Zprávy z radnice

Vážení občané,
blíží se konec roku a s ním tradiční svátky, očekávané hlavně našimi nejmenšími. Ty se
již těší na rozbalování dárků u vánočního stromečku a my dospěli už jen vzpomínáme na
dobu, kdy jsme počítali, jak dlouho se ještě vyspíme, než k nám přijde Ježíšek. Ale to
neznamená, že bychom se na Vánoce netěšili, protože radost a spokojenost našich dětí nás
dokáže naplnit velmi příjemnými pocity. Tento adventní čas, který jsme zahájili v neděli
3. 12. rozsvícením vánočních stromečků, pro nás představuje spoustu práce, starostí a
příprav, aby se Vánoce uskutečnily v pohodě a spokojenosti. Následující období by mělo být
ve znamení zklidnění, srovnání si myšlenek a také bilancování roku minulého. Bohužel dnešní
hektická uspěchaná doba naopak nahrává shonu, nervozitě a všude přítomnému „zoufalému
nedostatku času“. Pokusme se sami v sobě na chvíli zastavit a uvědomit si, kolik velmi
důležitých a zdánlivě nepodstatných věcí, nám denně ve spěchu utíká mezi prsty.
Máme před sebou poslední rok čtyřletého volebního období a za necelých deset
měsíců budeme skládat účet. Na příští rok je projekčně připraveno několik velkých stavebních
akcí jako autobusové nádraží s úpravou náměstí, příprava pozemků na Balince pro výstavbu
dalších 7 + 5 rodinných domků a třech domů pro chráněné bydlení, včetně dětského a
kulturně sportovního zázemí, příprava pozemků na výstavbu rodinných domků „na louce“ u
Pustiny, rozšíření kapacit základní a mateřské školy, III. etapa výsadby zeleně, parkoviště u
kostela, chodník do Pustiny a sportovní areál v Pustině, úpravy ploch na novém hřbitově,
včetně rekonstrukce plotu a spousta dalších. Nezapomeneme ani na takzvané „menší“ akce
jako opravy místních komunikací, chodníků, místa pro parkování, realizace naučné stezky a
další. Vše bude záležet na nás, kolik dotačních prostředků se podaří do Měřína získat. O
bilancování uplynulého roku se zmíním v prvním čísle zpravodaje v příštím roce.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na tom, co všechno
se podařilo v minulém období v obci udělat, co zde máme hezkého a na co jsme pyšní. Ne
vždy se ale všechno podaří tak, jak jsme si přáli. Pokud budete mít jakýkoliv nápad,
připomínku i stížnost, nebojte se ozvat. Společně se pokusíme najít řešení, bude-li to jenom
trochu možné.
Dovolte mi, abych nám všem popřál krásné, klidné a přátelské Vánoce, dětem
i dospělým alespoň částečně splněné sny a v závěru roku pár dní odpočinku strávených
v klidu se svými blízkými. Těším se na společné štědrovečerní koledování a společné setkání
v den vánoční na již tradičním „Měřínském živém betlému“.
Hezké sváteční dny Vám přeje Ing. Jiří Servít, Váš starosta

USNESENÍ č. 5/2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 25.10.2017
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I.SCHVALUJE :
1. Program jednání ZMM 5/2017.
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 5/2017.
3. Nabídku společnosti E.ON Energie a.s. na umístění rychlonabíjecí stanice pro
elektromobily na náměstí městysu Měřín po zapracování přednesených úprav ve
smlouvě o nájmu.
4. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č.444/1 o celkové výměře 959 m2 části
pozemku p.č. 445/3 o celkové výměře 119 m2 a části pozemku p.č. 445/1 o celkové
výměře 1176m2 v obci a k.ú.Měřín dle geometrického zaměření.
5. Smlouvy o výpůjčce a darování kompostérů uzavřené podle ustanovení § 2193 a
násl. a zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi městysem Měřín a mezi
jednotlivými občany v celkové výši 1.257.795,-Kč dle projektu „Měřín kompostuje“.
6. Pronájem nebytových prostor v Měříně, Náměstí 156 – bývalé čekárny, část p.č.82 o
výměře 26,55 m2 a přilehlého pozemku č.p.83/4 v k.ú. Měřín o výměře 60m2 do
31.12.2018.
7. Cenovou nabídku firmy MONINETO s.r.o. Netín na opravu plotu na novém hřbitově.
8. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.14/2017 ze dne 30.6.2017 s předmětem plnění
“Měřín, lokalita Balinka – III.etapa, Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD“
mezi městysem Měřín a Content, s r.o., Brno.
9. Vyhlásit výběrové řízení na dodávku projektu pro územní řízení a stavební povolení
podle studie A.A.Hnízdilové na výstavbu fotbalových kabin.
10.Rozpočtové opatření 6/2017/5ZMM ze dne 25.10.2017 ve výši -1 073 863,- Kč.
II. NESCHVALUJE :
1. Nákup nemovitosti č.p. 15 v Měříně do majetku městyse.
II.BERE NA VĚDOMÍ :
1. Zprávu o plnění usnesení ZMM 4/2017.
2. Informace z jednání rady městyse.
3. Zprávu kontrolního výboru.
4. Zprávu finančního výboru.
5. Informace o návaznosti staveb Balinky III. a IV. etapy včetně rekonstrukce vodovodu a
kanalizace na ul. Zabrána.
6. Informace o Nařízení vlády o výši odměn zastupitelů od 1.1.2018.
7. Informace o rozpracovaných a připravených stavbách pro rok 2017 -2018, jako
podklad k rozpočtu na rok 2018.
III. POVĚŘUJE :
1. Radu městyse dalším jednáním se zástupci Kraje Vysočina ohledně výše ceny
pozemku za m2 a návrhu na odkup pozemků určených k dočasnému záboru do
vlastnictví Kraje Vysočina ve spolupráci s LDO Měřín.
2. Místostarostu městyse zadáním projektové dokumentace přechodu na ul.Černická na
základě předložené studie.

3. Místostarostu městyse jednáním s příslušnými orgány o možnosti zbudování
přechodu pro chodce na ul. Zabrána.
4. P.Buka a Ing.L.Kuřátka zajištěním poptávky na opravu zdi na novém hřbitově.
5. Radu městyse přípravou výběrového řízení a výběru dodavatele stavby na akci :
„Rekonstrukce elektroinstalace a realizace protihlukových opatření v pavilonu 1. až
5.třídy ZŠ ,spojovací chodby a jídelny“.
Ing. Jiří Servít, starosta v.r.
************************************************************************
Výpis z jednání č.16 Rady městyse Měřína konané dne 8.11.2017
1. RMM odsouhlasila program jednání
2.RMM projednala Návrh na uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene - souhlas s umístěním distribučního zařízení na uložení přípojky NN k chatě ev.č. 9
p. Salač v k.ú. Pavlínov“ přes pozemky LDO Měřín, které jsou ve spoluvlastnictví 15 obcí.
RM rozhodla předložit tento návrh na jednání ZMM.
3. Územní plán: RMM projednala vyjádření Úřadu územního plánování Velké Meziříčí
k žádosti ….. o změnu územního plánu a to zařazením pozemku p.č. 3207 (na Králově kopci)
do zastavěného území obce za účelem plánované výstavby RD.
RMM rozhodla předat žádost na příslušný úřad územního plánování ve Velkém Meziříčí
s předpokládaným přezkumem územního plánu v březnu 2018.
4. RMM projednala Žádost o provedení změny v územním plánu obce Měřín, předloženou …
Jedná se o p.č. 1682/4 za účelem výstavby RD. V současnosti: územní rezerva, orná půda.
RMM rozhodla předat žádost na příslušný úřad územního plánování ve Velkém Meziříčí
s předpokládaným přezkumem územního plánu v březnu 2018.
5. RMM projednala Žádost o provedení změny v územním plánu obce Měřín, předloženou
……. Jedná se o p.č.1682/5 a 1683/1 na Králově kopci, za účelem výstavby RD. V současnosti:
územní rezerva: orná půda a trvalý travní porost. RMM rozhodla předat žádost na příslušný
úřad územního plánování ve Velkém Meziříčí s předpokládaným přezkumem územního plánu
v březnu 2018.
6. RMM projednala Žádost o provedení změny v územním plánu obce Měřín, předloženou
……..Jedná se o p.č.3151 v k.ú.Měřín, na Králově kopci, za účelem zastavění. RMM rozhodla
předat žádost na příslušný úřad územního plánování ve Velkém Meziříčí s předpokládaným
přezkumem územního plánu v březnu 2018.
7) RMM projednala návrh Smlouvy o veřejných službách předložený fi ICOM transport, a.s. o
závazku provozovat veřejnou linkovou dopravu v roce 2018 a o povinnosti městyse Měřín
zaplatit kompenzaci nákladů na tuto službu. RMM rozhodla smlouvu uzavřít a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
8) RMM projednala návrh příkazní smlouvy mezi MM a p. Ing. Hanou Veselou, Žďár nad
Sázavou, na přípravu a vyhodnocení výběrového řízení na akci: “Rekonstrukce

elektroinstalace včetně akustických úprav pavilonu „A“ a jídelny ZŠ Měřín“ za cenu 11.500,Kč vč. DPH. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy a
rozhodla oslovit tři firmy a to Gremis, Building HSV, Stylstav s žádostí o vypracování cenové
nabídky na výše uvedenou rekonstrukci.
9) RMM projednala na základě doporučení kontroly z KÚ kraje Vysočina prováděné dne
4.10.2017 a v souladu s novými přepisy o změně registrace kapacity v sociální službě, kterou
poskytuje MM o zaslání žádosti o změnu maximální kapacity. Původní posuzování maximální
kapacity služby se změnilo z posuzování maximální souběžné kapacity na posuzování
maximální okamžité kapacity. V městyse Měřín je tato maximální okamžitá kapacita 1
pracovnice a to buď p. Buchtová nebo v případě zástupu p. Plašilová. RMM pověřila
místostarostu zasláním žádosti na KÚ. Dále RMM schválila nové znění Popisu realizace
poskytované sociální služby, kde došlo k formálním změnám popisu služby v souladu s
novými předpisy a rozšíření věkové struktury osob, pro které je sociální služba určena.
10) RMM projednala Závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění, provedené VZP ČR na úřadě MM dne 3.10.2017.
Výsledek kontroly: „Nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ani jiné evidenční nedostatky.“
RMM děkuje zaměstnancům, jejichž práce se tato kontrola týkala, za dobré výsledky.
11) RMM projednala Protokol č.01/2017 o výsledku kontroly přenesené působnosti na úseku
výkonu matriční činnosti u městyse Měřín, konané Městským úřadem Velké Meziříčí na úřadě
MM dne 5.10.2017. Závěr kontroly: „nebyly shledány žádné závady.“
RMM děkuje zaměstnancům, jejichž práce se tato kontrola týkala, za dobré výsledky.
12)RMM projednala návrh „Smlouvy mezi MM a E.ON Energie,a.s. o dodávce přebytků
elektřiny z FVE do elektrizační soustavy“ za cenu 0,30 Kč/kWh a pověřila starostu podpisem
smlouvy. Předpoklad dodávky je cca 12.700 kWh za celkovou cca 3.800,-Kč.
13) RMM opakovaně projednala žádost o koupi části pozemku p.č.33/1 (cca 175 m2) v k.ú.
Měřín, předloženou …. Jedná se o nádvoří jejich nemovitosti na ulici Ve Vrbí. Žadatelé se
směnou pozemku parc.č. 33/1 za část pozemku parc.č. 45 mezi jejich domem a silnicí
nesouhlasí, protože mají podle jejich vyjádření pod tímto pozemkem sklep.
RMM rozhodla provést místní šetření.
14) RMM vzala na vědomí Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o udělení souhlasu podle
par. 54 a o vydání výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny obdržené od Odboru
životního prostředí KÚ kraje Vysočina. Jedná se o udělení souhlasu s vypouštěním v lidské
péči odchovaných jedinců Čmeláka zemního (Bombus terrestris terrestris) do volné přírody.
Záměrem žadatele (p. Jan Pipek, Prodejčmeláků.cz) je dovážet tyto jedince z Polska a
prodávat je v ČR.
15) RMM projednala Žádost o souhlas s provedením jednoduché pozemkové úpravy v k.ú.
Pustina u Měřína v souvislosti se zpřístupněním pozemků v rámci pozemkové úpravy v k.ú.
Otín u Měřína obdrženou od Státního pozemkového úřadu, pobočka Žďár nad Sázavou. RMM
rozhodla s provedením jednoduché pozemkové úpravy nesouhlasit a doporučuje věc řešit
v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Otín u Měřína.

16) RMM projednala dopis „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Pavlínov-návrh nového
uspořádání pozemků“ obdržený od fi GEOREAL,s.r.o s žádostí o vyjádření.
RMM rozhodla s navrženým novým uspořádáním pozemků souhlasit a postoupila dopis
k projednání ZMM.
17) RMM projednala žádosti o pronájem KD:
2018-01-13, sportovní ples, TJ Jiskra Měřín, z.s.
2018-01-20, Farní ples, Římskokatolická farnost Měřín
2018-01-27, Hasičský ples, SDH Měřín
2018-02-10, Šibřinky, KČT Měřín
2018-04-14,taneční zábava, KČT Měřín
2018-05-12, koncert QUEENIE, SDH Měřín
2018-06-16, svatba, ..
2018-08-11, svatba, ..
2018-09-15, svatba, ..
2018-09-29, svatba, ..
2018-06-02, svatba, ..
2018-10-06, svatba, ..
RM rozhodla s pronájmy souhlasit.
18) Knihovna městyse Měřín: RMM projednala a schválila změny v čtenářských registračních
poplatcích a změnu výpůjční doby od 1.1.2018 na 1 den v týdnu – čtvrtek 13.00-18.00 hod.
RMM projednala návrh rozpočtu knihovny na rok 2018 a rozhodla jej předložit k zapracování
do Rozpočtu městyse na 2018.
19) RMM odsouhlasila žádost o ukončení nájmu prostoru před hřbitovem s p. Lukášem
Vidlákem. Na tomto prostoru byl postavený stánek na prodej pomníků.
20) RMM odsouhlasila nový platový výměr ředitelce Mateřské školy Měřín p. Janě Janů a
ředitelce Základní školy Měřín p. Mgr. Ivetě Hlávkové.
21) RMM projednala Žádost o povolení skácení 5 ks stromů před domem Družstevní č.p. 360
a č.p. 554 a rozhodla požádat Úřad městyse o povolení skácení. Stromy ohrožují bezpečnost
obyvatel domu.
22) 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 vánočních trhů
dne 3.12.2017.
***************************************************************************
Výpis z jednání č.17 Rady městyse Měřína konané dne 29.11.2017
1. RMM odsouhlasila program jednání
2. RMM projednala Návrh na uzavření „Smlouvy o dílo“ mezi MM a Ing. Ivanou Tužinskou o
spoluúčasti na zpracování žádostí o poskytnutí finančních prostředků ze SFDI na realizaci akce

zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy. Název projektu: „Chodník podél silnice III/3491,
úprava zastávky na silnici II/602“. RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu
podpisem.
3. RMM projednala návrh na uzavření „Smlouvy o dílo“ mezi MM a Ing. Ivanou Tužinskou na
administraci výběrového řízení a následný management na projekt “Komplexní obnova
veřejné zeleně v městysi Měřín III. etapa.
RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem.
4. RMM projednala návrh na uzavření Smlouvy o věcném břemeni mezi E.ON Distibuce, a.s.
a MM na akci „ Měřín, stav. úpravy NN ul. „Zabrána“ na uložení zemního kabelového vedení
NN a pojistkových skříní za jednorázovou úhradu 15.000,-Kč. RMM rozhodla s návrhem
souhlasit a pověřila starostu podpisem smlouvy.
5. RMM schválila odměnu pro ředitelku MŠ Měřín za organizaci veřejných vystoupení,
presentaci školy, zajišťování programů pro děti a zajišťování oprav v budově.
6. RMM projednala Žádost o navýšení provozního příspěvku do rozpočtu ZŠ Měřín o 90.000,Kč na opravu nevyhovujících telefonních sítí.
RMM doporučuje ZMM schválit navýšení provozního příspěvku o 90.000,-Kč.
7) RMM projednala návrh Smlouvy o dílo mezi MM a ENVIPARTNER, s.r.o Brno, o zpracování
žádosti o dotaci na „Rekonstrukce místní komunikace v městysi Měřín“.
Odměna za zpracování žádosti bude činit 10.000,-Kč + DPH. V případě získání dotace bude
další odměna činit 5% z obdržené dotace + DPH, která bude vyplacena až po předání díla
městysi Měřín. RMM rozhodla smlouvu uzavřít a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
8) RMM projednala žádosti o pronájem KD:
2017-12-15, LIDL Str. Zhoř, vánoční večírek
2018-02-23, Koncert- recitál, pořadatelé p. Horák, p. Kožená
2018-03-23, divadelní představení DivOchot,z.s. Měřín
2018-03-24, divadelní představení DivOchot,z.s. Měřín
2018-04-06, divadelní představení DivOchot,z.s. Měřín
2018-04-07, divadelní představení DivOchot,z.s. Měřín
2018-12-01, Poslední leč, MS „Strž“ Měřín
2018-04-01 oslava, …
RM rozhodla s pronájmy souhlasit.
9. RMM schválila odměnu pro ředitelku ZŠ Měřín za celoroční aktivitu nad rámec funkce
ředitelky.
10.RMM projednala žádost o průjezd po místní komunikaci na ulici Zarybník v době
rekonstrukce mostu přes řeku Balinku. RMM rozhodla s žádostí souhlasit.
11.RMM projednala dodatek č. 9 smlouvy o jiných pracech a výkonech č. 19/TKO/2009 ze
dne 1.12.2008 mezi Technickými službami Velké Meziříčí s.r.o. a Městysem Měřín o změnách
v cenách prací a výkonů. RMM dodatek vzala na vědomí.

13. RMM stanovila komisi pro otevírání obálek na akci „Výměna elektrické instalace v ZŠ
Měřín a provedení protihlukových opatření“ ve složení:
Ing. Jiří Servít, Anna Oulehlové, zástupce stavební komise
Náhradníci: Ing. Jaroslav Pazdera, Jana Klímová, zástupce stavební komise
***************************************************************************
Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín
Pozvánka

na jednání Zastupitelstva městyse Měřín, které se bude konat
v pondělí dne 18.12.2017 v 17.00 hod. v obřadní síni úřadu
Program :

1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu jednání.
2. Stanoviska občanů k projednávaným věcem v souladu s ust.§16, odst. 2,
písm. c, zákona o obcích č.128/2000 Sb. ve znění předpisů pozdějších.
3. Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva městyse Měřín.
4. Poděkování předsedovi LDO za práci pro městys.
5. Informace z jednání Rady městyse Měřín.
6. Zpráva kontrolního a finančního výboru.
7. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pavlínov- nové uspořádání pozemků.

8. Přijetí daru -autobusová zastávka od firmy Apulach.
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- umístění distribučního zařízení
v k.ú. Pavlínov na pozemcích LDO.
10. Zábor pozemků v katastru Zhoř u Jihlavy a Stáj.

11. Prodej části pozemku p.č. 187/31 o výměře 30m2 dle GP.
12. Nákup části pozemku p.č. 544/3 o výměře 34m2 dle GP.
13. Navýšení provozního příspěvku Základní škole Měřín o 90 tis. Kč.
14. Záměr prodeje pozemků pro výstavbu transformovaného bydlení a denního stacionáře.
15. Výběr dodavatele na stavbu „Rekonstrukce elektroinstalace a odhlučnění budovy ZŠ Měřín.
16. Veřejnoprávní smlouvy na rok 2018.
17. Rozpočtové opatření 7/2017/6ZMM.

18. Odměny neuvolněným zastupitelům od 1.1.2018.
19. Rozpočet městyse Měřín na rok 2018.
20. Střednědobý výhled rozpočtu městyse Měřín na období 2019-2022
21. Rozpočet Základní školy Měřína na rok 2018.
22. Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Měřín na období 2019-2020
23. Rozpočet Mateřské školy Měřína na rok 2018.
24. Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Měřín na období 2019-2020
25. Pověření rady provedením rozpočtových opatření ke konci roku 2017 v příjmech
i výdajích.
26. Způsob prodeje pozemků pro RD v lokalitě Balinka III.etapa a Balinka IV. etapa
27. Volba přísedícího na volební období 2018-2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.
28. Poděkování členům zastupitelstva, výborů a komisí.
29. Diskuse.
30. Závěr.

Ing. Jiří Servít
starosta

Okénko knihovny

Rok 2017 se nám pomalu chýlí ke konci, ale než abychom bilancovali, pojďme se raději
podívat, co nového nás čeká v knihovně v roce 2018.
Od ledna 2018 se bude půjčovat jenom jeden den v týdnu, a to ve čtvrtek od 13,00 do
18,00 hodin. V současné době se sice půjčovalo dva dny v týdnu, ale ve skoro totožném čase.
Věřím, že rozšířením půjčovní doby do odpoledních hodin vyjdu vstříc nejen školákům, ale i
ostatním čtenářům.

Od nového roku budete moci každé dva měsíce zhlédnout malou výstavu, v té první
představím velkomeziříčskou rodačku Zdeňku Vorlovou-Vlčkovou. Malířku, ilustrátorku a
sběratelku, která jako první žena v Rakousku-Uhersku složila zkoušku učitelské způsobilosti
pro střední školy. Abychom se příliš nevzdálili od literatury, představíme si její ilustrátorskou
tvorbu. Věděli jste například, že ilustrovala i Babičku od Boženy Němcové?
V příštím roce začneme evidovat výpůjčky elektronicky, pro čtenáře to mimo jiné
znamená zlepšení služeb v oblasti rezervace dokumentů. A když jsme se dostali k technice,
zmíním ještě, že od ledna se můžete těšit na novou podobu internetové prezentace knihovny
na stávající adrese www.merin.knihovna.info.
Přeji Vám všem krásné vánoční svátky, prožité v kruhu svých blízkých, ale třeba také ve
společnosti dobré knihy, pevné zdraví a dobrý vstup do nového roku. Budu se těšit, pokud si
v něm najdete čas a cestu do Knihovny městyse Měřín.
Lucie Čížková

Vážení spoluobčané,
letošní kulturní akce „Vánoce v Měříně“ začaly velmi úspěšně vystoupením p. Helána s jeho
Vánočním koncertem, na kterém bylo více než 100 diváků, kteří si s chutí zazpívali známé
písničky a někteří si taky zatancovali.
Další akcí byly „Vánoční trhy a vystoupení dětských souborů“ a tradiční rozsvěcování
vánočního stromu. Na této akci se postupně vystřídala většina obyvatel Měřína a akce byla
velmi úspěšná. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na realizaci této zdařilé akce.
Přálo nám počasí a pro všechny byla radost setkat se se sousedy, např. u sklenice punče a
možnost koupit si hezké výrobky.
Těšíme se na koncert Petra Bendeho s dětským pěveckým sborem z Měřína, který vystoupí
v KD 9.12.2017. Koncert je vyprodaný a věřím, že to bude velmi hezký kulturní zážitek.
Pak následuje v neděli 17.12.2017 divadlo pro děti „O chamtivém strašidle“, které bude
hrát divadelní soubor ze Zhoře u Jihlavy.
Všechny předcházející akce pořádá Kulturní komise městyse Měřín:
p.Lenka Kutreiberová a p.Jana Kožená, kterým tímto velmi děkuji.
Vánoce v Měříně vyvrcholí na Štědrý den tradičním Živým betlémem, který pořádají
Rybníkáři a přátelé,z.s.
Vážení spoluobčané, přeji Vám hodně kulturních zážitků, příjemné prožití Vánočních svátků
a hodně zdraví.
S úctou
Ing.Jaroslav Pazdera, místostarosta, 603 823 787

Hasičské okénko

Sbor dobrovolných hasičů Měřín pomáchal zabezpečit průvod sv.Martina, provedl
Mikulášskou obchůzku. Hasičský ples se bude konat 27.1 více informací viz plakát. Ke dni
6.12 2017 měl celkem 38 výjezdů z toho byly 17 požáru,20 technických pomocí a 1 planý
poplach.
Zásahy:
28.10.
Požár chaty VM
Příkaz: 15:23
Výjezd: 15:28
Na místě: 15:42
Strávený čas u zásahu 30min. Jednotka byla ponechána v záloze.
29.10.
Technická pomoc- odstranění nebezpečních stavů.
V souvislosti s orkánem Herwart jednotka zasahovala od 12:00 do 18:30 hod u 12 událostí,
převážně popadaných stromů na komunikaci v okolí Městyse Měřín.
3.11.
Technická pomoc-dohašení po pálení klestí Blízkov směr Netín
Příkaz: 19:06
Výjezd: 19:09
Na místě: 19:14
Strávený čas u zásahu 45 min.
Jednotka po přijezdu na místo uhasila hromadu klestí a poté se řídila pokyny VZ.
10.11.
Požár rozvodny Velké Meziříčí
Příkaz: 16:27
Výjezd: 16:31
Na místě 16:40
Strávený čas u zásahu 15 min.
Jednotka po příjezdu na místo byla ponechána v záloze, poté vrácena zpět na základnu.
Krásné prožití svátků vánočních hodně zdraví a pohody v novém roce vám přejí Hasiči

RYBÁŘI MĚŘÍN z.s.
Vážení spoluobčané, současný rok se pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci . Vánoční
svátky, které předcházejí silvestrovskému veselí si určitě každý přeje prožít v pohodě a se
svými nejbližšími. Koncem roku se také bilancuje a plánuje do budoucna.
Měřínští rybáři také bilancují a samozřejmě plánují do budoucna.
Letošní rok se nesl ve znamení 20. let působení organizace. Ano, působíme
samostatně už dvacet let. Moravskému rybářskému svazu se naše osamostatnění nelíbilo a
několik roků využíval všechny možné právní kroky, aby se to nepodařilo. Nakonec to prohráli
a naše sdružení mohlo samostatně pokračovat. Samozřejmě existovaly názory, že sami
hospodařit dlouho nedokážeme a možná se budeme chtít vrátit pod křídla velkého svazu.
Nestalo se. Současný spolek hospodaří na několika chovných rybnících, na které se
pravidelně nasazuje populace ryb, několik let se přikrmují a přelovují , až dosáhnou
potřebné velikosti a skončí na Novém rybníku. Je to několik let soustavné práce než může
ulovená ryba potěšit malého, nebo velkého rybáře. Krmivo pro chovné rybníky zajišťujeme
brigádnickou činností pro zemědělské podniky. Pořádáme kulturní akce pro veřejnost v
místním krásném Kulturním domě a rybářské závody pro děti a dospělé.
Prostě se snažíme hlavní a vedlejší činností uživit a přinést radost a potěšení také ostatním
spoluobčanům.
V těchto aktivitách chceme pokračovat a všechny akce v příštím roce budou včas
avizovány.
Přejeme všem hezké svátky a hodně zdraví a úspěchů v příštím roce .
Petrův zdar!

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA 26.12.2017
wwwrybarimerin.cz

L. Buchta

Chraustenští z Malovar a Chraustenic
1520 - Václav Chraustenský, u kterého nejsou s určitostí známy rodiče, byl nejdříve kolem
roku 1520 úředníkem na pernštejnských statcích ve východních Čechách, možná
v nejstarším hřebčíně v Evropě v Kladrubech, který v té době rod pernštejnů vlastnil. Později
od roku asi 1522 do roku 1525 byl hejtmanem na Pardubicku.
(Wikipedie)
1525 – Po roce 1525 se Václav Chraustenský stal neoblíbeným, hrabivým a někdy i krutým
správcem na panstvích v Polné a v Přibyslavi. Tato panství tehdy patřila rodu Jana Trčky z Lípy.
V této službě „nadělal“ Václav Chraustenský značné množství finančních prostředků. O
Václavu Chraustenském byla v Polné kolem roku 1538 složená hanlivá báseň a je možné, že
to byla i písnička. V této básni se například píše: „že statek Myslibořice svítí lépe nežli
Pardubice“ nebo „kdyby nebylo Polné a Lipnice, nesvítily by se tak Myslibořice.“
Autoři této básničky naznačovali zneužívání funkce hejtmana na Pardubicku a později
správce v Polné, Václavem Chraustenským ve svůj vlastní finanční prospěch.
1531 - V době svého správcování u pana Trčky majitele Polné si Václav Chraustenský koupil
po zemřelém Janu Hostákovském z Arklebic, od sirotků Trystama a Ludmily, zastoupených
Janem z Pernštejna panství Myslibořice na třebíčsku s tvrzí a poddanými. Tvrz byla později
přestavěna na renesanční zámek. Dnes jsou v zámku v Myslibořicích poskytovány sociální
služby převážně seniorům, lidem s demencí a se zdravotním postižením.
1535 - Václav Chraustenský koupil od Ludmily, dcery Jana Jeníčka z Olbramic a Lhoty a jejího
manžela Jana Hořického z Hořic, vesnice Lhotu s tvrzí, Lipník, Klučov a Štěpánovice.
(Wikipedie – Lipník)
1536 - Václav Chraustenský se oženil asi v době, kdy byl ve službách u pana Jana Trčky z Lípy
v Polné. Jméno a příjmení ženy, kterou si vzal za manželku, není známé. Není znám rok jeho
svatby a ani rok jeho úmrtí. Zemřel přibližně v roce 1553 - 4. Dá se odhadnout, že se Václav
Chraustenský dožil věku kolem 70 roků.
1537 – Václav Chraustenský koupil od kláštera Luckého Litohoř, Domamil, Pokojovice,
k tomu díl Starého Hobzí – avšak tento kup nebyl sněmem uznán a byl zrušen.
1538 V tomto roce vznikla básnička o hrabivosti a někdy až krutosti Václava Chraustenského
ke svěřeným poddaným Jana Trčky z Lípy. Její dochovaný text je právě z roku 1538 a je
přílohou tohoto rodopisu. Text této básně je uložen v třeboňském archívu pod číslem
jednacím 4057. Hodnota básně spočívá ve vylíčení svízelů polenských poddaných pod

vyděračským správcem a radost nad jeho odchodem. Skladatelé básně byli asi prostého
původu, poddaní polenští. Jinde se píše, že Chraustenští z Malovar, erb dvou vztyčených
zlatých klepet na modrém poli nosili nadarmo, neboť vynikali hlavně usilováním o majetek,
svou hrabivostí.
1538 – V tomto roce byly Myslibořice přičiněním Václava Chraustenského povýšeny na
městečko a obdržely zvláštní znak. K tomuto panství patřila pustá ves Lykodery (možná
Lukodery) jinak Ostrá Louka. V hanlivé básničce z roku 1538 je naznačeno, že Václav
Chraustenský dostal Myslibořice za věrné služby od pana Jana Trčky z Lípy. Jan Trčka nebyl
asi sám schopný své panství řídit, tak si jako správce a svého rádce vybral Václava
Chraustenského, který ovšem svěřenou důvěru a funkci hojně zneužíval ve svůj prospěch.
V kronice „Kořeny věků“ je napsáno, že Jan Trčka byl hodně nemocný a že ho poddaní jako
svého pána měli rádi. Jan Trčka prodal 18. října 1538 Karlu z Valdštejna a jeho ženě Elišce
s Postupic za 25 250 kop českých grošů Polnou a Ronov, který byl už dlouho pustý a ochranné
právo nad klášterem v Pohledu, s hamry, mlýništěmi, tvrzemi, pivovary, rybníky i sádkami a
vším příslušenstvím a dále město Přibyslav. Je pravděpodobné, že v roce 1538 bylo také
ukončeno správcování Václava Chraustenského na těchto panstvích.
1539 – Václav Chraustenský z Malovar koupil a až v roce 1542 to bylo zapsáno v zemských
deskách, tvrz a ves Třebětice, Vesce, Újezd Lesonice a díl Loukovic.
(Wikipedie – Vesce)
1541 – Václav Chraustenský koupil od Tristana Hostákovského blízkou ves Ratibořice a
připojil ji k panství myslibořickému.
(Wikipedie – Myslibořice)
1542-Václav Chraustenský koupil od poručníka sirotků Volfa Krajíře z Krajku a na Landštejně

„ves Šebkovice s kostelním podacím, ves Miletice, ves Loukovice se vším sirotčím a k faře
šebkovické náležitým příslušenstvím, i s tím mlýnem pod lesem Holečkem.“
Šebkovská fara pod kostelem v hradišti byla budova rozlehlá. Jako u všech tak starých far,
měla značný nemovitý majetek. Václav Chraustenský využil toho, že obročí nebylo obsazeno.
Zabral jeho jmění a pro větší jistotu zbořil farské stavení. Šebkovice pak přičlenil ke svému
myslibořickému panství i s Lesonicemi. V tomto roce získal Václav Chraustenský tvrz a vesnici
Třebětice.
(Wikipedie – obec Šebkovice a Třebětice)
1543 – Vklad LXX (70) groší faráři do Budče. Zápis v zemských deskách č. 114. str. 310:

„Naučení panské panu komorníkovi o vklad od Václava Chraustenského knězi biskupovi JMti
a panně Dorotě abatyši a konventu jejího kláštera pustiměřického dané: Poněvadž smlůva
Vilémovi z Víckova, najvyším hofrychtýřem, Janem z Doubravky, z Hradiště na Blansku a
……“
1543 – Vklad do zemských desek 115. str. 310 : „Václav Chraustenský z Malovar i se

svými erby důstojnému u Bože otci, Janovi, biskupu olomúckému, a velebné Dorotě abatyši a
konventu kláštera pustiměřského a budúcím jejich potomkóm na svým vlastním zboží a
dědicství, na vsi Vesci, na lidech svobodných, usedlých, žádnému nezávadných, totižto jednu

kopu grošů a deset groší českých, za kopu LX grošů a za groš VII peněz bílejch počítajíc, ve
dcky zemské vkládám, vpisuji k jich pravému jmění a dědičnému užívání.“
1547 - Václav Chraustenský z Malovar prodal tvrz a vesnici Třebětice Volfovi Krajířovi
staršímu z Krajku, který byl v té době majitelem Dačic.
(Wikipedie – Třebětice)
1551 – Václav Chraustenský koupil od Pernštejnů na radu úředníka na pernštejnském panství
na Meziříčí Jana Přepyského z Rychmburka městečko Bohdalov. „Statek tehdy tvořilo

městečko Bohdalov s kostelním podacím, se všemi lidmi osedlými, s rybníky, s rybništěmi,
s potoky, s vodami tekoucími i stojecími, struhami, s mlýny, s mlýnicemi, s chrastinami, s lesy,
s háji s porostlinami, s horami, s dolinami, s lukami a kopaninami, s pastvinami, s rolími
ornými, s platy, s ouroky, s poplatky s robotami s platem z pivovaru od várek, s platem
z řezníků, s majtem, s tržným s soli, s hony, s lovy, s čižbami, s mezemi, hranicemi i se všemi
oužitky i poplatky i se vším příslušenstvím, právem, panstvím což k tomu zboží příslušelo a
přísluší.“
1552 – Václav Chraustenský přikoupil od poručníka pana Václava z Ludanic, hejtmana
markrabství moravského na místě Johanky a Mandaleny Vranovských z Vranova sirotků
pozůstalých po Janovi Vranovském z Vranova a na Rudolci: „totiž tvrz a ves Rudolec,

s pivovarem, se sady, s chmelniščemi, ves Chroustov, ves Kyjov, ves Arnolec, ves Nadějov, ve
vsi Zhoři Housecí s dvorem, při témž Zhoři ležícím ves pustů Blažkov, ves pustů Němkyni, ve
vsi pusté Nízové (pod Zhoří) s mlýnem. S rolí ornů i neornů, s lukami, klučeninami (klučina =
starý les), s pastvinami, s lesy, s háji, s chrastinami, s čižbami (čižba = místo uzpůsobené na
číhání), s lovy, s hony, s horami, s doly, s rybníky, s rybniščemi, s potoky, s vodami tekutými i
netekutými, s mlýnem s mlíniščemi, s platy, s úroky, s ospy obilnými, a všelijakými poplatky,
kterýmiž se jmény jmenovati mohů, s slepicemi, s vajci, s robotami, mezemi a hranicemi, s lidmi
osedlými i neosetími, platnými i neplatnými, tak jakž to zboží všecko od starodávna vymezeno
jest, se vším plným právem, panstvím a příslušenstvím, což k tomu zboží příslušelo a sirotkóm
náleželo, tak jakž sem to sám na místě svrchupsaných sirotkův držel, nic tu týmž sirotkóm ani
erbóm jich a budůcím potomkom panství ani kterého vlastenství nepozůstavujíc ani
zachovávajíc, než to všecko vkládám a vpisuji ve dcky zemské k jich pravému jmění, držení a
dědičnému požívání, a kdež by to svrchupsané zboží týmž sirotkóm kde ve dskách zapsáno
bylo, to tímto vkladem mořím a v niveč obracuji.“
(Moravské zemské desky str. 360, f. 91 r. 1552 – 3)
Otec, osiřelých dívek Jan Vranovský z Vranova vlastnil rudolecké panství s tvrzí již jako
nezletilý, prostřednictvím svých poručníků. Dcera Johanka Vranovská z Vranova a na Rudolci
si vzala za manžela Viléma Dubského z Třebomyslic (1548 – 1626). Johanka ale v roce 1584
zemřela. Vilém Dubský z Třebomyslic koupil v roce 1585 od Jana Maxmiliána z Pernštejna za
18 000 zlatých celé panství Nové Město na Moravě. V úterý 23. prosince 1608 byl císařem
Rudolfem II. dědičně povýšen do baronského stavu.
Vilém Dubský se stal jedním z nejbohatších mužů na Moravě. Je také psáno, že byl
švagrem Jana Chraustenského a poručníkem nezletilých dětí Rafaela Chraustenského. Není

úplně jasné, jak byl Vilém Dubský z Třebomyslic s Chraustenskými spřízněn. Po prohrané
bitvě na Bíle hoře o veškerý svůj majetek konfiskací přišel.
1553 – Václav Chraustenský, první majitel panství myslibořického a rudoleckého zemřel asi
v roce 1553 - 1554. Nedochovala se informace o tom, kde zemřel a kde byl pochován a ani
kolika roků se dožil. Při jeho úmrtí mu mohlo být asi 60 - 70 roků. Václavovi synové Jan a
Rafael, byli v době jeho úmrtí ještě nezletilí. Vyplývá to ze žaloby Jiříka faráře z Kamenice,
podané v roce 1557, na poručníky Václavových nezletilých synů Jana a Rafaela, na Bohuše
Zápského ze Záp a Jana Stráneckého staršího ze Stránec toho času na Pivcově Zhoři
(Piwczowie Zhoržij), za to že mu pobrali desátek z Řehořova.
Poručník Jan Stránecký starší byl před smrtí a možná i po smrti Václav Chroustenského
zaměstnán na panství v Myslibořicích jako jeho úředník. Stejně jak Václav Chroustenský
okrádal pana Jana Trčku z Lípy a na Polné, tak podobným způsobem úředník Jan Stránecký
starší ze Stránec okrádal Václava Chroustenského a po jeho smrti jako poručník i jeho dva
syny. Syn Rafael Chroustenský o Janu Stráneckém starším v roce 1566 prohlásil: „vědí lidé,

kdo jest a co jest, otce mého mnoho let šidil a mne a bratra mého o osm vsí ošidil“.
Chraustenští, již počínaje Janem Chroustenským neobsazovali faru ve Zhoři Housecí
duchovním správcem a desátek pobírali sami. Ještě v roce 1612 si farníci všech přifařených
obcí zhořské kolatury stěžovali jak u vrchnosti, tak u císaře, že: „..od dávna jest ve Zhoři fara

a vždy byla obsazena, až v době, kdy byl statek prodán Janu Chroustenskému, který hned
všechny farní věci s desátkem i s penězi zabral, faráře nedržel a farní budovu zaniknouti
nechal, čímž jsou nuceni mimo farnost a daleko své povinnosti náboženské vykonávati…“
Tato stížnost však zůstala bez výsledku….

(zhořský kronikář Jindřich Coufal)

1554 – Král Ferdinand statek bývalého kláštera benediktinského v Měříně, jenž sešel a zpustl
předešlými válkami a nepokoji, nejdříve zastavil na hradě Pražském, v pátek v den sv. Filipa a
Jakuba Apoštolů Božích a dal za pravé jmění, držení a dědičné užívání Vratislavovi
z Pernštejna a dědicům a zároveň potvrdil, aby v zemské desky (dsky) byly mu mezi jiným
zapsány: „proboštství měřínské, s městečkem Měřínem s kostelním podacím, ves Pustina, ves

Chlumek s desátkem obilným, ves Blízkov s rychtou zákupní a desátkem obilným, ves Netín
s kostelním podacím a rychtou zákupní, ves Kochánov s rychtou zákupní a desátkem obilným,
ves Zhoř Malá, ves Dědkov s rychtou zákupní a desátkem obilným, ves Jersín s rychtou
zákupní a desátkem obilným, ves Meziříčko, ves Černý s rychtou zákupní a desátkem obilným,
ves Pavlínov s rychtou zákupní a desátkem obilným, ves Milíkov s desátkem obilným, ves Zhoř
Pivcova s desátkem obilným, ves pustá Zhořovo, ves pustá Rychýřka (Ritířsko v okr. jihl.), ves
pustá Svařanov, ves Světlá u Chlumku, ves Světlá u Pavlínova, s manem v Černé s desátkem
obilným, s manem z Pustiny, s manem z Kochánova.“ Do zemských desek to bylo Vratislavovi
z Pernštejna vloženo na základě rozhodnutí soudu zemského ze dne 14. září 1556 při času sv.
Kunhuty.
Pokus o seřazení a o malé nahlédnutí do osudů šlechtického rodu Chraustenský
z dostupných zdrojů se pokusil sestavit v roce 2017
Jiří Toman Černická 376 (Druhá část)

Okénko mateřské školy

Rok 2017 ozdoben sněhovou přikrývkou pomalu končí. Ty úplně první sněhové vločky
jsme vítali spolu se sv. Martinem lampionovým průvodem, který měl svůj začátek na
parkovišti u kostela a konec u kulturního domu. Z oken školky se celý týden ozývaly písničky
o Martinovi, recitovali jsme říkanky, zdobili lampiony. Naše paní kuchařky napekly pro
všechny děti v průvodu krásné perníkové koníky a paní učitelky je nazdobily. Bylo jich přes
200 a všechny se rozdaly.
Skončila také soutěž „O kaštanového krále“. Na trůn usedla královna Anička Kašparová.
Po jejím boku princové- Filip Urbánek a Ivo Uchytil a ještě úplně nejmladší z celé školky
princezna Irenka Běhalová.
První adventní neděli vystoupily všechny děti na náměstí u stromečku. Pozvali jsme
všechny přítomné na návštěvu do pekelné školky. A nemyslete si, že se někdo bál. Kdepak.
V úterý, 5. prosince, k nám přišel Mikuláš, anděl a čert. Nejprve zkontroloval kdo zlobí,
kdo nejí, kdo si neuklízí hračky. Potom, když jsme slíbili, že to všechno napravíme, přišla na
řadu nadílka. Díky sponzorskému daru ze společnosti Lidl si děti odnášely balíčky s ovocem
a perníčky.
Teď se soustředíme na velkou vánoční besídku v kulturním domě, na kterou Vás srdečně
zveme.
Na závěr Vám všem přejeme krásné a klidné prožití Vánoc a hodně zdraví a štěstí do
nového roku 2018.
Za celý kolektiv MŠ Jana Janů

Okénko základní školy

Žáci devátých ročníků si i v letošním roce připravili pro prvňáčky program, během
kterého jim slavnostně předávali slabikáře.
V pondělí 6. listopadu navštívilo třídu 1. B sedm trpaslíků a jejich kamarádi z 9. B.
Prvňáčci splnili všechny úkoly a společně se jim podařilo vysvobodit Sněhurku. Ta jim potom
za odměnu předala nové slabikáře. Překvapení si připravili i samotní prvňáčci, kteří vyrobili
pro 9. B záložky.
V úterý 7. listopadu se ve třídě 1. A rozezněla šmoulí písnička. Taťka Šmoula a
Šmoulinka poprosili děti o splnění úkolů. Za odměnu se společně naučili kouzlo, kterým
vyčarovali zpět ztracené kouzelné knihy. Přinesl je osobně sám Gargamel se svým
pomocníkem. Prvňáčci poprvé otevřeli svoje nové slabikáře a každý z nich Šmoulům z 9. A
ukázal, co všechno už umí přečíst.
Letošní advent je nejkratší možný – trvá jen tři týdny. Hned na jeho počátku jsme
vybrali nejhezčí adventní věnce a dekorace, které byly na výzvu školního parlamentu
shromážděny v kuchyňce. Všechny účastníky jsme odměnili malou sladkostí. V neděli 3.
prosince zazpívaly děti z naší školy u měřínského vánočního stromku. Jejich koledy a vánoční
písničky všechny posluchače potěšily. A jako každoročně se vždy ráno schází děti z prvního
stupně u vánočního stromku ve vestibulu školy a společně si zazpívají. Letos vestibul zdobí
kromě adventního věnce a stromečku také skupina Mikuláše, andělů a čertů vyrobená
z velkých papírových krabic. Vyrábělo se také v družině. Vlastnoručně vyrobené věnce a
svícny jistě udělaly všem maminkám dětí radost.

Podle jedné z nejstarších křesťanských tradic navštěvuje 5. prosince domácnosti svatý
Mikuláš se svým průvodem. V tento den dorazil i do naší školy. Navštívil všechny třídy I.
stupně, kde z knihy hříchů přečetl zlobivce a pokáral je. Zároveň pochválil ty hodné, pracovité
a pečlivé děti. Anděl pak rozdal ovoce a drobnou sladkost. Na 2. stupni si všichni užili
Mikulášské sportovní odpoledne den předem, a to 4. prosince na sv. Barboru, kdy se konalo
tradiční soutěžení. Každou třídu reprezentovala čtveřice vybraných, kteří v různých
disciplínách bojovali o sladké ceny. Soutěžící se snažili, diváci fandili a nakonec přišel i
Mikuláš, anděl a čerti, aby své spolužáky obdarovali ovocem a sladkostmi, které naší škole již
tradičně věnuje jako sponzorský dar firma Lidl.
Další předvánoční akce proběhnou až po uzávěrce Zpravodaje. Bude to návštěva žáků
9. ročníku na jihlavské SŠ stavební, představení pohádky O Popelce pro děti z 1. a 2. tříd,
návštěva jihlavského kina pro žáky I. stupně a v pátek 22. prosince vánoční besídky
jednotlivých tříd.
Chtěli bychom všem čtenářům popřát klidné prožití svátků vánočních a štěstí a zdraví
v novém roce 2018.
Mgr. Iva Kolářová

Okénko školy umění

****************************************
Jednota OREL Měřín
Z naší činnosti:
- v sobotu 4. 11. odjela 4 družstva v doprovodu paní uč.
Veselé a Sobotkové na orelský florbalový turnaj do
Kněžic. Naši hoši z 8. a 9. třídy zde vybojovali krásné první
místo.
- v neděli 5. 11. jsme pozvali do KD Měřín orelský divadelní spolek z Kamenice, který nám
zahrál velmi pěknou komedii s názvem Vraždy a něžnosti. Myslím, že všichni velmi pozitivně
ocenili výkony zkušených kamenických herců.

- v úterý 7. a 21. 11. jsme na faře s P. Urbánkovou tvořili anděly z vařeček a betlém
z přírodnin. Tyto výrobky jsme si domů neodnesli, ale budou se prodávat na 3. adventní
neděli u kostela. Získané peníze z prodeje poputují na pomoc chudým a nemocným dětem.
- v neděli 19. 11. proběhl na faře 3. ročník Měřínského štrůdlobraní. Letošním tématem
bylo Listové těsto nasladko i naslano. V dětské kategorii jsme mohli ochutnat 7 vzorků,
v kategorii dospělých 10 vzorků. Pětičlenná porota neměla rozhodování vůbec jednoduché.
Letos vítězily slané výtvory. 1. místo v kategorii dětí získal Matouš Homola a v kategorii
dospělých Jana Doležalová. Cenu diváků získali v kategorii dětí Karolínka Dohnalová a
v kategorii dospělých Dohnalovi a Jana Doležalová, která se se svým vynikajícím výtvorem
stala absolutní vítězkou tohoto ročníku. Nejstarším účastníkem byl pan Šmíd, který přinesl
vlastnoručně upečený štrůdl. K poslechu nám zahrála na harmoniku L. Homolová a zpěvem
ji doprovodila A. Oulehlová. Také děti nám zpestřily odpoledne zpěvem dětských písní
v doprovodu Pepíka Musila na harmoniku.
- ve středu 6. 12. jsme na cvičení pro rodiče s dětmi přivítali 2 krásné anděly. Děti jim
zazpívaly a na oplátku za to, že byly hodné, dostaly malý balíček.
- v pátek 8. 12. proběhla mikulášská nadílka pro školní děti v kroužku Orel.
Přijměte též pozvání na úterý 12. 12. na faru, kde od 17.00 h proběhne poslední tvoření
letošního roku. Vyrobíme se vánoční květináč. Tvoření je určeno všem věkovým skupinám.

Jednota OREL Měřín přeje svým členům i
příznivcům hodně zdraví, spokojenosti, úsměvů,
dobré pohody v kruhu svých blízkých a Boží
požehnání!
L. Chlubnová

Tříkrálová sbírka
v naší farnosti proběhne
v sobotu 6. 1. 2018
dopoledne.

Okénko Kolpingovy rodiny Měřín

Kolping slaví 25 let v Měříně
Vánoční besídka
Dovolujeme si Vás pozvat na vánoční besídku, která se bude konat 27.prosince od 14.30
hod. ve velkém sálu na faře. Vystupují děti z hudebně dramatického kroužku. Po vystoupení
je plánováno přátelské posezení.

Společenský večer
Výročí 25-ti let od založení ( 12.února 1993 ), oslavíme společně na plese - Společenském
večeru dne 3. února od 20.00hod. Všichni jste srdečně zváni.

Dětské šibřinky
Tradiční dětské šibřinky pro děti i rodiče pořádáme 11.února 2018 v místní Sokolovně.
Připraven bude bohatý program pro děti i rodiče. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Poděkování
Děkujeme všem příznivcům a sponzorům za podporu v uplynulém roce. Bez této podpory
by nebylo možné akce pro děti pořádat. Ještě jednou děkujeme a přejeme mnoho úspěchů
do dalších let.

Členové Kolpinga v Měříně

Farní okénko

Vážení spoluobčané,
O počátku prosince jsme prožívali dobu adventní. Advent, jak víme, znamená příchod. Celou
adventní dobu se tedy připravujeme na příchod Ježíše - snad lépe řečeno, na oslavu jeho
narození do tohoto světa. Tento příchod spatřujeme ve vánoční noci, která nese tolik
krásného a vznešeného. Křesťané vnímají ne jeden příchod, ale ve světle Písma i ve světle
Rorátních písní příchodů více. Lukáš Pražský roku 1501 napsal adventní píseň, ve které se
zamýšlí nad čtverým příchodem Krista a nad připraveností křesťana na tyto čtyři Kristovy
příchody. O jaké čtyři příchody se jedná? Vždyť většina z nás zná většinou pouze jeden jeho
příchod a na ten se v době adventní připravujeme, tedy na jeho Kristovo narození. Někdo
ještě možná slyšel o druhém příchodu Krista a to na konci věků. Ale, které jsou ještě ty další
dva příchody, které má autor na mysli? Ve druhé sloce své písně říká: „Krista čtvero příští
Písmo svaté jistí: neprvnější v těle, druhé v duši celé, třetí při skonání, čtvrté o vzkříšení.“ A
dále tyto čtyři příchody velmi pěkně rozvádí: „Proč nejprve přišel k nám a narodil se nám,
praví svaté Čtení: by kázal spasení, k pokání nás volal, mnohé uzdravoval.“ Když píše o tom
druhém a třetím příchodu, které jsou tedy méně známé, říká: „Druhý příchod jeho, do srdce
lidského: mocí svého slova nás utvořil znova; tluče u tvých dveří, každý mu otevři. Třetí
příchod čeká při smrti člověka: proto velí bdíti a střízlivě žíti, neboť člověk neví, kdy se smrt
dostaví.“ A u čtvrtého Kristova příchodu na člověka volá: „Čtvrtý příchod bude, až den
soudný bude: v onu slavnou dobu vstanou mrtví z hrobu; tu by rád nejeden, skryl se před
svým Pánem.“ Naštěstí nekončí jeho píseň těmito slovy, ale má pro své posluchače ještě
milé povzbuzení: „Proto se připravme, špatností se zbavme: v svatém obcování a v pravém
pokání, v modlitbách trvejme, tak Pána čekejme.“ Toto může být tedy povzbuzení i pro nás,
abychom byli bdělí v dobrém, abychom jednou mohli Krista Pána při jeho příchodu spatřit.
Jeden příchod už nastal a ten si snažíme připomínat a znovu ho prožívat, ale jsou zde pro
nás stále připraveny ještě tři další Kristovy příchody. Kéž je tedy s radostí a bdělostí
očekáváme a prožíváme.
Bohoslužby na konci doby adventní a v čase vánočním.
17. prosince po každé mši svaté proběhne předvánoční jarmark. Výnos bude věnován na
charitativní účely. Jak obvykle, část výtěžku bude putovat na pomoc potřebným v naší zemi.
V tomto roce na hospicovou domácí péči, kterou provozuje Charita a která slouží potřebným
i v naší farnosti. Druhá část poputuje na pomoc potřebným ve světě, prostřednictvím
Papežského misijního díla.

17. prosince odpoledne se v kostele uskuteční adventní, charitativní duchovní koncert
v podání Školy umění z Měřína. Začátek je ve 14:30 hodin. Výtěžek bude věnován na
charitativní účel – na pomoc potřebným v našem kraji.
19. prosince zveme k bezprostřední přípravě na oslavu svátků narození Ježíše. Od 13:00 do
17:00 h. je příležitost k přijetí svátosti smíření. Jedná se o setkání s milosrdným Bohem,
kterého hlásal Ježíš.
Čtvrtá neděle adventní připadne na štědrý den. První bohoslužbu této neděle budeme slavit
již v sobotu večer v 18 hodin, druhou pak v neděli v 8 hodin.
Betlémské světlo bude v kostele a pod věží již v sobotu večer a pak po celý nedělní – štědrý den.
Oslavu Narození Ježíše Krista zažínáme noční bohoslužbou ve 22 hodin.
Na Boží Hod vánoční (25. 12.) jsou bohoslužby jako v neděli, tedy v 9:15 h. a 11:00 h. Stejný
čas bohoslužeb je i na svátek sv. Štěpána. Na Boží Hod vánoční, ve 14 hodin je Te Deum,
chvalozpěv na velikost Boží lásky a jako poděkování.
27. prosince, na svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty bude nejprve v podání dětí vánoční
besídka na faře, začátek je ve 14:30 hod. Po bohoslužbě, která začíná v 18 hodin bude žehnání
vína. Tradici tohoto žehnání jsme si již přiblížili v předcházejících letech. Pro připomenutí snad
to, že požehnané víno se druhému předává se slovy „Pij lásku svatého Jana“. V těchto slovech
je také vánoční poselství o Lásce, která přišla na svět. Také o tom, že láska je jedinou jistou
mocí, která přemáhá každou formu zla.
31. prosince slavíme Svátek svaté rodiny. Bohoslužby jsou v nedělním pořadu. Při mši svaté
manželé obnovují své manželské sliby a prosí dobrého Boha o požehnání.
Závěrem této bohoslužby zazní slavné De Deum, hymnus na poděkování Pánu Bohu za
všechny dary a milosti, které jsme od něho v uplynulém roce obdrželi.
Již tradičně, v čase nočním od 23:00 do 24:00 hod., je možné prožít v kostele v modlitbě, která
je zakončena Božím požehnáním do nového roku.
Přejeme všem radostné prožití svátků vánoční a požehnaný čas.
P. Mgr Josef Havelka, farář a ThLic Damián Škoda, kaplan

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

Fotbalové okénko
Muži A
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DOROST
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

I.B skupina B muži
Družstvo
Rapotice
Měřín
Rantířov
Velký Beranov
Velká Bíteš B
Luka nad J.
Radeš. Svratka
Nedvědice
Bohdalov
Hartvíkovice
Rokytnice nad Rokyt.
SLAVOJ POLNÁ B
Stařeč
Štěpánov

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
9
8
7
7
6
7
6
5
3
4
4
3
3
2

0
2
1
3
2
4
1
3
1
6
1
1
3
2
4

2
4
3
4
3
5
4
7
4
8
8
7
8
7

Skóre
49:21
32:15
39:19
39:20
25:19
26:23
32:27
18:33
16:17
24:33
21:42
20:38
14:31
18:35

Body
29
25
24
23
22
22
21
16
15
13
13
12
11
10

1
2
3
3
3
2
6
5
7
7
9
7

Skóre
65:18
37:16
42:17
33:19
34:26
25:16
41:34
30:26
24:33
18:61
11:62
8:40

Body
26
23
22
20
20
19
15
12
12
8
6
4

I.třída dorostu skupina A.
Družstvo
Havlíčkův Brod B
Počátky/Žirovnice
Chotěboř
Batelov
Velký Beranov
Pacov
Staré Ransko/Víska
Rantířov
SLAVOJ POLNÁ B
Pohled/Česká Bělá
Kamenice nad L./Černovice
Měřín

Záp.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

+
8
7
7
6
6
5
5
3
4
2
2
0

0
2
2
1
2
2
4
0
3
0
2
0
4

Muži C IV.tř. Okresní soutěž mužů skupina B
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Družstvo
Radostín nad Oslavou B
Velké Meziříčí C
Křoví B
Křižanov B
Tasov
Osová Bítýška B
Měřín C
Olší nad Oslavou
Jívoví B

Záp.
9
9
9
9
9
9
9
9
9

+
9
6
4
4
4
3
2
2
1

0
0
2
3
2
2
0
3
2
4

0
1
2
3
3
6
4
5
4

Skóre
41:8
47:17
28:28
27:17
16:24
20:22
16:28
22:33
19:28

Body
27
20
15
14
14
9
9
8
7

Starší žáci. Okresní přebor 8+1.
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8

Družstvo
Měřín
Dolní Heřmanice
Bohdalec
Osová Bitýška
Bory
Bohdalov
Křižanov
Radostín nad Oslavou

Záp.
7
7
7
7
7
7
7
7

+
7
5
5
4
3
2
1
0

0
0
1
0
0
0
0
0
1

0
1
2
3
4
5
6
6

Skóre
48:3
12:11
17:11
10:13
10:16
5:12
5:16
2:27

Body
21
16
15
12
9
6
3
1

Mladší žáci. Okresní přebor .
Rk.
1
2
3
4
5
6

Družstvo
Velké Meziříčí B
Křižanov
Měřín
Radešínská Svratka
Hamry nad Sázavou
Herálec

Záp.
7
7
7
7
7
7

+
7
4
3
2
2
0

0
0
2
2
2
0
0

+
14
14
12
10
7
6
4
2
2

0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

0
1
2
3
5
7

Skóre
31:3
14:10
21:9
17:20
9:21
6:35

Body
21
14
11
8
6
0

Přípravka starší Okresní přebor
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Družstvo
Velké Meziříčí B
Měřín
Radostín nad Oslavou
Osová Bítýška
Bory
Křižanov
Dolní Heřmanice
Jívoví
Křoví

Záp.
16
16
16
16
16
16
16
16
16

1
2
4
6
9
10
12
13
14

Skóre
109:41
176:38
96:53
108:50
90:119
71:81
69:116
52:168
30:135

Body
43
42
36
30
21
18
12
7
6

Přípravka mladší Okresní přebor
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Družstvo
Měřín
Křižanov
Rožná
Nová Ves
Bory
Žďár nad Sázavou B
Herálec
Bobrová
Svratka
Velké Meziříčí B

Záp.
13
14
13
14
13
14
13
12
12
12

+
13
10
10
8
6
5
4
4
3
0

0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0

0
4
3
5
7
9
7
8
8
12

Skóre
135:25
128:37
75:36
74:31
58:80
57:117
41:71
61:80
55:69
27:165

Body
39
30
30
25
18
15
14
12
10
0

*******************************************************
PROVOZNÍ A PRODEJNÍ DOBY – VÁNOČNÍ SVÁTKY
Úřad městyse Měřína – radnice :
Radnice bude u z a v ř e n a od čtvrtka 21.12.2017 do pondělí 1.1.2018 .
OZNÁMENÍ: - VÝŠE POPLATKU ZA POPELNICE se nemění : 500,- Kč/os.,
- platby za KABELOVOU TELEVIZI, INTERNET A PSA ZŮSTÁVAJÍ
V R.2018 VE STEJNÉ CENOVÉ RELACI JAKO V ROCE 2017.
- VÝBĚR POPLATKŮ – od STŘEDY 3.1.2018!!!
Zdravotnictví v Měříně o vánočních svátcích :
MDDr. Lenka Šánová

Ordinace do 22.12.2017
Od 27.12. do 29.12.2017 – dovolená
Od 2.1.2018 - ordinace

MUDr. Aleš Janoušek

Ordinace do 21.12.2017
Od 22.12. a 29.12. - dovolená
Od 2.1.2018 - ordinace

MUDr. Dagmar Cvaková
-zástup v dovolené MUDr.Janoušková
MUDr. Zdeňka Janoušková
-zástup v dovolené MUDr. Cvaková

27.12. až 29.12.

dovolená

od úterý 19.12. do 22.12. - dovolená
od 27.12 do 29.12. – ordinace
( čt.28.12. 12.00-17.00)
*****************************************************************

MUDr.Vladimíra Vacková

Ordinace do 22.12.2017

MUDr. Hana Krejzlová -

Ordinace – 21.12.2017
Ordinace - 27.12 – 29.12
Od 2.1.2018 do 5.1.2018 - DOVOLENÁ
**************************************************************************
Lékárna Měřín

22.12.
27.12.
28. – 29.12.2017

7.30 – 15.30
7.30 – 16.30
7.30 – 15.30

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Poslední půjčovní den v roce 2017 : čtvrtek 28.12.2017.
Otevření knihovny v roce 2018 : čtvrtek 4. ledna 2018 od 13.00 do 18.00 hodin

Česká pošta, pobočka Měřín
- provoz : Po, st :
8.00 – 12.00 13.30 – 16.30
Út, čt, pá : 8.00 – 12.00 13.30 – 16.00
18.12. – 22.12.
otevřeno
24.12. – 26.12.
zavřeno
27.12. – 29.12.
otevřeno
30.12.2017 – 1.1.2018 zavřeno
DĚKUJEME VŠEM ZÁKAZNÍKŮM A PŘEJEME SPOKOJENOST S NAŠIMI SLUŽBAMI V ROCE
2018.
Otevírací doby obchodů s potravinami v období svátků
Coop – nákupní středisko
23.12.
24.,25.12. a 26.12.
27.12. až 29.12.
30.12.
31.12.
1.1.2017
Od 2.1.2017

7.00 – 13.00
zavřeno
6.00 – 17.00
7.00 – 13.00
7.30 – 10.00
zavřeno
normální provoz

Krásné a pohodové Vánoce a vše nejlepší do roku 2018 přeje kolektiv pracovníků
nákupního střediska Coop v Měříně.
***************************************************************************

Řeznictví – Uzenářství – Prchal - Nákupní středisko
23.12. :
24.12. – 26.12. :
27.12. – 29.12. :
30.12. –
:
31.12. –
:

7.00 – 13.00
zavřeno
6.00 –17.00
7.00 – 13.00
7.30 – 10.00

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM A PŘEJEME HEZKÉ VÁNOCE

**********************************************
PRODEJ KAPRŮ
22.12.2017
OD 7.00 DO 17.00 HODIN
VE DVOŘE JEDNOTY
*********************************************
Prodejna potravin – Agro – Měřín – RYNEK
24.12 až 26.12
ZAVŘENO
27.12. až 29.12.
5.30 – 18.00
30.12.
7.00 – 12.00
31.12.
ZAVŘENO
1.1.2018
ZAVŘENO
Děkujeme Vám všem za Vaši přízeň a přejeme všem zákazníkům šťastný nový rok
2018.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje firma Nápoje Měřín
NÁPOJE M ě ř í n
23.12.
7.30 – 10.30
24.,25. a 26.12.
zavřeno
27.12. až 29.12.
7.30 – 17.00
30.12.
7.30 – 10.30
PF 2018
31.12.2017
zavřeno
1.1.2018
zavřeno
Od 2.1.2018
7.30 – 17.00

22.12.
23.12.
24.12. až 26.12.
27.12. až 29.12.
30.12.
31.12.2017 a 1.1.2018

Josef Benda – Ovoce a zelenina
- 7.00 – 16.30
– 7.00 – 10.00
- ZAVŘENO
- 7.30 – 12.30
13.30 – 16.30
- 7.00 – 10.00
- ZAVŘENO

Pekárna Kamenice – prodejna přestěhována : Náměstí č.p.40
Prodejní doba – zveřejněna na obchodě
Přejeme všem hezké Vánoce i celý nový rok 2018.
KAVÁRNA EXIST 98 – Náměstí 46, Měřín (GALA)
24.12. – 26.12.
27.12. – 30.12.
31.12.2017 – 1.1.2018

ZAVŘENO
14.00 – 22.00
ZAVŘENO

Přejeme krásné vánoční svátky a těšíme se na Vaši návštěvu i v roce příštím.
***************************************************************************
POTRAVINY – VEČERKA – NÁMĚSTÍ 337 – MĚŘÍN
24.12.2017
25.12.2017 až 29.12.2017
30.12.2017
31.12.2016
1.1.2017

7.00 – 19.00
6.30 – 19.30
6.30 – 20.00
7.00 – 19.00
6.30 – 19.30

Děkujeme všem zákazníkům naší prodejny a těšíme se na Vás.

POTRAVINY - VEČERKA – Náměstí - „bývalá Gala“
24.12.2017 - 26.12.2017
27.12.2017 - 30.12.2017
31.12.2017
1.1.2018

7.00 – 21.00
6.30 – 21.00
6.30 – 21.00
7.00 – 21.00

************************************************************************
VINOTÉKA – Měřín, Náměstí 40
27. – 29.12.
30.12.

11.00 – 17.00
7.30 – 10.30

Děkujeme všem našim zákazníkům a těšíme se na Vaši návštěvu i v roce 2018.
**************************************************************************
HOSPODY A RESTAURACE

PEKELNÝ ŠENK
Znovuotevřený „Pekelný šenk“ v Kulturním domě v Měříně Vás srdečně zve k návštěvě
příjemných prostor a současně přeje všem zákazníkům, štamgastům a všem občanům
krásné vánoční svátky .
22.12.
14.00 – 24.00
23.12.
14.00 – 24.00
24.12.
zavřeno
25.12.a 26.12.
18.00 – 24.00
27.12. a 28.12.
16.00 – 22.00
29.12. a 30.12.
14.00 – 24.00
31.12.
zavřeno
1.1.2018
18.00 – 22.00
2.1.2018
16.00 – 22.00
************************************************************************
KRČMA NA SCESTÍ
24.12.
SOUKROMÁ AKCE
25.12.
16:00 - 21:30
26.12.
16:00 - 21:30
27.12.
16:00 - 21:30
28.12.
16:00 - 21:30
29.12.
16:00 - 23:30
30.12.
16:00 - 23:30
31.12.
SOUKROMÁ AKCE
1.1.
18:00 - 21:30

*********************************************************************************************
Měřínská hospůdka
22.12.
- 17.00 – 24.00
23.12.
- 16.00 – 24.00
24.12.
– 8.00 – 12.00
25.12.,26.12.
- 16.00 – 24.00
27.12., 28.12.
- 16.00 - 23.00
29.12.
- 17.00 – 24.00
30.12.
- 16.00 – 24.00
31.12.
- 8.00 – 12.00 , odpoledne soukromá akce
Děkujeme všem hostům za přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu.

Od 23.12.2017 do 7.1.2018 ZAVŘENO
Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, úspěchů a zdraví v novém roce.
**************************************************************************
BARVY - LAKY – DROGERIE
Lucie Bradáčová, Náměstí 109, Měřín, tel.: 777 65 33 85
Ode 1.12.2017 nabízím k prodeji stejný sortiment bývalé drogerie.
Přeji Vám všem krásné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v příštím
roce 2018.
***************************************************************************
Prodejna Papírnictví, umělé květiny
– Ivana Wasserbauerová, Náměstí 110
Děkuji touto cestou všem zákazníkům za přízeň
a přeji nejen jim kouzelné vánoce a úspěšný rok 2018.

KADEŘNICTVÍ – IVANA PROKOPOVÁ
Děkuji všem svým klientům za jejich přízeň a přeji nejen jim klidné prožití vánočních
svátků a do nového roku rodinnou pohodu a pevné zdraví.
*************************************************************************

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ DOBA - OBCHŮDEK PRO ZDRAVÍ A RADOST - NÁMĚSTÍ
23.12.2017
24. až 26.12.2017
27. až 29.12.2017
30.12.2017
31.12.2017 a 1.1.2018

7.30 – 10.00
zavřeno
7.30 – 12.00
7.30 – 10.00
zavřeno
Přeji všem krásné vánoce a šťastný nový rok.

************************************************************************
ŽELEZÁŘSTVÍ LS
Děkujeme všem zákazníkům za přízeň, kterou nám projevili
v letošním roce. Přejeme Vám všem krásné vánoční svátky, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Těšíme se na Vás i v roce příštím.
***********************************************************************
Přání k vánocům a hodně zdraví, štěstí a pohodu do nového roku přeje
Brašnářství Matějíčková.
Současně děkuji u příležitosti 20. výročí založení firmy
za přízeň všem zákazníkům.

ZAHRÁDKÁŘSTVÍ – JAŠOVÁ
Krásné vánoční svátky a pohodový rok 2018 přeje prodejna Zahrádkářství.
**************************************************************************

Spolek
DivOchot
Měřín děkuje
všem za přízeň v roce 2017
a přeje pohodové a láskyplné Vánoce
a v novém roce spoustu krásných divadelních zážitků.

Inzerce

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