
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení spoluobčané, 

máme za sebou první polovinu roku 2015 a před námi a hlavně našimi dětmi nastává období 
dvouměsíčního prázdninového volna. Přejeme všem krásné prožití letních dovolených.               
I přesto budou dále pokračovat práce na investičních akcích, jak městyse Měřína, tak Kraje 
Vysočina. 
 
Oprava krajské silnice II/602 přes Měřín , silnice do Černé a komunikace v Pustině 
 

Od pondělí 29.6. bude probíhat frézování v úseku náměstí, poté od Dřevony  směrem 
k autobusové zastávce u Pustiny. V obou úsecích bude volný jeden jízdní pruh na semafory. 
Dále bude upraven dvojřádek na obou stranách silnice a opět položení základní vrstvy 
asfaltu. Nakonec asi v druhé polovině srpna dojde k celkové uzavírce městyse a bude 
položena konečná vrstva v celé šířce najednou. 
Silnice směrem na Černou byla odfrézována a bude zúžena na šířku 7,5 m v celé délce. Od 
křižovatky Jihlava – Černá bude vybudován chodník v délce asi 75m. Celá akce by měla 
probíhat během měsíce července. 
 V Pustině začne asfaltování místních komunikací v prvním týdnu v červenci a krajská 
komunikace bude opravena až po kompletní opravě průtahu Měřína vzhledem k objízdným 
trasám.  
 
Zateplení budovy domu s pečovatelskou službou a zdravotního střediska 
 

Stavební práce budou pokračovat na zadní straně Penzionu a přední straně u 
dětského hřiště. Bude částečně omezen vstup k praktickým lékařům a dětské doktorce 
postavením lešení. Dále budou smontovány antény kabelové televize a tím omezen program 
vysílání po dobu zateplení stěny. 
 
Výstavba inženýrských sítí pro RD Balinka - II.etapa 
 

Jedná se o výstavbu sítí a komunikací pro 8 rodinných domů a 6 bytových jednotek. 
Vzhledem k tomu, že o bytové jednotky není zájem, bude pravděpodobně místo nich 
postaven další rodinný dům. Práce pokračují dle projektu a koncem měsíce srpna by mohlo 
dojít k prodeji prvních parcel, které jsou již kromě jedné obsazeny. 
 
Dotace na investiční akce 
 

Podařilo se získat dotační peníze na zateplení a opravy budovy Hasičské zbrojnice a 
Mateřské školy v Měříně v celkové hodnotě 5,8 milionů korun. V současné době probíhá 
příprava projektů k realizaci a následně výběr dodavatelů staveb. 

 
Sběr bioopadů 
 
Sběr a likvidace bioodpadů je vyřešen umístěním dvou kontejnerů na bioodpad, a to 
v Měříně u kostela na starém rybníce a v Pustině na sběrném místě. Děkujeme občanům, že 
opravdu kontejnery využívají na bioodpad a tím lze likvidaci realizovat za stanovené ceny. 
 
Informace kabelové televize 
 

Kabelová televize rozšířila programovou nabídku digitálních programů o program 
NOVA SPORT. Během 1.červencového týdne dojde k omezení programové televizní 
nabídky z důvodu zateplování zdravotního střediska a nutnosti odmontování antén. 
Děkujeme za pochopení. 
          Ing. Jiří Servít 
        starosta městyse 



Sokolovna - jak pokračuje oprava (2) 
 

V naší sokolovně se v současnosti dokončují bourací práce a začala pokládka 
vnitřní kanalizace.  
 
Kontrolní dny se na stavbě v současné době konají 1 x za dva týdny, za účasti 
PKS, zástupců Městyse Měřína a stavebního dozora p. Ing.Vávry .  Později se 
budou kontrolní dny konat každý týden. 
 
PKS,a.s. není oproti harmonogramu ve skluzu. Cílem PKS,a.s. je v letošním roce 
mít hotovou střechu a vyměněná okna a dveře.  V zimě pak budou probíhat 
vnitřní práce.  
Termín předání sokolovny je 30.9.2016. 
 
V opravené  sokolovně bychom tedy měli stihnout oslavy konce roku 2016 a 
měřínskou plesovou sezónu 2017.  
 
Kdo by chtěl  vidět podrobně jak vypadá oprava sokolovny uvnitř sokolovny, tak 
může přijít na každé zasedání Zastupitelstva, kde vždy  promítám fotografie ze 
stavby.  
 
Vážení spoluobčané,  
zprávy o průběhu prací Vám budu podávat v každém vydání Měřínského 
zpravodaje. Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo podněty k průběhu 
opravy, tak mě prosím kdykoliv zavolejte na mobil. 
 
26.6.15.2015 
Zdraví 
Ing.Jaroslav Pazdera 
místostarosta   
mb 603 823 787 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Přinášíme další fotokopie materiálů vyjmutých ze schránky základního kamene sokolovny. 
 
*************************************************************************** 
 
 
Výpis  č. 9 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 15.4. 2015  
 
1. RM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM vzala na vědomí žádost fi. CAMPA-NET a.s. o zrušení rozhodnutí č.j. 1056/14 o povolení 
provozu 6 ks VHP a JACKPOTU v objektu Herna bar, Náměstí 156, Měřín. Podle tel. sdělení fi. 
APULACH, která má objekt v pronájmu od Městyse Měřín, budou tyto VHP do 14 dnů nahrazeny VHP 
od jiné firmy.   
 

3. RMM pověřila starostu zajištěním vypracování Žádostí o tyto granty:  
Bezpečná silnice 2015 
Infrastruktura ICT 2015 
 

4. RMM bere na vědomí zápis  a usnesení z VH SVK Žďársko ze dne 26.3.2015. 
 



5. RMM vzala na vědomí Zápis z jednání kontrolní komise a Zápis z výroční členské schůze LDO Měřín 
ze dne 19.3.2015. 
 

6. RMM projednala a schválila návrh Smlouvy o vykonávání přezkoumání hospodaření Městyse Měřín 
v roce 2015  s fi. HB auditing, s.r.o. v ceně 26.000,-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.    
 

7. RMM projednala nabídku fi. Gplus, s.r.o. Pardubice (mapy na klíč) v ceně 10.000,-Kč s měsíční 
aktualizací za 1.300,-Kč a pověřuje starostu jednáním o dvouměsíční aktualizaci programu a 
následným objednáním dle nabídky.  
 

8. RMM projednala žádost Ing. Pracného  o vyjádření k plánované přestavbě mostu event.č.3518-1 
(přes Balinku u AGRO) a pověřila starostu účastí na jednání dne 16.4.2015 na Krajském úřadu Kraje 
Vysočina. 
 

9. RMM bere na vědomí Oznámení o zahájení vodoprávního řízení na akci „Měřín-intenzifikace a 
rekonstrukce ČOV“.  
 

10. RMM projednala návrh pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Měřína a  
 Rozhodla je předložit na ZMM. 
 

11. RMM projednala a souhlasí s předloženým Závěrečným účtem a účetní závěrkou hospodaření 
Městyse Měřína za rok 2014 a doporučuje ke schválení ZMM. 
 

12. RMM projednala záměr směny pozemků p.č.1624/2 ve vlastnictví Městyse Měřína za pozemek 
p.č.3048/5 ve vlastnictví …každý o výměře 50m2 a rozhodla vyhlásit záměr směny. 
 

13.RMM souhlasí s bezplatným užíváním veřejného prostranství (parkoviště u zdravotního střediska) 
na akci NEMOTORA CAR pořádaná KR Měřín dne 23.5.2015. 
 

14. RMM bere na vědomí pozvánku na VH České spořitelny ve které je návrh na výplatu 75,-Kč na 1 
akcii. Pro MM to znamená příjem 112.500,-Kč. RMM rozhodla, že MM se VH  nezúčastní.  
 

15. RMM rozhodla uhradit náklady  na dopravu hudební skupiny Spirituál kvintet na její koncert 
v Měříně dne 18.4.2015 . 
 
16. RMM bere na vědomí veřejnou vyhlášku  Oznámení o návrzích opatření obecné povahy  a výzvy 
k uplatnění připomínek z Min. zemědělství o vydání Národního pláni povodí Labe a rozhodla tuto 
vyhlášku umístit na úřední desce. 
 

17. RMM bere na vědomí Výzvu ke zjednání nápravy zaslanou staveb. odborem VM p. ….k zajištění, 
aby jeho nemovitost na p.č. 1168 neohrožovala zdraví a majetek sousedů. 
 

18. RMM bere na vědomí akceptování žádosti na zateplení budovy MŠ v rámci OPŽP. 
 

19. RMM rozhodla uzavřít od 1.5.2015 nájemní smlouvy s …na byty v Domě s pečovatelskou službou . 
 
20. RMM rozhodla zvýšit od 1.8.2015  nájemné v bytech městyse Měřína  na částku 38,- Kč /m2  a 
pověřuje místostarostu oznámením této skutečnosti nájemníkům a zajištěním návrhů Dodatků ke 
stávajícím nájemním smlouvám. Nové nájemní smlouvy na byty uzavřené od 1.5.2015  již budou 
uzavřeny na nově stanovené nájemné. 
 

21. RMM rozhodla zřídit Komisi pro výstavbu a rozvoj. Komise bude mít 5 členů ve složení Aneta 
Hnízdilová, Ivo Horák, Stanislav Symonides, Josef Hrad a Ivo Rohovský.  
Dále RM rozhodla zřídit Komisi veřejných a kulturních aktivit. Komise bude mít 3 členy. Byli zvoleni 
Ing. Zdeněk Vlach ,Viktor Kundela a Bc. Věra Hradová.  



Nárok na odměnu členům komisi vznikne od 1.5.2015. 
 

22. RMM rozhodla objednat čištění umělých trávníků obce (hřiště za ZŠ, tenisový kurt na fotbalovém 
hřišti) firmou FM–Credit s.r.o. 
 

23. RMM rozhodla vybrat  pana Ing. Miroslava Vávru, Žďár nad Sázavou jako uchazeče s nejnižší 
nabídkovou cenou ve výši 118.000,-Kč pro zakázku Výběr technického dozoru stavebníka na akci: 
Měřín, lokalita Balinka – II. etapa- inženýrské sítě a  komunikace  pro výstavbu RD a  pověřila starostu 
podpisem příkazní smlouvy s tímto uchazečem.  
 

24. RMM vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy z bytu … v domě č.p. 255 a schválila dohodu o 
ukončení nájmu bytu k 31.5.2015. 
 
25. RMM schválila nájemní smlouvu na byt v č.p. 255 od 1.6.2015 mezi městysem Měřín a …dle 
rozhodnutí RM ze dne 14.1.2015 - Usnesení RM 1-12-15. 
******************************************************************************** 
 

USNESENÍ č.   3/2015  
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 29.4.2015 

 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
I.SCHVALUJE : 
1. Program jednání ZMM 3/2015. 
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 3/2015. 
3. Zprávu kontrolního výboru ZMM. 
4. Zprávu finančního výboru ZMM. 
5. Celoroční hospodaření městyse Měřín a závěrečný účet městyse Měřín za rok 2014 včetně zprávy 
     nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku – 
     bez výhrad. 
6. Účetní uzávěrku městyse Měřín za rok 2014 a převedení výsledku hospodaření městyse  Měřín 
     za rok 2014 ve výši 8 175 510,48 Kč ve schvalovacím řízení do výsledku hospodaření 
     předcházejících účetních období. 
7. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Měřín. 
8. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče Oberbank AG pobočka Česká republika z výběrového řízení na 
     poskytovatele úvěru na rekonstrukci KD Měřín. 
9. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na výběr poskytovatele úvěru na rekonstrukci KD 
      Měřín. 
10.Banku ČSOB a.s. jako poskytovatele úvěru na rekonstrukci KD Měřín. 
11.Přijetí úvěru do výše úvěrového limitu 33 000 000,-Kč od ČSOB a.s. 
12. Smlouvu o úvěru č. 0455/15/5638 mezi ČSOB a.s. a městysem Měřín a pověřuje starostu 
      a místostarostu jejím podpisem. 
13.Neuplatňovat odpočet DPH na rekonstrukci kulturního domu v průběhu stavby, DPH může   být 
      zpětně uplatněno až po přesném stanovení způsobu využití kulturního domu. 
14.Rozpočtové opatření 2/2015 2ZM ve výši 24 647 546,-Kč ze dne 29.4.2015.  
15.Prodejní cenu 400,-Kč za m2 v roce 2015 za pozemky v lokalitě Balinka II. 
16.Vyhlášení záměru prodeje pozemku v lokalitě Balinka II na výstavbu rodinných  a bytových 
      domů. 
17. Smlouvu mezi městysem Měřín a SVaK Žďársko „ Měřín, lokalita Balinka – II. etapa – inženýrské 
      sítě a komunikace pro výstavbu RD“ 
18. Dodatek č. 1  ke smlouvě ze dne 26.6.2014 mezi městysem Měřín a SVaK Žďársko „ Měřín 
      novostavba vodovodu u. Brněnská – projektová dokumentace“ 
19. Smlouvu mezi městysem Měřín a SVaK Žďársko – Měřín – ul. Brněnská, prodloužení vodovodu 



     – souhlas s umístěním a provedením stavby. 
20.Nákup lesního pozemku p.č. 1966 v k.ú. Měřín do spoluvlastnictví vlastníků lesa-  Rustikalisté. 
 

 
 
II .BERE NA VĚDOMÍ  : 
 
1. Zprávu o plnění usnesení  ZMM 2/2015 
2. Informace z jednání rady městyse. 

III.  POVĚŘUJE : 
1.Radu městyse zadáním zpracování studie zastřešení hasičské zbrojnice a poté uzavřením smlouvy  
    na projektovou dokumentaci  zateplení hasičské zbrojnice v návaznosti na dotaci z OPŽP. 
 

 
           Ing. Jiří Servít, starosta v.r. 
********************************************************************************* 
 

Výpis č. 10 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 6.5.2015  
 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala žádost od K. Murdocha z  Mostu o udělení licence na autobusovou linku Brno-
Most a souhlasí s udělením licence. 
 

3. RMM projednala cenovou nabídku Ing. Novotného AQUA-CLEAN na rozpracovaném návrhu 
projektové dokumentace protipovodňových úprav lokalita Měřín I-úsek č. 2 za cenu 136.730,-Kč 
včetně DPH a rozhodla nabídku využít a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 
4. RMM projednala žádost p…o poskytnutí náhradních pozemků a pověřuje místostarostu zajištěním 
vyjasnění žádosti. 
 

5. RMM projednala návrhy firmy Pueblo-archeologická společnost, o.p.s. 
na provedení průzkumu na akce: 
Č.j. 409/15, Stavba přechodu se SSZ před ZŠ, a pověřila místostarostu oznámit PUEBLO-archeologická 
společnost, o.p.s., že stavebníkem je KÚ Vysočina. 
Č.j.454/15, Měřín, Balinka II., IS a komunikace pro výstavbu RD, za cenu 14.300 + DPH 
a pověřila místostarostu jednáním s firmou Pueblo-archeologická společnost, o.p.s. o ceně za dílo.  
 
6. RMM projednala a souhlasí s Územním rozhodnutím o umístění stavby „Sklad  s technickým 
zázemím“ v k.ú. Pavlínov. Stavba je na hranici pozemků LDO v němž je MM spoluvlastníkem. RMM 
doporučuje ZMM Územní rozhodnutí schválit.   
 

7. RMM bere na vědomí Zápis a Usnesení ze schůze představenstva LDO z 9.4.2015.  
 

8. RMM projednala záměr prodeje pozemku p.č. 1208 v k.ú. Měřín, který byl vyvěšen na úřední desce 
a nedoporučuje ZMM pozemek prodávat. 
 

9. RMM projednala a souhlasí se Žádostí o povolení výstavy, v termínu konání Měřínské pouti 2015, 
kterou předložil Český svaz chovatelů, základní organizace Měřín. 
 

10. RMM projednala dopis p… o podnikatelském záměru spojeném s žádostí o poskytnutí pronájmu 
nebytových prostor v č.p. 106 a zařadila žadatelku do seznamu žadatelů. 
 



11. RMM bere na vědomí dopis vedoucí odboru dopravy paní Strnadové z KÚ Vysočina s aktuální 
informací o stavu realizace opravy silnice II/602 a plánem zprovoznit úsek průtahu Měřínem do konce 
srpna 2015. 
 

12. RMM  bere na vědomí Výroční zprávu ŠUM, občanské sdružení za rok 2014. 
 

13. RMM projednala návrh Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbu „Měřín, lokalita 
Balinka-II-etapa-inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD“ s panem Veselým za 28.000,-Kč a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

14. RMM projednala žádost p. .. o prodej p.č. 83/5, 87/2, 88/1, 88/2 a 89/2  v obci Pustina  a rozhodla 
vyvěsit záměr prodeje uvedených pozemků.  
 

15. RMM projednala zápis Komise pro výstavbu a rozvoj  o zjištění při kontrole způsobu provádění 
zateplování Zdravotního střediska Měřín  ze dne 25.4.2015.  
 

16. RMM projednala návrh konkursní komise pro výběr Ředitele ZŠ Měřín. 
Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 
znění, 

j m e n u j e  paní Mgr. Ivetu Hlávkovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace 
Základní škola Měřín s účinností od 1.8.2015  
určuje plat a jeho složky ředitelce Mgr. Ivetě Hlávkové v souladu se zákonem č. 262/2006 
Sb., v platném znění a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění,  
r o z h o d u j e  podat žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkající se 
údajů o řediteli školy podle tohoto usnesení. 
RMM pověřuje starostu podáním žádosti o změnu v rejstříku škol. 
 

17. RMM doporučuje ZMM schválit směnu 50 m2 pozemků mezi městysem Měřín a ...  Záměr byl po 
zákonnou dobu vyvěšen na úřední desce, viz usnesení RMM9-12-15. 
 

18.  RMM vzala na vědomí usnesení Úřadu práce Olomouc č.j.JEB-1891/2015-KJ o ustanovení 
Městyse Měřín opatrovníkem pana..a rozhodla podat proti tomuto usnesení odvolání. 
 

19. RMM rozhodla pronajmout část pozemku z p.č. 459 o výměře 900m2 v k.ú.Měřín p. .. za cenu 3,-
Kč/m2/rok.  Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce po zákonnou dobu. RMM pověřila starostu 
podpisem nájemní smlouvy. 
 
20. RMM projednala Žádost o aktualizaci vyjádření k technickým sítím nacházejícím se  v úseku 
stavby: „D1 Modernizace, úsek 18, exit 134 Měřín-exit 141 Velké Meziříčí západ“ a pověřila starostu 
sdělit žadateli, že se ve vyznačeném úseku nenachází žádné inženýrské sítě v majetku nebo správě 
městyse Měřína a upozornit zpracovatele projektu na odtokové poměry srážkových vod. 
 

21. RMM projednala ústní žádost p… o povolení vedení vodovodní přípojky k nemovitosti č. 10 na 
parcele č. 15 v k.ú. Měřín. RMM rozhodla na základě předložených podkladů přípojku povolit s těmito 
podmínkami: žadatel na svůj náklad zajistí: vypracování smluv o zřízení služebnosti, geodetické 
zaměření služebnosti, vytyčení sítí kabelové televize, uhrazení poplatku za vklad do katastru 
nemovitostí, uvedení dotčených pozemků do původního stavu. 
 

22. RMM vzala na vědomí rozhodnutí Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky o prominutí 
penále ve výši 1.906,-Kč, které vzniklo tím, že jeden zastupitel neoznámil přehlášení k této pojišťovně 
od VZP. 
 



23.RMM bere na vědomí oznámení SFŽP o akceptování žádosti o podporu  projektu Zateplení budovy 
Hasičské zbrojnice Měřín. 
 

24. RMM projednala ústní stížnost p. .. na stav povrchu asfaltové silnice na autobusové zastávce ve 
směru na Brno, s tím, že řidiči autobusů si cestujícím na uvedenou situaci veřejně stěžují.  Na 
uvedené autobusové zastávce došlo v nedávné minulosti minimálně ke dvěma haváriím mezi 
autobusy a osobními automobily kvůli stavu silnice. RMM   pověřila místostarostu odpovědí . 
 

25. RMM projednala žádost Ing. Pracného o vyjádření  k přítomnosti inženýrských sítí v místě 
plánované přestavby mostu ev. č. 3518-1 (přes Balinku u AGRO) a pověřila starostu odpovědí a v 
případě neexistence sítí i souhlasem se stavbou pro vydání stavebního povolení. 
 
26. RMM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu (pachtu) zemědělských pozemků ve vlastnictví MM. 
 
 

Výpis  č. 11 z korespondenčního jednání Rady městyse Měřína dne 20.5. 2015  
 

1.Rada městyse Měřín svěřuje starostovi městyse pravomoc:  
a)rozhodovat o zástupcích městyse Měřín v orgánech Svazu měst a obcí České republiky, 
b)rozhodovat o zástupcích obcí a měst, které zmocnily k zastupování městys Měřín v orgánech Svazu 
měst a obcí České republiky. 
 

2. RMM vzala na vědomí č.j. 507/15 - zrušení rozhodnutí o ustanovení  opatrovníkem městys Měřín   
ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání ..na základě podaného odvolání . 
 

3. RMM schválila na základě předložené  nové Nájemní smlouvy – Modernizace D1, Sjezdy IZS č.j. 
512/15 mezi městyse Měřín a Ředitelství silnic a dálnic ČR  zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 
511 v k.ú. Pustina u Měřína a po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění pověřila starostu podpisem 
smlouvy. 
 

4. RMM vzala na vědomí předvolání Okr. Soudu ve Žďáru nad Sázavou ve věci vrácení způsobilosti … 
na den 27.5.2015 č.j. 503/15 a schválila udělení plné moci Mgr. Haně Sklenářové k zastupování 
městyse Měřín v daném jednání. 
 

5. RMM rozhodla uzavřít dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu 
evidovaná u oprávněné organizace pod č. 128-2015 s tím, že o každé návštěvě organizace Pueblo na 
stavbě  bude informován zástupce městyse Měřín. 
 

Výpis č. 12 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 27.5.2015  
 
1. RM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RM vzala na vědomí informaci z webu OPŽP o schválení dotace na zateplení budovy hasičské 
zbrojnice a mateřské školy. RM pověřila starostu zajištěním nabídek na projektové dokumentace. 
 

3. RMM projednala žádost o umístění do DPS p. ... RM rozhodla zařadit žádost  do pořadníku 
žadatelů. 
Dále RMM projednala žádosti o poskytnutí pečovatelské služby, které vypracovala při místním šetření 
p. Hradová Věra s p.. . RMM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s p. .. 
 

4. RMM pověřuje  p.Bc.Hradovou Věru jednáním se zájemci o pečovatelskou službu a pověřuje 
místostarostu podpisem. 
 

5. RMM schválila Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na zakázku č.14112049 s fi Colas  o opravách 
místních komunikací. 



 

6. RMM projednala žádost ..o prodej pozemku p.č.1208 před jejím dome a žádost doporučila 
projednat ZMM.  
 
7.  RMM bere na vědomí odborný posudek o stavu 3 stromů nacházejících se na veřejných 
prostranstvích: lípa před školou, vrba na ulici Balinka a lípa na ul. Jihlavská. Znalec nedoporučuje 
stromy skácet. 
 
8. RMM pověřuje starostu zajištěním vypracování smluv na prodej stavebních pozemků na II,etapě 
Balinka od p.Mgr.Sklenářové. 
 

9. RMM souhlasí se Žádostí o projednání souhlasu městyse Měřína s přidělením realizace staveb 
formou in-house kontraktu provozovateli VAS, divize Žďár nad Sázavou se stavbami : 1. Měřín – 
ul.Brněnská, novostavba vodovodu, 2. Měřín – prodloužení vodovodu ul. Brněnská. RM doporučuje 
ZMM žádost schválit. 
 

10. RMM projednala a schvaluje nájemní smlouvu s p.. na byt v č.p. 552 ul.U Hřiště, Měřín. Byt byl 
vybudován po bývalé rehabilitaci.  
 

11. RMM určila termín jednání ZMM 24.6.2015 
 

12. RM vzala na vědomí  – Zápis z členské schůze LDO Měřín zedne19.5.2015. 
 

RM projednala Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva mezi Městysem Měřín a LDO 
Měřín a doporučuje ZMM smlouvu schválit. 
 

13. RM projednala ústní stížnost občanů ul. Zarybník na odstavená vozidla na ul.Zarybník 
a po uskutečněném místním šetření a jednání s majiteli vozidel bylo konstatována, že vozidla budou 
do konce měsíce června odstraněna. 
 

Výpis č. 13 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 16.6.2015  
 
1. RM odsouhlasila program jednání. 
 

2.  RMM projednala žádost SDH o věcný dar na  soutěž mladých hasičů „Soutěž REGION-CUP“. Dne 
21.6.2015 a rozhodla se přispět věcnými dary v hodnotě 3.000,-Kč. 
 

3. RMM projednala žádost p. Jaroslava Holého o hostování s atrakcemi ( = pronájem veřejného 
prostranství) na pouť 2016 a rozhodla oznámit žadateli, že rozhodnutí  bude učiněno na začátku roku 
2016 a uložila místostarostovi toto oznámit žadateli.  
 

4.  RMM rozhodla pronajmout pozemky ve vlastnictví Městyse Měřína firmě AGRO Měřín, a.s. na 
základě jejich žádosti. Záměr pronájmu byl vyvěšen 21.5.2015. Podmínky pronájmu: doba určitá 6 let 
za cenu 2.900,-Kč/ha/rok a rozhodla pověřit starostu uzavřením Smlouvy o zemědělském pachtu.  
 

5.  RMM rozhodla povolit zřízení vodovodní přípojky pro novostavbu RD p. .. na Jihlavské ulici, přes 
pozemek p.č. 1370/2 ve vlastnictví městyse Měřín v k. ú. Měřín s podmínkou, že veškeré náklady 
včetně vkladu do KN platí žadatel.  
 

6. RMM  vzala na vědomí nabídku firmy DUPROJEKT na vyhotovení projektové dokumentace a 
nabídku firmy TENDRA na Organizaci zadávacího řízení – výběrové řízení a dotační management po 
dobu udržitelnosti – 5 let na zateplení Hasičské zbrojnice. 
 

7. RMM projednala návrhy Anety Hnízdilové na design autobusové zastávky ve směru na Jihlavu a 
rozhodla požádat Výtahy VM o nabídku na celoskleněnou verzi.  



8. RMM rozhodla předložit zastupitelstvu MM ke schválení náklady na vícepráce na stavbě 
protipovodňové stěny na Zabráně, které předložila firma ATIKA-Lysý. 
 
9. RMM rozhodla předložit zastupitelstvu MM ke schválení dohodu o provedení práce s p… za 
zastupování Městyse Měřín v LDO Měřín v roce 2014. 
 

10. RMM rozhodla schválit Dohodu o provedení práce .. za vykonávání funkce stavebního dozoru na 
stavbě Protipovodňové stěny na  Zabráně a pověřuje starostu podpisem. 
 

11. RMM vzala na vědomí rozsudek  Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 27.5.2015 č.j. 
503/ o vrácení plné svéprávnosti p. ... . 
 

12. RMM schválila změnu termínu začátku nájemní smlouvy a Dohodu o předplacení nájemného na 
byt v č.p. 255 uzavřené mezi městysem Měřín a p. .. (dle rozhodnutí RM ze dne 14.1.2015). Původní 
termín 1.6.2015 se mění na 1.9.2015.  
 

13. RMM vzala na vědomí zápis ze schůze představenstva LDO Měřín ze dne 9.6.2015. 
 

14.RMM vzala na vědomí, že MM obdržel registrační list akce „Zateplení budovy hasičské zbrojnice 
Měřín“ s termínem dokončení 24.12.2015. 
 
15.  RMM vzala na vědomí Žádost o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení na 
akci “Měřín, stav. úpravy NN ul. Zabrána“  a pověřila starostu odpovědí. 
 

16.RMM schválila  Návrh ¨Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB na akci “Měřín, stav. úpravy NN 
ul. Zabrána“ a pověřila starostu podpisem. 
 

17. RMM vzala na vědomí žádost Mateřské školy Měřín o vytvoření investičního fondu a převedení 
částky 92 000,- Kč do tohoto fondu. RMM rozhodla tuto žádost postoupit zastupitelstvu městyse 
s doporučením tento převod provést. 
 

18. RMM vzala na vědomí, že Městys Měřín obdržel registrační list akce „Zateplení budovy Mateřské 
školy Měřín“ s termínem dokončení 24.12.2015. 
 

19. RMM rozhodla schválit poskytnutí odměny.. ředitelce ZŠ Mgr. Věře Matějíčkové k odchodu 
z funkce z finančních prostředků ZŠ Měřín. 
 

20. RMM vzala na vědomí oznámení TJ Jiskra Měřín o konání 2 pouťových zábav na fotbalovém hřišti 
v termínech 26.6. a 27.6. 2015. 
 

21. RMM rozhodla schválit Dohodu o provedení práce ..za manuální venkovní práci , kterou provádí 
pro Kabelovou televizi Měřín . 
******************************************************************************** 

USNESENÍ č.   4/2015  
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 24.6.2015 

 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
I.SCHVALUJE : 
1. Program jednání ZMM 4/2015. 
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 4/2015. 
3. Zprávu kontrolního výboru ZMM. 
4. Zprávu finančního výboru ZMM. 
5. Prodej pozemku p.č. 1208 v k.ú. Měřín. 
6. Směnu pozemků : část p.č. 1624/2 o výměře 50 m2 z majetku městyse za část p.č. 3048/1 
     o výměře 50 m2 v k.ú. Měřín. 



7. Smlouvu o výkonu funkce LDO Měřín mezi LDO Měřín a městyse Měřín. 
8. Kupní smlouvu mezi ÚPZSVM a městysem Měřín – nákup pozemku p.č. 92/4 v k.ú. Měřín. 
9. Zhotovitele projektové dokumentace na akci Zateplení budovy Hasičské zbrojnice Měřín – 
     Ing. David Urbánek, Stránecká Zhoř. 
10.Smlouvu mezi městysem Měřín a Tendra spol. s r.o. Mělník na výběrové řízení a dotační 
      management na akci Zateplení hasičské zbrojnice Měřín. 
 11.Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru investora na akci Zateplení budovy Hasičské  
      zbrojnice Měřín   . 
12.Smlouvu mezi městysem Měřín a Tendra spol. s r.o. Mělník na výběrové řízení  a dotační 
      management  na akci Zateplení budovy MŠ Měřín. 
13. Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru investora na akci Zateplení budovy Mateřské 
      školy Měřín   . 
14.Objednávku na prodloužení zdi  - akce Měřín – Balinka, protipovodňové opatření – prodloužení 
     stěny. 
15. Převod 90. tis Kč z rezervního fondu do fondu investic MŠ Měřín. 
16.Realizaci staveb   Měřín – ul. Brněnská, novostavba vodovodu a Měřín – prodloužení vodovodu 
      ul. Brněnská formou in-house kontraktu provozovateli VAS, divize Žďár nad Sázavou. 
17.Cenovou nabídku COLAS CZ, a.s. Žďár nad Sázavou na akci Městys Měřín – Oprava    komunikace 
      Pustina. 
18.Rozpočtové opatření 3/2015/3ZM ze dne 24.6.2015 ve výši 245 950,- Kč. 

II.UKLÁDÁ : 
1.MŠ Měřín odvod 90 tis z investičního fondu do rozpočtu městyse Měřín. 
 
III. ROZHODLO : 

2.Odložit prodej pozemků  p.č. 83/5, 87/2, 88/1, 88/2 a 89/2  v k.ú.  Pustina u Měřína 
    na dobu po zpracování projektové dokumentace na protipovodňové opatření v Pustině. 
 

IV .BERE NA VĚDOMÍ  : 
1. Zprávu o plnění usnesení  ZMM 3/2015 
2. Informace z jednání rady městyse. 
3. Informace o akci Balinka II – inženýrské sítě, rodinné domy. 

V.  POVĚŘUJE : 
1. Radu městyse Měřín výběrem dodavatele projektové dokumentace na akci Zateplení budovy 
    Mateřské školy Měřín. 
 
           Ing. Jiří Servít, starosta 
 
********************************************************************************* 
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Předpokládaná uzávěrka příštího Měřínského zpravodaje 2-2015 :  24.8.2015 ! 



A OPĚT PEJSKAŘI !!!!!!!!!!! 

 Žádáme majitele psů, aby je nekoupali a nevenčili na pláži a v blízkosti 
pláže Nového rybníka. 

Dalším nešvarem je venčení psů v blízkosti dětských hřišť. Mějte ohled na 
naše děti. !!! 

  

BIOODPADY 

 V letošním roce se musí i naše obec potýkat s likvidací bioodpadů od 
občanů. V prostoru bývalého rybníka byl umístěn velkokapacitní kontejner na 
bioodpad. Musíme s potěšením konstatovat, že se naši spoluobčané učí odpad 
třídit a do tohoto kontejneru odkládají opravdu určený odpad. Jenom malá 
připomínka.  Zaměstnanci radnice tímto prosí, aby občané ke kontejneru 
neodkládali bioodpad v igelitových pytlích.  Musí tyto pytle pracně vysypávat. 
Ukládejte zmíněný odpad přímo do kontejneru a bez igelitových pytlů. 
 
UPOZORNĚNÍ :  
Od 18.6. byl přistaven kontejner na bioodpad ještě navíc v Pustině u mostu, 
který tam bude umístěn až do 30.9.2015. 
 

 
 

 I když mohou občané likvidovat bioodpad odkládáním do zmíněných 

kontejnerů upřednostňujeme především tento odpad kompostovat. Přinášíme 

Vám touto cesto několik rad. 

Co lze kompostovat 

Z domácnosti / ze školy / z firmy 

 zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů) 

 kávové a čajové zbytky  

 zbytky pečiva 

 skořápky z vajíček a ořechů 

 lepenka, papírové kapesníky, ubrousky 

 podestýlka domácích býložravých zvířat 

Ze zahrady 

 posekaná tráva, listí, větvičky 

 plevele, zbytky zeleniny 

 piliny, hobliny, kůra 

 popel ze dřeva 

 trus býložravých hospodářských zvířat 

 peří, chlupy, vlasy 

 



Ideální poměr C:N (uhlíkatého materiálu "C" k dusíkatému "N") je cca 30:1.  

Orientační poměr uhlíku a dusíku C:N  

 

Materiály nevhodné ke kompostování 

 kosti, odřezky masa, kůže (lze kompostovat, avšak vždy by měla proběhnout tzv. hygienizace, 
která zajistí usmrcení původců chorob) 

 stolní oleje a tuky (v menším množství lze kompostovat, vhodné je nechat je nasáknout do 
savého materiálu – ubrousků, pilin apod.)  

 rostliny napadené chorobami (mozaika tabáku, spála růžovitých, šarka slivoní, nádorovitost 
košťálovin, rez fazolová, bílá sklerotiniová hniloba salátu,), vykvetlé plevely  

 chemicky ošetřené materiály – zbytky barev, laků apod.  

 popel z uhlí, cigaret  

 prachové sáčky z vysavače  

 exkrementy masožravých zvířat  

 časopisy  

 plasty, sklo, kovy, kameny  
Skladba bioodpadu se liší v závislosti na místu, kde probíhá separace. Tj. skladba bioodpadu 
produkovaného ve škole nebo ve firmách se bude lišit od bioodpadu produkovaného v domácnosti. I 
tak ale mějme na paměti, že i ve školách i ve firmách vzniká poměrně velké množství bioodpadů, 
které bychom měli v souladu se zákonem třídit a recyklovat.  
 
Na kompost lze ukládat veškerý „zelený“ odpad ze tříd včetně rostlinného odpadu z kuchyně. Tento 
odpad nesmí obsahovat živočišné zbytky (maso, kosti, mléčné výrobky apod.) a zbytky vařených jídel. 
Na živočišný odpad a zbytky jídel se vztahuje nařízení o vedlejších živočišných produktech, které 
požaduje vyšší stupeň hygienizace, než je možné dosáhnout v běžném kompostu.  
 
SPRÁVA HŘBITOVA ! 
Nový a starý hřbitov : 
Městys Měřín opětovně žádá majitele hrobů , aby na svými náhrobky nenechávali žádné předměty 
z důvodu údržby sečení uvedených prostor. Děkujeme. 
Starý hřbitov: 
Popelnice na hřbitově je určena pouze pro drobný hřbitovní odpad !! Tímto žádáme spoluobčany, 
aby v prostoru hřbitova neodkládali jiný odpad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Průběžné výsledky krajské soutěže „ My třídíme 
nejlépe“ za 4.čtvrt.2014 a 1.čtvrt.2015 
 
Obce 500 - 2 000 ob.- celkem 132 obcí 

 

 
1 Městys Jimramov 18. Obec Polnička 

 
2 Městys Větrný Jeníkov 19. Obec Trnava 

 
3 Městys Sněžné 20. Obec Malý Beranov 

 
4 Obec Hartvíkovice 21. Městys Mohelno 

 
5 Obec Přibyslavice 22. Město Černovice 

 
6 Obec Dobronín 23. Obec Sázava 

 
7 Obec Březník 24. Obec Škrdlovice 

 
8 Městys Opatov 25. Obec Velká Losenice 

 
9 Obec Radostín nad Oslavou 26. Obec Čáslavice 

 
10 Městys Nové Veselí 27. Obec Senožaty 

 
11 Obec Nová Ves u Chotěboře 28. Obec Herálec 

 
12 Obec Obrataň 29. Obec Věcov 

 
13 Obec Kralice nad Oslavou 30. Městys Ostrov nad Oslavou 

 
14 Obec Sobíňov 31. Obec Nová cves 

 
15 Městys Božejov 32. Obec Jámy 

 
16 Město Červená Řečice 33. Městys Měřín 

 
17 Městys Štoky  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Počítačový kurz pro seniory 

Městys Měřín ve spolupráci se Základní školou Měřín pořádal v květnu a červnu počítačový 

kurz pro seniory. Výuka v rozsahu 14 lekcí probíhala v obou počítačových učebnách školy pod 

vedením RNDr. Ivany Hlouškové a Mgr. Jany Strnadové. Kurz byl pro účastníky zdarma, probíhal za 

finanční podpory Městyse Měřín. 

Přihlásilo se více než 30 zájemců. Někteří z nich byli počítačem „nepolíbení“, jiní už 

s počítačem pracovali a chtěli si své vědomosti prohloubit a obohatit. Proto byly vytvořeny dvě 

skupiny, které odpovídaly dovednostem účastníků kurzu. 

Kurz byl zaměřen na dvě základní oblasti – na úpravu textu ve Wordu a na práci s internetem. 

Absolventi si psali jednoduché texty v textovém editoru, svoji práci upravovali, ukládali a tiskli. Učili 

se orientovat na internetu, hledali potřebné údaje, stahovali různé informace a obrázky. Dalším 

úkolem bylo naučit se používat elektronickou poštu, umět vytvořit a poslat zprávu a k ní připojit 

fotografie nebo jiné soubory. Senioři se seznámili s možností telefonování přes internet nebo s jeho 

využitím pro zábavu. Důraz byl kladen také na bezpečnost při práci s internetem. 

Lekce probíhaly v přátelské atmosféře. Rychlost výkladu se přizpůsobovala schopnostem 

účastníků, kteří postupně ztráceli zbytečný strach z práce na počítači. Jistě se každý z nich naučil 

něco, co bude ve svém životě nadále využívat. 



 

 
V í t á n í    o b č á n k ů 

 Dne 31.05.2015  proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Měřína slavnostní přivítání 
narozených občánků mezi spoluobčany našeho městyse . Přivítali jsme celkem    12 dětí    narozených  
v prvním  pololetí letošního roku : 
  6  holčiček – Natálii Horákovou, Lenku Stejskalovou, Soňu Mužátkovou, Marii a Janu Landsmanovi, 
Terezu Urbánkovou 
 a  
 6 chlapečků – Jana Chaloupku, Dominika Mutla, Davida Mašteru, Martina Smejkala, Markuse 
Noehla, Filipa Hartmana 
 Ke slavnostní atmosféře přispěl také kulturní program , který si připravily děti z mateřské 
školy pod vedením paní učitelky Štreitové a děti z pěveckého a 
 hudebního kroužku  LŠU pod vedením paní Kaštanové.  
 Maminky byly na závěr obdarovány kytičkou a dárečky pro svá děťátka. 
 

Rozloučení dětí s mateřskou školou 
Dne 19.června 2015 proběhlo v obřadní síni Městyse Měřín slavnostní „vyřazení“  předškoláčků 
z mateřské školy. Pasovat je na školáky přišel do obřadní síně radnice pan rytíř v celé zbroji- v brnění i 
s přilbicí a mečem - se svou krásnou baronkou a zbrojnošem. Dětem povyprávěl o životě rytířů na 
hradech, ukázali jim meče, děti si mohly osahat brnění a ostatní zbraně. 
 Děti  na oplátku  předvedly ,  co se ve školce naučily – básničky, písničky, počítání, barvy. Od svých 
učitelek a paní baronky  dostaly na památku medaili za celou docházku do mateřské školy. 
Nakonec si všichni  společně zazpívali a děti obdržely od městyse Měřín dárečky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ukončení školní docházky 
Také žáci 9. tříd Základní školy v Měříně přišli 26. června 2015 do obřadní síně radnice  ke 
slavnostnímu předání vysvědčení a celkových výsledků za celou školní docházku. Předat květiny jim 
přišli malí spolužáci z l. tříd a třídní učitelé. Starosta městyse a paní ředitelka jim popřáli hodně štěstí 
a úspěšné vykročení do reality každodenního života. 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.spy.cz/showbyznys/20625-o-cem-se-mluvi-noid-gabina-planuji-miminko&ei=rCyRVbalIYbW7QbF17-YDw&bvm=bv.96783405,d.ZGU&psig=AFQjCNH8xYLHlin7AaxIqnnt179a7MOZQA&ust=1435663862062459


 

BAJKAL : POVÍDÁNÍ O TOULÁNÍ ANEB AZ DĚDOU TÉMĚŘ PO STO LETECH 

 

V dnešním Zpravodaji vám chceme  tímto představit další zajímavou osobnost našeho okolí - 

blízkovského rodáka PaedDr. Aloise Bradáče, pedagoga, tuláka starověkem i současností. Dr. 

A. Bradáč, nyní žijící v Brně, se narodil 5.6.1951 v Blízkově. Po  absolvování ZDŠ v Měříně 

a SVVŠ ve Velkém Meziříčí vystudoval Univerzitu J.E.Purkyně a stal se učitelem základních 

a středních škol v Brně. 

Vedle své učitelské činnosti se zabývá cestováním ( výhradně bez sponzorů) a studiem 

starověkých civilizací. Procestoval 51 zemí čtyř světadílů.Z těchto cest napsal a zpracoval 

několik knih a řadu dokumentačního materiálu pro tisk.  

Nejznámější z knih "Od Tróje k Hannibalovi (1996), Mexiko a Mayové současnosti (1999-

2004), Záhadná Zimbabwe (2000) Čína (2007) a další. 

Všechny jeho publikace jsou psány s lehkým humorem a nadsázkou, přitom však obsahují 

věcná a ověřená fakta, z kterých lze čerpat poučení v dávné minulosti lidstva jako takového. 

Je skvělým fotografem (absolutní vzor v povolání i fotografování pan učitel Jelínek), 

kameramanem (v ČT bylo odvysíláno 12 pořadů o Mexiku), reportérem.  

Měřínští občané měli možnost si vyslechnout jeho besedu na téma "Bajkal - aneb povídání o 

toulání", která se uskutečnila 29.5.20015. I přes nepřízeň počasí se zaplnila obřadní síň OÚ, a 

věřím, že všichni si odnesli příjemné zážitky z vyprávění. 

 

Motto: Vydejme se za obzor, za ním je další. A za ním? Tam už z nás budou tuláci. V místě, 

kde slyšíte řev lva v křovinách až hrůza obchází duši, na straně opačné dunící přívaly vod 

věstí jižní pól země, nad hlavou září Jižní kříž, pak jste na prahu tuláckého ráje. Při troše 

neopatrnosti přímo v něm. 

 

Úryvek z knihy Záhadné Zimbabwe:  

"Potkal jsem lva z očí do očí. Byl král, já vetřelec. Je malinko rozmazaný na titulní straně 

knihy Zimbabwe. Trochu se mi chvěly ruce. Do stisku spouště se vešla vzpomínka na celý 

předchozí život. Neměl jsem v Africe na jih od rovníku dost peněz na jinou cestu. Šel jsem 

podle kompasu napříč krajinou. A potkal jsem lva. Podíval se na mne znuděně, bez zájmu, 

otráveně a odešel do houští. "Majestát". Prchal jsem před kapverdským buvolem, před tlupou 

černochů, díval se do zářících očí pumy. To je krása toulání a svoboda tuláka."  Když se to 

přežije, je to nádherné. Zatím jsem měl štěstí.   Autor knih.    

 zapsala Malcová I.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dětský den v Pustině 
 

Dne 13. 6. 2015 proběhl v Pustině již tradiční Dětský den. Letos nás navštívilo více jak 130 dětí 
v doprovodu rodičů.  

Jako každoročně byl připraven soutěžní okruh, letos se sedmi stanovišti, kde děti plnily různé 
úkoly, za jejichž splnění dostaly odměnu. První stanoviště, jako obvykle, bylo zajištěno ve spolupráci s 
hasiči z Měřína. Celý soutěžní okruh se nesl v duchu pohádkových postav, děti zde mohly potkat 
Mickey Mouse s Minnie, Teletubbies či Asterixe s Obelixem. 

 Pořadatelé připravili na hřišti spoustu dalších atrakcí, které děti mohly vyzkoušet po 
absolvování okruhu. Nechyběl zde skákací hrad ani skluzavka. Na vedlejší louce byla připravena jízda 
na koních, kterou si mohli vyzkoušet i rodiče. Nově bylo pro děti připraveno malování na papírové 
čepice, které si děti mohly odnést domů jako památku. Další oblíbenou atrakcí bylo malování na 
obličej, které bylo doplněno o tetování na 14 dní, které si nechalo aplikovat i mnoho dospělých. 

Na celé odpoledne byl zajištěn zajímavý program. Nejprve nás navštívila členka klubu Agility 
Velké Meziříčí se svým psíkem, se kterým předvedla několik cviků, které si pak mohly vyzkoušet i 
samotné děti.  Dalším zážitkem byla ukázka hasičského útoku, které předvedlo družstvo dětí z Otína. 
Poté následovalo překvapení od měřínských hasičů v podobě pěny, ve které se děti mohly zchladit. 
Celé odpoledne bylo prokládáno různými soutěžemi, např. přetahování lanem, běh v pytlích či 
zatloukání hřebíků, kde byla připravena i kategorie pro rodiče.  

Vyvrcholením celého dětského dne bylo losování tomboly, která byla letos opravdu bohatá. 
Hlavní cenou byl tablet Samsung Galaxy Tab 4, další ceny byly např. koloběžka, powersurfer, dort 
nebo auto na dálkové ovládání. 
 
Foto naleznete zde: http://obec-pustina.rajce.idnes.cz/ 
 
TĚŠÍME SE, ŽE NÁS OPĚT NAVŠTÍVÍTE PŘÍŠTÍ ROK. TÍMTO POŘADATELÉ DĚKUJÍ VŠEM SPONZORŮM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

A opět tu máme kulaté výročí  

Při nahlédnutí do galerie význačných měřínských rodáků a občanů zastavili jsme se 

opět u jednoho „kulatého“ výročí. 7. července 2015 se dožívá 80 let inženýr architekt 

Antonín Malec. Mladší generaci toto jméno již mnoho neříká, a proto chceme stručně 

přiblížit jeho celoživotní dráhu a tvorbu. 

Antonín Malec se narodil 7. července 1935 a své mládí prožíval v Měříně. Obecnou a 

měšťanskou školu navštěvoval v Měříně a v roce 1953 maturoval na gymnáziu ve Velkém 

Meziříčí. V letech 1953 – 1959 studoval fakultu architektury a pozemního stavitelství na 

Českém vysokém učení technickém v Praze a postgraduální studium absolvoval na fakultě 

architektury v Brně. Po ukončení vysokoškolských studií pracoval jako projektant ve 

Stavoprojektu v Českých Budějovicích v letech 1959 – 1986. V tomto městě také dodnes 

trvale žije. V roce 1986 přechází na Státní projektový ústav pro rekonstrukci památkových 

objektů Praha, kde setrval až do roku 1991. 

V roce 1991 zakládá se svými syny Martinem a Antonínem architektonický a 

designérský ateliér, kde se prolíná architektura, grafika a design, kde pracuje dodnes. I ve 

svém věku je stále nesmírně pracovitý a činorodý. Ke svému „kulatému“ výročí uspořádal 

v českobudějovické galerii HROZEN od 2. června 2015 výstavu obrazů a objektů. Tato výstava 

je miniaturní ukázkou jeho veliké celoživotní tvorby. Jeho tvůrčí činnost je různorodá. 

Zabýval se urbanismem a architektonickou tvorbou, rekonstrukcemi památkových objektů, 

návrhy interiérů a průběžně se věnuje výtvarné činnosti. Jeho tvorba přesáhla již hranice 

našeho státu a jeho práce jsou známé a uznávané v cizině. Není možné, abych zde obsáhnul 

celou jeho tvorbu, a proto uvedu jen několik příkladů. V Českých Budějovicích provedl 

rekonstrukci investiční banky, rekonstrukci přístavby budovy MADETA a návrh části interiéru 

Domu kultury. Z interiérů to byla rekonstrukce táborského divadla, vstupní hala a zařízení 

obytné části rezidence českého velvyslanectví ve Vídni. V řadě interiérů institucí a zařízení se 

objevují autorovy obrazy, dřevěné reliéfy a gobelíny. Řada jeho výtvarných děl je 

v soukromých vilách v Praze, Rakousku, Salzburgu a Linci. 

Za svoji činnost získal i prestižní ocenění. Za obnovu interiéru barokního kostela sv. 

Bartoloměje v Praze získal v r. 2000 Cenu primátora Hlavního města Prahy, v rámci udělování 

ocenění za 10 nejlepších staveb. Za venkovní presbytář v Lomci u Vodňan obdržel čestnou 

cenu prestižních staveb. Další ocenění získal za instalaci osvětlení Alšovy jihočeské galerie na 



Hluboké. Pravidelně se účastní kolektivních výtvarných a architektonických výstav doma i 

v zahraničí. Je členem asociace jihočeských výtvarníků. Ohlédneme-li se za průřezem 

mnohostranné tvorby autora, obsahuje jak realizace v architektuře, tak obrazy do interiérů a 

barevné plastiky.  

Vedle slavných měřínských rodáků, akademického sochaře Josefa Klimeše, 

akademického malíře Rudolfa Gajdoše, patří Antonín Malec do této trojice výtvarníků 

městyse Měřína. 

Měřínská obec přeje Ing. arch. Antonínu Malcovi k tomuto významnému výročí 

mnohá léta zdraví, radosti ze života a vše dobré do dalších let. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Oldřich Hnízdil 

Kronikář městyse 

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

Kaplička P. Marie Lurdské, vestavěná do hráze „poloveckého rybníka“ 

 Hostinský v Jersíně, pan Josef Hájek *9.2.1863, a jeho manželka Lucie, rozená 

Novotná *7.1.1868, koupili v roce 1912 pro svého mladšího syna Aloise mlýn pod 

poloveckým rybníkem (dnes rybník p. Lubomíra Jurka,  tomuto místu se říká ve Valše). 

Přesné datum zakoupení bylo vysekáno do velkého kamene, který ležel před bývalým 

mlýnem. Mlýn koupili Hájkovi od svobodného mládence, mlynáře, pana Rudolfa Mazla, za 

11 390 K. Ke mlýnu patřily pozemky o výměře 4 hektary 30 arů. Matka Rudolfa Mazla, vdova 

po mlynáři Vincenci Mazlovi, který zemřel 25.6.1906 ve věku 70 let, zemřela o šest roků 

později 6.9.1912 ve věku 73 let. Jejich syn Rudolf Mazel ještě ten samý rok mlýn prodal 

Hájkům, ale vymínil si ve mlýně doživotní výměnek. Rudolf Mazel pro rodinu Hájkovu 

udržoval mlýn v provozu až do roku 1919, kdy se Hájkův mladší syn Alois vyučený 

mlynářskému řemeslu, oženil s Františkou Dvořákovou z Černé č.p. 44 a v témže roce od 

svých rodičů mlýn v ceně 6 000 K převzal. 

 Josef a Lucie Hájkovi měli dva syny a jednu dceru. Když začala 1. světová válka  byli 

oba synové, František Hájek *10.10.1887 vyučený řezník a uzenář a Alois Hájek *1.3.1890 



vyučený mlynářskému řemeslu, povoláni na frontu. Jejich matka Lucie učinila slib P. Marii, že 

pokud se z války vrátí alespoň jeden syn, tak postaví někde Boží muka. Syn Alois se vrátil 

v roce 1918 a František, který padl do ruského zajetí, se vrátil jako legionář až v roce 1923 a 

po návratu sloužil jako četník v Uherském Hradišti. Po dohodě a na doporučení měřínského 

pana faráře P. Františka Čermáka postavila rodina Hájkova místo kříže kamennou kapličku P. 

Marie Lurdské zasazenou do hráze poloveckého rybníka.  

 V pondělí 11. května 1925 o čtvrté hodině odpoledne začala bouřka s velkým 

množstvím deště. V obecní kronice je zapsáno, že nikdo před tím takovou bouři 

nepamatoval. Tato bouřka trvala až do čtvrt na devět večer a napršelo tolik vody, že oblouky 

u Třech mostů téměř nezvládaly vodu propustit, mnoho míst v Měříně bylo pod vodou a 

mnoho polí zůstalo velice poničených. Tehdy se i přes hráz poloveckého rybníka přelévala 

voda, která zatopila nádvoří mlýna. Hráz rybníka ale příval vody nevydržela a protrhla se. 

Valící se voda poškodila stavbu mlýna, hospodářské budovy, utrhla zeď obytného pokoje a 

odnesla veškeré domácí zvířectvo. Při této hrůzu nahánějící bouřce, kdy byli obyvatelé mlýna 

odříznuti od jakékoliv pomoci, se tehdy těhotná Františka Hájková, manželka mlynáře Aloise 

Hájka zachránila se třemi dětmi v kapličce P. Marie Lurdské postavené jako splnění daného 

slibu. 

 Ve farní kronice je zápis o vysvěcení této kapličky v neděli 31. května 1925: „Mlynář 

Alois Hájek na samotě Valcha zbudoval si u svého mlýna kapličku z balvanů v podobě jeskyně a dal 

zhotoviti sochu Panny Marie lurdské. Dne 31. května 1925 šlo velké procesí ke mlýnu, tam po přiměřeném 

kázání socha posvěcena a vykonána tam zároveň závěrečná pobožnost májová“.  

 Paní Lucie Hájková, která dala slib a byla hlavní iniciátorka stavby kamenné kapličky, 

se posvěcení sochy a kapličky P. Marie Lurdské nedožila, neboť zemřela o dva měsíce dříve 

28. března 1925 ve věku 57 roků. 

 Zákaz provozovat Hájkův mlýn ve Valše byl vydán po obsazení ČR Německou armádou 

v roce 1939 nařízením protektorátní vlády a mlýn byl zaplombován. Hájkovi ve mlýně po 

dobu války provozovali líheň kačen a slepic. Již nikdy nebylo vydáno povolení k uvedení 

tohoto tehdy zmodernizovaného mlýna do provozu. Hájkovi se po válce v roce 1945 

odstěhovali do Hamrníků u Mariánských Lázní, kde si koupili za 350 000 Kč mlýn, který jim 

byl po roce 1948 znárodněn. Sochu P. Marie Lurdské si se svolením děkana P. Františka 

Čermáka odvezla rodina Hájkova jako rodinnou památku do svého nového bydliště a stále ji 

uchovává. Kdo tuto dřevěnou sochu P. Marie Lurdské zhotovil, se potomkům Josefa Hájka 

nepodařilo zjistit. S velkou pravděpodobností tuto sochu vyřezal velice šikovný řezbář, 

samouk pan František Coufal narozený 4.11.1879 v Černé č.14. Malozemědělec pan 

František Coufal se vyřezávání z lipového dřeva věnoval jen v zimních měsících. Vyřezával 

postavičky do betlémů, kříže pro sousedy, hračky pro děti, vnoučata a také sochy svatých. 

Sochu Panny Marie téměř v životní velikosti vyřezanou Františkem Coufalem vlastní rodina 

Čermákova v Dědkově, a tato socha je velice podobná soše, kterou si nechala vyřezat pro 

svoji kamennou kapličku ve Valše rodina Hájkova. 



 Náhradní sochu P. Marie do kamenné kapličky zajistila rodina Sobotkova ze samoty 

v bývalé cihelně, která se o kapličku stojící na hrázi rybníka v místech nad bývalým mlýnem 

stará společně s rodinou Jurkovou.  

 Tento článek vznikl z vyprávění paní Růženy Indrové ze Stránecké Zhoři   č. 58, dcery 

mlynáře Aloise Hájka. Za její vyprávění a tak i za uchování příběhu o kapličce u bývalého 

mlýna ve Valše děkujeme. Poděkování patří i panu Ludvíku Vlachovi, který byl při obstarávání 

informací o kapličce nápomocen. 

 Po odchodu rodiny Hájkovi ve mlýně bydlela od roku 1945 do 7.4.1951 rodina 

Zachova z Milíkova a od roku 1951 do roku 1965 rodina Symonidesova. Symonidesovi se 

starali o provoz třech drůbežáren, které byly u mlýna postaveny JZD z Měřína. Po roce 1965 

začal mlýn, který stál pod hrází poloveckého rybníka víc jak 400 roků chátrat, až úplně zanikl. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kaplička P. Marie Lurdské pod poloveckým rybníkem ve Valše. 

 V neděli 31.5.2015 se uskutečnila u kapličky P. Marie Lurdské ve Valše poslední 

májová pobožnost a to přesně v den 90 výročí posvěcení sochy panny Marie a kamenné 

kapličky. Této pobožnosti se zúčastnilo 120 měřínských farníků. Po pobožnosti se uskutečnilo 

posezení u ohně s dobrým jídlem. Pěkné počasí přispělo k prožití příjemného odpoledne u 

poloveckého rybníka v místech kde v dobách, kdy zde stál mlýn a valcha bývalo asi velice 

rušno.  

          Jiří Toman 

          Černická č. 376 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednášky: 

 30. 6. 2015 Na pomoc seniorům Kraje Vysočina - přednáší zástupci Krajského 

ředitelství Policie ČR a probační a mediační služby ČR 

 14. 7. 2015 Ochrana života, zdraví a majetku - Antonín Křoustek, Petr Czebe 

 28. 7. 2015 Internetová bezpečnost - prof. Milan Taláček 

 11. 8. 2015 Rizika kolem nás - lektor občanské poradny 

 25. 8. 2015 Domácí násilí na seniorech - Antonín Křoustek 

 8. 9. 2015 Jsem bezpečný sám sobě? - MgA. Martin Chlupáč 

 22. 9. 2015 Aktivita jako cesta z osamělosti seniorů - Jana Vejsadová 

Milí senioři, loňská Letní škola seniorů si získala velikou oblibu a ve svém druhém ročníku 

Vám nabízí další příležitost pro získání nových informací, tentokrát z oblasti bezpečnosti a 

prevence seniorů, ale i řadu dalších zajímavých podnětů. Pokud máte další dotazy, nebo si 

chcete zarezervovat místo na přednášce, informujte nás na níže uvedených kontaktech. 

 

Děkujeme a tešíme se na setkání. 

Za pořadatele Vás zdraví Josef Pokorný (564 602 164, pokorny.josef@krvysocina.cz ) a Táňa 

Křížová (724 650 136, krizova.t@kr-vysocina.cz ). 
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Okénko mateřské školy 

                    Tak jako každý rok před blížícími se prázdninami se v MŠ loučíme s dětmi, které 

v září zavolá škola. V tom letošním  roce od nás odchází 38 dětí do ZŠ   a 6 dětí má odklad 

školní docházky .  19. června proběhlo slavnostní rozloučení s těmito dětmi na úřadu 

Městyse Měřína. Děti pasoval na školáky  opět rytíř se svojí družinou . Za všechny učitelky a 

provozní pracovníky  MŠ  jim  přeji šťastné vykročení do ZŠ. 

Jak dopadl zápis do MŠ na příští školní rok? K zápisu přišlo 24 dětí .  Všechny  děti byly 

přijaty. Školička  je naplněna na maximum. A co se vlastně v již skoro uplynulém roce v MŠ 

událo? 

 děti si zasoutěžily ve sběru kaštanů 

 přijelo za námi  8  divadelních představení s pohádkami 

 připravili jsme vánoční tvořivé odpoledne 

 vypravili jsme se na exkurze do knihovny, obchodů v obci, … 

 zapojili jsme se se svými pracemi do  jarní výstavy 

 navštívili jsme zubní ordinaci , povídali si s myslivcem 

 byli jsme na exkurzích u drobných chovatelů  

 uskutečnil se školní výlet do Wikylandu v Brně   

 děti ze ZŠ pro nás připravily muzikálové  představení přímo v ZŠ 

 Slepíši s Tasova nás učili , jak se chovat k lidem s postižením 

 Dopoledne plné smíchu nám opět připravili komentátoři rádia Vysočina 

 Měli jsme možnost prohlédnout si  policejní auto i motorku  a povídali si s příslušníky 
Policie ČR 

 rozloučili jsme se s předškoláky 
O prázdninách  proběhne  oprava  toalet u jedné třídy a dokončíme obnovu zařízení školní 

kuchyně – vše ze získaného grantu  Kraje Vysočina –„ Naše školka“. Aby všechno bylo 

připraveno včas, bude MŠ uzavřena na 5 týdnů od 20.7.2015 -21.8.2015. Úvodní rodičovská 

schůzka proběhne 25.8.2015 v 15.00hod.  I školka dostane nový teplý kabát díky získané 

dotaci. 

           Na konci června se rozloučíme s paní učitelkou Janou Příhodovou, která oslavila 60 let 

a odchází do důchodu. Pracovala v Měříně   29 let od  roku 1986, kdy byla otevřena nová 

školka.  Všichni jí přejeme pevné  zdraví a  hodně elánu  v důchodu . 

 

                   Teď před námi otvírá dveře léto plné zážitků, dobrodružství, poznávání. 

Proto za celý kolektiv MŠ přeji Vám všem a hlavně dětem krásné prázdniny.  

 

                                                                                           Jana Janů, řed. MŠ 



 

Při dětech člověk potřebuje 

       sklenku plnou moudrosti, 

       soudek obezřetnosti 

       a moře trpělivosti. 
          F.Saleský 
 
 
 

 Základní škola v Měříně se pomalu loučí se svojí ředitelkou, paní Mgr. Věrou 
Matějíčkovou, která 31.7.2015 odchází po 14-ti letech ze své funkce. 
 V měřínské škole působila od roku 1972 jako učitelka, od roku 1990 jako zástupkyně 
ředitele a od roku 2001 byla jmenována ředitelkou Základní školy v Měříně. 
 Po paní Mgr. Věře Matějíčkové zůstává obrovský kus práce. Všichni, kteří ji znají 
dobře vědí, o co škola jejím odchodem přichází. 
 
 Městys Měřín touto cestou děkuje paní Mgr. Věře Matějíčkové za její dlouholetou 
práci a lásku, se kterou dělala svoji práci, na které bylo vidět, že děti jsou pro ní opravdu to 
hlavní . Také pro rodiče si vždy našla svůj čas. 
 Určitě nebudeme jako zřizovatel školy jediní, kdo na ni bude s láskou vzpomínat. 
 

Nová ředitelka paní Mgr. Iveta Hlávková bude přicházet do velice příjemného a 
hezkého prostředí a může tak navázat na všechno dobré, co se p. Mgr.Věře Matějíčkové 
podařilo. 

Ještě jednou moc děkujeme a přejeme paní Mgr.Věře Matějíčkové do dalších let 
mnoho zdraví a spokojenosti. 
 

 

         

 

 

 

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

Přejeme  všem dětem krásné letní prázdninové měsíce plné slunce a pohody. 
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Zprávy ze základní školy 

V pátek 15. května  se v tělocvičně naší školy uskutečnila akademie tanečního kroužku. 

Dopoledne ji zhlédli žáci prvního a druhého stupně, odpoledne rodiče vystupujících a další zájemci 

z řad veřejnosti. Členky kroužku dosahují na tanečních soutěžích pravidelně velmi dobrých umístění, 

a to i ti nejmenší.  

Opět po roce proběhl celostátní květinový den, který je pořádán jako veřejná sbírka nadace 

na boj s rakovinou. Z obou devátých ročníků byly vybrány dvě skupiny těch, kteří procházeli Měřínem 

a nabízeli zájemcům látkový květ měsíčku lékařského. Je každý rok stejný, liší se jen barvou ozdobné 

stužky. Letos se jim všechny přidělené květiny podařilo prodat během pár desítek minut, a tak se na 

některé zájemce dokonce nedostalo. Takto vybrané peníze jdou na výzkum léčby rakoviny. 

V posledním květnovém týdnu navštívili zájemci z osmých a devátých tříd dvě evropské 

metropole. Nejprve to byla Paříž, kde se mohli rozhlédnout z Eiffellovy věže (hned následující den po 

naší návštěvě ji uzavřela stávka zaměstnanců, takže jsme měli štěstí), projít se Latinskou čtvrtí 

k Sorbonně a obdivovat katedrálu Notre Dame. Po noclehu na francouzském území trajekt převezl 

účastníky do Anglie. Už z dálky byly vidět bílé doverské štíty zalité sluncem. Po návštěvě slavných 

anglických pobřežních městeček byli večer všichni ubytováni v Londýně v rodinách. Poslední den 

následovala prohlídka nejvýznamnějších londýnských památek (Tower, Greenwich, parlament, 

London Eye) a plavba po Temži. Večer pak všichni nastoupili cestu domů. Zájezd dopadl výborně – 

zvládli jsme dokonce i cestování londýnským a pařížským metrem. 

 

Již podruhé jsme v letošním školním roce přivítali olympijskou hlídku, tentokrát ve složení 

Josef Augusta (hokej) a Veronika Vítková (biatlon). Akce proběhla za účasti všech žáků školy a 

představitelů obce na hřišti za školou. Bylo připraveno několik stanovišť, kde žáci soutěžili o co 

nejlepší sportovní výkon. Šlo o součást celoročního projektu Sazka olympijský víceboj. Během 

školního roku plnili všichni žáci naší školy 8 sportovních disciplín v každém pololetí. Výsledky byly 

zaslány na ČOV. Dále jsme splnili dvě doplňkové disciplíny, za které nám byly přiděleny další body. 

V celkovém pořadí jsme v rámci ČR ve své kategorii obsadili 3. místo a naše škola získala poukázku na 



nákup sportovního vybavení v hodnotě 20 000,-- Kč. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhlo 25. 

června v sídle Českého olympijského výboru v Praze za účasti předsedy ČOV pana Jiřího Kejvala, 

generálního ředitele společnosti Sazka pana Roberta Chvátala, olympioniček Květy Peckové, Denisy 

Rosolové a dalších osobností ze světa sportu. 

 

V rámci environmentální výuky  se v jarních měsících k některým celoročně probíhajícím 

akcím přidaly i další projekty pro jednotlivé ročníky: 

 Celodenní třídní program pro I. stupeň – 22.5. 2015 „Máme rádi vydru říční“ 
 Celodenní třídní program pro II. stupeň – 3.6. 2015 „ To je branný den!“  
 Úklid okolí školy a obce – pomoc projektu Čistá Vysočina, spolupráce s obcí – žáci prvního 

stupně – 24. 4. 2015 
 Sběr starého papíru –   28. 5.2015 
 Sběr nepotřebných elektrobaterií a nefunkčních elektrospotřebičů – celoročně 
 Sběr použitých tonerů - celoročně 
 Úklid okolí školy a revitalizace keřů – březen – červen 

  
V únoru 2015 vyhlásil krajský úřad Kraje Vysočina 2. ročník soutěže Stavíme z Merkuru. 

Vzhledem k loňskému úspěchu jsme se opět zapojili a doufali v co nejlepší výsledek. Nejprve 

proběhlo školní kolo, že kterého vzešel vítězný tým ve složení Jan Homola, Václav Sysel, Jakub Kotrba 

a Petra Drápelová. Tento tým v následujících měsících pracoval na stavbě vesmírného vozítka, které 

muselo splnit zadaná kritéria. Svoji práci zdokumentovali natočením na video, které odeslali 

hodnotící komisi. Na základě jejího posouzení tento tým postoupil do krajského finále, které proběhlo 

ve dvou květnových dnech na Letecké základně Náměšť nad Oslavou. Naše práce se umístila na 

pěkném 4. místě a všichni členové družstva si odvezli stavebnici Merkur.  

V prvním pololetí tohoto školního roku se někteří žáci 8. a 9. tříd zapojili do projektu SŠ 
stavební Jihlava Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0003. Po 
jeho skončení zpracovali prezentaci, kterou předvedli na celokrajské přehlídce ve Žďáře nad Sázavou. 
Prezentace našich žáků byla oceněna jako jedna z nejlepších a za odměnu pro ně Krajský úřad 



Vysočina připravil na konci školního roku celodenní akci, v jejímž rámci byla prohlídka ZOO Jihlava 
s odborným komentářem, dále exkurze do firmy Jihlavan a celý den byl zakončen slavnostním 
rautem.  

Naše škola se zúčastnila celostátního testování žáků 9. ročníku. Projekt byl zaměřen na dvě 
oblasti: přírodovědnou a společenskovědní. V přírodovědné části byli žáci testováni z chemie, 
biologie a fyziky, v rámci společenskovědní části ze zeměpisu, dějepisu a výchovy k občanství. Ve 
všech předmětech se naši žáci svými vědomostmi dostali nad celostátní průměr. 

V červnu se uskutečnil již tradiční zájezd žáků devátého ročníku do našeho hlavního města. 

V rámci výuky českého parlamentarismu navštěvují sídla Poslanecké sněmovny a Senátu. 

V reprezentačních prostorách a kuloárech se od průvodců dozvědí nové informace o historii 

jednotlivých budov a zejména o historii i současnosti našeho parlamentarismu. Součástí akce je i 

prohlídka historického centra Prahy. 

Deváťáci končí na naší základní škole a jako každý rok mají možnost si vyzkoušet roli učitele 

na prvním stupni. Tomuto „Dni naruby“ předchází (u některých velmi pečlivá) příprava. Ti, kdo 

přípravu na vyučovací hodiny podcení, zjistí velmi brzy, že děti to poznají a začnou zlobit. Naopak 

pečlivě připravené hodiny dokážou jejich mladší spolužáky zaujmout a někdy i nadchnout. Většina 

jednodenních „vyučujících“ končí se stejným závěrem – z lavice to vypadá jednoduše, ale ze stupínku 

je vyučování mnohem složitější.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V posledním školním týdnu proběhl na naší škole projektový den Ochrana člověka za 

mimořádných okolností. Cílem bylo posílit znalosti a dovednosti žáků, které mohou vést k záchraně 

lidského života při ohrožení. Organizaci měly na starosti členky zdravotnického kroužku. Školou se 

neslo úpění, sténání a hysterický křik „zraněných“. Na některých místech ležely amputované části 

rukou nebo se rozlévaly kaluže krve. Vše bylo naštěstí jen umělé. Všechny třídy absolvovaly jednotlivá 

stanoviště, na kterých plnily úkoly podbarvené těmito kulisami. Šlo například o fingovanou 

autonehodu, srážku kol, řezné zranění na noze, úraz hlavy na kolečkových bruslích a podobně.Získané 

dovednosti mohou všem v budoucnu velmi pomoci v život ohrožujících situacích. 

A na závěr školního roku náš čekalo už jen poslední zvonění deváťáků, jejich slavnostní 

rozloučení na obecním úřadě, vybírání učebnic a rozdávání nových a hlavně těšení se na nadcházející 

dvouměsíční prázdniny. 

     Mgr. Iva Kolářová 



Letní tábor s Kolpingem 

Tak jako každý rok, i letos se uskuteční letní tábor pořádaný KR Měřín v krásném prostředí 

Moravského krasu. Rekreační zařízení Vyhlídka u Blanska nabízí dětem i vedoucím nadstandartní 

ubytování a sportovní vyžití. Šest kilometrů na Macochu, nebo do Kateřinské jeskyně, chovatel lvů v 

sousední vesnici, zřícenina hradu Blansek, to jsou jen některé z mnoha zajímavostí, které se 

 nabízejí. I letos skupina vedoucích pod vedením Mgr. Hany Pacalové připravila dětem zajímavý 

táborový program a tak věříme , že se tam nikdo nebude nudit.  

S pozdravem Karel Pacal 

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

 

FARNÍ OKÉNKO …………… 

Vážení spoluobčané,  

kdosi řekl, že většinu času děláme to, co "musíme". V našem životě je mnoho povinností, 

okolnosti nás nutí k různým činnostem. Ve volném čase, tedy o dovolených a prázdninách, 

chceme tento pocit nesvobody odložit a svůj život uspořádat a naplnit tím, co je pro nás 

příjemné, na co jinak času nezbývá. A snad netoužíme jen po lenošení. Do některé z volných 

chvilek, ke krátkému zamyšlení nabízím příběh ze školních lavic.     

 „Máte nějaké otázky?“ Ptá se řecký profesor Papaderos, po přednášce posluchačů. Jeden se 

postaví a zeptá se: „Pane profesore, Jaký je smysl života?“  Profesor ze zadní kapsy vytáhl 

peněženku, otevřel ji, vylovil z ní malý kousek zrcátka. Pak řekl: „Když jsem byl malý chlapec, 

bylo to za války, nalezl jsem na silnici střepy rozbitého zrcátka. Když se mi je nepodařilo dát 

dohromady, vzal jsem ten největší, obrousil jsem o kámen jeho ostré hrany a začal jsem si 

s ním hrát. Fascinovalo mě, že mohu odrážet slunce do tmavých míst tam, kam se 

nedostane, do hlubokých děr a štěrbin, do tmavých komůrek. Hrál jsem takovou hru: dostat 

světlo do těch nejnepřístupnějších míst jaká jen najdu. Jak jsem vyrůstal, zrcátko jsem si 

nechal a vždy jak bylo trochu času, pokračoval jsem ve hře. Když jsem dospěl, pochopil jsem, 

že to není hra, ale způsob, jak naložit se svým životem. Pochopil jsem, že já nejsem to světlo, 

ale že v mnohých místech zasvítí jedině tehdy, když tam světlo odrazím. Jsem jen „úlomek 

zrcadla“, ale mohu odrážet světlo na tmavá místa tohoto světa, na tmavá místa v lidských 

srdcích, některá i změnit. A o to mi jde, to je můj smysl života.  

Každé dobro je jako paprsek světla, který může změnit mnohé. Jestliže se člověk umí dělit o 

dobro, které jako dobro poznal, pak nežije nadarmo.  

 

 

 



Ohlédnutí za uplynulým:  

Zde bych chtěl zmínit pouze tři události. Tou první je setkání v závěru měsíce května u kaple 

Panny Marie ve Valše. Vše začalo aktivitou mapování křížů, kapliček a Božích muk v naší 

farnosti. Díky tomu se zjistilo, že je tomu letos devadesát roků, co byla kaple postavena a 

požehnána socha Panny Marie. Ve stejný den, ale o devadesát roků, později jsme se zde sešli 

v hojném počtu. Setkání se uskutečnilo nejen při modlitbě, ale také i konzumaci různých 

pochutin. Kříže, kaple, Boží muka jsou úzce spjaty s naší minulostí, jsou to svědkové života a 

víry našich předků.  Zde prosím o pomoc vás, kteří znáte historii, která se k těmto místům 

váže. Přineste ji na faru.  

V závěru května bylo první svaté přijímání, téměř třicítky dětí. Děti poprvé přijali toho, kdo o 

sobě řekl: „Já jsem chléb života.“ 

Na tuto událost navázala o týden později Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Slavnost 

tímto způsobem se koná jedenkrát za rok. Vyznáváme při ní, že Ježíš plní svůj slib a je stále 

s námi.  

Svědectví kronik:  

Z vody a Ducha svatého byli ve křtu zrozeni a do farní rodiny přijati Soňa Ludmila Mužátková 

z Měřína, Julie Anna Žiláková z Chlumku, Filip Hartman z Měřína, Martin Josef Smejkal 

z Měřína, Nikol Marie Lišková z Blízkova, Tereza Julie Urbánková z Měřína, Natálie Věra 

Horáková z Měřína, Nina Tereza Peterková z Pavlínova.  

Na společnou cestu životem nastoupili v Měřínském kostele Ondřej Zeman z Uhřínova a Jana 

Chlubnová z Blízkova, Lukáš Sysel a Jitka Kubišová z Meziříčka.  

S vírou a nadějí jsme se v uplynulém čas rozloučili s Josefem Bartuškem z Měřína, Jaroslavem 

Holaníkem ze Stránecké Zhoře, Vlastimilem Procházkou z Měřína, Vladimírem Sýkorou 

z Blízkova, Františkem Zavadilem z Černé.  

Co očekáváme, k čemu směřujeme a zveme:  

Chceme pokračovat v generální opravě kaple Panny Marie. Věříme, že se podaří opravu 

dokončit do září.  Po rekonstrukci bude patrně třeba přijmout novou podobu, na kterou 

nejsme dosud zvyklí. Kaple bude mít věžičku – původně zde byla a vnější barevný odstín 

bude korespondovat s původní verzí. Také bude pokračovat zhotovení fasády na faře ze 

dvora.  

Během prázdnin bude možnost jednodenních pobytů na faře pro děti.  První začíná prví 

prázdninový den. Další bude 29. 7.; 18. 8. a 26./27. 8.  Ve druhé polovině července proběhne 

další prázdninový tábor.  

Přeji všem pohodové dny odpočinku. 

 

Mgr. Josef Havelka, farář  

 
 



S P O R T ………. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Náměstí 4, Velké Meziříčí 
e-mail: reality.vysocina@cbox.cz 

www.realityvysocina.eu 
mobil: 777 636 157 

 

zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí 
vyhotovení znaleckých posudků, stanovení tržní ceny 

(pro dědické řízení, daň z nabytí nemovitých věcí na FÚ, …) 
vypracování všech druhů smluv (kupní, darovací, …) 

poradenství zdarma; právní servis; inzerce 
 

Z NAŠÍ NABÍDKY NA PRODEJ VYBÍRÁME: 
rod. dům na ul. Poštovní v Měříně (2,7 mil. Kč), pozemek celkem 1881 m2 

chalupu v Kochánově (295tis. Kč) 
zemědělskou usedlost v Jersíně (2 mil. Kč) 

rod. dům na ul. Třebíčská ve Vel. Meziříčí (3,5 mil. Kč) 
řadový dům na ul. Družstevní ve Vel. Meziříčí (2.750tis. Kč) 
rod. dům na samotě ve Vel. Meziříčí – Nesměř (2 mil. Kč) 

rod. dům po rekonstrukci, na ul. U Vody ve Vel. Meziříčí (cena: dohodou) 
atriový dům na ul. E. Zachardové ve Vel. Meziříčí (cena: dohodou) 

rod. dům na ul. Novosady ve Vel. Meziříčí (2,2 mil. Kč) 
rod. dům v Nových Sadech u Velké Bíteše (1,2 mil. Kč) 
chatu ve Valdíkově u Budišova (359 tis. Kč vč. zařízení) 

rozestavěný rod. dům v Uhřínově (1.236tis. Kč) 
pozemky ke komerčním účelům ve Vel. Meziříčí 

garáž na ul. Čermákova ve Vel. Meziříčí 
chalupu v Hrochově u Lipové, okr. Prostějov (700tis. Kč), po rekonstrukci 

 

K PRONÁJMU NABÍZÍME: 
objekt bývalé pekárny v Měříně (blízko centra) 

obchody  v centru Vel. Meziříčí (v přízemí, s výlohou) 
kanceláře ve Vel. Meziříčí (Náměstí, ul. Třebíčská) 

oplocený pozemek 2670 m2 ve Vel. Meziříčí 
 

PRO SVÉ KLIENTY HLEDÁME: 
chaty, chalupy, rodinné domy, byty a pozemky na Vysočině 

 

„Jediná realitní kancelář působící na trhu s nemovitostmi ve 
Velkém Meziříčí a okolí od roku 1991!“ 



 

 

 

Srdečně Vás zveme k posezení na Bowlingu v Měříně. 

Přivítá Vás zcela nové stylové prostředí a příjemná obsluha. 

Nabízíme víno, pivo, alko a nealko nápoje i dobré jídlo. 

Kromě Bowlingu si můžete zahrát kuželník, šipky, fotbálek a poslechnout 

si Vaše oblíbené hity z jukeboxu. Sportovní přenosy lze sledovat na dvou 

televizích. 

Dále poskytujeme prostory k pronájmu k pořádání různých oslav, setkání  
srazů a koncertů s možností hry   b o w l i n g u   z d a r m a. K dispozici je 
taneční parket a prostor pro kapelu.  

Kapacita cca 75 osob. 
 
Otevírací doba :      Pondělí   -  zavřeno 
     Úterý až čtvrtek - 17.00 – 22.00 
     Pátek až sobota   - 17.00 – 02.00 
     Neděle  - 15.30 – 22.30 

 
 
Najdete nás v prostorách bývalé Galy ve dvoře za prosklenými vraty. 
 
Rezervace osobně nebo na telefonu  775 14 40 86. 
 
Informace o našich akcích naleznete na facebookovém profilu BOWLING 
MĚŘÍN. 
 
 

Prázdninová akce  BOWLING ZA AKČNÍ CENU 140,- Kč/hod. 
 
 

Těšíme se na vaši návštěvu !!! 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           Červen v Měříně:  „STAVÍ SE VŠUDE „  ……………..24.6.2015 

  FARNÍ ÚŘAD –„  NA POUŤ V NOVÉM “ 

 

 

 

 

 

 

Náměstí  -Kaple p. Marie Sněžné 

OPRAVA SILNICE II/602 

 

 

 

        Oprava komunikací v Pustině 

 

 

 

 

 

 

 

Inženýrské sítě : Balinka II 

        Protipovodňová stěna - Zabrána 

 

 

 

 



        Rekonstrukce kulturního domu 

 

 

 

 

 

Zateplení budovy zdravotního střediska 

 

Oprava budovy firmy DAKIN s.r.o. (Kras) 

 

  

 

Oprava  firmy PRO-METAL s.r.o. ( Gala) 

 

 

 

 

 

 

Odbahnění Balinky 

 

 

 

       Oprava vchodu a chodníku - COOP 

 
 
 
 
 

 
 


