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ZPRÁVY Z RADNICE …………………………………………… 
 
Výpis č. 13 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 4. 9. 2013  
 
1. RM schválila program jednání. 
 

2. RM projednala Znalecký posudek č. 1974-76-13 o ceně budovy č.p. 101 na pozemku parc.č. 458 
včetně vedlejších staveb a příslušenství a pozemku 458-zastavěná plocha o výměře 831m2 vše v k.ú. 
Měřín. RM rozhodla doporučit ZM prodej formou výběrového řízení. Usnesení RM 13-2-13 
 

3. RM projednala dle č.j. 105/13 předloženou výroční zprávu Školy umění Měřín. RM rozhodla 
požádat ŠUM o doplnění zprávy. Usnesení RM 13-3-13 
 

4. RM vzala na vědomí dle č.j. 739/13 žádost Agra Měřín a.s. o spolupráci ve věci užívání účelové 
komunikace Černá – Blízkov – Kochánov. Žádost byla otisknuta v Měřínském zpravodaji a bude 
předložena na jednání ZM. Usnesení RM 13-4-13 
 

5. RM projednala dle č.j. 744/13 … o pracovní místo na veřejně prospěšné práce. V současné době 
není žádné volné pracovní místo. Žádost bude zařazena do evidence žadatelů. 
Usnesení RM 13-5-13 
 

6. RM rozhodla poskytnout částku 500,- Kč na ceny pro Dětské rybářské závody pořádané Rybáři 
Měřín na rybníku Nový. Usnesení RM 13-6-13 
 

7. RM rozhodla jmenovat členy a náhradníky do komise pro otevírání obálek s nabídkami a výběr 
projektanta Rekonstrukce Sokolovny Měřín: 
Členové: Ivo Horák, JUDr. Karel Dvořák, Ing. Jaroslav Pazdera, Ivo Rohovský, Roman Hnízdil 
Náhradníci: Anna Oulehlová, Stanislava Řezníčková, Ing. Dana Černá, Vladimír Krejčí, Jaroslav Petrla. 
Usnesení RM 13-7-13 
 

8. RM projednala předložené Nařízení městyse Měřín č. 1/2013 – Tržní řád. RM rozhodla vydat na 
základě §18 odst. 1 a 3 zák. č. 455/1991 Sb. ve znění předpisů pozdějších a v souladu s §11 odst. 1 
zák. 128/2000 Sb. ve znění předpisů pozdějších výše uvedené nařízení. Usnesení RM 13-8-13 
 

9. RM vzala na vědomí dle č.j. 748 reakci občanů ul. Jihlavská na dopis Krajské správy a údržby silnic 
Vysočiny. Usnesení RM 13-9-13 
 

10. RM projednala cenovou nabídku firmy Colas Cz a.s. na rozšíření prací při opravě místních 
komunikací na ulicích Poštovní, Zahradní, Družstevní, Černická a parkoviště u Základní školy v částce 
236 244,- Kč včetně DPH. RM doporučuje ZM cenovou nabídku schválit a provést rozpočtové 
opatření. Usnesení RM 13-10-13 
 

11. RM projednala nabídkový rozpočet firmy Gremis s.r.o. na rekonstrukci chodníku a doplnění ul. 
vpustí na ulici Na Nivech který bude proveden při Rekonstrukci kanalizace na uvedené ulici (investor 
SVK Žďársko) v částce 232 004,- Kč bez DPH. RM doporučuje ZM nabídku schválit, provést rozpočtové 
opatření a uzavřít s SVK Žďársko smlouvu o sdružení finančních prostředků. Usnesení RM 13-11-13  
 

12. RM rozhodla za reprezentaci městyse Měřín při tradiční soutěži „Čtyři klíče k velkomezeříčské 
bráně“ poskytnout dar každému ze čtyř účastníků ve výši 1000,- Kč. Usnesení RM 13-12-13 
 

13. RM rozhodla zadat prodej volné stavební parcely v lokalitě Balinka realitní kanceláři. 
Usnesení RM 13-13-13 
 



14. RM projednala sdělení odboru dopravy městského úřadu Velké Meziříčí o možnosti zapojení se 
do sčítání těžké nákladní dopravy na silnici č II/602. RM rozhodla zúčastnit se tohoto sčítání. Usnesení 
RM 13-14-13 
 

15. RM rozhodla požádat SFŽP o prodloužení termínu dokončení zateplení domu č.p. 106 do 30. 6. 
2014. Usnesení RM 13-15-13 
 

16. RM pověřila úřad městyse Měřína, aby ve smlouvách o prodeji a směně nemovitostí  ve 
vlastnictví městyse bylo uváděno datum zveřejnění záměru prodeje či směny a datum schválení 
prodeje či směny zastupitelstvem. Usnesení RM 13-16-13 
 

17. RM stanovila termín jednání zastupitelstva na pondělí 16.9.2013 v 17,00 hod. 
Usnesení RM 13-17-13 

 
 

USNESENÍ č.   4/2013 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 16.9.2013 

 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
I.SCHVALUJE 

1. Program jednání ZMM 4/2013 
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 4/2013 
3. Zprávu kontrolního výboru. 
4. Zprávu finančního výboru . 
5. Prodej části pozemku p.č. 101/1 v k.ú. Pustina u Měřína o výměře 23 m2 za cenu 50,-Kč/m2. 
6. Cenovou  nabídku fi Colas na rozšíření prací při opravě místních komunikací na ulicích 

Poštovní, Zahradní , Za Hřbitovem a Družstevní, opravy silnice Černická a dvoru ZŠ firmou 
Colas Cz a.s. 

7. Nabídkový rozpočet firmy Gremis s.r.o. na rekonstrukci chodníku a doplnění uličních vpustí 
při rekonstrukci kanalizace na ulici Na Nivech. 

8. Dodatek č.1 ke smlouvě mezi městysem Měřín a SVK Žďársko na akci „Měřín – ul. Na Nivech 
– rekonstrukce kanalizace“. 

9. Jednat o způsobu a termínu prodeje č.p. 101 na příštím zasedání ZMM. 
10. Výběr dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci sokolovny – Atelier WIK, s.r.o., 

Rosického náměstí č.48/6, Brno. 
11. Složení pracovní skupiny pro spolupráci s Ateliérem WIK, s.r.o.Brno 
12. Nákup sestavy pro rekonstrukci věžních hodin na budově hotelu Klas dle cenové nabídky 

firmy Věžní hodiny Valla. 
13. Rozpočtové opatření 7/2013/4 ZM ve výši  733.093,- Kč  ze dne 6.9.2013. 
14. Smlouvu mezi městysem Měřín a firmou Tendra s.r.o. Mělník – dotační managment na akci 

Zateplení obecního úřadu Měřín. 
15. Finanční dar u příležitosti životního jubilea s tím , že  dar bude zapracován do rozpočtového 

opatření 7/2013/4 ZM. 
 
II .BERE NA VĚDOMÍ   

1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva městyse Měřín 
2. Informace z jednání rady městyse. 
3. Informace o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu Měřín. 
4. Informace o návrhu investic SVK Žďársko do vodohospodářské infrastruktury v městyse 

Měřín na léta 2014 a 2015 s tím, že tyto investice budou zapracovány do rozpočtu městyse 
na r. 2014 a 2015. 

5. Informace o měření hluku způsobeného dopravou na silnici II/602. 



6. Výroční zprávu o činnosti ZŠ Měřín. 
7. Informace o vydaném Tržním řádu městyse Měřín. 
8. Rozpočtové opatření 6/2013/3 RM ve výši 119.560- Kč ze dne 14.8.2013. 
9. Žádost SDH Měřín o mimořádnou finanční dotaci  v souvislosti se 140.výročím SDH v r.2014  

( rozpočet na rok 2014). 
 
III. POVĚŘUJE 

1. Mgr.Petra Matějíčka zjištěním podmínek zajištění veřejné dražby dobrovolné, případně aukce 
a výsledek předložit nejbližšímu jednání rady městyse. 

2. Starostu zjištěním cenové nabídky pro instalaci klasického semaforu pro chodce na přechodu 
silnice  II/602 u hasičské zbrojnice. 

 

 Ivo Rohovský,místostarosta v.r.   Ing. Jiří Servít, starosta v.r. 
 

 
Výpis č. 14 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 9. 10. 2013  
 
1. RM schválila program jednání. 
 

2. RM vzala na vědomí dle č.j. 759/13 sdělení Odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského 
úřadu Velké Meziříčí o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Meziříčko veřejnou 
vyhláškou. Usnesení RM 14-2-13 
 

3. RM projednala dle usnesení RM 13-3-13 Výroční zprávu Školy umění Měřín doplněnou o výkaz 
počtu dětí v letech 2010 až 2013. RM rozhodla požádat ŠUM o předložení finančních výkazů za 
období 2011 a 2012.Usnesení RM 14-3-13 
 

4. RM projednala dle č.j. 804/13 Smlouvu zprostředkovatelskou o prodeji pozemku p.č. 1294/29 a 
p.č. 187/30 (stavební parcela v lokalitě Balinka) s Ing. Bořivojem Pejchalem a Ivanou Dočkalovou. RM 
rozhodla uvedenou smlouvu schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM 14-4-13 
 

5. RM projednala dle č.j. 803/13 dotaz ICOM transport o uzavření smlouvy o zajištění pravidelné 
linkové dopravy na období roku 2014 ve stejném rozsahu jako v letošním roce. 
RM rozhodla uzavřít smlouvu a pověřuje starostu jejím podpisem.Usnesení RM 14-5-13 
 

6. RM vzala na vědomí dle č.j. 794/13  Sdělení KÚ Kraje Vysočina k rozhodnutí o souhlasu ke zřízení 
funkce asistenta pedagoga  pro …. a dále dle č.j. 795/13 ke zřízení funkce asistenta pedagoga pro …. 
v Základní škole Měřín. Usnesení RM 14-6-13 
 

7. RM rozhodla vyhlásit záměr prodeje části pozemku p.č. 227/1 v k.ú. Pustina o výměře 80m2. 
Usnesení RM 14-7-13 
 

8. RM rozhodla vyhlásit záměr pronájmu reklamní plochy na budově Hasičské zbrojnice a pozemku 
p.č. 416 v k.ú. Měřín. Usnesení RM 14-8-13 
 

9. RM rozhodla z důvodu změny dodavatele plynu od 1. 1. 2014 vypovědět smlouvy o sdružených 
službách dodávky plynu s Jihomoravskou plynárenskou a.s. Brno. Usnesení RM 14-9-10 
 
10. RM projednala Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse za období od 1. 1. do 31. 8. 
2013 provedený HB Auditing se závěrem bez závad. RM ukládá účetním realizovat doporučení 
uvedené v zápisu. Usnesení RM 14-10-13 
 



11. RM projednala dle č.j. 773/13, 819/13, 828/13, 829/13, 832/13 žádosti KÚ Kraje Vysočina o 
vyjádření k žádosti dopravce Zdar a.s. o udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy 
na linkách 840 119 Žďár nad Sázavou – Kotlasy – Chroustov – Kyjov – Měřín, dále 840 203 Velké 
Meziříčí – Pavlínov – Měřín, a dále 840 212 Velké Meziříčí – Měřín – Chlumek a dále 840 216 Velké 
Meziříčí – Polná a dále 840 112 Žďár nad Sázavou - Měřín. Dále dle č.j. 861/13 k žádosti dopravce 
Trado – bus Třebíč o udělení licence na lince 790540 Náměšť n. Osl. – Velká Bíteš – Jihlava. RM 
rozhodla sdělit žadateli, že k udělení výše uvedených licencí nemá žádné připomínky. Usnesení RM 
14-11-13 
 

12. RM obdržela pod č.j. 821/13 od JANS, s.r.o. Ostrovského 253/3 Praha dokumentaci pro stavební 
povolení modernizace dálnice D1 – úsek 17, km 127 Řehořov – exit 134 Měřín doplněnou o hlukovou 
studii a PD úpravy protihlukové stěny s komentářem k jednotlivým požadavkům zaslaným městysem. 
RM rozhodla s ohledem na rozsah předložené dokumentace přijmout vyjádření na příštím zasedání 
RM. Usnesení RM 14-12-13 
 

13. RM projednala návrh smlouvy o dílo na výrobu a instalaci věžních hodin na hotelu Klas. 
RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem.Usnesení RM 14-13-13 
 

14. RM rozhodla schválit Rozpočtové opatření 8/2013/4 RM ve výší 30 000,- Kč na první splátku za 
věžní hodiny dle smlouvy schválené v RM 14-14-13.Usnesení RM 14-14-13 
 

15. RM vzala na vědomí vypracované průkazy energetické náročnosti budov ve vlastnictví městyse: 
Základní škola, Mateřská škola, Radnice č.p. 106, Penzion a zdravotní středisko, Hasičská 
zbrojnice.Usnesení RM 14-15-13 
 

16. RM projednala dle č.j. 834/13 žádost Asociace nositelů legionářských tradic o podporu 
neziskového vzdělávacího projektu – časopisu Historický kaleidoskop – formou objednávky 
předplatného. RM rozhodla žádosti nevyhovět.Usnesení RM 14-16-13 
 

17. RM vzala na vědomí podklady pro žádost na SFŽP o prodloužení termínu dokončení zateplení 
domu č. p. 106. Žádost o prodloužení termínu byla schválena usnesením  
RM 13-15-13 Usnesení RM 14-17-13 
 

18. RM projednala žádost MŠ Měřín o finanční podporu na vzdělávací pohádku pro děti mateřských 
škol HELE LIDI Handicap. RM rozhodla poskytnout podporu ve výši 2000,-Kč. 
Usnesení RM 14-18-13     
 

19. RM rozhodla dle č.j 868/13 schválit Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zakázku „Městys Měřín – 
Oprava místních komunikací v Měříně“ s fi. COLAS CZ .Usnesení RM 14-19-13  
 

20. RM projednala dle č.j. 839/13 návrh dodatku č. 1. ke Smlouvě o pronájmu zemědělských 
pozemků s Družstvem Vysočina  Polná,  Janovice. RM rozhodla dodatek schválit a pověřuje starostu 
podpisem.Usnesení RM 14-20-13 
 

21. RM projednala ústní žádost MUDr Mária Votruby o snížení nájemného za pronájem nebytového 
prostoru – zubní ordinace. Žádost zdůvodnil využíváním ordinace pouze po dva dny v týdnu. RM 
rozhodla žádosti nevyhovět.Usnesení RM 14-21-13 
 

22. RM projednala Nájemní smlouvu o pronájmu nebytových prostor v budově Zdravotního střediska 
čp.552 – ordinace zubního lékaře č. 1 uzavřenou s ELVO Čáslav, spol. s r.o. Žižkovo náměstí 167 
Čáslav IČO 49823469 zastoupené MUDr. Máriem Votrubou na dobu do 31. 12. 2013. RM rozhodla 
nájemní vztah s nájemcem po této době neprodlužovat. 
Usnesení RM 14-22-13 
 



23. RM projednala Nájemní smlouvu o pronájmu zubní soupravy zn. Smile Classic 04 v.č. 0982 
s křeslem Smile SK1,01 v.č. 11790 a příslušenství uzavřenou s ELVO Čáslav, spol. s r.o. Žižkovo 
náměstí 167 Čáslav IČO 49823469 zastoupené MUDr. Máriem Votrubou na dobu do 31. 12. 2013. RM 
rozhodla nájemní vztah s nájemcem po této době neprodlužovat. 
Usnesení RM 14-23-13 
 

24. RM projednala dle č.j. 870/13 žádost obč. sdružení Rybníkáři a přátelé o bezplatný pronájem 
veřejného prostranství parc. č. 1219 v k.ú. Měřín v termínu od 14. 12. 2013 do 31. 12. 2013 za účelem 
konání tradičního Betlému. RM rozhodla s bezplatným užíváním souhlasit.Usnesení RM 14-24-13 
 

25. RM rozhodla zveřejnit výzvu k odstranění nepojízdného vozidla (vraku) Škoda Forman rz: 7T7 
2728 z parkoviště u Základní školy a dále k odstranění nepojízdného vozidla (vraku) Opel Omega rz: 
AKS 9797 z parkoviště na Náměstí.Usnesení RM 14-25-13 
 

26. RM rozhodla schválit Dodatek k nájemní smlouvě na byt 233/4 v domě č.p. 233 s ... Dodatkem se 
mění doba nájmu na dobu určitou do 31.12. 2013.Usnesení RM 14-26-13 
 

27. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitosti budovy č.p. 101 v k.ú. Měřín na pozemku 
parc.č. 458, vedlejších staveb, všech součástí a příslušenství, pozemku parc. č.458 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 831 m2 v k.ú. Měřín formou veřejné dražby dobrovolné podle zákona 26/2000 
Sb.Usnesení RM 14-27-13 
 

28. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v budově Zdr. střediska čp. 552 – 
ordinace zubního lékaře č1 s termínem od 1. 1. 2014.Usnesení RM 14-28-13 
 

29. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu zubní soupravy zn. Smile Classic 04 v.č. 0982 s křeslem 
Smile SK1,01 v.č. 11790 a přísl. s termínem od 1. 1. 2014.Usnesení RM 14-29-13 
 

30. RM projednala návrh smlouvy o pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 106 – obřadní síň) 
k provozování výuky autoškoly Autoškolou Miroslav Horký, Baliny 32 1x týdně po dobu 1 hodiny. 
Záměr pronájmu byl zveřejněn 11. 9. 2013. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu 
podpisem. Usnesení RM 14-30-13 
 
***************************************************************************  

Rozpracované investiční stavby v Měříně  
 V letních měsících tohoto roku proběhla rekonstrukce kanalizace na ulici Na Nivech, která je 
v současné době ve stadiu předání stavby a následné kolaudace . 
 V současné době probíhá výměna oken a dveří se zateplením obvodového pláště budovy 
radnice v rámci akce „ Zateplení obecních budov“, na kterou městys Měřín získal dotaci ve výši  90% 
uznatelných nákladů  z operačního fondu životního prostředí Tato akce bude probíhat do června 
2014. 
 Probíhá přeložka vysokého napětí v lokalitě Balinka, kde bude následovat v roce 2014 
výstavba inženýrských sítí pro druhou a následně i třetí etapu výstavby rodinných domků. 
  Na budově hotelu Klas  budou instalovány nové hodiny z rozpočtu městyse. 
 Městys Měřín zadal vypracování konečné projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci 
sokolovny výtězné firmě Atelier WIK s.r.o. Brno. Dokumentace bude dokončena do dubna 2014 a 
bude následovat výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce sokolovny včetně dodavatele nutného 
úvěru k realizaci stavby. 
 Zárověň je připravováno výběrové řízení na čistící techniku pro městys Měřín pro letní i zimní 
údržbu. Na zařízení byla získána dotace ve výši 80% celkových nákladů. Výběr dodavatele proběhne 
v měsíci prosinci 2013.  
 Na jaře 2014 proběhne zahájení II. etapy revitalizaci zeleně na náměstí od ulice Černické až 

po sokolovnu.      Ing. Jiří Servít, Ivo Rohovský 



P o z v á n k a 

na jednání Zastupitelstva městyse Měřína, které se  bude konat 
v pondělí dne 4.11.2013  v 17.00 hod. v obřadní síni úřadu městyse 

 
Program : 

1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu jednání 
2. Stanoviska občanů k projednávaným věcem v souladu s ust.§ 16, odst. 2,  
3. písm. c,  zákona o obcích  č.128/2000 Sb. ve znění předpisů pozdějších  
4. Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva městyse Měřín 
5. Informace z jednání rady městyse Měřína 
6. Zpráva kontrolního a finančního výboru 
7. Informace k prodeji budovy č.p. 101 
8. Revokace rozhodnutí ZMM – Usnesení 4/2013, bod I ./ 5. 
9. Prodej části pozemku p.č. 101/1 v k.ú. Pustina u Měřína o výměře 25m2. 
10. Prodej částí pozemků p.č.226/1, 226/2 a 227/1 v k.ú.Pustina u Měřína. 
11. Měření hluku způsobeného dopravou na silnici II/602 
12. Informace o probíhajících investičních akcích  
13. Rozpočtové opatření č. 8/2013/4RM 
14. Rozpočtové opatření č. 9/2013/5ZM 
15. Diskuse 
16. Závěr 

Ing. Jiří Servít v.r., starosta 

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

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR 

   

ve dnech 25. a 26. října 2013    

    

Kraj Vysočina - Městys Měřín    

    

 Okrsek 1 Okrsek 2 Celkem 

Počet osob zapsaných v seznamu voličů 772 805 1577 

Počet voličů 511 550 1061 

účast v % 66,19 68,32 67,26 

    

Počet platných hlasů 507 546 1053 

 z toho :   0 

1   Česká strana sociálně demokratická 98 129 227 

2   Strana svobodných občanů 4 8 12 

3   Česká pirátská strana 13 13 26 

4   TOP 09 58 33 91 

5   Hlavu vzhůru - volební blok 4 1 5 

6   Občanská demokratická strana 31 24 55 

9   politické hnutí Změna 2 1 3 

10 Strana soukromníků České republiky 0 2 2 

11 KDU - ČSL 74 89 163 

13 Suverenita - strana zdravého rozumu 0 0 0 

14 Aktiv nezávislých občanů 0 0 0 

15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 19 15 34 

16 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 22 47 69 

18 Dělnická strana sociální spravedlnosti 6 8 14 

20 Ano 2011 87 98 185 

21 Komunistická strana Čech a Moravy 80 72 152 

22 LEV 21 - Národní socialisté 0 0 0 

23 Strana zelených 9 6 15 

Celkem 507 546 1053 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlatý hřeb kulturního léta ve Velkém Meziříčí patřil v sobotu 7. září již 

tradičnímu klání zpřátelených měst v soutěži 4 klíče od Velkomeziříčské brány. 

Již po jedenadvacáté se na náměstí sešla družstva Křižanova, Měřína, Velké Bíteše a Velkého 

Meziříčí. Letošní ročník měl podtitul "Dělání, dělání, všechny chmury zahání". Od 15 hodin 

si na náměstí přišly na své zejména děti. Divadlo Koráb jim přivezlo karneval, tancování a 

soutěže s obry. 

Krátce před setměním o půl osmé se náměstí znovu zaplnilo a soutěžní klání mohlo začít. 

Moderátor a ředitel Jupiter clubu Milan Dufek představil týmy. Velké Meziříčí vedl do boje o 

obhájení dvou titulů starosta Radovan Necid, družstvo z Měřína místostarosta Ivo 

Rohovský, družstvo z Křižanova starostka Marie Smejkalová a z Velké Bíteše kvůli hodům 

nahradil starostu ředitel Střední odborné školy Jana Tiraye Josef Chytka. 

  Na úvod starosta Necid ve stavebním bagru JCB symbolicky započal demolici Jupiter clubu 

zbořením kulisy s nápisem "JUPITER CLUB" a vztyčením cedule "STAVBA POVOLENA". 

Kulturního vystoupení se hned v úvodu ujal slovenský orientální břišní tanečník a účastník 

show Česko-Slovesko má talent Gabriel Karnako Rábek. První soutěžní disciplínou byla 

demolice. Soutěžící měli štafetovým způsobem zdolat dráhu na náměstí a na pódiu kladivem 

rozbít nafouknuté balónky. Nejlépe se dařilo domácím a hned v úvodu se ujali meziříčští 

vedení. Po vydatné práci se patří pořádně najíst, proto druhá discipilína byla příprava 

svačinky. Nakrájet, namazat, nazdobit, zabalit, to vše soutěžícím šlo dobře a rychle, ale 

připravený krajíc sníst to už byla dřina. I v této disciplíně zvítězili domácí a s 8 body po dvou 

disciplínách se ujali suverénně vedení. Třetí disciplína nazvaná povodeň prověřila soutěžící 

ve slalomu s těžkým pytlem písku v kotouči. Zde se poprvé zadařilo družstvu z Měřína, které 

tuto hru vyhrálo. Na meziříčské se začala lepit smůla. Čtvrtá soutěžní hra spočívala v hledání 

pokladu (mincí) v hromadě písku. Ten museli soutěžící přesát přes síto a rychle spočítat 

vyrýžované peníze. Nejlépe prosívat a počítat dokázali zástupci Velké Bíteše a tuto disciplínu 

vyhráli. Meziříčí se opět nedařilo a skončilo poslední. 

Po sečtení bodů ze všech soutěží bylo jasno. Titul a čtyři zlaté klíče putují do Měřína. 

Druhé skončilo Velké Meziříčí a o třetím místě rozhodlo při shodě bodů pořadí z první 

disciplíny, proto se jím stal Křižanov a poslední Velká Bíteš.  (Velkomeziříčsko) 

 Děkujeme touto cestou soutěžícímu družstvu Měřín ve složení 

A.Hnízdilová, V.Pytlíková, Fr. Panáček a J.Láznička za vzornou 

reprezentaci našeho městyse. 



 

 

 

 

Za Metodějem Bartákem 

23. dubna 1995 zemřel v jihlavské nemocnici po delší nemoci ve věku 66 let dlouholetý 

tajemník a předseda Místního národního výboru v Měříně Metoděj Barták. Narodil se 26. listopadu 

1928 v Měříně v čp. 184 v ulici Jihlavská. Po ukončení měšťanské školy v Měříně navštěvoval 

dvouletou Zemědělskou školu ve Velkém Meziříčí. Po ukončení školy pracoval v zemědělství. Byl 

vedoucím Státní traktorové stanice v Netíně a krátký čas vykonával funkci předsedy Jednotného 

zemědělského družstva v Měříně.  

 Ve volbách v r. 1957 byl zvolen poprvé členem Místního národního výboru /MNV/ v Měříně a 

od té doby až do důchodu nepřetržitě pracoval v orgánech lidosprávy v Měříně, tedy plných 31 roků. 

14 roků jako neuvolněný funkcionář, 17 roků jako uvolněný pracovník. Nejdříve jako tajemník MNV a 

od r. 1980 až do roku 1988 jako předseda MNV. V roce 1988 odchází do důchodu.  

 Ohlédneme-li se za léty jeho působení v těchto funkcích, byla to léta budování a zvelebování 

obce. Pro oživení paměti si připomeneme jen některé důležité akce, které se v té době uskutečnily. 

Zavedení vodovodu, postavení nové základní a mateřské školy, hasičské zbrojnice a nová fasáda 

sokolovny. Dále rekonstrukce náměstí, ozelenění obce, regulace potoka v Zarybníku, výstavba 

nákupního střediska a restaurace „U kohouta“ a další akce.  

 Při uskutečňování těchto akcí se mohl Metoděj Barták opřít o poslance MNV, kteří se v drtivé 

většině zapojovali do brigád v akcích „Z“. Situace nebyla vždy jednoduchá co se týče shánění 

finančních prostředků. Zde někdy pomáhaly dalekosáhlé známosti, které M. Barták nevyužíval ve svůj 

prospěch, ale ve prospěch obce.  

 Každý funkcionář vždy „vyčnívá z davu“ a jeho práce je bedlivě sledována a kriticky 

hodnocena. Stejně tomu bylo i u Metoděje Bartáka, který také jako každý z nás měl svoje chyby a 

slabosti, což mu ale nic neubírá na jeho zásluhách při budování obce. 

 Hodnoťme ale lidi nezaujatě a spravedlivě, kteří v jakékoliv době dokázali pracovat ve 

prospěch své obce a jejich občanů. A to M. Barták dokázal, a proto se nesmazatelně zapsal do 

historie Měřína, kde mu bude náležet vždy čestné místo. 26. listopadu 2013 by se dožil 85 roků. Čest 

jeho památce.  

 

Mgr. Oldřich Hnízdil 

Kronikář městyse 

 



Historie domů 

 Vážení občané, zajímáte se o historii ? Zajímá Vám kdo vlastnil Váš dům před Vámi ? 

Na radnici v Měříně jsou uchovávány záznamy o vlastnictví domů v Měříně a v Pustině  
a to v některých případech již od roku 1585. Ano, čtete dobře, již od šestnáctého století. 
 Tyto záznamy zpracoval bývalý kronikář obce pan Adolf Mejzlík – kronikář v letech 
1935 – 1968.  

V záznamech pokračoval pan Oldřich Hnízdil, současný kronikář.  Práce to nebyla 
jednoduchá, ale bylo z čeho čerpat. Státní notářství zasílalo na obce každý převod 
nemovitosti. V devadesátých letech bohužel tato povinnost Státního notářství skončila. 
Vlastnictví domů bylo velice těžké dohledat. V tomto období,  až  prakticky do roku 2000,   
vznikly v záznamech některé chyby. Tyto chyby bychom chtěli pomocí Vás a této výzvy 
odstranit. 

 
 V průběhu minulých let byly všechny  záznamy jednotlivých domů převedeny do 
elektronické podoby  a doplněny historickými a současnými fotografiemi. Pro Vaši zajímavost 
je jich 623. 
 
 Vyzýváme tímto majitele všech nemovitostí v Měříně a v Pustině , aby se příležitostně 
dostavili do  kanceláře radnice (  p.Řezníčková) a pomohli nám upřesnit data ve vlastnictví 
jejich domu. Pokud vlastníte nějaké fotografie domu a chcete, aby byly v záznamu Vašeho 
domu, vezměte si je s sebou. Po naskenování Vám budou originály vráceny . 
  

    

                                   P          o          z           v            á          n          k           a 
 

                                  na  s e t k á n í   s e n i o r ů    o k o l n  í c h    o b c í . 
 

Setkání se uskuteční v sobotu dne 9.listopadu 2013 v KD v Arnolci od 14.00 do 

20.30 hod 

K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Vysočanka z Brtnice. 

Doprava – odjezd autobusu :     Měřín : 13.45 hod. 

Na všechny se srdečně těšíme! 

S pozdravem 

                                                                           Ing.Ladislav Fiala-starosta obce Arnolec 

SENIOŘI Z MĚŘÍNA A PUSTINY SE MOHOU PŘIHLÁSIT V KANCELÁŘI RADNICE 

DO 1.11.2013. 

PLATBA ZA 1 ÚČASTNÍKA SETKÁNÍ :  200,- KČ. 



NAŘÍZENÍ MĚSTYSE MĚŘÍN Č. 1/2013 

TRŽNÍ ŘÁD 

Rada městyse Měřín se na své schůzi dne 4.9.2013 usnesla  vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona 
č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ( živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, toto nařízení – usnesení RM 13 –8- 13 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Účelem tohoto nařízení městyse je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku, 
prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním 
rozhodnutím podle zvláštního zákona  1) na území městyse Měřín. 

2. Tržní řád je závazný pro celé území městyse bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví 
k němu. 

 
Článek 2 

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 
1. Na území městyse je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním 

rozhodnutím podle zvláštního zákona 1) nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na 
těchto tržních místech : 

 Na Náměstí u Hasičské zbrojnice 

 Na Náměstí na parkovišti u kašny 
 

Článek 3 
Stanovení kapacity a vybavenosti  

Na tržním místě u Hasičské zbrojnice lze umístit nejvýše čtyři  prodejní  zařízení. 
Na tržním místě na parkovišti u kašny lze umístit nejvýše dvě  prodejní  zařízení. 

 
Článek 4 

Přiměřená vybavenost míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 
1. Tržní místa musí být vybavena tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz, mezi 

prodejními místy musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a musí být 
zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy. 

 
Článek 5 

Povinnosti provozovatele tržiště 
Provozovatel tržiště  je povinen: 

 zajistit provoz tržiště v souladu s tímto nařízením, 

 umístit tento tržní řád na tržišti na vhodném a trvale viditelném místě, 

 přidělit prodejci na základě jeho žádosti a po zaplacení poplatku za užívání veřejného 
prostranství konkrétní prodejní místo na tržišti, 

 informovat prodejce o místě určeném k uložení odpadu a o možnostech používání 
hygienického zařízení. 

 
Článek 6 

Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování 
služeb 

1. Tržní místa mohou být provozována po celý rok a doba prodeje zboží a poskytování služeb na 
tržních místech je od 7.00 do 20.00 hodin. 

 
 



Článek 7 
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 

1. Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a 
poskytování služeb jsou povinni : 
a) zabezpečovat čistotu prodejních míst 
b) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená 
c) dohlédnou na čistotu a pořádek po skončení prodeje. 

 
Článek 8 

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje 
1. Toto nařízení se nevztahuje  

a) při konání tradiční pouti 
b) při slavnostech, sportovních a charitativních akcích nebo jiných podobných akcích. 

Článek 9 
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb 

1. Na celém území městyse Měřín je zakázán tzv. podomní  a pouliční prodej a nabídka služeb. 
2. Podomním a pouličním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí také 

prodej a nabídka služeb, kdy jsou bez předchozí objednávky navštěvovány domy, nabízeno a 
prodáváno zboží či služby ( např. nabídky energetických společností, pojišťovací a finanční 
služby, návštěvy agitátorů jednotlivých církví a sekt a jiné). 

 
Článek 10 

Sankce 
Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 2) 

 
Článek 11 

Závěrečné ustanovení 
1. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená 

zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena. 
2. Toto nařízení městyse nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 

 
V Měříně dne : 5.9.2013 
 
 
 

Ivo Rohovský      Ing. Jiří Servít 
místostarosta městyse     starosta městyse 

 

1)
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

2)
  

3)
  § 58 odst. 4 zákona o obcích : Obec může uložit právnické osobě, která je podnikatelem, a která porušila povinnost stanovenou 

právním předpisem obce, pokutu až do výše 200.000,- Kč. 
 
§ 46 zákona o přestupcích : 
Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě 
(1) Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 21 až 45, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními 

předpisy včetně nařízení obcí , okr. Úřadů a krajů. 
(2) Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných 

vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti. 
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30.000,- Kč a za přestupek podle odstavce 2 lze spolu s pokutou 

uložit zákaz pobytu. 

 
 



                                        Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina 

V minulém Měřínském zpravodaji jsem psal o našem rodákovi akademickém sochaři Josefu 
Klimešovi v souvislosti s jeho oceněním za celoživotní dílo - udělení kamenné medaile. 

Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo v Horáckém divadle v Jihlavě ve čtvrtek 24. října 
2013. 

Chtěl bych v následujících větách ty minulé informace doplnit ještě o tom co vlastně nejvyšší 
ocenění kraje představuje. 

Záměr ocenit významné osobnosti Kraje Vysočina se datuje do roku 2007. První vyznamenaní 
byli oceněni Zastupitelstvem kraje v roce v říjnu 2008 v souvislosti s oslavami vzniku samostatného 
Československa. Od tohoto roku se udělování medailí stalo tradicí. Jde o důstojné poděkován 
osobnostem, které se svou prací a svými aktivitami postaraly o dobré jméno našeho kraje. 

Nejvyšší ocenění kraje jsou tři: Kamenná medaile jako opravdu to nejvyšší z nejvyššího, 
skleněná, která tvoří jakýsi druhý stupeň a dřevěná je pomyslná třetí příčka. K tomu je doplňkem 
medaile bronzová, která neplní funkci ocenění, ale je medailí pamětní. 

Všechny typy ocenění jsou zpracovány jedinečnou technologií, výtvarně nezvyklou  a  
vyvinutou pro tento účel. Medaile se vyznačují vysokým podílem ruční práce a jsou hodnotným 
uměleckým dílem. V neposlední řadě mají propracovanou symboliku tvarů, čísel a jednotlivých prvků, 
které přímo či nepřímo odkazují k Vysočině. 

Jednou ze základních symbolik je číslo tři, nejtajemnější číslo, které se prolíná celou historií 
lidstva. Promítá se do pověstí o třech synech, do pohádek o třech zlatých vlasech i do křesťanské 
Nejsvětější trojice. Vzájemný poměr velikosti trojice medailí respektuje číslo 1,618,tzv. zlatý řez. 
Průměr dřevěné medaile je 100 mm, průměr skleněné medaile je 161,8 mm a průměr kamenné 
medaile je 261,8 mm tedy násobek 161,8 x 1,681. 

Materiál požitý na medaile je typický pro Vysočinu. Dřevěná medaile je vyrobena ze dřeva 
jeřábu ptačího – heraldického stromu Vysočiny. Výroba skla a tedy skleněná medaile má v našem 
kraji svoji minulost, přítomnost i budoucnost. Kamenná medaile je vyrobena z mrákotínské žuly, ze 
stejného materiálu jako je obelisk na třetím nádvoří Pražského hradu. Žula reprezentuje náš kraj 
téměř doslova. Žula se zde od pradávna těžila a zpracovávala, geologicky je Vysočina tvořena 
převážně žulou.   
                                                                                                          Ivo Rohovský 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pečovatelská služba městyse Měřín 

nabízí služby nejen klientům v Penzionu, ale i případným zájemcům 

 mimo Penzion v Měříně a jeho místní části Pustiny.  

Jedná se o následující služby: 

- Donáška nákupu, oběda 

- Pochůzky (pošta, lékárna aj.) 

- Úklid v domácnosti  

- Praní a žehlení prádla, případně drobné opravy prádla 

- Fakultativní službu – Pedikúru, kterou poskytujeme i v domácnosti zájemce. 

(Tuto službu může využít i senior mimo městys Měřín, ale musí zajistit pečovatelce 

dopravu) 
Podrobnější     informace o naší službě dostanete u pečovatelky  paní  Buchtové  v Penzionu, U Hřiště 

č. 552 – součást zdravotního střediska , nebo po domluvě  na tel: 566 544 341 po 8 hod. 



"Den sportu pro všechny" 

      V neděli 8. 9. 2013 pořádala jednota OREL Měřín na hřišti za ZŠ tradiční "Den 

sportu            pro všechny". Dopoledne se na hřišti sešlo 56 závodníků, kteří se utkali v 

atletickém trojboji - skákali do dálky, běželi 50, 60 nebo 100 m a házeli kriketovým míčkem, 

dospělí vrhali koulí. Za své krásné výkony obdrželi vítězové medaili, diplom a věcné ceny. 

     Také jsme měli tu čest přivítat mezi námi již podruhé pana Aloise Bradáče (73 let), který 

k nám přijel ze Žďáru n. Sázavou. Za velkého povzbuzování si "jen tak lehce" oběhl desetkrát 

hřiště. Teprve druhý den jsem si přečetla z novinového článku, který mi p. Bradáč věnoval, že 

r. 1989 běžel 24hodinovku v Kuřimi, kde uběhl 160,976 km, běhával maraton, absolvoval i 

Grand Prix vytrvalců veteránů v Belgii, 100 km v horku ve Švýcarsku. R. 2001 vybojoval 

svůj největší úspěch - titul Mistra Evropy na Maltě, další závody běžel r. 2002 v Itálii, 2009 v 

Dánsku, v r. 2011 vyhrál bronzovou medaili ve Francii. 

 

 

 

 

 

 

     Odpoledne přivítala na hřišti kolem 70ti dětí ježibaba z perníkové chaloupky. Ukázala 

nám, jak se sedí na lopatě nebo lítá na koštěti. Poté děti obešly osm stanovišť, kde plnily 

úkoly z pohádky Perníková chaloupka (např. sbíraly jahůdky, zdobily perníčky, vymýšlely 

rýmy apod.). Nakonec si od ježibaby vyzvedly kabelu s odměnou, opekly párek nebo si mohly 

nechat zdarma namalovat něco hezkého na obličej. Před vyhlášením tomboly, kde vyhrál 

úplně každý krásnou cenu, jsme si ještě trochu zasoutěžili a potom jsme si již popřáli, 

abychom se zase za rok mohli na "Dni sportu pro všechny" sejít. 

 

 

 

 

 

 

     Velké díky všem organizátorům a pomocníkům, městysu Měřín i ostatním sponzorům a 

také dětem a rodičům za účast.                                                             L. Chlubnová 



 

KOLPING 
 

Pohádkový les 
 

 V neděli 13. října 2013 se tak, jako každý rok, měřínské parkoviště zaplnilo dětmi a 

jejich rodiči. Za krásného slunečného odpoledne se 139 zaregistrovaných dětí vydalo na  

„Cestu pohádkovým lesem“. Již podesáté členové a příznivci Kolpingovy rodiny v Měříně 

připravili pohádkové odpoledne. Na startu děti dostaly kartičku se svým jménem a vydaly se 

na cestu. Potkaly   pohádkové postavy, u kterých plnily různé úkoly, za které dostaly razítko, 

sladkou odměnu nebo malý dáreček. Na posledním stanovišti se hrála scénka „Šmankote, 

babičko čaruj“. V cíli bylo připraveno občerstvení, nejen pro děti, ale i jejich doprovod. Touto 

cestou bych chtěla poděkovat všem pořadatelům, kteří mi ve  svém volném čase,  pomohli 

připravit  pro děti  krásné nedělní odpoledne. 

         Hana Pacalová 

 
 

Muzikál 

 
 Dne 24.listopadu 2013 se uskuteční na faře v Měříně muzikál pod názvem 

„TARZAN“. Představení nás zavede o 2000 let zpět. Budeme mít možnost shlédnou příběh  o 

Pavlovi z Tarzu. 

Bližší informace sledujte na plakátech. 

 
 

Adventní koncert 
 

 Již se stalo tradicí, že v době adventní pořádá Kolping, společne s měřínskou farností,  

adventní koncert: 

 
Dne 21. prosince 2013  v kostele sv. Jana Křtitele v Měříně vystoupí 

  skupina  SPIRITUÁL KVINTET. 

 
 Vstupenky budou v předprodeji od 20. listopadu 2013 v obuvi na Náměstí v Měříně. 

Rezervace na tel. 606 907 710 Hana Pacalová. Cena vstupenky v předprodeji 200,- Kč. 

 

    

          Karel Pacal 

 

 

Poděkování 

 
 V měsíci říjnu Kolping pořádal tradiční Bazar dětského oblečení a sportovních potřeb. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem ženám, které se podíleli na organizaci a zdárném 

průběhu celé akce. Zároveň děkujeme  panu faráři Havelkovi, že umožnil konání této akce na 

faře. Výtěžek bude věnován z části na práci s dětmi a z části na rekonstrukci farního centra. 

 



 
 
 

RYBÁŘI MĚŘÍN – AKCE 2013 

 
DĚTSKÉ   ZÁVODY NA „NOVÉM“ 
Dne 1.9. 2013 se uskutečnil další ročník rybářských závodů pro mládež do 15 let. Přes ranní nepřízeň 
počasí se zúčastnilo 66 malých i větších rybářů s doprovodem. Dešťové přeháňky ani vítr ryby naštěstí 
neodradily a návnady, které jim závodníci nabízeli  na udicích ochotně přijímaly. Za dopoledne se 
chytilo celkem 213 kaprů.Nejšťastnější lovci byli v závěru ještě patřičně oceněni. Vůbec se neztratili 
ani ti nejmenší. Nejmladšímu závodníku byly 4 roky +10 dní a umístnil se na krásném 6 místě. 
Výše uvedená fakta jasně dokazují, že si téměř každý přišel na své. 

 
MĚŘÍNSKÝ KAPR 2013 
Závody dospělých  „Měřínský kapr “ (1) v sobotu 7.9.2013 byly charakteristické pěkným, téměř 
letním počasím. Z blízkého okolí i vzdálenějších míst se dostavilo letos celkem 140 účastníků. 
Začátek proběhl už klasicky prodejem místenek od 4 hod. ráno. Nutno podotknout, že několik 
nedočkavých rybářů poptávalo místa už večer předchozího dne. 
Lovit se začalo od 6hodin a do 12,00 se chytilo celkem 114 kaprů. 
Následovalo vyhodnocení a samozřejmě nechybělo předání cen těm nejlepším. 
Celé dopoledne bylo k dispozici  občerstvení a tak kdo nebyl úspěšný v rybolovu, vynahradil si to 
jiným způsobem. 
 

AWA-SHIMA CUP FEEDER 2013 
Třebíčská feeder liga 
Měřín 14-15.9. 2013 
Šestý ročník Třebíčské feeder ligy pořádáný FEEDER KLUB TŘEBÍČ ve spolupráci s Moravským 
rybářským svazem - LRU, odbor plavaná, sekce feeder a s místní organizací Moravského rybářského 
svazu Třebíč a Měřín. 
Seriál se letos skládal ze tří závodů na různých typech vod a poslední byl po dohodě s místní 
organizací uskutečněn poprvé v Měříně na „Novém“. 
Feeder, neboli chytání na měkkou špičku prutu je jedna z nově objevených metod rybolovu.  
Soutěžila tříčlenná družstva i jednotlivci, celkově asi 30 účastníků. 
Závod probíhal za střídavého téměř podzimního počasí v sobotu a neděli. 
Vyhodnocení a celkový průběh řídili vlastní rozhodčí. Všechny ulovené ryby byly vráceny vodě. Bylo 
na co se dívat.   
 

DOLOVNÁ s Pikardy   
Tradiční DOLOVNÁ 19.10. pořádaná naší organizací už několik let v kulturním domě Pavlínov, 
je dá se říci vyvrcholením roční aktivity, spolu s podzimními výlovy chovných rybníků. 
Jak se všeobecně ví, z provozních důvodů pořádáme tuto akci již několik let mimo Měřín. 
 
Rybáři Měřín tímto děkují všem účastníkům našich aktivit, a také sponzorům. 
 
PETRŮV ZDAR !!  
 
         Lubomír Buchta 
 



Okénko mateřské školy 

           Počáteční slzičky a strach  z nového  se pomalu proměňují   u těch nejmenších  ve  spokojenost  

a  těšení  se  na  to, co se bude  dělat  zajímavého , o čem  si budeme povídat,…. 

           Celou  školku  teď  ovládl podzim.  Sbíráme kaštany, sklidili jsme jablíčka na školní zahradě,   

shrabujeme listí.   Ve školce  si hrajeme také s podzimem-  otiskujeme  listy,  bramborová  tiskátka. 

Povídáme o všem , co nám podzim přináší  - o barvách, počasí, o vitamínech  z našich zahrádek. 

Ochutnáváme zeleninu, připravujeme si  saláty, kompoty , pečeme  dobroty.   A k  tomu  všemu   se  

ještě  ve  všech třídách  zpívají  o podzimu písničky a těch říkadel co už umíme.    Pro děti máme  

připravena  divadla a výchovné  pořady .  Přijedou  k nám zase  „Slepíši  z Tasova“  -  učí děti    

ohleduplnosti  a  správnému  chování  k nevidomým lidem.  Ve třídě s  integrovanými  dětmi   

proběhne  muzikoterapie.  

 

Upozornění pro rodiče:   v MŠ  se uvolní  od listopadu  3 místa , zájemci  se mohou hlásit u            

                                               ředitelky . Přijímat se děti  budou podle věku . 

 



Z HISTORIE NOVÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY  V MĚŘÍNĚ KE 40.VÝROČÍ  

 Ze záznamů obecní kroniky se dozvídáme, že již v roce 1920 usilovali obyvatelé 
Měřína o výstavbu nové školy. Čekali plných 50 let. 
 Základní kámen k nové škole v Měříně byl položen v roce 1970, kdy také začala 
výstavba nové budovy školy a byla ukončena  v roce 1973.  Stavbu realizovala firma Pozemní 
stavby Jihlava. Bezplatně bylo odpracováno 12 000 brigádnických hodin. Celkové náklady  na 
výstavbu školy činily 18 mil. Kčs. V nové budově se nacházelo 18 moderních učeben a  
3 odborné pracovny. 
 Slavnostní rozloučení se starou školou  a otevření nové školy se uskutečnilo v neděli 
19. srpna 1973. Od 3.září 1973 se nová základní škola stává místem výchovy a vzdělávání pro 
děti z Měřína i z okolních obcí. 
 Se vstupem do nového tisíciletí se Základní škola v Měříně dostala do období  
všestranné modernizace, která trvá prakticky dodnes.  Postupně se vybudovalo nové 
zastřešení na všech pavilonech školy. Dále byla provedena výměna topení, nová regulace 
tepla, rekonstrukce vnitřní kanalizace, zateplení budov a rovněž výměna oken a dveří za 
plastové. Postupně dochází i ke změnám interiéru školy.  Za zmínku stojí akce Internet do 
škol. Škola byla vybavena novou počítačovou technikou a  byla rovněž zřízena počítačová 
učebna. 
 Velkým přínosem pro zkvalitnění výuky tělesné výchovy a sportu celkově se stalo 
zbudování nového školního víceúčelového sportovního areálu. Tento areál byl otevřen v roce 
2005. Je vybaven běžeckým oválem, třemi kurty s umělou trávou vhodnými pro hraní tenisu, 
volejbalu nebo nohejbalu, dále hřištěm pro fotbal a basketbal a doskočištěm pro skok do 
dálky.  
 Další velkou akcí byla rekonstrukce tělocvičny.  Tělocvična ve škole neprošla od roku 
1973 žádnými úpravami a byla v nevyhovujícím stavu. Podařilo se získat dotaci na projekt 
Zkvalitnění podmínek pro výuku ZŠ Měřín.  Celková rekonstrukce byla zahájena v listopadu 
2008 a ukončena byla v říjnu 2009.  Byly postaveny nové učebny a nový tělocvičný sál 
v pavilonu tělovýchovy a stravování.  Došlo k celkové  rekonstrukci tělocvičny včetně topení, 
odhlučnění, osvětlení a položení speciální sportovní podlahy.  Postupně tedy dochází 
k výraznému zlepšování podmínek pro výuku téměř 450 žáků navštěvujících školu v Měříně. 
 K dokončení celkové opravy  školy ještě chybí celková rekonstrukce elektroinstalace a  
modernizace školní kuchyně. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní  okénko ………….. 
 

Začal nový školní rok a i letos bylo jedním z prvních kroků v 5. – 9. třídách zvolení zástupců do 
školního parlamentu. Někteří zástupci zůstali stejní jako v uplynulém roce, některé třídy se rozhodly 
pro změnu. Parlament začal hned pracovat a to tak, že vyhlásil pokračování sběru víček z PET lahví. 
Výtěžek ze sbírky poslouží jako finanční pomoc pro postiženou holčičku Aničku. Složení parlamentu je 
následující: 
5. A Mirek Vetchý 
5. B Pepa Suchoň 
6. A Petra Matulková 
6. B Tomáš Kotrba 
7. A Kateřina Panáčková 
7. B Richard Klobása 
8. A Petr Vaněk 
8. B Jakub Kotrba 
9. A Zdeněk Sysel 
9. B Zdeněk Krejčí 
 

Na začátku září proběhly dva adaptační kurzy pro 6. ročníky. Lektory byli zaměstnanci 
žďárského nízkoprahového klubu Ponorka. V rekreačním zařízení Záseka strávily obě třídy dva dny 
naplněné hrami a dalšími aktivitami, které měly za úkol posílit pozitivní vztahy mezi žáky navzájem. 
Zároveň bylo cílem seznámení se s novými třídními učitelkami. Program byl zaměřen na pozitivní 
zážitky a zejména noční hra v lese byla pro některé účastníky zatěžkávací zkouškou. Ale všichni ji 
nakonec zvládli a určitě si ze Záseky odnesli vzpomínky na příjemně strávený čas se svými spolužáky.  

 

 



Nedílnou součástí učiva základní školy je poznávání přírody, jejích zákonitostí a také pravidel 
pohybu v ní. Středisko environmentální výchovy Chaloupky nabízí celou řadu exkurzí a kurzů, které 
probíhají v zajímavých lokalitách. Žáci šestých ročníků vyjeli na Špičák u Třeště, aby se seznámili se 
zajímavostmi místní stepi. Sedmáci si nedaleko Sněžného vyzkoušeli pod odborným vedením 
zkušených lektorů orientaci v terénu, a to pomocí GPS navigace a následně pomocí buzoly. Obě 
exkurze proběhly za příjemného počasí a dětem se velmi líbily.  

 
Dne 25. září 2013 připravil Jakub Lír z 9. B v tělocvičně pro žáky 1. - 4. tříd naší školy 

přednášku o svém největším koníčku, což je rybaření. Svoje vyprávění doplnil mnoha zajímavými 
ukázkami fotografií svých největších úlovků, rybářského vybavení a různých druhů návnad. 
  

Naši žáci se zúčastnili závodu v přespolním běhu ve Žďáře nad Sázavou. Závod se konal 
3.10.2013 za slunečného dne v lyžařském areálu Martina Koukala u Pilské nádrže. Žáci se 
v konkurenci závodníků z ostatních škol žďárského okresu neztratili. Především je potřeba 
vyzdvihnout výkon obou děvčat, která v nabitém startovním poli držela prapor naší školy. Umístění 
našich reprezentantů: 
 
Kategorie III. dívky 6. a 7. třída (1 500 m)    
32. TOMANOVÁ Lenka ZŠ Měřín 7:47 
Kategorie III. chlapci 6. a 7. třída (2 000 m)   
31. PAŽOUREK Luboš ZŠ Měřín 8:28 
32. ŠVESTKA Stanislav ZŠ Měřín 8:28 
67. KOŘÍNEK Leoš ZŠ Měřín 9:43 
Kategorie IV. dívky 8. a 9. třída (1 500 m)  
18. ZIKMUNDOVÁ Marie ZŠ Měřín 7:21 
  
Kategorie III. chlapci 8. a 9. třída (3 000 m)   
27. KRÁL David ZŠ Měřín 12:11 
56. LÍR Jakub ZŠ Měřín 13:13 
63. SYSEL Zdenek ZŠ Měřín 13:46 
65. HROMAS Luboš ZŠ Měřín 13:49 
 

Dne 17. září se žáci 5. ročníku zúčastnili přírodovědné soutěže Čistý vzduch, je to na nás. 
Soutěž pořádal Domov dětí a mládeže Velké Meziříčí jako součást Evropského týdne mobility. 
Soutěže spočívaly v luštění kvízů a křížovek, v manipulaci s vodou, přesněji řečeno s její kapkou a 
v dalších aktivitách. Naši účastníci obsadili 2. a 3. místo.  

Letošní akce s názvem Poznáváme se navzájem se uskutečnila již 4. října. Na školních 
chodbách se čtrnáct dní předem objevily seznamy s nabídkou jednotlivých aktivit, do kterých se 
mohli žáci přihlásit a vytvořit tak věkově různorodé skupiny. Někteří se dostali do skupiny, kterou si 
přáli, jiní museli vzít zavděk tím, co na ně zbylo. Vzhledem k šíři nabídky se však mohli všichni zapojit 
do zajímavé aktivity, která jim měla přinést seznámení s žáky z jiných tříd, se kterými by se v běžném 
školním životě ani nepoznali.  

Ve středu 9. října navštívili žáci 9. ročníku Lisovny platů Velké Meziříčí. Téměř dvě hodiny se 
jim věnoval ředitel firmy pan Ing. Jaroslav Pazdera a vedoucí výroby pan Milan Blažek. Provedli 
deváťáky všemi částmi provozu a vysvětlili jim, jak firma funguje. Zároveň na ně apelovali, aby třídili 
plasty a aby si obezřetně vybírali svou budoucí profesi s ohledem na zájem pracovního trhu. Podle 
nich je velká poptávka zejména po technických oborech. Na závěr zodpověděli několik dotazů a se 
všemi se rozloučili. 

V pátek 11. října uspořádala škola v rámci oslav 40. výročí svého otevření a také v rámci 
projektu „72 hodin“ hravě naučný program Den s mamutem. Cílem akce bylo přilákat do školy rodiče 
s mladšími dětmi. Program zaměřený na návrat k přírodním materiálům a práci s nimi pro ně 
připravili žáci druhého stupně. Při vstupu do školy obdrželi všichni náramek, na který sbírali razítka. 



Razítko dostali po absolvování sportovní či výtvarné aktivity zaměřené na všechny smysly – sluch, 
chuť čich i hmat. Na jednotlivých stanovištích je vítali žáci druhého stupně. Po splnění všech úkolů 
mohli zanechat svůj otisk ruky na společném obrazu, který z této aktivity vznikl.  
Dále mohli všichni ocenit autorské divadelní představení 7. B, které bylo sehráno ve vestibulu školy. 
Představení bylo rovněž sehráno v měřínském Penzionu pro jeho obyvatele. Součástí akce byl také 
sběr starých baterií a drobných elektrospotřebičů. Návštěvníci školy měli také možnost přinést víčka 
od PET lahví, která naše škola sbírá pro postiženou dívku Aničku již druhým školním rokem.  
Rodiče si mohli koupit drobné výrobky, které děti vyrobily v rámci výtvarné výchovy, a tím přispět na 
nákup materiálu pro hodiny výtvarné výchovy. Vzhledem k nepřízni počasí se musely některé aktivity 
přesunout do interiéru školy, ale nikomu to nevadilo. Akce se celkově vydařila, do školy totiž zavítalo 
přes sto návštěvníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V letošním roce oslavila naše škola 40. výročí svého otevření. Při této příležitosti 
pořádáme pro zájemce z řad široké veřejnosti Dny otevřených dveří, které proběhnou 
v pátek 13. prosince 2013 od 13.00 do 20.00 hodin a v sobotu 14. prosince 2013 od 8.00 do 
11.00 hodin. V pátek odpoledne proběhne v tělocvičně školy besídka žáků I. stupně. Začátek 
je v 16 hodin Zveme všechny bývalé žáky a ostatní zájemce, aby se přišli podívat, co se v naší 
škole během uplynulých let změnilo k lepšímu. 
        Mgr. Iva Kolářová 
 
 

PODĚKOVÁNÍ …………. 
Dne 11.10.2013 zorganizovala Základní škola Měřín pro seniory v Penzionu divadlo s názvem 

Prachovka. Toto vystoupení připravili žáci druhých a sedmých tříd. Představení se velice líbilo 

a zpestřilo nám všední den. Těšíme se na další setkání. 

     Děkujeme, obyvatelé Penzionu a pečovatelka 
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Zpravodaj Měřín – farní okénko 
 

Vážení občané, farníci. 

Dovolte mi, abych se nejprve jako nový farář farnosti Měřín představil.  Jmenuji se Josef 

Havelka, kněžskou službu vykonávám 27 let.  Pocházím z nedalekého Ořechova, k vám 

přicházím z Brna. Nejdelší čas kněžské služby jsem prožil mezi mladými středoškoláky a 

vysokoškoláky, jako spirituál – to je něco jako vychovatel a jako učitel. Bylo to 21 roků.  

Jsem za to hodně vděčný, protože jsem mohl být denně v blízkosti těch, kteří se snažili 

uchopit život do svých rukou, a to nejen podle svých pravidel. Jak někteří víte, rodičovské, 

učitelské i  vychovatelské působení je něco jako běh na dlouhou trať, kde není možné chtít 

vidět úspěchy hned. Je to něco jako práce zemědělce, který připravuje půdu, aby do ní vložil 

zrno, o kterém je přesvědčen, že je v něm život a byla by škoda, kdyby se nerozvinul. Rád 

také vzpomínám a nadále pokračuji ve službě nemocným v brněnském hospici, kde mnozí 

prožívají závěr svého pozemského života. Možná je to k neuvěření, ale i toto místo je místem 

velkých radostí. Práce ve farnosti, kam přicházím je odlišná od předcházejícího. Těším se na 

vás, kteří budete ode mne očekávat službu kněze, ale i na vás všechny, se kterými se budu 

setkávat jen po lidské stránce. Přijďte třeba i na faru, kde je mnoho prostoru a příležitosti 

k setkání. 

Mám rád přírodu. Dovolte mi, abych se podělil o jeden podzimní postřeh. Bylo to minulý rok, 

kdy jsem procházel přírodou a zaujal mne strom plný jablek.  Zvláštní bylo, že na něm nebyl 

ani jeden list. V tomto čase již bylo všechno na zemi a ani strom ani ovoce je již 

nepotřebovaly – listí již splnilo svůj úkol. Myslím, že je to obraz lidského života. Je toho 

mnoho, o co se v životě opíráme, co považujeme za nezbytné. Mnohé z toho, ale postupně 

odkládáme jako nepotřebné. Důležité je, aby na tom našem stromu života – třeba v jeho 

závěru – zůstalo mnoho dobrého ovoce našich skutků a lásky. To přeji vám i sobě. 

 

Co připravujeme na měsíc listopad: 

Na počátku listopadu směřují častěji naše kroky na hřbitov.  Čas na tomto místě je naplněn 

tichou vzpomínkou, vděčností, ale také modlitbou. Společná dušičková pobožnost bude 3. 

listopadu v 15 hodin. 

13. listopadu v 17 hodin začíná v kostele setkání Nový Jeruzalém. Bohoslužbu vede biskup 

Pavel Posád z Českých Budějovic. Setkání se uskutečňuje každý měsíc v některé farnosti a je 

zaměřené na obnovu osobního života a života z víry.    

Církev vždy pamatovala na nemocné a trpící a podle Kristova ustanovení jim nabízí pomoc 

formou udělení Svátosti nemocných. Tato svátost obsahuje modlitbu za nemocné a podle staré 

praxe, mazání olejem. Příležitost k přijetí této svátosti mají všichni nemocní v sobotu 16. 

listopadu, při bohoslužbě v 9 hodin.        

 

Svědectví kronik: 

V uplynulém období byli pokřtěni: 

Sarah Lišková  z Měřína 

Jonáš Urban z Měřína 

Patrik Pavel Symonides z Měřína 

Rozloučili jsme se s panem Antonínem Zemanem z Měřína  

Do svátostného manželství vstoupili: 

Daniel Servít z Měřína a Žaneta, roz. Šoukalová z Pavlínova 

 
 
 



I N Z E R C E : 
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ODPOLEDNÍ PROVOZ VČETNĚ KLASICKÝCH MASÁŽÍ PÁTEŘE, 
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, 

PRO DĚTI – PRAVENCE VADNÉHO DRŽENÍ TĚLA, 
BOLESTI ZAD, PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE, 

LÉČEBNÝ TĚLOCVIK S VYUŽITÍM TERMOTERAPIE ( NAHŘÍVÁNÍ) 
LZE TELEFONICKY OBJEDNAT NA REHABILITACI V MĚŘÍNĚ 

TEL.: 566 544 346. 
 
 
************************************ ******************************************** 

Zve Vás 

KOUTEK   POHODY 
na rekondiční a harmonizační masáže, 

v nově otevřené provozovně 
na ulici Náměstí 185, Měřín, 

vchod od zdravotního střediska. 
Možnost zakoupení poukazů 

Tel. : 777 347 569. 

 

Zve všechny Cinková Marcela. 



 
 
 
 
 

 
FIRMA SE SPECIALIZUJE NA ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÍ A KOBERCŮ BYTOVÝCH 

INTERIÉRŮ  
************************************************ 
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