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Zprávy z radnice ………….. 
Výpis č. 17 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 31. 8. 2011  
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM projednala nabídku Západomoravské vysoké školy Třebíč o spoluúčast městyse jako jedné se 
zakládajících obcí třebíčského benediktýnského konventu na konferenci a oslavách 910 let od 
založení benediktýnského kláštera v Třebíči dle č.j. 700/1. RM rozhodla nabídku nevyužít.Usnesení 
RM17-2-11 
 
3. RM vzala na vědomí Zápis z Členské schůze LDO Měřín konané 14. 7. 2011 dle č.j. 723/11. Usnesení 
RM17-3-11 
 
4. RM projednala vyjádření VAS a.s. divize Žďár n. S. k projektové dokumentaci 7. stavby 
rekonstrukce silnice II/602. RM se stanoviskem VAS a.s. týkající se zastavěné části městyse souhlasí. 
Usnesení RM17-4-11 
 
5. RM projednala návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na umístění nového 
kabelového nn vedení na pozemcích p.č. 1044 a 864 v k.ú. Měřín (Rek.nn Brněnská)  dle č.j. 728/11. 
RM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM17-5-11 
 
6. RM projednala Směrnici č. 12 pro závodní stravování zaměstnanců městyse dle č.j. 731/11 
RM rozhodla schválit upravenou Směrnici č. 12 pro závodní stravování zaměstnanců s účinností od 1. 
9. 2011 . Usnesení RM17-6-11 
 
7. RM projednala návrh Darovací smlouvy pro Zdravotnickou záchrannou službu KV na příspěvek 
k uhrazení nákladů na zdravotnický přístroj dle č.j. 740/11 
RM rozhodla darovat částku 3.000,-Kč účelově vázanou nákupem přístroje na automatickou masáž 
srdce – LUCAS. Usnesení RM17-7-11 
 
8. RM projednala návrh Tomových parků s.r.o. na službu „Systém řízené bezpečnosti dětského hřiště 
– garantovaný dozor“ dle č.j. 757/11. 
RM rozhodla nabídku nevyužít a pověřuje starostu vyhledáním alternativního dodavatele služby. 
Usnesení RM17-8-11 
 
9. RM projednala návrh varianty řešení úpravy Náměstí v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí silnice 
II/602 předložený Dopravoprojektem Ostrava dle č.j. 743/11 
RM rozhodla předložit návrh projektu na jednání zastupitelstva obce. 
 Usnesení RM17-9-11 
 
10. RM projednala návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na umístění 
venkovního vedení nn pro úpravu DS Urbánek na pozemku p.č. 250 a 252 v k.ú. Měřín dle č.j. 741/11.  
RM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM17-10-11 
 
11. RM projednala žádost projektantky o vyjádření k projektu novostavby zahradního domku  na 
pozemku p.č. 465/2 v k.ú. Pustina u Měřína dle č.j.742/11. RM rozhodla se stavbou souhlasit. 
Usnesení RM17-11-11 
 



12. RM projednala žádost o byt v domě s pečovatelskou službou dle č.j. 745/11.  Vzhledem k tomu, že 
v současné době není žádný byt v domě s pečovatelskou službou volný, rozhodla RM zařadit toto 
žádost do seznamu uchazečů. Usnesení RM17-12-11 
 
13. RM projednala žádost  o vyjádření souhlasu s umístěním drobných staveb na jeho pozemku p.č. 
568/2, která sousedí s pozemkem p.č. 565/1 (obojí k.ú. Měřín) ve vlastnictví městyse dle č.j.748/11. 
RM rozhodla souhlasit. Usnesení RM17-13-11 
 
14. RM rozhodla schválit podání žádosti na Úřad práce na veřejně prospěšné práce pro 1. pracovní 
místo od 1. 10. 2011 a na 3 pracovní místa od 1. 12. 2011 č.j. 732/11 
Usnesení RM17-14-11 
 
15. RM projednala návrh zastupitele Vladimíra Krejčího o navýšení rozpočtu městyse 2011 v kapitole 
3412 na dostavbu sociálního zařízení u hřiště v Pustině na 65 959,- Kč dle č.j. 774/11. RM rozhodla 
doporučit ZM navýšení rozpočtu v příslušné kapitole schválit. 
Usnesení RM17-15-11 
 
16. RM vzala na vědomí Protokol o vytyčení hranice pozemku p.č. 434/2 v k.ú. Stáj pro LDO Měřín dle 
č.j. 753/11. Usnesení RM17-16-11 
 
17. RM projednala Rozsudek Okresního soudu ve Žďáru n. S. včetně doplňujícího rozsudku o zbavení 
způsobilosti osoby k právním úkonům a určení městyse Měřín jejím opatrovníkem dle č.j. 756/11. RM 
rozhodla podat do rozsudku odvolání prostřednictvím smluvní advokátní kanceláře. Usnesení RM17-
17-11  
 
18. RM projednala návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na pozemcích p.č. 
118, 187/3 a 178/1 v k.ú. Měřín (přípojka nn Husáková) dle č.j. 766/11. 
RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem.Usnesení RM17-18-11 
 
19.  RM projednala návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na pozemcích p.č. 
672/1, 672/10, 691/4, 694/2 a 696/4 v k.ú. Měřín (přípojka nn Bartušek) dle č.j.765/11. RM rozhodla 
návrh schválit a pověřuje starostu podpisem.Usnesení RM17-19-11 
 
20. RM  projednala žádost projektanta (PROSIG) o vyjádření k projektové dokumentaci na stavby 
Měřín, přeložka VN o. Gala a Měřín, úprava sítě nn, lokalita Balinka II. etapa dle č.j. 759/11. RM 
rozhodla s předloženým návrhem souhlasit. Usnesení RM17-20-11 
 
21. RM projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení práva odpovídající věcnému břemenu 
na pozemcích  p.č. 178/1, 187/2, 187/3, 1294/1. 1303/2, 1311/4 v k.ú. Měřín (Měřín, přel. VN o. 
Gala) a návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na 
pozemcích p. č. 118, 178/1, 187/2, 187/3, 1294/1 v k.ú. Měřín (Měřín, úprava nn, lok. Balinka II. et.) 
dle č.j. 759/11. RM rozhodla s návrhy souhlasit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM17-21-11 
 
22. RM rozhodla vyhlásit záměr prodeje části pozemku p.č. 187/3 (16 m2) pro umístění kiosku 
trafostanice pro stavbu Měřín, přeložka VN o. Gala. O prodeji bude jednáno na Zastupitelstvu 
městyse po uplynutí zákonné lhůty od zveřejnění záměru. 
Usnesení RM17-22-11 
 
23. RM po projednání informace o potřebě nákupu nové černobílé kopírky pro ekonomické oddělení 
rozhodla schválit nákup za předloženou cenu 10500 Kč plus DPH a stávající nefunkční kopírku vyřadit 
z evidence a ekologicky zlikvidovat. 
Usnesení RM17-23-11 



24. RM projednala dle usnesení RM15-8-11 žádost o prodej pozemku p.č. 1202 a části pozemku p. č. 
1201/3. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje. O prodeji bude jednáno na ZM po uplynutí zákonné 
lhůty od zveřejnění záměru. Usnesení RM17-24-11 
 
25. RM rozhodla schválit nákup plotového pletiva a napínacího drátu na oplocení cca 65 m plotu mezi 
MŠ a Dohnalovými v ceně do 4500 Kč. Usnesení RM17-25-11 
 
26. RM projednala nabídku odkupu stávajícího objektu na pozemku bývalých stavebnin u Sokolovny 
RM pověřila starostu jednáním s majitelem objektu o ceně.Usnesení RM17-26-11 
 
 
Výpis č. 18 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 14. 9. 2011  
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM projednala návrh smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na pozemku p.č. 
1044 a 864 k.ú. Měřín (rek. nn Brněnská) dle č.j.795/11.  RM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje 
starostu podpisem. Usnesení RM18-2-11 
 
3. RM projednala návrh smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na pozemku p.č. 250 
a 252 v k.ú. Měřín (úprava DS Urbánek) dle č.j. 783/11. RM rozhodla s névrhem souhlasit a pověřuje 
starostu podpisem. Usnesení RM18-3-11 
 
4. RM  rozhodla souhlasit s odměnou pro účastníky soutěže „Čtyři klíče k Velkomezeříčské bráně . 
Usnesení RM18-4-11 
 
5. RM rozhodla objednat revizi dětského hřiště u revizního technika těl. zařízení a dětských hřišť 
Marka Doležala, Grohova 34a Brno.Usnesení RM18-5-11 
 
6. RM projednala návrh programu Komise pro výstavbu a rozvoj  Rady městyse. RM rozhodla o 
programu jednat na příští RM za přítomnosti předsedy komise. Usnesení RM18-6-11 
 
7. RM  vzala na vědomí zprávu o výsledku kontroly na čerpání dotací na veřejně prospěšné práce dle 
č.j.645/11. Kontrolou nebyly zjištěny závady. Usnesení RM18-7-11 
 
8. RM projednala nabídku na bezplatné provedení měření objemové aktivity radonu v mateřské škole 
dle č.j. 785/11. RM rozhodla s provedením měření souhlasit. Usnesení RM18-8-11 
 
9. RM projednala nabídky na zajištění výběrového řízení na zhotovitele na akci Měřín, lokalita Balinka 
– I. etapa – inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD dle č.j. 798/11 a č.j.801/11 a č.j. 802/11. 
RM rozhodla ze tří předložených nabídek vybrat nabídku Ing. Hany Veselé Lesní 30, Žďár nad Sázavou 
(č.j. 801/11), která nabídla nejnižší cenu . Usnesení RM18-9-11 
 
10. RM projednala návrh Smlouvy o společném postupu zadavatelů – městyse Měřín a SVK Žďársko 
na výběru  dodavatele stavby Měřín, lokalita Balinka I. etapa dle č.j. 810/11  
RM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM18-10-11 
 
11. RM vzala na vědomí zprávu o podání odvolání městyse proti Rozhodnutí Okresního soudu ve 
Žďáře nad Sázavou ve věci opatrovnictví . Dále vzala na vědomí dopis dle č.j.805/11. 
Usnesení RM18-10-11 
 



12. RM projednala návrh Mandátní smlouvy o zajištění výběru dodavatele na stavbu Měřín, lokalita 
Balinka – I. etapa pro městys Měřín a SVK Žďársko dle č.j. 811/11. 
RM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM18-12-11 
 
13. RM vyslechla ústní stížnost  na pronájem pozemku p.č. 730/1 dle usnesení RM14-2-11 a Usnesení 
RM14-3-11. RM rozhodla citovaná usnesení neměnit. Usnesení RM18-13-11 
 
Zápis č. 19 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 5. 10. 2011  
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM projednala plán činnosti Komise pro výstavbu a rozvoj Rady městyse. 
RM rozhodla pověřit starostu informováním členů stavební komise o probíhajících kontrolních dnech 
na stavbách a zajištěním zasílání zápisu z kontrolních dnů na stavbách členům stavební komise. 
RM rozhodla dopracovat plán činnosti a projednat ho na příštím zasedání RM.  
 
3. RM projednala dopis ICOM transport o dopravní obslužnosti pro rok 2012 dle č.j. 825/11 
RM rozhodla sdělit, že městys Měřín je připraven uzavřít smlouvu o dopravní obslužnosti s ICOM 
transport v rozsahu roku 2011. Usnesení RM19-3-11 
 
4. RM projednala návrh smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na pozemcích p.č. 
250 a 252 v k.ú. Měřín dle č.j.826/11.  RM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu 
podpisem. Usnesení RM19-4-11 
 
5. RM projednala návrh smlouvy mezi městysem a SVK Žďársko o úhradě podílu městyse na stavbě 
Měřín, Náměstí – splašková kanalizace ve výši 611 069,- Kč dle č.j.827/11.  
RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM19-5-11 
 
6. RM rozhodla schválit rozpočtové opatření 5/2011: Z kapitoly 2321 Náměstí – splašková kanalizace 
snížit  o 47 000,- Kč a převést 47 000,- Kč do kapitoly 6171 rezerva. Usnesení RM19-6-11 
 
7. RM projednala návrh smlouvy mezi městysem a SVK Žďársko o úhradě podílu městyse na stavbě 
Měřín – prodloužení kanalizace a chodníku ve výši 437 252,- Kč dle č.j. 828/11.  
RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM19-7-11 
 
8. RM projednala návrh smlouvy mezi městysem a AKTÉ spol. s r.o. na dodávku 1 ks regulátoru 
REVERBERI BASIC STB 19 na ulici Jihlavská dle č.j. 832/11.  
RM rozhodla návrh projednat na příštím jednání rady. Usnesení RM19-8-11 
 
9. RM projednala návrh smlouvy o pronájmu rybníka Nový.  RM rozhodla návrh smlouvy schválit. 
Usnesení RM19-9-11 
 
10. RM projednala návrh Smlouvy o výhradním zprostředkování prodeje nemovitostí (čtyři stavební 
parcely v lokalitě Balinka) se zprostředkovatelem Finreal Náměstí 17. Velké Meziříčí. 
RM rozhodla pověřít Mgr. Petra Matějíčka projednáním smluvních podmínek. Usnesení RM19-10-11 
 
11. RM vzala na vědomí sdělení o akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí na Komplexní obnovu veřejné zeleně II. etapa v městysi Měřín dle č.j. 
840/11. Usnesení RM19-11-11 
 
12. RM projednala žádost o bezplatný pronájem veřejného prostranství (pozemek p.č. 1219/1) ve 
dnech 17. 12. 2011 do 26. 12. 2011 pro přípravu a konání akce „Živý Betlém 2011“ dle č.j. 837/11. RM 
rozhodla s pronájmem souhlasit . Usnesení RM19-12-11 



 
13. RM projednala žádost o poskytnutí finančního daru na pořádání akce „Živý Betlém 2011“ dle č.j. 
838/11. RM rozhodla sdělit žadatelce, že není oprávněnou osobou ve věci podání žádosti o dar a že je 
třeba podat žádost ze strany příslušné právnické osoby. Usnesení RM19-13-11 
 
14. RM projednala nabídku firmy Daruma City multimedia na prezentaci městyse na informačním 
panelu ve Velkém Meziříčí. RM rozhodla projednat nabídku na příštím zasedání rady. 
Usnesení RM19-14-11 
 
15. RM projednala návrh Smlouvy o dílo na provedení projektové dokumentace  Měřín – ul. Luční – 
prodloužení inženýrských sítí s Ing. Josefem Novotným dle č.j. 849/11. RM rozhodla návrh schválit a 
pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM19-15-11 
 
16. RM projednala zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse provedené auditorskou firmou. 
RM rozhodla provést doporučené úpravy v dokladech. Usnesení RM19-16-11 
 
17. RM projednala Žádost o souhlas s uložením podzemního vedení plynové přípojky pro rodinný 
dům č.p. 309 na pozemcích p.č. 729, p.č. 762 a p.č. 794 v k.ú. Měřín dle č.j. 850/11. RM rozhodla 
s uložením podzemního vedení souhlasit za předpokladu uvedení předmětných pozemků do 
původního stavu. Usnesení RM19-17-11 
 
 
 
Výpis č. 20 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 19. 10. 2011 
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM vzala na vědomí zprávu Komise pro výstavbu a rozvoj RM za období leden až srpen 2011. 
Usnesení RM20-2-11 
 
3. RM projednala návrh plánu činnosti Komise pro výstavbu a rozvoj Rady městyse na rok 2012 
RM rozhodla plán činnosti projednat na příštím zasedání rady. Usnesení RM20-3-11 
 
4. RM projednala dle RM19-8-11 návrh smlouvy s fi. AKTÉ na dodávku 1. ks regulátoru REVERBERI 
BASIC STB 19 na ulici Jihlavská. Na základě předložených výsledků úspor z ul. Poštovní a Náměstí 
rozhodla RM návrh smlouvy schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM20-4-11 
 
5. RM projednala návrh Smlouvy o výhradním zprostředkování prodeje 4 parcel v lokalitě Balinka  dle 
RM19-10-11. RM rozhodla schválit upravený návrh smlouvy. Usnesení RM20-5-11 
 
6. RM projednala nabídku fi. Daruma City multimedia na prezentaci městyse na informačním panelu 
ve Velkém Meziříčí dle RM19-14-11. RM rozhodla nabídku neakceptovat. Usnesení RM20-6-11 
 
7. RM rozhodla schválit členy inventarizační komise: Předsedkyně: RNDr Ivana Hloušková. 
Členové: Ing. Jiří Servít, Anna Oulehlová, Roman Hnízdil, Radislav Rozmarin. Usnesení RM20-7-11 
 
8. RM rozhodla schválit finanční příspěvek 1000,- Kč na dopravu pro Diakonii Broumov za odvoz 
humanitárního materiálu předaného občany městyse. Usnesení RM20-8-11 
 
9. RM vzala na vědomí zprávu o předvolání k soudnímu jednání ve věci opatrovnictví …dle č.j. 870/11. 
Předvolání bude předáno právnímu zástupci městyse. Usnesení RM20-9-11 



 
10. RM projednala nabídku Finance Zlín na odkup akcií České spořitelny ze 7. 10 2011. RM 
nedoporučuje akcie ČS prodat. Nabídka bude zařazena do programu ZM na prosincovém jednání 
Usnesení RM20-10-11 
 
11. RM projednala žádost … na pronájem části pozemku p.č. 1286 pro uskladnění palivového dříví 
v období říjen 2011 až březen 2012. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu. Usnesení RM20-11-11 
 
12. RM vzala na vědomí sdělení Státního fondu životního prostředí o akceptaci žádostí o dotaci 
z dotačního programu „Zelená úsporám“ na objekt Sokolovny a objekt č. 106 – radnice dle č.j. 879/11 
a 880/11. Usnesení RM20-12-11 
 
13. RM projednala záměry investic  kanalizací, vodovodů a ČOV na rok 2012 a na roky následující dle 
zápisu sepsaného dne 12. 10. 2011 za účasti zástupců městyse, SVK Žďársko a VAS a.s. divize Žďár n. 
S. Záměry jsou v souladu se Strategickým rozvojovým dokumentem městyse na roky 2011 až 2015.  
RM rozhodla se záměry souhlasit. Usnesení RM20-13-11 
 
14. RM vzala na vědomí žádosti o finanční příspěvky z rozpočtu městyse roku 2012 Mysliveckého 
sdružení Strž č.j. 848/11, Tělovýchovné jednoty Jiskra č.j. 877/11 a FC Netopýr č.j. 869/11. Žádosti 
budou zařazeny k projednávání rozpočtu městyse na rok 2012. Usnesení RM20-14-11 
 
15. RM projednala žádost Krajského úřadu KV o vyjádření k žádosti o udělení licence na lince 840 119 
Žďár n. S. – Kotlaly – Chroustov – Kyjov – Měřín dopravce ZDAR a.s. dle č.j. 885/11 
RM rozhodla s udělením licence souhlasit. Usnesení RM20-15-11 

 
 

USNESENÍ č.    5/2011 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍNA, KONANÉHO DNE 24.10. 2011 

 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍNA : 
 
I.SCHVALUJE 
 

1. Darovací smlouvu mezi spoluvlastníky lesních pozemků uvedených na LV 766 pro obec 
a katastrální území Měřín – Rustikalisté Měřín  a Městysem Měřín – dar ve výši 
1 646 175,- Kč 

 
2. Smlouvu o půjčce mezi spoluvlastníky lesních pozemků uvedených na LV 766 pro obec 

a katastrální území Měřín – Rustikalisté Měřín  a Městysem Měřín – půjčka 483 450,- Kč 
 

3. Smlouvu o půjčce mezi p. Nedomanským Miroslavem, bytem Náměstí 94, Měřín a 
Městysem Měřín – půjčka ve výši 1 100 000,- Kč 

 
4. Financování lesní cesty „Ujatiny – Měřín“ ve výši 638 000,- Kč z financí Městyse Měřína 

(zdroj rezerva)  
 

5. Rozpočtové opatření 6/2011 ze dne 14.10.2011 ve výši 800 375,- Kč 
 
II.BERE NA VĚDOMÍ   
 

1. Rozpočtové opatření 5/2011 ze dne 5.10.2011 ve výši 0,-Kč. 
 
 
 Ivo Rohovský      Ing. Jiří Servít 

Místostarosta  v.r.      starosta v.r. 

 



ČETNICTVO, SBOR NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI A POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
( ZÁVĚR Z MINULÉHO ZPRAVODAJE ) 

Po celou dobu války byl velitelem četnické stanice v Měříně vrchní strážmistr Vaněk 
František. V době okupace, až na menší případy, konali všichni členové stanice službu tak, 
aby neškodili českým lidem. Z vlastního popudu nikoho neudali, ačkoliv možností bylo velmi 
mnoho. Velitel stanice vrchní strážmistr František Vaněk byl v březnu 1945 za trest přeložen 
do Luk nad Jihlavou, kde byl jen krátce a potom do Újezdu u Brna. Tam ale službu 
nenastoupil a raději se nechal zranit na noze střelnou ránou od ruského partyzána Alexandra 
Michajloviče Ziněvského dne 2. dubna 1945. Jeho přeložení bylo nařízeno pro podezření, že 
vrchní strážmistr Vaněk je od 20. října 1944 ve styku s partyzánskou skupinou „Jan Kozina“, 
což se ale zakládalo na pravdě. Hned po osvobození v roce 1945 byl zrušen název „četnictvo“ 
a vzniklo nové pojmenování „Sbor národní bezpečnosti“. /SNB/ Po osvobození byla 
provedena očista členů SNB. /bývalí členové četnického sboru/. Po provedené očistě zůstali 
všichni členové SNB dále ve službě buď na místě, nebo odešli sami dobrovolně na jiná 
pracoviště SNB, nebo byli přeloženi kvůli přílišné horlivosti za protektorátu.  
 Od 15. září 1946 se stali veliteli stanice v Měříně: 
Prachař Stanislav: 1946 – 1951 
Pospíchal Alois: 1951 – 1951 /1. 1. 1951 – 1.8.1951/ 
Odehnal Ludvík: 1951 – 1952 /1. 8. 1951 – 1.11.1952/ 

Obvodní oddělení Sboru národní bezpečnosti bylo v Měříně zrušeno 1. 11. 1952 a 
posledním velitelem byl vrchní strážmistr Ludvík Odehnal. Od tohoto data byl v Měříně jen 
„okrskový zmocněnec“. V této funkci se vystřídali: 
Vejmola Bedřich: 1952 – 1955 
Hamr František: 1955 – 1955 
Herbrich František: 1955 – 1964 

V roce 1952 bylo zrušeno staré hodnostní označení praporčík, strážmistr, štábní 
strážmistr, vrchní strážmistr. Příslušníci SNB byli označeni důstojnickými a poddůstojnickými 
hodnostmi, podobně jako v československé armádě.  
 Obvodní oddělení v Měříně bylo obnoveno 1. července 1964. Náčelníkem oddělení 
byl jmenován kapitán Bartušek Jaroslav z Velkého Meziříčí, který tuto funkci vykonával 
v letech 1964 – 1974. Byl vystřídán kapitánem Karlem Nožičkou z Pustiny čp. 428, který byl 
ve funkci v letech 1975 – 1982. Po 18 letech 1. července 1982 bylo obvodní oddělení SNB 
v Měříně opět zrušeno. Od tohoto data byla v Měříně zřízena služebna, kde byly stanovené 
jen úřední hodiny v týdnu na přijímání a vyřizování různých žádostí, výdej občanských 
průkazů a podobně. Služebna v Měříně se vlastně stala odloučeným pracovištěm 00-VB 
Velké Meziříčí, kde příslušníci pravidelně konali služby. Po zrušení oddělení v roce 1982 
odešli členové SNB z Měřína sloužit na oddělení do Velkého Meziříčí, Jihlavy a Žďáru nad 
Sázavou. Od roku 1945 do roku 1982 sloužili střídavě na měřínském oddělení tito příslušníci: 
 
Hájek František 1945 – 1946   Brychta Vladimír  1975 – 1976 
Zeman Ludvík  1946 – 1950    Sekerka Oldřich  1978 – 1980 
Heller Karel  1946 – 1947   Nedomanský Miroslav 1982 – 1996 
Adamec Karel  1946 – 1948   Trojan Jaroslav  1981 – 1996 
Šinder Karel  1946 – 1947   Mirošník Bohumil  1975 – 1978 
Jičínský Karel  1947 – 1948   Jelínek Ladislav  1975 – 1976 
Odehnal Ludvík 1949 – 1952   Borkovec Pavel  1977 – 1977 
Vejmola Bedřich 1951 – 1955   Sedlák Bohumil  1980 – 1980 



Mička Josef  1951 – 1951   Pytlík Ivan   1971 – 1972 
Hamr František 1955 – 1955   Vymazal Alexej  1980 – 1981 
Herbrich František 1955 – 1971   Zacha Pavel   1979 – 1981 
Kundela Jaroslav 1964 – 1974   Čacho Jan    1975 – 1977 
Prchal Vlastibor 1964 – 1971   Kuchta Vilibald  1979 – 1979 
Nožička Karel  1964 – 1982   Necid Milan   1979 – 1982 
Jakub František 1964 – 1975   Procházka Tomáš  1981 – 1981 
Halva Jiří  1975 – 1982 
 

14. července 1991 byl zrušen název Sbor národní bezpečnosti a nahrazen novým 
názvem Policie České republiky. Od 1. 7. 2000 byla služebna v Měříně zrušena, neboť 
vydávání občanských průkazů přešlo na obecní úřady a provoz služebny v Měříně ztratil svoje 
opodstatnění, aby nadále zůstal v majetku ministerstva vnitra. Dalo by se předpokládat, že 
ministerstvo jakým způsobem nemovitost v roce 1966 nabylo, takovým způsobem ji opět 
vrátí měřínské obci – tedy bezplatně, opět převodem kmenového jmění. Bylo by to asi 
normální a spravedlivé. Bohužel, nestalo se tak. 
 V roce 2004 prodala Policie České republiky dům č. 113 „obálkovou metodou“ 
manželům Martině a Petru Bartuškovým, Měřín, Otínská čp. 38, kteří se tak stali majiteli 
nemovitosti. Po 70 letech se budova dostala do soukromých rukou.  
Rokem 2000 se uzavírá historie Četnictva, Sboru národní bezpečnosti a Policie České 
republiky v Měříně, která trvala 125 let. Byla to dlouhá cesta od Rakousko-Uherské 
monarchie až do dnešních dnů. Příslušníci této složky ministerstva vnitra prošli za ta léta 
různými režimy s různými názvy, různými uniformami, obdobími klidu, ale i léty složitými a 
nebezpečnými. 
 Úřadovna Policie České republiky skončila v Měříně snad navždy nebo na velmi 
dlouhé období. Jen různé zážitky veselé, ale i smutné a malé epizody z této doby zůstanou 
ještě hodně dlouho v ústním podání mezi lidem.  
 

Na závěr podávám jednu epizodu, kde se jedná o působení vrchního četnického 
strážmistra Martina Gajdosche, který působil v letech 1901 – 1918 v Měříně jako velitel 
četnické stanice. Ze vzpomínek pamětníků a ze zápisu obecní kroniky před námi vyvstává 
obraz zlého, bezcitného a bezohledného člověka, věrného služebníka Rakousko-Uherské 
monarchie. V době I. světové války se projevoval jako horlivý ochránce a zastánce prohnilého 
hroutícího se mocnářství. Zápisy v obecné kronice zaznamenal tehdejší kronikář, učitel 
obecní školy Emil Marek. 
 „Nejmocnějším a zároveň nejobávanějším člověkem za války byl měřínský vrchní 
strážmistr Martin Gajdosch /Gajdoš/, původem Slovák z Lednice, tuhý Němec, věrný 
služebník prohnilé monarchie. Lid se před ním přímo chvěl. Dovolené vojákům z fronty, 
podpory rodinám, válečným vdovám a různé příděly, o tom všem rozhodoval Gajdosch. A tak 
všemocný pan vrchní, jsa si vědom, že v jeho rukou jsou životy občanů nejen v Měříně, ale i 
na celém Měřínsku, a podle toho se choval. Věděl, že lidé ve své malosti nemohou 
podniknout nic, aby se zbavili tyranie. V plném blahobytu díval se z okna četnické stanice 
v Měříně /dnes opuštěný dům č.101 na náměstí, který patří měřínské obci/ na ubohé 
ustrašené občany, jak hladoví, šetří a shánějí, aby pana vrchního zásobili v dostatečném 
množství kuřaty, husami, zvěřinou, máslem, mlékem, sádlem, vepřovým masem a i kůžemi 
na kožichy. U pana vrchního bylo vždy všeho dostatek, až přebytky odprodával. Stačilo pouze 
vzkázat tomu či onomu sedlákovi nebo chalupníkovi nejen do Měřína, ale i do Dědkova, 



Blízkova, Černé, Chlumku, Meziříčka, Jersína, Otína, Pavlínova, který právě požádal o 
prodloužení dovolené pro syna-vojáka, aby mu poslal to, co právě rodina Gajdosche 
potřebovala. A již večer bylo vše na četnické stanici v Měříně. Dary, jako oběti bohům 
přinášeli nejen bohatí, ale i chudí. A tak lid nosil a dával mlčky, jen v duchu proklínal. 
Donucoval také obce a jednotlivce k válečným půjčkám. Nejvíce pronásledoval a pátral po 
vojácích, kteří uprchli z fronty, tzv. válečných desertérech, kterým se říkalo mezi lidem 
„zelený kádr“. 
 Dalším koníčkem pana vrchního bylo trestání lesních krádeží, dalo-li se tomu tak říkat. 
Chudí lidé chodívali do lesů v okolí Měřína, aby si posbírali spadlé „součky“ ze stromů, 
kterých bývalo po lesích dostatek. Svazovali si je do nůší, které nesli na zádech nebo vezli na 
trakařích k Měřínu. Za Měřínem často očekával tyto návštěvníky lesa opět pan vrchní. Koho 
dopadnul, musel dřevo dopravit zpět do lesa, odkud je tzv. ukradl nebo je odevzdat tomu 
majiteli, kterému patřil les. Většinou prý je lidé ale odnesli zpět do lesa. Místní obyvatelé už 
dobře znali „zvyklosti“ vrchního, a proto dopravovali ten „lesní pych“ po polích přes zahrady 
a humna do svých domovů. Vyhýbali se veřejným cestám, které Gajdosch často střežil. Ale 
ani tenkrát lidé neztratili humor a na vrchního složili posměšnou a jemu přiléhavou říkanku: 
„Já jsem si ten raneček na rameno dal, 
když jsem přišel k Měřínu, 
Gajdoš mně ho vzal.“ 

Největší strach z vrchního Gajdosche měli Měřínští mlynáři, /Potůček, Vodička, Hájek/ 
kteří nechávali „na černo“ lidem pár kilogramů mouky, hlavně početným a chudým rodinám. 
Byla válka a v prvé řadě musela být zásobena armáda. Na trh se dostalo velmi málo potravin. 
Nastala bída, „černý“ obchod kvetl, „keťasové“ měli ráj. Mlynáři byli domluveni již předem 
s lidmi, v kterou pozdní noční hodinu si mají přijít do mlýna pro nějaké to kilo mouky. Ze 
mlýna ale každý odcházel s obavami a strachem. Nikdo si nebyl jistý, že se najednou vynoří 
z noční tmy pan vrchní v přilbě a neprovede prohlídku. A takových „postižených“ nebylo 
málo. Mlynáři pak platili velké pokuty a zabavená mouka byla převedena „eráru“. 
 Zpráva, že došlo k pádu monarchie a vzniku Československé republiky, došla do 
Měřína až 29. října 1918. V obci nastala radost a jásot, že je konec válečným útrapám a vznikl 
samostatný stát. Večer téhož dne uspořádali občané průvod od hostince Antonína Koženého 
po městečku a skončili u fary. Zpívali novou státní hymnu a provolávali slávu samostatnosti. 
Ke shromáždění u fary promluvil farář P. František Čermák, který jménem občanů „pozdravil“ 
mladou republiku. Jediný člověk z Měřína, a to pan vrchní, nemohl pochopit, že tímto 
okamžikem nastal konec i jeho moci a snad ani nevěřil ve vznik republiky. Ještě 31. 10. 1918 
došel vyhrožovat faráři P. Fr. Čermákovi soudním stíháním za jeho vlasteneckou řeč 
k občanům před místní farou. 

V těchto dnech se také přihlásili ti, které pan vrchní nejvíce pronásledoval, byli to 
váleční sběhové. Houf válečných desertérů, které vedl bubeník z Pavlínova Peterka, přišli 
před dům vrchního Gajdosche. Buben měl Peterka ověnčený trikolorou. Panu vrchnímu 
„vybubnoval“ že „monarchie chcípla“ a že byl zřízen Československý stát. Ostatní pod okny 
pokřikovali: „Gajdoši, vylez ven, my tě vezmeme na nože“. Ustrašený pan vrchní najednou 
pozbyl všechnu odvahu a nadutost rakouského služebníka. Dům byl zamknut a pan vrchní, 
ani nikdo z rodiny, se neobjevil u okna. Bývalí vojáci ještě chvíli pod okny domu pokřikovali, 
užívajíce slov obhroublých a hanlivých na adresu Gajdosche. Za několik dnů v noci, za 
asistence četníků, se Gajdosch z Měřína odstěhoval do svého rodiště a byl penzionován. Tak 
skončil svoji kariéru všemocný pán Měřínska a věrný sluha monarchie a kletby občanů šly za 
ním.      Mgr.Oldřich Hnízdil –kronikář městyse 



O D P A D Y …………………………………. 
Každá koruna dobrá 
 
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst spotřeby 
elektrické energie v České republice za období let 1989–2005 činil osm procent, v oblasti domácností 
však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých úspor může dosáhnout i koupí nových, 
energeticky úsporných elektrospotřebičů.  
 
Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu 
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a o 62 % méně 
vody než průměrný model roku 1985. Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve 
srovnání s typickým modelem roku 1990. 
Podle průzkumu z letošního léta 99 % českých domácností vlastní alespoň jednu lednici, 50 % z nich je 
starší než pět let. Novou ledničku si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest až 
deset let. Kvůli poruše ji přestává používat 47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem 
nového, lepšího modelu. 
U praček je vybavenost domácností podobná, vlastní je 96 % z nich. Starších pěti let je 48 % praček.  
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si koupili 
spotřebič nový, energeticky úsporný. I když jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se 
kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje.  
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický štítek. Základní 
vodítko je označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro ty nejúspornější až po G. Štítek 
zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy a přináší i další užitečné informace (spotřeba vody, 
hlučnost apod.). 
 
Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič 
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým? 
Starou, ale ještě funkční lednici 13 % domácností někomu zdarma věnuje, osm procent prodá do 
bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič nějakým způsobem 
dál používá. 
Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde je možné 
vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností 3 900 obyvatel. Dnes jejím 
prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých žije přes 92 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou 
vytvořena především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POZOR ZMĚNA …….……. OBČANSKÉ PRŮKAZY …………………. POZOR ZMĚNA 

 
 Od 1.1.2012 se budou vydávat nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji  a 
také s kontaktním elektronickým čipem (dále jen „e-OP“). 
 
  Z tohoto důvodu bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu na našem 
úřadě v Měříně nejpozději do 30.11.2011. Mohou tak učinit i všichni ti, kterým platnost OP končí 
v měsící prosinci , lednu a únoru 2012. 
 
 Po 30.11.2011 se budou podávat žádosti o vydání nového občanského průkazu již jen ve 
Velkém Meziříčí, odd. občanských průkazů – 1.patro nad spořitelnou nejpozději do 14.12.2011. Od 
1.1.2012 k žádosti o vydání nového OP se již nebudou přikládat fotografie, ale budete foceni přímo 
na radnici ve Velkém Meziříčí. 
 Žádost o vydání nových cestovních e-pasů se nabírají ve Velkém Meziříčí nejpozději do 
19.12.2011 a poté až 2.1.2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klíče k velkomeziříčské bráně se po čtyřech letech vrátily do Velkého Meziříčí 

Oblíbenou a dnes již tradiční soutěž 4 klíče k velkomeziříčské bráně, která se letos konala už 
po devatenácté, po čtyřech letech vyhrálo domácí družstvo. Během čtyř disciplín neztratilo ani bod. S 
plným počtem 16 bodů tedy vystoupalo na příčku nejvyšší. Radost domácích byla veliká a soutěžní 
družstvo složené z hasičů Tomáše Mikiška, Ivy Jelínkové a manželů Jitky a Martina Plachetských v čele 
se starostou Radovanem Necidem obecenstvo odměnilo zaslouženým aplausem. Druhé místo se 12 
body obsadili soutěžící z Křižanova pod vedením starostky Marie Smejkalové, třetí byli z Velké Bíteše 
s místostarostou Tomášem Kučerou. Čtvrtí letos skončili Měřínští, kteří v předchozích třech ročnících 
odjížděli jako suverénní vítězové a klíče tak v Měříně skoro zdomácněly. Družstvo ale porážku pod 
vedením bývalé místostarostky Anny Oulehlové neslo statečně a s humorem. 

Čtvrté místo je také medaile,i když bramborová. Děkujeme touto cestou všem soutěžícím 
z Měřína. 
 

 

Měřínští putovali pohádkovým lesem 
Do pohádky se v neděli 2. října odpoledne vydali děti z Měřína a okolí. Tradiční cesta Pohádkovým 
lesem, na níž čekaly na děti pohádkové bytosti , startovala na Náměstí. Děti mohly u kostela, kde bylo 
jedno ze stanovišť, potkat Šmouly, na louce pod sjezdovkou princeznu Arabelu a její sestru, krysáky, 
piráty a další milá stvoření.. Během cesty účastníci plnili záludné úkoly či odpovídali na zvídavé 
otázky. V cíli u lyžařské chaty bylo pro všechny připraveno občerstvení.  
                Hezké počasí celé akci přálo, na pohádkové odpoledne se vypravilo  230 dětí s doprovodem.  
Aby se nenudili ani dospělí, byl pro ně připraven doprovodný program – jízda na průmyslovém 
motocyklu Rahier. Ten navrhl motocyklový závodník Ivo Kaštan z Velkého Meziříčí a vyrábí ho 
velkomeziříčská firma Agados. Jízda lákala nejen dospělé, ale také děti, které povozili jejich tatínkové.  
                Děkujeme organizátorům této velmi zdařilé akce, dospělým a mláděži z Kolpinga. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

           

Adventní koncert se skupinou Spirituál kvintet 
 
Kolping a římskokatolická farnost v Měříně pořádají dne 3.prosince 2011 v 19.00hod. v kostele sv. 
Jana Křtitele v Měříně, adventní koncert se skupinou Spirituál kvintet.Vstupné činí 150,-Kč. Výtěžek 
bude věnován na výstavbu farního centra v Měříně. Předprodej vstupenek bude v obchodě s obuví v 
Měříně u pí.Marie Pólové, od 4.11. 2011. Rezervace po telefonu u pí. Hany Pacalové –  
tel.: 731 712 530, e-mail: hana.pacalova@seznam.cz. 

mailto:hana.pacalova@seznam.cz


 

Okénko Mateřské školy Měřín 
 
   Zajímá Vás co nového se děje u nás ve školce? 
                 Mateřská škola v tomto roce má 4 plně obsazené  třídy  s celkem 96 dětmi.  Všichni  
zaměstnanci se snaží,  aby program pro děti byl co nejpestřejší, aby je zaujal a odnesly si  MŠ 
co nejvíce zážitků, poznatků a radosti. Snažíme se do programu školičky zapracovávat nové 
poznatky a nové způsoby práce  ze vzdělávacích  seminářů ,kterých se postupně účastní 
všechny učitelky. I naše  kuchařky ve   školní kuchyni  s novým vybavením  se snaží 
obohacovat jídelníček dětí  novými  zdravými pokrmy. 
                Kdo chodí pro své děti, či svá vnoučata do školky pravidelně , může pozorovat , jak 
se mění  výzdoba podle kalendáře, co všechno už děti dělaly a co je ještě čeká.  Nyní vládne 
všude na chodbách a ve třídách „ Podzim“ a  poslední týden podzimní  strašidýlka.  
           
 

 
 

  Jako v letech minulých  ,tak i letos probíhá soutěž ve sběru kaštanů „O kaštanového 
krále“.Kaštany nám vybírá naše paní školnice a má velkou radost jak přibývá plných pytlů . 
O vítězi se rozhodne v listopadu. 

V září a říjnu za námi přijela dvě divadélka s kouzelnými pohádkami  a  do konce roku 
nás čeká ještě další  pohádka a také Mikulášská nadílka i vánoční odpoledne s rodiči. 
 
 
                                                                                                                   Jana Jan 



 

Zprávy ze základní školy 

Začal nový školní rok a s ním i nové činnosti a aktivity, které kromě výuky v naší škole 

probíhají.  

Také v letošním roce bude v naší škole pracovat školní parlament a přinášet svoje názory a 

nápady na život ve škole. Jsou v něm opět zástupci 5. – 9. tříd, kteří se pravidelně scházejí ve školní 

kuchyňce. O těchto setkáních pak informují svoje spolužáky ve třídách buď ústně, nebo vývěskami na 

třídních nástěnkách. 

Na začátku září proběhl adaptační kurs pro 6. ročníky. Kvůli nedostatku finančních 

prostředků se letos uskutečnil přímo ve škole. Za novými šesťáky přijely pracovnici žďárského 

nízkoprahového klubu Ponorka. Prostřednictvím her a různých jiných aktivit se snažily o vytvoření 

kladných vazeb mezi spolužáky a o lepší začlenění nových žáků, kteří k nám přišli z okolních  škol. 

Ve středu 5. října 2012 se zástupci naší školy zúčastnili ve Žďáře nad Sázavou závodu 

v přespolním běhu. Akce se uskutečnila na tzv. Koukalově okruhu a trať měřila tři kilometry. I přes 

velmi chladné počasí se naši deváťáci v konkurenci více než stovky účastníků neztratili. Tomáš Benda 

z 9. A obsadil pěkné 6. místo. 

Začátkem října přijeli na školy pracovníci Záchranné stanice Ikaros, která se stará o nemocná 

či nalezená zvířata. Ve svém programu se zaměřili na představení několika velmi exotických zvířat, 

jako je chameleón, leguán, fretka či had škrtič. Děti si mohly zvířata pohladit a dozvěděly se mnoho 

zajímavostí o jejich životě i chovu. Vstupné, které bylo vybráno, poslouží na úhradu životních potřeb 

zvířat chovaných ve stanici. 

V úterý 18. října jsme navštívili divadelní představení Horáckého divadla v Jihlavě. Šlo o 

inscenaci komedie Rodina je základ státu. Všichni se shodli, že šlo o velmi zdařilou inscenaci. Herci 

svými výkony dokázali publikum přes dvě hodiny rozesmávat a bavit. Zápletka postavená na odhalení 

nemanželského syna ambiciózního lékaře byla jednoduchá, ale herecké výkony nás dokonale strhly.  

Po celý rok probíhá řada ekologických aktivit zaměřená na seznamování se s přírodou, jejími 

zákonitostmi a tajemstvími. Součástí tohoto vzdělávání jsou i exkurze. Jednou z nich byla návštěva 7. 

ročníků na Velkém Dářku. Proběhl zde projekt Seznamte se: Rašelina. Zábavnou formou se žáci od 

odborných pracovníků dozvěděli podrobnosti o rašelině, o jejím využití a možnostech zpracování. 

Škoda jen, že byla taková zima.  

Ve čtvrtek 20. října navštívil naši školu bývalý policista z Jihlavy pan Křoustek,  aby žáky 9. tříd 

seznámil s pravidly chování při styku s Policií České republiky. Žáci získali mnoho informací i 

praktických ukázek, jak se chovat při problémech a jak se do nich nedostat. Beseda byla doplněna 

ukázkami a videem z různých akcí, takže se všem líbila. Zvyšování právního povědomí je důležitou 

součástí vzdělávání. 

Hned v září byla v naší škole vyhlášena soutěž s názvem Jablkobraní. Na prvním stupni měly 

děti výtvarnou soutěž na téma jablka. Vyvrcholením byla ochutnávka jablečných závinů a vyhlášení 

toho nejchutnějšího.  Odborná porota v čele s vedoucí školní kuchyně p. Markovou vybrala jako 

vítězný závin Adama Janouška s maminkou. 



Pravidelné místo má ve školním kalendáři projektový den Poznáváme se navzájem. Každý 

vyučující nabídne žákům aktivitu, do které se mohou zapojit. Podmínkou je, že se ve skupině sejdou 

žáci všech ročníků, aby se lépe poznali a navázali spolu kontakty. Starší pomohou mladším a ti jim 

naopak svým chováním připomenou, že i oni byli před několika lety těmi bezradnými „prvostupňáky“. 

Děti mohly jet do ZOO, do kina, přinést si zvířata, číst si, vařit ve školní kuchyňce nebo sportovat. 

     Mgr. Iva Kolářová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prázdniny v kraji Vysočina ve školním roce 
2011/2012: 

 

   

Vánoční 23.prosince 2011 - 2. ledna 2012  

Pololetní 3. února 2012  

Jarní 27. února - 4. března 2012  

Velikonoční 5. a 6. dubna 2012  

Hlavní/velké 30. června - 2. září 2012  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F a r n í   o k é n k o 

Etické otázky 

 

    V naší společnosti se mnoho mluví o etických otázkách, které se týkají lidského života. Koncem 

loňského roku Španělský institut pro rodinnou politiku zveřejnil v Bruselu statistické údaje o počtech 

provedených interrupcí v Evropě. Ve 27 zemích EU se jich za rok vykoná více než jeden milion 200 

tisíc. V celé Evropě je to přes 2 miliony 800 tisíc. Státy s největším výskytem potratů provedených na 

požádání byly v posledních 15 letech Velká Británie, Francie, Rumunsko a Itálie. V EU jsou interrupce 

zakázány na Maltě, v Irsku a v Polsku. Ve 27 zemích EU se jedno těhotenství z pěti končí tímto 

nešťastným způsobem a jedna interrupce ze sedmi je provedena děvčatům mladších 20 let. A dále 

zpráva říká, že interrupce je na prvním místě nejčastějších příčin úmrtnosti v Evropě a předstihuje tak 

rakovinu, infarkt a autonehody. Je také jednou z hlavních příčin stárnutí populace. Tuto tendenci lze 

vyjádřit srovnáním, podle něhož v Evropské unii je osob starších 65 let o 6,5 milionů více než dětí do 

14 let. Příčinou této situace je krize hodnot, jak vysvětluje předseda italského Hnutí Pro život Carlo 

Casini. Vydávají a připravují se zákony, které závažným způsobem ovlivňují postoje lidí. „Zákony, 

které nechrání život anebo jej potlačují si nezaslouží náš respekt. Pokud občanské zákony uznají 

interrupci nebo euthanasii za právo, přestávají být opravdovými zákony společnosti a ztrácejí morální 

závaznost“ – řekl kardinál Cañizares a dále říká - není to občanská neposlušnost, nýbrž naopak: 

normální ochrana společnosti. Interrupce je jednou z největších nespravedlností. Podobně jako se 

dnes „stydíme za dobu otrokářství, přijde doba, kdy budeme litovat milionů interrupcí“, založených 

na „nelidských a protispolečenských zákonech“. Tehdy společnost pronikne velké zahanbení nad 

„zákonem ustanovenou kulturou smrti. Národ, který zabíjí své vlastní děti je národem bez 

budoucnosti“ – prohlásil kardinál.  Církev k těmto etickým otázkám vydala řadu dokumentů. 

V církevních dokumentech se říká:   

„Lidský život je posvátný Boží dar. Jen Bůh je pánem života od jeho počátku až do jeho konce. 

Nikdo a za žádných okolností si nemůže osobovat právo přímo zničit nevinnou lidskou bytost.“ 

Vzpomeňte na biblickou událost, kdy Kain zabil Ábela. Bůh říká Kainovi: Prolitá krev tvého bratra 

křičí ke mně. Budeš proklet a vyvržen ze země. Takovou kletbu přivolává každý vrah. Kdo chce žít, 

musí přát život i druhému. Jedinou výjimkou může být oprávněná sebeobrana. Jen kdo brání svůj 

život, není vinen vraždou, i když je donucen zasadit útočníkovi smrtelnou ránu. 

To se ovšem týká i nenarozených dětí, protože lidský život musí být chráněn již od okamžiku 

početí. Potrat není jen věcí matky a jejího práva na své tělo. Nenarozené dítě není její tělo. Nikdo 

nemá právo je zabít. Přímý potrat, ať už chtěný jako cíl, nebo jako prostředek, odporuje mravnímu 

zákonu. Už v nejstarších křesťanských dokumentech prvních staletí čteme: Nezabiješ zárodek 

potratem a nenecháš uhynout novorozeně. Církev chápe ochranu bezbranných nenarozených dětí tak 

vážně, že každého, kdo úmyslně provedl nebo nechal si provést potrat, považuje za vyloučeného ze 

společenství církve. Takový člověk v té chvíli stojí mimo církev, nemůže přistupovat ke svátostem, 

dokud nelituje svého skutku a nedosáhne zrušení trestu. Je nezbytné, aby lékaři i ostatní zdravotničtí 

pracovníci měli možnost odmítnout účast na umělém potratu či jiném úkonu, který by byl v rozporu s 

jejich svědomím, a to bez rizika diskriminace nebo postihu ze strany příslušného zdravotnického 

zařízení. Moderní medicína dosáhla velkého pokroku, z něhož máme všichni užitek. Avšak ne vše, co 

je lékařsky možné, je taky dobré a dovolené. Například vyšetření, kterým se má rozpoznat případná 

nemoc dítěte ještě před porodem, je dovolené. Má však směřovat k léčení, nikoli k potratu, a to ani 

kdyby se ukázala pravděpodobnost, že se narodí postižené dítě. Diagnóza se nesmí rovnat rozsudku 

smrti. Před 43 lety vydal papež Pavel VI. encykliku Humanae vitae, ve které varoval před odtržením 

sexuálního života od plození dětí, před umělou antikoncepcí i před nezodpovědným sexem mimo 



manželství. Odkaz papeže je stále více a více aktuální právě pro dnešní společnost, pro kterou se 

sexualita stala komercí, zábavou atd. Sex se odtrhuje od lásky a partner je degradován na pouhou věc 

či předmět, který je následně odhozen. Ale případné následky a odpovědnost za své chování už člověk 

převzít nechce v tu chvíli tu vzniká prostor pro velké zlo. Když za několik týdnů budeme vstupovat do 

doby adventní vzpomeňme, že tento čas nám připomíná příchod Boha v lidském těle mezi nás. Máme 

si uvědomit hodnotu života. Tyto čtyři týdny nám umožňují opětovně prožít čekání na Boha, který se 

stává tělem v lůně Panny Marie, Boha, který se stává maličkým dítětem; který chtěl prožít život 

člověka od početí, aby jej naprosto a v plnosti zachránil. 

 Kristus se stal člověkem jako my – kromě hříchu – a seznámil nás s důstojností a hodnotou 

každého člena lidské rodiny. Zemřel pro naše hříchy, aby nás společně shromáždil v jedné rodině 

Boží. Vyprošujme si i Mariinu laskavou přímluvu za nás, za naše rodiny a náš svět. 

.                                             P.Blažej Hejtmánek 

 

Z KALENDÁŘE FARNOSTI 
 

01.11.2011   Slavnost Všech  svatých 

02.11.2011   Vzpomínka  na všechny věrné zemřelé 

04.11.2011 Udělování svátosti nemocných  
14.11.2011   Prosebná pouť - Nový Jeruzalém po prvé v Měříně 

20.11.2011   Slavnost Ježíše Krista Krále – končí církevní rok 

27.11.2011   1. neděle adventní 

08.12.2011   Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

 

MATRIKY VYPRAVUJÍ 

                                       

KŘTY 
 

Zuzana Wasserbauerová z Pustiny                            04.09.2011                                                      

Julie Krčálová z Blízkova                                            02.10.2011 

Adéla Kourková z Milíkova                                         16.08.2011 

 
SVATBY 

 

Ruslan Maňkovsky a Lenka Hnízdilová z Pavlínova 

03.09.2011 

Jan Toman z Dolních Borů a Iva Kuřátková z Měřína 

17.09.2011 

Jiří Liška z Velkého Meziříčí a Lenka Trojanová z Měřína 
24.09.2011 

 
POHŘBY 

 

Jaroslav Simandl z Černé                        *1941     23.09.2011 



 

 

Krátké zprávy 

 

 V úterý 01.11.2011 na slavnost Všech svatých bude mše sv. večer v 18.00 hod. 

 Od úterý 01.11.2011 je možné si nechat zapisovat úmysly mší sv. na další kalendářní rok.  

 Ve středu při vzpomínce na všechny věrné zemřelé bude mše sv. večer 18.00 hod. 

 Upozorňujeme, že od středy 02.11.2011 se mění trvale čas této bohoslužby ze 17.30 na 18.00 
hod.. 

 V pátek 04.11.2011 by se při večerní mši svaté v 18.00 hod udělovala společně svátost 
nemocných. 

 V neděli 06.11.2011 bude odpoledne ve 15.00 hod na novém hřbitově dušičková pobožnost. 
 V neděli 27.11.2011 tj. na 1. neděli adventní proběhne při všech bohoslužbách žehnání 

adventních věnců, které si přinesete. 
 V neděli 27.11.2011 bude v 17.00 hod v našem kostele ADVENTNÍ KONCERT  -  Lidové školy 

umění Měřín. Srdečně jsou všichni zváni. 
 V sobotu 03.12.2011 bude v našem kostele koncert skupiny SPIRITUÁL KVINTET. Začátek je 

v 19.00 hod. 
 Ve středu 07.12.2011 v 18.00 hod. bude při mši sv.  mikulášská nadílka. Zveme všechny děti. 

 

O  d  p  u  s  t  k  y 

 

Odpoledne 1. 11. a celý den 2. 11. je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, 

přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (zpověď, sv. přijímání, modlitba na 

úmysl Sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a Vyznání víry. 

 

Od 1. 11. do 8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, 

přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za 

zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 

 
S V Á T O S T   N E M O C N Ý C H 
 
bude udílena při mši sv. 
v pátek 04.11.2011 v 18.00 hod  
ve farním kostele v Měříně 
 

Přijmout ji mohou vážně nemocní (nezáleží na věku) nebo starší lidé, i když se cítí celkem dobře. 

Možnost ke sv. smíření bude v pátek 04.11.2011 od 17.00 hod 

-------------------------------------------- 

 



 

Srdečně Vás zveme na prosebnou mariánskou pouť 

Nový Jeruzalém 
 

Program poutě: 1)růženec, sv. zpověď 

               2)koncelebrovaná mše svatá 

               3)adorace a sv. požehnání 

 

To vše na společné prosby a úmysly: 

 1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání               
2) o věrné a obětavé spolupracovníky kněží 
 3) o vzrůst víry v našem kraji                                     
 4) o pokoj a mír ve světě a v našich  rodinách       
 5) o život těla a duše pro všechny počaté děti                
6) na smír za hříchy celého světa 
 

Začátek v pondělí   14. listopadu  2011 v 17 hodin v kostele  sv. Jana Křtitele  v Měříně 

Hlavní celebrant a kazatel: P. Alfréd Volný, ředitel Teologického konviktu v Olomouci 

 

 
 

 

 

 

 
 

MĚŘÍNSKÝ ZPRAVODAJ 
 
Povoleno :  Ministerstvo kultury ČR – MK ČR E 11302 
Vychází   :  1 x za dva měsíce 
Vydává a tiskne : Úřad městyse Měřína, Náměstí 106, 594 42 Měřín 
Prodejné :  Doporučená cena : 8,- Kč včetně DPH 
Telefon/ Fax :  566 544 222 / 566 545 005 
E – mail :  sprava @merin.cz 

 

UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE :   15. prosince 2011 

 

 

http://www.vlachovobrezi.cz/search.php?rstext=all-phpRS-all&rsrazeni=priorita&rstema=8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
„Již 19 let na realitním trhu!“ 

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

www.realityvysocina.eu 
mobil: 777 636 157 

 
zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí 

vyhotovení znaleckých posudků o ceně nemovitostí 
(pro dědické řízení, daň z převodu nemovitostí na FÚ) 

stanovení tržní, obecné ceny (i pro dědické řízení) 
poradenství; právní servis; inzerce 

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

 
Z naší nabídky na prodej vybíráme: 

rodinný dům 2+1 se zahradou na ul. Vrchovecká ve Vel. Meziříčí 
(790tis. Kč, při rychlém jednání sleva na 690tis. Kč) 

- zděný byt 2+1 v os. vl. na ul. Čechova ve Vel. Meziříčí (970tis. Kč) 
dům na ul. Podhradí ve Vel. Meziříčí (2,2 mil. Kč) 

zděný byt 3+1 na ul. Zámecká ve Vel. Meziříčí 
garáž na ul. Záviškova ve Vel. Meziříčí (130tis. Kč) 

dům k podnikání v centru města Vel. Meziříčí (4,5 mil. Kč) 
dům k bydlení i rekreaci v Krásněvsi u Radostína nad Oslavou 

halu v průmyslové zóně ve Vel. Meziříčí (Jidášky) 
pozemky v průmyslové zóně ve Vel. Meziříčí (za ul. Třebíčská) 

rodinný dům v Jabloňově u Vel. Meziříčí 
historický statek v Kozlově u Křižanova (2,2 mil. Kč; možnost slevy) 

chalupu na celkovou rekonstrukci ve Svinech u Křižanova 
 

K pronájmu nabízíme: 
byt 2+1 v rod. domě na ul.  Mírová ve Vel. Meziříčí 

bývalé průmyslové prodejny v 1. patře (Blízkov, Doubravník,  Rozsochy, Jimramov, Sněžné, 
Bobrová, Bohdalov) 

kanceláře ve Vel. Meziříčí (Náměstí, ul. Hornoměstská, ul. Třebíčská) 
 

Připravujeme: 
prodej rod. domu ve Vel. Meziříčí (ul. Karlov) 

 

 
Mgr. Hana  S k l e n á ř o v á 

advokát 
Advokátní kancelář Malá Stránka 318/1, 594 01 Velké Meziříčí 

tel. č.: 566 524 748, mobil: 608 427 313, fax:  566 520 943, 
e-mail: hsklenarova@seznam.cz 

 
Úřední hodiny 

pracoviště Měřín 
budova úřadu městyse Měřín, Měřín 106 

pondělí 15,00 – 17,00 hodin 

mailto:hsklenarova@seznam.cz




 


