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ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
2 měsíce utekly jako voda, během nichž mimo jiné proběhly i volby do zastupitelstev
krajů a my doufáme, že se na místech zastupitelů objeví takoví lidé, kteří budou mít velkou
snahu podpořit život občanů na Vysočině a také u nás v Měříně. Zejména se jedná ze strany
kraje o generální opravu mostu na ulici u AGRA Měřín. Několik let jsme prosili a žádali o
opravu komunikace na ulici Zabrána, ale snaha byla marná. Je známo, jak mnoho kilometrů
silnic III. tříd na Vysočině je, ale při trochu dobré vůle to jistě půjde. Realizace oprav těchto
dvou objektů je pravděpodobně posunuta na rok 2018 a my bychom do této doby rádi
provedli generální opravu vodovodu a kanalizace ve spodní části ulice. Při tom dojde
k rekonstrukci vedení nízkého napětí a veřejného osvětlení z horní části ulice a části
náměstí. Dále za strany kraje budeme žádat o opravu autobusového nádraží nebo alespoň
spoluúčast na majetkovém vypořádání pozemku a komunikace. V roce 2017 a 2018 nás
čeká několik velkých akcí. Zejména dojde po 20 letech ve spolupráci s SVK Žďársko
k rekonstrukci a výměně technologie čističky odpadních vod v hodnotě nad 20 mil. Kč
s připojením Stránecké Zhoře. Protipovodňová opatření Ve Vrbí a Pustině je připraveno
k projednání s občany a je v hodnotě 12 mil. Kč, oprava elektroinstalace v základní škole
s odhlučněním tříd v hodnotě 6 mil. Kč. K výběrovému řízení je připravena III. etapa
výstavby sítí pro 7 rodinných domů ( již 6 zájemců) na Balince za 5,5 mil. Kč a nákup
kompostérů na bioodpad pro občany za 1,5 mil. Kč. Výstavba chodníku do Pustiny je
projekčně připravena 2. rokem, ale narážíme na odkup pozemků od firmy Vyrolat, které
jsou k výstavbě nutné. Zároveň se zpracovává projektová dokumentace na dětské hřiště a
sportoviště v Pustině a další stavby. Na všechny plánované investiční akce se budeme snažit
získat podíl evropských dotací, abychom co nejvíce vlastních prostředků ušetřili na zkrášlení
Měřína.
V říjnu proběhly opravy na ulici Brněnská směrem k plynové stanici a lyžařskému
vleku, včetně opravy chodníku a veřejného osvětlení, oprava části komunikace na ulici Ve
Vrbí ( po výkopech plynu a elektro přípojky pro kulturní dům), dále prostor před hasičskou
zbrojnicí. Připravena je oprava části ulice Pod Dálnicí od ulice Za Hřbitovem po ulici
Blízkovskou a komunikace v Pustině, které budou realizovány do června 2017. Do ulice
Příčné byly položeny hlavní řady kanalizace a vodovodu a během listopadu ještě sítě
veřejného osvětlení, rozhlasu a televize. Dále probíhá řešení žádosti o opravu komunikace
na ulici Ve Vrbí. Práce nás čeká mnoho a proto Vás prosíme o shovívavost a trpělivost při
některých stavbách.
Přeji všem hezké prožití posledních dvou měsíců letošního roku a těšení se na adventní čas.
Ing. Jiří Servít, starosta
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Sokolovna – koncertem Čechomoru byl zahájen provoz (10)
Stavební firma PKS,a.s. dodržela termín předání 30.9.2016 a tak mohl být v sobotu
15.10.2016 ve 13:00 zahájen provoz Kulturního domu jeho slavnostním otevřením pro
veřejnost.
Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili také zástupci dodavatelů:
 autorka návrhu budovy Bc.Aneta Hnízdilová
 za projekční firmu WIK p.Ing.Radek Maleček
 za dodavatele stavby PKS,a.s.,p.Ing.Hanousek
 za dodavatele interiérů Ligno,s.r.o., p.Jindřich Vacula
 a technický dozor stavby p.Ing.Urbánek David a p.Ing.Robotka David
Večer vystoupila populární folkrocková skupina Čechomor. Vstupenky byly prodávány
jenom majitelům nemovitostí v Měříně a Pustině, takže koncert to byl opravdu pro
Měříňáky a Pustinu.
Nedělní dopoledne bylo vyplněno vystoupením pro děti a odpoledne vyhrávala folková
skupina Lhotar. Za oba dva dny si prohlédlo Kulturní dům mnoho set obyvatel Měřína a
okolí. Návštěvníci si mohli prohlédnout i původní plány sokolovny z roku 1934, cihly, ze
kterých byla postavena, židle a stoly z jejího původního vybavení, promítačku na filmy
včetně tematických nástěnek o historii Měřína, které připravil kronikář p. Mgr.Oldřich
Hnízdil.
Na vlastní stavbě se líbilo především rozšíření galerie, nová terasa vedle galerie a provedení
sociálních zařízení.
Za zdárný průběh celého slavnostního víkendu je nutno poděkovat také Kulturní komisi,
která připravila celý zahajovací program: p.Ing.Zdeněk Vlach, p. Kožená Jana,
p.Kuthreiberová Lenka a sl.Motyčková Tereza.
Zdraví
Ing. Jaroslav Pazdera,
místostarosta,
mb 603 823 787
25.10.2016
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Přání Kulturnímu domu a všem Měříňákům
Vážení spoluobčané Měřína a Pustiny,
před zahájením rekonstrukce jsme ze zdi sokolovny vyjmuli základní kámen, ve kterém byla
měděná schránka s listinami. Z těchto listin je cítit vlastenectví a hrdost na to, že sokolové
dokázali postavit tuto budovu.
Budovu, která sloužila celému Měřínu a okolí více jak 80 let.
Sokolové budovu postavili v roce 1934 za 6 měsíců. Vystavěli ji vlastní prací a za vlastní
peníze. Největšími sponzory stavby byla rodina Kožených, kteří v Měříně vybudovali
perspektivní jirchářský průmysl.
Sokolovna začala sloužit veřejnosti v roce 1934, tedy před 82 roky. Byla to významná
dominanta Měřína a sokolové na ni byli patřičně hrdí. Sokolovna byla centrum
společenského života. Zažila dobu rozkvětu sokolského hnutí, které bylo spjato s národním
probuzením a vlastenectvím. V sokolovně se cvičilo a trénovalo, hrála se divadla, pořádaly
se karnevaly, plesy, estrády, a taneční zábavy, a promítalo se kino. V Měříně se před
2.světovou válkou uskutečňovalo až 5 premiér divadelních představení ročně.
Sokolovna žila od svého postavení rušným plnohodnotným životem.
My jsme třetí generace po těch co to stavěli a nyní začínáme novou éru života této budovy.
Počítačovou řečí řečeno začínáme restart života této budovy.
Výsledkem naší opravy je moderně vybavená multifunkční budova, která plně odpovídá
požadavkům současnosti. Hrdě si troufám říct, že budova je i nadčasová, to však posoudí až
další generace.
Společenský život v Měříně dostává tímto nové příležitosti.
Bez pořadatelů akcí by to však byla budova bez užitku.
V Měříně máme 11 fungujících zájmových organizací. V těchto spolcích je registrováno
kolem 500 členů, což je obrovská síla. Dovoluji si je vyjmenovat:
Myslivci, Rybáři, Kolpingova rodina, Orel, TJ Jiskra, Rybníčkáři a přátelé, Škola umění
Měřín, Hasiči, Chovatelé drobného zvířectva, Klub českých turistů a Včelaři.
V zájmových organizacích se potkávají spoluobčané, kteří by se třeba ani jinak neměli
příležitost se seznámit. Mám rád aktivní lidi, mám rád, když se děje cokoliv, hlavně když se
nesedí pasivně u televize.
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Každý pořadatel, který má nápad a je ochoten jít „s kůží na trh“ má moji úctu. Platí
americké přísloví, že i když se akce nepovede, tak je to lepší než nedělat vůbec nic. Alespoň
jsi to zkusil.
Rekonstrukcí této budovy se nám všem otevřely nové možnosti pořádání společenských
akcí.
Jsme počítačová generace a běžně víme co je to hardware, software a uživatel.
 Hardware……..to je budova sokolovny
 Software……… to jsou pořadatelé akcí
 Uživatelé…….. to jsme my všichni, kteří chceme tyto navštěvovat akce.
Vážení Měříňáci, pojďme do toho a všichni společně dokažme, že jsme ten správný
software, který dokáže tuto budovu naplnit akcemi a že jsme ochotni tyto akce navštěvovat.
Závěrem chci popřát budově Kulturního domu, aby sloužila občanům Měřína minimálně
dalších 8o roků.
Aby byla stále mladá a stále atraktivní pro všechny, kdo mají zájem se bavit, seznamovat se
se sousedy a žít aktivním životem.
Přeji této budově, aby měla hodně návštěvníků, kteří sem budou rádi chodit.
S úctou Vás zdraví
Ing.Jaroslav Pazdera‐ místostarosta
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USNESENÍ č. 5/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 31.8.2016
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I.SCHVALUJE :
1. Program jednání ZMM 5/2016.
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 5/2016.
3. Přijetí tří uměleckých děl – obrazů od ČS a.s. do majetku městyse ale pouze formou
daru.
4. Převod finančních prostředků MŠ z rezervního fondu do fondu investic ve výši 350.000,‐
Kč.
5. Navýšení provozních prostředků ZŠ z důvodu havárie zásobníků teplé vody ve školní
kuchyni ve výši 150.000,‐Kč.
6. Navýšení provozních prostředků MŠ z důvodu výměny zásobníku teplé vody ve výši
70.000,‐Kč.
7. Dodatek č.1 Veřejnoprávní smlouvy s Římskokatolickou farností Měřín.
8. Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace na automatické zavlažování náhradního
hřiště TJ Jiskra Měřín.
9.Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č.1/2015 ze dne 3.4.2015 a Dodatku č.1 ze dne 29.6.2016
s předmětem plnění : „Měřín, lokalita Balinka – II. Etapa – inženýrské sítě a komunikace
pro výstavbu RD“.
10.Výběr dodavatele stavby „ Městys Měřín – Oprava místních komunikací“(ulice Pod
Dálnicí,ul.Brněnská II.etapa, část Pustina , Náměstí před hasičskou zbrojnicí a Ve Vrbí )“.
11.Náklady na autorský dozor na stavbu „Kulturní dům Měřín“ dle předloženého
vyúčtování.
12.Vítěze výběrových řízení na výdejnu jídel, vnitřní zařízení a venkovní úpravy pro akci
„Kulturní dům Měřín“ .
13.Vícepráce dle „Rekapitulace změnových listů „ na akci „Kulturní dům Měřín“ pro
Dodatek ke smlouvě č.2 ve výši 930,231,‐Kč bez DPH.
14.Název pro bývalou budovu sokolovny č.p. 295 ulice Brněnská ‐ „ KULTURNÍ DŮM“.
15. OZV městyse Měřín č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
16. OZV městyse Měřín č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území městyse Měřín.
17.Rozpočtové opatření 5/2016/5ZM ze dne 31.8.2016 ve výši 4.803.557,‐Kč.
18. Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru č. 0455/15/5638 mezi ČSOB, a.s. a městysem Měřín.
II .BERE NA VĚDOMÍ :
1.Zprávu o plnění usnesení ZMM 4/2016.
2.Informace z jednání rady městyse.
3.Zprávu kontrolního výboru.
4.Zprávu finančního výboru.
5.Informace Domova Kamélie Křižanov.
6.Informace k uzavření pobočky ČS a.s. Měřín.
7.Informace o kulturním programu na otevření kulturního domu 15.‐16.10.2016.
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III. POVĚŘUJE :
1.Starostu předáním podkladů dopravní projektové firmě na zhotovení studie dopravních
úprav na bývalém rybníku .
2.Starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou stavby „Městys Měřín – Oprava místních
komunikací“.
3.Místostarostu podpisem smluv s vítězi výběrových řízení na výdejnu jídel, vnitřní zařízení
a venkovní úpravy pro akci „Kulturní dům Měřín“.
4. Místostarostu jednáním s vedením PKS o zhotovení jeviště na akci „Kulturní dům Měřín“.
5.Místostarostu městyse jednáním s ČSOB a.s. o navýšení úvěrového limitu o 3 mil. Kč na
akci „Kulturní dům Měřín“ .
Ing. Jiří Servít, starosta

Výpís z jednání č. 15 Rady městyse Měřína konané dne 14.09.2016
1.RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednala způsob a organizaci pronájmu Kulturního domu a výši sazeb pronájmu.
3. RMM projednala žádost … o odprodej pozemku p.č.187/39 a p.č.187/40 ,178/12 v k.ú.
Měřín k výstavbě RD. RMM rozhodla zveřejnit záměr prodeje části 3 o výměře 680 m2
a části p.č.187/1 o výměře 8m2 ( nové p.č. 187/39 a 178/12) v k.ú. Měřín.
4. RMM projednala a schválila změnu nájemní smlouvy …, provozovna kadeřnictví v domě
č.p.106, Měřín.
5. RMM projednala žádost fi. Znakom o vyjádření k uzavírce silnice III/35433 Měřín‐ Blízkov
pod dálničním mostem z důvodu bourání mostu. Termín uzavírky: 18.‐19.10.2016. RMM
souhlasí s uzávěrkou a pověřila starostu dalším jednáním.
6. RMM vzala na vědomí souhlasné stanovisko Státního pozemkového úřadu k trvalému
záboru cca 30m2 pozemku ve vlastnictví státu na stavbu vsaků a vlastní budovy na akci
„Přístavba, nástavba a stavební úpravy na rozšíření kapacity Mateřské školy Měřín“
a pověřuje starostu dalším jednáním.
7. RMM projednala žádost … o odkoupení p.č.204/2, o výměře 69m2 na rozšíření pozemku,
na kterém chce stavět RD. RMM rozhodla vyzvat žadatele k předložení geometrického
plánu dle skutečného stavu oplocení.
8. RMM souhlasí s nákupem medailí a poháru na akci: fotbalová sportovní soutěž –
přípravka, v ceně 1.732,‐Kč od fi. Poháry Bauer,s.r.o., Praha.
9. RMM projednala žádost Školy umění Měřín, Náměstí 156, IČO 69648611 o prodloužení
nájemní smlouvy na prostory v budově hasičské zbrojnice. RMM rozhodla zveřejnit
záměr pronájmu nebytových prostor v č.p.156 .
10. RMM schválila podání žádosti na Úřad práce na VPP s nástupem od 1.10.2016 pro
3 pracovní místa.
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11.RMM rozhodla objednat ošetření stromu – lípa ulice Jihlavská‐ u Petra Zvědělíka na
základě jím předložené nabídky.
12. RMM projednala podnět Římskokatolické církve Měřín na posouzení stavu lípy
u kostela a pověřuje zaměstnance úřadu paní Řezníčkovou dalším jednáním
s žadatelem.
13. RMM schválila návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: NM –
014330039541/001 – „Měřín, úprava sítě nn, lok. Balinka II.etapa“ a pověřuje starostu
podpisem.
14. RMM vzala na vědomí žádost …, Janov nad Nisou o koupi zemědělského pozemku.
15. RMM schválila Dodatek č.5 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 1.9.2001 mezi městysem
Měřín a … a pověřuje starostu podpisem.
16. RMM vzala na vědomí informaci ČIŽP o zahájení správního řízení podle § 46 zákona
č. 500/2004 Sb. se společností AGRO‐Měřín, a.s.
17. RMM schválila Dodatek číslo 4549/2014(5515) ke Smlouvě o zemědělském pachtu číslo
2642/2014(5515) uzavřené mezi městysem Měřín a Agro‐Měřín a.s. a pověřuje starostu
podpisem.
18. RMM projednala cenovou nabídku na práci TDI – úpravy zpevněných ploch u KD
Ing. Davida Urbánka, Str. Zhoř 93 a rozhodla se nabídku přijmout.
19. RMM projednala nabídku Ing. Ondřeje Teplého na vypracování dokumentace v oblasti
požární ochrany pro Kulturní dům Měřín a rozhodla nabídku přijmout.

Výpis z jednání č. 16 Rady městyse Měřína konané dne 29.9.2016
1.RMM odsouhlasila program jednání
2. RMM projednala a schválila Smlouvu o nájmu, přílohy a další dokumenty k organizaci
nájmu a podmínek provozování Kulturního domu Měřín.
3. RMM projednala a schválila nabídku Kolpingovy rodiny Měřín na prodej 5 ks prodejních
stánků, které byly použity při adventních nedělích v roce 2015 za cenu 16.607,‐Kč.
Dále RMM rozhodla objednat dalších 10 ks stejných stánků.
4. RMM projednala a vzala na vědomí Dodatek č.1 Smlouvy o uložení věci mezi Hasičským
záchranným sborem Kraje Vysočina a městysem Měřín, kterým se rozšiřuje majetek
dočasně a bezplatně uložený u SDH Měřín.
5. RMM schválila smlouvu o bezplatné výpůjčce movitého majetku mezi Hasičským
záchranným sborem Kraje Vysočina a Městysem Měřín v hodnotě 174 074,04 Kč pro SDH
Měřín.
6. RMM schválila Smlouvu o partnerství mezi Krajem Vysočina a ZŠ Měřín o projektu
Potravinové pomoci dětem v Kraji Vysočina
7. RMM projednala a schválila návrh Smlouvy o podmínkách napojení mezi RWE GasNet,a.s.
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a Městysem Měřín na zasíťování pozemků na výstavbu RD na akci Balinka III a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
8. RMM projednala a vzala na vědomí dopis od České spořitelny s vysvětlením k ukončení
provozu pobočky v Měříně.
9. RMM projednala žádost dopravce TRADO‐BUS a dopravce Karel Mudroch o udělení
licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy a rozhodla s udělením licence
souhlasit
10. RMM vzala na vědomí dopis z ministerstva vnitra o posouzení zákonnosti obecně
závazné vyhlášky č. 1/2016 a 2/2016 městyse Měřín s výsledkem: „Vyhlášky nebyly
shledány v rozporu se zákonem“.
11.RMM projednala nabídku pana Ing. Petra Martínka a pana Jiřího Rozsypálka na
provedení biologického a arboristického hodnocení stromů v lokalitách Starý hřbitov,
Nový hřbitov a U kostela za celkovou cenu 34.300,Kč a rozhodla nabídku přijmout.
12.RMM projednala výpis a vyúčtování prací provedených …na Kulturním domě v souladu
s předchozí nabídkou v celkové výši 36.250,‐Kč a rozhodla provedené práce uhradit.
13. RMM projednala návrh … na vytvoření krátkého dokumentu při slavnostním otevření
Kulturního domu v ceně do 45 tis. Kč a poté projednala žádost o navýšení rozpočtu na
výše uvedený dokument a rozhodla trvat na původní nabídce.
14. RMM rozhodla objednat propagační materiál k otevření Kulturního domu (propisovací
tužky, karafiáty, perníčky,čokolády, kalendáře aj.)
15. RMM revokovala Usnesení RM 15‐3‐16 ze 14.9.2016 a ve věci žádosti … rozhodla
zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 178/1 ( nové p.č. 178/12) o výměře 8 m2
a části pozemku p.č. 187/3 ( nové 187/39) o výměře 680 m2 v k.ú. Měřín.

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu starostovi, radě městyse a zastupitelstvu za
nový asfaltový povrch, nové obrubníky a nový chodník na ulici Brněnská.
Pochvalu si zaslouží firma Colas pod vedením stavbyvedoucího p.Petra Buka za
bezvadné provedení těchto prací a následně panu Karlu Dvořákovi, který zajišťoval stavební
dozor.
Za chalupáře Milan Krejčí
Povinné revize kotlů : Na této internetové stránce si najdete technika, který Vám může
provést revizi Vašeho kotle :

Seznam techniků i s kontakty na ně naleznete ZDE :
http://www.aptt.cz/opravneni‐ozo.php
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Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016
Obec: Měřín
Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Měřín – souhrnné informace
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Měřín – souhrnné informace
Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
hlasů
celkem zpr. v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy
2
2 100,00 1 588 569
35,83
569
561
98,59
Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Měřín
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Měřín
Kandidátní listina
Platné hlasy
číslo
název
celkem
v%
0
0,00
1
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
2
Občanská demokratická strana
43
7,66
12 Česká str.sociálně demokrat.
93
16,57
16 Starostové PRO VYSOČINU
15
2,67
24 Křesť.demokr.unie‐Čs.str.lid.
131
23,35
26 Koruna Česká (monarch.strana)
1
0,17
29 Starostové pro občany
9
1,60
30 ANO 2011
107
19,07
50
8,91
37 Komunistická str.Čech a Moravy
39 Strana soukromníků ČR
1
0,17
41 Národní demokracie
0
0,00
43 Úsvit s Blokem proti islamiz.
5
0,89
45 Moravané
1
0,17
62 Strana svobodných občanů
4
0,71
67 NE ILEG.IMIGRACI‐PEN.PRO LIDI
2
0,35
70 SPR‐RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK
1
0,17
16
2,85
73 Žijeme Vysočinou ‐ TOP 09 a SZ
75 DSSS‐Imigranty,islám nechceme!
7
1,24
78 Koalice SPD a SPO
59
10,51
82 Česká pirátská strana
13
2,31
86 ZMĚNA pro Vysočinu
3
0,53
© Český statistický úřad, 2016
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Vítání občánků
Dne 23.10.2016 proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Měřína slavnostní přivítání
narozených občánků mezi spoluobčany našeho městyse . Přivítali jsme celkem 16 dětí
narozených do 30. září letošního roku :
11 holčiček – Barbora, Michaela, Tereza, Bibiana, Elena, Isabel, Adriana, Mia, Sára, Ema,
Terezie a
5 chlapečků – Lukáš, Jan, Jaroslav, Richard a Daniel .
Ke slavnostní atmosféře přispěl také kulturní program , který si připravily děti
z mateřské školy pod vedením paní učitelky Štreitové a lektorky z hudebního kroužku Školy
umění Měřín.
Maminky byly na závěr obdarovány kytičkou a dárečky pro svá děťátka.

MĚŘÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Povoleno :
Ministerstvo kultury ČR – MK ČR E 11302
Vychází :
1 x za dva měsíce – NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU
Vydává a tiskne : Úřad městyse Měřína, Náměstí 106, 594 42 Měřín
Tiskne :
Vydavatelství Brázda , Hodonín
Prodejné :
Doporučená cena : 10,‐ Kč včetně DPH
Telefon/ Fax :
566 544 222 / 566 545 005
E – mail :sprava @merin.cz
Předpokládaná uzávěrka příštího Měřínského zpravodaje 6‐2016: 14.12. 2016
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Co předcházelo uzavření pobočky České spořitelny v Měříně …..
1. Sdělení ČS a.s.
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2. Znění dopisu okolním starostům
Vážená paní starostko, vážený pane starosto !
Městys Měřín obdržel sdělení vedení České spořitelny a.s. ohledně plánovaného
zrušení pobočky ČS a.s. v Měříně od 1.10.2016 ( viz. příloha).
Občané městyse podepisují petiční archy s názvem „ Ne zrušení pobočky ČS a.s.
v Měříně“.
Městys Měřín podá k plánovanému zrušení pobočky ČS a.s. v Měříně stížnost.
Vzhledem k tomu, že i mnozí občané Vaší obce využívají služeb pobočky ČS a.s.
v Měříně obracíme se na Vám s tím, aby jste naši stížnost podpořili buď informováním
občanů o připojení se k petici svými podpisy, které jsou vystaveny na radnici v Měříně,
v prodejně Zahrádkář a v samoobsluze na Náměstí v Měříně nebo samostatnou stížností za
obec ( adresovanou buď na náš městys nebo samostatně vedení ČS a.s..
Předem děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem ‐ Ing. Jiří Servít, starosta
3. Dopis městyse Měřín vedení ČS a.s.
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4. Odpověď ČS a.s.
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MĚŘÍN : STATISTICKÉ ÚDAJE O POČTU A RYCHLOSTI VOZIDEL POŘÍZENÉ DETEKTOREM
Z NOVÉHO SEMAFORU NA PŘECHODU PRO CHODCE
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OKÉNKO KNIHOVNY :
Přinášíme Vám přehled novinek v naší knihovně.
Taran Matharu – UČEDNÍK – UŽ JSTE ČETLI „Harryho Pottera“ i „ Pána prstenů“ a lačníte po
dalším vzrušujícím příběhu? Učedník je tu pro vás.
Jojo Moyesová ‐ STŘÍBRNÁ ZÁTOKA
Lisa McCullenová se nikdy nedokázala úplně odpoutat od minulosti, ačkoliv jí nedotčené
pláže a uzavřená komunita australského přímořského městečka nabízí svobodu i bezpečí,
po nichž tolik touží. A když už ne pro sebe, tak alespoň pro svou desetiletou dcerku Hannah.
Jenomže pak zničehonic přijede jakýsi Mike Dormer , který chce z hotýlku a zálivu udělat
prosperující turistické letovisko.A když je to přesně ten typ člověka, kterého by Lisa měla
nenávidět, co nevidět začne ohrožovat i Lisino rozhodnutí znovu se nezamilovat do někoho,
kdo si to vůbec nezalouží …
Julie Anne Longová – Hřích v barvě lilie
Příběh tanečnice Sylvie Lamoreuxové, miláčka pařížské opery, která je osudem přinucena
odjet do Londýna a začít vystupovat v Bílé lilii, kterou navštěvuje výhradně mužské
publikum, ale to se má baletka teprve dozvědět …
Simona Monyová – DVACET DEKA LÁSKY
Soubor povídek o lásce a jejím nedostatku. Zdá se, že všichni toužíme po hoře lásky, ale jak
čas běží, mnohdy zjišťujeme, že musíme vystačit s pouhými dvaceti deky …
Otilie K. Grezlová – VZPOURA PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA
Jitka musí skousnout nevěrníka i ponižující výběrové řízení, které vede její spolužačka Dana.
Ta dává Jitce nepokrytě najevo, co si o jejích ne/schopnostech myslí. Suerénní Dana má o
životě zcela jasné představy, ovšem její manžel, dosud poslušný medvídek, náhle udeří pěstí
do stolu. Seznámil se totiž s prima ženskou, která si na nic nehraje – s Jitkou.
Gayle Formanová ‐ JEN JEDEN ROK
Kyž se Willem probere z bezvědomí, vůbec netuší, co se stalo ani kde je. V Praze ?
V Dubrovníku ? Anebo snad doma v Amsterodamu? Willem se vydává na cesty a doufá, že
potká dívku se kterou strávil pouhý den v Paříži a nemůže na ni zapomenout. Měsíce
hledání plynou a Willem začíná pochybovat …
Danielle Steel – DŮM NA CHARLES STREET
Nový román Danielly Steet o síle vůle a o tom, jak se z cizinců stávají spolubydlící, ze
spolubydlících přátelé a z přátel rodina.
Agnes Martin – Lugand – ŠŤASTNÍ LIDÉ MAJÍ SNADNÝ ŽIVOT
Po návratu z Irska je Diana pevně rozhodnutá začít nový život v Paříží. S pomocí přítele
Felixe se vrhne do práce ve své kavárně. „Šťastní lidé čtou a pijou kávu“ a v tomto klidném
přístavu potká jednoho dne Olivera. Je milý, pozorný a hlavně chápe, že už žádné další děti
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nechce.Nemůže se totiž vzpamatovat ze ztráty své dcery. Když už si myslí, že její život
poplyne v tomto klidném řečišti, dojde k události, která zbourá všechny její jistoty za něž
tolik bojovala. Bude mít dost odvahy, aby se vydala jinou cestou?
Magda Váňová – HEREČKA
Román vtáhne čtenáře do vzrušujícího života slavné herečky Žofie Beladové. Její životní
příběh se rozvíjí z docela obyčejných životních souvislostí, ale vše, co Žofie dokázala,
připomíná dobrodružné hledání štěstí. Našla ho v lidech, které měla ráda, přestože se v nich
mnohokrát i zklamala.
Roman Cílek, Miloslav Moulis – Když přichází bestie (Pohled do zákulisí osudných let 1938
– 1939. Strhující proud čtivě zobrazených tragických událostí se tehdy dával do pohybu).
Encyklopedie nejen pro školáky – Všeobecný přehled – zeměpis, věda, příroda, kultura‐
historie. Tato encyklopedie pomocí jasných a výstižných textů a pomocí fotografií a ilustrací
seznám čtenáře se všemožnými důležitými věcmi světa kolem nás, s architekturou,
dějinami, světovými osobnostmi, s přírodou a spoustou dalších jevů a zajímavostí, které nás
obklopují.

Místní knihovna v Měříně půjčuje:

Pondělí :
Čtvrtek :

17.00 – 19.00
16.00 – 18.00

Významný měřínský rodák Václav Bambula, rytíř z Bamburku
Vzpomínka možná na jediného měřínského rodáka, který byl pasován do stavu
rytířského. Pasování na rytíře bylo vlastně posledním důležitým krokem před vstupem do
stavu šlechtického.
V roce 2016 vlastní
dům na měřínském Náměstí čp. 95 Petr Foltin a sousední dům čp. 197 Josef Šimek (dům
bývalé pošty). Tyto dva dnes samostatně stojící domy byly do roku 1838 jedním velkým
domem s čp. 95. U domu bylo asi 18 ha polí. Tento dům v roce 1742 zdědili po purkmistrovi
Petru Bambulovi manželé Jan Václav Bambula se svojí první manželkou Rosálií Annou,
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rozenou Střechovou z Měřína. Manželé Bambulovi byli oddáni kaplanem Vavřincem
Blahetou v měřínském kostele sv. Jana Křtitele 4. listopadu 1738. Jan Václav Bambula byl
měřínským kovářem. Je tedy pravděpodobné, že v domě čp. 95 byla také kovárna. Jan
Václav Bambula byl po nějakou dobu měřínským radním. Jelikož se radní střídali vždy po
jednom měsíci ve funkci purkmistra, tak byl několikrát měřínským purkmistrem. Ten kdo se
stal purkmistrem v prvním měsíci roku, ten se po celý následující rok staral o obecní
pokladnu.
Manželům Bambulovým se narodilo v prvním manželství šest dětí. Jako druhé dítě se
narodil 27. února 1743 syn Václav Bambula a ve stejný den byl také pokřtěn. První školní
roky asi absolvoval v měřínské škole. První škola v Měříně byla školou farní a bylo tedy
povinností farnosti se o tuto školu starat. Tuto školu nechal postavit za pomoci šlechtického
rodu Collaltů et San Salvátore v roce 1751 druhý měřínský děkan Václav Antonín Nossek.
Škola byla tehdy jen přízemní dřevěná budova, s jednou třídou a malým bytem pro rektora.
Škola byla postavena naproti faře a při přečíslování domů v roce 1813 dostala čp. 33.
Koncem 20. století byla tato bývalá, již ale zděná a poschoďová budova staré školy,
zbourána. Prvním vyučujícím rektorem byl 37letý Jan Dohnal vyučený tkadlec z Měřína.
Tohoto rektora si vybral sám zakladatel školy děkan Václav Antonín Nossek a do farní
kroniky o něm napsal, že je při vyučování dětí velice pilný. Jan Dohnal z měřínské školy
odešel v roce 1785. V tomto roce začal císař Josef II. stavět mezi Brnem a Jihlavou přes
Měřín novou císařskou silnici. Bývalý rektor Jan Dohnal se stal na stavbě císařské silnice
stavebním komisařem.
Když bylo Václavu Bambulovi 13 roků, zemřela mu ještě mladá maminka, ve věku 36
let. Otec Jan Václav Bambula se o měsíc později oženil s vdovou po zemřelém pekaři
Václavu Šobovi, Annou Barborou rozenou Hrdličkovou.
Kde Václav Bambula získal další vzdělání, se již asi nepodaří vypátrat. Teologii vystudoval ve
Vídni, kde přijal 18. dubna 1767 podjáhenské svěcení, 13. června 1767 svěcení jáhenské a
19. září 1767 svěcení kněžské. V letech 1767 – 1772 působil v Boskovicích jako kooperátor,
kde jak pozdější prameny uvádějí, projevil značnou obětavost při dvojím požáru městečka.
Jeho následujícím působištěm byla farnost u sv. Jakuba v Brně, kde byl kooperátorem a
krátce administrátorem. Dokumenty zde vyzdvihují jeho obětavost při plnění kněžských
povinností za epidemií moru v letech 1772 a 1773. Od roku 1777 byl Václav Bambula
farářem v Moravičanech, kde později zastával i úřad děkana. Zasloužil se tam o stavební
úpravy kostelní věže a fary.
Za válek s Pruskem věnoval hodně úsilí dobročinnosti. Snažil se podporovat chudé
nemocné, zejména dodáváním léků. Dostupné prameny také vysoce hodnotí jeho znalosti
zemědělství a hospodářství vůbec.
13. ledna 1799 dosáhl povýšení do rytířského stavu s oprávněním užívat erb a
predikát „z Bamburku“ (někdy je psáno z Bamburgů, Bamburgu nebo Bambergu). Ve
Vlastivědě Moravské na straně 301 je perokresba jeho erbu, kde je ve spodní části
namalován kostel. Podle písemných záznamů ve farní kronice takto nějak v minulosti bývalý
měřínský kostel skutečně vypadal. Věž původně stála nad přední částí kostela a ráj (stříška,
která tvořila předsíňku) stával nad portálem hlavního vstupu do kostela, ze západní strany
od bývalého zahumenského rybníka. Kostel býval kratší o presbytář a byl také nižší. Kolem
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kostela býval hřbitov a kostel se dal volně obcházet. Jestli si nechal brněnský kanovník, rytíř
Václav Bambula, na svůj erb namalovat skutečně měřínský kostel, pak by to byla zatím
nejstarší doložitelná kresba bývalého měřínského kostela. Podle názoru heraldiků byla
pravidla pro sestavování rytířských erbů koncem 18. století tak uvolněná, že je skutečně
možné, že v erbu rytíře Václava Bambuli je namalován bývalý měřínský kostel.
Když 20. ledna 1799 zemřel kanovník Královské, stoliční kapituly sv. Petra a Pavla
v Brně Josef Leopold von Blumenkron, rozhodl se Václav Bambula ucházet se o jím uvolněný
kanonikát. V té době již byl kanovníkem titulárním, držitelem titulu olomouckého
arcibiskupského konzistorního rady a čestného arcikněze. Císař František I. jej 6. září 1799
jmenoval kanovníkem brněnské kapituly a v prosinci mu udělil inkolát markrabství
moravského, který byl podmínkou pro členství v kapitule. Brněnským biskupem Vincencem
Josefem Schrattenbachem byl 31. prosince 1799 investován do tohoto úřadu. Pracoval jako
biskupský rada a konzistorní přísedící. 18. února 1801 byl pověřen duchovní péčí o řeholní
sestry ve dvou brněnských klášterech Voršilek a Alžbětinek. V roce 1803 dosáhl titulu
arcijáhna brněnské kapituly.
Za svého života nabyl brněnský arciděkan, Václav Bambula rytíř z Bamburku, značné
jmění. Peníze, které nabyl, užíval také k dobročinným účelům. Ve své závěti, sepsané 12.
srpna 1810, založil nadaci při katedrále na Petrově v Brně, s vkladem 1500 zl. Jednou ročně
za něj měla být v Brně sloužena mše svatá. Z výnosu nadace, kterou zřídil při kostele sv.
Jana Křtitele v Měříně s vkladem 1000 zl., měla být sloužená mše svatá za jeho otce Jana
Václava Bambulu a dvě jeho manželky – Rozálii Annu a Annu Barboru. Zároveň měl úrok
z fundace sloužit jako podpora Václavovy ovdovělé nejmladší sestry Rozálie Hadišové,
rozené Bambulové. Teprve po její smrti měl úrok náležet měřínskému kostelu. Rozálie
Hadišová zemřela v roce 1842.
Do historie Měřína se zapsal peněžitými odkazy, na tehdejší dobu značně vysokými.
Kromě odkazu 2 500 zl. k měřínskému špitálu „tak aby 6 chudých penězi, pokrmem a topivem
bylo podporováno“, založil ještě studentskou nadaci, do které vložil 6 000 zl. a nadaci pro
vojenské vysloužilce černicko ‐ rudoleckého panství, kam vložil 2 679 zl. 55 kr.
Stipendium pro studenty bylo založeno již při sepsání jeho poslední vůle 12. srpna
1810. Úroky z této nadace měla nejprve užívat do své smrti Anna, rozená Ridt, ovdovělá
Münzerová a teprve po její smrti stal se uvedený kapitál nadací pro 4 studenty, z nichž
každý pobíral podíl z 5% úroků ročně, tedy 75 zl. Stipendium mělo být udělováno těm
studentům, kteří byli potomky rodu Bambulů, nebo byli jejich příbuznými. Příjemce
stipendia schvaloval měřínský farář a nejstarší člen rodu Bambulů.
Peněžní odkaz ke špitálu byl později sloučen s penězi strženými za špitální pole a
z celkového obnosu 1728 zlatých byla obcí zřízena špitální nadace. O tuto nadaci došlo ke
sporu obce s vrchností, která tvrdila, že nadace patří celému panství černicko –
rudoleckému a odvolávala se na to, že přispívá na 6 měřínských chudých, jimž dává po
jednom páru bot, každého druhého roku po jednom soukenném šatu a všem šesti chudým
ročně 13½ měřice žita, 16 měřic ječmene, 2 kbelíčky soli a 6 až 9 sáhů dřeva (1 sáh = 3,412
m3). Vrchnost však od svého požadavku brzy ustoupila, neboť bylo jasné, že nadace patří
jen pro měřínské chudé, protože ji založila obec z peněz za obecní špitální pole a z odkazu
arciděkana brněnského Václava Bambulu rytíře z Bamburku.
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Arciděkan brněnský Václav Bambula, rytíř z Bamburku, zemřel 17. prosince 1815
v Brně na Petrově čp. 271 ve věku 73 roků na mrtvici. Pohřeb se konal v Brně na Petrově 20.
prosince 1815. Před rakví byl postaven stojan s jeho rytířským erbem. V jeho pozůstalosti se
dochovala velká knihovna, kterou odkázal biskupskému alumnátu.
V roce 1923, tedy ještě víc jako po sto letech, spravoval měřínský farní úřad mimo
jiné stále fungující studentskou nadaci s finančním obnosem 25 999 Kč a Bambulův špitální
fond, s vkladem 4 900 Kč.

Informace získané pro tento článek: Vlastivěda moravská, Velkomeziříčský okres od
Augustina Kratochvíla, Dějiny Měřína sepsané Adolfem Mejzlíkem, podklady dodané
z diecézního archívu Biskupství brněnského, z publikace 700 let Měřína sepsané kronikářem
Mgr. Oldřichem Hnízdilem, informace z farní kroniky a z internetu www.actapublica.eu.

Perokresba erbu arciděkana Václava Bambulu rytíře z Bamburku
Na základě získaných podkladů sepsal v roce 2016
Jiří Toman, Černická čp. 376
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Okénko mateřské školy

Podzim vplul do naší mateřské školy ve vší své nádheře. Ve třídách a na chodbách
panuje podzimní nálada. Někde jsou k vidění stromy, obsypané ovocem, jinde můžete na
obrázcích spatřit, jak se sbírají brambory nebo jak roste les , kde žijí lesní skřítkové.
Ve všech třídách si děti samy vyzkoušely, jaké to je, když se tvoří z dýně podzimní
strašidýlka.
Musíme také poděkovat za krásné dýně , které nám věnovali babička a děda Pavlišovi
a paní Sedláčková.Vyrobili jsme si z nich celou rodinku dýňových skřítků.
Všechno dění se točí kolem podzimu. Zpívá se , recituje, hraje divadlo.
Některé pohádky už děti zvládnou samy. Jedna s názvem „Kouzelný kolotoč“za námi
přijela a z Brna. Moc se nám líbila. Každoročně ji pro nás připravuje paní profesorka
z pedagogické a divadelní fakulty a je zaměřená na krásnou a srozumitelnou řeč.
Jako každý rok soutěžíme ve sběru kaštanů pro zvířátka .
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Okénko základní školy
Zprávy ze základní školy
Zase tu máme začátek nového školního roku. Odešli deváťáci, na jejich místo se
posunuli loňští osmáci a tak dále. Všichni jsou o rok starší, chytřejší a natěšení na nové
zážitky a snad i vědomosti . Prvňáčci asi nejvíc. Všechno pro ně bude nové, zajímavé a
zvláštní. Brzy však chod školy poznají. A právě ke zlepšování chodu školy, zejména
zkvalitňování komunikace mezi žáky a učiteli, by měl přispět školní parlament. Také letos si
svoje zástupce vybrali žáci 5. – 9. ročníku. V některých třídách se rok po roce opakuje stejné
jméno, jinde se pokusili o změnu. Ale nakonec se podařilo a desetičlenný parlament se mohl
poprvé sejít, aby začal svoji práci volbou předsedy. Tím se stala Kristýna Žáková z 9. B.
Téměř všichni členové parlamentu přednesli návrhy a přání svých tříd na akce a činnosti ve
škole. Některé z nich byly vedením školy zařazeny do ročního plánu práce.
V naší škole přicházejí do 6. ročníku žáci z malotřídních škol v Netíně a v Pavlínově.
Musí se zařadit do stávajících tříd a to nebývá vždy jednoduchý úkol. Někteří si najdou
kamarády hned, někomu to trvá déle. Abychom ulehčili seznámení žáků mezi sebou a také
s jejich novými třídními učiteli, uspořádali jsme opět adaptační kurzy. Akce proběhla
v Rekreačním středisku Záseka a program měli na starosti lektoři žďárského centra Charita.
Ve dvou dnech děti zažily různé hry a aktivity, které je velmi bavily. Tradičně nejoblíbenější
byla noční hra, která je pro některé velkou zkouškou odvahy, protože pobyt v lese v noci
může být i strašidelný. Všichni odjížděli spokojení a s předsevzetími, jak budou ve třídě
spolupracovat. Přejme si, aby jim nadšení vydrželo co nejdéle.
Environmentální výuka je v naší škole prováděna podle školního vzdělávacího
programu v různých vyučovacích předmětech. Dále probíhá také v rámci jednodenních
zájezdů, při kterých se žáci seznamují s problematikou ochrany přírody přímo v přírodě.
Sedmáci navštívili rašeliniště, osmáci strávili den na středisku Chaloupky s programem o
lese a deváťáci se vydali nejdál – do Josefského údolí u Adamova. Všechny programy
probíhaly pod vedením kvalifikovaných lektorů a přinesly dětem nové informace o přírodě a
světě kolem nás.
Celoškolní projektový den Poznáváme se navzájem letos proběhl již v září. V jeho
rámci se při různých činnostech setkávají děti z ročníků napříč celou školou a mají tak
možnost poznat se lépe, než když se pouze míjejí na chodbách nebo v jídelně. Letošní
nabídka aktivit ze strany učitelů byla opět velmi pestrá. Uspokojeni byli zájemci o výlet
mimo obec (Robinson Jihlava, Laguna Třebíč, Cinestar Jihlava, horolezecká stěna Velké
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Meziříčí, cyklovýlet okolím Měřína), o společenské a další hry, o výtvarné činnosti, o četbu
či filmy atd.
Po ukončení provedli zástupci školního parlamentu ve všech třídách vyhodnocení
akce a výsledkem je, že program se na jedničku líbil 78 % žáků.
Okolí naší školy zaznamenalo v posledních měsících velké změny. Ti, kdo chodí
kolem, si jistě všimli, že byly vykáceny některé stromy, že vzniklo nové odstavné parkoviště,
které je vydlážděno žulovými kostkami, a že byl vysazen živý plot. A právě o výsadbu habrů
se zasloužili chlapci z devátého ročníku. Provedli ji v rámci pracovních činností.

Devátý ročník je náročný vzhledem k budoucnosti každého deváťáka. Zájemci o
studium na středních školách si domů nosí rozsáhlé úkoly z předmětů seminář z českého
jazyka a seminář z matematiky. Jejich vypracování jim má pomoci zvládnout se ctí přijímací
zkoušky, které budou letos poprvé v celé republice jednotné. Zde na Vysočině však už na
většině středních škol probíhaly jednotné přijímací zkoušky v rámci pilotního ověřování
v posledních dvou letech. Stejně důležité jako příprava na přijímací řízení, je však také dobře
si školu vybrat. K tomu žákům pomáhají festivaly vzdělávání, kde se střední školy prezentují.
Některé školy však pro své budoucí žáky pořádají exkurze. Jednou z nich je Střední škola
stavební Jihlava, kam naši deváťáci zavítali na začátku října. Prošli si školní budovu,
prohlédli si vybavení a mohli diskutovat také se studenty, kteří byli jejich průvodci. Někteří
vyjeli i do odborných dílen v Heleníně. Tato střední škola je již tradičně jednou z těch, kam
naši žáci chodí studovat ve větším počtu.
Mgr. Iva Kolářová
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Okénko školy umění
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Okénko Orla Měřín

Z činnosti naší jednoty:


4. 9. 2016 proběhl na školním hřišti atletický trojboj, který je součástí akce „Den
sportu pro všechny“. Soutěžící byli rozděleni do osmi kategorií, od nejmladších tříletých
dětí po maminky a tatínky. Každý soutěžící byl odměněn, nejvíce se však všichni těšili na
medaili.



11. 9. 2016 se uskutečnil odpolední program „Dne sportu pro všechny“, letos na
téma: Dobrodružná cesta za vysvobozením princezny. Děti musely splnit šest úkolů
zaměřených na správné rytířské vlastnosti a dovednosti. Pohádková babička, ztvárnila ji
paní Křečková, jim předala velký klíč, kterým „odemkly“ zámek. Tím vysvobodily princeznu,
Káťu Rozmarinovou, a ta je za to štědře odměnila. Pro účastníky byl připraven další program
– rytířský skákací hrad, malování na obličej a tombola.

 Od října pravidelně cvičí rodiče s dětmi v malé tělocvičně ZŠ.
 Školní děti a mládež též pravidelně sportují ve stejnojmenném kroužku.

Připravujeme:

9. 11. 2016 (středa) – vyrábění pro rodiče s dětmi v zasedací místnosti obecního
úřadu, téma: Podzimní strašák, vede P. Urbánková


13. 11. 2016 (neděle) – 2. ročník Měřínského štrůdlobraní



břišní tance pod vedením K. Rozmarinové

Děkujeme městysu Měřín za finanční podporu, ostatním sponzorům, všem dobrovolníkům
za jejich nezištnou výpomoc i všem našim příznivcům!!!
L. Chlubnová
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Kolpingova rodina MĚŘÍN

CHARITATIVNÍ SBÍRKA OŠACENÍ
V pondělí 08. srpna Kolpingova rodina Měřín organizovala „Charitativní sbírku použitého
ošacení“ pro Diakonii Broumov. Akce probíhala ve vyhrazených prostorách fary v Měříně.
Děkujeme všem za spolupráci.
Tato materiální pomoc potřebným lidem byla využita širokou veřejností z Měřína a okolí
s velkým úspěchem. Za to Vám všem díky.
Poděkování posílám všem, kteří výběr zajistili osobním nasazením. Do budoucna tuto sbírku
plánujeme opakovat.No a opakování akce už také proběhlo , a to 18.10. – 20.10.2016. Vše
proběhlo opět profesionálně a darované věci budou putovat do Broumova, kde budou
přerozděleny potřebným. Další pokračování této sbírky plánujeme na termín 04.04. –
06.04.2017. Budeme ještě informovat.

LETNÍ TÁBOR KR MĚŘÍN
Tradiční letní tábor s Kolpingem se letos konal v poměrně pozdním termínu 21. až 28. srpna,
opět v krásném prostředí rekreačního zařízení Vyhlídka v Moravském krasu. Pobytu se
zúčastnilo 73 dětí a 14 vedoucích, kteří měli pro děti opět připravený nabitý program.
Celým táborem nás provázela celotáborová hra na téma „Ztroskotání na ostrově“. Úkolem
dětí, v celotáborové hře, bylo postavit loď, namalovat vlajku, bojovat o potravu, luštit šifry a
setkat se s divokými domorodci. Děti také musely splnit ještě mnoho dalších úkolů, aby
získaly materiál na stavbu svých lodí. Počasí letos na koupání bohužel nebylo, ale na nudu si
nikdo na táboře nestěžoval. Cestování na pobyt těm starším zpestřila jízda vlakem, zatímco
ti menší se vezli v klimatizovaném autobusu. Při návratu se mnozí ještě nestihli ani přivítat
s rodiči a už se snažili zamluvit si tábor na příští rok. Poděkování patří všem vedoucím za to,
že se ve svém volném čase věnovali těm nejmenším bez nároku na odměnu a úřadu
městyse Měřína za finanční podporu celé akce.
Za KR Měřín – hlavní vedoucí tábora Mgr. Hana Pacalová
Foto: Archiv KR Měřín
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HUDEBNĚ DRAMATICKÝ KROUŽEK
Kolpingova rodina Měřín pokračuje v dlouholeté a dětmi velmi oblíbené činnosti „Hudebně
dramatického kroužku“. Zahájili jsme již v pátek 16.09.2016. Kroužek bude probíhat ve
školním roce 2016/2017 každý pátek od 13:00 do 14:00 hod. ve společenských prostorách
fary v Měříně. Prvním veřejným vystoupením dětí bude říjnové „Cantate Domino“ v Polné,
kde se vždy tato skupina setkává s velkým ohlasem návštěvníků. Dále v letošním roce budou
následovat vystoupení v rámci akcí „Advent v Měříně“ a „Vánoční besídka“.

NEDĚLNÍ POSEZNÍ S HUDBOU
18. září Kolpingova rodina Měřín pořádala již čtvrté „Nedělní posezení s hudbou“
v pronajatých prostorách místní fary. Všichni, kdo chtěli a mohli, využili této možnosti
strávit příjemné nedělní odpoledne u hudby v živém podání. Návštěvníku bylo sice o trochu
méně, ale o to bylo větší zapojení ve zpěvu lidových písní – „Srdcaři“ .
Podařilo se nám opět připravit příjemné prostředí s květinovou výzdobou na bílých
ubrusech a nechybělo samozřejmě oblíbené vínečko.
Děkujeme všem, kteří z vlastních zdrojů pro sebe i ostatní připravili dobroty opravdu
k zakousnutí.
Na 4. Nedělním posezení s hudbou se svými hudebními nástroji vystoupili:
Dana Chaloupková, Luboš Nevrtal, Jitka Nevrtalová, Petr Šimek, Miroslav Prokop a Andrea
Zlámalová.
Foto: Archiv KR Měřín

Děkujeme Vám.
Velké DÍKY všem, kteří pomohli nejenom tuto akci zorganizovat, ale pomohli zajistit i její
průběh a pomohli s velkým úklidem .
Nedělní posezení s hudbou je podpořeno účelovou dotací městyse Měřín.
V dalším roce, Kolpingova rodina Měřín, v této mezigenerační akci plánuje pokračovat. Nyní
již lze toto posezení nazvat „tradiční“.
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POHÁDKOVÝ LES
Máme za sebou další zážitky z velké tradiční akce pořádané Kolpingovou rodinou Měřín a to
„Pohádkový les“. Letos to bylo 02.10.2016 a všichni se mohli těšit na pohádkovou cestu, na
které jsme potkávali pohádkové postavy, které měli pro všechny připravené úkoly a
samozřejmě odměny. Na posledním stanovišti byla sehrána pěkná scénka z pohádky „O
ČERVENÉ KARKULCE“.

Foto: Archiv KR Měřín

V cíli již bylo pro všechny připraveno občerstvení, které po náročném putování přišlo vhod.
Počasí se tentokrát neblížilo
k tomu, na co jsme byli
zvyklí, ale i přesto výprava
dětí s doprovodem byla
úctyhodná.
Akce
byla
podpořena
společností AGRO Měřín, a.s.
a účelovou dotací městyse
Měřín.
Poděkování patří všem za
přípravu, realizaci i úklid.

Foto: Archiv KR Měřín
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CANTATE DOMINO
15.10.2016 se hudebně dramatický sbor Kolpingovy rodiny Měřín měl zúčastnit přehlídky
dětských a mládežnických pěveckých souborů křesťanských písní CANTATE DOMINO
POLNÁ.

Co je CANTATE DOMINO POLNÁ?
CANTATE DOMINO POLNÁ je přehlídka dětských a mládežnických křesťanských pěveckých a
hudebních souborů, která má již více než 20tiletou tradici.

Foto: OHAJO 2015

Jako jeden z mála sborů byl vždy potleskem publika požádán o přidání dalších skladeb z
repertoáru.
Letos jsme z důvodu slavnostního otevření kulturního domu v Měříně, připadající na stejný
termín, a především kvůli programu připraveného pro děti, tuto aktivitu zrušili. Ale
připraveni jsme byli .

DĚTSKÝ BAZAR
PODZIMNÍ A ZIMNÍ DĚTSKÉ OBLEČENÍ, HRAČKY, SPORTOVNÍ VYBAVENÍ.
Kolpingova rodina Měřín uspořádala další vyhledávanou akci „Dětský bazar – podzim,
zima“. Příjem zboží do bazaru činil téměř 3000 položek.
Velmi děkuji všem, co byli ku pomoci a hlavně naším přátelům ze starší generace, kteří
obětovali svůj volný čas této aktivitě.
Foto: Archiv KR Měřín
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REKREACE ČLENŮ KR MĚŘÍN
Odměnou za náročné nasazení v aktivitách Kolpingovy rodiny Měřín je společná rekreace
členů KR Měřín a našich přátel, která proběhne o víkendu od 11. – 13.11.2016 ve
známém rekreačním zařízení „Vyhlídka“ nad městem Blanskem.
Přejme jim zasloužilý odpočinek a načerpání nových sil do další dobrovolnické činnosti (no
dobře, tak práce, práce a zase práce ).
Jsme rádi, že tyto aktivity využíváte a dle ohlasů se Vám i líbí. S dalšími plánovanými akcemi
Vás seznámíme v dalším čísle zpravodaje.
Ať se Vám všem daří a přeji hezké podzimní období.
Ing. Zdeněk VLACH
KR Měřín
***********************************************************************
Farní okénko
Vážení spoluobčané,
jsou věci, o kterých se nedá hlasovat, nedají se změnit nějakým lidským názorem, jsou
prostě dané. Básník Johann Wolfgang von Goethe napsal: „I když je léto už dávno pryč, stále
ještě svítí slunce.“ A to je jedna z těch daných věcí. O pravdivosti těchto slov se
přesvědčujeme v tento podzimní čas, kdy některé dny bývají šedé, mlhavé s padajícím
listím. Všechno se mění, když jakousi zábranu proráží sluneční paprsky, dopadají třeba jen
na listí ležící po prvním mrazíku na zemi. Najednou vidíme krásu i těch, již nepotřebných
listí, ležících na zemi, způsobenou pestrostí barev jednotlivých listů. Dovolme našemu srdci,
aby zůstalo stále mladé a bylo schopné vidět krásu života, i když se vše jeví úplně jinak.
Tak jako každý rok, i v ten letošní, očekáváme zvýšení pohyb lidí směřující ke hřbitovům.
Naše cesty do těchto míst, úprava hrobů, kytice, hořící svíce, to všechno vyjadřuje pouto
s našimi blízkými, kteří již nejsou mezi námi. Jistě, důležité je i to, co se odehrává před
hřbitovem. Když umíral známý herec Josef Kemr, seděl u jeho lůžka pan primář doc.
Chalupa. Po chvíli mlčení tiše řekl: „Mistře, víte, já si myslím, že začínáte být na konci cesty,
a že se blížíte ke dveřím na věčnost, na kterou jste se celý život těšil a čekal. Mám pocit, že
se tyto dveře pootevírají.“ V té chvíli herec ožil, posadil se na posteli, koukl na mne takovým
krásným lidským pohledem a řekl: „Já to vím, já to cítím…“ jeho poslední slova byla: „snad
vypadám tak, jak mě Pán Bůh bude chtít…“
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Ohlédnutí zpět
S prvním podzimním měsícem jsme vstoupili do nového školního roku. Určitou tradicí je
začínat nový školní rok také bohoslužbou v kostele. Společně jsme svěřovali nový školní rok
do Boží ochrany. Kéž se nový rok nestane jen příležitostí nových poznání při obecném
vzdělávání, ale také časem poznávání Boha, jeho dobroty, pokoje a lásky. Kéž je také časem
obnovy slibů, které mnozí rodiče dali při křtu svých dětí, totiž, že je budou vychovávat ve
víře v Boha, budou je učit milovat bližního, jak nám to Ježíš ukázal. Zbývá snad říct, že jsme
připraveni všem v tomto poslání pomáhat.
Převážně v měsíci září se mnozí z nás přiřadili k Putovnímu Božímu lidu. Tento název má
svůj základ ve vědomí toho, že jsme na cestě života a směřujeme k jeho završení na
věčnosti. Jako poutníci jsme navštívili Mariánské poutní místo Žarošice, kde se koná
každoročně velkolepá pouť ke cti Panny Marie a jako poděkování za ochranu. Druhým
místem bylo Kostelní Vydří, kde jsme byli součástí pouti celého našeho děkanství. Je dobré
připomenout, že ke každé pouti patří, kromě již zmíněného, také modlitba a nějaká forma
pokání. Významově slovo pokání znamená rozhodnutí žít podle Božích pravidel.
Bohoslužba na třetí zářijovou neděli byla jiná, než obvykle. Výzdobu našeho kostela tvořily
plody země a lidské práce. Plody země byly přinášeny k oltáři jako poděkování za úrodu.
Snad více zaznívala v našich srdcích slova žalmu: „Země vydala svoji úrodu, náš Bůh nám
požehnal“.
Nemalá skupina našich seniorů znovu zasedla, ne do lavic školních, ale ve farním sále.
Kromě povzbudivého příkladu biblického člověka, který také čítá svůj věk, jsme se
pozastavili nad dějinami Měřína, které byly doplněny fotografiemi ve stylu: stará – nová.
Nakročeno máme k dalšímu setkání v měsíci listopadu, kde se chceme zamýšlet nad
různými formami loučení se zemřelými u různých národů.
Pozadu nezůstává ani mládež a děti. S podzimním měsícem jsme otevřeli další část
poznávání křesťanství, a také jsme se zúčastnili povídání o moderní hudbě, o jejím významu
v našich životech, ale také o nástrahách, které jsou často skryté.
Ve farním sále se pravidelně schází děti, nejen ke zpěvu. Pořadatelem této aktivity je
Kolpingova rodina.
Zídka mezi farou a kostelem byla zdárně dokončena. Oprava byla realizována ve spolupráci
farníků, kteří zde odpracovali přes sto brigádnických hodin, i Městyse Měřína. Věříme, že
oprava přispěla ke kráse celého areálu a jistě je i určitou vizitkou místa, ve kterém žijeme.
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Něco z dnů příštích:
S podzimním časem je spojena naše úcta k těm, kteří nás předešli na věčnost. Místní
hřbitov se stává místem plným světel. Každá svíce je spojena nejen se vzpomínkou na naše
blízké, ale snad je to i forma vděčnosti, či modlitby. Ke společné modlitbě na hřbitově se
sejdeme 2. listopadu. Po večerní mši svaté za zemřelé, která začne v 18 hodin, půjdeme
průvodem se světly, z kostela na hřbitov.
Nezapomenutelným zážitkem, nejen duchovním, ale i kulturním, je v našem kostele
Svatohubertská toubená mše, za účastí mnoha myslivců. Při ní děkujeme za dar přírody,
péči o ní, radujeme se z mnohých věcí spojených s myslivostí. Bohoslužba začíná v neděli
13. listopadu v 7:45 h.
Podobně jako loni, i letos otevíráme předvánoční dílny a zveme děti i dospělé k výrobě
různých předmětů, které budeme nabízet po bohoslužbách na druhou adventní neděli.
Různé výrobky můžete zhotovit i doma. Výtěžek z prodeje je letos určen na dětskou
onkologii a jako pomoc dětem, kterou organizují Papežská misijní díla. Termíny dílen jsou na
plakátcích u kostela nebo ve vývěsce u úřadu Městyse.
S adventním časem budou opět letos v kostele roráty.
O vánočních svátcích přivítáme v našem kostele opět Moravanku, abychom se
zaposlouchali do vánoční hudby a koled. Koncert bude 26. prosince, na svátek svatého
Štěpána, v 17 hodin. Předprodej vstupenek bude od začátku prosince.
S otevřením kulturních domu jsme se rozhodli pro farní ples, který bude v sobotu 21. ledna
2017. Bližší informace v předvánočním vydání zpravodaje.
Zápisy v matrikách
Z vody a z Ducha svatého se znovuzrodili:
Lucie Syslová z Meziříčka
Mia Marie Dohnalová z Měřína
Pavel Doležal z Měřína
Na společnou cestu životem s Kristem z našeho kostela vykročili:
Ing. Adam Šteidl ze Žďáru nad Sázavou a ing. Martina Pohanková z Nového Veselí
Tomáš Krejčí a Mgr. Lucie Chytková z Měřína
Jan Simonides a Marie Zdvihalová z Měřína
Ve víře ve věčný život jsme se rozloučili a doprovodili na poslední cestě:
Anežku Řezníčkovou z Pavlínova
Annu Bibrovou z Nové Zhoře
Milana Pelíška z Pavlínova
Marii Musilovou z Měřína
Marii Kuřitkovou z Měřína
Ivanu Andělovou z Černé
P. Josef Havelka, farář
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ADVENT V MĚŘÍNĚ 2016
Vážení čtenáři Měřínského zpravodaje, již od září probíhají přípravy na akci „ADVENT
V MĚŘÍNĚ“. Chtěli bychom pokračovat po loňské vydařené akci, která, dle Vašich ohlasů,
nabídla mnoho zajímavého a pěkného v době adventní.
Každou adventní neděli budou probíhat kulturní vystoupení organizací z Měřína.
Letos budou jednotlivá vystoupení začínat již od 17 hod. a v případě nepřízně počasí, budou
programy probíhat v kulturním domě v Měříně.
Neodmyslitelnou součástí této akce budou „Řemeslné trhy“, které nabízí možnost
šikulkám, řemeslníkům, ale i organizacím, nabídnou své výrobky či pochoutky, a to hned na
1. adventní neděli.
Řemeslné trhy proběhnou v Měříně v neděli 27.11.2016 od 13:00 do 17:00 hod. na
parkovišti na náměstí. V případě, že počasí bude opravdu k nevydržení, tak trhy budou
probíhat také v prostorách kulturního domu v Měříně.
Tímto Vás oslovujeme a nabízíme Vám možnost se zapojit do této akce, kde můžete
nabídnout své výrobky a společně s námi vytvořit pěknou předvánoční atmosféru. Letos
bude připraveno 20 prodejních stánků, tak toho prosím využijte.
Předem děkujeme všem organizacím a jednotlivcům za pomoc při organizaci tohoto
dobrého projektu.

Další informace jsou uvedeny na plakátu, viz tento zpravodaj a na infokanálu KT
Měřín.
Koordinátor akce:
Ing. Zdeněk Vlach
E‐mail: zdvlach@seznam.cz
Tel.: +420 777 919 828
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