
 

 

 



 

 

Vážení občané, 

půl roku 2018 je téměř za námi a začíná nejkrásnější období roku. Pro děti jsou to 

nepochybně dlouho očekávané  prázdniny a pro jejich rodiče čas dovolených, odpočinku a 

nabrání nových sil do další práce. V Měříně však právě během prázdnin bude poměrně živo. 

Pokračovat budou práce na III. etapě zeleně na novém hřbitově úpravou místa třech 

křížů, výstavbou cest, přípravou ploch pro vysázení nové zeleně a vybudováním místa 

odpočinku. Dojde k úpravě zdi hřbitova, osazení opraveného plotu a brán, proběhne příprava 

pro výsadbu stromů před plotem a celková úprava parkovacích míst před hřbitovem. Starý 

hřbitov je prořezán, stávající stromy dostaly nové „vazby“ proti ulomení větví a práce tam 

jsou již dle projektové dokumentace u konce. Park v Pustině a před školou je připraven pro 

podzimní výsadbu.  

Od pondělí 18.6. byla uzavřena ulice Zabrána, začala demolice mostu přes řeku Balinku 

a  výkopy pro novou kanalizaci a vodovod. Poté bude po celé délce komunikace vystavěn 

nový chodník a nakonec položena finální vrstva silnice. Ukončení stavby je plánováno 

31.10.2018. Doprava firma Agro a jejich společností bude probíhat ulicí Zarybník po dobu 

oprav.  Na obou koncích ulice budou osazeny značky s omezením rychlosti na 30km/hod, 

zákaz stání po obou stranách  komunikace, pozor děti. V příštím roce bude následovat 

rekonstrukce povrchu této ulice dle aktuálního stavu vozovky.  

Na ulici Balinka byla ve třetí etapě dokončena 1. vrstva komunikace až k ulici Zabrána, 

během prázdnin dojde k dokončení výstavby chodníků II. etapy a v září položení konečné 

vrstvy asfaltu. V záři bude nový koberec  položen i na část ulice Pod Dálnicí v místech, kde je 

již vybudován nový vodovodní řad, na ulici Na Nivech, na ulici Otínská a před bývalou 

prodejnou Pramen. Firma Eon začne  pokládat kabelové propojení od Balinky ke škole. 

Průběh trasy je okolo nákupního střediska COOP, podél autobusových zastávek, pod silnicí 

602 a přes parkoviště u Kohouta ke škole. Během prázdnin budou osazeny čtyři místa 

pasivního odpočinku na trase naučné stezky. O průběhu všech akcí Vás budeme pravidelně 

informovat prostřednictvím infokanálu. Zprávy infokanálu si budete nyní moci zrychleně 

prohlédnout na stránkách městyse Měřín, v sekci Vyhledat:  Infokanál.  

Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál krásné teplé letní měsíce, pozval Vás na tradiční 

měřínskou pouť, kterou budou doprovázet různé kulturní akce, ať již tradiční výlety na 

fotbalovém hřišti, tak posezení s hudbou a občerstvením v místních malebných hospůdkách. 

V sobotu od 17,00 hod. Vám  v kulturním domě zahraje Jožka Šmukař s cimbálovou kapelou.   

Ing. Jiří Servít    

starosta 

 



Výpis  z jednání č.6 Rady městyse Měřína konané dne 25.4.2018 

( zkratky : MM – městys Měřín, RMM -  Rada městyse Měřín , SPÚ – Státní pozemkový úřad) 

1. RMM odsouhlasila program jednání.   
 

2. RMM provedla místní šetření o návrhu na umístění světelné informační tabule nad vstupní 
dveře do KD. 
 

3. RMM provedla místní šetření u… na základě jejich žádosti o odprodej dvora u jejich RD. 
Dvůr je dosud ve vlastnictví MM. RMM vyzve žadatele o dodání geometrického plánu. Po 
jeho dodání bude zveřejněn záměr prodeje. 
 

4. RMM  projednala znění žádosti na Státní pozemkový úřad Jihlava o směnu pozemků ve 
vlastnictví městyse Měřín v k.ú. Pustina u Měřína (3971m2) za pozemky ve vlastnictví 
Státního pozemkového úřadu v k.ú. Měřín (1872m2). Jedná se o směnu, kterou by měl MM 
získat do svého vlastnictví pozemky vedle Mateřské školy na její možné rozšíření. Rozdíl 
v ceně pozemků bude vypořádán finančně. 
RMM souhlasila se zněním žádosti a rozhodla předložit žádost ke schválení ZMM. 
 

5. RMM vzala na vědomí výzvu SPÚ na vyplnění tabulky o využívání pozemku p.č. 3381, který 
byl na MM převeden bezúplatně. Jedná se o pozemek mezi komunikací 602 a rybníkem 
Novým. RMM pověřuje úřad městyse poskytnutím informací. 
 

6.RMM projednala žádost E.ON Česká republika, s.r.o. o koupi pozemku pod zamýšlenou 
budoucí trafostanicí umístěnou nalevo od vjezdu k jídelně ZŠ. RMM rozhodla záměr zveřejnit 
a předložit žádost ZMM - nové p.č.442/2 o výměře 22 m2 v k.ú. Měřín. 
 

7. RMM projednala žádost MDDr. Lenky Šánové o ukončení platby nájemného za zubařské 
křeslo, z důvodů stáří křesla a vysokých nákladů na opravy. RMM rozhodla ukončit na základě 
dohody stávající nájemní smlouvu a uzavřít novou smlouvu o bezplatném užívání křesla s tím, 
že uživatel bude hradit veškeré náklady na opravy, revize a údržbu stomatologické soupravy. 
 

8.RMM projednala dodatek č. 4 k nájemní smlouvě s Lesním družstvem obcí Měřín, družstvo, 
o tom, že se plátci DPH mohou rozhodnout zda z příjmu z nájmu budou uplatňovat DPH. 
RMM rozhodla předložit dodatek č. 4 na jednání Zastupitelstva. 
 

9. RMM  projednala a vzala na vědomí zápis z výroční členské schůze LDO Měřín ze dne 
27.3.2018 a zprávu o kontrolní komise přednesené na této výroční schůzi. 
 

10. RMM  vzala na vědomí doporučení Úřadu práce k přijetí do zaměstnání p. …, a sdělení 
žadatele, že nemůže být přijet za zdravotních důvodů. 
 

11. RMM projednala zápis z jednání komise pro otevírání obálek na akci: Projektová 
dokumentace na Zázemí sportovního areálu Měřín. 
Nejnižší nabídku podal Ing. Urbánek David z Měřína za cenu 899.030,-Kč vč. DPH. 
RMM rozhodla předložit návrh na uzavření smlouvy s negativním stanoviskem z důvodu výše 
nabídnuté ceny na jednání ZMM. 
 



12. RMM projednala žádost projektanta Ing. Musila v zastoupení stavebníků … o souhlas se 
stavbou RD na p.č. 229/2 v k.ú. Pustina u Měřína a uložením zemních vedení přípojek NN, 
vody a kanalizace na p.č. 230/3 a využití sjezdu na p.č. 81/5. Jedná se o pozemek za 
sportovním areálem v Pustině. RMM rozhodla s navrženou stavbou souhlasit.    
 

13. RMM projednala 2 návrhy smluv předložených Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na 
poskytnutí financí na projekty na akce jichž je Svaz vodovodů  a kanalizací investorem:  

• „Měřín-lokalita Balinka IV.etapa“,……………………………….… 54.000,-Kč. 

• „Měřín-rekonstrukce vodovodu, dopravní terminál“……...54.000,-Kč. 
RMM rozhodla předložit návrhy smluv na jednání ZMM. 
 

14. RMM projednala 2 návrh předložené p. ředitelkou ZŠ Mgr. Hlávkovou na schválení 
dodatečného financování výměny ochranných sítí (135 055,-Kč) a obnovení lajnování 
(65.655,-) na školním hřišti v celkové ceně 200.710,- vč. DPH.  
RMM rozhodla návrh předložit na jednání ZMM. Stávající sítě budou použity pro potřeby 
městyse – hřiště Zarybník. 
 

15.RMM projednala žádost ředitelky Mateřské školy o schválení nákupu myčky nádobí v ceně 
55.539,-Kč. RMM rozhodla žádosti vyhovět 
 

16. RMM projednala nabídku p. Jana Halvu ze Stránecké Zhoře na zhotovení konstrukce 
zastřešení posezení před Měřínskou hospůdkou u Nedomanských za cenu 37.678,-Kč vč. DPH. 
Nabídka nezahrnuje pokrytí dřevěné konstrukce střešní fólií.  
Původní konstrukci si její majitel odvezl po ukončení jeho nájemní smlouvy na pronájem 
hostince. RMM rozhodla nabídku nepřijmout.      
 

17.RMM projednala žádost předloženou … o odkoupení pozemků p.č. 88/1 a 83/5 v k.ú. 
Pustina u Měřína ve vlastnictví MM. RMM rozhodla zveřejnit záměr prodeje obou pozemků.  
 

18. RMM projednala žádost … o prodej části p.č.383/5 o výměře 79 m2 – dle nového GP p.č. 
383/8 o výměře 14 m2 a p.č. 383/7 o výměře 65 m2 a žádost … o prodej části pozemku p.č. 
383/4 a /5 v k.ú. Měřín o výmře 80m2 – dle nového GP p.č. 383/6 o výměře 80 m2. RMM 
rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemků. 
 
19. RMM projednala nabídku na odkup pozemků p.č. 1354/2 o výměře 788m2 a p.č. 3383 o 
výměře 447m2 od … za cenu 160,-Kč/m2. RMM rozhodla nabídku předložit na jednání ZMM. 
 

20. RMM nominovala zástupce městyse Měřín do výběrové komise Krajské správy a údržby 
silnic Jihlava na stavbu „ Měřín, most, silnice …. Zabrána. Dle smlouvy zajistí Měřín dva 
zástupce a dva náhradníky. Výběrová komise proběhne ve středu 2.5.2018 od 10,00 hod. na 
středisku KSUS Jihlava. Zástupci: Ing. Servít + Ing. Pazdera .Náhradníci: Roman Hnízdil, Ivo 
Rohovský 
 

21.RMM vzala na vědomí položkový rozpočet  fi. Content, s.r.o. na vícepráce a méněpráce na 
akci: Měřín, lokalita Balinka III. etapa-inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD. 
RMM rozhodla příslušný dodatek č. 2 na nejbližší jednání ZMM.  
 



22. RMM provedla místní šetření na základě žádosti … o odprodej zahrádky p.č. 70 
v katastrálním území Měřín .., který vlastní. RMM rozhodla sdělit žadateli, aby předložil 
geometrický plán s oddělením části pozemku na chodník o šířce cca 2m.  
RMM rozhodla poté zveřejnit záměr prodeje. 
 

23. RMM  projednala upravený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene  mezi MM a 
GasNet, s.r.o. o položení vedení plynu u zdravotního střediska (přeložka) za jednorázovou 
úplatu 46.827,-Kč. RMM rozhodla smlouvu schválit a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 

 

USNESENÍ č.   2/2018 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 2.5.2018 v 17.00 hodin 

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
 
I. SCHVALUJE : 

1. Program jednání ZMM 2/2018. 
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 2/2018. 
3. Způsob prodeje pozemků v lokalitě Balinka III a IV – přímý  prodej jednomu žadateli , 

rozhodnutí losem mezi více žadateli o jeden pozemek. 
4. Prodej pozemků č.p. 178/17, 178/16, 178/15, 178/14, 178/23, 178/24, 187/49, 

1311/16, 1311/12,187/48, 1311/11, 1311/10,1311/8, 1311/7 a 187/45 v k.ú. Měřín 
dle podmínek vyhlášených při zveřejnění záměru prodeje pozemků pro výstavbu 
rodinných domků dne 13.3.2018. 

5. Bezúplatný převod pozemků p.č. 1341/1 o výměře 415 m2, p.č. 1341/3 o výměře 228 
m2 v k.ú. Měřín a p.č. 160/3 o výměře 864 m2 a p.č. 160/4 o výměře 190 m2 v k.ú. 
Pustina u Měřína formou daru. 

6. Podání žádosti na Kraj Vysočina o bezúplatný převod pozemků - část pozemku p.č. 84, 
1370/1, ostatní plocha, silnice, zastavěnou chodníkem formou daru. 

7. Podání žádosti o směnu pozemků v k.ú. Měřín na Státní pozemkový úřad Jihlava dle 
předloženého návrhu. 

8. Nákup pozemků  p.č. 1354/2 o výměře 788m2 a p.č. 3383 o výměře 447m2 v k.ú. 
Měřín do majetku městyse Měřín. 

9. Financování výměny sítí a lajnování běžecké dráhy na školním hřišti.  
10. Smlouvu mezi městysem Měřín a SVaK Žďársko na zpracování projektové 

dokumentace na akci : „Měřín – rekonstrukce vodovodu, dopravní terminál“ . 
11. Smlouvu mezi městysem Měřín a SVaK Žďársko na zpracování projektové 

dokumentace na akci : „Měřín – lokalita Balinka IV. etapa“ . 
12. Dodatek č.4 Nájemní smlouvy uzavřené 25.3.2010 mezi členskými obcemi LDO a LDO 

Měřín včetně uplatňování DPH u nájmu. 
13. Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č.14/2017 ze dne 30.6.2017 a Dodatku č.1 ze dne 

26.10.2017 s předmětem plnění : „Měřín, lokalita Balinka – III.etapa, Inženýrské sítě a 
komunikace pro výstavbu RD“ mezi městysem Měřín a fy CONTENT, s.r.o. Brno. 

14. Fixaci úvěru na Kulturní dům Měřín na dobu 5-ti let u ČSOB a.s. 



15. Celoroční hospodaření městyse Měřín a závěrečný účet městyse Měřín za rok 2017 
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního 
samosprávného celku – bez výhrad. 

16. Účetní závěrku městyse Měřín za rok 2017 a převedení výsledku hospodaření 
městyse Měřín za rok 2017 ve výši 12 269 441,13 Kč ve schvalovacím řízení do 
výsledku hospodaření předcházejících účetních období. Zisk hospodářské činnosti ve 
výši 67.882,19 Kč bude ponechán na účtu hospodářské činnosti. 

17. Rozpočtové opatření 3/2018/2ZMM  ze dne 2.5.2018 ve výši  823 216,- Kč. 
18. Na základě doporučení výběrové komise dodavatele veřejné zakázky na akci „ 

III/3518 Měřín – průtah a most ev.č.3518-1“ 
 
II. STANOVUJE : 

1. V souladu s ust.§ 67 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů , že pro volební období 2018 – 2022 bude do  Zastupitelstva 
městyse Měřín voleno celkem 15 členů zastupitelstva. 

 
III.BERE NA VĚDOMÍ  : 

1. Zprávu o plnění usnesení  ZMM 1/2018. 
2. Informace z jednání rady městyse. 
3. Zprávu kontrolního výboru. 
4. Zprávu finančního výboru. 
5. ZMM vzalo na vědomí informace o změnách v nájmu zubařského křesla. 
6. ZMM vzalo na vědomí Rozpočtové opatření  2/2018/1RMM ze dne 14.3.2018 ve výši 

180 587,- Kč. 
7. ZMM vzalo na vědomí informace pro občany k jednorázovému ukládání tříděného 

odpadu – sběr papíru ZŠ, mobilní sběr kovu SDH. 
 
IV. POVĚŘUJE : 

1. Radu městyse přípravou podkladových materiálu na užívání pozemků městyse 
fyzickými osobami na ulici Zarybník a případným majetkovým řešením. 

 
V. RUŠÍ  : 

1. Výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na akci „Zázemí sportovního 
areálu Měřín“ z důvodu nepřiměřené výše nabídnuté ceny. 

 
Ing. Jiří Servít, starosta v.r. 

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

USNESENÍ č.   3/2018 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 24.6.2018 v 17.00 h. 

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
 
I. SCHVALUJE : 

19. Program jednání ZMM 3/2018. 
20. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 3/2018. 



21. Fixaci úvěru na Kulturní dům Měřín na dobu 5-ti let u ČSOB a.s. – 1,33%. 
22. Smlouvu uzavřenou ve smyslu § 1746/2  zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku 

mezi městysem Měřín a SVaK Žďársko Žďár nad Sázavou na akci :“Měřín – 
intenzifikace a rekonstrukce ČOV.“ 

23. Prodej pozemku p.č. 178/22 v k.ú. Měřín dle podmínek vyhlášených při zveřejnění 
záměru prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domků dne 13.3.2018. 

24. Prodej části pozemku p.č. 442 –nově  p.č. 442/2 o rozloze 22m2 v k.ú. Měřín. 
25. Prodej pozemků p.č. 88/1 a 83/5 v k.ú. Pustina u Měřína. 
26. Smlouvu č.2057/21/18/21600.2-Mel-pu mezi městyse Měřín a Ředitelství silnic a 

dálnic ČR Praha na akci : „D1 modernizace – úsek 16 Exit 119 Velký Beranov – exit 134 
Měřín“ s podmínkou doplnění smlouvy o povinnost uvést místní komunikaci do stavu, 
v jakém se nacházela při zahájení prací. 

 
II. REVOKUJE : 

1. Usnesení ZMM č. 2/2018 I.14 ze dne 2.5.2018. 
 
III. POVĚŘUJE : 

1. Stavební komisi přípravou návrhu na umístění znaku městyse na budově kulturního 
domu ve spolupráci s projektantem stavby. 

 
V. NESCHVALUJE  : 
      1.   Umístění světelného poutače na budovu kulturního domu. 
 

Ing. Jiří Servít, starosta v.r. 
 

************************************************************************ 
Výpis z jednání č. 7 Rady městyse Měřína konané dne 16.5.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání.   
 

2. RMM projednala žádost o vyjádření k přechodné úpravě provozu při rekonstrukci silnice 
na Zabráně, Křiž II_354-Měřín křiž.III3491/číslo silnice II/602. 
RMM rozhodla požádat Krajský úřad Kraje Vysočina a KSUSV o poskytnutí informace, zda je 
v projektové dokumentaci k uvedené stavbě zahrnuto i zbudování již dříve požadovaných 
vjezdových ostrůvků. 
 

3. RMM opakovaně projednala 2 žádosti předložené Jiřím Melkusem, který zastupuje 
Ředitelství silnic a dálnic ČR.  Předchozí žádosti ze dne 4.4.2015 byly p. Melkusem doplněny. 
Všechny pozemky se nachází u dálničního podjezdu na komunikaci vedoucí od Třech mostů 
do Valchy. 

1 Nájemní smlouva na pozemky 1208 m2 za nájemné 24.160,-Kč/rok 
2 Smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku s pozdějším odkupem 

zastavěného pozemku, která byla doplněna v příloze č, 1 o popis pozemních úprav, 
které plánují na pozemcích MM realizovat.     

RMM rozhodla s Nájemní smlouvou souhlasit a pověřila starostu jejím podpisem.  
Smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku předložit ZMM k projednání.   



 

4. RMM  projednala  Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly o poskytování sociálních 
služeb v Měříně provedenou zástupci Kraje Vysočina dne 30.4.2018. 
Závěr kontroly: Bez nedostatků. RMM děkuje všem zaměstnancům, kteří se na tomto 
výsledku podíleli. 
 

5. RMM projednala žádost o finanční příspěvek 7.500,-Kč na Linku bezpečí, z.s., 
která poskytuje tel. pomoc dětem a mladým lidem. RMM rozhodla žádosti nevyhovět. 
 

6. RMM projednala žádost Rybáři Měřín.z.s. o výjimce z pronájmu  rybníka Nový na tradiční 
krajskou feederovou ligu FEEDER CLUBU Třebíč, dne 29.6.-1.7.2018. 
RMM rozhodla s žádostí souhlasit.  
 

7.RMM projednala 2 žádosti p. …: 
        1. Žádost o poskytnutí informací o tom, kdo vyhrál výběrové řízení na umístění atrakcí      
na tradiční pouti v Měříně v 2018 a za jakou částku. 
         RMM rozhodla informace poskytnout a pověřuje úřad městyse poskytnutím informací. 
       2. Žádost o zařazení do výběrového řízení na Pouť 2019. 
RMM vzala žádost o zařazení do výběrového řízení na vědomí. 
 

8. RMM projednala mailovou žádost p. … o pronájem domu v Měříně za účelem bydlení a 
pověřila místostarostu žadateli sdělit, že žádný obecní dům k pronájmu nemáme k dispozici. 
 

9. RMM  projednala návrh Smlouvy  o dílo s firmou AQUASYS spol. s r.o., Žďár nad Sázavou 
na akci III/3518 Měřín-průtah a most ev.č. 3518-1, (rekonstrukce silnice a mostu na Zabráně), 
dle které bude MM hradit náklady na chodník podél silnice  a rekonstrukci dešťové kanalizace 
na ulici Zabrána za cenu 1.289.981,- Kč vč. DPH. 
RMM projednala též Výzvu k součinnosti k uzavření smlouvy, kterou jsme obdrželi od KSÚS 
Jihlava. RMM pověřila starostu podpisem Smlouvy o dílo s firmou AQUASYS, s.r.o. 
 

10. RMM  souhlasila se žádostí manželů… o povolení vstupu na obecní pozemek za účelem 
postavení lešení při rekonstrukci fasády domu č.p. 110, Měřín na období V.-VIII/2018. 
 

11. RMM vzala na vědomí odstoupení p. Anety Hnízdilové z funkce člena komise pro výstavbu 
a rozvoj. Náhradníka RMM nebude jmenovat. 
 

12. RMM projednala žádost  p. .., o prodloužení nájemní smlouvy na byt ve III.NP radnice. 
RMM rozhodla smlouvu prodloužit o jeden rok, tedy do 31.5.2019. 
 

13. RMM  oznamuje na základě zákona 82/2015 Sb., Čl. II, Přechodná ustanovení, bod 9., 
změnu pracovního poměru ředitelky MŠ p. Jany Janů  na dobu neurčitou.  Dále oznamuje, že 
dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období počíná běžet další šestileté 
období dle zákona 561/2004 Sb., §166, od.3. 
 

14. RMM projednala žádost Povodí Moravy, s.p., Náměšť nad Oslavou o vyjádření k technické 
infrastruktuře v oblasti provádění údržby toku Balinky v prostoru od Nového rybníka po most 
na Zabráně, tedy cca 300 m, kde plánují  zpevňování břehů návozem lomového kamene na 
břehy. RMM rozhodla oznámit, že v uvedené oblasti nejsou žádné sítě ve vlastnictví MM. 
 



15. RMM projednala návrh světelné informační tabule nad vstupní dveře do KD a umístění 
znaku městyse Měřína na balkoně nad vchodem.  RMM rozhodla předložit tyto návrhy ZMM. 
 

16. RMM projednala strukturovanou nabídku firmy E.ON Energie, a.s. na dodávku elektřiny 
na rok 2019. RMM rozhodla nabídku přijmout. 
 

17. RMM pověřuje výběrem místního poplatku za stánkový prodej na místní pouti v červnu 
tohoto roku organizaci Rybáři Měřín, z.s. 
 

18. RMM schválila přijetí daru ZŠ Měřín od .. ve výši 52.820,- Kč. 
 

19. RMM rozhodla požádat Úřad městyse Měřín o povolení skácení suché lípy na p.č.29/1 
v k.ú.Pustina u Měřína – III. etapa obnovy veřejné zeleně. 
 

20. RMM rozhodla souhlasit s uzavírkou silnice na základě podané žádosti o povolení 
uzavírky silnice, zvláštního užívání silnice II/349 a žádosti o stanovení přechodného 
dopravního značení v rámci uzavírky silnice a vyznačení objízdné trasy u příležitosti konání 
místní pouti 24.6.2018. 
 

21. RMM projednala a schválila : 
- Směrnice městyse Měřín č.24/2018 O ochraně osobních údajů 
- Zásady ochrany osobních údajů, jako informaci občanům a veřejnosti o zavedení GDPR 
v městysi Měřín. 
 

22. Č.j.487/18, RMM projednala a schválila návrh Příkazní smlouvy č.12/2018 mezi Ing. 
Hanou Veselou a MM  na přípravu, zpracování  a vyhodnocení výběrového řízení na zakázku 
malého rozsahu na stavební práce “ Oprava místních komunikací v ul. Pod Dálnicí a Na Nivech 
a oprava zpevněných ploch v městyse Měřín“ “ za cenu 8.500,-Kč. 
RMM pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

23. RMM  projednala a schválila návrh Výzvy na provedení stavebních prací na akci “Oprava 
místních komunikací v ul. Pod Dálnicí a Na Nivech a oprava zpevněných ploch v městyse 
Měřín“ a stanovil komisi pro otevírání obálek  dne 13.6. 2018 v 10:00 hod ve složení: 
Předseda:  Ing. Jiří Servít 
Člen:     Ing. Jaroslav Pazdera 
Člen:     Jana Klímová 
Náhradníci: JUDr. Dvořák, A. Oulehlová, R. Hnízdil 
 

24. RMM projednala Žádost o podporu na 1 pracovní místo z Operačního programu 
Zaměstnanost na úpravu veřejné zeleně. Jedná se uchazeče  evidovaného na Úřadu práce . 
RMM souhlasila s podáním žádosti. Bude zřízeno nové pracovní místo na tuto činnost u 
městyse Měřín od 18.6.2018. 
 
*************************************************************************** 

POZVÁNKA 
na zasedání Zastupitelstva městyse Měřín, které se koná ve středu 27.6.2018 v 17.00 hod. 
v zasedací místnosti radnice.  Program bude zveřejněn na www.stránkách městyse a na 
úřední desce. 

http://www.stránkách/


OHLEDUPLNOST JE KRÁSNÁ VLASTNOST 

 Kdyby jste byli přítomni na předposledním zasedání zastupitelstva našeho městyse, 

vyslechli by jste si stížnost a následnou diskusi na téma ohleduplnost. A protože jste tam 

nebyli, pokusíme se Vám přiblížit o čem se také jednalo a co mnohé naše spoluobčany trápí.  

Stačilo by však opravdu málo, stačilo by totiž trošku ohleduplnosti. 

Ohleduplné je  :  
- Když řidič nenechává stát svůj automobil i několik dnů na odstavném pruhu ( viz. 

pruhy podél silnice II/602) nebo na parkovišti ( viz. náměstí u kašny), které mají 
sloužit všem, 

 

- když řidič, svého „motorového miláčka”  nezaparkuje v protisměru, na chodníku nebo 
na veřejné zeleni.  Zřejmě proto, že nemůže dojít pouhých 10 až 20 metrů do svého 
domu, obchodu, či na poštu , 
 

- když majitel domu, který si koupí auto nebo jich vlastní víc popřemýšlí o tom, kde svá 
vozidla bude parkovat. Měl by to udělat jako ostatní slušní a zodpovědní občané.  
Když přijede domů a ví, že autem již nepojede, otevře si prostě ta vrata nebo bránu a 
zajede si do svého dvora nebo průjezdu. Toto platí celoročně, ale hlavně v zimních 
měsících, kdy napadne sníh a chcete mít ulici nebo náměstí a parkoviště prohrnuty, 
 

- když drobné odpadky dáváte do odpadkových košů a nehodíte je na zem, 
 

- když třídíte odpad z domácnosti a při  větším množství vytříděného odpadu s ním 
zajedete na sběrný dvůr a „nervete“ jej do plného kontejneru, 

 

- když se staráte o i čistotu v okolí svého domu, 
 

- když při venčení svého „psího člena rodiny“ po obci máte v kapse igelitový sáček a 
v případě potřeby jej také použijete, 
 

- když ………………………… 
 

No a tohle, tohle je už neohleduplnost !!! 

 



 



 



 



 



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

Sdělení Úřadu městyse Měřín 
Úřad městyse Měřín tímto sděluje, že v návaznosti na platnou legislativu v ČR 

v oblasti ochrany osobních údajů, mohou být pořizovány fotodokumentace, audio a video 

nahrávky, které případně budou zveřejňovány v tištěných a elektronických médiích městyse 

Měřín a to ze všech společenských, kulturních a sportovních akcí pořádaných městysem 

Měřín.  Každý účastník na těchto akcích zároveň dává souhlas k možnému jeho zveřejnění 

v těchto médiích, jakož i dětí, za které zodpovídají v tomto souhlasu jejich zákonní zástupci 

 
 MĚŘÍNSKÝ ZPRAVODAJ 

Periodický tisk územního samosprávného celku 
Číslo a den vydání : 3/2018- 20.6.2018 
Povoleno :  Ministerstvo kultury ČR – MK ČR E 11302 
Vychází   :  1 x za dva měsíce nákladem 600 ks 
Upozornění :  texty neprošly jazykovou úpravou, kreslené obrázky – zdroj Google 
Vydává a tiskne : Úřad městyse Měřína, Náměstí 106, 594 42 Měřín 
   IČ : 00294799 
Tiskne :                     Vydavatelství Brázda , Hodonín 
Prodejné :  Doporučená cena : 10,- Kč včetně DPH 
Telefon/ Fax :  566 544 222 / 566 545 005   Email : sprava@merin.cz 
 

 
        Předpokládaná uzávěrka příštího Měřínského zpravodaje 4/2018  : 26.8.2018 

 



 

 

V knihovně bylo během května a června živo. Na knihovnické lekce přišly postupně všechny 

třídy prvního stupně Základní školy v Měříně, děkuji tak všem vyučujícím, že si v nabitém 

předprázdninovém programu našli čas a knihovnu s dětmi navštívili. Akce, která nás ještě 

čeká, je pasování prvňáčků na čtenáře a jejich slavnostní složení čtenářského slibu. Malí 

čtenáři budou obdarováni nejen průkazkou do knihovny, ale také knihou. Ty prvňáčkům 

daroval Spolek DivOchot Měřín, kterému tímto děkuji, že se rozhodl podpořit dobrou věc, 

jakou podpora čtenářství dozajista je.  

Během prázdnin můžete přijít do knihovny navštívit výstavu kolibříků. Nečekejte ovšem 

výstavu ptactva, jedná se samozřejmě o knihy, kterým se díky jejich malému formátu přezdívá 

kolibříci. Velikostí by neměly přesáhnout 10 cm, proto více než ke čtení bývají součástí sbírky 

nadšených bibliofilů. 

 

Novinky v knižním fondu 

Literatura pro děti a mládež 

Dětské čtenáře určitě potěší kompletní box prvních deseti dílů Deníku 

malého poseroutky, na sportovní fanoušky čeká kniha Encyklopedie 

fotbalu. Pro dívky jsou určeny knihy s hrdinkou Ellou Ella a její deníky. 

Literatura pro dospělé 

Zajímavým titulem je kniha Domácnost bez 

odpadu, která zaujme všechny, kteří se snaží chovat šetrně k přírodě. 

Z beletrie vybírám knihu české autorky Aleny Mornštajnové Hotýlek a 

knihu Letec ruského spisovatele Jevgenije Vodolazkina, který je 

označován za „ruského Umberta Eca“. Z klasické literatury upozorňuji 

na knihu Velký Gatsby Francise Scotta Fitzeralda nebo Zvířecí farmu od 

Georga Orwella. 

 

Během prázdnin zůstává půjčovní doba knihovny nezměněná, půjčujeme tedy každý čtvrtek 

mezi 13. a 18. hodinou. Aktuální informace můžete sledovat na webových stránkách knihovny 

https://knihovna-merin.webnode.cz/, kde je zveřejněn i nový seznam knih z výměnného 

fondu ze Žďáru nad Sázavou. 

Přeji všem krásné léto a pokud ještě nevíte, u jaké knihy budete odpočívat na dovolené, 

zkuste si přijít vybrat do knihovny!  

Na setkání s Vámi se těší        Lucie Čížková 

https://knihovna-merin.webnode.cz/
https://img-cloud.megaknihy.cz/239437-large/0e29a9c711b63d5b8590aa9d43b72c1c/encyklopedie-fotbalu.jpg
https://img-cloud.megaknihy.cz/307387-large/7d51853329cda19f247865f51a0c2db0/letec.jpg


 

Oslavy vzniku republiky si připomínáme výsadbami lip 

 

 Rok 2018 je ve znamení celorepublikových oslav, jak v souvislosti se 100 let od vzniku 

Československé republiky, tak i k 25. výročí vzniku samostatné České republiky. Stalo se již 

tradicí, že významná jubilea provázejí výsadby stromů. Tyto dřeviny nesoucí poselství jsou 

živými památníky a zároveň jedinečným symbolem připomínajícím naše národní dějiny. 

 Výsadba jubilejních stromů byla vždy pro obec důležitou akcí. Takové události obvykle 

přihlíželo početné publikum. Nejen správně provedená výsadba a následná péče je základem 

úspěchu. Aby se poselství, které takový strom dostal, přenášelo na další generace, je důležité 

u stromu umístit stabilní označení a provést řádný záznam do obecní kroniky. 

 Stromy republiky jsou u nás sázeny od roku 1918, vždy při příležitosti výročí. Velké 

pozornosti se těšil rok 1968, kdy byly vysazeny tisíce těchto stromů po celém tehdejším 

Československu. Další stromy připomínající naši národní svobodu či demokracii. 

 Rok 2018 je v tomto ohledu výzvou podívat se na již provedené výsadby a znovu objevit 

poselství těch stromů, u kterých byla tato informace zapomenuta. 

 Právě pro neznalost historických souvislostí není na tyto stromy někdy brán ohled, čímž 

se ochuzujeme o symboly naší národní identity. Tyto stromy si právem zaslouží pozornost, 

úctu a ochranu. Zapátrejme v kronikách a objevme zapomenuté velikány, ze kterých dýchá 

naše historie.1 

 Co se týká Měřína, tak první zmínky o výsadbě lipové aleje najdeme v obecní kronice 

v souvislosti se zdejším obvodním lékařem MUDr. Karlem Procházkou, který okolo roku 1890 

založil Okrašlovací spolek. Ten v prvních letech svého působení vysázel lipovou alej podél 

hlavní silnice, od školy k hornímu i dolnímu konci Měřína a také na náměstí. Po smrti Karla 

Procházky však spolek brzy zanikl a vysazování stromků se ujali členové Občanské besedy.  

Lípy podél silnice od hasičského skladiště ke škole vysázel v roce 1907 učitel V. Hiršberg. Další 

informace najdeme v roce 1927, kdy na jaře na náměstí a u hlavní silnice byly vysázeny další 

lípy a v zimě téhož roku bylo vykáceno 8 starých, nepěkně ořezaných lip u školní budovy a na 

jejich místo byly vysazeny jiné stromy. V roce 1931 uvádí měřínská kronika, že žáci 3. třídy 

měšťanské školy vysázeli na náměstí a podél hlavní silnice 23 lip. Některé však bohužel zaschly 

nebo byly později zničeny. 

 Co se týká „Lípy svobody“, tak první zmínku uvádí kronika v roce 1938, kdy dorost 

Československého červeného kříže při měšťanské škole dostal od obecního zastupitelstva 

povolení zřídit kolem „Lípy svobody“ malou zahrádku a upravit květinový záhon. Základy 

                                                           
1 RUDL, A. Oslavy vzniku republiky si připomínáme výsadbami lip. In: Kroniky a kronikáři. Praha: Mgr. Tomáš Hromádka, 2018, s. 
4.  



zdarma vyzdil zednický mistr František Lysák, cementové sloupky daroval František Řehák a 

laťky k plotu opatřil mlynář Alois Vodička. Natření plotu a úpravu květinového záhonu 

provedl dorost Československého červeného kříže v Měříně. O rok později, v roce 1939, 

z popudu starosty a učitelského sboru bylo tajně odstraněno oplocení a také tabulka na plotě 

označující lípu jako takovou. Bylo to z důvodu, aby Němci nebyli na lípu upozorněni a nezničili 

ji. 

 V loňském roce byla u měřínské „Lípy svobody“ provedena sonda, při které byl nalezen 

základ bývalého oplocení. Na povrchu základu byla objevena pálená cihla se značkou AKS 

(Antonín Kožený a synové). Na rohu kamene se zachovaly dva dráty z narychlo uražených 

sloupků, na kterých bylo původní dřevěné oplocení lípy. 

Mgr. Radka Klímová 

 

 

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

      

 
 Chraustenští z Malovar a Chraustenic 
1620 – Jan Rafael Chraustenský ustanovil, že se na měřínskou faru má dosazovat jen takový 
kněz, který by byl spravován českou konsistoří. Avšak prohraná bitva na Bílé hoře 8. listopadu 
1620 toto nařízení zcela zvrátila. Začala protireformace. Návrat obyvatelstva k původnímu 
vyznání velice podporovali nový majitelé panství, křesťanský rod Collalto et San Salvatore 
pocházející ze severní Itálie, který zkonfiskovaný majetek, panství černicko – rudolecké někdy 
kolem roku 1623 koupil za 68 000 zlatých. Podobným způsobem mu bylo zkonfiskováno 
v roce 1627 i panství Myslibořice, které bylo odhadnuto na 45 000 zlatých a bylo prodáno 
Jindřichovi z Náchoda. 
 
1620 – Měřínští sousedé se zřekli práva vařit pivo ve prospěch Jana Rafaela Chraustenského 
a zavázali se brát pivo z panského pivovaru v Černé. Jan Rafael Chraustenský z Malovar a 
Chraustenic na Myslibořicích a Rudolci věnoval občanům měřínským louku na pouštích 
„Ždírnovských a Světelských“ listinou datovanou na Myslibořicích dne 23. května 1620. Jsou 
to nynější lesy náležející sousedům zvané Ujatiny – neb také velká strana, dále Světlá, 
Staviště, Jersenského les a Pouště čili – malá strana. Pozemky tyto bývaly dříve louky a 
porostliny, kterých užívali majitelé domů a pozemků měřínských.   (kronika Měřína) 

 



1620 -  Dne 30. ledna přijel do Polné „zimní král“ Fridrich Falcký. Byl pohoštěn na zámku, kde 
očekával poselstvo moravských stavů, které do Polné dorazilo 1. února.   
Následujícího dne ráno král navštívil kostel, kde kázal jeho dvorní kazatel a po snídani 
odcestoval s moravským doprovodem kolem Dobroutova přes Kamenici, kde 2. února 
přespal, dál na Moravu.  
  Jan Rafael Chraustenský patřil mezi nejzámožnější moravské osoby. V čase povstání byl 
od stavů zvolen za rytířstvo do poselstva, které při uvítání krále Bedřicha Falckého mělo 
novému králi připomenout povinnost k zemi a přání moravského obyvatelstva. 
   Dne 1. října na sjezdu moravských pánů v Brně byla vyhlášena všeobecná branná 
povinnost a účast v boji proti spojencům císaře Ferdinanda II. Bylo tak připraveno osudné 
střetnutí na Bíle hoře dne 8. listopadu 1620. Osudová bitva skončila kapitulací a pokořením 
českých stavů.          
 
1620 -  V době povstání proti Ferdinandovi II. mělo rudolecké panství dva majitele. Horní díl 
s Rudolcem vlastnil Jan Rafael Chraustenský a náležely k němu vesnice: Rudolec, Bohdalov, 
Chroustov, Zhoř, Stáj, Arnolec a Nadějov. 
Dolní část vlastnil Pavel Mošovský z Moravětína a patřily k ní vsi: Černá, Měřín, Blízkov, 
Dědkov, Milíkov, Kyjov, Jersín a Chlumek. Je možné, že dolní část panství rudoleckého byla 
jen dočasně pronajata. 
Tato informace je velice podivná neboť Jan Rafael Chraustenský v roce 1620 dělal v Měříně a 
Černé různá, významná majetková rozhodnutí, která by jistě nemohl dělat, pokud by 
měřínsko nevlastnil. Na jeho různá obdarování v Měříně jsou dochovány v archívu originální 
listiny. 
1621 – Jan Rafael Chraustenský ještě 8. listopadu na zámku v Černé svolil k prodeji dvou 
domů v Měříně. 
   Jan Rafael Chraustenský žádal nového panovníka Ferdinanda II. Habsburského o 
milost s odůvodněním, že je nemocen, ale nebylo mu vyhověno. Všechen jeho majetek byl 
odhadnutý na 130 883 zlatých. Ze svého velkého majetku snad dostal jen chatrný dům ve 
Vrbici poblíž Čejkovic na jižní Moravě a devět čtvrtin vinohradu. Tento majetek dostal je 
proto, že se před císařem snížil a císaře požádal o prominutí. 
 
1624 – Jan Rafael Chraustenský žil již ve Velkém Meziříčí, kde se mu 30. listopadu 1624 
narodila dcera Eliška Polyxena. Podle Ottova slovníku naučného žil již také v roce 1624 
v Třebíči.                         (Mgr. Oldřich Hnízdil – Černá, Milíkov str. 40) 
 
1625 – Myslibořice byly zkonfiskovány a následně prodány za 52 000 zlatých Jiřímu hraběti 
z Náchoda. V té době sestávalo toto panství z městečka Myslibořice se zámkem, dvorem, 
ovčínem, pivovarem, zahradami a se vsí Lhotou s dvorem a ovčínem, dále z Klučova, Lipníku, 
Štěpkovic, Lesonic, Milotic, Štěpánovic, Petrůvek a z desátku z Bohušova a Zárubic. 
  
1629 – Jednou z posledních zpráv o Janu Rafaelu Chraustenském je informace o tom, že se 
v roce 1629 musel odstěhovat do Uherské Skalice. Jako vyhnanec i se svojí rodinou v cizině 
jen živořil. Ve Skalici se manželům Chraustenským narodilo další dítě.  



 V říjnu 1633 poníženě žádal císaře Ferdinanda II. o povolení opětovného návratu do 
vlasti: „v kterejž zrozen jsem, a do přátelích svých do jistého času, aneb Vaší c. k. milosti vůle v obydlí 
zůstávati a s svými dítkami malými kus chleba jmíti a tak se obživovati mohl.“  

 Jeho ponížené žádosti však nebylo vyhověno. Poslední informace o Janu Rafaelu 
Craustenském uvádí, že v roce 1639 dům v Uherské Skalici ještě stále vlastnil a kde také asi 
zemřel. 
 
Zatím trvalou památkou na Jana Rafaela Chraustenského je zámeček v Černé a zámeček 
v Rudolci, který ale několikrát vyhořel a byl hodně stavebně pozměněn. Podle kroniky Flesarů 
měl za Chraustenských uvnitř krásnou freskovou výzdobu, kterou nechali noví majitelé 
Collaltové seškrabat (škoda).  
 
Podle dochovaného podpisu se ještě i v roce 1620 Jan Rafael psal jako Chraustenský. 
 
První Chraustenský na Moravě Václav se dožil asi 60 roků stejně jako i poslední Jan Rafael 
Chraustenský. Ostatní Chraustenští umírali velice mladí. Většinou se nedožili ani 30 roků 
života. 
 
Jan Rafael Chraustenský z Malovar a Chraustenic na Myslibořicích a Německém Rudolci držel 
v Třebíči dům č. 102/1 v Haskově ulici. Zemřel v roce 1645, jakož vysoký důstojník švédský 
prý v Měříně, kamž na návštěvu svých příbuzných přišel a jest prý v kapli matky Boží 
v tamním kostele pochován.              (Vlastivěda moravská – Třebíčský okres) 

 
  
 

 
Báseň sepsaná na správce polenského panství Václava  
 Chraustenského z Malovar  a Chraustenic v roce 1538 
 
 
Léta  oc XXXVIII na den svatého Martina 
stala se jest na Polné novina 
kteráž až dávno slyšána 
teprv se nyní zjevila … 
Za kterůžto lidé chudí na panství Polnickém slyšíc 
Pána Buoha prosili 
ať by v tom uslyšáni byli 
majíc mnoho sužování 
od daních, berní, celých rokuóv bez přestání 
za to Pána Boha prosili 
aby těch správcí  a uředníkuov zbaveni byli 
Neb za pana Václava Chraustenského 



stalo se jim mnoho zlého 
kterejž vymyšlel na ně berně, 
aby je trápil tajně i zjevně… 
I pravíce, v tom pána svého litujíce 
na mysli majíc Myslibořice, 
usilujíc o ně, což muože nejvíce 
ač v tom trpěly páně Trčkovy měšce – 
Střítež i jiné vesnice … 
Týž vidúce, že se jim peněz nedostává 
musela tu býti jeho rada 
a řkúc: „Pane, chci vám radu dáti, chcete-li Polnou prodati, 
pan Karel z Rychmburku ukáže k nám štědrú ruku, 
že vám dá tisíc padesáte – za to ji jinému neprodáte …!“ 
Chudí lidé to uslyšeli, Pána Buoha za to prosili: 
„Nercili padesáte tisíc 
ještě půjčíme panu Karlovi dvakrát víc, 
abychom Chraustenskýho mohli zbaveni býti …“ 
Tu pan Jan Trčka z Lipé nejsa člověk chytrý 
teprv na srdci litoval, 
že jest sobě Chraustenského kdy za radu bral … 
Pan Chraustenský tu stál, těch lidí a zámku postupoval, 
a řkauc: „Nestarejte se, milý pane, nyní Polné postúpíme, 
z toho dluhy zaplatíme: vězte, že jsme za Střítež peníze brali, 
z toho úroky a dluhy spravovali …!“ 
Chudí lidé tu stáli, pána svého v tom litovali 
a řkúc: „Bude-li dýle jeho rady poslúchati, 
mušíť se pan Trčka v hlavě dráti… 
neb kdyby to jeho Milost pán z Pernštaina znal, 
jistě by jeho prvé při sobě rád choval. 
Ale trefil svuoj na svého, těžce uhonie podruhé takového…“ 
Ale můž ty rozumy každý jeho znáti, 
že chytrosti neměl v Brně kde bráti, 
však se před panem Trčkú chytře opatřil: 
ať by jeho potom viniti nemohl, žádal od něho list pod pečetí, 
chtěl-li by ho potom kdo viniti, 
a řkúc: „chcete-li mé rady, pane, poslúchati, 
chci vám z těch dluhuov pomáhati.“ 
Na pána chytře šel, na sedláky tauze třel, 
aby pánu po několika kopách groších půjčovali, 
zase sobě po groši při úroku vyráželi, 
řka: „Udělá vám pán na to listy, že vám nebudau velmi jisty.“ 
Trefil se k tomu rychtář z Hrbova 



pověděl tato slova: „Pomiete na mě sousedé milí, 
byť vám ty peníze vráceny byly.“ 
Stál tu rychtář z Záborného, 
neodpověděl k tomu slova horlivého… 
řka: „Co chce pán míti, mušíme vuoli jeho naplniti, 
bychom měli krav ze dvora zbýti, 
nechť nás drau, co mohau nejvíce, ať nám nezůstane ani slepice.“ 
Tak mu pan Chraustenský z dluhů pomuože, když nás vysse (vysaje), 
jako had žábu z kuože. 
Víte, že nemuože býti než chraust chraustem, 
a v koňským lejně hustém tak jest dlúho brčel 
a velmi z lipnické polévky ztučněl: 
pomníme tomu časy, že se na nie ježily vlasy. 
Ale nyní panský kvasy, což muož nejvíce, 
děkujíc panu Trčkovi, že mu dal za službu Myslibořice, 
chtíc mu raditi, což muož nejvíce. 
Svítí Myslibořice – lípe nežli Pardubice, 
kdyby nebylo Polné a Lipnice, nesvítily by tak Myslibořice, 
ať by zbyl i Lipnice, a tak nezůstane mu než Humpolec 
při něm některá kopa ovec, i z toho udělá na Myslibořici krovec. 
A protož vy páni mladí, kteříž míváte služebníky, rady, 
když se ženíte „Jižť na tom dosti“, tak vy mníte. 
Nehleďte na jih pěkné řeči, přilož k svému statku každý sám péči: 
hleď do kuchyně i do pivnice, kam se procházejí pečeně i slepice. 
Spravujíce slušnú měrú, a tak z tebe dlužníci sukni nezderu, 
ani statku bude třeba prodávati, ale od jiných budeš kupovati, 
děkujíc Pánu Bohu, že nemáš mnoho dluhuov. 
A protož všemohúcí Pán Buoh budiž z toho pochválen, 
že jest od nás sedlákov ten chraust zdálen …! 
By bylo toho na dlúze, věčná naše núze 
k tomu psota neb bída, berně každý den, 
neb na Myslibořice robota … 
Pokudž bylo za pana Bočka, neobdržela se na rynku kovaná kočka: 
pobravši od měst pivovary i mlýny, ledva vycházejí z Polné pro nůzi 
dejmy. 
A protož se svých hříchů kejme 
a za pana Karla, pána svého, pána Buoha žádajme, 
aby pan Buoh ráčil jemu dáti svuoj lid ke cti a chvále spravovati, 
nedopustil auředníkuov  jich tak těžce dráti…! 
Ale Chraustenskému, pane Buože, buď sám pomsta jemu, 
však se tobě poraučíme, žes nás uslyšel, milý Pane! 
Panu Trčkovi nedáváme viny, kdyby měl auředníky jiný, 



 
kteříž by jeho tak nešálili, byli bychom se dobře měli … 
Protož dobře by bylo, aby se páni sami nelenovali 
a k svýmu přihlídali, 
aby jiní jim pod jmínem páně nebrali a lidi mu nechudili 
a páni u lidí za posměch a chodci nezuostali… 
Prosím, kdo to bude čísti, neračte nám za zlý míti – 
již jsauc svobodni, mušíme vám předešlé nouze ukázati…! 
Nuž my uzralá rota, kterýchž se přidrží nás psota, 
psali jsme v Brodě - sedíce na schodě…. 
P w v S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Na začátku 17. století si Chraustenští postavili v Černé nový zámeček. 

 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náhrobní kámen dítěte Karla Chraustenského je zazděn vpravo u oltáře kostela sv. J. Křtitele v Měříně. 
Nápis na náhrobním kameni: LETA 1587 WAUTERO PO SMARTI PANOIJ UMRZEL UROZENIJ 
PAN KAREL CHRAUSTENSKIJ Z MALOVAR Z CHRAUSTENIC KAIZ DUSSIJ JE MILOSTIW 
BUH AMEN. Tento náhrobek byl náhodně nalezen při opravách kostela začátkem 20 st. 
Jediný viditelný dětský hrob v měřínském kostele je umístěn před vstupem do kaple P. Marie. 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V kostelní kapli P. Marie je pohřben rytíř Jan Chraustenský z Malovar a Chraustenic na Myslibořicích a 
Rudolci, který zemřel ve věku asi 31 let v roce 1597. Vedle jeho hrobu stojí u zdi mramorový náhrobní kámen, 
na kterém je vytesán v životní velikosti ve zbroji. V pravé ruce drží štít, na kterém je vytesán erb 
Chraustenských z Malovar a Chraustenic. U hlavního oltáře je zazděn náhrobní kámen jeho syna Karla. 

 
 Pokus o seřazení informací z dostupných zdrojů a o malé nahlédnutí do osudů 
šlechtického rodu Chraustenských se pokusil sestavit v roce 2017  
         Jiří Toman Měřín, Černická 376  
 



 

Dne 3.6 probíhal Dětský den v Pavlínově, kde jsme ukázaly naši techniku a na konec 

akce jsme těm nejmladším nastříkaly kopec pěny. Jako každoročně byl náš sbor požádán o 

ukázku ve školce Jersín, akce se opět vydařila. 

Vlivlem častých děštových přeháněk, byla jednotka umývat ulici Zarybník 2krát.  

 

Zásahy: 

15.5 Požár- stromu Frankův Zhorec 

Příkaz:16:39 

Výjezd:16:45 

Jednotka po příjezdu nezasahovala, požár byl uhašen. 

 

22.5 Požár- čidlo EPS Lidl, Stran.Zhoř 

Příkaz:14:02 

Výjezd:14:10 

Jednalo se o planý poplach. 

 

30.5 Požár-Biona Jersín-Námětové cvičení 

Příkaz:9:03 

Výjezd:9:08 

Jednotka zasahovalo v dýchacích přístrojích  a hledala pohřešovanou osobu.Po příjezdu HZS 

Polná se řídila pokyny VZ. 
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RYBÁŘI MĚŘÍN SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT 

29.6. – 1.7.2018 k rybníku Nový, kde se konají feederové 

závody AWA SHIMA. 

Představí se profesionálové ve svém oboru. 

Občerstvení bude připraveno,  

 

 

 

RYBÁŘI MĚŘÍN POŘÁDAJÍ 

Dětské rybářské závody na rybníku Nový - neděle 2.9. 2018 
Startovné 100 Kč 

Prezentace:  6-7 hod.  Rybolov: 7-12.00 hod. 

Vyhlášení výsledků a předání cen: 12.30 hod. 

Závody dospělých Měřínský kapr 6.ročník  -  sobota 8.9. 2018 

Startovné 200 Kč 

Prezentace:  4-6hod.  Rybolov 6-12.00 hod. 

Vyhlášení výsledků a předání cen: 12.30 hod. 

 

Informace: p. Jurek 732471448, p. Plešák  606789856 

Občerstvení pro všechny  účastníky zajištěno. 

www.rybarimerin.cz 
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Hlaste se již nyní do Školy umění :-) 

 
Škola umění v Měříně již zahájila příjem přihlášek pro školní rok 2018/2019.  
Děti i dospělí se mohou hlásit do těchto oborů: 
 

• Hra na elektrické klávesy 

• Hra na flétnu 

• Hra na klavír 

• Hra na kytaru 
 

• Anglický jazyk  

• Německý jazyk 
 

• Logopedie 
 
 
U výuky jazyků si můžete vybrat individuální či skupinovou výuku,  
dopolední či odpolední hodinu i délku lekce.  
 
Podrobné informace, přihlášku a ostatní aktuální informace naleznete na našich nových 
webových stránkách www.sum-merin.cz nebo volejte pí Kaštanové  
na tel. číslo 774 107 208.  
 
Těšíme se na Vás 14. září v 16 hodin na zápisu :-) 
 

Hledáme lektora / lektorku 
 

Do Školy umění v Měříně, z. s. od září přijmeme nové kolegy na výuku hry na flétnu a 
hry na kytaru. Podmínkou je láska k hudbě a radost z práce s dětmi. Skvělá možnost 
přivýdělku k MD i při studiu. 
 
Více informací na tel. 774 107 208, nebo e-mailem skolaumeni@seznam.cz. 
 
Těšíme se na spolupráci! 
 
Škola umění v Měříně, z. s.  
594 42  Měřín 
skolaumeni@seznam.cz 
www.sum-merin.cz 
Tel.: 774 107 208 

http://www.sum-merin.cz/
mailto:skolaumeni@seznam.cz


 

 

V květnu se konal zápis do MŠ. Zapsáno bylo 25 dětí a všechny jsme mohli přijmout. 

           Během posledních dvou měsíců jsme ve školce měli pestrý program. Navštívilo nás 

Planetárium z Brna , s hvězdnými pohádkami a seznamovali děti s planetami ve vesmiru 

kolem nás.  U školky jsme trénovali základní dovednosti jako je jízda na koloběžce, na kole i 

chůze po přechodu.        

              Na školním výlet  se vypravily třídy nejmladších dětí do ZOO Jihlava  a starší třídy  

navštívily Bílou paní na Pernštejně.  Svátek  dětí se nesl ve znamení karnevalu s p. 

Řezníčkem z Radia Vysočina a jeho hostem.  

               Na školce proběhla také kontrola České školní inspekce. 

 22. června  se konalo slavnostní rozloučení s předškoláky. Program ve spolupráci s MŠ 

Měřín, městysem Měřín a  Sdružením historického šermu Bellátor, zorganizovali rodiče dětí.  

Pasování školáků se konalo na naší  školní zahradě.  Děti na cestu do základní školy obdržely  

od Městysu  Měřín  balíčky se školními potřebami.  O pohoštění se postarali rodiče i naše 

šikovné  paní kuchařky. 

             O prázdninách bude probíhat v školce oprava hlavních rozvodů vody.         

Na závěr roku chci poděkovat všem  zaměstnancům školy i zaměstnancům  Městysu Měřín, 

kteří nám celoročně pomáhají. Závěrem chci  připomenout všem rodičům , že MŠ bude 

v období letních prázdnin uzavřena od 14.7. do 31.8. 2018 a rodičovská schůzka se koná 

29.8.2018 v 15.00 hod v MŠ.                                                                                          

          

    Všem dětem i jejich rodičům přeji krásné prázdniny.  Jana Janů 
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Zprávy ze základní školy 

Čím budu? Jaká profese je pro mě ta nejlepší? Čím se řídit při volbě povolání? To jsou 

jen některé otázky, které si kladou ti, kterým se pomalu blíží konec povinné školní docházky. 

K jejich zodpovězení by měla napomoci návštěva Informačního poradenského střediska při 

Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou. Pravidelně sem zajíždějí žáci 8. ročníku. Letos se tak stalo 

19. dubna. Většině zúčastněných byly jejich otázky kvalifikovanými pracovnicemi 

zodpovězeny. Další práce na volbě povolání bude následovat ve výchově k občanství a 

v pracovních činnostech. 

Žáci devátých ročníků v pondělí 14. května navštívili informační centrum jaderné 

elektrárny Dukovany. Průvodci, kteří zde pracují, poskytli zasvěcený výklad o elektrárně a 

jaderné energetice. Na modelech se seznámili s reaktorem, reaktorovým blokem, ukládáním 

použitého paliva a jinými technickými informacemi. Zhlédli film o energii a prohlédli si modely 

celé elektrárny i některých zařízení. Toto vše jim umožnilo udělat si reálnou představu o 

fungování jaderné elektrárny. Před exkurzí se s touto problematikou podrobněji seznámili 

v hodinách fyziky, takže pochopení některých termínů pro ně nebylo tak obtížné. 

V úterý 15. 5. se uskutečnilo okresní kolo atletických závodů Pohár rozhlasu. Utkali se 

mezi sebou chlapci a dívky 8. a 9. ročníku. Soutěž mimořádně zavítala do Měřína z důvodů 

stavby na atletickém stadionu ve Velkém Meziříčí. Přijelo k nám 10 chlapeckých a 10 dívčích 

družstev o maximálně 12 členech. Závodilo se v disciplínách: běh na 60m, skok do výšky, skok 

do dálky, vrh koulí, vytrvalost 800m dívky / 1500m chlapci a štafety 4x 60m. Z každého 

družstva bodovali vždy dva nejlepší v dané disciplíně a lepší štafeta. Ve velké konkurenci se 

naši žáci neztratili a ve výsledku vybojovali pěkná umístění. Družstvo dívek vybojovalo krásné 

6. místo. První skončily dívky z gymnázia Velké Meziříčí. Družstvo chlapců skončilo na 

výborném 2. místě hned za vítěznou ZŠ Školní Velké Meziříčí. Závodníci si užili krásné 

sportovní dopoledne, kterému přálo i počasí. V této souvislosti bychom rádi poděkovali 

Úřadu městyse Měřín za finanční podporu při revitalizaci povrchu atletického závodiště za 

školou.  

 Také letos jsme navštívili v rámci poznávání nových míst Vídeň. Tradičně jsme si prošli 

historické centrum bývalého hlavního města habsburského mocnářství. Mohli jsme 

obdivovat sídlo císaře, katedrálu sv. Štěpána nebo vídeňský orloj. Ten se – mimochodem 

řečeno – s naším pražským nemůže měřit. Zbytek odpoledne jsme strávili v zábavním parku, 

který je pro některé hlavním cílem zájezdu. Povozili jsme se na atrakcích, koupili si zmrzlinu 

a drobnosti pro rodiče a pak hurá domů. 

V pátek 25. 5. proběhla v tělocvičně a přilehlých prostorách akce pro žáky 3. ročníku, 

kterou uspořádali příslušníci Policie ČR a členky Českého červeného kříže. Děti byly rozděleny 

do několika skupin a postupně obcházely stanoviště, kde plnily zadané úkoly. Všechny byly 

zaměřeny na prevenci dětských úrazů. Ve středu 30. května přijel do naší školy preventista 



Policie ČR z krajského oddělení, aby přednesl žákům 8. ročníku informace o právní situaci 

mladistvých. Přednáška se jmenovala Bude mi patnáct a snad budou informace v ní obsažené 

pro naše osmáky přínosné.  

Tradiční akcí pro deváťáky je návštěva Parlamentu ČR. V hodinách výchovy k občanství 

se již od šestého ročníku učí rozdělení moci v ČR a v devátém ročníku mají možnost si 

prohlédnout prostory, kde vznikají a jsou schvalovány všechny zákony naší země. 

V poslanecké sněmovně na úvod zhlédli video o českém parlamentarismu a pak si prohlédli 

jednací prostory i zákulisí sněmovny. Návštěva senátu byla zaměřena spíše na historické 

prostory, ve kterých senát sídlí – jde o Valdštejnský palác. Prohlídka tak spíš připomíná 

návštěvu zámku či galerie. Pro všechny účastníky  to byl mimořádný zážitek. 

Období po přijímacích zkouškách je pro žáky devátého ročník zvláštní z mnoha důvodů. 

Uvědomují si blížící se loučení se školou, probíhají různé sportovní akce, výlety… a také Den 

naruby. Po dva květnové dny si deváťáci mohli vyzkoušet práci učitele prvního stupně. 

Nejprve vyučovali žáci 9. A a o několik dní později si nové role vyzkoušeli jejich spolužáci z 9. 

B. Všichni se na učení velmi pečlivě připravovali. Vyrobili si mnoho pomůcek, nakopírovali si 

různé procvičovací testy, vymýšleli hry, kterými by mladší děti zaujali. Celé dopoledne pak 

trávili ve sborovně, kde opravovali zadané práce, vyměňovali si dojmy a zážitky a hlavně se 

těšili na další vyučovací hodiny. Většina se po absolvování této akce shodla, že to byla 

zajímavá zkušenost, ale práci učitele by dělat nechtěli.  

 

         I v letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěže Stavíme z Merkuru. Soutěž se 

konala na 22. vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou. Úkolem bylo postavit vrtulník 

podle skutečné předlohy za 3 hodiny. Dalším bodem soutěže bylo splnit 3 úkoly, všechny se 

nám podařilo dokončit, a dokonce jsme jeden z nich vyhráli (vrtulník uvezl 13.450 g). 

Nečekaně jsme se umístili na 7. místě, pro všechny to bylo příjemné překvapení. Po soutěži 

byl pro soutěžící připraven bohatý doprovodný program. Tým se skládal z žáků 9. B: Jakuba 

Zezuly, Jirky Jílka, Martina Zachy a Oldřišky Šimanové.  



 

JEDNOTA OREL MEŘÍN 

     V pátek 1. 6. 2018 jsme pro děti uskutečnili večerní putování. Celá akce byla motivována 

stým výročím ukončení 1. světové války. Od fary vedla cesta ke kašně, kde se děti 

dozvěděly, proč se tehdy vysazovaly lípy. Další stanoviště bylo přímo u lípy Svobody, kde 

byla připraveno poznávání stromů. Nechyběl ani úkol týkající se státních symbolů či úkol se 

sportovním zaměřením. Pan kaplan čekal na děti u kaple Panny Marie Sněžné a pověděl jim 

více o ní. Na faře seznámil účastníky J. Klimeš s tím, co všechno musí vědět myslivec. 

Zájemci měli možnost navštívit na závěr kostel a projít si s výkladem místa, kam se běžně 

nedostanou. Domů si odnesli nové zážitky a malou odměnu. 

     Děkuji všem, kdo jste i přes nepřízeň počasí došli, vedoucím na stanovištích i těm, kteří 

zajišťovali občerstvení. 

Chystáme: 

• letní orelský tábor v Čerevné Řečici od 21. do 28. 7. 2018, téma tábora: Asterix a 

Obelix - ještě jsou volná místa, zájemci se mohou ozvat na tel. 777 161 878 

• na podzim „Den sportu pro všechny“ – atletický trojboj + odpolední program pro děti 

L. Chlubnová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vážení spoluobčané, farníci.  

Životní styl současné doby je často plný shonu a ponechává málo prostoru pro mlčení, 

zamyšlení, setkávání.  Zastavit se, zotavit na těle i na duši, je nutností.  Prázdniny a dovolené 

jsou k tomu velkou příležitostí.  

Tento čas poskytuje jedinečné možnosti zastavit se před ohromujícími přírodními 

panoramaty, před „úchvatnou knihou“, která je všem na dosah, velkým i maličkým. Ve styku 

s přírodou člověk znovu nachází svou správnou dimenzi, znovu objevuje, že je tvorem malým, 

ale zároveň jedinečným, „schopným přijmout Boha“, protože je vnitřně otevřen k 

Nekonečnu. V přírodě můžeme vnímat otisk Boží dobroty a prozřetelnosti, s níž se o nás 

stará, a to vše nás může téměř přirozeně otvírat ke chvále a modlitbě, tedy k vděčnosti vůči 

dobrému Bohu.  

Člověk si může také klást otázky po smyslu svého života, co je jeho cílem, kam směřuje. 

Otázky které neumlkají v našich srdcích. Čas a ztišení jsou předpoklady o nich chvíli 

přemýšlet.  

Dovolená a prázdniny představují také cenné příležitosti k pobývání v rodinném kruhu spolu 

s příbuznými a přáteli. Jedním slovem proto, aby byl dán větší prostor oněm lidským 

kontaktům, které rytmus každodenních povinností neumožňuje pěstovat tak, jak bychom si 

přáli.  

Prázdniny či dovolená jsou kromě jiného také dny, během nichž se věřící člověk může déle 

věnovat modlitbě, čtení a rozjímání.  

 Dovolená znamená, že si můžeme dovolit občerstvení pro tělo i pro duši 

 

Ukončení školního roku 

spojené s poděkováním Pánu Bohu za pomoc po celý čas bude ve středu 27. 6. v 16 hodin 

v kostele a následně na farní zahradě. Zveme všechny děti.   

Do nového školního roku vstoupíme také v kostele, s prosbou o Boží požehnání, na počátku 

září.  

 

Prázdninová putování 

   Pátý červenec je první příležitostí k delšímu volnu, kromě naplánovaných dovolených. 
Slavnost našich věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Věrozvěstové, jak je nazýváme, nepřišli jen 
naučit číst a psát, nepřinesli mrtvou literu, ale v naší zemi vyhlásili tu nejzákladnější chartu 
práv a základních společenských vztahů postavených na radikálním zákoně: „Milujte se 
navzájem, jako jsem já miloval vás.“ Část farníků putuje na počátku, ale i konci prázdni na 
Velehrad. Na počátku dopravními prostředky, na konci pak pěšky. Pěší pouť je několika denní.  



   Putování do Kostelního Vydří je v měsíci červenci. Počátek sahá do roku 2000, kdy se 
vydávají na cestu poutníci z Velkého Meziříčí. O dva roky později, v roce 2002, se přidalo 
několik poutníků z Měřína. V roce 2005 byla určena nová trasa - z Měřína do Kostelního Vydří. 
Důvodem byl nárůst poutníků z Měřínské farnosti. Putování je dvoudenní, v pátek po ranní 
mši svaté se na 70. kilometrovou cestu vydává kolem 25 poutníků. Věkové složení je od 
malých dětí až po věkově pokročilé. Pěší pouť nabízí setkání s přírodou, druhými lidmi, Bohem 
i sám se sebou.  

   Mnohaletá tradiční pouť je v polovině srpna k Panně Marii do Netína. Této poutě se 
zúčastňuje velké množství farníků, putujících pěšky, ale i dopravními prostředky.   

Farní tábor    

 V závěru měsíce července proběhne farní tábor v nedalekém Uhřínově. Děti se nesetkávají 
pouze na prázdninovém táboře, ale také vícekrát během školního roku.  

Kaple Panny Marie    

Odkrývání a restaurování fresek bude pokračovat i v prázdninových měsících. Ukončení prací 
by mělo být do konce září. Zájemci mohou nahlédnout do kaple i v současné době, během 
přítomnosti paní restaurátorky je nahlédnutí i s výkladem.  

V polovině prázdnin se rozloučíme s panem kaplanem P. Damiánem Škodou, který působil 
ve farnosti od počátku října. Jeho novým působištěm bude farnost Třešť. Nám všem říká: „ 
Jsem vděčný Bohu za vás a vám za přijetí. Ať Vám Bůh žehná a Panna Maria vás chrání na 
všech vašich prázdninových pobytech a v dalším životě. A s pomocí Boží, ať se jednou potkáme 
v nebi…“  

Život ve farnosti z pohledu zápisů ve farních matrikách 

Skrze svátost křtu nastoupily na cestu života s Bohem tyto děti: 

Natálie Marie Bartušková Z Nové Zhoře, Gabriela Hnízdilová z Otína, Matyáš František 

Kuřátko z Měřína, Aneta Viktorie Brabcová z Laviček, Filip Martin Kubiš z Třebíče, Jana 

Veronika Jašová z Pavlínova, Richard František Sojka z Měřína. 

S modlitbou a nadějí jsme se rozloučili 

s Marií Strnadovou z Černé, Františkou Böhmovou z Měřína, Františkem Peterkou 

z Pavlínova, Jiřím Dobejvalem z Měřína, Janem Hlávkou z Měřína. 

Na společnou cestu životem v našem kostele nastoupili 

Dušan Komárek z Kamenice a Marie Frejlichová z Měřína, Pavel Kubiš a Eva Píšová z Třebíče. 

Restaurace je zařízení, ve kterém si odpočineme a kde se obnovují naše síly. Přejeme všem, 

aby takovou restaurací byly dovolené, prázdniny, návštěvy přátel, posezení v přírodě, 

návštěva chrámů… 

Všem přejeme požehnaný prázdninový a dovolenkový čas.  

Vaši kněží.  



  



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Fotbalové přípravky se staly vítězi okresního přeboru. 

Mladší i starší fotbalové přípravky se staly po úspěšné sezoně vítězi okresního přeboru. 

Jejich úspěch podtrhuje i druhé místo mladších žáků v okresní soutěži. Poděkování  patří 

především trenérům za jejich obětavost a snahu při přípravě malých fotbalistů. Za 

zorganizování turnaje mladších přípravek za účasti týmů z Měřína, Pacova, Polné, Jihlavy, 

Třebíče, Puklic a Velkého Meziříčí v sobotu 16.června a za přípravu závěrečného posezení a 

„rozloučení se sezonou“. 

          Děkují rodiče. 



 



 

Bezplatná výměna parket v Kulturním domě: 

Na základě naší reklamace pokroucených parket bude dodavatel stavebních prací firma 

PKS,a.s. vyměňovat celou parketovou podlahu na sále.  

Budou provedeny tyto práce:  

• odstranění celé parketové podlahy,  

• vyspravení podložního betonu,  

• nové zastěrkování nerovností povrchu stěrkovací hmotou   

• pokládka nových parket   

• přebroušení parket, napuštění olejem a další přebroušení 
 

Termín provádění prací:  pondělí 25.6.2018  - pátek 27.8.2018. 

Jedná se o reklamaci vadné práce, takže městys Měřín nebude nic platit. 

Doufám, že termín i kvalita prováděných prací bude tentokrát podle našich požadavků. 

Zdraví 
Ing.Jaroslav Pazdera 
místostarosta 
603 823 787 
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Coffee – bar / kavárna Měřín, Náměstí 46, Měřín 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


