Zprávy z radnice

Vážení občané,
dva měsíce před vánocemi se v neděli 29.10. 2017 Měřínem přehnala vichřice, která
způsobila škody na majetku, zejména vyvrácenými stromy. Došlo k poškození plotu
u mateřské školy a kulturního domu, náhrobku na novém hřbitově a k dalším menším
škodám. Pracovníci E.onu odstraňovali závady na elektrickém vedení téměř celou neděli
a v dopoledních hodinách v pondělí. Na odstranění polomu u mateřské školy pracoval Martin
Puža, pracovníci lesního družstva odklízeli stromy na ulici Blízkovská, rybáři u rybníka Nový,
pracovníci obce na hřbitovech a v parcích. Za to jim patří velké poděkování. Dále bych chtěl
tímto poděkovat místnímu hasičskému sboru, který se v neděli 29. 10. podílel na
odstraňování stromů ze silnic našeho kraje, zejména u Meziříčka, Kyjova, Blízkova, Netína a
Uhřínova.
Městys Měřín uspěl s žádostí o dotaci na domácí kompostéry. Všichni občané, kteří
projevili zájem o kompostér ( asi 250 domácností ) budou vyzváni a kompostéry o velikosti
cca jednoho krychlového metru jim budou od poloviny listopadu zapůjčeny na dobu 5 let
a poté zdarma darovány. Po dobu zápůjčky budou kontrolní orgány Ministerstva životního
prostředí ČR kontrolovat využití a také umístění kompostérů na pozemcích uvedených
v zápůjční smlouvě. Nelze tak kompostéry převážet do jiných míst. Městys požádal o 100 ks
navíc, takže další zájemci se ještě mohou přihlásit na úřadě městyse.
V současné době se pracuje na výstavbě inženýrských sítí na Balince III. etapa
pro sedm rodinných domků, která byla částečně pozastavena vzhledem k návaznosti další
možné výstavby pěti rodinných domků. Dále dvou domů pro osoby se zdravotním postižením
s kapacitou dvanácti lůžek, denního stacionáře s prostorem pro denní aktivity s okamžitou
kapacitou 12 klientů pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením – Balinka
IV. etapa. Na tyto stavby bude dále navazovat celková rekonstrukce ulice Zabrána, to je
kanalizace, vodovod, chodník ze strany obce, komunikace a rekonstrukce mostu ze strany
Kraje Vysočina. Bližší informace o stavbách jsou uvedeny na stránkách městyse v kapitole
„Rozvoj a investice“.
Na kabelové televizi byla provedena kompletní obměna přijímací stanice. Bližší
informace o vysílaných programech a obsazených kanálech, které by se již neměly měnit,
naleznete uvnitř zpravodaje.
Přejeme Vám hezké předvánoční období.

Ing. Jiří Servít
starosta

USNESENÍ č. 4/2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 6.9.2017
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I.SCHVALUJE :
1. Program jednání ZMM 4/2017.
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 4/2017.
3. Smlouvu s SVaK Žďársko – finanční příspěvek „ Měřín – novostavba vodovodu a
kanalizace Balinka III.etapa“.
4. Smlouvu o dílo č.7/2016 , Dodatek č.1 mezi městysem Měřín a Ing.Leošem Pohankou,
Nové Veselí na vypracování projektové dokumentace na akci „ Městys Měřín
Přestupný terminál autobusové hromadné dopravy“.
5. Podání žádosti o dotaci z OPŽP na akci : „Komplexní obnova veřejné zeleně v městyse
Měřín, III.Etapa“.
6. Ceník za pronájem služeb v KD od 1.9.2017.
7. Kupní smlouvu mezi Ondřejem Štěpančíkem, Bílovice a městysem Měřín na akci
„Měřín kompostuje“.
8. Nákup pozemku p.č.1311/1 v k.ú. Měřín do majetku městyse Měřín.
9. Nákup pozemku p.č. 3035 v k.ú.Měřín do majetku městyse Měřín.
10.Rozpočtové opatření 5/2017/4ZMM ze dne 1.9.2017 ve výši 0, -Kč.
11.Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v Měříně, Náměstí 156 – část p.č.82
– bývalá čekárna o výměře 26,55 m2 a přilehlého pozemku p.č. 83/4 v k.ú. Měřín o
výměře 60 m2.
II.BERE NA VĚDOMÍ :
1. Zprávu o plnění usnesení ZMM 3/2017.
2. Informace z jednání rady městyse.
3. Zprávu kontrolního výboru.
4. Zprávu finančního výboru.
5. Rozpočtové opatření 4/2017/1RMM ze dne 30.8.2017 ve výši 928.000,-Kč.
6. Informace z kabelové televize.
7. Žádost Charity Žďár nad Sázavou o finanční příspěvek.
III. POVĚŘILO :
1. Starostu městyse a Vladimíra Krejčího zajištěním bližších informací k případnému
záboru pozemků v katastru Zhoř u Jihlavy a Stáj.
2. Místostarostu městyse dalším jednáním o řešení možnosti zřízení přechodů pro
chodce na ulicích Jihlavská, Zabrána a Černická.
Ing. Jiří Servít,
starosta v.r.

Výpis z jednání č.12 Rady městyse Měřína konané dne 23.8.2017
1.RMM odsouhlasila program jednání
2. RMM odsouhlasila protokol z jednání hodnotící komise na akci : „Měřín kompostuje“ a
rozhodla uzavřít Kupní smlouvu na dodávku 350ks kompostérů o objemu 1000lt a 1 ks
štěpkovače s firmou O.Štěpanik, Bílovice.

Výpis z jednání č.13 Rady městyse Měřína konané dne 30.8.2017
1.RMM odsouhlasila program jednání
2. RMM projednala žádost Českého svazu včelařů, z.s., Základní organizace Velké Meziříčí o
dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy o 7.000,-Kč na „Osvětovou a administrativní
činnost, zlepšení zdravotního stavu včelstev pro rok 2017“. RMM souhlasila s touto žádostí a
pověřila starostu jejím podpisem.
3. RMM projednala nabídku p. Ing. Leoše Pohanky na vypracování kompletní projektové
dokumentace stavby “Městys Měřín, přestupní terminál autobusové hromadné dopravy
(AHD)“ za cenu 240.000,- + DPH (celkem 290.400,-Kč). RMM rozhodla pověřit starostu jednat
o snížení ceny a dále rozhodla předložit tuto nabídku na jednání nejbližšího ZMM.
4. RMM vzala na vědomí info od Hasičského záchranného sboru Vysočina o odložení pátrání
po pachateli zapálení tůjí u Zdravotního střediska dne 29.4.2017, protože uplynula 60 denní
lhůta a nebyl zjištěn pachatel.
5.RMM vzala na vědomí Žádost p. Holého z Českých Budějovic o pronájem plochy na
umístění atrakcí na pouť 2018. RMM rozhodla sdělit žadateli, že na pronájem bude vyhlášeno
výběrové řízení v průběhu jara 2018.
6. RMM projednala doručené materiály z Ministerstva vnitra ČR o povinnosti zřídit Pověřence
pro ochranu osobních údajů, kterého bude muset každá obec jmenovat od 25.8.2018 na
základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU.
RMM rozhodla oslovit MěÚ Velké Meziříčí s možností spolupráce v této věci.
7) RMM projednala Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Svazu vodovodů a kanalizací
Žďársko, a.s., na investici „ Měřín-novostavba vodovodu a kanalizace Balinka III. etapa“ ve
výši 721.857,-Kč. RMM rozhodla předložit tuto Smlouvu k projednání ZMM.
8) RMM vzala na vědomí žádost p. … o ukončení nájemního vztahu k obecnímu bytu v domě
č.233 na ul. Družstevní ke dni 31.8.2017 a rozhodla uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu
k 31.8.2017.
9) RMM vzala na vědomí žádost p. … o pronájem bytu Družstevní 233.
10) RMM projednala žádost p. … o prošetření bezpečnosti výjezdu z ulice Ve Vrbí a skácení 2
ks tůjí překážejících ve výhledu. RMM rozhodla provést místní šetření.

11) RMM projednala žádost p. … o skácení 14 ks borovic a smrků rostoucích podél silnice na
Blízkov z důvodu zanášení okapů a možnosti poškození fasády na jeho domě č.p... RMM
rozhodla provést místní šetření.
12) RMM projednala žádosti o pronájem KD:
2018-04-28, rodinná oslava, …
2018-05-26, narozeniny, …
2018-08-18, svatba,…
2018-09-08, rodinná oslava, …
RMM rozhodla s žádostmi na pronájem souhlasit.
13) Chata ve vlastnictví městyse Měřína Lalůvky.
RMM provedla na minulém zasedání dne 1.8.2018 místní šetření stavu chaty ve vlastnictví
městyse Měřín v lokalitě Lalůvky IV. na základě žádosti p. ..o pronájem této nemovitosti. Na
základě pozvání se osobně dostavili na jednání RMM dne 30.8.2017 p…. RMM je seznámila
s možnými podmínkami pronájmu, délkou pronájmu a rozhodla vyhlásit záměr pronájmu.
14) Kronikář, RMM vzala na vědomí sdělení p. .., o odstoupení z výběrového řízení na místo
kronikáře. RMM současně rozhodla přijmout na místo kronikáře paní Mgr. Radku Klímovou
od 1.9.2017.
15) Knihovník, výběr nejvhodnějšího kandidáta:
Na základě rozhodnutí o pozvání z minulé RMM se na dnešní zasedání RMM osobně dostavila
p. Lucie Čížková , k seznámení se s požadavky městyse Měřína na místo knihovníka.
RMM rozhodla uzavřít dohodu o provedení práce na pozici knihovnice s p. L. Čížkovou od
1.9.2017.
16) RMM provedla dne 1.8.2017 místní šetření na základě žádosti p. .. o povolení zpevnění
dvou vjezdů do své nemovitosti na ulici Černická …, Měřín, zámkovou dlažbou s obrubníky.
RMM pověřila místostarostu prověřením situace na stavebním odboru MÚ Velké Meziříčí.
Na základě obdrženého vyjádření ze stavebního odboru není potřeba žádné povolení od
stavebního odboru VM a stačí povolení městyse Měřína provést stavbu na pozemku městyse
Měřína, případně stanovit podmínky pro připojení vjezdů. RMM stanovuje podmínky pro
zbudování vjezdu: 1) před započetím stavby budou vytyčeny inženýrské sítě, 2) stavba vjezdů
bude provedena z rozebíratelné dlažby s připojením v úrovni stávající komunikace a
s úpravou okolních pozemků na travnatý povrch.
17) RMM rozhodla schválit návrh Přílohy č. 1. k Smlouvě o pronájmu prostor a zařízení KD
Měřín, Ceník za pronájem a služby, kde se podrobněji rozčleňují nájmy za jednotlivé plochy.
18) RMM projednala možnost, aby pořadatelé mohli používat při akcích v KD vlastní židle a
stoly a jiný nábytek. RMM rozhodla, že pořadatelé mohou používat vlastní stoly, židle a
nábytek. Toto musí sdělit správci předem, aby mohl správce zkontrolovat nepoškození
nemovitosti, neotlučení rohů, škrábance na podlaze apod. při přesunu tohoto nábytku do KD
a z KD. Dále je pořadatel povinen vlastními silami zajistit přesun a opětovné vrácení
stávajícího nábytku dle pokynů správce.

19) RMM rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících, mezi GasNet,s.r.o. a městysem Měřín. Přeložka je vyvolaná
realizací stavby: “Městys Měřín-dopravní terminál“. GasNet se zavazuje, že bude na zajištění
přeložky aktivně spolupracovat. RMM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
20) RMM rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
Městysem měřín a GasNet,s.r.o. na přeložku plynového vedení vyvolané realizací akce
„Městys Měřín-dopravní terminál“. RMM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
21) RMM schválila uzavření smlouvy o pachtu části pozemku p.č. 1606/1 a části pozemku p.č.
1605 o výměře 1.000 m2 v k.ú. Měřín mezi městysem Měřín a paní …za cenu 250,-Kč/rok od
1.9.2017. Pozemek se nachází na Strážnici a pachtýřka tam chová ovce.
22) RMM projednala a schválila Smlouvu o nájmu nemovitých věcí mezi městysem Měřín a
TJ Jiskra Měřín o nájmu areálu fotbalového hřiště a kabin. Smlouva je uzavřená do 2026 za
úhradu 2.000,-Kč/rok.
23) RMM vzala na vědomí informace k záboru pozemků LDO v průtahu lesem mezi Zhoří a
Stájí a materiál postupuje ZMM k projednání.
24) RMM schválila Rozpočtové opatření 4/2017/1RM ve výši 928.000,-Kč ze dne 30.8.2017.
25) RMM projednala žádost fi. APULACH o prodloužení pronájmu nebytových prostor, ve
kterých provozuje hernu, do 31.12.2018. (legisl. změny, musí investovat do SW…). RMM
rozhodla předložit žádost na ZMM.
26) Č.j. RMM rozhodla proplatit fakturu na 3.500,-Kč od p.Hany Veselé za technickou a
poradenskou činnost při výběrovém řízení na opravu hasičského auta CAS.
27) RMM rozhodla uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku parc.č. 83/2
v k.ú. Měřín mezi městysem Měřín a společností AGRO-Měřín, a.s. pro akci „Městys Měřín –
Dopravní terminál“.
28) RMM projednala návrh smlouvy o datačním managementu od firmy INCIEN na projekt
„Měřín kompostuje“ na částku celkem 30.000,-Kč. RMM rozhodla smlouvu uzavřít a pověřuje
starostu jejím podpisem.
29) RMM schválila odměnu paní Heleně Strnadové .. za dlouhodobou 35-letou práci
knihovnice pro městys Měřín.
***************************************************************************
Výpis z jednání č.14 Rady městyse Měřína konané dne 20.9.2017
1.RMM odsouhlasila program jednání
2. RMM provedla místní šetření na základě žádosti p. … o skácení 14 ks borovic a smrku
rostoucích podél silnice na Blízkov z důvodu zanášení okapů a možnosti poškození fasády na
jeho domě č.p. 602. Dále rada provedla místní šetření před domem č.p. 386 na ulici
Družstevní. RM rozhodla požádat úřad městyse o skácení 14 ks borovic a smrku na ulici
Blízkovská a skácení 1 ks uschlé břízy a 1 smrku na ulici Družstevní.

3. RMM provedla místní šetření na základě žádosti p. … o prošetření bezpečnosti výjezdu
z ulice Ve Vrbí a o skácení 2 ks tůjí překážejících ve výhledu směrem k Otínu.
RMM rozhodla pověřit starostu a místostarostu jednáním s vlastníky tůjí.
4. RMM provedla místní šetření na základě žádosti …, o úpravu obecní cesty a zatrubnění
vodoteče za jejich zahradou směrem ke starému hřbitovu tak, aby ji mohli kromě jiných
vlastníků sousedních nemovitostí užívat i oni.
RMM rozhodla povolit žadatelům zřízení vstupu z pozemku ve vlastnictví žadatelů parc.č.
831/2 na pozemek ve vlastnictví MM parc.č. 753 za podmínky zachování stávajících
odtokových poměrů.
5. RMM projednala návrh Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi
Městysem Měřín a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,
o zajištění překládky 7 ks metalických kabelů v prostoru budoucího autobusového terminálu
na Náměstí v Měříně za cenu 120.782,-Kč.
RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem smlouvy.
6. RMM projednala nabídku fi Zlatuška ARCH, Jaroměřice nad Rokytnou na vypracování
návrhu pozemkových úprav pro výstavbu rodinných domů za cenu 20.570,-Kč s DPH.
RMM rozhodla nabídku přijmout.
7) RMM rozhodla přijmout nabídku fi AGADOS na 19.977,-Kč vč. DPH za nákup přívěsného
vozíku za auto na přepravu.
8)RMM vzala na vědomí pozvánku na závěrečné jednání o komplexních pozemkových
úpravách v k.ú. Otín u Měřína na dne 11.10.2017.
9) RMM rozhodla poskytnout v souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, informace firmě CODES CZ, s.r.o. Trutnov o stavu možného zajištění sociálního
bydlení v Měříně.
10) RMM schválila aktualizovaný Knihovní řád a Provozní řád veřejného internetu, knihovny
Městyse Měřína.
11) RMM projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti ZŠ Měřín za školní rok
2016/2017.
12) RMM projednala žádosti o pronájem KD:
2017-09-30, koncert Veselá trojka, Šlágr, pořadatel Rybáři Měřín, z.s.
2018-04-21, Bleší trh, …
2018-06-09, svatba, …
2018-08-25, svatba, …
RMM rozhodla s žádostmi na pronájem souhlasit.
13) KD: RMM schválila předloženou změnu nájemní smlouvy na KD s tím, že pořadatelé musí
postavit mobilní plot na každou akci, která se koná v KD s výjimkou výstav a přednášek.
RMM uložila místostarostovi připravit se správcem KD technické podmínky pro velmi
jednoduché postavení plotu.

14) RMM rozhodla o novém nájemci tzv. “doktorského bytu“, bytová jednotka č. 233/4,
nacházející se v č.p. 233, ul. Družstevní. RMM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s p… s tím,
že tento byt je vyčleněn pro potřeby lékařů (příp. jeho personálu) . V případě, že některý
z nich projeví o tento byt zájem, nájemce obdrží 3-měsíční výpověď.
Nájemce uhradí peněžitou jistotu vy výši trojnásobku měsíčního nájemného.
15) RMM schválila žádost Kolpingovy rodiny Měřín o bezplatné užití náměstí pro akci
„Pohádkový les 2017“.
16) RMM rozhodla objednat pohřební věnec na pohřeb Mons. Františka Hrůzy.
***********************************************************************
Výpis z jednání č.15 Rady městyse Měřína konané dne 11.10.2017
1.RMM odsouhlasila program jednání
2. Chata ve vlastnictví městyse Měřína v Lalůvkách, k.ú. Velké Meziříčí:
RMM projednala žádost …., o pronájem chaty ve vlastnictví MM v lokalitě Lalůvky na základě
zveřejněného záměru pronájmu.
RMM rozhodla chatu pronajmout za celkovou cenu 3.000,-Kč na dobu určitou do 31.12.2018.
3. RMM projednala opakovanou stížnost …, na zápach, který do jejího bytu vstupuje
z odtahové šachty sousedního bytu, který je rovněž ve vlastnictví MM.
RMM rozhodla objednat technickou prohlídku odborné instalatérské firmy.
4. RMM 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. RMM rozhodla
navrhnout žadatelům směnu pozemku parc.č. 33/1 za část pozemku parc.č. 45 v k.ú. Měřín.
5. RMM projednala žádost o výměnu nefunkčního sporáku z roku 1998 v obecním bytě na
Náměstí 96. RMM souhlasí v s výměnou za nový sporák ..
6. RMM projednala návrh SoD č.2017/7 na studii proveditelnosti a podání žádosti o dotaci na
akci: „Městys Měřín, dopravní terminál “ předložený Ing. Ivanou Tužinskou, Jihlava za ceny:
• Zpracování studie ……………………………………58.000,-Kč
• Podání žádosti o dotaci včetně příloh…….. 30.000,-Kč
• administrace v průběhu hodnocení…………..4.000,-Kč
Z výše uvedené částky je v případě úspěchu žádosti 90% uznatelných nákladů hrazeno
z dotace.
RMM rozhodla smlouvu o dílo uzavřít a pověřuje starostu jejím podpisem.
7) RMM projednala nabídku E.ON Energie na vybudování rychlonabíjecí stanice na dobíjení
elektromobilů na parkovišti před ZŠ. Celou investici by hradil žadatel, MM by pouze
pronajmul 2 parkovací místa, za která by dostával nájem 6.000,-Kč/rok. Městys Měřín by byl
zařazen do seznamu rychlonabíjecích stanic a tím by byl zviditelněn v rámci globálního
projektu rychlonabíjecích stanic.
E.ON požaduje podpis Souhlasu vlastníka s připojením odběrného místa.
RMM rozhodla pověřit starostu podpisem tohoto Souhlasu.

8) RMM projednala Přílohu k nařízení vlády o Výši odměn uvolněných a neuvolněných členů
zastupitelstev a rozhodla předložit tento materiál ZMM poté, co právní předpis vstoupí
v platnost.
9) RMM projednala nabídku p. Ing. Miroslava Vávry, Žďár nad Sázavou, na výkon inženýrské
činnosti na akci: „ Měřín, lokalita Balinka-III.etapa, Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu
RD“ za cenu 62.000,-Kč.
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
10) RMM projednala Protokol o výsledku kontroly plnění podmínek stanovených pro
registraci poskytovatele sociálních služeb. Kontrola byla provedena od KÚ JI dne 4.10.2017.
Výsledek kontroly: Bez nedostatků, nebyla uložena žádná nápravná opatření.
Bylo sděleno pouze několik doporučení.
RMM pověřila místostarostu zapracovat tato doporučení do dokumentů městyse Měřína.
RMM děkuji všem zaměstnancům za dobrou práci, jejíž výsledkem bylo kladné hodnocení od
KÚ Vysočina.
11) Č.j. 821/17, RMM projednala žádost KÚ Vysočina o stanovisko k připravovanému
systému veřejné dopravy a zajištění spojů ze strany obcí. MM se týká pouze 1 spoj.
RMM rozhodla s žádostí souhlasit, vyjádřit kladné stanovisko a pověřuje starostu odpovědí.
12) RMM projednala žádosti o pronájem KD:
2017-10.28, Dolovná, Rybáři Měřín
2017-12-25, Štěpánská zábava, Rybáři Měřín
2017-11-03, oslava, …
2017-11-05, divadlo, JEDNOTA OREL Měřín
2017-11-25, svatba, …
2017-11-11, Poslední leč, MS“Strž“, Měřín
2018-08-04, svatba, …
RMM rozhodla s žádostmi na pronájem souhlasit.
13) RMM projednal nabídku nakladatelství IV-Nakladatelství s.r.o.,Praha na inzerci v
příručce“ První pomoc není věda“. RMM rozhodla nabídku nepřijmout.
14) RMM rozhodla uzavřít smlouvu na rezervaci nemovitosti s firmou REDOT, s.r.o. na
rezervaci nemovitosti pozemku parc.č. 3035 v katastrálním území Měřín.
15) RMM vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace na místa pasivního odpočinku
v rámci akce „Naučná stezka Měřín“.
16) RMM vzala na vědomí souhlas VAS s rekonstrukcí autobusové zastávky u Pustiny ve
směru na Jihlavu z důvodu stávajících inženýrských sítí pod prostorem autobusové zastávky.
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Okénko knihovny a kroniky
Milí čtenáři (současní i budoucí),
jistě jste již zaznamenali, ať už jen z doslechu nebo osobně v knihovně, že od 1.9.2017 je
v knihovně nová knihovnice. Dovolte mi tedy, abych se Vám v pár větách představila.
Mé jméno je Lucie Čížková a knihy jsou mým koníčkem i profesí. Knihovnické vzdělání jsem
získala na VOŠ informačních a knihovnických služeb v Brně, kde jsem studovala obor
Zpracování informací. Praktické zkušenosti mám především z Knihovny Matěje Josefa Sychry
ve Žďáru nad Sázavou, a poté, co jsem se přestěhovala do Měřína, z Městské knihovny
v Jihlavě. V současné době pracuji v soukromém sektoru, o to víc mne těší, že mohu své
dosavadní pracovní zkušenosti zúročit v měřínské knihovně.
Ale raději ke knihovně. V srpnu proběhla revize knihovního fondu, při které bylo vyřazeno
téměř 1 300 svazků. Většinou šlo o knihy, které byly zastaralé, ve špatném stavu nebo byly
ve fondu duplicitní. Tyto knihy jsou momentálně nabízeny k prodeji na veřejné burze, která
probíhá v přilehlých prostorách knihovny během půjčovní doby.

V současné době také probíhá revize knih z výpůjčního fondu Úseku pro výkon regionálních
služeb Knihovny M. J. Sychry ze Žďáru nad Sázavou. Prosím tedy všechny čtenáře, kteří mají
knihy zapůjčené déle jak tři měsíce, aby tyto knihy vrátili co nejdříve. Za vrácené knihy si může
knihovna vypůjčit jiné a obměňovat tak fond novými svazky. V této souvislosti si dovoluji
upozornit, že až do konce roku probíhá čtenářská amnestie, tzn. že čtenáři, kteří překročili
výpůjční lhůtu, ale vrátí své výpůjčky do konce tohoto roku, nebudou nijak pokutováni.
Možná by bylo také dobré připomenout, že výpůjční lhůta knih i časopisů je 1 měsíc, své
výpůjčky si ale můžete dvakrát prodloužit, osobně, mailem nebo telefonicky. Celková
výpůjční doba může být tedy až 3 měsíce.

Jak prodloužit výpůjčky
Osobně
e-mailem

• V pondělí od 17,00 do 19,00
• Ve čtvrtek od 16,00 do 18,00
knihovna.merin@gmail.com

Telefonicky

+420 601 591 309

Výběr z novinek ve fondu Knihovny městyse Měřín
Literatura pro děti:
Možná už jste slyšeli O líné babičce, ale co O nevyřáděném dědečkovi?
Knihy Aleny Kastnerové jsou plné humoru, který rozesměje děti i
dospělé. To samé platí i o Miloši Macourkovi a příbězích o nerozlučné
dvojici školáků, třeba v knize Mach a Šebestová ve škole. Je až
neuvěřitelné, že je to 20 let, co vyšel poprvé Harry Potter, nová vydání
Albatrosu lákají na ilustrace Jima Kaye, v knihovně se můžete těšit na první dva díly, další
budou postupně přibývat.
Literatura pro dospělé:
Na dospělé čtenáře čeká kompletní, dnes již kultovní, trilogie Milénium od Stiega Larssona.
Milovníci detektivek si přijdou na své v knize Ohnivý anděl od „islandské Agathy Christie“,
spisovatelky Yrsy Sigurdardóttir. Pokud chcete vylepšit své manažerské schopnosti zkuste se
inspirovat knihou Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů od ekonoma a sběratele
současného umění Dona Thompsona. A pro ty, kdo preferují českou literaturu doporučuji
knihu Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně.
Těším se na Vaši návštěvu v knihovně!

Lucie Čížková

**************************************************************************
Vážení spoluobčané !
Jmenuji se Radka Klímová a vystudovala jsem na Filozofické Fakultě Masarykovy
univerzity obor Archivnictví. V současné době jsem začala psát po panu Mgr. Oldřichovi
Hnízdilovi kroniku městyse Měřín, což mi umožňuje věnovat se tomu, co jsem vystudovala a
co mě baví. Zároveň bych ráda navázala na pečlivou a pilnou práci pana učitele Hnízdila, který
mi často pomohl, nejen při mých studiích.
Touto formou bych chtěla požádat všechny měřínské organizace a obyvatele o
spolupráci, tedy o zasílání potřebného materiálu a fotografií z různých kulturních,
sportovních, společenských a ostatních událostí. Můžete se tak podílet na zaznamenání nejen
všech důležitých akcí Měřína, ale i na celé jeho historii.
Vše můžete posílat na můj e-mail: radka.klimova1@gmail.com nebo předávat paní
Řezníčkové na radnici. Všem předem děkuji za spolupráci.
Mgr. Radka Klímová

Chraustenští z Malovar a Chraustenic

Od roku 1531 první sídlo Chraustenských na Moravě – zámek v Myslibořicích.

Od roku 1552 druhé sídlo Chraustenských na Moravě – zámek v Rudolci

Chraustenští byli původně českou šlechtou, později se přesunuli na Moravu a stali se
tak moravskou šlechtou, dosti zámožnou, někdy váženou, jindy zatracovanou pro svoji
hrabivost a někdy až krutost. O špatné nahlížení na tento šlechtický rod se zasloužil hlavně
Václav Chraustenský z Malovar a Chraustenic, který byl do roku asi 1538 správcem a rádcem
pana Jana Trčky z Lípy majitele panství a města Polné. V kronice „Kořeny věků“, kterou po
několik staletí psala evangelická rodina Flesarů, a která žila ve vesnicích v okolí Polné, jsou
Chraustenští velice vychvalováni. Kde je asi pravda?
Chraustenští byli nakloněni reformaci. Vyznáním byli utrakvisté (někdy jsou psáni jako
kališníci), ale drželi se české konfese. Svoje majetky vlastnili nejdříve v Čechách. V
první polovině šestnáctého století se zásluhou Václava Chraustenského přesunuli na Moravu.
V jejich majetku byly postupně od roku 1531 Myslibořice a okolní vesnice, od roku 1551
Bohdalov a okolní vesnice, od roku 1552 Německý Rudolec a vesnice k němu patřící a od roku
1559 Měřín a okolní vesnice. Tato panství měli v držení až do roku 1621-3, kdy byli pro účast
na českém stavovském povstání, po prohrané bitvě na Bílé hoře, která se konala 8. listopadu
1620, svých rozsáhlých majetků vyvlastněním zbaveni. Rozsáhlých majetků byl vlastně
zbaven, tehdy již jediný a také poslední majitel celého velkého panství Jan Rafael
Chraustenský. Chraustenští v jeho osobě vymřeli po meči.
Celé panství tedy vlastnil Jan Rafael Chraustenský z Malovar a Chraustenic na
Myslibořicích a Rudolci, komorník práva menšího zemského markrabství Moravského v
kraji brněnském, mocný a dědičný pan statku a panství rudoleckého a městečka Měřína se
svojí manželkou Annou Šárovou ze Šárova. Tito poslední Chraustenští jen krátký čas sídlili na
nově postaveném zámečku v Černé. V roce asi 1624 se jim narodila již asi ve Velkém Meziříčí
nebo možná v Třebíči dcera Elizabeta. Nedochovaly se ale žádné záznamy o jejím narození a
životních osudech.
P. Augustin Kratochvíl ve Vlastivědě moravské Velkomeziříčský okres na str. 282
sestavil malý rodokmen Chraustenských. Pokusím se trochu tento rodokmen rozšířit a doplnit
o několik letopočtů.
Následující pokus o sestavení rodokmenu Chraustenských nemusí být úplně pravdivý,
neboť informací a přesnějších letopočtů je velice málo. Většinou přibližné letopočty jsou
odvozovány od zmínek o nezletilosti, nebo odkazů na poručníky a k tomu jsou přidány dva
dochované letopočty z kostela sv. Jana Křtitele v Měříně, letopočty z kostela sv. Lukáše
v Myslibořicích, letopočty u sepsaných posledních pořízení, letopočty o přikupování dalších
majetků a některé letopočty jsou opsané z Wikipedie. Až do smrti posledního majitele
rozsáhlého panství Jana Rafaela se stále psali jako Chraustenští, tak jejich pojmenování bude
v tomto článku zachováno i když se pojmenování po jejich vymření ustálilo na pojmenování
Chroustenští. Poddaní v Polné Václava Chraustenského v básničce sepsané o jeho osobě
v roce 1538, ale také jistě i v běžném životě, nazývali hanlivě Chraust. Byl jistě nenáviděným
správcem a poddaní pana Jana Trčky z Lípy na Polné si toužebně přáli jeho odchod z
polenského panství.

Pokus o sestavení Rodokmenu Chraustenských
Vladykové Drslav a Zdislav se v r. 1370 dělili o panství s vladyky v Libomyšli u Hořovic.
Od roku 1406 se psali jako Malovarští a od roku 1410 se psali z Malovar a Chraustenic.
Zdislav
* ? + ?
1432 - psán z Malovar a Chraustenic
1
Jméno manželky není známé
děti: Drslav, Václav

Václav
* ? + ?
1438 – 1473 žil v Chraustenicích
2
Jméno manželky není známé
děti: možná Jan
1

Jan Chraustenský * ? + ?
1503 – vedl spor s Menším městem
3
Jméno manželky není známé
Pražským o skoupení rybníků v Jenči.

Václav Chraustenský *asi 1490 + asi 1553 - 4
není známo, kde zemřel
4
Jméno manželky není známé
děti: Jan a Rafael
Jan Chraustenský * 1538 + asi 1565 - 6
Rafael Chraustenský
* 1540 + asi 1568
5
Kateřina Přepyská * ?
+ po r. 1588
Eliška Bošovská z Polanky * ?
+ ?
děti: Václav
děti: Jan, Petr a Lidmila

Jan Ch. * po 1560
Petr Ch. * po 1560
6 Václav Ch. * po r. 1560
+
1585
+ asi 1597 6
+
1598
6
Zemřel bez dědiců, asi svobodný
Johanka z Tetova a M. Anna Kořenská z Terešova
 děti:
7  děti:
Karel Ch. * ? + 1587
Jan Rafael Chroustenský

5

Jan Chraustenský - později rytíř * ?
+ 1597 – pohřben byl v měřínském kostele
Johanka z Tetova a Malenovic * ?
+ ?
děti: asi jediný syn Karel

8 Karel Chraustenský * ?
+ 1587 – zemřel jako dítě – pohřben byl v měřínském
kostele sv. Jana Křtitele. Vpravo u hlavního oltáře je zazděn jeho náhrobní kámen.

7

Jan Rafael Chraustenský * asi 1583 + asi 1645
v Myslibořicích je zapsán pod č. 7
Anna Šárová ze Šárova * ?
+ ?
děti: asi jediná dcera Eliška

* asi 1624 - narozená ve Velkém Meziříčí nebo v Třebíči + ?
10 Eliška Chraustenská
9

Jan Rafael Chraustenský, který je veden v tomto rodokmenu jako sedmý v Myslibořicích,
přešel po smrti svého strýce rytíře Jana Chraustenského, který je pochován v měřínském
kostele na deváté místo na panství černicko – rudolecké.
Jan Rafael Chraustenský se po smrti svého otce Petra Chraustenského v roce 1598 stal
posledním a jediným majitelem rozsáhlých majetku Chraustenských na Moravě.

250 roků rodu Chraustenských
Na konci tohoto rodopisu se vyskytují tři Janové Chraustenští. Pro lepší rozlišení je první
psán Jan, druhý rytíř Jan a třetí Jan Rafael Chraustenský. Je ovšem možné, že všichni tři
Janové byli povýšeni do stavu rytířského. Každý s těchto Janů měl jistě ještě dalších několik
křestních jmen, jak to bylo u šlechtických rodů v té době zvykem.
V roce 1549 byla hranice dospělosti, zletilosti pro šlechtice stanovena u mužů na 20 roků, u
dívek na 15 roků. Od této informace jsou odvozena přibližná data narození některých osob
tohoto rodopisu. U ostatní populace byla hranice zletilosti stanovena jinak a v dalších
staletích se měnila.
1370 – Vladykové Drslav a Zdislav se dělili o panství s vladyky z Libomyšle u Hořovic nebo
možná s rodem vladyky Viléma přímo z Hořovic.
(Wikipedie)
1379 – Vladykové Drslav a Zdislav se stále ještě dělili o panství v Hořovicích.

(Wikipedie)

1406 – Vladykové Drslav a Zdislav z Hořovic se po přikoupení Malovar (u Velvar nedaleko
Kladna) v roce 1406 již psali jako Malovarští.
(Wikipedie)
1410 - Vladykové Drslav a Zdislav si po přikoupení Chraustenic (dnes Chrustenic u Berouna)
rozšířili přídomek a začali se psát Chraustenští z Malovar a Chraustenic.
(Wikipedie)
1432 – Vladykové Drslav a Zdislav psaní z Malovar a Chraustenic si nabytý majetek rozdělili.
Drslav si ponechal Malovary a Zálezlice. Malovarský hrádek prodal Drslav v roce 1437
Václavovi, zvanému Pratvorst z Tuchlovic a další jeho osud není již známý.
Zdislav si ponechal Chraustenice a Žichov, oženil se, ale není známé jméno ani příjmení jeho
manželky. Z jejich manželství jsou známá jména dvou synů.
První syn Drslav Chraustenský * ? + 1438 – měl menší dvůr v Braškově.
Druhý syn Václav Chraustenský v letech 1463 – 1473 žil v Chraustenicích.
(Wikipedie)
1437 – Chraustenští již za života Zdislava Chroustenského měli ve znaku dvě červená račí
klepeta na modrém štítě (později používali v erbu klepeta zlatá). V letech 1455 - 1463 je tento
znak také spojován se Zdislavovým druhým synem Václavem Chraustenským.
1503 – Je zapsáno, že Jan Chraustenský z Malovar měl spor s Menším městem Pražským o
skoupení rybníků od lidí v Jenči. Tento Jan Chraustenský se pro málo informací o jeho osobě
nedá s určitostí zařadit. Je ovšem možné, že byl synem Václava Chraustenského a také otcem
dalšího Václava Chraustenského, který později přešel a založil rod Chraustenských na
Moravě.
(Wikipedie)
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 (První část)

Hasičské okénko
Sbor dobrovolných hasičů Měřín pomáchal zabezpečit koncert skupiny Jelen.
Proběhlo cvičení Okrsku v Měřín v obci Meziříčko. Odvezla se cisterna na repasi do firmy
STS Prachatice. Pomáchala při výlovu dvou rybníku v obci Kochánov a Meziříčko spolku
Rybáři Měřín. Od HZS Kraje Vysočina přebrala klíč od EPS Lidl Stránecká Zhoř.
ZÁSAHY:
28.8 Technická pomoc-dohašení balíku slámy Agro Měřín s.r.o - areál Blízkov
Příkaz:
14:56
Výjezd:
14:58
Na místě:
15:04
Strávení čas u zásahu 30 min.
Jednotka dohasila ohořelý balík slámy a ochlazovala okolí z důvodu větru.
29.8 Požár dopravního prostředku na D1
Příkaz:
16:47
Výjezd:
16:51
Na místě: 16:52
Strávený čas u zásahu 1 hod.
Jednotka dodávala vodu pro HZS Velké Meziříčí a pomáhala s rozebíráním skrz dohašení.
31.8 Požár skládky v Otíně a stromu.
Příkaz:
19:13
Výjezd: 19:17
Na místě: 19:22
Strávený čas u zásahu 1 hod.
Jednotka po příjezdu uhasila strom a po domluvě s velitelem HZS Velké Meziříčí se nechala
kontrolovaně dohořet skládka dřeva.
6.9 Technická pomoc- odstranění sršního hnízda Dědkov chata.
Příkaz:
16:38
Výjezd:
16:40
Na místě:
Strávený čas u zásahu 45 min
Jednotka odstranila sršní hnízdo pomocí chemického postřiku.
9.9 Planý poplach - Str.Zhoř- Lidl Česká republika v.o.s.
Příkaz:
22:46 Výjezd:
22:49
Na místě:
Strávený čas u zásahu 1 hod.
Jednotka byla ponechána v záloze na místě

16:49

22:54

20.9 Prověřovací cvičení - Velké Meziříčí Jupiter club s.r.o.
Příkaz:
8:21
Výjezd:
8:27
Na místě:
Strávený čas u zásahu 1 hod.
Jednotka se řídila pokyny velitele zásahu.
25.10 Technická pomoc-ucpaná kanalizace v obci Meziříčko
Příkaz:
16:42
Výjezd:
16:45
Na místě:
Strávený čas u zásahu 1,5 hod.
Jednotka pročistila ucpanou kanalizaci pomocí krtka.

8:39

16:52

Mikulášská obchůzka se bude konat 5.12 2017
zájemci ať se nahlásí u p.Zavadilové.

Rybářské závody v Měříně 2017
Dětské rybářské závody
V neděli 3.9. 2017 proběhly, dá se říci, již tradiční dětské závody na místním rybníku Nový.
Navzdory nepříznivému počasí, kdy celé dopoledne foukal vítr, teplota byla něco přes deset stupňů
a ještě poprchalo, se malým závodníkům rybolov opět vydařil.
Z 85 účastníků jenom několik během závodu vzdalo kvůli počasí, možná rodiče podcenili oblečení.
Ostatní vydrželi, teplé nápoje a další občerstvení bylo v prodeji a malí rybáři dokázali, že nejsou
z cukru.
Za dopoledne se ulovilo 242 kaprů, největší měřil úctyhodných 85 cm.
Hodnotil se úlovek největší ryby a počet cm všech ulovených ryb. Každý lovící si mohl ponechat
jednoho kapra s povolenou mírou dle svého výběru.
Pro ty nejúspěšnější čekaly ceny v podobě pamětních pohárů, rybářské náčiní a ostatní byli
odměněni balíčky s rybářskými nástrahami a sladkostmi.
Tuto akci, která je mezi menšími rybáři velice oblíbená jsme se rozhodli pořádat i v budoucnu, neboť
vidět tu upřímnou dětskou radost z úlovku, je pro nás, jako pořadatele ta největší odměna.
Měřínský kapr 5. ročník, veřejné závody dospělých 9.9. 2017
Týden po dětských závodech vždy pořádáme v sobotu veřejné závody pro dospělé, ale dětský
účastník je vítán, věková hranice není nijak omezena.
Ještě upřesňuji, že každý rok před dětskými závody rybník nasazujeme novou osádkou ryb a je hájený
až do konce závodu pro dospělé.
Počasí je poslední roky hodně proměnlivé a tak na rozdíl od dětských závodů, dospělým vcelku přálo.
Naštěstí foukal vítr, jinak jak my rybáři víme, když je bezvětří a hezky, ryby jsou u hladiny a záběry
jsou někdy jenom sporadické.
Letos tedy 140 účastníků chytilo 68 kaprů, největší měřil 77 cm. Dá se říci, že v průměru téměř každý
druhý lovící měl úlovek kapra. Byly také úlovky cejna a ostatních ryb. Všichni se samozřejmě mohli
průběžně občerstvovat, jak v prodeji na hrázi, tak od pojízdných dodavatelů. Kdo tedy nebyl úspěšný
v lovu, měl příležitost zahnat chmury u našeho stánku.
Z celkový výsledků obou akcí je vidět, že jsme na závody jako pořadatelé vždy připraveni s násadou
ryb a ostatní už záleží na štěstí a dalších okolnostech. Naše závody jsou zaměřeny na širokou
veřejnost, ceny pro úspěšné účastníky jsou úměrné zaplacené vstupence a rybolov nabízíme kvalitní.
Děkujeme tímto všem malým i velkým za účast a zveme na naše další akce v příštím roce.
Petrův zdar!
RYBÁŘI MĚŘÍN z.s.
L.Buchta

Okénko školy umění

ŠUMění ze Školy umění
S prvním spadaným listím máme i u nás ve Škole umění
spoustu novinek. Nový školní rok se rozběhl jako po másle.
Začínající hudebníci i žáci jazykových oborů už na sobě můžou
vidět první pokroky a radost máme i z našich zbrusu nových
webových stránek. Můžete se na ně podívat na www.sum-merin.cz. Jsou až po okraj
naplněny veškerými informacemi i aktualitami.

Svatého Martina přivítáme letos tím, že se z korálků naučíme ušít Cellini spirálu. Pořádáme
totiž kurz tvorby z korálek. Bude se konat v sobotu 11. listopadu od 16.00 hod. a přihlásit se
na něj můžete napsáním na e-mail skolaumeni@seznam.cz.

Ten můžete použít i tehdy, pokud se chcete rozvíjet i v jiných oblastech, například v pletení
z pedigu. Začínáme v sobotu 2. prosince ve 14.00 hod. Naučíme se vyrábět vánoční ozdoby
jako je zvoneček, kometa, rybka, nebo hvězdička.

V prosinci chceme opět našlapovat ve stopách tradičnosti. Jako každý rok, i letos si nás
můžete přijít poslechnout na Adventní koncerty. Budeme vystupovat:
•
•
•
•

v sobotu 16. 12. ve 14.30 hod. v kostele Povýšení sv. Kříže v Uhřínově
v sobotu 16. 12. v 17.00 hod. v kostele sv. Jana a Pavla v Kozlově u Jihlavy
v neděli 17. 12. ve 14.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Měříně
v neděli 17. 12. v 17.00 hod. v kostele sv. Jakuba v Kamenici u Jihlavy
Přejeme Vám barevný podzim a těšíme se na setkání s vámi!

Vaše lektorky Školy umění v Měříně

Okénko mateřské školy

Poslední slzičky osušil kapesníček a život ve školce už jede na plné obrátky. Děti se
seznámily s novými kamarády i hračkami a učí se chovat podle společně vytvořených
pravidel. Mezi ně patří: “ Zdravíme se, nekřičíme, ve třídě neběháme, uklízíme hračky,
nezapomínáme si mýt ruce po každém jídle a po použití WC, ….
Během těchto dvou měsíců učitelky zjišťovaly, co všechno děti umí, znají. Nyní se již
snaží individuálním přístupem rozvíjet oblasti, ve kterých je zapotřebí něco docvičit,
dotrénovat nebo začít úplně od začátku. Příkladem je třeba stolování , u nejmenších dětísprávné držení lžíce a u dětí 4-6 letých dětí- správné používání celého příboru, což je
mnohdy velký problém.
Jedním z mnoha našich cílů ve školním vzdělávacím programu, je zprostředkovat
dětem kulturní zážitky a učit je společenskému chování v divadle, na koncertě,… Je moc
důležité, aby děti měly správné příklady a to nejen ze školky, ale i z domova. Za dva měsíce
jsme stihli navštívit v KD divadlo Evy Hruškové „Čert a Káča“ , ve školce nás navštívily
loutky Ludmily Frištenské s pohádkou “Kouzelné slovíčko“ a pohádky umíme hrát i my .

Zúčastnili jsme se se základní školou programu „ Naši dravci“, na hřišti TJ Jiskra .
Na youtube najdete video „ Pasování předškoláků „ z června letošního roku.
Připomínám ještě, že všechny fotografie o dění ve školičce, najdete na
www. rajce.idnes.cz .
Jana Janů

Okénko základní školy
Školní rok začal letos 4. září a hned následující den strávili třídní učitelé se svými
třídami. Někteří se nově seznamovali, jiní se dobře znají z minulých let. Hlavní náplní tohoto
třídnického dne bývá sestavení pravidel, kterými se budou všichni během celého
následujícího školního roku řídit. Pravidla nejprve sepíší a následně je zpracují formou
velkého plakátu, který je v každé třídě vystaven. Dalším úkolem třídnického dne v 5. – 9.
třídách je vybrat zástupce třídy do školního parlamentu. Letos dopadla volba takto:
5.A – Radim Čížek
5.B – Kateřina Cejnková
6.A – Josef Pokorný
6.B – Eva Vostalová
7.A – Natálie Blažková
7.B – František Hlaváč
8.A – Helena Krejzlová
8.B – Šimon Zdvihal
9.A – Tomáš Řezníček
9.B – Oldřiška Šimanová – předsedkyně parlamentu
Ve druhém týdnu nového školního roku strávili žáci šestého ročníku dva dny na
adaptačním kurzu. Pořádáme jej ve spolupráci s Centrem prevence Charita Žďár nad Sázavou
v prostorách Rekreačního střediska Záseka. Žáci se seznamují mezi sebou navzájem a také se
svými novými třídními učitelkami. Letošním úkolem bylo získání všech klíčů od truhly
s pokladem. Poklad tvořily věci, které museli všichni na začátku odevzdat. Každý měl vybrat
to, co má rád, k čemu má nějaký vztah. Velmi oblíbená bývá noční bojová hra. Ta ale letos
kvůli nepříznivému počasí nebyla a nahradila ji cesta nočním lesem. Ale i při té se někteří
velmi báli. Celkově se všem oba kurzy líbily a snad napomohou k dobrým vztahům mezi
dětmi.
V pondělí 25. září nám přijelo do místního kulturního domu předvést svoje umění
sdružení Tastyjátr z Tasova. Jejich nejnovější kus – pohádka Medové království – si dělá
legraci z tradičních pohádek. Ale najdeme zde i mnoho současných motivů – nepoctivé
prodejce nebo lesní výherní automat. Jako v každé správné pohádce, i zde byly kouzelné
rekvizity – deka, která umí plnit přání nebo oslík dávající zdarma mince. Vtipným oživením
byla videoprojekce se záběry Tasova a Velkého Meziříčí.
V pátek 29. září nás čekal projektový den Poznáváme se navzájem, který má přinést
seznámení žáků z různých tříd napříč celou školou. Všichni si mohli vybrat z předem
nabídnutých aktivit a pak už jim nezbývalo, než doufat, že právě ta jejich aktivita nebude
obsazená a oni nebudou muset volit náhradní. Vybírat bylo opravdu možné z různých
činností: čtení, film, dopoledne s Harry Potterem, cyklovýlet, návštěva ZOO, interaktivního
muzea, lezecké stěny, bowlingu, hraní stolních her, bludiště, výtvarná dílna, návštěva

plaveckého bazénu a další. Podle ankety, kterou zpracoval školní parlament, se valné většině
dětí zvolený program líbil a v následujícím roce by se ho zúčastnili znovu.

Naši žáci se zúčastnili několika sportovních soutěží. V atletickém čtyřboji, který byl
určen starším žákům a skládal se z běhu na 60 a 1000 m, koule – míčku a výšky – dálky,
proběhlo okresní kolo 19. září ve Velkém Meziříčí. Z celkem 11 družstev obsadili naši zástupci
1. místo. V jednotlivcích zazářil Ivoš Březka z 9. B, který byl celkově první. V krajském kole
v Třebíči jsme byli ze 17 družstev čtvrtí a Ivoš Březka se stal opět absolutním vítězem. Dalšími
členy družstva byli Vít Rohovský, František Tranda, Michal Jaša a Lukáš Dobejval.
27. září proběhlo v přírodním areálu Martina Koukala ve Žďáru nad Sázavou okresní
finále přespolního běhu. Naši žáci měli zastoupení ve všech čtyřech kategoriích – mladší a
starší žáci a žákyně. Nejlépe se umístilo družstvo mladších žáků (5. z 19 škol). Jednotlivci –
František Hlaváč 7. B - 8. místo ze 105 závodníků, Michal Jaša 9. A – 16. místo z cca 80
závodníků. Děvčata se pohybovala v polovině závěrečného pořadí.
V naší škole patří environmentální výchova mezi důležité oblasti vzdělávání, proto jsou
pro žáky pravidelně pořádány zájezdy s touto tematikou. Všechny třídy druhého stupně
navštívily během prvních dvou měsíců několik zajímavých míst. Bylo to například Josefovské
údolí s pravěkými pecemi a jeskyněmi, údolí Brtnického potoka nebo rašeliniště nedaleko
Dářka.
V pondělí 23. října proběhla na hřišti ukázka výcviku dravců záchranné stanice Seiferos.
Tato společnost k nám přijíždí pravidelně zhruba každé dva roky. Letos nám bohužel moc
nepřálo počasí. Ptákům však uplakaná obloha a vítr příliš nevadily. Seděli spokojeně na svých
bidýlkách a jejich křídla byla suchá. A při závěrečných letových ukázkách jim nejvíc překážela
síť za fotbalovou brankou. Zopakovali jsme si jména ptáků žijících ve volné přírodě a někteří
odvážlivci si nechali dravce přistát na ruce (samozřejmě v rukavici) a nabídli jim pamlsek.
Mgr.Iva Kolářová

Okénko Jednoty Orla Měřín

Z naší činnosti:
- 2. 9. 2017 předala rada Orla Měřín nejvyšší orelské vyznamenání – Čestný zlatý odznak
Orla - bratru Mons. Františku Hrůzovi za celoživotní propagaci orelské myšlenky v dobách
nesvobody, pomoc při obnově Orla po roce 1990 a duchovní vedení mladé generace.

-

v sobotu 16. 9. 2017 se uskutečnil na školním hřišti „Den sportu pro všechny“ – atletický
trojboj. Soutěžící byli rozděleni do sedmi kategorií. Všichni závodníci si tentokrát zaslouženě
odnesli odměnu, protože závodili v dešti!
- 22. 9. 2017 jsme se rozloučili s naším orelským duchovním vzdělavatelem Mons.
Františkem Hrůzou. Světlo věčné ať mu svítí!
- 12. 10. 2017 proběhlo na faře vyrábění, téma: Podzimní strom.
- od října pravidelně ve středu cvičí v malé tělocvičně ve škole maminky s dětmi a v pátek
školní děti
- v sobotu 21. 10. 2017 se v prostorách farní zahrady konalo Odpoledne s námořníky. Děti
plnily úkoly na sedmi stanovištích, za které byly odměněny, malovaly námořnické šátky,
samy se mohly nechat namalovat na obličej, zazpívat si s námi či si společně i s dospělými

zasoutěžit. Domů si každý odnesl nějakou pěknou cenu z losované tomboly. Díky všem
pomocníkům, sponzorům i účastníkům.

Plánujeme:
- v neděli 5. 11. 2017 orelský divadelní soubor z Kamenice zahraje v 17.00 v KD Měřín
komedii Vraždy a něžnosti. Vstupenky jsou k zakoupení u paní Sekničkové v Obchůdku pro
zdraví nebo na místě. Cena 80,- Kč dospělí, děti 50,- Kč.
- v neděli 19. 11. 2017 pořádáme od 14.30 h na faře 3. ročník Měřínského štrůdlobraní –
téma: Listové těsto (sladká i slaná úprava). Více na plakátě.
- v úterý 7. 11. a 21. 11. 2017 – tvoření pro všechny na faře – výrobky budou určeny pro
farní jarmark a výtěžek bude určen na pomoc chudým a nemocným dětem.

Okénko Kolpingovy rodiny Měřín
Měřínské harmoniky
V neděli 23.října, se na měřínské faře uskutečnilo další setkání s harmonikami. V příjemné
atmosféře známých písniček čekali návštěvníci na slíbené překvapení a nakonec se dočkali.
Jen asi dopředu žádného nenapadlo, oním překvapením bude vystoupení pana faráře a otce
kaplana s harmonikami. Odpolední atmosféra byla opravdu pohodová a tak domů nikomu
nechtělo a celé setkání se protáhlo více jak o hodinu.

V programu vystoupily také naše malé hvězdy.

Farní okénko
Vážení spoluobčané, farníci,
V těchto dnech prožíváme dušičkový čas, intenzivněji myslíme na naše drahé zesnulé. Častější
návštěvy hřbitova, ozdobené hroby, na kterých hoří svíce, vyjadřují náš vztah k těm, kteří nás
předešli na věčnost. K této důstojné vzpomínce přikládáme i kytice modliteb, směřující
k Bohu, aby zemřelí dosáhli plnost života, radosti a pokoje u Boha. Více užitečné jsou naše
modlitby, které vychází ze srdce nezatíženého zlem, hříchem, ve kterém hoří Světlo Kristovo,
světlo víry, naděje a lásky. Tyto dny jsou pro nás příležitostí k zamyšlení i nad naším životem,
směřováním a cílem.
Víra ve vzkříšení i věčný život, víra v setkání na věčnosti se v církvi objevuje již od jejího
počátku. Zatímco na našich hrobech nacházíme spíše kříže – ukřižovaného Krista, jehož oběť
lásky otevírá naději na vzkříšení a věčný život, u prvních křesťanů, na náhrobcích, na stěnách
katakomb, nacházíme spíše symboly života. Mezi tyto symboly patří zelená ratolest, ovečka,
Kristus - Dobrý pastýř, který nese ovečku na svých ramenou do ovčince. Na hrobech, nejen
mučedníků, se ve výroční den úmrtí slavila mše svatá.
Věnce položené na hroby zemřelých za krátký čas ztratí svoji krásu, plamen svíce hasne. Snad
i proto se modlíme: Odpočinutí věčné, dej jim Pane a světlo věčné, ať jim svítí…
Zápisy v matrikách
Znovuzrozeni z vody a Ducha svatého byli:
Rozálie Veronika Letmajerová z Pavlínova, Jáchym Tomáš Vaněk z Pavlínova.
Ve víře ve věčný život jsme se rozloučili a doprovodili na poslední cestě:
Václava Ekslera z Měřína, Annu Markovou z Dobré Vody, Danu Urbanovou z Měřína, P.
Františka Hrůzu z Blízkova, Josefa Doležala z Dědkova, Jolanu Hoškovou z Černé, Marii
Szojmovou ze Stránecké Zhoři, Alenu Machovou z Měřína.
Na společnou cestu životem z Měřínského kostela vykročili:
Jaromír Plíšek z Měřína a Alena Kožená z Měřína; David Nosál z Měřína a Hana Krejčová
z Měřína.
Ohlédnutí za Mons. Františkem Hrůzou
17. září 2017 ve večerních hodinách odešel na věčnost Mons. František Hrůza. Do farnosti
Měřín nastoupil 16. března 1959. Jako duchovní správce působil v Měříně do 31. července
2009, tedy 50 roků. Po roce 2009 až do své smrti působil jako výpomocný kněz. S Měřínskými
farníky oslavil 57 roků kněžského života a 94 roků života. Za jeho působení ve farnosti byly
provedeny největší a nejrozsáhlejší opravy kostela, fary a okolí kostela. Podle zápisu v obecní
kronice neprovedl žádný předchůdce za dlouhá léta tak rozsáhlé opravy a rekonstrukce jako
tento farář. Jeho starostí nebyl jen kamenný chrám a jeho opravy, ale především chrám živý,
lidské duše. Jak říkával: velkou radostí pro mne bylo, když se farníci drželi Pána Boha. Velkou
bolestí, když farníci život s Bohem opouštěli, kdy jsem se ptal, zda na tom nemám podíl. Za

poslední kázání můžeme považovat větu, která bude napsaná i na pomníku: Byl jsem dlouho
pastýř váš, pomodlete se za mě Otčenáš.
Muž v bílém
Od prvního října můžeme v Měříně a okolí potkávat muže v bílém oblečení. Někteří již víte,
že se jedná o nového pana kaplana, který byl do naší farnosti poslán na jeden rok, po dohodě
mezi jeho řeholním představeným a naším biskupem Vojtěchem. Pan kaplan patří k řádu
Dominikánů – Bratří kazatelů, kteří do naší země přišli v první polovině 13. století. Jmenuje
se Damián Jiří Škoda. O sobě napsal:
Pocházím z malé vesničky Padochov, která se nachází nedaleko Oslavan. Narodil jsem se 30.
června 1974. Mám pět sourozenců. Od malička nás dědeček vedl k hudbě, což bylo také
důvodem, že jsem jako střední školu studoval Konzervatoř v Brně, obor trombón. Po ní ještě
JAMU, ale tato studia jsem již nedokončil. Nastoupil jsem na náhradní vojenskou službu v
kostele Máří Magdalény v Brně. Velkým darem byla pro mne možnost jít studovat filozofii a
teologii do Říma, konkrétně na Ateneo Pontificio Regina Apostolurum, kde jsem také po
základním studiu studoval i licenciát z oboru dogmatiky. Na kněze jsem byl vysvěcen 2. září
2006 v Brně. Jako kněz jsem sloužil v Brně, Českých Budějovicích, Olomouci, Praze a v Plzni.
A od 1. října mě Bůh skrze představené poslal k vám do Měřína, Uhřínova a okolí, za což mu
jsem vděčný. Prosím o vaši modlitbu, abych vám mohl dobře sloužit. Také já na vás
pamatuji v modlitbách.
Přejeme, aby se mu v naší farnosti líbilo.
Co je před námi:
V první polovině listopadu vzpomínáme na všechny, kdo z tohoto světa odešli. Ke
vzpomínkám přikládáme modlitbu osobní i společnou. Společná modlitba za zemřelé na
hřbitově bude 2. 11. Po večerní mši svaté odcházíme na hřbitov. Světla v našich rukou
vyjadřují i naději, že se s nimi u Boha setkáme.
Adventní dobou, která začne v neděli 3. 12. začínáme prožívat dvojí přípravu. Ta první začíná
3. 12. a končí 17. 12. V tomto čase se připravujeme na naše osobní setkání s Pánem Ježíšem,
tváři v tvář, na konci našeho pozemského času. Ve druhé části, která končí Štědrým dnem, se
připravujeme na oslavu narození Pána Ježíše, z jehož narození se mnozí radovali. On přináší
radost a pokoj nejen těm dobře hmotně či společensky zabezpečeným, ale i všem chudým,
pokojného srdce a dobré vůle.
K prožívání adventní doby v naší farnosti patří adventní koncert, v podání Školy umění
z Měřína. Je to koncert benefiční a uskuteční se v našem kostele v neděli 17. 12. 2017 ve
14.30 hod.
K Adventní době, již tradičně, patří předvánoční Jarmark. Uskuteční se po bohoslužbách před
kostelem na 3. adventní neděli. Výtěžek z prodaných výrobků je adresován na pomoc
nemocným dětem v naší republice, ale i v chudých zemích světa. Kdo by se chtěl z občanů
nějakým výrobkem nabídnutým k prodeji zapojit do této formy pomoci, dejte o sobě vědět.
Požehnaný čas všem přeje

Mgr. Josef Havelka, farář a Th Lic Damián Jiří Škoda, kaplan

Inzerce

Okénko kultury
Divadelní kukátko DivOchotu
Měřínské divadlo žije! Nijak jinak se nedá reagovat na zájem o reprízovaná představení naší
prvotiny O líné babičce. Jsme tomu velice rádi, ale nutno dodat, že zájem není jen o nás.
Všechna divadelní představení, která byla nebo budou v blízké době uvedena, se těší velkému
zájmu diváků. Dá se říct, že co měsíc, to nějaké divadelní představení, dokonce vyprodané
divadelní představení. Málokterá obec velikosti Měřína se může pochlubit nejen takovouto
čilou kulturní aktivitou, ale, a to je důležitější, zájmem obyvatel.
V neděli 22. 10. 2017 jsme divadelní hru O líné babičce uvedli v Polné v prostorách místního
kina, kde jsme si mohli vyzkoušet reakce jiného publika než domácího. Ukázalo se, že diváci
se nebavili jen kvůli tomu, že by na jevišti viděli známé tváře, ale že se jim líbily herecké
výkony i hra samotná. Byla to pro nás cenná zkušenost a potěšila nás i velká návštěvnost.
Nově naše aktivity můžete sledovat i na Facebooku, kde uvítáme Vaše komentáře,
připomínky a návrhy. Značná část našich členů se v současné době podílí na přípravě Živého
Betléma, ale už v lednu začínáme zkoušet novou hru. Věříme, že se máte na co těšit. Takže
na viděnou na divadle!
Spolek DivOchot Měřín

