
 



Zprávy z radnice 

Vážení občané, 

uplynuly první dva měsíce roku 2018 a právě začínající velké mrazy dělají radost všem 

dětem a jejich rodičům, kterým začínají jarní prázdniny. Ať již vyrazí do hor na lyžovačku, či 

zůstanou doma a nasadí brusle na zamrzlé rybníky. Pro ty nejmenší připravili místní 

dobrovolní hasiči kluziště na parkovišti u kostela. 

Podařilo se zajistit dotaci ve výši 1,3 mil. Kč na obnovu zeleně, a to její třetí etapu 

v Měříně. Jedná se o obnovu a údržbu zeleně na obou hřbitovech,  v Pustině na návsi a v 

parku u základní školy. Na starém hřbitově byly v minulých letech odstraněny nemocné a 

poškozené stromy. Letošní úprava spočívá jen v řezech a údržbě stávajících stromů vazbou. 

Nový hřbitov dozná větších změn. Dojde k odstranění 41 dřevin, zejména náletových, a to  

v oblasti okolo třech křížů. Bude provedena nová výsadba stromů listnatých, jehličnatých a 

trvalek, výstavba mlatových přístupových cest v horní části hřbitova a místo odpočinku pro 

návštěvníky. Z přední strany hřbitova bude opravena venkovní zeď a vrácen opravený plot a 

brány. Před plotem budou vysázeny nové stromy v sadové úpravě a zrekonstruováno 

parkoviště před hřbitovem. Na hřbitově dojde k prodloužení vodovodního řadu a výstavbě 

veřejného osvětlení. A poslední část výsadby bude provedena v Pustině a u plotu v parku  

základní školy. Pro zájemce jsou bližší informace uvedeny na stránkách městyse Měřína 

v záložce „Rozvoj a investice“.  

Na kompletní rekonstrukci ulice Zabrána a výstavbu nového mostu přes řeku Balinku 

jsme uzavřeli smlouvu o společném postupu tři investorů. Kraj Vysočina bude financovat 

odstranění starého mostu s výstavbou nového a rekonstrukci horních vrstev komunikace. 

Městys společně se Svazem vodovodů a kanalizace Žďársko zrekonstruuje splaškovou a 

dešťovou kanalizaci, vodovod a přípojky pro občany. Obec bude investorem chodníku kolem 

celé komunikace až k mostu. Celá akce by měla začít v dubnu a končit do konce srpna. 

Náklady akce se vyšplhají okolo 30 mil.Kč. Účast obce je do 5 mil.Kč.  Objízdná trasa pro vozy 

Agra Měřín povede po dobu výstavby mostu přes ulici Zarybník s rychlostním omezením. 

V ulici Zarybník dojde ke zvýšenému provozu, zejména širší mechanizace, proto prosíme 

občany, aby svoje automobily neparkovali na komunikaci a nechávali oba jízdní pruhy volné. 

Děkujeme za pochopení. V následujícím roce je plánována rekonstrukce vedení nízkého 

napětí po celé ulici, a sice uložením kabelů do země a odstraněním betonových sloupů a 

venkovních přípojek. Po té proběhne kompletní obnova povrchu komunikace. 

Na závěr mi dovolte Vám popřát hezký konec zimy a pěkné jaro. 

           Ing. Jiří Servít 

                  starosta 

 



USNESENÍ č.   6/2017 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 18.12.2017  

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
I.SCHVALUJE : 

1. Program jednání ZMM 6/2017. 
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 6/2017. 
3. Nové uspořádání pozemků dle komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Pavlínov. 
4. Darovací smlouvu mezi Městysem Měřín a Apulach s.r.o. Brno na autobusovou 

čekárnu. 
5. Smlouvu č.1030039054/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 

členskými obcemi LDO a E.ON Distribuce ,a.s. 
6. Prodej části pozemku p.č. 187/31 o výměře 25m2 dle GP. 
7. Kupní smlouvu č. 3001K17/51 mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem a městysem 

Měřín. 
8. Navýšení provozního příspěvku Základní škole Měřín o 90 tis. Kč. 
9. Zveřejnění záměru prodeje pozemků pro výstavbu transformovaného bydlení a 

denního stacionáře. 
10. Výběr dodavatele na stavbu „Rekonstrukce elektroinstalace a akustické úpravy 

pavilonu A,C a spojovacího traktu ZŠ Měřín“ . 
11. Předložené veřejnoprávní smlouvy na rok 2018. 
12. Rozpočtové opatření 7/2017/6ZMM ze dne 18.12.2017 ve výši 6.860 970,- Kč. 
13. Ponechat odměny neuvolněným zastupitelům od 1.1.2018 ve stávající výši a bez 

kumulace odměn. 
14. Rozpočet městyse Měřín na rok 2018 včetně zapracování změn : 

V par. 3392 x 6121 ( doplatek PKS 441.884,-Kč), 3633 x 6121 (Balinka II. Etapa – 
nebylo v roce 2017 proplaceno navýšení o 1 925 000,-Kč), 3639 x 5329 (členský 
příspěvek Mikroregion změna z 31 472,-Kč na 31 584,-Kč), 3639 x 6130 ( výkup 
pozemků Balinka IV 2.220.000,- Kč, a výkup pozemků u Pustiny 2.301.900,- Kč), tyto 
výdaje kryty navýšením financování z minulých let. Rozpočet se schvaluje v užším 
rozsahu tj. závazné ukazatele jsou stanoveny dle paragrafů – účelu. 

15. Střednědobý výhled rozpočtu městyse Měřín na období 2019-2022 
16. Rozpočet Základní školy Měřín na rok 2018. 
17. Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Měřín na období 2019-2020. 
18. Rozpočet Mateřské školy Měřína na rok 2018. 
19. Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Měřín na období 2019-2020. 
20. Firmě APULACH s.r.o. Brno souhlas s podnájmem pro firmu GAPA Group HS Praha. 

II. SOUHLASILO: 
1. Se stavbou distribučního zařízení v k.ú.Pavlínov  „Pavlínov příp.NN chata č.ev.9 

p.Salač“. 
 
III. ZVOLILO : 

1. Přísedícího na volební období 2018-2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou. 
IV.BERE NA VĚDOMÍ  : 

1. Zprávu o plnění usnesení  ZMM 5/2017. 
2. Informace z jednání rady městyse. 



3. Zprávu kontrolního výboru. 
4. Zprávu finančního výboru. 
5. Informace o záboru pozemků v katastru Zhoř u Jihlavy a Stáj. 
6. Možnosti způsobu prodeje pozemků pro rodinné domy v lokalitě Balinka III.  

a IV.etapa pro prodej v roce 2018. 
IV. POVĚŘUJE  : 

1. Starostu podpisem soupisem nároků a soupisem nových pozemků – komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú.Pavlínov. 

2. Radu městyse zajištění právního rozboru – intenzifikace – ČOV Měřín. 
3. Radu městyse provedením rozpočtových opatření 8/2017/2RM ke konci roku 2017 

v příjmech i výdajích . 
Ing. Jiří Servít, starosta v.r.  
 

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

Výpis z jednání č.18 Rady městyse Měřína konané dne 18.12.2017  

1. RMM odsouhlasila program jednání   
 

2. RMM  vzala na vědomí rozhodnutí odboru ŽP Velké Meziříčí o pověření Lesního družstva 
obcí Měřín výkonem funkce odborného lesního hospodáře v katastru obcí Měřín a přilehlých 
obcí. Pověření je platné do konce roku 2019. 
 

3. RMM odsouhlasila nové znění Smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově v Měříně. 
Smlouva odpovídá znění nového zákona o pohřebnictví. 
 

4.  RMM  projednala a schválila Oznámení změn o provozování sociálních služeb městysem 
Měřín, které byly provedeny v dokumentaci o provozování těchto služeb na základě 
doporučení z poslední kontroly, která byla v Měříně provedena pracovníky z Krajského 
úřadu. 
 

5. RMM  schválila nákup věcných dárečků pro vystupující děti na Vánočních koncertech ŠUM 
Měřín ve výši 2.466,-Kč. 
 

6. RMM  schválila Směrnici o závodním stravování zaměstnanců Městyse Měřín na rok 2018. 
 

7) RMM projednala a schválila Zápis z revize knihovního fondu, který provedly pracovnice 
ÚVRF Knihovny M. J. Sychry ze Žďáru n/S v knihovně v Měříně. Při revizi bylo vyřazeno 
z důvodů zastaralosti a opotřebení 1280 knih. Současný stav fondu knih je 4.866 knih. 
 

8) RMM projednala návrh ceny na vypracování DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí)  
na investiční akci Balinka IV. etapa za cenu 75.000,- + DPH předloženou Ing. Josefem 
Novotným z firmy AQA Clean Jihlava. RMM rozhodla smlouvu uzavřít a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 
 

9) RMM rozhodla schválit žádost o povolení bezplatného vyvěšení plakátů na sloupech 
veřejného osvětlení na stavební výstavu STAVÍME, BYDLÍME, která se koná každoročně 
v Jihlavě. 
 



10) RMM schválila návrh Smlouvy o veřejných službách na rok 2018 mezi ICOM transport 
Jihlava a Městysem Měřín. 
 

11) RMM projednala dodatek č.1. ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze 
dne 01.11.2011, ve kterém se mění názvosloví ve shodě s novými předpisy v této oblasti. 
RMM odsouhlasila předložený Dodatek a pověřila starostu jeho podpisem.   
 

12) RMM projednala žádost Okresního soudu ve Žďáře n/S o stanovení přísedícího soudu na 
období 2018-2022. ..RMM navrhla předložit tento bod k projednání na nejbližším ZMM.  
 

13) RMM rozhodla oslovit Ing. Hanu Veselou s výzvou na podání nabídky na organizaci 
výběrového řízení na provedení dokumentace pro územní řízení a prováděcí dokumentaci 
stavby „Kabiny Měřín“. 
 

14) RMM rozhodla souhlasit se Smlouvou o společném zadání veřejných zadavatelů na akci 
„III/3518 Měřín průtah a most ev.č. 3518-1“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.  
15) RMM rozhodla o zvýšení odměny správce KD .. s tím, že do dohody bude zahrnuto 
provádění drobných oprav a zajišťování a řízení větších oprav KD. 
Počet akcí v jednotlivých měsících 2017 
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16) RMM projednala žádost o pronájem KD na 6.1.2018 a 17.2.2018  a rozhodla s žádostmi 
souhlasit. 
 

17) RMM rozhodla zakoupit věcný dar  panu Karlu Klímovi u příležitosti odchodu do 
důchodu. 

 

Zápis z jednání č.19 Rady městyse Měřína konané dne 29.12.2017  

1. RMM odsouhlasila program jednání   
 

2. RMM projednala a schválila Přílohu č.3 směrnice č.8 – Cestovní náhrady pro r.2018. 
 

3. RMM schválila Rozpočtové opatření 8/2017/2RM ze dne 29.12.2017 ve výši 2.398.419,-Kč. 
 

 

Výpis z jednání č.1 Rady městyse Měřína konané dne 17.1.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání   
 

2. RMM projednala Žádost  o vyjádření k technické infrastruktuře – aktualizace existence sítí 
ve vlastnictví Městyse Měřín pro akci Modernizace D1-úsek 16, Velký Beranov-Měřín.  



RMM rozhodla sdělit žadateli, že od našeho posledního vyjádření nedošlo ke změně. 
 

3. RMM projednala žádost o umístění do DPS předloženou… a rozhodla sdělit žadatelce, že 
v současné době není žádný byt volný a že bude  zařazena do seznamu uchazečů.  
 

4. RMM projednala 3 nabídky předložené fi Ing. Sjoerd  Willem van den Berg, Vídeň 155 na 
akci: „Komplexní obnova veřejné zeleně v městysi Měřín, III.etapa“  
Nabídka č.1: Dopracování projektové dokumentace této akce………………39.991,-Kč vč.DPH 
Nabídka č.2: Provedení autorského dozoru……………………………………………19.868,-Kč vč.DPH 
Nabídka č.3: Provedení technického dozoru investora ( TDI)………………….30.153,-Kč vč.DPH 
RMM rozhodla s nabídkami souhlasit a pověřila starostu podpisem smluv. 
 

5.RMM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemku na parkovišti pod kostelem na dobu 
konání poutě 2018. 
 

6. RMM projednala Žádost o účast na pouti 2018 obdrženou od  fi František Hubený, 
Dobronín a rozhodla sdělit žadateli, že bude vyhlášen záměr pronájmu a pak může podat 
přihlášku. 
 

7. RMM projednala Vyjádření EON Distribuce, a.s. k žádosti MM o připojení  8 RD  a veřejného 
osvětlení na akci Balinka IV.  EON požaduje spoluúčast MM na nákladech na připojení všech 
RD a veřejného osvětlení ve výši 100.000,-Kč. 
RMM smlouvu uzavřít a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

8. RMM vzala na vědomí rozhodnutí Státního pozemkového úřadu  o návrhu pozemkových 
úprav v k.ú. Otín u Měřína.  
 

9. RMM   projednala  návrh Příkazní smlouvy č.20/2017 s Ing. Hanou Veselou na výkon TDI na 
akci „Rekonstrukce elektroinstalace včetně akustických úprav pavilon „A“ a jídelna ZŠ Měřín“ 
za cenu 58.000,-Kč. RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem 
smlouvy. 
 

10. RMM rozhodla vyhlásit záměr prodloužení pronájmu pozemků a nemovitostí sportovního 
areálu fotbalového hřiště na období do 31.12. 2033.    
 

11. RMM projednala návrh místní úpravy parkování předložený Odborem dopravy MÚ VM 
na omezení podélného parkování na parkovišti před radnicí na dobu 1 hod. s parkovacím 
kotoučem. Žadatelem je AGRO Měřín. RMM rozhodla s návrhem souhlasit. 
 

12. RMM projednala návrh dodatku smlouvy s AVE Vysočina na zvýšení ceny některých 
položek za odvoz separovaného odpadu z důvodu inflace a nižšího odbytu separovaného 
odpadu na světových trzích. RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 
 

13. RMM projednala návrh smlouvy o vyhotovení podkladů pro odpočet DPH z akcí konaných 
v KD předložený fi EKONOM konzult group, s.r.o. zastoupenou p. Ficem za cenu 1,5% 
z uplatněného odpočtu DPH. RMM rozhodla s tím to návrhem souhlasit a pověřila starostu 
podpisem smlouvy. 
 



14.RMM projednala návrh Smlouvy o odečítací službě předloženou ENBRA,a.s. o na 
rozdělování nákladů na vytápění v DPS  a zdravotním středisku na základě odpočtů z měřidel 
umístěných na topných tělesech. RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu 
podpisem smlouvy. 
 

15. RMM projednala návrh  Výzvy k podání nabídek na  realizaci veřejné zakázky  
“ III/3518 Měřín-průtah a most ev.č.3518/1“ a návrh smlouvy o dílo na tuto akci. Zadavatelem 
jsou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Městys Měřín a Svaz 
vodovodů a kanalizací Žďársko .Předpokládaná hodnota celé zakázky je 24,2 mil Kč, z toho 
podíl MM činí cca 1,2 mil na chodník a dešťové kanalizaci a dále podíl 30 procent na nákladech 
rekonstrukce splaškové kanalizace a vodovodu. RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila 
starostu podpisem smlouvy a odpovědí žadateli. 
 

16. RMM projednala návrh Smlouvy zakládající právo provést stavbu předloženou Krajskou 
správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, na akci „ III/3518 Měřín průtah“ 
na pozemcích MM s tím, že po provedení stavby bude stavba zaměřena a pozemky budou 
majetkově vypořádány s Krajem Vysočina. Jedná s o cca 180 m2. 
 

17. RMM projednala návrh Smlouvy o souhlasu s umístěním a provedením stavby 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu a prodloužení stoky jednotné kanalizace  předloženou 
Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „Měřín, rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
ul. Zabrána“ na pozemcích MM s tím, že po provedení stavby bude stavba zaměřena a 
pozemky budou uvedeny do původního stavu. 
 

18) RMM projednala žádosti o pronájem KD: 
2018-02-03, Oslavy 25. výročí Kolpingovy rodiny Měřín, z.s. 
2018-02-11, Dětské šibřinky, pořadatel Kolpingova rodina Měřín, z.s. 
2018-10-13, rodinná oslava. RM rozhodla s pronájmy souhlasit. 
 

19) RMM projednala návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi  GatNet, 
s.r.o. a MM na akci „ PREL, Měřín-Brněnská 295(KD), plynovodní přípojka““ na uložení 
zemního plynového vedení do Kulturního domu za jednorázovou úhradu 605,-Kč.  RMM 
rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

20) RMM rozhodla zvýšit nájemné za akce pořádané v KD: svatby a rodinné oslavy… na 
6.000,-Kč od 1.1.2019. 
 

21) RMM souhlasí s nabídkou školení Rétoriky a herectví od herce pana Přeučila, na které by 
byli pozvání zájemci z měřínských divadelních souborů a případně dalších organizací.  
Maximální účast je cca 10-15 účastníků. Školení by se uskutečnilo v Měříně 16.2. z prostředků 
MAS MOST Vysočina. 
 

22) RMM stanovila komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dne 2.2. 2018 v 9:00 na 
akci: „Komplexní obnova veřejné zeleně v městyse Měřín, III.etapa“ 
Předseda: Ing. Jiří Servít 
Členové: JUDr. Karel Dvořák 
Člen stavební komise: Ivo Rohovský 
Náhradníci: Anna Oulehlová, Ing. Jaroslav Pazdera, Ing.D.Černá 



 

23) RMM vzala na vědomí nedoporučení p. Mgr. Sklenářové na uzavření nájemní smlouvy na 
chatu v Lalůvkách z důvodu chybějící kolaudace.   
 

24) Na základě Usnesení 17-11-17 RMM opětovně 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. 
Z porovnání cen 2017/2018 vyplývá, že ceny za popelnice 110 lt a 240 lt se zvýšily o stejnou 
částku a to o 46,-Kč (vč. DPH),  to jest o 10,5%.  Odhadované vícenáklady pro MM tedy budou 
cca 707 ks*46 +101ks*46 = 37.2180,-Kč vč. DPH. 
RMM rozhodla s návrhem dodatku souhlasit a pověřuje starostu podpisem dodatku. Protože 
se však již prodávají nálepky na popelnice na 2018, nebude toto zvýšení nákladů na 2018 
provedeno, ale bude zahrnuto do případného zvýšení cen na 2019.     
25) RMM projednala nabídku Ing. Hany Veselé na zpracování žádosti o dotaci z programu 
MMR-podpora obnovy a rozvoje venkova na akci “Víceúčelové hřiště Pustina“ za cenu 7.500,-
Kč. RMM  rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem Smlouvy. 
 

26) RMM projednala žádost Stanice Pavlov, o.p.s. o příspěvek na podporu Záchranné stanice 
pro handicapované živočichy a rozhodla žádosti vyhovět a přispět částkou 1.000,-Kč. 
 

27) RMM projednal žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“. RMM žádost projednala a rozhodla vlajku nevyvěsit. 
 

28) RMM projednala žádost Kolpingovy rodiny Měřín o používání znaku Měřína na 
propagačních materiálech Kolpingovy rodiny Měřín. RMM rozhodla žádosti pro rok 2018 
vyhovět. 
 

29) RMM projednala Žádost o vyjádření k udělení licence na provozování autobusové linky 
Brno-Praha-Most předloženou KÚ Kraje Vysočina pro firmu DAILY BUS,s.r.o. Praha. RMM 
rozhodla s žádostí souhlasit. 
 

30) RMM projednala a schválila  Smlouvu o podmínkách napojení a o smlouvě budoucí 
nájemní mezi MM a GasNet, s.r.o. o napojení akce výstavby RD Balinka IV a pověřuje starostu 
podpisem. 
 

31) RMM projednala a schválila Dodatek č. 18 ke smlouvě O provozování a servisu TKR. 
Změna spočívá v přidání 5 programů TV Prima v HD rozlišení.  
 

32) RMM rozhodla zakoupit externí disk pro potřeby vedení kroniky.  
 

33) RMM schválila výši náhrad za energie v KD Měřín pro rok 2018 s účinností od 18.1.2018. 
 

34) RMM rozhodla podat návrh na změnu územního plánu obce Měřín, v k.ú. Měřín, p.č. 3035 
pro výstavbu RD. 
 

 

 

 



Výpis z jednání č.2 Rady městyse Měřína konané dne 6.2.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání   
 

2.RMM schválila účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Mateřské školy Měřín za rok 2017 
ve výši 213.079,-Kč a jeho rozdělení takto: 200.000,-Kč převedení do investičního fondu a 
13.079,-Kč převedení do rezervního fondu. Dále RMM schválila odpisový plán MŠ Měřín na 
2018. 
 

3. RMM schválila účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Základní školy Měřín za rok 2017 
ve výši 150.417,75 Kč a jeho rozdělení takto: 130.417,75 Kč převedení do rezervního fondu a 
20.000,-Kč převedení do fondu odměn. Dále RMM schválila odpisový plán ZŠ Měřín na 2018. 
 

4. RMM  rozhodla poskytnout občerstvení na akci „Maškarní průvod“ . 
 

5. RMM schválila nákup odměn a drobného materiálu pro děti na Dětské šibřinky 2018 
pořádané v KD Měřín v hodnotě 3.000,-Kč. 
 

6. RMM vzala na vědomí žádost Kraje Vysočina o koupi 3 pozemků v lokalitě Balinka IV. za 
účelem výstavby domácností transformovaného bydlení a denního stacionáře. 
RMM rozhodla předložit žádost a smlouvu o smlouvě budoucí ZMM. 
 

7. RMM projednala doručené návrhy na změnu územního plánu obce Měřín a Pustina  na 
plochy určení k bydlení: 

• p.č.1710/23, k.ú.Měřín,.. 

• p.č.157/4 a část 292, k.ú. Pustina,.. 

• p.č.1694/1 + p.č.3265, k.ú. Měřín,.. 

• p.č. 3035, k.ú. Měřín, Městys Měřín 
a rozhodla předložit tyto návrhy při projednávání změny územního plánu. 
 

8. RMM  projednala vydaní souhlasu vlastníka pozemků pro Kraj Vysočina za účelem 
uskutečnění stavebního záměru výstavby domků : „Transformace domova Kamélie Křižanov, 
stavby Měřín 1, Měřín 2 a Měřín BA + DS“ a zároveň souhlas s vynětím zemědělských 
pozemků ze ZPF  a rozhodla předložit bod k projednání ZMM. 
 

9. RMM   projednala upozornění od Policie ČR na nedostatečně osvětlený přechod pro chodce 
před domem č.p. 185 a požadavek osvětlit všechny přechody na celém území MM dle 
současných vyhlášek. 
RMM rozhodla zadat zpracování projektové dokumentace nasvětlení dvou přechodů. 
 

10. RMM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina a 
MM o uložení vedení na akci „Veřejné osvětlení v ulice Zabrána-Měřín“  a rozhodla předložit 
jej na nejbližší jednání ZMM. 
 

11. RMM projednala žádost o umístění do DPS předloženou … a rozhodla sdělit žadatelce, že 
v současné době není žádný byt volný a že bude  zařazena do seznamu uchazečů.  
 

12. RMM vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace 
na akci “ Komplexní obnova zeleně v Městyse Měřín, III. etapa“ ve výši 1.175.195,-Kč.  
 



13. RMM vzala na vědomí souhlas Kraje Vysočina se stavebním záměrem “Měřín, lokalita 
Balinka, komunikace pro výstavbu RD, IV.etapa“, který se dotkne i pozemku p.č. 188 ve 
vlastnictví Kraje Vysočina. Po závěrečném geometrickém zaměření stavby bude možno 
požádat Kraj Vysočina o majetkové vypořádání zastavěné části pozemku. 
 

14. RMM projednala návrh Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo  s fi F.R.Z.agency.s.r.o o prodloužení  
doby předání podkladů pro výrobu publikace o měřínských spolcích do 30.4.2018. 
RMM rozhodla s návrhem souhlasit a předložit tento Dodatek na nejbližší jednání ZMM. 
 

15. RMM projednala Žádost AGRO-Měřín, a.s. o součinnost při zajištění minimalizace škod 
způsobených vyjíždění nových cest po pozemcích obhospodařovaných AGRO-Měřín a.s., 
zvláště na horizontu mezi Strážnicí a silnicí k Blízkovu. 
RMM rozhodla vyvěsit tuto žádost na stránky www.merin.cz  do vývěsní skříňky na radnici.  
 
16. RMM projednala žádosti o pronájem KD: 
2018-05-05, rodinná oslava  
2018-11-24, rodinná oslava 
2018-02-16, vzdělávací seminář Most Vysočiny, o.p.s. Velké Meziříčí 
2018-03-18, jarní výstava, 
RM rozhodla s pronájmy souhlasit. 
 

17. RMM projednala návrh komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: 
„Komplexní obnova veřejné zeleně v městyse Měřín, III.etapa“ a doporučila ZMM uzavřít 
smlouvu s uchazečem s nejnižší nabídkou: Zahradnické úpravy s.r.o., Jílkova 124, 615 32 
Brno, za nabídnutou cenu 1.667.997,43 vč. DPH. 
 

18. RMM rozhodla na základě zveřejněného záměru pronájmu pozemku na parkovišti pod 
kostelem na dobu konání poutě 2018 uzavřít smlouvu s p. Františkem Hubeným, Dobronín. 
 

19. RMM projednala nabídku od firmy MetalPro Vysočina s.r.o. na výrobu zastřešení na 
kontejnery u starého hřbitova za cenu 84.700,-Kč včetně DPH. RMM rozhodla nabídku 
přijmout. 
 

20. RMM projednala žádost … o prodej části pozemku parc.č. 1219/3 v k.ú. Měřín. RMM 
rozhodla zveřejnit záměr prodeje a předložit žádost ZMM. 
 

 
 
Výpis z jednání č.3 Rady městyse Měřína konané dne 21.2.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání.   
 

2.RMM projednala návrh Darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina jako dárcem a MM jako 
obdarovaným na pozemky p.č. 1585/10 (1500m2) a p.č.1585/11 (209m2), na kterých je již 
vybudován chodník mezi komunikací Černická, (nájezd na D1), u bývalého Pramenu a domem 
... RMM rozhodla předložit tento návrh na jednání ZMM. 
 



3. RMM projednala návrh Smlouvy o smlouvě budoucí mezi MM jako budoucím prodávajícím 
a Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím na prodej pozemků p.č.187/46, 187/47, 1311/9, 
1311/13, 1311/14 o celkové výměře 3.214 m2 na výstavbu 3 objektů pro sociální služby 
v rámci projektu „Transformace domova Kamélie Křižanov IV.“   
RMM rozhodla předložit návrh smlouvy na ZMM. 
 

4. RMM projednala Smlouvu o nájmu nemovitosti předloženou E.ON Česká republika s.r.o. 
na pronájem 2 parkovacích míst na nabíjecí stanici elektromobilů v prostoru nalevo od 
příjezdové cesty ke školní kuchyni za cenu 12.000,-Kč ročně. RMM rozhodla zveřejnit záměr 
pronájmu pozemku dle výkresové dokumentace. Jedná se cca o 30 m2 na p.č.442 v k.ú. 
Měřín. 
 

5. RMM  projednala Smlouvu o poskytnutí dotací z Kraje Vysočina a MPSV na pečovatelskou 
službu na rok 2018  v celkové výši 171.000,-Kč. RMM rozhodla pověřit starostu podpisem. 
6. RMM rozhodla požádat o prodloužení povolení na vypouštění znečištěných odpadních vod  
ze stomatologických ordinací... RMM pověřuje starostu podáním žádosti. Platnost 
přecházejícího povolení již vypršela. 
 

7. RMM projednala žádost Rekostavu VM,s.r.o. o vyjádření ke stavbě přípojky NN na pozemek 
p.č.300, …  a návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na položení kabelu NN do štěrkové 
komunikace mezi zahradou p. .. a D1. RMM rozhodla s žádostí souhlasit a pověřila starostu 
podpisem. 
 

8. RMM  projednala žádost … o prodej části pozemku parc.č. 69/1 v k.ú. Pustina u Měřína  
(20m2) a rozhodla provést místní šetření.  
 

9. RMM  projednala žádost … o skácení 4 stromů na p.č.187/2 patřících Městysu Měřín, a 
rozhodla provést místní šetření. 
 

10. RMM vzala na vědomí žádost … o místo VPP. 
 

11. RMM projednala žádosti o pronájem KD: 2018-03-11, TJ Jiskra Měřín, Valná hromada 
RM rozhodla s pronájmem souhlasit. 
 

12.RMM  projednala a schválila návrh Výzvy na provedení stavebních prací na akci: 
„Vytvoření míst pasivního odpočinku v Měříně“ a stanovil komisi pro otevírání obálek  
dne 7.3. 2018 v 11:00 hod ve složení: 
Předseda:  J. Servít, Člen:     J. Pazdera,  Člen:  člen stavební komise, člen finančního výboru 
Náhradníci: JUDr. Dvořák, A. Oulehlová, R. Hnízdil 
 

13. RMM projednala nabídku  na regulaci hnízd Jiřiček a očištění fasády na radnici v Měříně. 
 

14.  RMM vzala na vědomí návrh změny územního plánu, který zaslala fi. ARMEX, s.r.o. na KÚ 
Vysočina, kterým ARMEX žádá o změnu účelu jejich vlastních pozemků mezi ČS a D1.  
 

15. RMM projednala a schválila návrh Příkazní smlouvy mezi Ing. Hanou Veselou a MM  na 
přípravu a vyhodnocení výběrového řízení na zakázku“ Vytvoření míst pasivního odpočinku 
v Měříně“ za cenu 5.500,-Kč. RMM pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 



16.RMM projednala cenovou nabídku fi AQA CLEAN Ing. Josef Novotný, Jihlava na zhotovení 
podkladu pro dokumentaci na územní řízení na plánovanou výstavbu RD v lokalitě Pustina za 
cenu 60.000,-Kč + DPH. RMM rozhodla a pověřila starostu podpisem smlouvy.  
 

17. RMM provedla pohovor s p. Markem Dvořákem a Lukášem Pólem jako uchazeči o práci v 
Kulturní komisi.  RMM rozhodla jmenovat s účinností od 1.3. 2018 členy kulturní komise p. 
Marka Dvořáka a p. Lukáše Póla. 
 
18. RMM projednala nabídku stávajícího dodavatele plynu firmy Pražská plynárenská na 
dodávku plynu v období 2019-2020 za cenu 465,-Kč/MWh. RMM rozhodla nabídku využít pro 
městys Měřín, ZŠ a MŠ a pověřuje zástupce podpisem smluv. 
 

 
 
 

VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY V MĚŘÍNĚ 
 

Výsledky l.kola  voleb - Prezident ČR  12.-13.1.2018 - M ě ř í n  

      

Pořadí Kandidát 1.okrsek 2.okrsek Celkem Pořadí 

1. Ing.Mirek Topolánek 13 5 18 6. 

2. Mgr. Michal Horáček 31 29 60 5. 

3. Mgr. Pavel Fischer 106 108 214 3. 

4. RNDr. Jiří Hynek 9 6 15 7. 

5. Mgr. Petr Hannig 1 7 8 8. 

6. Ing. Vratislav Kulhánek 2 3 5 9. 

7.  Ing. Miloš Zeman 252 270 522 1. 

8. MUDr. Bc.Marel Hilšer 59 49 108 4. 

9. Prof.Ing.Jiří Drahoš 107 123 230 2. 

Výsledky lI.kola  voleb - Prezident ČR  26.-27.2.2018 - M ě ř í n 

       

č. Kandidát 1.okrsek 2.okrsek Celkem   Pořadí 

7 Ing. Miloš Zeman 350 383 733   1. 

9 Prof.Ing.Jiří Drahoš 266 243 509   2. 



 



 



Oznámení, upozornění, různé zprávy ….. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          V Měříně dne 26.1.2018 

Vážení, 
 Žádáme Vás tímto o součinnost při zajištění minimalizace škod na pozemcích 

obhospodařovaných naší společností v nejbližším okolí vaší obce. Na loukách i polích se 

založenými porosty jsou vyjížděny cesty, a to i v místech, kde se v blízkosti účelová či 

obdobná komunikace či cesta nachází. Tímto nešetrným počínáním dochází nejen 

k nemalým škodám na porostech, ale i k poškozování pozemků naší společnosti, ale 

mnohdy i ve vlastnictví obce či jejich občanů, které nám pozemky propachtovávají. 

 Apelujte prosím na občany svojí obce, případné členy zájmových spolků zejména 

myslivce, aby se zdrželi vyjíždění cest na zemědělských pozemcích a tím jejich poškozování. 

V příloze zasíláme zákres s vyznačenými konkrétními problematickými lokalitami. 

 Věříme, že je i zájmem vaší obce, aby okolní pozemky mohly být řádně 

obhospodařovány a předem děkujeme za součinnost. 

Podepsán vedoucí rostlinné výroby AGRO-Měřín, a.s. 

 

 

 



 
PEČUJETE O SVÉ BLÍZKÉ? 

CYKLUS PEČUJ DOMA A S NÁMI 
OD 23.3.2018 VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 

 
Diakonie ČCE pořádá ve spolupráci s farním sborem Českobratrské církve evangelické ve Velkém 
Meziříčí cyklus kurzů Pečuj doma a s námi. Je určen laickým pečujícím z rodin, starajícím se 
zejména o seniory. Na kurzech získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, prakticky 
nacvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží také soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními 
videi. 

Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pro účastníky je zdarma. 

Kurzy se uskuteční ve Farním sboru ČCE, U Světlé 737/24, 594 01 Velké Meziříčí 

 
TERMÍNY A TÉMATA 

Pá 23.3.2018    9.00-15.00 h Sociálně právní kurz, Mgr. Radka Pešlová 

So 7.4.2018      9.30-18.30 h Ošetřovatelský kurz + Praktický a nácvikový kurz I.      

                                                Mgr. Martina Terezie Kalábová 

So 14.4.2018    9.30-18.30 h Praktický a nácvikový kurz II. + Kurz komunikace 

                                                Mgr. Martina Terezie Kalábová                                                Po 
16.4.2018    9.00-15.00 h Fyzioterapeutický kurz, Mgr. Eva Šafářová 

Po 23.4.2018    9.00-15.00 h Pečování o člověka s demencí, Zdeňka Beránková        

                                                                Juchelková  

Čt 26.4.2018     9.00-15.00 h Pečování v závěru života, Bohumil Bradáč 

 

Vzhledem k omezené kapacitě vyplňte prosím závaznou přihlášku. 
Přednost mají zájemci o celý cyklus. Přihláška platí pro celý cyklus – pokud máte zájem jen o jednotlivé kurzy, 
uveďte prosím termíny do políčka poznámka.   

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

Závazná přihláška na cyklus Pečuj doma a s námi – ve Velkém Meziříčí 

Jméno, příjmení, titul: ....................................................................................................................... 

Adresa bydliště: ................................................................................................................................ 

Telefon, e–mail:................................................................................................................................. 

Poznámka:......................................................................................................................................... 

Datum narození: ........................................ Datum, podpis: ……….................................................. 

Souhlasím se sběrem, uchováním a zpracováním svých osobních údajů realizátorem projektu. Údaje bude 
využívat jen v rozsahu nutném k realizaci projektu a neposkytne je třetím osobám.  
 
Přihlášku prosím zašlete na adresu: Diakonie ČCE, Pečuj doma, Křenkova 151, 592 31 Nové Město na 
Moravě. V elektronické podobě se můžete přihlašovat přes webový formulář na www.pecujdoma.cz,  
e-mailem na martina.dvorakova@diakonie.cz, telefonicky na čísle 603 167 540 
Rádi zodpovíme i Vaše dotazy. 
 



Od půlky března na náměstí v Měříně zaparkujete jen na hodinu  

a ještě s parkovacími hodinami  

 

 

Na podobný systém parkování na náměstí jako ve Velkém Meziříčí se chystají v Měříně. 

Podnět ke změně parkování na náměstí městyse Měřín podala společnost Agro 
Měřín. Žadatel AGRO - Měřín, a.s., Zarybník č.p.516 594 42 Měřín, podal podnět k 
stanovení a osazení dopravního značení č. IP 11c – Parkoviště podélné stání + č. E13 -
IP 13b (Parkoviště s parkovacím kotoučem), PO-PÁ 08-18 HODIN MAX 1 HOD z 
důvodu organizace dopravy na Náměstí v městyse Měřín. Dotčený orgán, Policie ČR, 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní 
inspektorát Žďár nad Sázavou, ze dne 7.12. 2017, vydal k navrženému dopravnímu 
značení kladné stanovisko, proto Městský úřad Velké Meziříčí - odbor dopravy a 
silničního hospodářství v souladu s ustanovením zákona o silničním provozu stanovil 
opatřením obecné povahy výše uvedené dopravní značení. 

úpravu provozu: komunikace: silnice č. II/602 v Měříně 
v místě: Měřín - Náměstí 
termín: od 15.3. 2017 
důvod: organizace dopravy v městyse Měřín spočívající v umístění dopravního značení, 
 č. IP 11c – Parkoviště podélné stání + č. E13 -IP 13b (Parkoviště s parkovacím kotoučem), 
PO-PÁ 08-18 HODIN MAX 1 HOD 
 

15.2.2018 Autor: připravila redakce NovinyVM.cz 
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Zpětný odběr pneumatik - Jak to funguje?  

 

 

Věděli jste, že máte možnost pneumatiky odevzdat bezplatně v rámci zpětného 
odběru na místě prodeje, pneuservisu a autoservisu, a to bez ohledu na značku či nákup? Je 
potřeba začít tuto možnost plně využívat a tím ulehčit obecním pokladnám. Taková 
přirozená místa sběru pneumatik jsou pneuservisy, autoservisy a místa prodeje pneumatik 
– ne sběrné dvory. Místa zpětného odběru zřizují všechny povinné osoby (výrobci a dovozci 
pneumatik) a jejich seznam najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí v sekci 
Zpětný odběru výrobků v odkazu Pneumatiky a oleje http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu. 
Zde najdete místa zpětného odběru těch výrobců, kteří se rozhodli plnit své zákonné 
povinnosti samostatně. Místa, která bezplatně sváží provozovatel kolektivního systému 
Eltma pro povinné osoby, které se účastní kolektivního systému, najdete na stránkách 
www.eltma.cz v sekci Sběrná místa. Zadáním názvu města si jednoduše najdete nejbližší 
sběrné místo, a to pomocí přiblížení a oddálení. Síť sběrných míst se neustále rozšiřuje, 
proto doporučujeme pro aktuální situaci vždy navštívit výše zmíněné stránky. Plánujete 
přezutí pneumatik a Vaše pneumatiky již dosloužily? Nechte je přímo v servisu! Ušetříte 
místo v garáži a nebudete za pár let řešit, kam s tím. 

Pneumatika není komunální odpad a její likvidaci platí občan již v ceně zakoupeného 
produktu. Proto je žádoucí, aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena zpět výrobci 
a nekončila jako odpad na sběrném dvoře či dokonce jako černá skládka. Pneumatiky 
odevzdávejte bez disků, v rámci možností čisté. Použitá pneumatika, vybraná systémem 
Eltma, je svezena ke zpracovateli. Zpracovatel pneumatiku rozdrtí na menší části, které se 
nadále použijí k výrobě např. dětských hřišť, sportovišť a tlumících podložek. Pneumatika se 
v menším množství využívá i jako zdroj energie. Takže pneumatiky jsou zpracovány ze 100 % 
a nekončí na skládkách jako nepotřebný odpad bez dalšího využití. 
Apelujeme tedy na občany, aby k odkládání pneumatik využívali právě místa zpětného 
odběru. Odevzdání starých pneumatik není podmíněno nákupem nových. Princip je v 
podstatě stejný jako u elektrospotřebičů, které je také možno bezplatně odevzdat v 
prodejnách elektro. 
V Měříně tato místa nejsou, ve Velkém Meziříčí se v současné době jedná konkrétně o 
tato místa: 

AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o., Františky Stránecké 1330/2, Velké Meziříčí 
ContiTrade Services s.r.o., Hornoměstská 366/41, Velké Meziříčí 
Horácké autodružstvo, K Novému nádraží 1345, Velké Meziříčí 
Hyundai HB a.s., Karlov 119, Velké Meziříčí 
Jiří Jahoda, K Novému nádraží 1345, Velké Meziříčí 
Inter Cars Česká republika s.r.o., Ostrůvek 30, Velké Meziříčí 

https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/aktuality/Výstřižek.JPG


 
Pneuservis Vitešník, Záviškova 1177, Velké Meziříčí 
D1 Cars s.r.o., Karlov 2172, Velké Meziříčí 
P and L, spol. s r.o., Třebíčská 74b, Velké Meziříčí 

Další místa v blízkosti Velkého Meziříčí naleznete na odkazech výše. 

Třídíte odpad? To je skvělé. Tak proč netřídit i pneumatiky? Dejte pneumatice druhý život a 
odevzdejte je na to správné místo – na místo zpětného odběru. Děkujeme, že společně 
můžeme vytvářet lepší svět. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zemřel akademický sochař Josef Klimeš 

 V pátek 12. ledna, tři dny před svými devadesátými narozeninami, náhle zemřel v Praze 

měřínský rodák, akademický sochař Josef Klimeš. Poslední rozloučení s touto významnou 

osobnostní proběhlo v pátek 19. ledna v 11.00 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze 

– Nebušicích.  

 Josef Klimeš se narodil 15. ledna 1928 v Měříně, kde navštěvoval obecnou školu a od 

roku 1939 studoval na Reálném gymnáziu ve Velkém Meziříčí, kde maturoval v roce 1947. 

K umění ho přivedl jeho otec, který jako amatér maloval kopie obrazů z reprodukcí. V letech 

1947-1949 byl zapsán na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde studoval obor Dějiny 

umění a estetika. V roce 1947 byl přijat na Akademii výtvarného umění v Praze, do ateliéru 

Jana Laudy, u kterého absolvoval v roce 1954. 

V roce 1956 byl profesorem Laudou vyzván k účasti na práci pro československý 

pavilon na EXPO 58 v Bruselu. Pro vstupní halu československého pavilonu vytvořil plastiku 

„Každý má právo na vzdělání“, za kterou získal ocenění Grand Prix. Mezi další známá díla 

Josefa Klimeše patří betonová plastika „Rovnováha“ na branické straně Barrandovského 

mostu a monumentální zastřešení schodiště na opačné straně mostu, přezdívané „Hroší 

lázeň“ nebo „Krmítko pro slony“. Obě pocházejí z roku 1989. Další významnou betonovou 

plastiku „Křídlo“ můžeme vidět na hotelu President v centru Prahy nebo dřevěné plastiky 

v sousedním hotelu InterContinental. Jiná díla Josefa Klimeše dotvářejí pražskou 

Františkánskou zahradu, hotel Thermal v Karlových Varech nebo stanici pražského metra 

Holešovice. Jeho bronzová socha „Pohár“ byla v roce 1990 vybrána jako dar papeži Janu Pavlu 

II. při jeho první návštěvě Prahy. 

Řadu jeho děl můžeme najít i na Vysočině. Jedná se o „Hlavu padlého bojovníka“ a 

žulový „Památník občanům, zastřeleným poslední den války“ ve Velkém Meziříčí z roku 1965. 

Z mrákotínské žuly vyhotovil „Pomník obětem obou světových válek“ pro Žirovici, také z roku 

1965. Pro rodný Měřín zpracoval v roce 2001 „Duši bludných kamenů“ a „Pamětní desku 

padlým za 1. světové války“, která byla slavnostně odhalena v roce 2014. 

 Josef Klimeš vedle betonu, kovu a dřeva pracoval také se sádrou, hlínou nebo 

kamenem. Vytvářel i tepané portréty z tenkého měděného plechu a jeho práce můžeme 

nalézt v řadě významných galerií a muzeí po celé České republice. Svědčí o tom nepřeberné 

množství jeho děl a na kontě má řadu samostatných výstav nebo spoluúčast na dalších 

výstavách jak u nás, tak v zahraničí. Dne 24. října 2013 byl akademický sochař Josef Klimeš 

mezi deseti laureáty, kteří obdrželi z rukou hejtmana Kraje Vysočina kamennou medaili, 

nejvyšší ocenění, které kraj uděluje mimořádným osobnostem. Na tak významnou 

uměleckou osobnost může být Měřín právem hrdý. 

 Na závěr bych ráda citovala jeho slova: „Sochařina? To jsou samý trable. Mám 

ale pocit, že jsem ten čas neproflákal. Rád vzpomínám na sekání do kamene, protože to je 

léčba. Z člověka všechny problémy spadnou. To byla nejkrásnější práce v mém životě, sekání 

do kamene. To je sláva světa!“    Mgr. Radka Klímová, kronikářka městyse 



 
 
 
 

    
Chraustenští z Malovar a Chraustenic 
 
1554 – Zemřelý Václav Chraustenský před svojí smrtí určil jako poručníky svých nezletilých 
synů Jana a Rafaela, svého úředníka na panství v Myslibořicích vladyku Jana Stráneckého 
staršího ze Stránec v té době majitele Pivcovy Zhoři a Bohuše Zápského ze Záp. Ihned poté co 
Jan Stránecký starší pro sebe získal 28. září 1556 (do zemských desek to bylo zapsáno až v roce 
1557, neboť zemské desky se otevíraly jen v určitých obdobích po delších prodlevách) od 
Vratislava z Pernštejna, který byl v té době ve finanční tísni, majetek bývalého měřínského 
proboštství, tak jeho západní část převedl na svého přítele Bohuše Zápského ze Záp a sám si 
ponechal východní část. Jan Stránecký tento majetek získal asi nečestným způsobem 
s největší pravděpodobností za peníze, které měl jako poručník spravovat nezletilým synům 
zemřelého Václava Chraustenského.  
 Bohuš Zápský ale o dva roky později v roce 1559 zemřel. Aby to nebylo tak okaté, 
převedl Jan Stránecký starší západní část majetku měřínského proboštství na stále ještě 
nezletilé bratry Jana a Rafaela Chraustenské. Jan Stránecký starší byl asi pod velkým tlakem, 
neboť o jeho nečestných finančních praktikách byla složena hanlivá písnička, její text se ale 
nedochoval.  
 Jeho příbuzný Jan Bošovský z Polanky si stěžoval: „Kdyby nebylo toho lháře ničemného 
Jana Stráneckého ze Stránec, byl bych já podnes pánem na Bošovicích“.  
   Jan Stránecký starší se různým hanlivým obviněním bránil i soudně. Při nějakém sporu 
řekl: „…mne poctivosti duše votce mateře všeho rodu mého i přátel mých se dotýká, nad čímž 
srdečně lítost máme“.  
 Stížnost Jana Stráneckého zemskému soudu v roce 1570 obsahuje takových lamentací 
ještě další množství, snažíce se snížit působení hanlivé písně, která byla tehdy asi jistě 
dostatečně známá. 
 
1556 – Po smrti Václava Chraustenského z Malovar a Chraustenic na Rudolci a Myslibořicích 
nechala pravděpodobně na jeho památku manželka, vdova odlít pro farní kostel sv. Lukáše 
v Myslibořicích postříbřený zvon o průměru 50 cm vážící 70 kg.  
Na tomto zvonu je nápis: „Když Bůh s námi kdo proti nám“. 
 
1557 – V místech kde se říká U Třech mostů, byl v roce 1557 přes potok jenom brod. 
 
1559 -  P. Augustin Kratochvíl ve vlastivědě moravské – Velkomeziříčský okres uvádí na   str. 
282, že Jan Stránecký starší přenechal větší část majetku bratřím Janovi a Rafaelovi 
Chroustenským z Malovar a z Chroustenic na Rudolci. Později se Rafaelův syn Petr vyjádřil o 
Janu Stráneckém starším asi takto: „Jan Stránecký přenechal otci a strýci část bývalého 



majetku měřínského proboštství, aby nebylo okaté, jak moc je okradl, ale stejně je okradl o devět 
vesnic.  
 

Převedený majetek tehdy obnášel:       
„Městečko Měřín s kostelním podacím, s platem, s pivovarem, ves Blízkov se zákupní rychtou 
a desátkem obilným, ves Dědkov se zákupní rychtou a desátkem obilným, ves Milíkov 
s desátkem obilným, ves Černou se zákupní rychtou a desátkem obilným, ves Jersín se zákupní 
rychtou a desátkem obilným, ves Řehořov se zákupní rychtou a desátkem obilným, ves Zhoř 
Housetinu se zákupní rychtou a kostelním podacím, ves Rybné se zákupní rychtou, Stáj, 
Meziříčko, Chlumek a pustou ves Světlá, Kozlov, Bítovčice a Předboř. To vše i s many a 
všelijakými povinnostmi, kteréž na nich podle listu a nadání pana Vratislava z Pernštejna 
spravedlivě náleží, a též zase, k čemu tíž manové výsady a spravedlnosti mají, aby v celistvosti 
zachovány byly, s manem v Jamném, Stáji, v Meziříčku a v Černé i se všemi dvořáky.“ 
Předboř leží nedaleko od Jihlavy. K tomuto převodu majetku došlo asi pod   tlakem na osobu 
Jana Sráneckého staršího, který v roce 1557 již po smrti Václava Chraustenského 
neoprávněným způsobem převedl celý majetek bývalého měřínského benediktinského 
proboštství na sebe a svého přítele Bohuše Zápského ze Záp. Oba jako poručníci tehdy ještě 
nezletilé dědice Jana a Rafaela Chraustenské vlastně o tento majetek okradli. 
  
 Oba dědicové Rafael a Jan Chraustenští dosáhli zletilosti asi v roce 1560, což znamená, 
že se narodili přibližně kolem roku 1540. Jan zemřel ve věku asi 26 roků v roce 1566 a Rafael 
zemřel přibližně ve věku 28 roků v roce 1568. Který z bratří byl starší, se nedá určit, ale je 
jisté, že oba bratři zemřeli velice mladí. 
                     
1560 -  Rafaelův bratr Jan Chraustenský syn zemřelého Václava Chraustenského zdědil    
panství černicko - rudolecké. Kolem roku asi 1560 se oženil s Kateřinou rozenou Přepyskou z 
Rychmburka. V manželství se narodil jediný syn Václav. Jan Chraustenský asi brzy po svatbě 
těžce onemocněl.  
 Nemocný Jan Chraustenský sepsal v Rudolci 15. září 1565 tuto žádost; „Jan 
Chroustenský z Malovar žádá zemský soud v Brně o nemocný rok a odklad  půhonů, jeho se 
dotýkajících, do druhého práva. Je těžko nemocen a nemůže opustit svoje lůžko.“              

(Ve fondu A 12 Akta šlechtická, karton č. 10, sign. 4) 
 
1565 – Rafael Chraustenský z Malovar a Chraustenic na Myslibořicích jako kališník zadržoval 
katolickým farářům desátky a proto jej jaroměřický kněz Václav pohnal, že mu pobral desátek 
jarý i ozimý ve Štěpánovicích a Lesonicích. 
 
1566 - Janovo jméno je také uváděno v publikaci zhořského kronikáře Jindřicha Coufala 
nazvané „Staletá historie zhořské farnosti“. V této publikaci se píše o tom, že v roce 1566 již 
byla Kateřina rozená Přepyská vdovou po zemřelém Janovi Chraustenském z Malovar a 
Chraustenic na Rudolci. 
  Otcem Janovy manželky Kateřiny byl vladyka Jan Přepyský z Rychmburka v té době 
úředník pernštejnských na Meziříčí. Není známo, ve kterém roce vladyka Jan Přepyský do 



Měřína přesídlil a kdy se stal majitelem svobodného lánu a měřínského domu, který byl po 
roce 1813 označen čp. 36.  
 Vohryzkovský dům čp. 36 od roku 1580 dům Diviše Přepyského stojící na Otínské ulici. 
V roce 1763 byl rozdělen na čp. 36 a čp. 37. Dům čp. 37 byl v roce 1883 rozdělen na čp. 37 a 
čp. 218. Na začátku 21. století jsou čísla čp. 37 a čp. 218 spojena a sídlí zde firma HOBBY 
centrum Milana Krejčího. Dům čp. 36 vlastní manželé Zdeněk a Emilie Lázničkovi. Později rod 
Přepyských svůj majetek v Měříně značně rozmnožil. Tři generace rodu Přepyských vlastnily 
velké majetky v Měříně až do začátku 30leté války. Není známo, kolik dětí první majitel domu 
v Měříně Jan Přepyský skutečně měl. Z dochovaných zápisů jsou známá jen jména tří jeho 
dětí: asi nejstarší syn Diviš Přepyský, který od roku 1585 vlastnil dům čp. 36 v Měříně a mnoho 
polností kolem Měřína. Byl dědicem po otci Janu Přepyském, který pravděpodobně zemřel 
v roce 1575 a byl pohřben v kostelní kapli P. Marie v kostele sv. Jana Křtitele v Měříně.   
    
Syn Jiří, který byl úředníkem u Chraustenských na rudoleckém panství. 
Dcera Kateřina, která se stala manželkou Jana Chraustenského, který ale již někdy před rokem 
1566 ještě jako velice mladý zemřel.  
Po Janově smrti se ujal řízení panství rudoleckého jeho tchán Jan Přepyský se svojí dcerou, 
vdovou Kateřinou.  
 
1566 – Jan Přepyský z Rychmburka založil se svojí dcerou Kateřinou, vdovou po Janu  
Chraustenském na Rudolci „Registru panství Rudoleckého platův stálých i běžných a jiných 
užitkův co se schází“.  
 Ve druhé knize je napsáno: „Letha  Páně 1566 zaznamenávají se lejstra strany prodeje gruntů 
sirotčích, jeden druhýmu na panství Rudoleckým i tolikéž, co po kterým hospodáři zůstane… 
za panování Jana Přepyského a paní Kateřiny, dcery jeho, mocných otcovských poručníků, do 
nich se pořádně zapisovati má a kterýho léta a za mne Jiříka Přepyského z Rychmburka toho 
času úředníka na Rudolci“.   
 Je pravděpodobné, že Jan Chraustenský a jeho manželka Kateřina rozená Přepyská měli 
jen jedno dítě, syna Václava, který byl v době otcovy smrti ještě nezletilý. Jeho poručníkem 
byl vladyka Jan Stránecký starší ze Stránec, v té době majitel Pivcovy Zhoře.                     
(Jindřich Coufal – Staletá historie zhořské farnosti - str. 8) 
 
1567 – „V úterý po hromicích na Rudolci stala se smlouva svatební taková, že jest urozená 
paní Kateřina, mocná otcovská poručnice statku a dítěte pozůstalého po p. Janovi 
Chroustenském, dala k svatému stavu manželskému i na místě jiných pánů a poručníků, 
Aničku, děvečku z fraucimoru svého, dceru po zemřelém Michálku z Blízkova, Janovi, synu 
Vávry Kotačky, rychtáře z Housecí Zhoře. Toho roku při svatebních smlouvách byl i Mašek 
Černý ze Stáje.                                 
(Jindřich Coufal – Staletá historie zhořské farnosti - str. 8) 
 
1567 – Ve vlastivědném sborníku z roku 1916 je uvedeno, že byl pro Myslibořický kostel sv. 
Lukáše odlit menší zvon o váze 2 centýře 25 liber těžký, přibližně asi 140 kg. Na zvonu byl 
nápis „Tento zvon udělán u Adama Konváře z Mezříče. Léta Páně 1567“. Tento zvon byl 



zrekvírován 13. dubna 1917 a roztaven pro válečné účely. Rekvírován byl v ten samý den v 
Myslibořicích také 20 kg vážící zvon Sanktusník. 
 
1568 – Rafael Chroustenský z Malovar a Chraustenic na Myslibořicích zemřel podle nápisu na 
náhrobním kameni v Myslibořickém kostele v roce 1568. Zemřel také velice mladý, jen dva 
roky po smrti svého bratra Jana. Jeho tělo bylo uloženo do hrobky v Myslibořickém kostele 
sv. Lukáše. V hrobce o rozměru 2 x 3 metry jsou uloženy dvě rakve. V jedné je uložené tělo 
Jana, který asi nebyl z rodu Chraustenských. Ve druhé leží Rafael Chraustenský z Malovar a 
Chraustenic na Myslibořicích. Je také možné, že v rakvích jsou uloženy ostatky více osob do 
této hrobky již dříve pohřbených. 
 
1569 – Za života Václava Chraustenského pána na Rudoleckém panství byla mezi  Měřínem a 
Černou obnovena těžba stříbra. Chraustenští se přímo na těžbě stříbra nepodíleli, ale 
pozemky na těžbu pronajali Janu Martinovskému z Rozseče a Litenčic, který v roce 1581 
pronajatá pole propůjčil panu Lazaru Eckerovi von Schreckenfels, nejvyššímu perkmistru 
království Českého, který ale 7. ledna 1594 v 66 letech zemřel. Pronajat mu byl důl sv. Jana 
s obojími hořejšími i dolejšími měrami spolu se štolou. Místům, kde bylo dolováno stříbro, se 
i na počátku 21. století stále říká Ve Stříbrných dolech. První písemná zmínka o měřínských 
stříbrných dolech je datovaná 12. února 1569, kde se píše o dole svatého Jana a záležitostech, 
jež s dolováním přímo souvisejí. Dolování jistě začalo o mnoho let dříve. Zajímavý je obsah 
listiny, zachycující rozdělení důlního pole mezi jednotlivé podílníky – kverky. Na dochovaném 
soupisu z roku 1581 je uvedeno 25 podílníků se 128 kukusy (podíly). Kolik stříbra se podařilo 
mezi Měřínem a Černou vytěžit, není známé. Poslední dochovaná zmínka o dolech na 
měřínsku pochází z roku 1583. Existenci stříbrných dolů v tomto roce zmiňuje poslední vůle 
měřínského obyvatele Marka Droby, kde se mimo jiné uvádí: „těch peněz nahoře jmenovaných 
půjčil jsem kverkom měřínským na hory stříbrné 8 zlatých a ostatek těch peněz vydal jsem na 
hory stříbrné v nákladu.“           
         (Mgr. Oldřich Hnízdil – Černá, Milíkov str. 45) 
 
1569 -  V době kdy byl dědicem panství se sídlem v Německém Rudolci ještě nezletilý Václav 
Chraustenský potvrdil císař Maxmilián II. ve Vídni, po třetí neděli postní zvané Oculi, 
městečku Měřínu úterní, týdenní trh a daroval Měřínu ještě dva výroční jarmarky „pro 
budoucí zlepšení jejich chudých živností“ na den sv. Matěje a na sv. Severína s podmínkou 

pokud připadnou tyto jarmarky na neděli, tak musí být konány v následující pondělí.                 
            (Potvrzující listina je uložena v SOkA ve Velkém Meziříčí) 
 
1572 - Poručník nezletilých bratří Jana a Rafaela Chraustenských, vladyka Jan Stránecký starší 
ze Stránec a na Zhoři Pivcové zemřel v roce 1572 a pochován byl v Netíně, který v té době 
vlastnil. V netínském kostele je umístěna v podlaze náhrobní deska s reliéfem rodu 
Stráneckých ze Stránec „holub sedící na hradbách, který má prostřelený krk šípem a dvě 
mnišské kápě“.  
 Bratři Jan a Rafael Chraustenští si po dosažení své zletilosti, po získání západní části 
panství od vladyky Jana Stráneckého staršího, tedy tehdy již velké panství Rudolecké a 



Myslibořické, rozdělili. Ve kterém roce oba bratři dosáhli zletilosti, se nedá úplně přesně určit. 
Mohlo to být někdy kolem roku 1560.  
 Rafael Chraustenský dostal panství Myslibořice, oženil se s Eliškou Bošovskou 
z Polanky. V manželství se jim narodily tři děti: Jan, Petr a Ludmila (Lidmila). Jejich otec, 
majitel panství v Myslibořicích Rafael Chraustenský zemřel v roce 1568 a není známo, jak 
vysokého věku se dožil, ale zemřel ještě mladý stejně jako jeho bratr Jan. Není ani známo kdy 
zemřela Rafaelova manželka, která byla příbuznou manželky Jana Stráneckého staršího Anny 
rozené Bošovské z Polanky. 
 
1575 - V měřínské kostelní kapli Panny Marie je asi pohřben také někdo z rodiny Přepyských 
z Rychmburka a na Pozořicích (později v Měříně), neboť při restaurování staré výmalby 
kostelní kaple P. Marie, byla objevena malá část poničeného nápisu. Ze starého nápisu se 
zachovalo jen několik slov s datem 1575 a Rychmburka. Je možné, že zde byl pohřben vladyka 
Jan Přepyský z Rychmburka. Na začátku 20. století byl na kamenné desce kryjící jeden z hrobů 
v kostelní kapli P. Marie čitelný letopočet 1531 a viditelný erb rodu Přepyských 
z Rychmburka. Je škodou pro historii Měřína, že někdo ze zapisovatelů do farních kronik 
neopsal nápisy na náhrobních kamenech, dokud tyto byly ještě čitelné. Náhrobních kamenů 
je v podlaze měřínského kostela zasazeno nejméně deset.        
1575 – Asi za 10 roků po smrti svého otce Jana Chraustenského, a po smrti Vladyky Jana 
Přepyského, který do své smrti spravoval Rudolecké panství, jako poručník nezletilého vnuka 
Václava se ujal řízení Rudoleckého panství mladý Václav Chraustenský. Jestli již byl v roce 
1575 zletilý, není jisté. Je možné, že ještě několik roků řídil Rudolecké panství společně se 
svojí matkou Kateřinou. Václav Chraustenský řídil Rudolecké panství asi 10 roků do své smrti 
v roce 1585.  Zemřel mladý a s největší pravděpodobností svobodný.  
 
1580 – Manželkou Petra Chraustenského z Malovar a Chraustenic na Myslibořicích byla asi 
v roce 1580 Anna Kořenská z Terešova, která byla matkou asi jediného syna Jana Rafaela 
Chraustenského, který se narodil přibližně v roce 1583. Jan Rafael Chraustenský se stal po 
smrti svého otce Petra Chraustenského, který zemřel v roce 1598 posledním majitelem 
celého panství Chraustenských na Moravě. Smrti Jana Rafaela Chraustenského v první 
polovině 17. století rod Chraustenských vymřel po meči. 
 
1580 – Václav Chraustenský syn Jana Chraustenského z Malovar a Chraustenic na Rudolci 
osvobodil v městečku Měříně majetek svého ujce (strýce) Diviše Přepyského, vladyky z 
Rychmburka a na Pozořicích toho času v Měříně, ode všech platů, úroků a desátků. Tato 
listina byla sepsána na Rudolci v pátek po sv. Jiljí.  
 Vladyka Diviš Přepyský zdědil po zemřelém otci Janovi po roce 1575 velký dům (celolán) 
vohryskovský, (dnes jsou to domy čp. 36 a čp. 37 na Otínské ulici), mlýn Brychtovský čp. 136, 
(dnes je to bývalý mlýn Ve Vrbí), pole a louky domu klasovského, dům a lán rychtářský – 
Klasovský. Tento dům dostal po roce 1813 čp. 47 a stával pod dnešní hasičskou zbrojnicí. 
Rybníček zvaný Vernuška, který býval v místech později postavených stodol za Humenským 
rybníkem, dnes v Zarybníku pod domem čp. 253. Vlastnil také dům vedle měřínské fary, dnes 
dům čp. 21. Na tomto domě bývaly také znaky (erby) rodů Chraustenských a Přepyských.  



„Václav Chraustenský nejenom, že vyhověl žádosti strýce Diviše Přepyského, ale dovolil mu 
ještě, aby ke svému domu vohryzkovskému připojil pole a louky od domu klasovského a nadto 
osvobodil ode všech platů Divišovo pole na Pouštích za Chlumským rybníkem a jeho tři louky, 
jež sluly brychtovská, vohryzkovská a mertlovská“.  

   Rod Přepyských odešel z Měřína pro svoji víru po prohrané bitvě na Bílé hoře do 
ciziny. Václav Chroustenský majitel panství rudoleckého zemřel v roce 1585. Václav 
Chraustenský neměl asi žádné děti, své budoucí dědice. Je možné, že zemřel jako svobodný.
        (vlastivěda P. A. Kratochvíl str. 299) 
 
1585 -  V Myslibořicích zemřel již v roce 1568 Václavův strýc Rafael Chraustenský. V té době 
ještě nezletilým synům Janovi a Petrovi byli určeni do doby jejich zletilosti poručníci: Vilém 
Dubský z Třebomyslic od roku 1585 na Novém Městě na Moravě a Aleš Stránecký ze Stránec 
na Pivcově Zhoři (dnešní Stránecké Zhoři). Aleš Stránecký byl mladším synem již zemřelého 
Jana Stráneckého staršího. Když na rudoleckém panství zemřel v první polovině roku 1585 
poslední z Rudolecké větve Chraustenských Václav Chraustenský, tak byla ve středu 21. srpna 
1585 před památkou sv. Bartoloměje na zámku v Myslibořicích uzavřena smlouva pro dědice 
celého majetku Chraustenských na Moravě. Dědici se stali synové Rafaela Chraustenského, 
Jan a Petr Chraustenští z Malovar a Chraustenic na Myslibořicích. Jestli byla do dědictví také 
zahrnuta i jejich sestra Lidmila (Ludmila), není nikde uvedeno. Jan se stal podle této smlouvy 
majitelem panství Rudoleckého a Petr zůstal na panství Myslibořickém. Petr vyplatil Janovi 
16 000 zlatých jako podíl z jejich společného dědictví na Myslibořicích. Tato smlouva byla 
vložena do zemských desek až v roce 1588. Petr Chroustenský z Malovar a Chraustenic na 
Myslibořicích byl již v roce 1580 ženatý a tak se dá předpokládat, že byl již také plnoletý. Jan 
Chraustenský z Malovar a Chraustenic na Rudolci byl mladší a tak mu byl na krátkou dobu 
určen poručník Jan Stříbrný z Kružce.                    
(vlastivěda P. A. Kratochvíl str. 283) 
 
1585 –„Dědičný pán na Rudolci“ Jan Chraustenský syn Rafaela Chroustenského z Malovar a 
Chroustenic a na Myslibořicích založil „Urbář panství Rudoleckého“, který se zachoval a byl 

objeven počátkem 20. století, pří opravách celého zámku, v zámecké kanceláři v Černé. 
          
1585 -  Podle urbáře nalezeného v Černé, měla vrchnost 10 rybníků, „které loviti a jejichž 
potrubí podplétati byli povinni poddaní ze vsi Černé.“ Plody rozváželi Blízkovští, Dědkovští 
a Jersínští.  
Bylo konstatováno, že v panském potoku tehdy bylo hodně ryb i raků. 
 
1585 -  Rytíř Jan Chraustenský, který se stal podle smlouvy vlastníkem rudoleckého panství, 
si vzal za manželku Johanku z Tetova a Malenovic. Kdy bylo jejich manželství uzavřeno, se 
nedá doložit. Johanka přinesla do manželství věno 5 000 zlatých a od rytíře Jana 
Chraustenského dostala nadvěno 15 000 zlatých. Nato se s ním jeho manželka spolčila na 
těch 15 000 zlatých.  
 
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  (Třetí  část) 



Okénko knihovny 

Během měsíce ledna a února probíhala v knihovně malá výstava o knižních ilustracích Zdeňky 

Vorlové Vlčkové, v měsíci březnu a dubnu si představíme knihy vydané v samizdatu. Tyto 

knihy byly vydávány za totalitního režimu neoficiální cestou. Šlo o tituly, a především jejich 

autory, kteří byli režimem zakázáni nebo potlačováni. K šíření těchto knih docházelo buď 

ručním přepisováním po domácnostech, nebo vydáváním v zahraničí a následným pašováním 

do naší republiky. Knihy, které si budete moci v knihovně prohlédnout se do tehdejšího 

Československa dostaly schované v pracím prášku, proto jsem tuto tematickou výstavu 

nazvala Knihy s vůní pracího prášku. Můžete si je přijít nejen prohlédnout, ale zkusit i 

přivonět. Za zapůjčení knih děkuji paní Ivaně Peškové. 

Každá knihovna by měla mít svůj regionální fond, má ho i ta naše. V něm jsou soustředěny 

knihy, týkající se konkrétního regionu, v němž knihovna působí, a také knihy autorů, kteří 

z daného regionu pochází. O pomoc při budování tohoto fondu prosím všechny občany 

Měřína. Netýká se to jen knih, ale i diplomových prací, které o Měřínu pojednávají a kde jsou 

mnohdy shrnuty poznatky jinde nepublikované. Obracím se na Vás tedy s prosbou o darování 

těchto děl do knihovny. Nejde pouze o jejich zpřístupnění pro spoluobčany v současné době, 

ale především o uchování pro další generace. Nejnovějším přírůstkem do regionálního fondu 

je kniha Putování za kříži : Měřín a okolí, za tento dar bych ráda poděkovala panu faráři P. 

Mgr. Josefu Havelkovi. 

Novinky v knižním fondu 

Literatura pro děti a mládež 

Veronika Válková pro děti píše poutavé knihy s historickou tematikou. 

Hlavní hrdinka Bára díky kouzelnému atlasu může putovat časem, 

společně s Bárou se můžete vydat na dobrodružné putování s knihami 

Mezi piráty, Karel IV., Husité – Dobrodružství s práčetem, Leonardo da 

Vinci. Pozornosti rodičů i dětí doporučuji i knihu Překlep a Škraloup 

autorů Tomáše Končinského a Barbory Klárové. 

Literatura pro dospělé 

Čtenáři Vlastimila Vondrušky jistě přivítají jeho knihu Jáchymovští 

démoni – Letopisy královské komory. Z historie čerpá i román Zloději 

hedvábí od Dirka Husemanna. Novinky v knihovně najdou také čtenáři 

knih Wilbura Smithe, čekají na ně tituly Zlatokopové a Leopard loví 

v temnotách. A pokud se chcete pobavit i poučit doporučuji knihu Stoletý 

stařík, který vylezl z okna a zmizel švédského autora Jonase Jonassona.  

Na setkání v knihovně s Vámi se těší    Lucie Čížková 



Měřínský živý betlém 2017 
 

 

 

 

 

 

Letošní již 14. ročník tradičního výpravného příběhu o zrození Ježíše Nazaretského se 
odehrál na Štědrý den. 

Stejný příběh, ale vždy nové a originální pojetí. To byl letošní skvělý a oblíbený měřínský 
betlém. Přes šedesát účinkujících, navíc oslík, ovce, koně a dva velbloudi Šajtan a Gejša, 
takový byl krásný Štědrý den v Měříně. Letošní vystoupení bylo inovováno o postavu šaška 
krále Heroda, který na kytaru s písní na rtech hrál králi, někdy libě někdy nelibě. Nové byly 
kostýmy i obří malovaná kulisa, která příběh přenesla do téměř opravdového Nazaretu a 
Betléma. Ostatní role zůstávají, Marie, Josef, anděl, pastýři, král Herodes, tři králové, Ježíška 
hrál letos půlroční chlapec. Mediálním partnerem byly NovinyVM.cz. 

Zdroj : ZPRÁVY - VELMEZOVKY - 25. 12. 2017, foto: P.Lemberk  

 

http://www.novinyvm.cz/zpravy.html
http://www.novinyvm.cz/velmezovky.html
http://www.novinyvm.cz/obr/nvm/201712/13383.jpg


 

Masopust 2018 

V únoru  prošel naším městysem průvod rozjásaných masek, které doprovázeli 

nadšenci - obyvatelé Měřína. O smích, vtip, zpěv a muziku nebyla nouze. Poděkování tedy 

patří všem - maskám, jejich příznivcům, těm, kteří přispěli k dobré náladě svým pohoštěními 

a samozřejmě pořadatelům, kterých se týkaly spíše starosti s průvodem spojené.  

Akce byla vydařená a těšíme se, že příští rok bude účast ještě početnější! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Měřínské kulturní jaro 2018. 

Vážení a milí spoluobčané, 

letošní plesová sezóna byla opět na vysoké společenské úrovni a myslím, že byli spokojeni 
jak pořadatelé, tak návštěvníci.  Velké poděkování, úcta a obdiv patří všem pořadatelům 
plesů:  TJ Jiskra, Farní úřad a Sbor dobrovolných hasičů.  
Rovněž oslava 25 let Kolpingovy rodiny Měřín,  Šibřinky a maškarní průvod se vydařily.  
 
Z bohaté jarní nabídky kulturních akcí vybírám:  

• ATD Jihlava, divadlo Na vánoce ráno, pořádá Kulturní komise  

• DivOchot Měřín,z.s., divadelní překvapení měřínských ochotníků 

• Přednáška světoznámého známého horolezce Radka Jaroše, pořádá Klub českých 

turistů Měřín   

• Velikonoční výstava, pořádají ženy z Měřína  

• Bleší trh, pořádá p. Justová 

• Koncert skupiny Kryštof, pořádá Ivo Horák 

• Koncert skupiny Queen, pořádají Hasiči Měřín 

Podpořme pořadatele svojí návštěvou a oceňme snažení všech účinkujících!  

Vážení a milí spoluobčané, 
kulturní dům je tu pro Vás, navštěvujte jej, organizujte v něm akce a hlavně podporujte ty 
spoluobčany a spolky, co ty akce organizují.  Za každou akcí je mnoho hodin organizátorské 
práce, která se musí udělat stejně i když přijde 50 nebo 300 návštěvníků. 
Přeji Vám všem mnoho krásných kulturních zážitků. 
S pozdravem  
Ing. Jaroslav Pazdera,  místostarosta, mb 603 823 787 

 
Poděkování členkám Kulturní komise p.Kuhtreiberové a 
p.Kožené. 
Obrovskou práci odvedly před Vánocemi  členky naší  Kulturní komise městyse Měřín 

p.Lenka Kuhtreiberová a p. Jana Kožená, které uspořádaly těsně před Vánocemi 4 akce:  

• Vystoupení cimbálovky p.Helána s Programem vánočních písní 

• Vánoční trhy na náměstí a vystoupení dětských pěveckých souborů  

• koncert Petra Bendeho a dětského pěveckého souboru z Měřína, 

• O chamtivém strašidle- divadlo ze Zhoře u Jihlavy 

Tyto předvánoční akce se vydařily a měly velký ohlas. 

Paní Lence Kuhtreiberové a p.Janě Kožené tímto děkujeme za velké úsilí a spoustu času, 

který v předvánoční čas věnovaly uspořádání těchto akcí. 

S úctou Ing. Jaroslav Pazdera, místostarosta, mb603 823 787  

 



Divadelní kukátko DivOchotu 

Příprava na nové představení je v plném proudu. Tentokrát jsme si k divadelnímu zpracování 

vybrali pohádky Jana Wericha. Nutno poznamenat, že ač se jedná o pohádky určené dětem, 

nacházíme zde stále více replik určených dospělým, ale i tak doufáme, že se chystané 

představení bude líbit dětem a stejně tak i dospělým.  

Jak se nám podaří popasovat s nestorem českého divadla se můžete přijít podívat v sobotu 

24. a v neděli 25. března a poté ještě v pátek 6. a v sobotu 7. dubna. O předprodeji budeme 

informovat na plakátech. 

Naše představení chystáme s láskou i s úctou k divadelnímu kumštu. Zároveň se snažíme o 

co nejlepší výkony a neustále na sobě pracujeme. Většina členů spolku se zúčastnila kurzu 

rétoriky a divadelní mluvy s Janem Přeučilem. Doufáme, že získané poznatky a dovednosti 

plně zúročíme v chystané hře, přesvědčit se o tom můžete osobně. Budeme se na Vás těšit 

na některém z našich představení. 

Spolek DivOchot Měřín 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasičské okénko 

Hasiči děkují všem sponzorům, kteří přispěli na hasičský ples hodnotnými dary.  

Připravuje se zájezd do Vinného sklípku v Zaječí, termínu bude upřesněn. 

 

Chystané akce na měsíc březen a duben 

Členská schůze 17.3 v Hasičské zbrojnici od 19:00 hod. 

Velikonoční tvoření 25.3 v Hasičské zbrojnici od 14:00 hod. 

Sběr železného šrotu 21.4. od 9:00 hod. 

Pálení čarodejnic na Královém kopci 30.4 od 20:00 hod. 

Zásahy 

18.1 Požár na D1- kamion 
Příkaz: 05:08 
Jednotka po příchodu do hasičské zbrojnice byla po telef. z operačního střediska 
Jihlava(KOPIS) ponechána v záloze na stanici. 



 

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

 



Okénko školy umění 



Okénko mateřské školy 

 
 

 
                      

Zápis dětí na školní rok 2018/2019 
________________________________________________________ 

 
zápis dětí do Mateřské školy Měřín se uskuteční 

dne 9. května  2018 od 14.30 do 17.00 hod. 

 
Podmínky přijetí dětí do mateřské školy: 
Děti musí být očkované dle očkovacího kalendáře. 
(netýká se pouze dětí s povinnou docházkou,  tzn. od 5 let). 
 
Kritéria  při přijímání:  
  1.  Děti pěti leté a děti  s odkladem školní docházky 
  2.   Děti od tří let 
  3.   Děti mladší tří let  pouze  do počtu  volných míst. 
K zápisu musí přijít i všechny 5-leté děti, které jsou individuálně vzdělávané doma, bez 
pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy. 
Přednostně přijímané budou  děti ze spádové oblasti městyse Měřína. 
Přihlášky si můžete vyzvednout v mateřské škole od poloviny  dubna nebo  vytisknout 
z internetových stránek školy: www.materskeskolky.cz  Vyplněné a potvrzené pediatrem  je 
přinesete k zápisu. 

      



Okénko základní školy 

 

Začal nový kalendářní rok 2018. Jako vždycky byl spojen s ukončením prvního pololetí 

letošního školního roku. Všichni sklidili plody své půlroční práce – známky na vysvědčení. 

Někteří pěkné a jiní méně pěkné. Ti druzí mají další půlrok na to, aby se zařadili do první 

skupiny. 

V loňském druhém pololetí proběhla na naší škole rekonstrukce elektroinstalace ve 

třídách II. stupně. Letos stejná rekonstrukce začala i na I. stupni. Žáci i vyučující zvládají 

situace spojené s touto rekonstrukcí velmi dobře a těší se na nově upravené a vymalované 

třídy.  

Velmi důležitou součástí života naší školy jsou programy primární prevence, které 

napomáhají předcházet nevhodnému chování žáků. Jednou z metod jsou pravidelná setkání 

s lektory Centra prevence Žďár nad Sázavou. Pod jejich vedením probíhají ve 4., 7. a 8. ročníku 

dvakrát ročně tříhodinové aktivity zaměřené na konkrétní jev či situaci. Ve čtvrtém a sedmém 

ročníku byl v lednu tématem bezpečný pohyb v kyberprostoru. Ten dokáže být mnohdy velmi 

nebezpečný a děti toto nebezpečí velmi často podceňují a stávají se tak terčem kyberšikany. 

V osmém ročníku byl program zaměřen na životní hodnoty, které děti uznávají. Další setkání 

s lektory proběhnou ve II. pololetí. 

Školní parlament si pro svoje spolužáky připravil Valentýnskou poštu. Jeho členové 

vytvořili barevné plakáty vyzývající k vytvoření dopisu pro spolužáky a vylepili je po škole. 

Dále vytvořili „poštovní schránku“. Tu dali do vestibulu školy. Všichni měli dostatek času 

vytvořit a odevzdat vzkaz, který by adresátovi udělal co největší radost. Celkem se ve 

schránce objevilo 117 dopisů pro žáky a 12 pro vyučující. Členové školního parlamentu pak 

poštu roztřídili a roznesli po třídách. Rekordmanem byla 3. B, kam přišlo 25 dopisů. 

V některých třídách se bohužel objevil pouze jeden adresát a v jedné třídě dokonce nebyl ani 

jeden.  

Tělesná výchova nejsou jen míčové hry, atletika nebo gymnastika, ale patří sem i 

dovednost ovládnout brusle. Protože letošní zima bruslení na přírodních nádržích moc 

nepřeje, zamířili žáci prvního i druhého stupně na zimní stadion do Velkého Meziříčí. Bruslit 

jeli téměř všichni a vyčleněný čas si užili naplno.  



 

Od ledna také probíhají okresní a krajská kola vědomostních olympiád. O úspěších 

našich žáků budeme informovat po jejich skončení.  

        Mgr. Iva Kolářová 

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

 

 

JEDNOTA OREL MĚŘÍN 
Pokračuje pravidelné středeční cvičení pro rodiče s dětmi a páteční kroužek OREL pro školní 

děti. 

13. 2. 2018 jsme na faře tvořili jarní výrobky – papírovou berušku a ovečku ze samo 

tvrdnoucí hmoty. 

Plánujeme: 

- 6. 3. 2018 další jarní tvoření na faře, podrobnosti budou na plakátu. 

- v sobotu 17. 3. 2018 florbalový turnaj v tělocvičně ZŠ pro žáky 6. – 9. ročníků. 

- letní orelský tábor v Červené Řečici v od 21. 7. do 28. 7. 2018, cena 2.700,- Kč pro členy 

Orla a 2.900,- Kč pro nečleny. Přihlášky si můžete vyzvednout u L. Chlubnové ve škole. 

Upozorňujeme, že poslední cvičení pro rodiče s dětmi v tomto školním roce se uskuteční 

21. 3. 2018!!! 

          L.Chlubnová 



                                                                                                                                        

Tříkrálová sbírka 2018 
Celková částka za Měřínsko činí 157.701,- Kč. 

 

Letos k nám byla přiřazena Stránecká Zhoř. 
Po odečtení částky za Str. Zhoř se vybralo 144.221,- Kč, 

což je o 5.081,- Kč více než loni. 
  

Do sbírky se zapojilo 70 koledníků a 23 vedoucích. 
Nejmladšími králi byli čtyřletí Patrik Symonides a Evička Báňová z Měřína, nejstaršímu 

vedoucímu panu Vlachovi ze Stránecké Zhoři je 78 let. 
 

V jednotlivých obcích: 
 
Měřín                                    60.424,- Kč 
Blízkov                                  17.629,- Kč 
Pavlínov                                15.670,- Kč 
Stránecká Zhoř                    13.480,- Kč 
Meziříčko                               8.907,- Kč   
Chlumek                                 8.600,- Kč 
Černá                                      7.236,- Kč  
Jersín                                      6.590,- Kč 
Pustina                                   6.380,- Kč 
Geršov                                    3.200,- Kč 
Kyjov                                       3.010,- Kč 
Dědkov                                   2.490,- Kč 
Milíkov                                   2.480,- Kč  
Nová Zhoř                              1.605,- Kč 
 

     V neděli 7. 1. odjelo sedm koledníků na tříkrálový koncert do Brna, který vysílala ČT1 

v přímém přenosu. Děti přijely nadšené. 

     28. 1. měli účastníci sbírky možnost zúčastnit se tříkrálového divadla Víti Marčíka ve 

Velkém Meziříčí, kde všem osobně poděkovala paní ředitelka Charity Žďár n. Sázavou za 

obětavou práci. 

     Děkujeme všem, kteří se do sbírky aktivně zapojili, i těm, kteří otevřeli svá srdce i 

peněženky. 

 

                                                                                                                                                                       L. Chlubnová 

 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://nd06.jxs.cz/007/556/73417da2d2_90803247_o2.jpg&imgrefurl=http://kamineknaceste.blog.cz/1301/tri-kralove&h=300&w=400&tbnid=KFpPHjgKWqQE6M:&docid=NjopqpUBgqMJMM&ei=yhJzVsq0G8f1UJvQlrgI&tbm=isch&ved=0ahUKEwjKweaL1uPJAhXHOhQKHRuoBYcQMwhFKB8wHw


Z činnosti Kolpinga 

 

Dětský pěvecký sbor 

V prosinci 2017 vystoupil dětský pěvecký sbor na adventním koncertě s Petrem 

Bende. Děti si se zpěvákem a jeho kapelou zazpívaly 7 písní.   Svým hudebním 

vystoupením připravily divákům nevšední hudební zážitek. 

 

 

 

Vánoční besídka 

V závěru každého kalendářního roku si děti z hudebně-dramatického kroužku 

nacvičují vánoční vystoupení. Nejinak tomu bylo i v loňském roce. V rámci vánoční 

besídky jsme se mohly s dětmi vrátit o více jak 2000 let zpátky a společně putovat do 

Betléma.  

 

 

 



 

Dětské šibřinky 

V neděli 11. února se v místním Kulturním domě uskutečnily tradiční dětské šibřinky. 

Letošního karnevalu se zúčastnilo přes 160 dětí s doprovodem. Velký dík patří nejen 

těm, kteří pomáhali s organizací,  ale také sponzorům, bez kterých bychom tuto akci 

pro děti zajišťovali jen velmi obtížně.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánované akce: 

Dětský bazar a sbírka pro Diakonii  

Posezení s harmonikami 

– obě tyto akce plánujeme na přelomu dubna a května (bližší informace na 

plakátech) 

 



 Farní okénko 

 

Vážení spoluobčané,  

nový zpravodaj dostáváte do rukou v čase, kdy prožíváme dobu postní. Postní doba je časem 

před velikonočními svátky, trvá celkem 40 dní. Do doby postní, která má vážnější charakter, 

se nezapočítávají neděle. Tento den si totiž připomínáme, kam má postní čas vyústit. V neděli 

časně ráno vstává Ježíš z mrtvých. Postní doba je tedy cestou k životu, ke kterému nás zve 

Kristus. I když velikonoční svátky Zmrtvýchvstání Krista připadají letošní rok na 1. dubna, 

přesto nejsou dnem podvodu, klamání, radosti z toho, že někdo, díky své neopatrnosti a 

nepozornosti, někomu naletěl.  

Možná jste slyšeli tento příběh. Jeden muž měl v domě na čestném místě zavěšen divný 

předmět. Byl to kus dřeva. Kamarádům, kteří k němu přišli, podal vysvětlení tímto příběhem. 

„Byl jsem jednou s dědečkem v zimě na procházce. Bylo mrazivé odpoledne. Dědeček si to 

vykračoval za mnou a usmíval se, i když cítil tíži roků. Měl již nemocné a slabé srdce. Chtěl 

jsem jít k rybníku, který byl pokrytý ledem. Napadlo mě: to by se zde dobře bruslilo, a protože 

nemám brusle, mohu se aspoň sklouznout? Dědeček chtěl něco namítnout, ale již bylo pozdě. 

Vyrazil jsem na led, ale ten byl dost tenký a já se s křikem propadl do vody. Rozechvěný 

dědeček odlomil ze stromu kus dřeva a podal mi jeho konec. Chytil jsem se ho a on mě ze 

všech sil tahal, až mě z vody vytáhl. Plakal jsem a třásl se zimou. Potřeboval jsem teplou 

koupel. Mého dědečka tato událost vyčerpala tělesně i psychicky. V noci dostal srdeční 

záchvat a zemřel. Všichni byli velmi zarmouceni. Já jsem v slzách běžel k rybníku, sebral jsem 

ten kus dřeva, kterým mi děda zachránil život. Dokud budu žít, bude toto znamení lásky ke 

mně viset na tomto místě.  

V domovech některých rodin visí na čestném místě dřevo kříže. Toto znamení neustále 

připomíná, že někdo dal za nás svůj život, aby byl náš život zachován, a to i věčně. Kříž je 

znamením lásky. Tak jako slova: „pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš“ nebo 

slova „čiň pokání a věř evangeliu“, znějící na počátku doby postní, je i Kristův kříž průvodcem 

dobou postní.  

 

Záznamy v kronikách tohoto roku 

Z vody a Ducha svatého byli znovuzrozeni: Vojtěch Mužátko z Pustiny a Jakub Stejskal 

z Měřína. 

Na společnou cestu životem vykročili: Josef Dvořák z Velkého Meziříčí a Marie Kučerová 

v Pustiny. 



Ve víře ve věčný život a naději na setkání jsme se rozloučili s: Jiřinou Štěpánkovou z Černé, 

Jaroslavem Šlechtickým z Meziříčka a Josefem Jonášem z Chlumku.  

 

Připravujeme: 

Největší pozornost věnujeme prožívání postní doby.  Neodmyslitelnou součástí jsou 

pobožnosti křížové cesty. Křížová cesta vychází z domu Piláta, končí u hrobu, kam bylo 

Ježíšovo tělo položeno. Ve čtrnácti zastaveních se setkáváme s Kristem i lidmi, kteří byli blízko 

k této události. Jednotlivé události a zastavení jsou nám blízké, něco podobného prožíváme i 

my. Proto je pro nás tato pobožnost i posilou. Pravidelně se Křížovou cestu modlíme ve středu 

a pátek v 17:30 h, pak v neděli ve 14 hodin. Modlitba křížové cesty za naši farnost, bude 16. 

3. po večerní mši svaté. Tato cesta povede z kostela ke třem křížům na hřbitově.  

Postní snažení završíme přijetím svátosti smíření v úterý svatého týdne, čase 13 – 17 hodin.  

Slavení velikonočních událostí probíhá ve Svatém týdnu. Začíná Květnou nedělí, kdy si 

připomínáme vjezd Ježíše do Jeruzaléma. V tento den je nedělní pořad bohoslužeb. Na Zelený 

čtvrtek si připomínáme ustanovení svátosti kněžství, slavíme poslední večeři a počátek 

Ježíšova utrpení. Začátek bohoslužby je v 18 hodin. Ježíšovu výkupnou oběť na kříži slavíme n 

velký pátek od 18. hodiny. Zmrtvýchvstání Ježíše slavíme při sobotní noční vigilii, která začne 

ve 20 hodin. Doba velikonoční trvá padesát dní.  
 

 

Dále připravujeme: 

Neděle 8. dubna odpolední pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic.  

Poutní zájezd do Říma ve dnech 4. – 11. května  

     

                                                                            Všem přejeme požehnaný čas.                                                                                                                                                                                                       

                                                                                               Kněží Měřínské farnosti  

 

 

 

 

 

 



Inzerce 
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 Družstvo Vysočina 

                                                                                                                 Janovice 66, 588 13 Polná  

Družstvo Vysočina Janovice hledá pracovníky na pozice: 

 

Dojič / dojička 

Místo výkonu práce: VKK Arnolec 

              VKK Meziříčko 

Hlavní pracovní poměr, možno i jako přivýdělek – DPP 

 

Krmič – ošetřovatel hospodářských zvířat 

Místo výkonu práce: VKK Arnolec 

                                   VKK Stáj 

Hlavní pracovní poměr 

Řidičský průkaz skupiny T 

Práce s krmným vozem, vyhrnování chlévské mrvy 

 

Noční hlídač 

Místo výkonu práce: Janovice 

Hlavní pracovní poměr 

Vhodné i pro důchodce, invalidní důchodce 

Nejedná se o práce se zvířaty 

 

 

Pro více informací nás kontaktujte na telefonu 605 861 810  

 

 



 


