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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 

Milý spoluobčané, 

blíží se konec roku a s ním tradiční svátky, očekávané hlavně našimi nejmenšími. Ty 

už se určitě těší na dárky, až je budou netrpělivě rozbalovat u vánočního stromku. My 

dospělí už můžeme jen vzpomínat na dobu, kdy jsme počítali, kolikrát se ještě 

vyspíme, než k nám přijde Ježíšek. Ale to neznamená, že bychom se na Vánoce 

netěšili, protože radost a spokojenost našich dětí, vnuků či partnerů nás dokáže naplnit 

velmi příjemnými pocity. Vánoce bývají nazývány svátky klidu a pohody, proto se 

snažme o to, aby pro nás takovými byly, aby spokojenost nezáležela pouze na 

množství a hodnotě dárků, které dostaneme, či lahůdek, které zkonzumujeme.  Jsou 

dárky, kvůli nimž nebudeme muset vůbec sahat do peněženky, a přitom se mohou 

výrazně podílet na příjemném prožití vánočních svátků.  

Vánoční čas je i příležitostí, abychom narovnali vztahy s našimi nejbližšími a hledali 

cesty k sobě navzájem. Je to i období k zamyšlení nad uplynulým rokem a stanovení 

nových cílů a předsevzetí, která bývají někdy velmi odvážná a která si většinou 

stanovujeme s novoročním účinkem. Přidejme k nim prosím úctu ke svým bližním a 

spoluobčanům, toleranci a pochopení pro názory druhých a oproštění se od všech 

malicherností, aby byl pro nás všechny každý den nastávajícího roku příjemně 

prožitým. 

Vážení spoluobčané, 

 jménem svým i všech zaměstnanců úřadu Vám přeji příjemné prožití vánočních 

svátků v klidu a spokojenosti, pohodový a veselý poslední den roku - Silvestr a 

úspěšné vykročení do roku 2013. Dovolte mi, abychom Vás pozvali na hezké vánoční 

tradice, kterými jsou zpívání u stromečku a Vánoční betlém. Děti z mateřské a 

základní školy nám zazpívají ve čtvrtek 20.12. v  10 hodin u stromečku před radnicí a 

24.12. proběhnou dvě představení betléma.  

Srdečně Vás všechny zveme. 

         Ing. Jiří Servít 

              starosta 

 

 

 



Vážení spoluobčané! 

V závěru roku se mnozí z nás ohlížejí zpátky a hodnotí , co nám ten končící rok přinesl dobrého nebo 

špatného. Přemýšlíme, jak dopadly naše plány a představy. Co všechno jsme měli či mohli udělat 

lépe.  

A tak jsem se rozhodl udělat malý přehled toho, co se nám za rok 2012 podařilo v našem městysi 

realizovat v oblasti stavebních investic. S určitým zadostiučiněním můžu konstatovat, že v tak velké 

míře jako v minulosti, takzvaně peníze nezakopáváme do země. Po provedených kanalizacích a 

vodovodech jsou vidět konečné úpravy v podobě nových zpevněných ploch, zeleně, vjezdů a hlavně 

opravených chodníků. 

Určitě se to podařilo v souvislosti se stavbou kanalizace na Náměstí od Poštovní ulice po Sokolovnu. 

Tady nás v příštím roce čeká ještě obnova zeleně, která je součástí obdržené dotace na obnovu 

zeleně v celém rozsahu Náměstí od Černické ulice až po zmíněnou Sokolovnu. Oprava chodníků byla 

provedena i po rekonstrukci kanalizace na ulici Brněnská. Díky tomu máme chodník až do Pustiny. 

Obě stavby byly realizovány se Svazkem vodovodů a kanalizací a pro městys to bylo lacinější nejen o 

dotace na rekonstrukci kanalizace, ale i o 20% na dani z přidané hodnoty. 

V Pustině s částečnou krajskou dotací byly postaveny nové komunikace. V současné době na to 

navazuje stavba veřejného osvětlení také s krajskou dotací. Díky tomu se zde rozběhla výstavba 

rodinných domků. Z rozpracovaných akcí je nutné se zmínit o inženýrských sítích na ulici Luční. 

V současné době největší rozpracovanou stavbou jsou inženýrské sítě v lokalitě Balinka, první etapa. 

Investice je vzhledem k velkému finančnímu rozsahu rozdělena do třech etap. Realizace se potkávala 

s řadou administrativních problémů. Především šlo o rozvody plynu. Průchod kolem Jednoty na lávku 

byl často pro pěší nepoužitelný. Dnes už vidíme konec první etapy reálný v jarních měsících 

nadcházejícího roku. 

Dalo udělat víc a lépe? Určitě ano. Většinou je to otázka finančních prostředků. Často musíme na 

jednáních rady a zastupitelstva rozhodnout o tom , která investice bude realizována dříve a která 

později. To se do určité míry týká i odložení konečných úprav povrchů na ulicích Poštovní, Zahradní a 

Za Hřbitovem na rok 2013. K tomu naváže i oprava komunikace na ulici Družstevní. Připravujeme zde 

výběrové řízení na dodavatele. Na dobré cestě jsou i dotace na úspory energií v podobě zateplení 

některých objektů.   

Většina spoluobčanů ví, že městys postrádá solidní kulturní stánek. Proto bylo v minulosti rozhodnuto 

o koupi Sokolovny. Přestavba bude představovat nemalé peníze. Dotace na podobné investice jsou 

v podstatě nedosažitelné. Proto stavbu bude nutné financovat za pomoci úvěru. Nejvhodnější 

peněžní ústav budeme muset vysoutěžit. 

Závěrem bych rád všem, kterým realizované stavby přinášely určitá omezení  a nepříjemnosti 

poděkoval za pochopení.  O totéž bych chtěl požádat ty, kterým budou příští stavby způsobovat 

podobné nepříjemnosti. Zároveň dopředu poděkovat za podněty (směle přednesené i zvýšeným 

hlasem), které na radnici přinesete. Vždy je to inspirace k nápravě něčeho špatného. 

Přeji nám všem krásné a požehnané Svátky vánoční a do nadcházejícího roku mnoho štěstí, pohody a 

především zdraví!    Ivo Rohovský                                                                                                     



ZPRÁVY   Z  RADNICE …. 
 
Výpis č. 16 z jednání Rady městyse Měřín konané korespondenčním hlasováním 19. 9. 2012 
 
1.RM rozhodla schválit Dodatek č.1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci  veřejně 
prospěšných prácí a poskytnutí příspěvku. Jedná se o prodloužení 4 pracovních míst od 1.12.2012 do 
28.2.2013. RM pověřila starostu podpisem dodatku.Usnesení RM 16-1-12 
 
2.RM vzala na vědomí žádost ICOM transport a.s.( č.j. 756/12) o vyjádření ke smlouvě o zajištění 
pravidelné linkové dopravy v rámci závazku veřejné služby ostatní dopravní obslužnosti na rok 2013 
ve stejném rozsahu jako v roce 2012. 
RM souhlasí s uzavření smlouvy s ICOM transport a.s. na rok 2013 ve stejném rozsahu jako v roce 
2012 . Výdaje vyplývající ze smlouvy budou součástí rozpočtu na 2013, který bude projednán v ZMM 
v měsíci prosinci 2012. RM pověřila starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení RM 16-2-12 
 
3.RM projednala návrh Smlouvy o dílo s firmou Ing.J.Novotný, AQA-CLEAN Jihlava  
( č.j.739/12) na zpracování projektové dokumentace stavby Měřín, ul. Luční – komunikace. 
RM rozhodla návrh smlouvy schválit a pověřuje starostu podpisem.Usnesení RM 16-3-12 
 
4. RM projednala návrh Smlouvy o dílo s firmou PavEx Consulting, s.r.o. Brno  ( č.j. 738/12) na 
aktualizaci pasportu místních komunikací, pasport veřejného osvětlení.RM rozhodla návrh smlouvy 
schválit a pověřuje starostu podpisem.Usnesení RM 16 – 4 -12. 
 
5. RM projednala žádost MŠ Měřín (č.j.733/12) o dodatečné schválení o použití rezervního fondu 
školy.RM schválila převedení části rezervního fondu MŠ do investičního fondu, z kterého budou 
financovány všechny opravy v budově MŠ.Usnesení RM 16-5-12 
 
6. RM projednala žádost MŠ Měřín ( č.j. 734/12)  o možnost dokrytí mzdových prostředků. 
RM schválila dokrytí mzdových prostředků z provozních nákladů školy dle žádosti a doporučení MěÚ 
Velké Meziříčí.Usnesení RM 16-6-12. 
 
Výpis č. 17 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 3. 10. 2012  
 
1. RM schválila program jednání. 
 
2. RM vzala na vědomí žádost ….. o zaměstnání na Úřadě městyse dle č.j. 793/12. V současné době 
není žádné volné místo. RM rozhodla žádost zařadit do seznamu žadatelů o zaměstnání.Usnesení 
RM17-2-12 
 
3. RM provedla místní šetření v lokalitě Králův kopec na základě podnětu …. RM rozhodla projednat 
případné terénní úpravy s majitelem pozemku … .Usnesení RM17-3-12 
 
4. RM projednala žádost Školy umění v Měříně na prodloužení pronájmu nebytových prostor 
v budově hasičské zbrojnice dle č.j. 774/12. Stávající smlouva  končí 31. 12. 2012. RM rozhodla 
zveřejnit záměr pronájmu uvedených nebytových prostor. Usnesení RM17-4-12 
 
5. RM projednala dopis Pozemkového úřadu Žďár nad Sázavou o monitorování eroze zemědělské 
půdy dle č.j. 771/12 a 772/12. RM rozhodla podat informaci o monitorování na jednání ZM. Usnesení 
RM17-5-12 
 



6. RM vzala na vědomí nepodepsaný dopis adresovaný starostovi a RM dle č.j.730/12. 
Usnesení RM17-6-12 
 
7. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje 6m2 z pozemku p.č. 3362 a 2m2 z pozemku p.č. 264 
z majetku městyse. Usnesení RM17-7-12 
 
8. RM projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 
zřízením stavby pro plynofikaci v lokalitě Balinka na pozemcích p.č. 118, 187/3 a 135 v majetku 
městyse dle č.j. Usnesení RM17-8-12 
 
9. RM projednala Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse za období od 1. 1. 2012 do 31. 8. 
2012. RM pověřuje Úřad městyse k provedení doplnění případně oprav v dokladech v zápisu 
uvedených. Usnesení RM17-9-12 
 
10. RM projednala současné pracovní náplně zaměstnanců Úřadu městyse. RM rozhodla pověřit 
starostu přehodnocením pracovních náplní a předložení nových návrhů na příští jednání RM. 
Usnesení RM17-10-12 
 
11. RM rozhodla schválit text odpovědi na petici podanou Nadací na ochranu zvířat Pacovská 31 
Praha 4. Usnesení RM17-11-12 
 
12. RM projednala návrh Mandátní smlouvy s Ing. Hanou Veselou o výkonu zadavatelských činností 
na služby pro zakázku „Komplexní obnova veřejné zeleně v městyse Měřín II. etapa“ v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách dle č.j. 820/12. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu 
podpisem. Usnesení RM17-12-12 
 
Výpis č.18 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 22. 10 2012  
 
1. RM schválila program jednání. 
 
2. RM projednala informaci Úřadu práce České republiky, pracoviště Žďár nad Sázavou o podmínkách 
pro vytváření míst pro uchazeče o zaměstnání z evidence ÚP v rámci veřejně prospěšné práce dle č.j. 
847/12. RM rozhodla požádat o vytvoření dvou pracovních míst. 
Usnesení RM18-2-12 
 
3. RM projednala možnosti provedení konečných povrchových úprav na ulicích Poštovní, Zahradní a 
Za Hřbitovem. RM rozhodla zahájit výběrové řízení na provedení povrchových úprav dle finančních 
možností v roce 2013. Usnesení RM18-3-12 
 
4. RM projednala žádost TJ Jiskra Měřín o finanční příspěvek na činnost v roce 2013 ve výši 200 000,- 
Kč dle č.j. 849/12. RM rozhodla zařadit žádost k projednání rozpočtu městyse na rok 2013.Usnesení 
RM18-4-12 
 
5. RM projednala žádost Jednoty Orel Měřín o poskytnutí dotace na činnost v roce 2013 dle č.j. 
830/12. RM rozhodla zařadit žádost k projednání rozpočtu městyse na rok 2013 s částkou 15.000,-
Kč.Usnesení RM18-5-12 
 
6. RM projednala finanční nabídku Fortiz IPZ s.r.o. na opravu nátěrů střech na Mateřské škole ve výši 
25.349,- Kč a 26.801,- Kč (bez DPH). RM rozhodla nabídku přijmout. 
Usnesení RM18-6-12 
 



7. RM po místním šetření a konzultaci s pracovnicí Ochrany přírody a krajiny Havlíčkův Brod rozhodla 
nepožádat o povolení skácení dvou borovic na pozemku parc.č. 628/8 (ul. Poštovní). 
Usnesení RM18-7-12 
 
8. RM po místním šetření a konzultaci s pracovnicí Ochrany přírody a krajiny Havlíčkův Brod rozhodla 
požádat o skácení skupiny borovic na pozemku parc. č. 417 a drobných jehličin také na pozemku 
parc. č. 417 (ul. Černická) a dále o skácení  jednoho jehličnanu na pozemku parc. č. 667/1 (Družstevní 
naproti starému hřbitovu).Usnesení RM18-8-12 
 
9. RM projednala návrh dočasných úprav přechodů pro chodce v zastavěné části městyse (2x 
Náměstí, 1x Brněnská) v souvislosti s opravou povrchu silnice II/602. RM rozhodla za současného 
návrhu úprav nepřispívat finančně na jejich realizaci.Usnesení RM18-9-12 
 
10. RM projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s napojením plynu na akci Měřín lokalita Balinka – inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD 
(městys je oprávněný z věcného břemene) dle č.j.868/12. 
RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem.Usnesení RM18-10-12 
 
11. RM projednala návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě Měřín – prodloužení inženýrských sítí, ulice Luční 
dle č.j.867/12. (jde o vypuštění objektu plyn z původní smlouvy). RM rozhodla návrh schválit a 
pověřuje starostu podpisem.Usnesení RM18-11-12 
 
12. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 187/2 v k.ú. Měřín (cca 
30m2).Usnesení RM18-12-12 
 
13. RM projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. RM 
doporučuje  ZM návrh schválit.Usnesení RM18-13-12 
 
14. RM projednala Pozvánku na setkání seniorů v Arnolci dle č.j. 872/12. RM rozhodla schválit výši 
vybíraného příspěvku od jednoho účastníka z Měřína a Pustiny v částce 200,-Kč. 
Usnesení RM18-14-12   
 
15. RM projednala návrh Směrnice č. 22 – 1/2012 „Reálná hodnota majetku určeného k prodeji“. RM 
rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem.Usnesení RM18-15-12  
 
16. RM projednala Návrh na zahájení řízení – vydání platebního rozkazu na zaplacení dluhu  ve výši 
173.321,-Kč. Žalobce městys Měřín, žalovaný …….. RM rozhodla návrh schválit a podat uvedený návrh 
k Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou.Usnesení RM18-16-12 
 
17. RM vzala na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce z Mateřské školy Měřín – příspěvková 
organizace. Závěr kladný, bez návrhů na opatření.Usnesení RM18-17-12 
 
18. RM projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou Content, s.r.o. na akci „Měřín lokalita 
Balinka – I. Etapa – inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD. Vzhledem k tomu, že dodatek je 
v souladu se schváleným rozpočtovým opatřením rozhodla RM jej schválit a pověřuje starostu 
podpisem.Usnesení RM18-18-12  
 
 
 
 
 



USNESENÍ č.    5/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN,  
KONANÉHO DNE 5.11.2012 
 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
 
I.SCHVALUJE 
 1.Program jednání ZMM 5/2012 
 2.Ověřovatele zápisu jednání ZMM 5/2012. 
 3.Zprávu kontrolního výboru.   

4.Zprávu finančního výboru. 
5.Rozpočtové opatření č.6/2012 ze dne 29.10.2012 ve výši 1.100.432 ,- Kč. 
6.Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 14/2012 „Měřín – prodloužení inženýrských sítí, ulice 

    Luční“ a „ Měřín – prodloužení STL plynovodu, ulice Luční“. 
 7.Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 o místním poplatku za provoz 
   systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  
   komunálních odpadů. 

8.Směnu části pozemků  v k.ú. Měřín –mezi  městysem Měřín p.č. 264 a majitelem  
    pozemku p.č. 254/1 a výkup části pozemku p.č. 255 za cenu 50,-Kč/m2 
   do majetku městyse dle návrhu geometrického plánu. 
 
II .BERE NA VĚDOMÍ   
 1.Zprávu o plnění usnesení z minulého a předminulého jednání ZMM. 

2. Informace z jednání rady městyse. 
3.Informace o vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu územního plánu. 

   4. Informace o rekonstrukci Sokolovny 
 
 Ivo Rohovský      Ing. Jiří Servít 

místostarosta      starosta  

 
 
Výpis č. 19 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 12. 11. 2012  
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM projednala Žádost o prodloužení nájemní smlouvy Školy umění v Měříně na prostory v budově 
Hasičské zbrojnice za účelem výuky hudby, pohybových a jazykových oborů dle č.j. 774/12. Záměr 
pronájmu byl zveřejněn dne 8. 10. 2012. RM rozhodla prodloužení nájemní smlouvy schválit ve znění 
smlouvy stávající. Usnesení RM19-2-12 
 
3. RM projednala Žádost o dokončení zadláždění chodníku na ulici Růžová ….. . RM rozhodla chodník 
dokončit prostřednictvím pracovníků VPP.Usnesení RM19-3-12 
 
4. RM projednala Žádost o úpravu dopravního značení na ulici Pod Dálnicí podanou ………. a 
podepsanou 17 občany dle č.j. 889/12. RM rozhodla požádat dopravní úřad o povolení osazení 
komunikace Pod Dálnicí značkami povolujícími rychlost jízdy max. 30 km/h. 
Usnesení RM19-4-12 
 
5. RM projednala žádost Jaroslava Holého Václava Volfa 10 České Budějovice o povolení umístění 
pouťových atrakcí při měřínské pouti v roce 2013 dle č.j. 931/12. RM rozhodla žádost projednat na 
jednání RM v měsíci lednu 2013. Usnesení RM19-5-12 
 
6. RM projednala Žádost Mysliveckého sdružení STRŽ Měřín o finanční příspěvek 5000,- Kč na 
zajištění střeleckých soutěží v roce 2013 dle č.j. 905/12. RM rozhodla zařadit žádost k projednání 
rozpočtu městyse na rok 2013. Usnesení RM19-6-12 
 



7. RM projednala Žádost ZO Českého svazu chovatelů Měřín o příspěvek na činnost organizace v roce 
2013 ve výši 30000,- Kč dle č.j. 930/12. RM rozhodla zařadit žádost k projednání rozpočtu na rok 2013 
ve výši 5000,-Kč. Usnesení RM19-7-12  
 
8. RM projednala Žádost o finanční příspěvek podaný Římskokatolickou farností Měřín na pokračující 
rekonstrukci prostor fary dle č.j. 937/12. RM rozhodla zařadit žádost k projednání rozpočtu městyse 
na rok 2013 ve výši 50.000,-Kč. Usnesení RM19-8-12 
 
9. RM rozhodla schválit příspěvek na dopravu Diakonii Broumov ve výši 1000,- Kč za odvoz 
humanitární pomoci.Usnesení RM19-9-12 
 
10. RM vzala na vědomí Usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka v Jihlavě, který potvrdil usnesení 
soudu prvního stupně o ustanovení městyse Měřína opatrovníkem … dle č.j. 918/12. 
Usnesení RM19-10-12 
 
11. RM projednala návrh Smlouvy o veřejných službách o zabezpečení dopravní obslužnosti se 
společností ICOM transport a.s. Jihlava dle č.j. 926/12. RM rozhodla doporučit zastupitelstvu zařadit 
částku na dopravní obslužnost do rozpočtu roku 2013. 
Usnesení RM19-11-12 
 
12. RM projednala informace podané společností OTE a.s. týkající se výroby elektřiny na střeše 
budovy ZŠ dle č.j. 939/12. RM vzala informace na vědomí. Usnesení RM19-12-12 
 
13. RM projednala žádost …. o umístění v Domě s pečovatelskou službou. V současné době není 
řádný byt v Domě s pečovatelskou službou volný. RM rozhodla zařadit toto žádost do seznamu 
žadatelů o byt v DPS. Usnesení RM19-13-12 
 
14. RM rozhodla zřídit zvláštní pokladnu pro správu prostředků opatrovance. 
Usnesení RM19-14-12 
 
15. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 135 o výměře 14m2 ke zřízení 
zahrádky před restaurací. Usnesení RM19-15-12 
 
16. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor – ordinace zubního lékaře v domě č. 
552 – Zdravotní středisko.Usnesení RM19-16-12 
 
17. RM vzala na vědomí Rozsudek Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou č.j. 14 C 98/2011 ve věci 
vyklizení bytové jednotky č. 233/4 na ulici Družstevní. 
Usnesení RM19-17-12 
 
Výpis č. 20 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 3. 12. 2012  
 
1. RM schválila program jednání. 
 
2. RM projednala Žádost Oblastní charity Žďár nad Sázavou o příspěvek na provoz denního stacionáře 
v roce 2013 dle č.j. 961/12. RM rozhodla zařadit do návrhu rozpočtu pro rok 2013 příspěvek ve výši 
6.000,- Kč. Usnesení RM20-2-12 
 
3. RM vzala na vědomí Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ve věci dovolání ……. o stanovení 
opatrovníka dle č.j. 977/12. Usnesení RM20-3-12 
 



4. RM projednala Stížnost ……. týkající se poškození části nemovitosti v Měříně, Náměstí 120 
v důsledku provádění stavby kanalizace dle č.j. 986/12. RM rozhodla postoupit stížnost k prošetření 
stavebnímu dozoru za spoluúčasti dalšího investora stavby (Svaz vodovodů a kanalizací 
Žďársko).Usnesení RM20-4-12 
 
5. RM projednala návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě ze dne 16. 5. 2012 o spolufinancování rekonstrukce 
kanalizace na ulici Brněnská dle č.j. 962/12. RM rozhodla doporučit ZM návrh dodatku schválit včetně 
rozpočtového opatření. Usnesení RM20-5-12 
 
6. RM projednala Žádost KÚ Kraje Vysočina o vyjádření k žádosti ICOM transport o udělení licence 
veřejné linkové autobusové dopravy na lince 760421 Jihlava – Velká Bíteš dle č.j. 1007/12. RM 
rozhodla sdělit žadateli, že k udělení licence nemá žádné připomínky. 
Usnesení RM20-6-12 
 
7. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na užívání části pozemku p.č. 135 o výměře  
14 m2 PKD Prague s.r.o. dle č.j. 950/12. Záměr pronájmu byl zveřejněn 14. 11. 2012. 
Usnesení RM20-7-12 
 
8. RM vzala na vědomí Protokol Městského úřadu Velké Meziříčí, odbor správní o Kontrole výkonu 
matriční agendy se závěrem: Nebyly shledány žádné závady dle č.j.970/12 
Usnesení RM20-8-12 
 
9. RM vzala na vědomí Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR, kterým zamítlo odvolání 
Moravského rybářského svazu Brno ve věci vyjmutí rybníka Nový z rybářského revíru č. 461 180 
Balinka 1A dle č.j. 996/12. Usnesení RM20-9-12 
 
10. RM projednala žádost Vysplan s.r.o. o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení 7. 
stavby II/602 hr. kraje- Pelhřimov dle č.j.1004/12. Vzhledem k rozsahu dokumentace  týkající se 
zastavěné části Měřína rozhodla RM projednat  tuto žádost na ZM dne17. 12. 2012 a stanovisko sdělit 
po tomto termínu. Usnesení RM20-10-12 
 
11. RM rozhodla jmenovat inventarizační komisi pro inventuru k 31. 12. 2021: 
Předsedkyně: RNDr Ivana Hloušková, členové: Ing. Jiří Servít, Anna Oulehlová,Roman Hnízdil, Radislav 
Rozmarin. Usnesení RM20-11-12 
 
12. RM rozhodla schválit Dohody o provedení práce na rok 2013 ….Usnesení RM20-12-12 
 
13. RM rozhodla schválit nákup materiálu a občerstvení pro děti z Mateřské školy a Základní školy při 
„Zpívání u stromečku“ a pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou ve výši do 5000,- Kč. Usnesení 
RM20-13-12 
 
14. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu věci movité – stomatologické soupravy (zubařské křeslo). 
Usnesení RM20-14-12 
 
15. RM projednala Zprávu Ministerstva financí 5/2012 o schvalování rozpočtových opatření. RM 
rozhodla doporučit ZM stanovit kompetence radě městyse Měřína k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření.Usnesení RM20-15-12  
 
16. RM po předchozím projednání rozhodla schválit s účinností od 1.1.2013 změny pracovních náplní 
… předložené starostou.Usnesení RM20-16-12   
 



17. RM projednala návrh Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městyse Měřín. RM rozhodla doporučit ZM směrnici schválit. 
Usnesení RM20-17-12 
 
18. RM projednala návrh Dodatku č. 9 ke Smlouvě o provozování a servisu televizního kabelového 
rozvodu. RM rozhodla návrh včetně přílohy schválit. Usnesení RM20-18-12 
 
19. RM projednala žádost o  finanční příspěvek Centra pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, 
pracoviště Žďár nad Sázavou dle č.j. 1014/12. RM rozhodla nezařadit tuto žádost do návrhu rozpočtu 
roku 2013.  Usnesení RM20-19-12 
 
20. RM schválila znění mandátní smlouvy s paní Ing. Hanou Veselou na zajištění výběrového řízení dle 
č.j. 1018/12 a pověřuje starostu městyse jejím podpisem.Usnesení RM20-20-12 
 
21. RM projednala návrh mandátní smlouvy s paní Ing. Hanou Veselou na zajištění výběrového řízení 
dle č.j. 1019/12 a doporučuje zastupitelstvu městyse nabídku schválit. 
Usnesení RM20-21-12 

 
P o z v á n k a 

 
na jednání Zastupitelstva městyse Měřína, které se  bude konat 

v pondělí dne 17.12.  2012  v 17.00 hod. v obřadní síni 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. Informace z jednání rady městyse Měřína 
5. Poděkování výborům zastupitelstva a komisím rady 
6. Smlouva o veřejných službách o zabezpečení dopravní obslužnosti společností 

ICOM transport a.s. Jihlava 
7. Dodatek č.2 ke smlouvě „Měřín- ul. Brněnská, rekonstrukce kanalizace“ 
8. Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení 7.stavby II/602 – průtah 

Měřínem 
9. Návrh mandátní smlouvy na zajištění technické pomoci a administrace projektu 

„Komplexní obnova veřejné zeleně v městyse Měřín- II.etapa. 
10. Návrh prodeje movitého majetku – stomatologická souprava 
11. Směrnice pro evidování a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městyse 

Měřín 
12. Rozpočtové opatření č. 7/2012 
13. Rozpočtový výhled na roky 2014-2016 
14. Rozpočet na rok 2013 
15. Stanovení kompetence radě městyse Měřín k provádění rozpočtových opatření 
16. Pověření starosty provedením rozpočtových opatření ke konci roku 2012 v příjmech i 

výdajích. 
17. Diskuse 
18. Závěr 

 

Ing. Jiří Servít 
            starosta 



 
O Z N Á M E N Í 

o době a místě konání volby prezidenta České republiky 
 
 
Starosta městyse Měřín podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě 
prezidenta republiky o změně některých zákonů ( zákon o volbě prezidenta republiky)   
 

o z n a m u j e : 
 
Volba prezidenta české republiky se uskuteční : 
 
V pátek dne 11. ledna 2013  od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
v sobotu dne 12. ledna 2013  od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
 
Místem konání voleb  
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. 
 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy  prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky ( platným  cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo 
cestovním průkazem) nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li 
volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 
 
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den volby prezidenta 
republiky může volič  obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 
Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu 
hlasovacího lístku do úřední obálky.  
 
Podle § 54 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta České republiky a o změně některých 
zákonů ( zákon o volbě prezidenta republiky) je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal 
nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb 
zúčastnili a odevzdali platný hlas. Podle § 56 odst. 1 citovaného zákona v případě, že žádný 
z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo vnitra, 
aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola volby 
prezidenta. O případném konání druhého kola volby prezidenta budou voliči po skončení 
prvního kola volby prezidenta informováni zveřejněním nové informace na úřední desce 
obecního úřadu. 
 
v Měříně dne 10.12.2012     Ing. Jiří Servít, starosta 
 



 
Městys Měřín 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Zastupitelstvo městyse Měřín se na svém zasedání dne 5.11.2012 usnesením č. … usneslo vydat na 

základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Městys Měřín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“). 

(2) Řízení o poplatcích vykonává úřad městyse.
1
 

Čl. 2 

Poplatník 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů platí
2
: 

a) fyzická osoba,  

1. která má v obci trvalý pobyt, 

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 

povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá 

na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo 

dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 

rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši 

odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální 

rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 

poplatek společně a nerozdílně. 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící 

v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí 

poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě 

jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. 

Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15-ti 

dnů
3
 ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci 

skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.  

                                                           
1
 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních 

poplatcích“) 
2
 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 



(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě 

jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.  

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo 

stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen 

evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato 

stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo 

stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou 

byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným 

číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem. 

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své 

poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě 

určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu. 

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 

uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
4
 

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu 

oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
5
 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena: 

(1) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a 

(2) z částky 250,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných 

nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

(2) Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 

694.696,- Kč a byly rozúčtovány takto: 

Náklady 694.696,-Kč děleno 2.012 (1.946 počet osob s pobytem na území obce + 66 počet 

staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena 

k pobytu žádná fyzická osoba) = 345,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 

odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.  

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální 

rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné 

výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném 

kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu 

měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
6
 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.1. příslušného kalendářního roku  

                                                                                                                                                                                     
3 
Pozn. pro obec: Nelze stanovit lhůtu kratší než 8 dnů (viz § 32 odst. 2 daňového řádu). Ministersvo vnitra doporučuje stanovit 

lhůtu minimálně 15 dnů. 
4
 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 

5
 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 

6
 § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích 



(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný 

nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost 

vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. 

Čl. 6 

Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku se osvobozují: 

a) poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm a)  v nemovitostech, kde svozová firma nezajišťuje odvoz 

komunálního odpadu ( č.p 89,128, 245) 

b) poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm a),  kteří se v příslušném kalendářním roce prokazatelně 

zdržují nepřetržitě déle než 6 měsíců  v zahraničí 

c) poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm a),  kteří se v obci  trvale nezdržují a jejich pobyt není 

správci poplatku znám 

d) fyzická osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu 

žádná fyzická osoba a tento rodinný dům je dlouhodobě neobydlen  

( nejméně 1 rok) 

e) fyzická osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu 

žádná fyzická osoba a je již poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. a). 

Čl. 7 

Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu úřad 

městyse poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
7
 

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad 

zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
8
 

Čl. 8 

Odpovědnost za zaplacení poplatku 

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení 

poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má 

v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník. 

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří úřad městyse poplatek 

jednomu z nich. 

Čl. 9 

Přechodné a zrušovací ustanovení 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  ze 

dne 15.12.2010. 

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle 

dosavadních právních předpisů. 

                                                           
7
 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 

8
 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



Čl. 10 

Účinnost 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2013 . 

 Ivo Rohovský Ing. Jiří Servít 

 místostarosta starosta 

 

 

 

Přehled příjmů a výdajů za odpadové hospodářství v letech 2010 - 2012  ( v Kč)

Rok 2010 2011 2012

Příjmy od občanů za odvoz odpadu - popelnice 780 703 775 501 775 934

Příjmy od okolních obcí za hřbitovní odpad 16 400 18 544 18 238

Celkové příjmy za odpad 797 103 794 045 794 172

Náklady na vývoz popelnic 683 155 697 696 753 498

Odpad ze sběrného dvora 92 326 129 982 122 770

Odvoz plastů, skla, papíru 258 692 297 597 275 000

Nebezpečný odpad 24 512 48 698 51 516

Odvoz kontejnerů od hřbitova 109 021 85 232 93 871

Odpad z veřejného prostranství ( listí, koše) 19 567 14 379 20 000

Celkové výdaje za odpad 1 187 273 1 273 584 1 316 655

Výdaje za odpad na osobu a rok v Kč 608 653 678

Obec by doplácela při platbě občana 400,-Kč na osobu 208 253 278

Jelikož jste jako občané třídily odpad, obdrželi jsme do příjmu částku:

Příjmy za třídění plastů,skla, papíru a zpětný odběr elektrozařízení 237 693 245 487 249 145

To znamená, že Městys Měřín doplácí rozdíl (ročně) 152 477 234 052 273 338

  tedy obec doplácela na osobu a rok  v Kč 78 120 141

 

 

ODPADY !!! 

 Dovolte nám sdělit několik postřehů z praxe ohledně odpadů v naší obci. 
 Nehodláme tvrdit, že je v naší obci v oblasti odpadů stav ideální, ale není toho málo, co v této 
otázce radnice dělá. 
 Krátký výčet :   
Domovní odpad  - svoz 1 x za 14 dnů ( prozatím bez omezení počtu známek) 
Odpadkové koše - vývoz dle potřeby 
Nebezpečný odpad  -2 x ročně probíhá mobilní sběr ( prodlouženo na 2 x 2 týdny) 
Léky   - možnost odevzdat v lékárně 
Sběrná hnízda  - dle možnosti vybaveno 9 stanovišť 
Sběrné místo – Stavebniny AVAX  – objemný odpad, pneumatiky, kovový odpad 
Sběrné místo – ul.Černická p.Krejčí -  - zpětný odběr elektrozařízení  - Elektrowin, Ekolamp, Asekol 
Boxy Asekol – nákupní středisko Jednota  – drobné eletro 
Box radnice      - výbojky 
Odpad ze hřbitovů    - svoz dle potřeby 
Spolupráce s Diakonií Broumov   - 2 x ročně sběr použitého šatstva. 
 



 Na základě tohoto krátkého výčtu lze říci, že každý občan v naší obci má možnost svůj odpad 
kam odložit. Ale …. 
 
Proč ? – sbírají zaměstnanci radnice denně tolik papírků, kelímků a jiných odpadků na chodnících a v 

 parcích. 
Proč ? – jsou koše na odpad plné igelitek s odpadky a kartonového papíru. 
Proč ? – když venčím psa nemám s sebou igelitový pytlík k likvidaci pozůstatků při jeho úlevě. 
Proč ? – jsou v kontejnerech na TŘÍDĚNÝ ODPAD ve sběrných hnízdech pytle s nejrůznějším  
               odpadem. 
Proč ? – je druhý den po vyvezení papíru kontejner plný krabic a kartonů od zboží. 
Proč? – když vidím, že je kontejner na plast plný, položím plast vedle a nepočkám, až jej vyvezou, 
Proč ? – je v kontejnerech na hřbitovní odpad  tráva ze zahrádek,odpad z domácností, nábytek, 

 televize, vysloužilý záchod a mnoho, mnoho jiného. 
Proč? -   jsou pneumatiky u kontejnerů na sběrném hnízdě, když je mohu kdykoli odevzdat ve  
 sběrném místě. 
Proč ? – cítím z komínů pálený plast když máme tolik nádob na tříděný odpad. 
Proč? 
 Tento výčet proč není zcela úplný. Věřte nebo nevěřte, na radnici denně řešíme nejrůznější 
problémy z oblasti odpadů. 
 
 Závěrem prosba :   

Zkusme si denně připomenout alespoň jedno výše zmíněné Proč?  
Denně každý z nás nějaký odpad vytváří a řeší. 
 Naučme se třídit odpad a ukládat je na stanovená místa – bude nás to všechny stát méně. 

 
 

A ještě několik slov k otázce podnikatelé a odpady : 
 
 Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání musí jako původci odpadu, 
který vyprodukují při své podnikatelské činnosti, nakládat s tímto odpadem výhradně 
v souladu s příslušnými právními předpisy – zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném 
znění, a doprovodné vyhlášky k zákonu o odpadech.  
 Živnostenské odpady nelze odkládat do sběrných nádob ( popelnic) náležících 
k bytovému objektu, ve kterém původce provozuje svou činnost. Stejně tak není možné 
pro odkládání podnikatelského odpadu využívat sběrné nádoby na tříděný nebo 
velkoobjemový odpad, které jsou rozmístěné na území obce .Tyto  slouží výhradně 
občanům městyse ( fyzickým osobám).  

Využívání výše uvedených sběrných nádob a kontejnerů pro odkládání odpadu 
z podnikání je možné pouze s příslušným souhlasem a za podmínek stanovených 
městysem Měřín.!! 
 
 
Závěr : Vzhledem k tomu, že kapacita sběrných hnízd ( barevné kontejnery) v Měříně a 
v Pustině je nastavena na počet obyvatel ( fyzické osoby) bude v příštím roce radnice  
kontrolovat svoz a likvidaci odpadů při podnikání. Předem upozorňujeme, že sankce za 
porušování výše uvedeného zákona jsou opravdu nemalé. 
 

 



 
 

Zářivky už do popelnice tak často nevyhodíme  
Češi se v recyklaci nefunkčních světelných zdrojů rok od roku lepší. Vyplývá to z aktuálního 

průzkumu, který pro kolektivní systém EKOLAMP zpracovala agentura Markent. Ta už od roku 2006 

pravidelně každý rok mapuje změny v chování tuzemských domácností a jejich přístupu ke třídění 

tohoto specifického odpadu.  

Oproti prvnímu šetření z roku 2006 se o více než polovinu snížil počet lidí, kteří vysloužilé úsporné 

světelné zdroje vyhazují do komunálního odpadu. Zářivky totiž obsahují malé množství rtuti a kvůli 

ochraně životního prostředí je tak potřeba odevzdávat je k recyklaci. Dalším ekonomickým důvodem 

je, že vysloužilé světelné zdroje obsahují důležitě druhotné suroviny. K tomuto účelu dnes v České 

republice slouží na tři tisíce sběrných míst společnosti EKOLAMP. Ta se od roku 2005 věnuje 

zpětnému odběru a následné recyklaci vysloužilých světelných zdrojů z českých domácností i firem. 

K sběru využívá různé typy sběrných nádob, které jsou konstrukčně uzpůsobené potřebám klientů 

nebo provozovatelů sběrných míst.  

Podle průzkumu u všech světelných zdrojů klesá podíl lidí, kteří je vyhazují do komunálního odpadu. 

Mírně roste podíl těch, kteří je skladují doma a o 9 % narostl  podíl světelných zdrojů odevzdaných 

v obchodech. Zajímavým zjištěním je, že ve srovnání s rokem 2009 o osm procent vzrostl podíl lidí, 

kteří nefunkční zářivku odevzdali bezplatně aniž by kupovali nový výrobek.  

„Letošní výsledky potvrdily, že veřejnost si stále více uvědomuje smysl zpětného odběru a má 

k našemu kolektivnímu systému důvěru. Vždyť z nefunkční zářivky je možné opět využít až 96 procent 

materiálu, a do přírody se tak každým rokem nedostane několik desítek kilogramů rtuti,“ říká Radoslav 

Chmela ze společnosti EKOLAMP. „Stále je tu však čtvrtina domácností, které zářivku do popelnice 

vyhodí. Někdo z nevědomosti, jiný protože je pohodlný,“ vysvětluje Chmela.  

Oproti roku 2009 mírně narostla citlivost na odnosnou vzdálenost, tedy délku trasy, kterou jsou lidé 

ochotní absolvovat až k nebližšímu sběrnému místu.  Ta dle průzkumu činí 984 metrů.   EKOLAMP 

z tohoto důvodu přibližuje sběrnou síť domácnostem například instalací  téměž1300 malých sběrných 

nádob, které jsou umístěny  v obchodech, na úřadech či v administrativních budovách. 

Průzkum společnosti Markent dále ukázal, že v roce 2011 vyřadilo alespoň jednu kompaktní úspornou 

zářivku 28 % domácností. V průměru jde o číslo poněkud vyšší, a to 1,7 kusů světelných zdrojů 

z každé domácnosti. Zatímco v roce 2006 vyhodilo do popelnice lineární zářivku 49 procent 

domácností, o pět let později, v roce 2011, by tak učinilo už pouhých 23 procent. Kompaktní úspornou 

zářivku či výbojku před pěti lety do běžného domácího odpadu odkládalo 72 procent domácností, letos 

pouhých 27 procent.  

Z hlediska recyklace lidé preferují odnést zářivky zpět na místo, kde si zároveň kupují zařízení nové. 

Nejčastěji nakupujeme světelné zdroje v prodejnách elektro (47 %), dále v hypermarketech (39 %), 

v hobby marketech (32 %) a ve specializovaných prodejnách s osvětlením (16 %).  

Ve srovnání výsledků letošního průzkumu a průzkumu, který proběhl před dvěma lety se zvýšil podíl 

lidí, kteří mají uspokojivou znalost toho, jak mají s vysloužilými světelnými zdroji nakládat (z 35 % na 

40 %). Zároveň klesl podíl respondentů se znalostí neuspokojivou  

(z 21 % na 13 %). Lidé chtějí nejčastěji o systému recyklace vědět, co se děje se zářivkami po 

odevzdání a kde jsou nejbližší sběrná místa. Přehled sběrných míst je k dispozici na: 

www.ekolamp.cz. 

http://www.ekolamp.cz/


VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

 Dne 21.10.2012  proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Měřína 
slavnostní přivítání narozených občánků mezi spoluobčany našeho městyse . 
Přivítali jsme celkem    10 dětí    narozených  koncem roku 2011 - a v prvním 
pololetí roku 2012 -   5 děvčátek – Pavlína, Barbora,Nikola, Julie, Jana  a  5 
chlapečků– Antonín, Jakub, Vojtěch, Lukáš Martin.  
 
 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. 
 

 
Nadcházející zima 

 
S blížícím se zimním obdobím se na Vás obracíme s prosbou,abyste 

neparkovali na chodnících, místních komunikacích a nebránili tím průjezdu shrnovací 
techniky.   

Děkujeme touto cestou všem spoluobčanům, kteří nám pomáhají při úklidu 
sněhu na obecních pozemcích.                               Děkujeme 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Malé ohlédnutí za měřínskou Valchou 

 

 Než se začtete do historie dnes již neexistujícího mlýna, který stával pod hrází rybníka, 

dnešního rybníka Valcha, mladší generaci je třeba připomenout, kolik bylo v Měříně mlýnů. 

Byly to tři mlýny: Vodičkův mlýn v Zarybníku č.76, Střechův-Motyčkův mlýn ve Vrbí č.136 

a Hájkův mlýn ve Valše č.156. Tyto mlýny byly v provozu nepřetržitě od dob Rakousko-

Uherské monarchie, I.republiku, přes protektorát, až do roku 1945. Uzavírány byly postupně 

v padesátých letech minulého století na základě vládního nařízení. Je třeba říci, že ani po 

velkých politických změnách v r.1989 mlýny již svoji činnost neobnovily /mlet začala jen 

mizivá část mlýnů/. Musíme bohužel pravdivě konstatovat, že mlýny již ztratily svoje 

opodstatnění a perspektivu do budoucna. 

 Ve svém příspěvku chci pojednat o dnes již neexistujícím Hájkovu mlýnu, který stával 

ve Valše. Na úvod se zaposlouchejte do jeho historie.  

 V šeru dávných časů zanikl mlýn zvaný Vodinský a po něm soukenická valcha a 

nakonec opět mlýn, který po několik desetiletí nesl jméno již dávno zaniklé valchy pod 

stejnojmenným rybníkem na Křivém potoce. Jen klid a ticho se sem vrátilo. Ztratil se 

monotónní šum padající vody a šplouchání otáčejícího se vodního kola a občas lomoz 

koňských, volských nebo kravských povozů, přivážejících „mletí“ do mlýna. Zmizely lidské 

hlasy, smích a besedy vozků v šalandě, kteří často čekali na semletí žita nebo pšenice. Žádný 

krajánek již se zde dlouhá léta nezastavil, neboť mlýn se zde navždy zastavil a člověk později 

toto místo navždy přestal obývat. Je tomu již hodně dávno, co poslední mlynář tento mlýn 

navždy opustil, ne však svojí vinou. Dnes tu zůstalo jen trochu chatrného zdiva, aby 

připomínalo lidskou činnost, kterou dnes snad již nikdo ani nevnímá, neboť vše je zarostlé 

bujnou vegetací. Můžeme zde ještě uvidět několik „přestárlých“ ovocných stromů, které nám 

připomínají činnost člověka. Zůstala zde ale malá kaplička, postavená z kamene rodinou 

Hájkovou asi v roce 1920. Kaplička prý připomíná P. Marii Lurdskou. Po celá léta udržovali 

kapličku majitelé mlýna, později nájemníci, kteří zde krátce bydleli. Dnes, zbožní obyvatelé 

zdejší samoty ve Valše se o kapličku vzorně starají. Rozplynula se stará zašlá sláva bývalého 

mlýna, později soukenické valchy a na poslední Hájkův mlýn zůstaly jen vzpomínky starších 

občanů a kusé zprávy, jak se žilo na posledním zaniklém mlýně. Mladší generace již tyto 

nostalgické vzpomínky ještě žijících pamětníků již téměř nevnímá. Proto uvádím „Malé 

ohlédnutí…“, abych i té mladé generaci připomenul kousek měřínské historie.  

 O starém mlýně máme první informace z r.1544, kdy je uváděn Jíra /Jiřík/, mlynář 

z Vodice. V r.1557 prodává Jiřík mlýn, louky i role Janu Čechovi za 150 kop grošů na splátky 

do r.1572. Jak dlouho držel Čech mlýn, nevíme, ale v registrech rudoleckého panství z let 

1585 – 1616 se píše o panských mlýnech, že jsou 4 a to dva mlýny v Bohdalově, třetí na 

Polovci /Valše/ a čtvrtý v Černé. Dále se uvádí: „Co potřeba k mlýnu, to na panský náklad.“ 

Vrchnost jej pronajímá za 18 zlatých ročního platu. Mlýn byl vždy na jisté vodě. Má dvě 



složení, pilu, olejnu a stoupu na výrobu krup. U mlýna se také nacházel menší kamenolom. 

Od r.1798 se uvádí jako mlýn vrchnostenský. Od r.1835 je majitelem mlýna kníže Antonín 

Claudio Collalto et San Salvatore, brtnická vrchnost. Panství černicko-rudolecké koupili 

Collaltové jako konfiskát po bělohorské bitvě po r.1620 za velmi nízkou cenu 68 tisíc zlatých. 

Předtím byli majiteli panství rytíři Chroustenští z Malovar a  Chroustenic, kteří museli po 

prohrané bělohorské bitvě opustit zemi.  

 V roce 1858 koupil Valchu soukenický cech v Měříně. Pronajímá ji na 10 let mlynáři 

Františku Hlávkovi za 20 zlatých ročně a později mu ji odprodává a vymiňuje si jeden pár 

stoup na válení sukna. 

 Co vlastně byla valcha? Valchy a mlýny měly jednu společnou existenční podmínku. 

Obojí potřebovaly pro svoji činnost dostatek vody, proto se stavěly u vodních toků. Valchy 

potřebovaly vodu nejen na pohon stoup, ale i na máčení sukna. Sukno se muselo položit do 

velkého dřevěného žlabu /většinou dubového/ a zalilo se valchovacím roztokem. Ten 

pozůstával vedle měkké vody ze staré lidské moče, mýdla bílého nebo černého, případně 

mýdlového louhu a jemné hlíny. Do takto naplněného žlabu zapadaly dřevěné /dubové/ kolmo 

postavené trámy, které pomocí zvlášť upraveného hřídele a otáčení pomocí vodního kola, 

nadzvedávaly a poté vlastní váhou padaly zpět do žlabu. Tomuto zařízení se říkalo „stoupa“. 

Takto bylo sukno propíráno a špína z něho vytloukána, až bylo zbaveno všech nečistot. Sukno 

bylo ve stoupě v několika vrstvách, aby je úder stoup nepoškozoval. Sukno muselo být čisté a 

měkké. Ještě mokré se napínalo na rámy, někdy také na ploty. Muselo dobře vyschnout. 

 Úpadek soukenického řemesla přinesl i úpadek valchy, která byla přeměněna na mlýn. 

Domníváme se, že to bylo někdy za dob nájemce nebo již majitele Františka Hlávky před 

rokem 1866. Ještě v témže roce kupuje 8.října 1866 mlýn Valchu /nikoliv valchu/ Anna 

Mázlová, rozená Pelánková, se svým manželem, mlynářem Vincencem Mázlem, mlýn Valchu 

č.156 na Křivém potoce pod obcí Černá. Vincenc Mázl zemřel v r.1906. V r.1907 odstupuje 

vdova Anna Mázlová mlýn Valchu svému synovi Rudolfu Mázlovi se vším všudy v hodnotě 

3 960 K. Sama si ve mlýně vyhrazuje do smrti výměnek. Rudolf Mázl hospodařil ve mlýně 

jen krátkou dobu. Po smrti manželky Kateřiny, zemřelé v r.1912, ještě téhož roku prodal mlýn 

i s pozemky manželům Josefu a Lucii Hájkovým z Jersína za 11 390 K. Josef Hájek nebyl 

mlynářem a mlýn koupil hlavně pro svého syna Aloise, který byl vyučen mlynářskému 

řemeslu. Alois Hájek se oženil v r. 1919 s Františkou, roz. Dvořákovou, dcerou sedláka 

z Černé č.44 a na mlýně hospodařil se svým otcem. U mlýna bylo 4 ha a 30 arů pozemků. 

V prvých letech žil ve mlýně bývalý majitel Rudolf Mázl, který si zde vyhradil doživotní 

výměnek. V roce 1919 postupuje Josef Hájek mlýn s polnostmi a příslušenstvím svému 

synovi Aloisu Hájkovi v ceně 6000 K a ve mlýně si nechává zaknihovat doživotní výměnek.  

 Rodina Hájkova žila a hospodařila na mlýně až do roku 1945, i když přes celou válku 

již mlýn nebyl v provozu. Bylo to nařízení protektorátní vlády, které postihlo více mlýnů. Ani 

po válce v r.1945 nebylo mlynáři Hájkovi povoleno znovu obnovit mlynářskou živnost i když 

o to velmi usiloval. Hájkův mlýn byl již zmodernizovaný před II.světovou válkou. Mlecí 

kameny byly nahrazeny kovovými válcovými stolicemi /jedna žitná, druhá pšeničná/, byl 

pořízen moderní šrotovník a moderní stoupy na výrobu krup. Nic však nepomohlo, mlýn ve 

Valše byl navždy zastaven. U mlýna, jak je již uvedeno, byly jen 4 ha 30 arů půdy a to by 

početnou rodinu, kde bylo 8 dětí, neuživilo. Proto se poslední majitel mlýna Alois Hájek 

rozhodl reagovat na výzvu nové československé vlády, která vyzvala občany osvobozeného 



státu k obsazování pohraničních usedlostí po odsunutých Němcích. Z Měřína se odstěhoval a 

usadil se ve vesnici Hamrníky u Mariánských Lázní, kde zabral slušný mlýn s menším 

hospodářstvím a kde znovu mlynářské řemeslo obnovil. Ale ani zde Aloisu Hájkovi štěstí 

příliš nepřálo. Po roce 1948 přišla doba uzavírání dalších mlýnů, které byly ještě v provozu. 

Někdy v padesátých letech byl také mlýn v Hamrníkách uzavřen. Všechny tyto malé mlýny 

byly postupně nahrazovány velkokapacitními státními velkomlýny. Poslední mlynář rodiny 

Hájkových Oldřich musel navždy opustit svoje řemeslo a najít si nové zaměstnání. Zemřel 

v 68 letech v Praze.  

 Po odstěhování rodiny Hájkových zůstal mlýn nějaký čas opuštěn. Někdy 

v padesátých letech se do mlýna přistěhovala rodina Zachova, jen na kratší dobu. Po založení 

Jednotného zemědělského družstva /JZD/ v Měříně, byl mlýn bezplatně pronajat rodinou 

Hájkovou. Později přešel do majetku JZD. V blízkosti mlýna brzy po založení družstva byly 

postaveny drůbežárny. V roce 1951 se do Valchy přistěhovala rodina Symonidesova 

z Měřína, která se o chov slepic starala. V r.1966 se z Valchy odstěhovala. Od té doby zůstal 

bývalý mlýn Valcha neobydlený, pomalu chátral a byl také „pomalu rozebírán“, co se komu 

hodilo. Končím vyprávění o starých mlýnech ve Valše. Byl to jen zlomek skutečného života 

pod rybníkem Na Polovci. Dnes nám vše připomíná jen prostá kaplička. 

  

                    Mgr. Oldřich Hnízdil 

                  kronikář městyse    

 

 

Upozornění Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu 

Velké Meziříčí. 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu  na základě přípisu  Ministerstva 

dopravy doporučuje  držitelům řidičského oprávnění skupin C, C+E (C1, C1+E) a D, D+E 

(D1, D1+E), kteří jsou držiteli řidičských průkazů, jimž končí platnost v roce 2013 

(průkazy vydané v období od 1.1.2001 do 30.4.2004), aby si vyměnili své řidičské 

průkazy nejpozději  do konce roku 2012. Doporučení se týká řidičů, kteří nejsou řidiči 

v pracovně právním vztahu (samostatně výdělečná činnost) případně držiteli průkazů 

profesní způsobilosti řidiče. U řidičů v pracovně právním vztahu (samostatně výdělečná 

činnost), držitelů průkazu profesní způsobilosti řidiče, by výměna řidičských průkazů do 

konce roku 2012 postrádala smysl vzhledem ke skutečnosti, že platnost průkazu profesní 

způsobilosti řidiče je nastavena na pětiletý cyklus a při výměně průkazu profesní 

způsobilosti bude nutná i výměna řidičského průkazu.  Podle zákona  č. 297/2011 Sb., 

kterým byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 

změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (§ 110) bude všem držitelům výše 

uvedených řidičských oprávnění od 19.01.2013 vydáván řidičský průkaz s dobou 

platnosti na 5 let.  Do výše uvedeného data tj. 19.01.2013 se vydávají řidičské průkazy 

podle současné platné právní úpravy, to znamená pro všechny skupiny řidičského 

oprávnění s dobou platnosti na 10 let. 

Autor: ing.Jiří Pospíchal, vedoucí odboru 



 

Terénní program K-centra Noe nejen pro uživatele drog 
 
I v Měříně nyní probíhá terénní program K-centra Noe se sídlem v Třebíči. Pro ty, kteří se s tímto ještě 
nesetkali jen upřesním, že K – centrum Noe je víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog. 
Toto nízkoprahové zařízení pracuje převážně s uživateli nelegálních drog, ale také s lidmi po léčbě 
závislosti, s jejich rodiči a blízkými.  
Terénní program vypadá tak, že do vašeho města několikrát do měsíce přijíždí terénní pracovník a 
snaží se kontaktovat uživatele nelegálních drog v jejich přirozeném prostředí. Nabízí zmírnění 
zdravotních rizik spojených s užíváním drog, popřípadě s nimi pracuje na motivaci tak, aby v ideálním 
případě došlo k rozhodnutí k léčbě. Primární je především ochrana veřejného zdraví a zejména 
princip snižování škod – program Harm reduction. Tento program zahrnuje aktivity, které směřují 
k prevenci šíření infekčních chorob a drogové epidemie ve společnosti a ke snížení zdravotního a 
psychického poškození a sociálního úpadku drogově závislých.  
V Měříně jste si mohli všimnout informačních samolepek na sloupech nebo zápalek s logem 
a kontakty na zařízení v místním nonstopu. Pro školy pořádáme besedy a přednášky a umožňujeme 
exkurze přímo v našem zařízení.  
Uživatelé drog mohou v terénu využít výměny injekčního matriálu, testů na HIV, žloutenky typu B i C, 
Syfilis a těhotenských testů, obdržet zdravotní materiál pro snížení škod, který je určen převážně pro 
jejich bezpečnost. Ale mohou využít také poradenství, informací z oblasti zdravotní a sociální, 
možností léčby či informací o bezpečném užívání a sexu. To vše samozřejmě anonymně a zdarma. 
Můžete se na nás obrátit i v případě nálezu pohozených použitých injekčních stříkaček, které 
pracovníci v terénu sbírají v ochranných rukavicích do speciálních kontejnerů a dopravují je na K-
centrum Noe, kde jsou bezpečně uloženy a poté jsou odvezeny a zlikvidovány specializovanou 
firmou. Použitý injekční materiál může nalézt kdokoliv a hrozí mu poranění o jehlu či případná nákaza 
žloutenkou nebo jinou infekční chorobou. Těmto situacím chceme zabránit a celkově ochránit 
veřejné zdraví vás všech. Proto bychom vás chtěli požádat o spolupráci, abyste na pohozené jehly 
nesahali a obrátili se v případě takového nálezu na naše zařízení, které je bezpečně zlikviduje.  
Pokud byste chtěli využít terénního programu, navštívit nás či kontaktovat, naše zařízení sídlí na ulici 
Hybešova 10, 674 01 Třebíč, telefon 568 840 688 nebo terénní telefon 733 741 188. Můžete využít 
anonymní poradny na e-mailové adrese noe.trebic@charita.cz nebo nahlédnout na naše internetové 
stránky www.kcentrumnoe.cz. 
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          Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina              
          pracoviště:  Žďár nad Sázavou 
                        Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
                                      Telefon/FAX: 566 625 703 
            e-mail:czp.zdar@volny.cz,  www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz 

 
 

Informace pro zdravotně postižené občany a seniory  
 

Od 1. 12. 2012 vstupuje v platnost zákon č. 331/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v 
oblasti sociálního zabezpečení.  
Nově se umožňuje souběh rodičovského příspěvku s příspěvkem na péči.   
Dále je možné požádat o příspěvek na mobilitu i v pobytových zařízeních sociální péče.  
 
Velmi důležitou změnou, která je platná od 1. 12. 2012 je možnost přiznání příspěvku na 
zvláštní pomůcku - na pořízení schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního 
zvedacího systému. Pokud již někdo měl požádáno o zapůjčení tohoto zařízení, je možné tuto 
žádost stáhnout a požádat o příspěvek. 
 
Centrum pro zdravotně postižené upozorňuje, že dnem 31. 12. 2012 končí platnost označení 
aut osob se zdravotním postižením - dopravní značka O1. Jedná se o onen symbol vozíčkáře. 
Od 1. 1. 2013 musí mít každá osoba, která má problémy s mobilitou a je držitelem průkazu 
ZTP nebo ZTP/P, místo označení O1- parkovací průkaz. Parkovací průkaz Vám vydá odbor 
sociální péče obce s rozšířenou působností 
po předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P a dodání jedné průkazové fotografie.  
Prosíme Vás, abyste na tuto věc nezapomněli.  
 
Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o tom, že Vám na Centru pro zdravotně 
postižené poradíme s Vašimi dotazy. Obracet se na nás mohou všichni potřební 
spoluobčané. Poskytujeme odborné sociální poradenství, kde a jak lze získat či vyřídit sociální 
dávky, příspěvky atd. Pokud klient požádá a sám nemůže něco vyřídit lze mu s tím pomoci – 
pomoc vypsáním žádosti, sepsáním smlouvy, domluva schůzky atd. 
 
Centrum má půjčovnu kompenzačních pomůcek, kde si mohou lidé na přechodnou dobu 
zapůjčit potřebnou pomůcku. Výše příspěvku je od 3 do 15 Kč na den.   
CZP má k dispozici tyto kompenzační pomůcky: inv. mechanické vozíky, chodítka skládací, 
kolečková Voyager, podpažní,  nástavce na WC, toaletní křesla, toaletní židle pojízdné, stolek 
do lůžka, různé typy holí a pásové schodolezy. 
 
Najdete nás v budově Hasičské vzájemné pojišťovny, Komenského 1, Žďár n/ Sáz.  
Pro informace můžete volat na telefonní číslo 566 625 703, mobil 605 353 612.  
 
PORADENSKÉ DNY  PONDĚLÍ 730 - 1200    1300 - 1700 

ÚTERÝ  730 - 1200    1230 - 1400 

STŘEDA 730 - 1200    1300 - 1700 
ČTVRTEK 730 - 1200    1230 - 1400 
PÁTEK  730 - 1100   objednaní klienti 

 
Všechny poradenské služby poskytujeme zdarma. 

http://www.zdravotnepostizeni-vysocina/


 Vánoční okénko mateřské školy 
 

Doma všechno krásně voní 
a ta vůně napoví, 

že Vánoce přicházejí a peče se cukroví. 
Všichni při tom pomáhají, 

voní cukrem, vanilkou. 
V noci se pak dětem vznáší 
Krásný sen nad postýlkou. 

                                                                        

        Rok s rokem se sešel a zase klepou na dveře vánoce. Letos jsme otevřeli  
s pomocí  obecního úřadu novou třídu pro 15 dětí  v prostorách, kde do roku 1986 
mateřská škola  byla. Základní stavební úpravy  hradila ze svého rozpočtu obec, 
vybavení třídy jsme hradili z rozpočtu školky.  Dětem se ve třídě líbí, jsou spokojené.          
           Ve školičce  to jede na plné obrátky. Navštívila nás  divadélka a kouzelník. 
Viděli jsme pohádku“ O pekařce Barborce“,ta nás vedla od Barborky až po vánoce i 
s čertíkem Bertíkem. Navštívil nás Mikuláš s andělem i čertem a přinesli dětem balíčky 
plné dobrot.  Balíčky nám zasponzorovali- Lidl Stránecká Zhoř a Poex Velké Meziříčí. 
Soutěžili jsme ve sběru kaštanů a máme kaštanovou královnu a dva prince.  

Právě teď chystáme překvapení pro rodiče  - vánoční tvořivá odpoledne . 
Doufáme, že se staví do školky nebeský pošťák a odnese  všechna naše přání. A čeká 
nás i vánoční nadílka, která je z velké části také hrazena  jedním z našich dalších 
sponzorů. 
          Po vánocích čeká předškoláky  vyšetření školní zralosti , zápis do 1. tříd. 
Proběhne také dle zajmu rodičů vyšetření zraku dětí.       
          Ale teď už Vánoce. Celá naše školka se oblékla do vánočního šatu.Vůně vánoc na 
Vás dýchne z každého koutu. Ze všech oddělení můžete slyšet zpívání koled, 
recitování básniček a všechny děti se už nemohou dočkat  až  označí okénko na 
adventním kalendáři   se  Štědrým dnem a chvíle velkého očekávání  bude tu. 
            Je to, jak každý ví, ta nejkrásnější chvíle v roce, která především patří těm 
nejmenším. 

Proto Vám přeji za celý kolektiv MŠ krásné vánoční svátky plné pohody, 
radosti, štěstí a   do nového roku hodně zdraví a dobré nálady. 
 
                                                                  Za kolektiv MŠ   Jana Janů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zprávy ze základní školy 

Školní rok 2012/2013 začal jako obvykle – prvňáčci se rozkoukávali, noví deváťáci si zkoušeli 

roli nejstarších ve škole a ve třídách od 5. do 9. ročníku proběhla volba školního parlamentu. Jeho 

složení je letos následující: 

5. A Jan Strnad 
5. B Kristýna Žáková 
6. A Lenka Tomanová 
6. B  Lubomír Pažourek 
7. A Simona Prachařová 
7. B Jakub Kotrba 
8. A Zdeněk Sysel 
8. B Hana Symonidesová 
9. A Martin Puža – předseda parlamentu 
9. B Jan Matoušek 
 
 Mezi letošní novinky v návrzích parlamentu patří například požadavek na umístění zrcadel na 

chlapecké záchody nebo uspořádání ankety o nejoblíbenější jídlo. Z výsledků této ankety byl v prvním 

prosincovém týdnu vytvořen jídelníček pro celý jeden týden.  

Žáci šestých ročníků se zúčastnili dvoudenního adaptačního kurzu, který proběhl ve druhém 

zářijovém týdnu v rekreačním středisku Záseka. Program připravili lektoři žďárského centra Ponorka a 

byl zaměřen na posilování vztahů v kolektivech, zlepšení komunikace mezi žáky a jejich třídními 

učitelkami apod. Dva dny byly naplněny hrami a aktivitami, které nenásilnou formou žáky vedly ke 

spolupráci. Hlavním motivem bylo získávání duší od služebníků lesního pána Morghota a oběma 

třídám se nakonec podařilo zadaný úkol splnit. Všichni si kurz užili a určitě na něj budou dlouho 

vzpomínat. Kurz byl finančně podpořen z projektu Zdravá škola.  

 

Opět nás navštívili pracovníci záchranné stanice dravců Seiferos, kteří svým programem 

propagují ochranu dravých ptáků u nás. Nejprve proběhlo představení všech dravců, pak ukázky 

jejich výcviku. Program byl zábavný, poučný, zajímavý a ze vstupného bude financováno krmení pro 

dravce. Akce proběhla 25. září a k úspěchu přispělo i krásné slunnné počasí. 

Oblíbenou a tradiční akcí v Základní škole Měřín je celoškolní projektový den Poznáváme se 

navzájem. Všichni učitelé si připraví pro žáky celodenní program a žáci si podle svých zájmů vyberou 

z pestré nabídky. Principem akce je to, že se při jednotlivých činnostech setkají žáci různých ročníků 

od nejmladších prvňáčků po nejstarší deváťáky. Letos byly v nabídce výtvarné i sportovní dílny, 

čtenářský klub, turistická vycházka, cyklovýlet, návštěva zoologické zahrady, hledání pokladu, stolní 

hry apod. Všem se projektový den líbil a i počasí nám letos přálo, takže účastníci venkovních aktivit 

neprochladli.  

V říjnu a listopadu navštívily postupně všechny ročníky druhého stupně spalovnu biomasy 

v Třebíči. Program včetně dopravy byl financován z grantu, který se podařilo získat informačnímu 

středisku spalovny. Žáci nejprve zhlédli film o získávání energie v historii, pak diskutovali s pracovnicí 



infocentra o současných zdrojích energií. Výstupem této části programu bylo vyplnění krátkého testu, 

který prověřil, jak pozorně žáci sledovali nové informace. Na konci roku budou z nejúspěšnějších 

testů vylosováni výherci hodnotných cen. Na závěr návštěvy si všichni prohlédli prostory spalovny – 

podavače slámy, kotle a skladiště. Návštěva byla zajímavá a některým žákům se podařilo zodpovědět 

kvízové otázky bez jediné chyby.  

Po nějaké době k nám opět zavítala cimbálová muzika Réva. Ve dvou představeních – pro I. a 

II. stupeň – nás bavili ukázkami ze svého repertoáru. Vyzkoušeli rovněž, co si pamatujeme 

z předchozích let (například odkud pochází cimbál). Hráli jak písničky lidové, tak i rockové. Největší 

úspěch sklidily skladby skupiny Kabát, které Réva zahrála na konec představení a při kterých se 

roztancovala celá tělocvična. 

Dne 31. října 2012 proběhla v naší škole kulinářská a výtvarná dílna – Strašák do zelí a jeho 

věrný přítel havran a Zdravé dobroty ze zelí. Zúčastnilo se jich 15 dětí se svými rodiči. V kulinářské 

části dílny se pod vedením p. Kožené a Kuhtreiberové připravoval zelný salát, ve výtvarné části vznikly 

pod vedením p. Hugové loutky havrana a strašáka (do zelí). Dílna se všem líbila a to, co vzniklo, 

rozhodně stálo za to. Vítězem kulinářské části dílny se stal Roman Anděl z 5. B se svým salátem.  

Součástí tohoto projektu byla i výtvarná soutěž s názvem Zelňáci. Ve třech kategoriích soutěžily děti 

se svými výtvarnými výrobky. Vyhlášeny byly dvě kategorie – A (plošné výrobky) a B (loutky). 

Výsledky jsou následující: 

1. kategorie  - vítězem se stala 2. B a jejich Slamění strašáci 
2. kategorie A – zvítězila Pavlína Frejlichová z 3. B, kategorie B Adéla Šimáčková ze 4. B 
3. kategorie A – vyhrála Lenka Tomanová ze 6. A a v kategorii B Simona Prachařová ze 7. A 

 

Florbal 
Výsledky soutěží:                               Trenérka : Mgr. Bohumila Sobotková 
III. kategorie - děvčata: 
Orion Florbal Cup -  okrsek Vel. Meziříčí   7.11.2012                   - 1. místo 
                                 -  okresní kolo Vel. Meziříčí  14.11.2012      - 1. místo 
Vybíjená 
IV. kategorie - děvčata: 
Orion Florbal Cup - Okrsek Vel. Meziříčí 22.11.2012                   - 1. místo 
     24. 10. 2012 se starší žákyně z naší školy zúčastnily turnaje ve vybíjené v Novém 
Veselí. Děvčata bojovala s plným nasazením  a po těžkém boji mezi 10 soutěžními 
týmy skončila na pěkném 4. místě. 
 

Na podzim proběhly tři výtvarné dílny pro rodiče a děti. Jsme velmi rádi, že se tyto dílny 

setkávají s velkým zájmem rodičů. První dvě dílny pro rodiče s dětmi byly zaměřeny na tvoření 

z keramiky a uskutečnily se 15. a 22. listopadu. Celkem se jich zúčastnilo 28 rodičů a jejich děti. 

Protože se jednalo o velký počet účastníků dílny, museli jsme se přesunout do jídelny. S organizací 

přišli také pomoci někteří žáci druhého stupně – Zdeněk Sysel, Simona Zelinková, Tereza Hladíková a 

Tomáš Sysel.V dílnách si každý vyrobil to, co se mu líbilo. Výrobky byly zdobeny sklíčky nebo engoby. 

Ve středu 28.11.2012 se uskutečnila v učebně výtvarné výchovy vánoční dílna s názvem „Výroba 

originálních vánočních věnců“. Zúčastnilo se jí 15 rodičů a 17 dětí. Každý si odnesl vlastnoručně 

vyrobený adventní věnec. Do zdobení se zapojili nejen dospělí, ale i jejich ratolesti, které měly 

opravdu neokoukané nápady. Nejvíc bylo prvňáčků. Vládla příjemná předvánoční atmosféra. 



Na konci listopadu jsme měli ve škole vzácnou návštěvu. Se svou přednáškou k nám přijel 

jeden z těch, kteří byli jako židovské děti zachráněni Sirem Nicolasem Wintonem. Pan Thomas 

Graumann vyprávěl žákům osmých a devátých tříd o svém životě, ale i o tom, jaké hrůzy se 

odehrávaly za druhé světové války. Zaměřil se zejména na život obyčejných lidí v období holocaustu. 

Jeho vyprávění bylo velmi poutavé a silně zapůsobilo na všechny přítomné. Jeho manželka se zatím 

seznamovala s mladšími žáky školy a při návštěvách ve třídách naučila některé z nich anglickou 

písničku.  

Do naší školy pravidelně chodí Mikuláš se svým doprovodem čertů a 

anděla. I letos se 6. prosince od rána ozývalo cinkání jeho zvonce. Ve všech 

třídách prvního stupně ze své kouzelné knihy přečetl všem žáčkům, co by 

měli vylepšit, pokáral hříšníky a pochválil ty hodné. Všem nakonec rozdal 

ovoce a sladkosti, které nám jako sponzorský dar věnovala společnost Lidl. 

Rolí Mikuláše, čertů a anděla se i letos ujali deváťáci. 

Ti větší z druhého stupně si tento den užili jinak. Na tradičním 

Mikulášském sportovním odpoledni soutěžila družstva jednotlivých tříd 

v různých disciplínách. Vítězná družstva byla odměněna sladkými cenami. 

Nakonec i do tělocvičny přišel Mikuláš a všem divákům i soutěžícím nadělil 

ze svého bezedného koše. Vítězem sportovního dopoledne se stal tým 7. A. 

V posledním předvánočním týdnu vystoupí žáci z prvního stupně se 

svým pěveckým programem v Penzionu, a to 19. prosince od 10 hodin. 

Druhý den 20. prosince zazpívají u vánočního stromu před obecním 

úřadem. Začátek je rovněž v 10 hodiny a tímto srdečně zveme všechny 

občany naší obce, aby si nás přišli poslechnout. Závěrem přejeme všem 

krásné prožití svátků vánočních a co nejlepší vstup do nového roku 2013. 

      Mgr. Iva Kolářová 

 

 

Pan Thomas Graumann  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Z činnosti Kolpingova díla v Měříně 
 
V roce 2012 byla činnost KR Měřín opět o něco bohatší, Mimo tradičních akcí přibyly i některé nové a 
budoucnost teprve ukáže zda je budeme pořádat i dále. 
 
  4.2.  Bruslení s Kolpingem 
  Jedná se o novou akci pod vedením Ing.Zdeňka Vlacha na rybníku Nový, kde se  
  za hezkého počasí konaly soutěže pro děti i rodiče 
13.5.  Besídka k Svátku matek 
  Tradiční besídka pro maminky v podání dětí z hudebně dramatického kroužku pod 
  vedením Mgr. Hany Pacalové. Při besídce vystupovaly i děti, které chodily ještě do 
  mateřské školky ( tedy  jakási přípravka, která se scházívala vždy v pátek v 13.00 ) 
  Bylo zajímavé sledovat vystoupení dětí, které vše musely naučit nazpaměť protože 
  ještě neuměly číst. 
22.-28.7 Letní tábor v rekreačním středisku Bílá v Beskydech 
  Letošní tábor pod vedením manželů Pacalových se konal v jiné, trochu vzdálenější 
  lokalitě. Mohli jsme objevovat krásu a tajemství Beskyd ve známém zimním  
  středisku, které se přímo samo nabízelo pro téma táborové hry – Starých pověstí 
   českých. Tábora se zúčastnilo 58 dětí plus vedoucí. Pobyt nám zpestřila i 
Rallye    Turzovka – závod veteránů, což ocenili především chlapci při prohlídce 
překrásných   vozů a motorek. Tábory se pořádají od roku 1991- tehdy jako odměna pro 
dětský   pěvecký sbor. 
  Ltní tábor 2013 se pro velký úspěch bude konat v téže lokalitě v termínu 4.-10.srpna, 
  na děti mimo  krásného prostředí bude čekat lanové centrum, Pytlácká stezka, jízda 
  horskou lanovkou a mnoho dalších zážitků 
 1.9.  Nemotoracar ( přeložená akce z 10.6. )  
  Na první pokus se akce nezdařila pro nepřízeň počasí. Ne že by nám v září počasí 
  bůhvíjak přálo, ale tentokrát se akce z dílny pánů Viktora Kundely a Zdeňka Vlacha 
  zorganizovat podařila, no uvidíme příště. 
30.9.  Pohádkový les 
  Již patří také mezi tradiční podzimní akce pro děti a rodiče, letos nám počasí přálo a 
  tak si celou trasu prošlo téměř  dvě stovky zaregistrovaných dětí s doprovodem. 
8.-15.10 Bazar 
  Tradiční podzimní bazar dětského ošacení, sportovních potřeb a hraček se letos konal 
  na místní faře, to proto že v obecních prostorách byla umístěna jedna třída MŠ. Bazar 
  byl rozšířen z původních 4 dnů na celý týden.  
20.10.  CANTATE Polná 
  Přehlídky pěveckých těles a rytmických skupin se tak jako každý rok zúčastnil  
  hudebně dramatický kroužek i schola složená z těch starších. 
9.12  Adventní koncert 

Již třetím rokem pořádáme ve spolupráci s farností adventní koncerty. Po hudebních 
 tělesech Reliéf,které si už pravděpodobně nebudeme mít možnost někde 

 poslechnout a skupině Spirituál kvintet, která nám zcela zaplnila koncert loni, 
 zavítalo letos do Měřína  Dačické Collegium. Nově vzniklé hudební těleso, pod  
vedením sbormistra p.Hergesela, vzniklé z odchovanců známého souboru Kvítek,  
mělo v Měříně svoji premiéru – první koncert. Všem přejeme do budoucna mnoho  
úspěchů. 

30.12.  Vánoční besídka, 
  se letos bude konat 30. prosince pravděpodobně od 17.00 hod.  
 
 



 
Dačické Collegium – adventní koncert 2012 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Poděkování. 

Všem sponzorům, příznivcům a pomocníkům Kolpingova díla přejeme příjemné prožití vánočních 

svátků, klid a pohodu v závěru roku a v novém roce 2013 hodně štěstí, zdraví a mnoho osobních 

úspěchů. 

Za KR Měřín   Karel Pacal 

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

Farní okénko …………… 
 

SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA 
K VÁNOCŮM 

 
Milí přátelé, chci  vás všechny pozdravit a popřát požehnaně prožité adventní dny a stejně tak i 
požehnaně prožité svátky narození našeho Pána Ježíše Krista. Obojí předpokládá objevit a přijmout 
křesťanského ducha adventu a v návaznosti na to také Vánoc. Nejde o rozdělení něčeho zbožného, 
jako je duchovní život, a toho bezbožného, což jsou nákupy, úklid, pečení a další předsváteční 
záležitosti. Křesťanský duch právě naopak ovlivňuje moudré spojení obojího. Žijeme přece vnitřním 
životem vyvěrajícím z víry, která je posilována modlitbou, svátostmi a bohoslužbou, ale zároveň ve 
společenství svých rodin i ostatních lidí. Útěk z vnější reality a uzavření se v nějaké nepozemské 
zbožnosti, nebo naopak podcenění duchovního rozměru a splynutí s tím, co dělají všichni, je nejen 
jednostranností, ale i slepou uličkou, která nikdy nevede k tomu, co se líbí Bohu a kde je možné 
nacházet pokoj a radost. Inspiraci k moudrému prožití času, který je před námi, slouží liturgie, 
duchovní obnovy, společná modlitba v rodinách, přijetí svátosti smíření, pozornost k blízkým 
nemocným a osamělým. A rovněž tak i kulturní programy, které přibližují a zpřítomňují poselství 
adventu a Vánoc, jako jsou adventní a vánoční koncerty, besídky či návštěvy betlémů. Vánoce jsou 
dobou, kdy máme pochopit, prožít a oslavit, že Bůh je láskyplný a štědrý a že je nám blízko. Pokud 
věnujete čas a úsilí adventní duchovní přípravě, jistě se to projeví v hloubce prožití Vánoc. Inspiraci 
vám, vašim přátelům a známým mohou nabídnout i nově zřízené internetové stránky 
KrestanskeVanoce.cz. 
                     Provázím vás všechny v modlitbě a žehnám vám. 
                                                   
                                                      biskup Vojtěch Cikrle 



Z KALENDÁŘE FARNOSTI 
 
24.12.2012   Štědrý den 
25.12.2012   SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek 
26.12.2012   Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
27.12.2012   Svátek sv. Jana. apoštola a evangelisty 
30.12.2011   Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
01.01.2013   SLAVNOST MATKY BOŹÍ PANNY MARIE – zasvěcený svátek 
06.01.2013   SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 
13.01.2013   Svátek Křtu Páně  - končí doba vánoční 
02.02.2013   Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice 
 
 

MATRIKY VYPRAVUJÍ 
                                       

KŘTY 
Václav Sojka z Pohořílek                                     30.19.2012 
 Michaela Kříbalová z Černé                                 18.11.2012 
Veronika Panáčková z Kameničky                        18.11.2012 
Nikola Vaňková z Měřína                                     25.11.2012 

 
POHŘBY 

Marie Doležalová z Černé                   *1937           19.09.2012 
Marie Klímová z Měřína                      *1955            26.09.2012 
Bohuslav Kratochvíl z Měřína              *1940           23.10.2012 
Jaroslav Řezníček z Chlumku              *1931           22.11.2012 

 

 
Krátké zprávy 

 

 Stalo se již milou tradicí, že skauti rozvážejí před Vánocemi po mnoha zemích světa symbol 
pokoje a lásky – světlo slavnostně zažehnuté v Betlémě. I letos k nám bude přivezeno toto 
světlo z Betléma a vy si můžete pro ně přicházet po celý Štědrý den do našeho farního 
kostela. 

 V neděli 30.12.2012 na svátek Svaté Rodiny proběhne při obou mší sv. obnova manželských 
slibů. K této obnově zveme všechny manžele. 

 V neděli 30.12.2012 si Vás dovolují děti a mládež z Kolpinga pozvat na vánoční besídku. 
Začátek je v 17.00 v kostele sv. Jana Křtitele. 

 V neděli 06.01.2013 při slavnosti Zjevení Páně (lidově Tří králů) bude při mši sv. v 09.00 
žehnána voda, kadidlo a křída. 

 V sobotu 02.02.2013 na svátek Uvedení Páně do chrámu bude při mše sv. žehnání svící.  
 
 

Srdečně Vás zveme na 
  

V Ý S T A V U   B E T L É M Ů 
která se uskuteční ve dnech 

od soboty 29. 12. 2012. do  neděle 06. 01. 2013 
ve farním sále budovy fary v Měříně. 

 
Návštěvní doba: 

všední dny od 14.00 do 16.00 
soboty, neděle a 1.1. od 14 – 18. hod. 



 

Zpověď před Vánocemi 

  
Úterý 18. 12. 13.00 – 18.00  cizí zpovědníci 

Středa 19. 12. 16.00 – 18.00   
 

  

 
Bohoslužby o Vánocích 

  

    Měřín 

Štědrý den 24. 12. 22.00 

Slavnost Narození Páně 25. 12. 9.00 ; 11.00 

Svátek sv. Štěpána 26.12. 9.00  

Svátek sv.Jana, apoštola   a 
evangelisty 

27. 12. 
7.00 

Svátek sv. Mláďátek, 
mučedníků 

28 .12. 
18.00 

Sobota v oktávu vánočním 29 .12. 7.00 

Svátek sv. Rodiny 30. 12. 9.00 ; 11.00 

Pondělí – děkovná mše sv. 31. 12. 17.00 

Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie 

01. 01. 
9.00 ; 11.00 

Slavnost Zjevení Páně 06.01. 09.00; 11.00 

 

  

 
 
 
 
 
Ježíš Kristus přichází proto, aby nás osvobozoval od zla, které máme v sobě, i od zla, které přichází 

zvenku. 
Aby posílil všechno, co je v nás dobré, a my se tak stávali jeho slávou. 

Aby potěšil všechny nešťastné a dal jim novou naději. 
Aby nás vyvedl ze všech špatných závislostí, do kterých jsme se dostali, a aby nám odpustil naše 

selhání. 
Aby se nám dal nalézt jako ten, který chce naše dobro. 

Aby nám dal zakusit radost stát se jako on obdarováním druhých. 
Ježíš Kristus přišel, aby nás ujistil, že nás má Bůh rád, 

že u něho – na rozdíl od nás lidí – neexistuje nikdo odstrčený, osamocený, nemilovaný… 
A to je vlastně důvod vánoční radosti a kořen téměř všech věcí, které se o Vánocích staly zvykem a 

tradicí. 
Ať Pán naplňuje vaše srdce. 

Za to se modlíme a k tomu Vám žehnáme. 
 

P. Tomáš Koumal                    P. František Hrůza 
 

P. Blažej Hejtmánek 



Sportovní okénko ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finanční rozvaha TJ Jiskra Měřín k 30.11.2012 

Vydání       Příjmy                     

Údržba a opravy hřiště, kabin               
Kurtu a okolního terénu  102.000,- Kč Městys Měřín  200.000,- Kč 
Energie       61.000,- Kč OTS      36.000,- Kč 
Rozhodčí      50.000,- Kč Reklama  107.000,- Kč 
Doprava    122.000,- Kč Hostování+nájemné         20.000,- Kč 
Poplatky FAČR        9.000,- Kč Čl. příspěvky    30.000,- Kč 
Nájemné ( těloc.+umělka)    18.000,- Kč Vstupné    15.000,- Kč 
Drobné vydání fotbal: ( hyg.,uklid.   Ostatní příjmy    16.000,- Kč 
a zdravotnické potřeby, kanc.potřeby 
a poplatky, telefon, internet, TV,  
výstroj hráčů, tréninkové potřeby, 
sítě).                        52.000,- Kč 

     414.000,- Kč    424.000,- Kč 
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„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: 

RD 1+1 po rekonstrukci na ul. Brněnská v Měříně 
chalupu 1+1 v Oslavici (290tis. Kč) 

družstevní byt 3+1 na ul. Mírová ve Vel. Meziříčí 
byt 3+1 s garáží na ul. Karlov ve Vel. Meziříčí 

rodinný dům v Netíně (2,8 mil. Kč) 
pozemky ke komerčním účelům, v blízkosti centra 

ve Vel. Meziříčí (výměra 8708 m2) 
pozemky k podnikání u obchvatu (směr TR) ve Vel. Meziříčí 

chatu ve Svařenově u řeky Balinky (výrazná sleva) 
dům na ul. Podhradí ve Vel. Meziříčí (výrazná sleva) 

garáž na ul. Bezručova ve Vel. Meziříčí 
 

K pronájmu nabízíme: 
prodejnu 145 m2 v přízemí na ul. Podhradí ve Vel. Meziříčí 

nadstandardní mezonetový byt 5+1+kk ve Vel. Meziříčí 
nadstandardní kanceláře (i k bydlení) na Náměstí ve Vel. Meziříčí 

zpevněné plochy v oploceném areálu ve Vel. Meziříčí 
bývalé průmyslové prodejny  (v okrese Žďár nad Sázavou) 

 
Pro své klienty hledáme: 

dům (i k celkové rekonstrukci), zahradu, pozemek v Měříně 
chaty a chalupy na Vysočině 

byty ve Vel. Meziříčí (i k celkové rekonstrukci) 



PROVOZNÍ A PRODEJNÍ DOBY – VÁNOČNÍ SVÁTKY 
 
Úřad městyse Měřína – radnice : 
 
Od 24.12. 2012   - radnice    u z a v ř e n a   do 2.1.2013 . 
 
OZNÁMENÍ:  - VÝŠE POPLATKU  ZA POPELNICE se zvyšuje na 500,- Kč/os., platba 
                            za  KT , INTERNET A PSA ZŮSTÁVÁ V R.2013 VE STEJNÉ 
                            CENOVÉ RELACI JAKO V ROCE 2012. 
 
                          - VÝBĚR POPLATKŮ – od středy  2.1.2013!!! 

 

Zdravotnictví v Měříně o vánočních svátcích : 
 

MUDr. Aleš Janoušek           20.12.2012 – poslední ordinační den v roce 2012 
     2.1.2013 – zahájení ordinace v roce 2013  
 
 
MUDr. Mário Votruba :     19.12.2012 – poslední ordinační den v roce 2012 
        7.01.2013 – zahájení ordinace v roce 2013 

 
MUDr. Dagmar Cvaková    17.12. – 21.12. DOVOLENÁ  
        - zástup MUDr. Janoušková 
     27.12. a 28.12. ordinace 
     31.12.2012       7.00 – 10.00 
  
MUDr. Zdeňka Janoušková  od 27.12.2012  do 2.1.2013 včetně      Dovolená 

- zástup MUDr. Cvaková 
*************************************************************************** 
MUDr.Vladimíra Vacková   
     27.12.    7.30 – 12.30 
     28.12.    7.30 – 12.30 

31.12.    7.30 – 10.00  
    

 
MUDr. Hana Krejzlová - Ordinace Měřín :  27.12.2012  – čtvrtek -   ordinuje se 
Gynekologická ordinace    4.1.2012    -   čtvrtek -   ordinuje se 
                Od 7.1.2013 do 11.1.2013  - DOVOLENÁ 

                
Lékárna Měřín              -     27.12. – 28.12.  7.30 – 16.30 

     31.12.                       7.30 – 10.30 
*************************************************************************** 
MÍSTNÍ KNIHOVNA 
 
Od 18. prosince 2012 do 2. ledna 2013 bude místní knihovna uzavřena. 
Otevření knihovny  v roce 2013 :  čtvrtek 3. Ledna 

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyFzLsOgjAUANCd/5CxtYr4SIhRWTRiHNTEyZS2QA3l1t4qhq/3kTj7AefMb0knHX+Ab7Twj95q2FukYeHAJAMWFrr2yiUsxCSovLczStu2JTXPgYiOdvYjJb9SbXipqAerBTVKasHri27Qu7tRjUdyteWfoJHqSWxlA8aigPWHQfwD3xvJu0bFnaiIAEM1ztf1ZrB0mJaZLVbxZnxw1RbWJ7xbgN0RuzNkWZvJdLkvf+l0MhV5LEYRU3lURKMXfv9WqA==


 
Česká spořitelna a.s. Měřín         
     27.12.   ČTVRTEK                13.30 – 16.00 
     28.12.   PÁTEK  8.30 – 12.30    13.30 – 16.00 
    
Telefon : 956 742 540  31.12.   PONDĚLÍ    8.30 – 12.00 
           
 
HEZKÉ VÁNOCE VŠEM OBČANŮM NAŠEHO MĚSTYSE A OKOLÍ PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI POBOČKY 
V MĚŘÍNĚ. 
 

 
Česká pošta, pobočka Měřín 
   24.12.-26.12.  ZAVŘENO 
   27.12.-28..12.   8.00-12.00    14.00-16.30 
   29.12.-30.12  ZAVŘENO 
   31.12.    8.00 – 12.00 
 
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM A PŘEJEME SPOKOJENOST S NAŠIMI SLUŽBAMI I V ROCE 
2013. 

 
 
 

Otevírací doby obchodů s potravinami v období svátků 
 
Jednota – nákupní středisko 
22.12  -   7.00 – 10.00  29.12.-  7.00 – 10.00 
23.12. -   7.00 – 10.00  30.12.-  7.00 – 10.00  
24.12. -   7.00 - 11.00  31.12.-   7.00 – 12.00 
25.12. - zavřeno   1.1.    - zavřeno 
26.12. - zavřeno   2.1.    – normální provoz 
27.12. - 28.12.  6.30- 17.00    
 
Krásné a pohodové Vánoce a vše nejlepší do roku 2013  přeje kolektiv pracovníků 
Nákupního střediska Jednoty v Měříně. 
 
 

Jednota – Prodejna NIVA 
Veselé vánoce a šťastný nový rok přejí zaměstnanci prodejny. 
 
22.12  -   7.00 – 10.00  29.12.-  7.00 – 10.00 
23.12. -   ZAVŘENO  30.12.-  ZAVŘENO  
24.12. -   7.00 - 10.00  31.12.-   7.00 – 11.00 
25.12. -  zavřeno  1.1.    - zavřeno 
26.12. -  zavřeno  2.1.    – normální provoz 
27.12. -  28.12.  7.00- 16.00   

 
 
 

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJxtzDFPhDAYgOG9/6O3WdoCd4cJuRgG42IcvESnppavUClQ+9Vg79fL4ub+vO/lq6VdRc8d4ES7kj4IKjmGlXY1bRqXwC/6YJ1PEFtxwJaMKYX7oti2jX2H5GZg5lYM2nuIuTD7Re91VJwNzv6PKy64vAtrvzutQlx7+FSLVhi8TlNmY5o9Ec2RCCFI/fdwsx4AWXAGQUczMrPOhcPLFd9Ox9sE0j4vcrKveSwf5dOQX+LPNedwUwqxsR/vXCMR8kxOEqw2lTSi1j0AlPwXr0hWtw==
http://www.obrazky.cz/detail?id=eJx9jEFrgzAYhu/5H+kxMWo0FqQMHYMVKzjW7jZCjBrUfZkJte2vnzvsutvzwPO+h+8cFzEWhXYjLiL8xHAYWMAF39DLXWcmr5ec7VyOBu/tntJ1XYkF5+H6ZdwIkyTqQa1RdIIelCW96f5PB0vh17SViyebIsY5YkGCxN/QzLLXjmyvTstFDUTBTI07SBlX5vUcq9uxXD7DS92dXMXLZ5/Fb3D3TV1/6PndvjSjQiwUSKSi5TyJAh62WZYGrP0BpplOoA==


 
Masna – p. Kašpar – Nákupní středisko 

 
22.12.  :    6.00 – 16.00 P r o d e j   k a p r ů 
23.12.  :    6.00 – 10.00 
24.12. – 26.12.   :    zavřeno 
27.12.  -      :    6.00 – 12.30    13.30 – 16.30 
28.12. –       :     6.00 – 12.30    13.30 – 16.30 
29.12. –       :      6.00 – 10.00 
30.12. –       :                 6.00 – 10.00 
31.12. –       :      6.00 – 10.00 
1. a 2.1.2013 :     zavřeno 
 
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM A PŘEJEME HEZKÉ VÁNOCE A SPOKOJENOST S NAŠIMI SLUŽBAMI I 
V ROCE 2013. 

 
       

Prodejna potravin – Agro - Měřín 
22.12.   7.00 – 10.00 
23.12. – 26.12.   Z A V Ř E N O 
27.12. – 28.12.   5.30 – 18.00     Děkujeme Vám všem 
29.12.                7.00 – 10.00     za Vaši přízeň 
30.12.                   Z A V Ř E N O      a přejeme všem zákazníkům  
31.12.   7.00 – 10.00                 šťastný nový rok 2013. 
1.1.2011 -   ZAVŘENO 
2.1.2011 –   5.30 – 18.00 
 

 
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 

NÁPOJE HOMOLA     Vám přeje firma Nápoje Josef Homola 
24.12. -    7.30 – 10.30   
25.12. - 26.12.   zavřeno   
27.12. - 28.12.    7.30 – 17.00  
29.12.    7.30 – 10.30 
30.12.    zavřeno      
31.12.  –    7.30 – 10.30        
1.1.- 2.1.2013   zavřeno    
3.1.2013   normální provoz 

 
Josef Benda – Ovoce a zelenina 

22.12. -   7.00 – 16.00 
23.12.  – 7.00 -  10.00        
24.12. - ZAVŘENO      
25.12. - ZAVŘENO      
26.12. - ZAVŘENO    
27.12. - 28.12.   7.30-12.30  13.30-16.30 
29.12. -  30.12.   7.30 – 10.00 
31.12.  –ZAVŘENO   
        
Hezké vánoce přeje prodejna Josef Benda – Ovoce a zelenina 

http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/index.html
http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/Motivkugeln/Winter6.gif


CUKRÁRNA – LIBUŠE RYŠÁNOVÁ – tel.: 724 914 397 
      
21.12.       8.00 -16.30  
22.12.       8.00 – 10.00 
23.12.                                                    8.00 – 10.00     
Od 24.12.2012  do 3.1.2013       ZAVŘENO    
  
       

Přeji všem hezké Vánoce i celý nový rok 2013. 

 

 
VEČERKA – Náměstí    VEČERKA „U LÁZNIČKŮ“ 
24.-26.12.    7.00 – 17.00  24.-26.12.    7.00 – 17.00 
27.-31.12.  6.00 – 20.00  27.-31.12.  6.00 – 20.00 
1.1.2013  7.00 – 17.00  1.1.2013  7.00 – 17.00 
 2.1.2013  6.00 – 20.00  2.1.2013  6.00 – 20.00 
 

Děkujeme všem zákazníkům naší prodejny a těšíme se na Vás. 
 

 
Prodejna Papírnictví, umělé květiny 

– Ivana Wasserbauerová, Náměstí 110 
děkuje touto cestou všem zákazníkům za přízeň 

a přeje nejen jim kouzelné vánoce a úspěšný rok 2013 
********************************************************************************* 

HOSPODY A RESTAURACE 
 

Non stop – Bar U Lípy :  24.12.–               otevřeno 7.00 – 16.00      21.00 – 24.00 
    25.12 . – 30.12.  otevřeno NON STOP 

31.12.2012         uzavřená společnost 
1.1.2013     zavřeno 
2.1.2013             otevřeno NON STOP 

*************************************************************************** 
 
Sokolovna Měřín – hospoda :  24.12.2011 – zavřeno 

25.12 . – 30.12.  otevřeno od 17.00 do 22.00 
     31.12.   – zavřeno 
     1.1.2013  – otevřeno od 17.00 hod do 22. Hod. 
 
*************************************************************************** 
Hospoda U Obušku  - Viktor Kundela     
24.12.    – zavřeno 
25.-26.-27.12.  - od 15.00 do 22.00 
28.-29.12.   – od 15.00 do 24.00 
30.12.   - od 15.00 do 22.00 
31.12 .    – zavřeno 
1.1.2012    -  zavřeno 

 

http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/Motivkugeln/TMP78.gif
http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/Motivkugeln/Winter6.gif
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HOSPODA  U   IVOŠKA 
PROVOZNÍ DOBA OD 24.12.2012 DO 6.1.2013 
 
PONDĚLÍ    24. 12.    ZAVŘENO         31. 12.      ZAVŘENO 
ÚTERÝ        25. 12.    17 – 22                         01.01 .       17 – 22 
STŘEDA      26. 12.    17 – 22                         02.01.        17 – 22 
ČTVRTEK   27. 12.    17 – 22                         03.01.        17 – 22 
PÁTEK        28. 12.    17 – 24                         04.01.        17 - 24 
SOBOTA     29. 12.    17-  24                    05.01.        17 - 24 
NEDĚLE         30. 12.    17 – 22                         06.01.     16 - 22 
 
HOSPODA U IVOŠKA PŘEJE  KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2013 

 
Restaurace U Kohouta  :  21.12.2012   normální provoz  
     22.12.2012 – 1.1.2013 VČETNĚ  restaurace uzavřena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Bowling Pub Zeppelin 

 
23. 12. – 26. 12. 2013     ZAVŘENO 
27. 12. – 30. 12. 2012     1800 - 2400 

31. 12. 2012      1800 - ?? 
1. 1. – 2. 1. 2013     ZAVŘENO 
3. 1. – 6. 1. 2013     1800 - 2400 

od 7. 1. 2013            normální provoz  
 
 

 
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a do nového roku Vám přejeme hodně zdraví a spokojenosti 
      kolektiv Bowling Pub Zeppelin 

 
Pizzerie Caribic 

 

21. 12. 2012     1030 – 1800  
22. 12. 2012 – 2. 1. 2013   ZAVŘENO 
03. 01. 2013 – 6. 1. 2013   1100 - 1800 

od 7. 1. 2013    normální provoz   
 

  
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a do nového roku Vám přejeme hodně zdraví a 
spokojenosti                              kolektiv Pizzerie 
Caribic 
 

Silvestr v Bowling Pub Zeppelin 
Rezervace míst, zakoupení vstupenek a bližší informace v provozovně. Možnost výběru a objednání 
občerstvení předem.  
 
Děkujeme Vám za Vaši přízeň v roce 2012 a věříme, že nám ji zachováte i nadále. Přejeme Vám klidné 
prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti. 
V roce 2013 pro Vás připravujeme ples, dětské šibřinky a další akce. 
Těšíme se na Vás. 
kolektiv Bowling Pub Zeppelin a Pizzerie Caribic 

 
Fitness Centrum Měřín 

Otevřeno do pátku 21. 12. 2012 
22. 12. 2012 –  6. 1. 2012                                          ZAVŘENO 
od 7. 1. 2013      normální provoz 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KOSMETIKA - Lenka Ekslerová, 737 814 005 
Ošetření pleti zn. kos. ALCINA,   
               barvení řas a obočí, depilace, líčení 
Prodej kosmetiky ALCINA  

 
 
MASÁŽE - Marcela Cinková, 777 347 569 
sportovní, rekondiční a harmonizační masáže 
prodej tradiční čínské medicíny 
 
 

PEDIKÚRA - Marie Nováková, 728 308 184  
klasická pedikúra, wellness pedikúra 
prodej produktů JUST 
 
 
NA VŠECHNY SLUŽBY DÁRKOVÉ POUKÁZKY 
 
 
Otínská 18, Měřín, více na www.elstudio.cz 
 
 

 
 
 



 



 


