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Z P R Á V Y   Z      R A D N I C E ……………….. 
 
Výpis  č. 13 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 18. 7. 2012  
 
1. RM schválila program jednání 
 

2. RM vzala na vědomí zprávu z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Měřín za 1. pololetí roku 2012. 
Usnesení: RM13-2-12  
 

3. RM projednala žádost Vodárenské akciové společnosti a.s. divize Žďár n. S. o ověření vlastnictví 
k vodárenskému majetku dle č.j.556/12. Jde o 14 dílčích úseků kanalizace v Měříně a Pustině. RM 
rozhodla pověřit úřad městyse kontrolou v majetkové evidenci a zprávu o výsledku předložit na příští 
jednání RM. Usnesení: RM13-3-12 
 

4. RM projednala žádost …..o povolení vysázet podél silnice II/602 na pozemku p.č. 262 okrasné 
dřeviny dle č.j. 557/12. RM rozhodla s vysázením okrasných dřevin souhlasit. 
Usnesení: RM13-4-12 
 
5. RM projednala dopis Tělovýchovné jednoty Jiskra Měřín o rušení nočního klidu při akcích na 
fotbalovém hřišti a opatřeních, které TJ Jiskra provede k zabránění opakování rušení nočního klidu. 
RM rozhodla vzít dopis na vědomí. Usnesení: RM13-5-12 
 

6. RM projednala dopis Pozemkového úřadu Žďár n. S. o monitoringu eroze zemědělské půdy dle č.j. 
571/12. RM rozhodla dopis zveřejnit na úřední desce městyse. Usnesení: RM13-6-12 
 

7. RM projednala žádost ….. o posouzení možnosti vybudování chodníku po pozemku 1551/1 ( rybník 
Polovec) podél silnice na Černou dle č.j. 572/12. RM rozhodla pověřit starostu městyse zjištěním 
vlastnických poměrů v dané oblasti a stavbu umožnit pouze za předpokladu úplné úhrady ze strany 
žadatele. Usnesení: RM13- 7-12 
 

8. RM projednala žádost ….. o prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemku dle č.j. 
575/12. RM rozhodla žádosti nevyhovět. Usnesení: RM13-8-12 
 

9. RM vzala na vědomí oznámení Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina o provedení kontroly 
dodržování povinností v kompetenci orgánů městyse v rámci zákona o integrovaném záchranném 
systému. Usnesení: RM13-9-12 
 

10. RM vzala na vědomí Protokol č. 19/RO/2012 o výsledku veřejnosprávní kontroly na použití 
finanční podpory z Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek PO a finanční podpory na podporu 
společenských a kulturních aktivit se závěrem pro obě dotace: „Nedostatky nebyly zjištěny“. 
Usnesení: RM13-10-12 
 

11. RM vzala na vědomí Protokol č. 23/FV/2012 o výsledku veřejnosprávní  kontroly na použití 
finanční podpory z Fondu Vysočiny z grantového programu Bezpečné metropolitní sítě se závěrem: 
„Nedostatky nebyly zjištěny“. Usnesení: RM13-11-12 
 
12. RM vzala na vědomí informaci firmy ODAS týkající se systému nakládání s odpady v našem 
městysi dle č.j. 587/12. Usnesení RM13-12-12  
 

13. RM vzala na vědomí Zápis ze schůze představenstva LDO Měřín konané 12. 7. 2012 č.j.590/12. 
Usnesení RM13-13-12  
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



Výpis č. 14 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 8. 8. 2012  
 

1. RM schválila program jednání 
 

2. RM projednala nabídku provedení aktualizace pasportu komunikací včetně svislého dopravního 
značení a veřejného osvětlení předložené Janem Mertou PavEx Consultig, s.r.o. dle č.j. 606/12. 
Povinnost aktualizace vyplývá ze zák. 13/1997 Sb. a prov. vyhlášky 104/1997 Sb. RM rozhodla 
nabídku v části I. a v části III. – pasport veřejného osvětlení přijmout. 
Usnesení RM14-2-12 
 

3. RM projednala žádost ….. o pronájem bytu v domě č.p. 255 Zarybník dle č.j. 605/12. RM rozhodla 
pověřit starostu podpisem nájemní smlouvy s manželi ….Usnesení RM14-3-12 
 

4. RM projednala předvolání k jednání Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ve věci vyklizení bytu 
v domě č.p. 233 v ul. Družstevní dne 4. 10 2012 dle č. j.608/12. RM rozhodla, aby městys Měřín 
zastupovala Mgr. Sklenářová. Usnesení RM14-4-12 
 

5. RM projednala návrh Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní na stavbě: „Městys Měřín- lok. Balinka – STL–7RD-
1. et.“ Mezi městysem Měřín a JMP Net. s.r.o. Plynárenská 499/1 Brno dle č.j. 614/12. RM rozhodla 
doporučit ZM uvedený návrh schválit.Usnesení RM14-5-12 
 

6. RM vzala na vědomí sdělení Krajského úřadu KV o odvolání se Moravského rybářského svazu proti 
rozhodnutí Krajského úřadu KV o vyjmutí rybníka Nový v k.ú. Měřín z rybářského revíru Balinka 1A  
Usnesení RM14-6-12 
 

7. RM rozhodla schválit příspěvek na pobyt italského cestovatele Gianluca Ratta v Měříně dne 26. 7. 
ve výši 700,-Kč. Gianluca Ratta jedenáct let pěšky cestuje Evropou a usiluje o zápis do Guinessovy 
knihy rekordů.  Usnesení RM14-7-12 
 

8. RM rozhodla schválit příslib budoucího pronájmu nebytových prostor – ordinace zubního lékaře 
v budově zdravotního střediska U Hřiště 552 Měřín společnosti ELVO Čáslav  spol. s r.o. IČ 498 23 469 
a dále rozhodla schválit, aby sídlo této společnosti  bylo v uvedené budově. Záměr  pronájmu 
uvedených nebytových prostor byl zveřejněn dne 10. 1. 2012. 
Usnesení RM14-8-12 
 

9. RM rozhodla, aby v rámci stavby kanalizace na ul. Brněnská byly chodníky opraveny novou 
zámkovou dlažbou. RM pověřuje místostarostu projednání víceprací na předsednictvu SVK Žďársko.  
Usnesení RM14-9-12 
 

10. RM na základě usnesení RM13-3-12  a prověření v majetkové evidenci se žádná část kanalizace 
uvedená v přílohách č.j. 556/12 v majetku městyse neeviduje. Usnesení RM14-10-12 
 

11. RM rozhodla o ukončení nájmu bytu v domě č. 255 mezi městysem Měřín a manželi …dohodou 
dnem 31. 8. 2012.Usnesení RM14-11-12 
 

12. RM rozhodla o opravě přídlažby z bet. dlaždic podél silničních obrubníků v rámci stavby „Městys 
Měřín - Náměstí, splašková kanalizace – terénní úpravy, úpravy chodníků a vjezdů. RM pověřuje 
místostarostu projednání víceprací na předsednictvu SVK Žďársko. 
Usnesení RM14-12-12 
 

13. RM rozhodla, že oprava komunikace na ulici Brněnská (řadovky  po „Zabijákem“) bude provedena 
v roce 2013 po usazení vrstev zeminy.Usnesení RM14-13-12 
 

14. RM rozhodla doplnit chybějícího člena Komise pro výstavbu a rozvoj členem zastupitelstva 
městyse Měřín Jaroslava Petrlu. Usnesení RM14-14-12 



 

15. RM jako zřizovatel Mateřské školy Měřín rozhodla souhlasit se změnou zapisovanou do rejstříku 
škol a školských zařízení. Změnou je rozšíření tříd Mateřské školy Měřín o třídu 
v č. p. 106.Usnesení RM14-15-12 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Výpis  č. 15 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 3. 9. 2012 
 
1. RM schválila program jednání. 
 

2. RM projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene pro plynovodní přípojky na pozemku 
parc. č. 3144 dle č.j. 650/12. RM rozhodla návrh smlouvy schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM15-2-12 
 

3. RM vzala na vědomí sdělení Městského úřadu V. Meziříčí o přerušení územního řízení na stavbu 
II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba podané veř. vyhláškou dle č.j. 645/12. Usnesení RM15-3-12 
 

4. RM projednala žádost …. o pronájem bytu v domě č. 106. RM rozhodla vzít žádost na vědomí s 
ohledem na uvažovanou rekonstrukci prostor. Žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o byt. 
Usnesení RM15-4-12 
 

5. RM projednala žádost Základní organizace českého svazu chovatelů Měřín o finanční příspěvek 
23 000,- Kč oplocení chovatelského areálu dle č.j. 670/12. RM rozhodla žádost neschválit. 
Usnesení RM15-5-12 
 

6. RM vzala na vědomí sdělení Státního zdravotního ústavu Praha o tom, že Základní škola Měřín 
úspěšně obhájila členství v síti programu „Škola podporující zdraví“ na období dalších tří let dle č.j. 
674/12. Usnesení RM15-6-12 
 

7. RM projednala Žádost ….. o pronájem bytu dle č.j. 678/12. RM rozhodla vzít žádost na vědomí s 
ohledem na uvažovanou rekonstrukci prostor. Žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o byt. 
Usnesení RM15-7-12 
 

8. RM na základě nabídky rozhodla u GENO Trading, s.r.o. Buštěhrad objednat službu Service Silver, 
CMTS 1x4, BSR2000, Euro DOCSIS 2.0 na období 26. 8. 2012 až 25. 8. 2013. Usnesení RM15-8-12 
 

9. RM projednala návrh Kupní smlouvy č. UZSVM/BZR/2345/2012-BZMR s Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových na úplatné nabytí pozemku parc. č. 555/2 (část fotbalového hřiště) do 
vlastnictví městyse za cenu 79 000,- Kč dle č.j. 707/12. RM rozhodla doporučit. ZM návrh smlouvy 
schválit a pověřit starostu podpisem. Usnesení RM15-9-12 
 

10. RM projednala žádost pana ….o posouzení možností zabránění nátoku srážkových vod na jeho 
pozemky. RM rozhodla provést místní šetření za účasti žadatele. Usnesení RM15-10-12 
 

11. RM projednala žádost ….. o odstranění předkupního práva na jeho pozemcích parc.č. 254/1 a 
3361 dle č. j. 710/12. Vzhledem k tomu, že žadatel má kolaudační rozhodnutí na rodinný dům na 
uvedených pozemcích rozhodla RM žádost odsouhlasit. Usnesení RM15-11-12 
 

12. RM na základě výběrového řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina na obsazení stomatologického 
obvodu pro Měřín a okolí společností ELVO Čáslav spol. s r.o. IČ 498 23 469 rozhodla pronajmout 
nebytový prostor – ordinace zubního lékaře v budově zdravotního střediska U Hřiště 552 výše 
uvedené společnosti na dobu určitou do 31. 12. 2012 a pověřuje starostu podpisem nájemní 
smlouvy.     Usnesení RM15-12-12 
 



13. RM rozhodla schválit Dohodu o organizaci a provozu Mateřské školy Měřín – příspěvkové 
organizace dle ustanovení §2 Vyhlášky č. 14/2005sb. o předškolním vzdělávání a její novelizace č. 
43/2006Sb. a 214/2012Sb. Usnesení RM15-13-12 
 

14. RM projednala žádost projektanta Ing. Leoše Pohanky o vydání stanoviska na stavbu plynové 
přípojky pro Prodejnu Jednoty Na Nivech 540. RM rozhodla se stavbou přípojky souhlasit za 
předpokladu, že bude pro uložení potrubí předložen návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemcích 827/1 a 956/1. Dále požadujeme uvedení asfaltového povrchu do původního stavu na 
obou pozemcích. Vydání kolaudačního rozhodnutí podmiňujeme souhlasem městyse. 
Usnesení RM15-14-12 
 

15. RM rozhodla pro konání dětských rybářských závodů poskytnout MRS Měřín příspěvek 1000,- Kč. 
Usnesení RM15-15-12 
 

16. RM při příležitosti 40 roků působení pana MUDr Aleše Janouška v Měříně rozhodla panu 
doktorovi poděkovat a předat mu dárkový koš .Usnesení RM15-16-12 
 

17. RM vzala na vědomí závěr kontroly „Plnění povinností vedoucích a odpovědných osob při 
zajišťování naplnění zákona o Integrovaném záchranném systému“. Kontrolní orgán neshledal závady 
při plnění zákonných povinností. Odpovědné osoby věnují oblasti patřičnou pozornost s progresivní 
snahou o stálé zlepšování. Usnesení RM15-17-12 
 

18. RM vzala na vědomí sdělení Základní školy Měřín o nevyhovujícím stavu části zařízení ve Školní 
kuchyni.Usnesení RM15-18-12 
 

19. RM vzala na vědomí iniciativu Města Velké Meziříčí ohledně narůstající tranzitní nákladní dopravy 
po silnici II/602. Výše uvedený problém je intenzivně vnímán i obyvateli našeho městyse. Kamiony, 
které se kvůli mýtu vyhýbají dálnici D1 způsobují komplikace v dopravě, zvyšují nebezpečí dopravních 
nehod, hlukem a exhalacemi způsobují zdravotní komplikace. RM rozhodla doporučit ZM se 
k iniciativě připojit a odsouhlasit vstup městyse Měřín do uvažovaného sdružení měst a obcí 
nacházejících se na paralelní trase s dálnicí D1. Usnesení RM15-19-12 
 
20. RM rozhodla za reprezentaci  městyse Měřín při tradiční soutěži „Čtyři klíče k Velkomeziříčské 
bráně“ poskytnout odměnu každému ze čtyř účastníků . Usnesení RM15-20-12 
 
 
  

Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín 

P o z v á n k a 

na jednání Zastupitelstva městyse Měřína, které se  bude konat  

ve středu dne 12.9.  2012  v 17.00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse 

Program : 

1. Zahájení 
určení ověřovatelů zápisu jednání 

2. Stanoviska občanů k projednávaným věcem v souladu s ust.§ 16, odst. 2,  
písm. c,  zákona o obcích  č.128/2000 Sb. ve znění předpisů pozdějších  

3. Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva městyse Měřín 
4. Zpráva kontrolního a finančního výboru 



5. Rozpočtové opatření č. 5/2012 
6. Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci  

plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní- lokalita Balinka 
7. Dodatek č.3 zřizovací listiny pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Měřín 
8. Dohoda o organizaci a provozu Mateřské školy Měřín 
9. Kupní smlouva na  p.č. 555/2 v k.ú. Měřín – fotbalové hřiště. 
10. Prodej pozemku p.č.1202, 1201/14  v k.ú. Měřín – nový geometrický plán 
11. Prodej pozemku p.č. 1201/13 v k.ú. Měřín – nový geometrický plán 
12. Darovací smlouva mezi městysem Měřín a obcí Otín 
13. Vstup do připravovaného sdružení obcí sousedících s dálnicí D1 
14. Diskuse 
15. Závěr 

Ing. Jiří Servít 
       starosta 
 

 
 
 

O Z N Á M E N Í 
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje 

 

Starosta městyse Měřín  na základě  § 27 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“)  
 

o z n a m u j e : 
 

1. Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční ve dnech : 
dne 12. října 2012  od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
dne 13. října  2012  od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 
2. Místem konání voleb do zastupitelstva kraje 

ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost – Měřín, Náměstí 106 – obřadní síň 
pro voliče s trvalým pobytem  v Měříně s příjmením počínaje písmenem A – M. 

 
ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost – Měřín, Náměstí 106 – obřadní síň 
pro voliče s trvalým pobytem v Měříně s příjmením počínaje písmenem N – Ž a pro voliče 
s trvalým pobytem  v Pustině. 

 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy  prokáže svou totožnost a státní občanství České 

republiky ( platným občanským průkazem  nebo cestovním pasem České republiky). 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

 
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb  volič může obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 
Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích 
lístků. 
 
      Ing. Jiří Servít 
      starosta 
 



 
 

 

  

 

 

Měřínská veřejnost si připomíná významné pracovní „kulaté“ výročí MUDr. Aleše Janouška 

 

 Musíme se vrátit do minulého století, kdy měřínská obec řešila krizi na zubním 

oddělení zdravotního střediska v Měříně.  

 V srpnu 1970 odešel z Měřína dentista Ctibor Kadlec. Až do září 1972 zůstalo zubní 

oddělení v Měříně neobsazené. /V té době bylo v Měříně jen jedno zubní oddělení/ Poliklinika 

Velké Meziříčí zajišťovala pro Měřín jen nejnutnější ošetření chrupu. Do Měřína dojížděli 

dvakrát týdně a to ještě nepravidelně zubní lékaři a dentisté z Velkého Meziříčí. /Zubní lékaři 

MUDr. Jindřich Zoph a MUDr. Josef Rosický a dentisté, pánové Novák, Kořínek, Kasparides/ 

 Na neustálé naléhání Místního národního výboru byl tento neutěšený stav vyřešen 

teprve v září 1972 a trval přes dva roky. 1. září 1972 ustanovil Okresní ústav národního zdraví 

ve Žďáře nad Sázavou se sídlem v Novém městě na Moravě v Měříně nového zubního lékaře. 

Stal se jím mladý začínající zubní lékař MUDr. Aleš Janoušek z Velkého Meziříčí, kterému 

ještě nestačil „oschnout“ vysokoškolský diplom. V témže roce promoval na lékařské fakultě 

Univerzity J.E.Purkyně v Brně jako doktor medicíny, obor stomatologie. Široká měřínská 

veřejnost i občané okolních obcí příchod MUDr. Aleše Janouška velmi uvítali. Nemohu proto 

opomenout připomínky rodu ženského: „Přišel mladý, pohledný blondýn“.  

  

V září 1973 byl MUDr. Janoušek jako vysokoškolák - aspirant povolán na 1 rok do 

vojenské základní služby. Během tohoto roku jej zastupoval MUDr. Jiří Žák z Velkého 

Meziříčí. Od té doby pracuje MUDr. Janoušek nepřetržitě v Měříně bez přerušení působiště. 

 „Čas, ten běžec dlouhým krokem“ vyměřil v září 2012 MUDr. Aleši Janouškovi 

čtyřicetileté působení v Měříně. Je jediným ze současných lékařů zdravotního střediska 

v Měříně, který ještě pracoval ve zdravotním středisku na náměstí /dnes Mikron Moravia a.s./. 

Všechna produktivní léta svého života věnoval svému namáhavému povolání, svým 

pacientům nejen z Měřína, ale i ze širokého okolí. Dnes, kdyby mohl již užívat zasloužený 

odpočinek, stále ještě pracuje. 

 

 Vážený pane doktore, 

při příležitosti tohoto „kulatého“ pracovního výročí Vám všichni pacienti děkují za vzorné 

ošetřování chrupu během dlouhých čtyřiceti let a prosí Vás – vydržte ještě dlouho s námi. 

 Také úřad městyse Měřína Vám vyslovuje upřímné poděkování za Vaši poctivou 

čtyřicetiletou práci na zubním oddělení v Měříně, které si vysoce váží. A jaké je přání 

zastupitelů? Stejné jako pacientů. 

 

             Ing. Jiří Servít                 Mgr. Oldřich Hnízdil 

            starosta městyse                                   kronikář městyse    



 

 

Slavnostní otevření mostu u Vodičkova mlýna v r. 1903  
 

 15. srpna 1903 se sešel v hostinci u pana Smejkal /později hostinec u Chaloupků, dnes 

jednopodlažní budova manželů JUDr. Edity a Ing. Stanislava Pařízkových/ obecní výbor, aby 

se dohodnul na provedení přípravných prací k slavnostnímu otevření mostu. Na této schůzi 

bylo dojednáno uspořádat oslavu otevření mostu na den 30. srpna 1903 a spojit ji s národními 

dožínkami a výletem do Blatin. 

 V neděli 30. srpna 1903 ve 13.30 hodin odpoledne vyšel slavnostní průvod od hostince 

p. Smejkala v následující sestavě. V čele průvodu hrála hudba, pak následoval organizační 

výbor v tomto složení: Rosol Jan, mistr krejčovský č.103, Karbaš Emanuel, obchodník č.108, 

Hiršberg Vilém, učitel, Škoda Matěj, jirchář č.112, Kožený Rudolf, Salaš Karel, jirchář č.22, 

Čermák Antonín, jirchář č.55, Kříbala František, jirchář č.41, Záruba Josef, mistr obuvnický 

č.33, Tichař František, koželuh č.44, Tichař Alois, pekař č.178, Kožený Metoděj, abiturient 

č.228, Kožený Jan st., spolumajitel jirchárny č.41, Kožený Jan ml., spolumajitel jirchárny 

č.228, Kožený Eduard, uzenář č.41, Šimek Josef, mistr pekařský č.19, Dvořák Josef, jirchář 

č.100. 

Dále to byli dva sekáči s odběračkami, 4 děvčata se srpy, vazač, který nesl povřísla, 

slavnostně ozdobený žebřinový vůz s hospodářem a hospodyní a skupina veselých ženců, 

celkem 14 děvčat a 6 chasníků v krojích: Nedomanská Františka, Kolouchová Alžběta, 

Střechová Bernardina, Střechová Marie, Střechová Antonie, Košiková Kateřina, Vaverová 

Karolína, Javůrková Aloisie, Salašová Žofie, Kolouchová Anastázie, Vaculová Růžena, 

Lázničková Antonie, Frejlichová Marie, Kožený Rudolf, Pejchal František, Čermák Antonín, 

Salaš Karel, Mareš František, Šimek Cyril. 

 Průvod se ubíral po dolní silnici náměstí, načež zpět po městečku až k radnici /bývalá 

škola, dnes KLAS/, kde se k němu připojilo obecní zastupitelstvo, slavnostní řečník, pan 

Alois Hrubý, řídící učitel. Dále se průvod ubíral přes Zabránu k novému mostu, kde byl 

přivítán výstřely z hmoždířů. Na úvod slavnostního projevu vystoupila členka ochotnického 

divadla, slečna Božena Doležalová, aby přednesla následující veršované přání: 

  

„Mnohovážený pane starosto, velectěné představenstvo městyse Měřína! 

 

Vám velectění páni, všude vanou vstříc pozdravy a vřelá vítání.  

Vždyť za práci tak hojně požehnanou dík obce celé k vám se uklání. 

 

Hle, před zrakem naším spatřujeme, o čem léta marně jen se mluvilo. Až pak vaší usilovnou 

tichou snahou se přec ve skutek jednou změnilo. 

 

Nový most tu ve své kráse stojí, jenž je přičiněním vaším zbudován. Hlásá píli vaši, oběť bez 

únavy a nám jako darem hotov, do klína jest dán. 

 



O měj též díky páni milovaní za čestnou vaši snahu, námahu.  

S vámi i všichni kteří přispívali, občanům našim k blahu, ku zdaru. 

 

Kéž i dále pracujete vždycky pro obec naší v rozkvět, ochranu.  

Tento milý dárek vemte z ruky naší a žijte dlouho ještě v štěstí, ve blahu.“ 

 

 Po přednesu veršovaného přání byli všichni přítomní vyfotografováni učitelem 

Vilémem Hiršbergem. Pak předstoupil před shromážděné občany řídící učitel Alois Hrubý, 

aby přednesl slavnostní projev. Po třetí hodině odpolední se mnozí občané odebrali na výlet 

do Blatin. Bohužel, ale počasí příliš nepřálo.  

 Cituji doslovně některé pasáže z projevu A. Hrubého: 

„Byv požádán, abych několika slovy ku dnešní oslavě přispěl, chápu se příležitosti té s radostí 

nelíčenou, neboť nebudu dnes mluviti jenom za svou osobu. Dnes mám jménem občanstva 

Měřínského v krátkosti nastínit a ocenit co zmůže pevná vůle jednotlivce, a čeho dokáže se 

silami spojenými. Máme most, přechod dokonalý, máme památku pěknou nehynoucí. Dávno 

již nebude těch rukou obětavých, ježto jej budovaly. Přeběhne množství let klidných i 

bouřlivých, avšak památka tato stále bude zde a hlásati bude pokolením příštím, že v roce 

1903 byli u vesla správy obecní mužové rázní a podnikaví, kterým blaho městečka opravdově 

na srdci leželo. 

 Na prvním místě uvésti musím nynějšího horlivého pana starostu. Pane starosto, buďte 

ujištěn, že mluvím všem ze srdce, když pronáším vám díky největší a spolu přání, abyste ještě 

dlouho ku zdaru obce působil. My pak přítomní provolejme na důkaz uznání svého panu 

starostovi třikrát hřímavé „Sláva“! /obecenstvo bouřlivě volá sláva uprostřed salvy 

z hmoždířů/ Konec citace. /Jediná fotografie, která se zachovala z otvírání mostu, bude na 

infokanálu/ 

  Mgr. Oldřich Hnízdil 

    kronikář městyse    

 

 

 

Ordinace zubního lékaře 

Od 10. září 2012 zahajuje ve Zdravotním středisku v Měříně  ordinace zubního 

lékaře MUDr. Maria Votruby.   

Příjem objednávek  pacientů od čtvrtka 6. září 2012  

na čísle : 737 867 964 – zdravotní sestra nebo 606 569 273. 

Ordinační dny :  Pondělí - 10.30 – 16.00 

    Čtvrtek - 10.30 – 13.00  



 
 

– SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU – 
Městys Měřín vyhlašuje  sběr nebezpečného odpadu. 

 
Termín sběru : od 24.září  až do 10.října 2012 
 

Místo sběru    :  Sběrné místo - ulice Černická č.p. 553 (p.Krejčí) 
 

Vybírat se budou : 

Agrochemický odpad 
Odpadní barvy a laky, jiná rozpouštědla 
Odpadní řezné emulze 
Znečištěné obaly ( plastové, kovové, sklené, znečištěné od barev, lepidel..) 
Absorpční činidla ( znečištěné tkaniny, hadry..) 
Olejové filtry 
Brzdové kapaliny 
Alkalické baterie (monočlánky) 
Nikl, kadmiové baterie 
Rozpouštědla 
Kyseliny (zejména elektrolyt z baterek) 
Fotochemikálie 
Pesticidy 
Zářivky, výbojky 
Barvy, laky, pryskyřice 
Nepoužitá cytostatika ( léky, lékovky) 
Baterie, akumulátory 
Jiné motorové, převodové, mazací oleje 
 
 
Dále lednice, mrazáky, televizory, počítače, rádia, kalkulačky, gramofony, magnetofony, kopírky, 
         Tiskárny, klávesnice, mikrovlnné trouby, vysavače, pračky, sporáky apod.  
 
 

UPOZORNĚNÍ :   nebezpečný odpad se bude na výše uvedeném sběrném místě  
vybírat pouze ve výše uvedeném  termínu. Po ukončení tohoto termínu již NE ! 
 
 

 Na sběrném místě – ulice Černická č.p. 553 bude nadále  probíhat 
zpětný odběr elektrozařízení. 

 
 
 



 
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální 
služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové 

ubytování i pracovní příležitost. 
Více na  www: diakoniebroumov.org 

 

VYHLAŠUJE spolu s městysem Měřín 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
Vatované přikrývky, polštáře a deky 
Obuv – veškerou nepoškozenou 
Hračky – nepoškozené a kompletní 
 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů 
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
znečištěný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskuteční : 

 

dne:    29. října až 2.listopadu 2012 
 

čas:   pondělí  29. října 2012             08.00-13.00 
   úterý  30. října 2012            08.00-13.00 

středa   31. října 2012             08 .00 – 17.00 
   čtvrtek  1.listopadu 2012        08 .00 – 13.00 
   pátek  2.listopadu 2012        08.00 – 13.00 
 
místo: Průjezd domu č.p. 101 (zelený dům na Náměstí) 
 

Věci prosíme   k v a l i t n ě    zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem. 

 
Děkujeme za Vaši pomoc. 

 
 



Okénko mateřské školy 
 
 
            Školní rok už otevírá svá vrátka a naše školička se těší na všechny malé neposedy, 
šikulky, breptálky i  zlobílky. 

Přes prázdniny si moc neodpočinula. Proběhly opravy podlah a malování části 
budovy. Zařizovala a upravovala se také nová třída pro nejstarší děti, kterou nám po 
drobných stavebních úpravách umožnila výjimka od hygieny.  Tak úplně nová zase není. 
Vznikla  v zasedací místnosti  obecního úřadu , tedy v prostorách, kde do roku 1986 školička 
byla. Minulý týden si ji mohli prohlédnout i rodiče dětí.  Ještě teď, v průběhu září bude třída 
dovybavována, tak aby se v ní dětem líbilo a měly tam vše, co potřebují k přípravě do 1.třídy. 
Učit je bude nová paní učitelka.  
            Nyní je již vše přichystáno. Paní učitelky zdobí třídy, aby se těm nejmenším u nás líbilo 
a slziček bylo co nejméně. 
V letošním školním roce 2012-2013  bude v MŠ 111 dětí. 
Místních dětí spolu s Pustinou je 73, ostatních 38 dětí  dojíždí . 
Jsou to děti z Černé -8 , Meziříčka-5 , Blízkova - 15, Milíkova- 3, Chlumku- 4, Pohořilek-1, 
Otína- 1, Pavlínova-1. 

I nadále paní kuchařky chystají také jídlo pro děti z Jersínské mateřské školy – 17 dětí. 
Čtyři třídy  jsou celodenní, nová třída jen polodenní. 
               Úplata za předškolní vzdělávání je od 1.9. 2012  zvýšena na 330,-Kč měsíčně a za 
polodennní na 220,-Kč.  Se stravným činí měsíční vydání za jedno dítě  přibližně 1000,-Kč 
 
Obsazení školičky: 
Pedagogové  
  Jana Janů                  Hana Peroutková                 - Vláček       
  Jana Příhodová        Eva Štreitová                        - Motýlek 
  Eva Brychtová         Martina Bartušková             - Muchomůrka 
  Jarmila Jašová         Jaroslava Slabá                     -  Sluníčko 
                                    Petra Mikesková                   -  Skřítci 
        
Provozní pracovníci    Eva Urbánková            účetní + ved. ŠJ 
                                    Marie Pólová                  ved. kuchařka  
                                    Hana Říhová                   pom. Kuch. 
                                    Marie Homolová             školnice 
                                    Eva Čížková                    uklizečka + pom. Kuch. 
                                    Radislav Rozmarin          topič 
 
 
Pro rodiče, kteří rozvíjejí děti i doma máme několik internetových stránek pro inspiraci: 
www. i-creative.cz        www.sikovnedeti.sk.       www.detskestranky.cz         
www. predskolaci.cz    www.poissonrouge.com  
            Přeji všem dětem i rodičům za celý kolektiv na začátku tohoto roku                                                                                                   
radost a spokojenost  a úsměv na tváři . 
                                                                                                             Jana Janů 
 
 

http://www.sikovnedeti.sk/
http://www.poissonrouge.com/


Kalendář školního roku pro Kraj Vysočina 

Začal  nový školní rok 2012/2013. První zvonění přinutilo studenty a žáky zasednout zpět do 

lavic v pondělí 3. září. Podle informací krajské radní pro oblast školství Marie Kružíkové se 

tato informace týká více než 41 tisíc studujících základní nebo střední školy v regionu. 

Školáky letos čekají šestery prázdniny. 

  

 

 podzimní prázdniny 25. – 26. 10. 2012  

 vánoční prázdniny 22. 12. 2012 – 2. 1. 2013  

 jednodenní pololetní prázdniny 1. 2. 2013  

 jarní prázdniny pro Kraj Vysočina 11. – 17. 2. 2013  

 velikonoční prázdniny 28. – 29. 3. 2013  

 hlavní prázdniny 29. 6. – 1. 9. 2013 

 
KOLPINGOVO DÍLO INFORMUJE ……….. 
 

LETNÍ TÁBOR S KOLPINGEM 
 
Letní tábor Kolpingova díla se letos konal v lyžařském středisku Bílá v Beskydech. V krásném údolí 
řeky Ostravice nám přálo počasí i tehdy když v Měříně pršelo. Táborové hry s tématem starých 
českých pověstí se zúčastnilo 55 dětí a 11 vedoucích. Při cestě s rytířem Bruncvíkem děti objevili 
pramen syřičité studánky Smradlavka. Úkol napít se léčivé vody některé děti sice nesplnily,    
ale na rozdíl od vedoucích je nikdo tou vodou za trest nepolil. Denní program nám zpestřily nejen 
pověsti, sportovní soutěže, noční hra s Šárkou, ale i polední poplach, když technicky nadaný nezbeda 
nastříkal deospray do požárního hlásiče. Zklamán, že z toho neteče voda se s ostatními odebral na 
společný nástup. Nečekaným zpestřením táborového programu byla i čtyřdenní rallye Turzovka. 
Stodevadesát krásných a nablýskaných veteránů mělo základnu a start přímo v Bílé. Navštívili jsme 
dvakrát i dětský zábavní park se zoo koutkem na úpatí sjezdovky a lanové centrum pro děti. V 
lyžařském středisku je i v létě v provozu lanovka a tak jsme objevili ještě mnoho možnosti pro příště. 
Doufáme, že se i dětem tak jako nám na pobytu líbilo a snad někdy v bílé nashledanou. 
 

POZVÁNKA NA POHÁDKOVÝ LES 
 
Tradiční pohádkový les se letos uskuteční v neděli 30. září  pravděpodobně v 14.00. 
Loni nám děti daly trošku zabrat. Návštěvu 250 dětí nikdo nečekal, ale i to jsme s úspěchem  zvládli. 
Doufáme, že i letos nám bude přát počasí a návštěva bude opět rekordní. 
 

BAZAR DĚTSKÉHO OŠACENÍ SPORTOVNÍCH POTŘEB HRAČEK 
 
Tradiční BAZAR se letos nemůže konat v prostorách obecního úřadu a bude se tedy odehrávat ve 
farním sále. Mimo jiné i proto, že další prostory v Měříně prostě k dispozici nejsou. Při návštěvě 
bazaru si můžete zároveň prohlédnout nově zrekonstruované vnitřní části měřínské fary. 
Termín bude upřesněn – sledujte plakáty 
 
Za KR Měřín:  Karel Pacal 



Poděkování starosty městyse 

Měřínský  tým ve složení Aneta Kožená, Ivana Juráková, rozená Cejnková, František 
Panáček a Daniel Servít pod vedením pana Iva Rohovského a paní Anny Oulehlové 
vzorně reprezentovali městys Měřín na sobotní soutěži 1. září  4 Klíče k 
velkomeziříčské bráně a po vyrovnaném boji v letošním roce  obsadili třetí  misto, za 
což jim patří velký dík a obdiv. 

       Ing. Jiří Servít, starosta 

 

 
 

 

 

Vážení čtenáři, 

chci touto cestou poděkovat všem, kteří podporují náročnou činnost Kolpingovy rodiny Měřín. 

Je za námi velká prázdninová akce, závody nemotorových vozidel „NEMOTORA-CAR“, která proběhla 

01.09.2012 na parkovišti u zdravotního střediska v Měříně. Počasí nebylo ideální, závody měly 

premiéru, ale i přesto byla účast jak závodníků, tak i diváků velmi překvapivá. 

Registrovaní závodníci předvedli dovednosti a změřili své síly na připravené závodní dráze. Dráha byla 

vybavena, mimo jiné, depy, kde bylo postaráno nejen o závodní stroje, ale i závodníky. 

Velká pozornost všech přítomných byla věnována závodním strojům vlastní výroby, kterým 

pořadatelé udělili speciální zlaté medaile. 

V rámci závodů byl připraven doprovodný program, který poskytl mladším  

i starším další pestré zážitky. 

Je slušností poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci těchto jediných závodů nemotorových 

vozidel v Měříně a širokém okolí, všem sponzorům  

a těm, kteří pomohli naplnit doprovodný program a samozřejmě i Vám odvážným závodníkům a 

fanouškům. 

Již nyní se těšíme na další ročník. Využijte svých dovedností a již nyní zahajte přípravy na výrobu 

vlastních a unikátních závodních strojů. 

 Ať se Vám všem daří.   

Ing. Zdeněk VLACH, předseda KR Měřín 

 



FARNÍ OKÉNKO ………… 
 

Milí obyvatelé Měřína i vy ostatní, jimž se dostává do rukou tento zpravodaj, 
jsem neobyčejně potěšen, že můžu využít možnosti, abych k vám tímto způsobem promluvil. S některými 

z vás jsem se už setkal, u jiných nebyla ještě příležitost. Proto určitě neuškodí, abych se alespoň krátce představil. Jmenuji 

se Tomáš Koumal a od 15. srpna jsem byl brněnským biskupem jmenován za farního vikáře (kaplana) v Měříně. Proč 

vlastně? Náš biskup Mons. Cikrle rozhodl, že mám jít studovat postgraduální studium do Říma. Konkrétně to bude obor 

katechetika, která se zabývá oblastí předávání víry, vyučování náboženství a vzdělávání napříč generacemi. Protože během 

školního roku budu v Římě, nemůžu mít na starosti svou vlastní farnost, ale zároveň potřebuji zázemí, kam bych se mohl 

vracet na prázdniny a kde můžu být alespoň trošičku kněžsky užitečný. Tak padla volba na Měřín. 

 V Římě už jsem studoval tři roky základního teologického studia a teď se tam po šesti letech vrátím. 

Mezitím jsem působil jako jáhen a kaplan v katedrální farnosti v Brně na Petrově, poslední tři roky jsem pak zastával službu 

administrátora farností Kunštát na Moravě a Sebranice u Boskovic. Když po třech letech opouštím tyto farnosti, je mi jako 

manželovi, který by musel opustit svou milovanou ženu po třech letech manželství. Tedy vlastně v nejlepším. Navíc 

přechod od práce s lidmi ke studiu není pro kněze snadný. O to raději jsem, že nacházím nový domov právě tady v Měříně. 

Ještě před svým příchodem jsem už na tuto farnost myslel při bohoslužbách. Velkou radostí je také fakt, že zde můžu tvořit 

kněžské společenství se svým spolužákem, vaším panem farářem, otcem Blažejem Hejtmánkem. Svěcení na kněze jsme byli 

spolu, i když - jak on nikdy nezapomene zdůraznit - on asi o dvě minuty dřív, protože podle abecedy byl dřív na řadě. 

 Ačkoli se budu v této farnosti nacházet jen po velmi omezený čas, můžeme mít k sobě blízko. 

Neváhejte se na mne obrátit s jakoukoli prosbou. Chci všechny svoje schopnosti nasadit pro tuto farnost. O totéž prosím i 

vás. Milujte svou farnost, modlete se za svou farnost, obětujte se pro svou farnost. 

Stále jsem přemýšlel, jak bych vás mohl povzbudit ve víře, až mě napadl známý Exupéryho citát: „Chceš-li 

stavět loď, nemusíš nutit muže, aby připravili dřevo, nemusíš jim rozdělit práci. Stačí v nich probudit touhu po nekonečném 

moři.“ Chceš-li přivést někoho k víře, nemusíš mu vysvětlovat liturgické detaily či ho hned zasvěcovat do tajů církevního 

práva, ale musíš mu na svém konkrétním životě ukázat krásu a dobrotu Boha. Probudit touhu po poznání uchvacujícího 

Otce.  

Je mnoho způsobů, jak se poprat s rozlehlostí moře. Můžu přijít na břeh, vyzout si boty, vykasat nohavice, 

zatnout zuby a zpříma se vydat do vln vstříc dobrodružstvím. Ale i kdybych byl sebevytrvalejším plavcem, jednou mi síly 

stejně dojdou. Ještě mám ale taky druhou možnost. Na břehu nastoupím na loď. Nejsem na ní sám, všude kolem se tlačí 

spoustu lidí, někdy velmi nepříjemných či nesympatických. O loď se stará posádka - lodníci, někteří šikovní, jiní zase téměř 

nepoužitelní. Musím se podřizovat radám kapitána. Ten udává směr, ale také má na svých bedrech odpovědnost za 

všechno a všechny. Když však pominu všechna tahle negativa, čeká mě nádherná plavba, plná okouzlujících chvil, 

v nedozírných dálkách i nad nejhlubšími mořskými propastmi. Již od dob starých církevních otců byla vždy loďka, lodička 

symbolem církve. Kdo nastoupí, musí se trošku uskrovnit ve svých očekáváních. Možná v kostele hned ve vedlejší lavici sedí 

někdo, jehož přítomnost moc nevyhledávám. Lodníci – představitelé církve mohou být někdy šikovní, povzbuzením pro 

svou farnost, jindy spíš noční můrou, ze které bychom se chtěli probudit. Kapitán – papež vede církev, ale věříme, že on 

sám se nechává vést Duchem Svatým. Jako člověk nemůžu během svého života stihnout prožít vše, ale otvírají se mi 

pokladnice zkušenosti církve, která pluje na vlnách dějin a stále se stává nástrojem, který přivádí lidi k úžasu z krásy moře – 

Boha. Nech se pozvat a nastup! 

 

S přáním všeho dobrého 

                     

                     Tomáš Koumal, farní vikář v Měříně 



 

MATRIKY VYPRAVUJÍ 

 
KŘTY 

 

Daniel Seknička z Černé                                            08.07.2012 

Kristýna Kučerová z Geršova                                     22.07.2012  

Kateřína Střechová z Měřína                                      22.07.2012 

Kryštof Marek Vaněk z Pavlínova                               22.07.2012 

Lukáš Bartušek z Měřína                                            05.08.2012 

POHŘBY 
František Jaša z Pavlínova                             *1931     14.07.2012 

Vojtěch Hladík z Měřína                                  *1954     28.07.2012 

Filip Morava z Pavlínova                                 *1930     17.08.2012 

 
SVATBY 

 

Pavel Urbánek z Měřína a Pavla Čermáková z Měřína   04.08.2012 
      Radek Coufal z Měřína a Martina Kunčarová z Měřína  01.09.2012 

 

Z KALENDÁŘE FARNOSTI 

07.09.2012   VENI SANCTE – mše sv. na zahájení nového školního roku 

16.09.2012   Poutní slavnost Panny Marie Bolestné v Dědkově 

23.09.2012   Poutní slavnost sv. Václava v Blízkově 

28.09.2012   Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona   českého národa 

´ 

Krátké zprávy 
 V pátek 07.09.2012 v 18.00 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. 

 Ve středu 05.09.2012 bude v 18.00 mše sv. v Netíně v hrobce rodu Podstatských. Druhá mše sv. 
zde bude slavena v den patrocinia kaple jež je zasvěcena Panně Marii Bolestné a to v sobotu 
15.09.2012 v 11.00 hod. 

 Setkání mladších biřmovanců bude tento pátek tj. 7.9.2012 v 19.30 na faře v Měříně. 
 Poutní mše sv. 16.09.2012 v Dědkově a 23.09.2012 v Blízkově bude v 11.00 hod. 

 Bohoslužba ve farním kostele v Měříně na slavnost sv. Václava 28.09.2012 bude v 9.00. Večerní mše 
sv. v 18.00  v tento den již NEBUDE. 

 V pátek 28. 09.2012 bude mše sv. v 16.00 ve Stránecké Zhoři ke cti sv. Václava. Po ní následuje 
průvod  do zámeckého areálu, kde bude probíhat další program. 

 V neděli 28.10.2012 bude ve farním kostele zde v Měříně již tradiční troubená svatohuberská 
mše. Mše sv. vyjímečně bude začínat 8.00. hod.  

 



Letní prázdninové dny na faře 
 

  Jak již mnozí víte, každou druhou středu o prázdninách jsme se scházeli na faře s 
dětmi ve věku od 5 do 13 let. Pokaždé jsme přivítali jiný počet, který se pohyboval mezi 25-
45 dětmi. Byl nachystán bohatý program plný her, procházek a zábavy. Nechyběli ani dílny, 
při kterých si děti vyrobili krásné výrobky, které si potom odnesli domů. Poslední středa byla 
výjimečná. Sešlo se 38 odvážlivců, kteří se odhodlali spát na faře. Ve středu večer jsme se 
účastnili mše svaté a holky se postaraly o zpěv a kluci o ministrování. Po mši jsme si opekli 
párky, strávili nějaký čas u ohně a následoval přesun do farního sálu kde byl připravený 
dataprojektor na pohádku a po ní se šlo spát. Druhý den začal rozvičkou, snídaní a pak  hurá 
do různých aktivit, které jsou připraveny. Myslíme, že všichni účastníci si to pěkně užili a na 
příští prázdninové dny  roku 2013 se opět těší   
                                                                          mládež farnosti 
 

Vzdělávací večery pro dospělé 

1. středa 5. září 2012 

Byl Ježíš skutečnou historickou postavou? 

2. středa 12. září 2012 

Křížem krážem Svatou zemí 

 3. středa 19. září 2012 

Tureckem a Řeckem se svatým Pavlem 

vždy v 19:00 hod. 

    farní sál Měřín 

Všichni jsou srdečně zváni. 

 

BOWLING PUB ZEPPELIN POŘÁDÁ 

6.10.2012  -  Taneční noc vol. 1 

    Skupina ORFEUS 

24.11.2012  - TANEČNÍ NOC vol.2 

    Skupina ORCHESTRA KOKA 

31.12.2012  -  SILVESTR 2012 

Všichni jste srdečně zváni… 



 

 

 

 

 

 
 
 
Nabízíme tyto služby :  
 
 

KOSMETIKA 
 

Prodej produktů Alcina 
Lenka Ekslerová    737 814 005 
 
 

 
PEDIKÚRA 
 

Prodej produktů Just 
Marie Nováková     728 308 184 
 
 
 

MASÁŽE 
 

Prodej produktů tradiční čínské medicíny  
Marcela Cinková   777 347 569 
 
 
 

Těšíme se na vaši návštěvu na adrese : 
Otínská 18, Měřín ( bývalá Česká spořitelna ) 



 

 

„Již 20 let na realitním trhu!“ 
Náměstí 4, Velké Meziříčí 

e-mail: reality.vysocina@cbox.cz 

www.realityvysocina.eu 

mobil: 777 636 157 

 

- zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí 

- vyhotovení znaleckých posudků o ceně nemovitostí 

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

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

- stanovení tržní, obecné ceny (i pro dědické řízení) 

-  poradenství; právní servis; inzerce 

 

Z naší nabídky na prodej vybíráme: 

- rod. dům v Netíně (2,8 mil. Kč) 

- pozemek na stavbu chaty v lokalitě Amerika ve Vel. Meziříčí 

- budovu k podnikání ve Vel. Meziříčí (u obchvatu směr TR) 

- rod. dům v Zadním Zhořci (270tis. Kč; možnost slevy) 

- chalupu v Dol. Libochové (290tis. Kč vč. zařízení; možnost slevy) 

- chatu ve Svařenově u řeky Balinky (výrazná sleva) 

- dům na ul. Podhradí ve Vel. Meziříčí (výrazná sleva) 

- garáž na ul. Záviškova ve Vel. Meziříčí  

- dům k podnikání v centru Vel. Meziříčí (po rekonstrukci) 

- halu v průmyslové zóně ve Vel. Meziříčí (Jidášky) 

 

K pronájmu nabízíme: 

- prodejnu 145 m2 v přízemí na ul. Podhradí ve Vel. Meziříčí 

- halu v bývalém areálu Kablo ve Vel. Meziříčí (i možnost koupě) 

- zpevněné plochy v oploceném areálu ve Vel. Meziříčí 

- bývalé průmyslové prodejny  (v okrese Žďár nad Sázavou) 

- kanceláře ve Vel. Meziříčí 

 

Pro své klienty hledáme: 

- dům (i k celkové rekonstrukci), zahradu, pozemek v Měříně 

- chaty a chalupy na Vysočině 

- byty 1+1, 2+1 ve Vel. Meziříčí 
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