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Z p r á v y   z    r a d n i c e 
 

USNESENÍ č.    3/2010 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍNA, KONANÉHO DNE 30.6.2010 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍNA : 
 
I.SCHVALUJE: 
1.   Zprávu o činnosti kontrolního výboru. 
2.   Zprávu osadního výboru. 
3.   Rozpočtové opatření 3/2010. 
4.   Darovací smlouvu mezi městysem Měřín a SVK Žďársko - převedení vodovodů a  
      kanalizace dle žádosti VAS, a.s. do majetku SVK   Žďársko. 
5.   Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. JI/ZR/2009/296 se zhotovitelem COLAS CZ, a.s. 
6.   Vícepráce 2 dle soupisu provedených prací a dodávek COLAS CZ, a.s. 
7.   Opravu místní komunikace ul. Černická. 
8.   Úplatný převod pozemku p.č. 459 v k.ú. Měřín do majetku městyse Měřín. 
9.   Úplatný převod pozemku p.č. 1605 v k.ú. Měřín do majetku městyse Měřín. 
10. Směnu části pozemku p.č. 1661/1 za p.č. 1661/4 v k.ú. Měřín. 
11. Výkup pozemku p.č. 1079/3 v k.ú. Měřín do vlastnictví městyse Měřín. 
12. Výkup pozemku p.č. 565/4 v k.ú. Měřín do vlastnictví městyse Měřín. 
13. Výkup pozemku p.č. 187/17 a části pozemku p.č.127 a 126/4  v k.ú. Měřín do  
      vlastnictví městyse Měřín za cenu 5,-Kč/m2. 
14. Realizaci regulace veřejného osvětlení – 1. Etapa stanoviště Poštovní. 
15. Počet  členů ZMM pro volební období 2010-2014. 
16. Výši odměn Komise pro výstavbu a rozvoj městyse. 
17. Výši odměny správci rybníka Nový za rok 2010. 
18. Realizaci akce a spoluúčast na akci „ Osvětlení rizikových míst městyse Měřín 
     s přípravou pro kamerový systém“. 
19. Smlouvu mezi městysem Měřín a SVK Žďársko na akci „ Měřín – rekonstrukce  
     kanalizace ul. Poštovní, Za Hřbitovem a Zahradní“ 

 

II. NEPROJEDNALO : 
 
    1.Prodej pozemku p.č. 310 v k.ú. Měřín. 
 
III. BERE NA VĚDOMÍ 
  1.     Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání ZMM 
  2.     Informace z jednání rady městyse 
  3.     Dodatek č.1 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy. 
  4.     Úpravy Strategického rozvojového dokumentu městyse Měřín na léta 2010-2014 
  5.     Cenovou kalkulaci na výrobu pamětní desky k uctění padlých v 1. a 2. světové válce. 
 

IV. POVĚŘUJE : 
 
  1.Starostu městyse jednáním s E.ON Distribuce, a.s. o jiné variantě  připojení k distribuční soustavě 
      na ulici Příčná. 
 
       Ing. Jiří Servít 
       starosta v.r. 

 



 
Výpis z jednání rady městyse konaného dne 12.7.2010 

Rada městyse Měřína : 

- vzala na vědomí zprávu o činnosti ŠUM za rok 2009, 
- schválila zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 565/4 v k.ú. Měřín, 
- vzala na vědomí žádost Jaroslava Holého o pronájem pozemku městyse na 

provozování atrakcí – pouť 2011. Bude rozhodnuto do konce roku 2010, 
- schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.2010 mezi městysem Měřín a 

firmou Firesta. Dodatek řeší změnu zastoupení firmy a změnu bankovního 
účtu, 

- schválila aktualizaci podmínek pro umisťování seniorů v Penzionu městyse 
Měřín, 

- schválila aktualizaci podmínek pro poskytování pečovatelské služby – Penzion 
Měřín, 

- schválila Směrnici č.12 pro závodní stravování zaměstnanců s účinností od 
7.7.2010, 

- vzala na vědomí Zápis z kontroly správních poplatků provedenou Finančním 
úřadem ve Žďáru nad Sázavou, 

- vzala na vědomí plnou moc Ředitelství silnic a dálnic ČR, kterou zmocňuje 
projekční kancelář PRIS Brno k zabezpečení akce Rekonstrukce dálničního 
mostu na ul. Černická. K odsouhlasení navrženého řešení pověřuje rada 
stavební komisi, 

- vzala na vědomí výpověď Smlouvy o poskytování odborných knihovnických 
služeb a ukončení spolupráce k 31.12.2010 z důvodu úbytku pracovních sil, 

- schválila vyhotovení leteckých snímků Měřína a Pustiny od firmy Studio Tulák, 
- vzala na vědomí nabídku přípravy projektové žádosti na zatepletní budovy ZS 

a DPS. Rada pověřila starostu a místostarostku projednáním nabídky 
k programu ZMM, 

- vzala na vědomí provedení inspekce kvality sociálních služeb Krajským 
úřadem kraje Vysočina ve dnech 11.-13.8.2010, 

- schválila znění mandátní smlouvy mezi městysem Měřín a Vl.Doležalem o 
výkonu stavebního dozoru na stavbě „Pevná fotovoltaická elektrárna ZŠ 
Měřín“. Smlouva bude podepsána po uzavření smlouvy s dodavatelem 
stavebních prací. 
 

 
Výpis z jednání rady městyse konaného dne 4.8.2010 

Rada městyse Měřína : 

- schválila metodiku postupu při přijímání nových pracovního do pracovního 
poměru pro služby penzion Měřín, 

- vzala na vědomí žádost o úhradu nákladů na deratizaci. Náklady musí hradit 
majitel nemovitosti, 

- vzala na vědomí žádost o skácení smrku na novém hřbitově. Žádost bude 
řešena v době vegetačního klidu, 

- vzala na vědomí žádost o odkup pozemků p.č. 231/6 a 231/7 v k.ú. Pustina za 
účelem odvodnění pozemku. Bude zveřejněn záměr prodeje pozemku p.č. 
231/6. Rada doporučuje ZMM tento pozemek prodat, 



- vzala na vědomí žádost o zapsání p.č. 192, 193, 194/1 a 1344/22 v k.ú. Měřín 
jako stavební pozemky do územního plánu. Žádost bude předána zpracovateli 
územního plánu, 

- schválila znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu mezi městysem Měřín a E.ON Distribuce a.s. na přípojku 
nízkého napětí k rod. domku na ul. Černická, 

- vzala na vědomí investiční záměry na rok 2011 a následující SVK Žďársko, 
- schválila zveřejnění záměru pronájmu rybníka Nový, 
- schválila znění žádosti na změnu investora stavby kanalizace a vodovodu RD 

Balinka z městyse Měřín na SVK Žďársko, 
- schválila znění žádosti na SVK Žďársko o provedení výběrového řízení na 

kaci prodloužení hlavního řadu kanalizace a vodovodu Pustina, 
- doporučila ZMM podat žádost o převod pozemku p.č. 501/2 v k.ú. Měřín dle 

zákona č. 92/1991 Sb. na Pozemkový fond. Jedná se o pozemek u penzionu, 
- vzala na vědomí smlouvu o dílo mezi městysem Měřín a Aqa-Clean Jihlava na 

vypracování projektové dokumentace kanalizace Pustina. Rada doporučuje 
ZMM tuto smlouvu schválit, 

- schválila smlouvu o dílo na výrobu virtuální prohlídky městyse s firmou Malach 
Březník, 

- schválila znění mandátní smlouvy mezi městysem Měřín a Ing. Veselou na 
Osvětlení rizikových míst městyse Měřín s přípravou na kamerový systém. 
 

 

 

 
Výpis z jednání rady městyse konaného dne 25.8.2010 

Rada městyse Měřína : 

- nové znění cílové skupiny pro pečovatelskou službu – Penzion Měřín a 
zásady pečovatelské služby. Dále schválila cílovou skupinu, pro kterou 
pečovatelské služba není schválena, 

- schválila zveřejnění záměru nové verze veřejného závazku a zveřejnění na 
webových stránkách,  

- vzala na vědomí dohodu o organizaci a provozu mateřské školy v roce 2010, 
- vzala na vědomí žádost ZO Českého svazu chovatelů o zakoupení výstavních 

klecí. Rada rozhodla řešit tuto žádost v rozpočtu na rok 2011, 
- záměr pronájmu rybníka Nový byl vyvěšen 11.8.2010, 
- vzala na vědomí sdělení Pozemkového fondu ČR k uzavření kupní smlouvy 

na p.č. 459 – zahrada č.p.101 a pověřila starostu podpisem smlouvy, 
- vzala na vědomí stížnost- č.j. MM-584/10, která není v kompetenci rady,  
- vzala na vědomí žádost o posouzení terénu za zahradami v ulici Luční. 

Rada pověří stavební komisi posouzením daného stavu, 
- schválila podání žádosti na 1 pracovníka na VPP od 1.11.2010, 
- schválila členy komise na výběr dodavatele na akci „Osvětlení rizikových míst 

městyse Měřín s přípravou na kamerový systém“ ve složení : Vladimír Doležal, 
Ivo Horák, Ivo Rohovský, Ing. Hana Veselá a náhradníky : Josef Benda, Anna 
Oulehlová, Vojtěch Horák , Mgr. Hana Smejkalová, 

- schválila účast na tradiční soutěži 4 měst „ O 4 klíče k velkomeziříčské bráně“ 
( 4.9.2010) v tomto složení : Fr. Panáček, A. Hnízdilová,  A. Ekslerová, 



J.Láznička. Rada dále schválila výdaje s touto soutěží spojené pro město 
Velké Meziříčí i jednotlivce, 

- schválila spolupráci s paní Bc.Věrou Hradovou s vysokoškolským vzděláním 
se specializací „ Sociální pedagogika v rozsahu vykonávaných peč. služeb – 
penzion“ formou dohody o provedení práce, 

- vzala na vědomí inspekční zprávu o výsledku inspekce poskytování sociálních 
služeb. Inspekce byla provedena v Penzionu Měřín od 11.8. do 13.8.2010. 

I n f o r m a c e   z   r a d n i c e … 

ODPADY :  

Žádáme občany, aby nepotřebný odpad neukládali do kontejnerů umístěných u starého a nového 

hřbitova. Využívejte sběrný dvůr. Odpad ze zahrádek, prosím , kompostujte! 

 Podnikatele upozorňujeme, aby svůj odpad likvidovali vlastním odvozem. Nenaplňujte 

obecní  kontejnery ! 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ : 

Upozorňujeme maminky s dětmi, že pokud prší a vybavení dětského hřiště je mokré, bude 

vždy hřiště uzavřeno! 

 Vážení rodiče ! 

Podařilo se nám vybudovat pěkné dětské hřiště se zázemím pro maminky s malými dětmi. 

Škoda, že musíme psát text, který se nám vůbec nelíbí.  

Dochází totiž k tomu, že hřiště navštěvuje starší mládež (přesně víme o koho jde) i s větší 

váhou, která se dopouští nevhodných zábav. Toto všechno máme podchyceno kamerou, tedy lze to 

dokladovat. Starší kluci se vozí na lanovce po dvou, lehají se nebezpečně pod lanovku při jízdě 

druhých, houpají se na dětských houpačkách ve stoje, ničí květiny v truhlících u zdravotního střediska 

a házejí účelově kameny. Na napomenutí starších občanů nereagují, jsou drzí a malé děti se jich bojí. 

Pokud se nevhodné chování dětí bude opakovat, přeneseme odpovědnost na rodiče a budeme 

požadovat náhradu škod. Nezapomínejte, že máme přehled. Ostatní rodiče prosíme, napomínejte i 

cizí děti. 

VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NA ULICI Poštovní, Zahradní a Za Hřbitovem 

 Výstavba nabrala určitého zpoždění z důvodu výskytu kamenného lože naproti budově 

sokolovny, kde při použití hydraulického kladiva by mohlo dojít k poruše statiky přilehlých domů. 

Na základě rozhodnutí přivolaného statika dojde k chemickému trhání tohoto masivu, kde nejde 

odhadnout další časový harmonogram.  Stejně tak i ulice Poštovní je v mírném zdržení vzhledem 

k velkým dešťům v začátku stavby. 

Celá stavba je dozorována odborníkem z SVK Žďársko a každý týden na kontrolních dnech 

konzultována.  

 



KABELOVÁ TELEVIZE 

 V měsíci říjnu dojde k rozšíření další digitální programové nabídky – MULTIPLEX 2 z vysílače 

KOJAL Brno o programy NOVA , NOVA CINEMA, PRIMA, PRIMA COOL  a v jednání je možno příjmu 

kulinářského programu TV PAPRIKA. 

OPRAVA SILNICE  - ulice Černická 

 Zastupitelstvo městyse na svém jednání rozhodlo o opravě ulice Černická novou technologií. 

Oprava byla zahájena, bohužel  však výsledky oprav nenaplnily očekávání u této technologie a proto 

byly práce zastaveny a nebudou firmě uhrazeny. Pokračují další jednání o nápravu a případné 

znovuzahájení oprav. 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  

V měsíci září začne rekonstrukce osvětlení  na ulici Jihlavská, Růžová, Černická a nájezdu na 

dálnici D1. Rekonstrukce bude probíhat za pomoci vysokozdvižné techniky a proto prosíme o 

opatrnost při projíždění staveniště. 

PUSTINA 

V měsíci září současně bude zahájena stavba : Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu 

v místní části Pustina. Jedná se o napojení stávajících šaten na hřišti a dvou rodinných domků. 

AUTOBUSOVÉ DOPRAVA 

 Od 1.9.2010 je zahájena autobusová doprava mezi Pustinou a Měřínem.  Autobusová 

zastávka se nachází u kapličky na návsi. Autobus jezdí podle vyvěšeného jízdního řádu. 

STAVEBNÍ MÍSTA - BALINKA 

 Městys Měřín prodává dva stavební pozemky v lokalitě Balinka za cenu 400,-Kč/m2. 

1. Stavební pozemek – výměra :  792 m2 

2. Stavební pozemek – výměra :  717 m2. 

Bližší informace na radnici. 

PRÁZDNINY KONČÍ !  

 Někdo lituje, ale prvňáčci se určitě těší, protože je čekají samé příjemné zážitky a hodné paní 

učitelky.  

Tyto věty platí rovněž o dětech, které půjdou do mateřské školy. Možná trochu pláče 

zpočátku maminky ponesou těžce, ale určitě se nemusí bát. Děti jsou šikovné a chytré bytůstky a 

rychle si zvyknou na nové prostředí.    Přejeme všem dětem hodně elánu a úspěchů. 

 



Kamionová doprava v Měříně 

 Na základě četných stížností občanů bylo ve spolupráci s obcí  Stránecká 

Zhoř vyvoláno jednání mezi firmou Lidl, městysem Měřín a obcí Stránecká Zhoř 

za účelem změny dopravního značení ke sjezdu do areálu Lidl. 

 Přikládáme znění dopisu se žádostí, která byla odeslána na firmu Lidl . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Spotřebitelské značky 
 
Zdroj: Sdružení obrany spotřebitelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ – 15.-16.10.2010 

 

Úřad městyse Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků 

Podle § 15 písm,. g) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 

Sb. o provedení některých ustanovení zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „vyhláška“) sděluji, 

ustanovení 2 volebních okrsků se sídlem Měřín, Náměstí 106 

pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16.10.2010. 

V Měříně dne 30.8.2010 

        Ing. Jiří Servít, starosta  

 

Kandidáti pro volby do zastupitelstva městyse Měřín konané ve dnech 
15.-16.10.2010 

  

          

 Občanská demokratická strana       

Pořadí Titul Jméno příjmení Věk  Povolání Obec, část Polit.strana   

1. Ing. Jiří Servít 47 starosta Měřín ODS   

2.  Ivo Rohovský 63 stavební technik Měřín ODS   

3. Mgr. Petr Matějíček 33 právník Měřín bez politic.přísl.   

4.  Jana Janů 49 ředitelka MŠ Měřín bez politic.přísl.   

5.  Milan Krejčí 61 podnikatel Měřín bez politic.přísl.   

6. Ing. Jaroslav Sysel 67 zemědělský inženýr Měřín ODS   

7. Mgr. Věra Matějíčková 57 ředitelka ZŠ Měřín ODS   

8.  Josef Motyčka 56 podnikatel Měřín bez politic.přísl.   

9. Mgr. Iveta Hlávková 44 zástupce ředitele ZŠ Měřín bez politic.přísl.   

10.  Jan Vrba 54 podnikatel Měřín bez politic.přísl.   

11.  Zdeněk Hlávka 46 podnikatel Měřín bez politic.přísl.   

12.  Dagmar Simandlová 45 asistent pedagoga Měřín ODS   

13.  Marie Krejčová 45 vedoucí prodejny Měřín bez politic.přísl.   

14. Ing. Marie Trojanová 40 TH pracovník Měřín bez politic.přísl.   

15.  Jiří Indra 58 elektrotechnik Měřín bez politic.přísl.   

 

 

 

   



 Česká strana sociálně demokratická    

        

Pořadí Titul Jméno příjmení Věk  Povolání Obec, část Polit.strana 

1.  Anna Oulehlová 59 učitelka Měřín bez politic.přísl. 

2. RNDr. Ivana Hloušková 53 učitelka Měřín bez politic.přísl. 

3. PaedDr. Ladislav Novotný 65 odborný učitel Měřín bez politic.přísl. 

4. Ing. Josef Krčál 38 manažer Měřín bez politic.přísl. 

5. Ing. Josef Stockinger 56 ekonom Měřín bez politic.přísl. 

6.  Jaroslav Kryštof 67 revizor tlakových kotlů Měřín bez politic.přísl. 

7.  Pavel Kundela 52 podnikatel Měřín bez politic.přísl. 

8.  Karel Švejda 46 technik Měřín bez politic.přísl. 

9.  Jan Vencálek 57 řidič hromadné dopravy Měřín bez politic.přísl. 

10.  Pavel Dvořák 25 pracovník VEZEKA Měřín bez politic.přísl. 

11.  Yvona  Fundová 44 ekonomka Měřín bez politic.přísl. 

12.  Vlastimil Šula 37 zámečník Měřín bez politic.přísl. 

13.  Jiřina Nožičková 69 úřednice Měřín bez politic.přísl. 

14.  Marie Vencálková 54 prodavačka Měřín bez politic.přísl. 

15.  Lukáš Vidlák 27 pracovník firmy Shell Měřín bez politic.přísl. 

 

 

 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová   

        

Pořadí Titul Jméno příjmení Věk  Povolání Obec, část Polit.strana 

1.  Karel Pacal 41 OSVČ Měřín KDU-ČSL 

2. Mgr. Hana Smejkalová 42 lékárnice Měřín bez politic.přísl. 

3.  Josef Benda 39 OSVČ Měřín bez politic.přísl. 

4.  Petr Veselý 33 technolog Měřín KDU-ČSL 

5.  Antonín Chalupa 46 jednatel společnosti Měřín bez politic.přísl. 

6. Ing. Zdeněk Vlach 34 vedoucí řízení jakosti Měřín bez politic.přísl. 

7.  Zdeněk Zdvihal 32 právník Měřín bez politic.přísl. 

8.  Marie Pólová 46 kuchařka Měřín KDU-ČSL 

9.  Jiří Kundela 31 zámečník Pustina bez politic.přísl. 

10. Mgr. Hana Pacalová 31 učitelka Měřín KDU-ČSL 

11.  Lenka Svobodová 43 dělnice Měřín bez politic.přísl. 

12.  Marie Pytlíková 52 OSVČ Měřín KDU-ČSL 

13.  Karel Pospíchal 64 důchodce Měřín KDU-ČSL 

14.  Marie Necidová 53 důchodce Měřín KDU-ČSL 

15.  Jiří Toman 62 zámečník Měřín bez politic.přísl. 

 

 

 

         



 Komunistická strana Čech a Moravy    

Pořadí Titul Jméno příjmení Věk  Povolání Obec, část Polit.strana 

1.  Miloslav Peroutka 51 frézař Měřín KSČM 

2.  Jan Sýkora 61 důchodce Měřín bez politic.přísl. 

3.  Miroslav Nedomanský 65 důchodce Měřín bez politic.přísl. 

4.  Oldřich Rozmarin 77 důchodce Měřín KSČM 

5.  Svatava Hammerová 58 pečovatelka Měřín bez politic.přísl. 

6.  Jana Šimáčková 58 inval.důchodce Měřín KSČM 

7. Ing. Jarmil Kotík 71 důchodce Měřín bez politic.přísl. 

 

 Sdružení nezávislých kandidátů Balinka     

Pořadí Titul Jméno příjmení Věk  Povolání Obec, část Polit.strana 

1. JUDr. Karel Dvořák 64 důchodce Měřín bez politic.přísl. 

2.  Alena Vaňková 31 mat.dovolená Měřín bez politic.přísl. 

3.  František Dvořák 42 dělník Pustina bez politic.přísl. 

4.  Jindřich Vacula 48 podnikatel Měřín bez politic.přísl. 

5.  Lubomír Buchta 51 podnikatel Měřín bez politic.přísl. 

6.  Stanislav Symonides 41 technik Měřín bez politic.přísl. 

7.  František Jurek 42 truhlář Měřín bez politic.přísl. 

8.  Jaroslav Doležal 49 zámečník Měřín bez politic.přísl. 

9.  Jiří Vaněk 56 zedník Měřín bez politic.přísl. 

10.  Roman Plešák 36 dělník Měřín bez politic.přísl. 

11.  Emil Homola 51 truhlář Měřín bez politic.přísl. 

12.  Josef Peroutka 64 důchodce Měřín bez politic.přísl. 

13.  Petr Buk 41 technik Měřín bez politic.přísl. 

14.  Vlastimil Prokop 25 rybář Pustina bez politic.přísl. 

15.  Antonín Symonides 55 zedník Měřín bez politic.přísl. 

        

 Sdružení nezávislých kandidátů Měřín a Pustina    

Pořadí Titul Jméno příjmení Věk  Povolání Obec, část Polit.strana 

1. Ing. Jaroslav Pazdera 54 ředitel podniku Měřín bez politic.přísl. 

2.  Vladimír Krejčí 52 vedoucí rostlinné výroby Pustina bez politic.přísl. 

3.  Roman Hnízdil 46 technik Měřín bez politic.přísl. 

4.  Ivana Matějíčková 41 zdravotní sestra Pustina bez politic.přísl. 

5.  Josef Hrad 47 technik Měřín bez politic.přísl. 

6.  Alois Kašpar 42 řezník Měřín bez politic.přísl. 

7. Ing. Ludvík Kuřátko 48 jednatel společnosti Měřín bez politic.přísl. 

8.  Josef Maleček 41 technik Měřín bez politic.přísl. 

9.  Miroslava Kundelová 51 ekonom Měřín bez politic.přísl. 

10.  Jan Robotka 52 živnostník-instalatér Měřín bez politic.přísl. 

11.  Lenka Hlaváčová 33 technolog Měřín bez politic.přísl. 

12.  Ladislav Kundela 37 živnostník-automechanik Měřín bez politic.přísl. 

13.  Helena Procházková 49 fyzioterapeut Měřín bez politic.přísl. 

14. Mgr. Jiří Urban 54 učitel Měřín bez politic.přísl. 

15. Bc. Věra Hradová 47 ředitelka mateřské školy Měřín bez politic.přísl. 



  
 
 
Sdružení nezávislých kandidátů pro městys Měřín 

   

Pořadí Titul Jméno příjmení Věk  Povolání Obec, část Polit.strana 

1.  Vojtěch Horák 55 stavební technik Měřín bez politic.přísl. 

2.  Luboš Cejnek 26 brusič Měřín bez politic.přísl. 

3.  Ivo Horák 27 OSVČ Měřín bez politic.přísl. 

4.  Šárka Noehl 29 nákupčí Měřín bez politic.přísl. 

5. Mgr. Jaroslav Sysel 35 projektový manažer Měřín bez politic.přísl. 

6.  Antonín Zeman 35 OSVČ Měřín bez politic.přísl. 

7.  Jan Kožený 45 obchodní manažer Měřín bez politic.přísl. 

8.  Lucie Kuchyňková 29 referentka prodeje Měřín bez politic.přísl. 

9.  Jaroslav Petrla 40 OSVČ Měřín bez politic.přísl. 

10.  František Hlaváč 31 OSVČ Měřín bez politic.přísl. 

11.  Jiří Cejnek 25 OSVČ Měřín bez politic.přísl. 

12.  Zdeněk Bublán 24 dělník Měřín bez politic.přísl. 

13.  Alois Cejnek 53 OSVČ Měřín bez politic.přísl. 

14.  Aneta Aya Hnízdilová 20 student VUT Měřín bez politic.přísl. 

15.  Zdeněk Pospíšil 28 obsluha čerpací 
stanice 

Měřín bez politic.přísl. 

 

Ohlédnutí za prázdninovou činností 
Kolpinga v Měříně 
 
Abraka dabra aneb netínské táborové čarování 
 
První letošní tábor  od 18.-24.7.2010 se chatě u Netína. Celý týden nesl v 
duchu zaklínadel a čarování. Tábora se účastnilo čtrnáct dětí spolu se čtyřmi 
dospělými. Celé osazenstvo spalo ve stanech, které vlastnoručně postavilo 
poblíž chaty. Děti se učily kouzelná zaklínadla, aby se z čarodějnických učňů 
mohli později stát velcí mágové. Výjimkou nebyla ani noční hra, při které děti 
dostaly na ruku kouzelnické znamení. 
Celý tábor jsme se snažili, abychom dětem zpestřili prázdninové dny a aby se 
více dokázali sžít s přírodou. Proto k nám také do tábora dorazil kovboj na 
koni Colorovi a všichni jsme se měli možnost projet. Navštívili jsme také pilu 
v Netíně, kde děti mohly vidět, jak z neopracovaných kmenů stromů vznikají 
prkna či trámy. Nezapomněli jsme navštívit farmu rodiny Němcovy kde jsme na 
vlastní oči viděli výrobu mléka i jiných mléčných výrobků. Také jsme ochutnali 
skvělý ručně vyráběný sýr. Udělali jsme si výlet do nedalekého Velkého 
Meziříčí, kde jsme navštívili místní zámek a Muzeum silnic a dálnic a poté 
jsme se, za jásotu dětí, odebrali na koupaliště. Předposlední den nás 
navštívili lukostřelci a děti si mohly vyzkoušet, jaké to je, trefit se přímo 
do středu terče historickým lukem a téměř všichni jsme poznali, že dobrou 
mušku mají jen ti nejlepší. 
Letošní týdenní táboření bylo od rána do večera plné dobrodružství a já 
doufám, že si ho děti i všichni vedoucí náležitě užívali :-). 
 
Marie Březková hlavní vedoucí 



 
 

Pobyt pro rodiny s dětmi. 
 
Letos již podruhé pořádal Kolping prázdninový pobyt pro rodiče s 
dětmi. Pobytu se zúčastnilo 8 rodin. Rodiny měly možnost se účastnit 
společného programu, nebo si zorganizovat celý den podle svého. 
Hojně jsme využívali bazén s mořskou vodou v sousedním hotelu, 
návštěv kouzelných míst Moravského krasu, města Blanska, nedaleké 
rozhledny, hotelových kluboven i přilehlých sportovišť. Pětidenní 
pobyt vyvrcholil soutěžením rodinných týmů v disciplínách, které 
obvykle hrávají na táborech děti. K rodinám, které byly na pobytu v 
loňském roce, letos přibyly další a už se ptají po termínech na 
příští rok.  
 
Mgr.Hana Pacalová 
 

TÁBOR V ČEŠKOVICÍCH 
 
Největší akcí Kolpingovy rodiny o letošních prázdninách byl opět 
letní tábor v Češkovicích. Týdeního pobytu se zúčastnilo 55 dětí. 
Při příjezdu do hotelu nás přivítal kapitán lodi Galeona se svojí 
posádkou a zde se všechny děti dozvěděly, že se z nich během pobytu 
na táboře stanou piráti. Jednotlivá družstva měla za úkol  vyrobit 
si vlajku, vymyslet pokřik a získat šifry při táborových hrách, 
které měly děti navést ke ztracenému pokladu. Hned druhý den všechna 
si všechna družstva vybojovala svůj první poklad, ve kterém byl pro 
každé dítě pirátský šátek.. Dalším úkolem bylo potopit protivníkům 
jejich vlastně vyrobené lodě a pomocí člunu vylovit šifry z „moře“. 
Každý pirát je spjat s vodou, proto jsme hojně využívali možnosti 
koupat se v městském aquaparku, a také přírodního koupaliště Palava 
i hotelovémo rybníka k různým vodním hrám. Nechybělo ani trestání 
neposlušné posádky lodním pádlem.V závěru tábora, kdy jednotlivé 
oddíly získaly téměř všechny šifry, čekala na malé piráty noční hra. 
Pomocí různých indicíí měli všichni postupně dojít k hledanému 
pokladu. Přes mnohá úskalí,  pirátské léčky a další zlomyslnosti 
všichni našli poklad. Tábor jsme ukončili pirátským pokřikem, který 
jsme zpívali i při příjezdu do Měřína. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat všem vedoucím,kteří se na přípravě i realizaci podíleli. 
Také za to, že ve svých kostýmech přijeli až domů, aby i rodiče 
viděli několik „pravých zpustlých pirátů“.  
 
Závěrem bych chtěl poděkovat městysi Měřínu za finanční podporu a 
pizzerii Caribic, která byla dalším sponzorem. 
 
Karel Pacal , hlavní vedoucí tábora 
 
 
 
 



 

Uzavření dětského hřiště 

V posledních dnech někdo systematicky ničí dětské hřiště na farní zahradě, proto jsme jej uzavřeli do 

doby než se poškozené atrakce opraví. Připomínám jen, že hřiště jsme vybudovali ze svých peněz a 

z příspěvků rodičů. Dnes si někdo dokazuje jaký je hrdina, když ničí dětem prostor pro hry, kterých je 

v Měříně stále ještě málo. V pondělí 30.8. navíc ještě někdo ukradl pružiny ze stavítek u dvířek 

vedoucích na zahradu. Pokud byste někdo věděl, kdo dětem na jejich hřišti škodí, zavolejte prosím na 

obecní účad, nebo na telefon  731 054 052. 

Karel Pacal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánované akce 

Říjen – Cesta pohádkovým lesem 

Listopad – adventní koncert skupiny RELIEF 

Prosinec – vánoční besídka 



F a r n í   o k é n k o 

Učedníci 

 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a 

získávejte mi učedníky, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého  a učte je, aby zachovávali 

všecko, co jsem vám přikázal. Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." 

 

Tento úryvek evangelia je jakýmsi programem vyslanců Ježíše Krista – tedy apoštolů. Současně je 

výpovědí o tom, co to znamená “stát se učedníkem Ježíšovým – tím, kdo “věří v Ježíše Krista”. 

Učedník je ten, kdo se “učí”. Je tím, kdo přijímá vědomosti od svého učitele. Být učedníkem Ježíše 

znamená poznávat ho a také poznávat to, co nám přikázal. To všechno, co tady píši, je z jednoho 

prostého důvodu. Vychází ze zkušenosti kněze, který se setkává s lidmi, kteří se označují jako “věřící” 

nebo dokonce “hodně věřící”. V rozhovoru s těmito lidmi docházím často k tragickému poznání. 

Nezřídka totiž vůbec neví čemu věří. Myslí si, že jsou křesťané, ale o Kristu neví, kdo to je a co nám 

přikázal a jak má vypadat život jeho učedníka. A tak ani nevím jakou tito lidé mají víru.  

K víře přece patří vztah. (Nemohu důvěřovat někomu, ke komu nemám dobrý vztah.) Pokud mám k 

někomu pozitivní vztah – pokud někoho dokonce miluji, pak ho toužím poznat. Jestliže ho netoužím 

poznat, nemohu mluvit o tom, že ho miluji. 

A tak se stává velice často, že je někdo pokřtěn, přestože není Kristův učedník. Je to dítě, které se 

tím učedníkem má teprve stát. Ale ono se jím nestane, protože není nikdo, kdo by mu poznání Ježíše 

Krista zprostředkoval. A tak se tvoří skupina pokřtěných, kteří tomu nerozumí a neví proč. 

Pak je tu další skupina těch, kdo se už stali učedníky, ale jenom na chvilku. Jenom jako děti zahlédli 

Krista svýma dětskýma očima. Ale protože jim jejich okolí dalo najevo, že pro jejich život v tomto 

světě je mnoho důležitějšího poznání než učení Kristovo, zůstali u svých dětských vědomostí.  

A teď je tu výzva, abychom se my všichni snažili zařadit do jiné skupiny. Do skupiny dospělých 

věřících, kteří mají hluboký vztah ke Kristu, protože ho poznávají stále více a více. Jsou jeho 

odhodlanými učedníky, kteří mu naslouchají a to, co slyší, vykládají dál.                                                             

                                                                P.Blažej Hejtmánek 

Z KALENDÁŘE FARNOSTI 
 

01.09.2010   VENI SANCTE – mše sv. na zahájení nového školního roku 

19.09.2010   Poutní slavnost Panny Marie Bolestné v Dědkově 

26.09.2010   Poutní slavnost sv. Václava v Blízkově 

28.09.2010   Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona   českého národa 



 

 

MATRIKY VYPRAVUJÍ 
                                       

KŘTY 

Tomáš Pospíšil z Jersína                                        03.07.2010 

Václav Franěk z Měřína                                          04.07.2010 

 

SVATBY 

 

         Stanislav Pospíšil z Číhalína a Jana Strnadová z Jersína                03.07.2010 

Ondřej Bednář z Divišova a Markéta Veselá z Měřína      07.08.2010 

 

 

POHŘBY 

 

Marie Chlubnová z Měřína           *1920                  01.07.2010 

 

. 

Krátké zprávy 
 

 Ve středu 01.09.2010 v 17.30 hod. jsou zvány všechny děti a mladí na mši sv. na zahájení 
školního roku. Při této mši sv. proběhne i žehnání aktovek, kde si budou školáci 
vyprošovat Boží požehnání do nového školního roku. Tedy nezapomenout si vzít aktovky 
s sebou na mši sv. 

 Poutní mše sv. 19.09.2010 v Dědkově a 26.09.2010 v Blízkově bude v 10.30 hod. 

 Bohoslužby na slavnost sv. Václava budou v 8.00 a 10.30 hod. 
 

 

 

 

 

http://obrazky.cz/detail?id=eJyV0F1uozAUBeB39mKwDSQwUjRqp/ltQ0khkPJSObYTHDAwxpCEPXUVs7GhGnUB83Cl+3Cl75z77r1qKnXJzrOZYdsGhsZJlJqrGTIcbJDVG6RPdf+CfUHlYkLsonu36z60A5gdHvzt5UFmsmzZMrmH8VzSAUqKy0kWo/xYFZLCsgj3i9UOZs90xSYMrt3DkKMgptfoKYk30r+TNOnYcgFJ6ndhlEF+eCx3qeuG6aLjUXYL0225G8bZv90JTvBGJs7oddkyKfY4yakM6jAec1Sb/hjDW7Abq5Sxmq/DrJXBi+NHbZPRDWsvau3covl2fkWKQS3xh1JHz8i1bn5YlpBnU+QVZyYdLKI1obnklTabvLGQDy3sIM/5WojQve16j7+Wm5ft66WYhCnjp/y3uqEo3l+xRYUqeP+BPPeGMDYvzfnbeO5K3SliilXwz6EIOHDqTF0XAknKutWKVG1BwJG3nBHQctDUoOSa0xzUmvdCETBUdd+BiwADq48C9HzgYADIB62ux1NhjLIxyobz7UrOBEFmI2jLiaK5SWtpifbn/7wJYc/wHIP++fxqZxCXeScPOtOJc/KhDf8CnQbAsg&sId=AGCFJpwzwKQI8uWXczvH


O z n á m e n í  ,   i n z e r c e 

Oznámení: 
Na podkladě ujednání se zdravotními pojišťovnami žádám pacienty registrované na 

dětské ambulanci v Měříně, aby se ke každému vyšetření nebo  preventivní prohlídce 
objednali telefonicky.  

Najdete nás v ordinačních hodinách na těchto telefonních číslech:  
566 544 344 
725 699 313 

Děkuji všem pacientům a jejich rodičům za spolupráci a věřím, že toto organizační 
opatření omezí čekací doby.  

MUDr.Vladimíra Vacková 
Praktická lékařka pro děti a dorost 
U Hřiště 552 
59442 Měřín 

 

 
Druhé doplnění vydání knihy : Blízkov Dědkov v proměnách času je v prodeji u p. Wasserbauerové 
 

 

 
„Již 18 let na realitním trhu!“ 

Realitní kancelář Reality VYSOČINA 
Náměstí 4, Velké Meziříčí 

e-mail: reality.vysocina@cbox.cz 
www.realityvysocina.eu 

mobil: 777 636 157 
 

* zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí 
* vyhotovení znaleckých posudků o ceně nemovitostí (pro 

dědické řízení, daň z převodu nemovitostí na FÚ) 
* stanovení tržní ceny; poradenství; právní servis; inzerce 

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

Z naší nabídky na prodej vybíráme: 
zděný byt 2+1 a 3+1 ve VM; chatu a zahradu ve VM; 

chatu v Nesměři; chatu v Netíně; dům v Horních Borech; 
dům ve Str. Zhoři; st. pozemky v Dědkově; areál v Uhřínově 

 
 
 
 
 
 

 
Uzavírka příštího čísla zpravodaje : 27.10.2010 
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