domy a byty ve Vel. Meziříčí a okolí 

 

„Jediná realitní kancelář působící na trhu s nemovitostmi ve 

Velkém Meziříčí a okolí od roku 1991!“  
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