
 



Zprávy z radnice 

 

Ahoj dědo, hádej, kdo volá ? 
 

„To jseš ty, Pepíčku?“ 

„Ano, to jsem já “ 

 

Takto obvykle začíná telefonát, který může mít pro důvěřivého seniora nedozírné následky. 

Nic netušící babička nebo dědeček osloví volajícího jménem a už se začne 

dozvídat vymyšlený příběh o tom, že se vnuk  

samozřejmě ne vlastní vinou, dostal do finančně svízelné situace, např. havárie v autě a 

nutně potřebuje peníze, většinou v desítkách tisíc korun.  

 

Zeptá se dědečka, kolik by mu mohl půjčit, nebo si o částku přímo řekne. A protože si pro 

peníze prý nemůže přijít osobně, posílá k dědovi spolehlivého kamaráda.  Peníze mu má 

děda předat jen mezi dveřmi bytu, zabalené např. v igelitce. Potvrzení dědovi donese 

později až vnuk. Potom podvodník ještě několikrát zavolá, aby se ujistil, že dědy peníze 

opravdu našel a je připraven je předat. 

 

Tento pokus o podvod se odehrál v minulých týdnech i v Měříně. Senior naštěstí zavolal 

vnukovi nazpět a zjistil, že se jedná o podvod a peníze nikomu nevydal. 

 

Seniorům proto radíme: 

Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli 

údajně volat, případně nejbližším příbuzným. 

 

Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158. 

Pomůžete tím odhalit podvodníky.  

 

Ing. Jaroslav Pazdera 

místostarosta, 603 823 787 



Vážení občané, 

dostává se Vám do rukou druhé letošní číslo Měřínského zpravodaje, kde se dozvíte o 

zajímavostech a událostech, které již proběhly a zároveň o připravovaných akcích jak 

investičních, tak kulturních. 

Ze stavebních prací začala obnova zeleně na novém hřbitově, modernizace chodníku 

na náměstí od zdi farské zahrady až k parkovišti u kašny, připraveny jsou základy pro 

autobusové zastávky u Pustiny, dokončují se komunikace na ulici Balinka ve třetí etapě a 

začíná etapa  čtvrtá. Na jednání zastupitelstva proběhne prodej stávajících  parcel na 

výstavbu rodinných domů zájemcům, kteří se ve stanovené době přihlásili. Probíhá příprava 

na realizace naučné stezky Měřína s deseti místy zastavení a čtyřmi místy odpočinku. 

Dokončuje se kompletní rekonstrukce tříd, družin a kabinetů 1. stupně základní školy včetně 

odhlučnění tříd, pokračovat se bude o prázdninách v jídelně. 

Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby ulice Zabrána, které se uskutečnilo        

na Krajské správě a údržbě silnic v Jihlavě. Dodavatel bude vybrán začátkem května.  Stavba 

by měla začít v červnu bouráním mostu a ukončena nejpozději do 5 měsíců. V červenci a 

srpnu proběhne výstavba chodníků a bude položena finální vrstva asfaltu na Balince, druhé 

etapě. Začaly přípravné práce na výstavbě dětského hřiště na Balince. 

Byly podány žádosti o dotace na výstavbu několika staveb, jako je modernizace čističky 

odpadních vod, chodník podél silnice do Pustiny, vybavení školní kuchyně, rekonstrukce 

autobusového nádraží, chodníky a parkovací stání na náměstí, oprava místní komunikace                     

na ulici Pod Dálnicí, dětské hřiště v Pustině a další menší akce. 

Projekčně jsou připraveny akce, které čekají na vyhlášení dotačních titulů. Jedná se o 

rozšíření základní školy o technické učebny a bezbariérovost, rozšíření mateřské školy včetně  

zastřešení, bezbariérovosti a parkování u školky. Začíná se připravovat výstavba rodinných 

domů na louce u Pustiny, modernizace areálu fotbalového hřiště, připravuje se úprava 

územního plánu Měřína. 

Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál hezké jaro, pěkné prožití květnových svátků a 

červnové pouti. 

           Ing. Jiří Servít 
                  starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



USNESENÍ č.   1/2018 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 28.2.2018 v 17.00 hodin 

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
 

I. SCHVALUJE : 
 

1. Program jednání ZMM 1/2018. 
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 1/2018. 
3. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018. 
4. Plán činnosti finančního výboru na rok 2018. 
5. Darovací smlouvu Kraje Vysočina městysu Měřín – nově oddělené pozemky 

par.č.1585/10 o výměře 1550 m2 a par.č.1585/11 o výměře 209 m2, to vše v k. ú. a 
obci Měřín. 

6. Smlouvu o  budoucí kupní smlouvě mezi městysem Měřín a Krajem Vysočina  na 
pozemky v lokalitě Balinka IV na transformované bydlení a ambulantní sociální služby. 

7. Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina a městysem Měřín na stavbu 
„Veřejné osvětlení v ulici Zabrána-Měřín“. 

8. Smlouvu o dílo č.2018/1 mezi městysem Měřín a Zahradnickými opravami s.r.o. Brno 
na „Komplexní obnovu veřejné zeleně v městyse Měřín, III. etapa“. 

9. Znění smlouvy o nájmu nemovitostí mezi městysem Měřín a E.ON Česká republika, 
s.r.o.  -nabíjecí stanice a  souhlasné prohlášení. 

10. Vyhlášení záměru prodeje pozemků v Měříně v lokalitě Balinka III. – 7 pozemků a 
v lokalitě Balinka IV – 5 pozemků za účelem výstavby rodinných domů včetně 
zveřejnění hydrologického průzkumu na lokalitu Balinka III. 

11. Předložené Dohody o provedení práce zastupitelů na rok 2018. 
12. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.1/2017 ze dne 23.1.2017 mezi městysem Měřín a 

F.R.Z. agency s.r.o., Brno -vydání publikace o Měříně. 
13. Pana Ivo Rohovského a p. Karla Pacala jako zástupce městyse ve Školské radě ZŠ Měřín 

na další tříleté funkční období. 
14. Prodej části pozemku p.č.1219/3-dle GP č.1105-124/2017 – díl “a“- 12m2 
15. Rozpočtové opatření 1/2018/1ZM ze dne 28.2.2018 ve výši 4.235.283,-Kč. 
16. Využití  úvěru na akci „Městys Měřín – dopravní terminál“ v případě schválení dotace 

na tuto akci. 
 

II.  ROZHODLO: 

• o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Měřín a to zkráceným postupem v souladu 

s ustanovením § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(dále jen „stavební zákon“), 

• o předložených návrzích na pořízení Změny č. 1 Územního plánu Měřín takto:  
Číslo návrhu Navrhovatel Rozhodnutí o návrhu 

Návrh č. 1 …… souhlas s prověřením návrhu  

Návrh č. 2  souhlas s prověřením návrhu  



Návrh č. 3  souhlas s prověřením návrhu  

Návrh č. 4  souhlas s prověřením návrhu  

Návrh č. 5  souhlas s prověřením návrhu  

Návrh č. 6  souhlas s prověřením návrhu  

Návrh č. 7  souhlas s prověřením návrhu  

Návrh č. 8  souhlas s prověřením návrhu  

Návrh č. 9  souhlas s prověřením návrhu  

Návrh č. 10  souhlas s prověřením návrhu  

Návrh č. 11    souhlas s prověřením návrhu  

Návrh č. 12  souhlas s prověřením návrhu  

 

• o obsahu Změny č. 1 Územního plánu Měřín, tj. prověřit předložené návrhy č. 1 – 12 

ve Změně č. 1 Územního plánu Měřín 

• o ustanovení určeného zastupitele v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) 

stavebního zákona, kterým je Ing. Jiří Servít. 

 
II. BERE NA VĚDOMÍ  : 

 
1. Zprávu o plnění usnesení  ZMM 5 a 6/2017. 
2. Informace z jednání rady městyse. 
3. Zprávu o činnosti kulturní komise. 
4. Zprávu kontrolního výboru. 
5. Zprávu finančního výboru. 
6. Předložené informace o navýšení nákladů za odpadové hospodářství. 
7. Rozpočtové opatření č.8/2017/2RMM ke konci roku 2017 v příjmech i výdajích. 

    
Ing. Jiří Servít, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Výpis z jednání č.4 Rady městyse Měřína konané dne 14.3.2018 od 16.00 hodin 

1. RMM odsouhlasila program jednání.   
 

2. RMM  provedla místní šetření na základě žádosti … na prodej části pozemku parc.č. 69/1 
v k.ú. Pustina u Měřína  (20 m2).RMM rozhodla zveřejnit záměr prodeje části pozemku s tím, 
že budoucí kupující uhradí geometrický plán, kterým bude pozemek oddělen.  
 

3. RMM  provedla  místní šetření na základě žádosti … o skácení 4 stromů na p.č.187/2 
patřících Městysu Měřín. RMM rozhodla požádat úřad městyse o posouzení možného 
skácení. 
 

4.  Na pozvání RMM se na jednání RMM dostavili … RMM je seznámila s aktuální situací 
ohledně jejich žádosti o opravu místní komunikace. RMM rozhodla zadat projekt úpravy 
křižovatky komunikací ulic Zarybník, Ve Vrbí a Otínská.   
 

5. RMM vzala na vědomí návrh změny územního plánu, který zaslala fi. D134,a.s., kterým 
žádá zařadit pozemky v jejich vlastnictví mezi ulicí Pod Dálnicí a dálnicí D1 z kategorie orná 
půda do kategorie pro účely výstavby pro bydlení a hygienicky nezávadnou výrobu.  RMM 
předá žádost odboru výstavby a územního plánování úřadu města Velké Meziříčí. 
 

6. RMM se seznámila a vzala na vědomí výroční zprávu Školy umění v Měříně, z.s. za rok 2017. 
RMM děkuje a velmi oceňuje práci všech učitelů a organizačních pracovníků ŠUM, z.s., kterou 
vykonávají pro vzdělávání dětí i dospělých. 
 

7. RMM projednala 3 žádosti předložené Jiřím Melkusem, který zastupuje Ředitelství silnic a 
dálnic ČR.  Všechny pozemky se nachází u dálničního podjezdu na komunikaci vedoucí od 
Třech mostů do Valchy. 
 

1) Nájemní smlouva na pozemky 1280 m2 za nájemné 25.600,-Kč/rok 
2) Souhlas s dočasným odnětím z ZPF (72m2)  
3) Smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku s pozdějším odkupem 

zastavěného pozemku    
RMM rozhodla požádat žadatele o doplnění informací.  
 

8. RMM  projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene  mezi MM a GasNet, s.r.o. o 
položení vedení plynu za jednorázovou úplatu 46.827,-Kč. 
RMM rozhodla smlouvu schválit a ověřuje starostu jejím podpisem.  
 

9. RMM  projednala návrh Smlouvy  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve 
prospěch EON na položení kabelů NN a VN na pozemky MM do travnaté plochy vedle 
parkoviště před ZŠ. RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu podpisem  
 

10. RMM projednala žádost o pronájem KD: 
2018-04-25, koncert skupiny Kryštof. RM rozhodla s pronájmem souhlasit. 
 
11. RMM projednala  návrh Dohody  o podmínkách odstranění dřevin rostoucích mimo les 
předloženou Jiřím Melkusem, který zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.  Jedná se o 5 
stromů (4 x olše, 1 x smrk) u potoka na pozemcích MM u dálničního podjezdu vedle 



komunikace vedoucí od Třech mostů do Valchy.  ŘSD nabízí za tyto stromy podle znaleckého 
posudku 15.210,-Kč. ŘSD na základě této Dohody požádá Úřad MM o povolení kácení.  
RMM rozhodla s návrhem Dohody souhlasit a pověřuje starostu podpisem. 
 

12. RMM  projednala Protokol z jednání hodnotící komise  na akci: „Vytvoření míst pasivního 
odpočinku v Měříně“. Jedná se o stavbu 4 ks dřevěných přístřešků s lavičkami + 4 stojany na 
kola + 4 odpadkové koše + 6 ks laviček navíc. Nejnižší nabídka činila 289.371,-Kč a podala ji fy 
Jaroslav Petrla, Měřín. RMM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže.  
 

13. RMM projednala cenovou nabídku fi. Energetická agentura Vysočiny, jednatel Ing. Bouda, 
na zpracování žádosti o dotaci z programu Fondu Vysočiny na pořízení některých nových 
zařízení do školní jídelny. Nabídková cena zpracování žádosti je 3.000,-Kč vč. DPH + 
zpracování závěrečné zprávy za 500,-Kč. RMM souhlasila a pověřila starostu podpisem 
smlouvy. 
 

14. RMM projednala cenovou nabídku p. Ing. Urbánka na projektovou dokumentaci pro 
stavební řízení na „Přístavbu, nástavbu a stavební úpravy pro rozšíření kapacity mateřské 
školy Měřín“, za cenu 150.645,-Kč vč. DPH. 
RMM  s nabídkou souhlasila a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

15. RMM projednala žádost MAS MOST Vysočiny, o.p.s. o  schválení finální verze  dokumentu 
projektu“ Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí“. 
Žádost podávají na MM, protože MM je zřizovatelem školy MŠ i ZŠ. 
RMM rozhodla dokument schválit a pověřila starostu jeho podpisem.   
 

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

17. RMM schválila rozpočtová opatření č.2/2018/1RM ze dne 14.3.2018 v částce 180 578,-
Kč.  
 

18. RMM schválila posun začátku činnosti p. Lukáše Póla v Kulturní komisi z 1.3.2018 na 
1.4.2018.   
 

19. RMM projednala cenovou nabídku p. Ing. Urbánka na kompletní projektovou 
dokumentaci pro územní řízení, stavební řízení a provedení stavby na akci“ Přechod pro 
chodce přes krajskou komunikaci III/34826, za cenu 36.300,-Kč vč.DPH. 
RMM rozhodla s nabídkou souhlasit a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

20. RMM schválila žádost Městyse Měřín o povolení skácení 2 ks břízy na p.č. 417, která roste 
v trase plánovaného chodníku k plánovanému přechodu přes komunikaci na Černou na ulici 
Černická. 
 

21. RMM projednala návrh smlouvy o dílo č. 9/2017 s Ing. Leošem Pohankou na projektovou 
dokumentaci na akci „ Přestupní terminál autobusové hromadné dopravy (ADH)“ v rozsahu 
kompletní projektové dokumentace za částku 155.000,-Kč plus DPH.  
RMM rozhodla návrh přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 



22. RMM E-ON nájemní smlouva.  
RMM rozhodla návrh přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

23. RMM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s … na pronájem chaty na pozemku p.č.3477 
v k.ú. Velké Meziříčí.  
RMM pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

24. RMM rozhodla uhradit klubu místních hokejistů pronájem ledu ve Velkém Meziříčí 
s podmínkou uspořádání výcviku malých dětských měřínských hokejistů. 
 
******************************************************************************************************************************* 

 

Výpis z jednání č.5 Rady městyse Měřína konané dne 4.4.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání.   
 

2. RMM  projednala a schválila Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření mezi MM a HB 
Auditing Žďár nad Sázavou na rok 2018 za cenu 29.000,-+ DPH. 
 

3. RMM rozhodla objednat 50 sad tašek typ A universal na tříděný odpad od firmy EKO-KOM, 
a.s. Praha na základě jejich nabídky. 
 

4. RMM projednala  a vzala  na vědomí Protokol o průběhu auditu plnění “Smlouvy o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ mezi MM a EKO-KOM, a.s. Praha. 
Ze závěrů auditu nevyplývají pro MM žádná opatření k nápravě. 
 

5.RMM  projednala žádost KÚ Kraje Vysočina o vyjádření k Žádosti o udělení licence na provoz 
autobusové dopravy na lince Jihlava- Žďár nad Sázavou- Boskovice-Prostějov –Olomouc. 
RMM s žádostí souhlasila a pověřila starostu odpovědí.  
 

6. RMM projednala žádost p. Ludvíka Hesse, předsedy fi. „Babybox pro odložené děti-
STATIM, z.s.“ o peněžitý dar na výměnu a modernizaci Babyboxu v Jihlavě. RMM schválila dar 
ve výši 2.000,-Kč. 
 

7. RMM schválila dodatek č. 19 ke smlouvě s fi. Nej.cz s.r.o., který se týká navýšení poplatků 
za příjem TV programů, které vysílá fi CET 21 (Nova, Nova 2, Nova Cinema….). 
RMM pověřila starostu podpisem. 
 

8. RMM projednala žádost Kraje Vysočina o bezúplatný převod 4 pozemků pod 
komunikacemi a to: 

• p.č. 1341/1 (415 m2),  p.č. 1341/3 (228 m2)  pod komunikací č.III/3518 v k.ú. Měřín. 
Jedná se o pozemek pod komunikací mezi mostem přes Balinku (u Indrových) a 
křižovatkou na Zarybník a na Kamenici a pozemek ve středu této křižovatky.  

• p.č. 160/3 (864 m2), p.č.160/4 (190m2) pod komunikací III/3491 v k.ú.Pustina.  
Jedná se o pás („příkopa“) nalevo vedle silnice mezi Pustinou a křižovatkou na 
Chlumek. 

RMM rozhodla předložit žádost na nejbližší jednání Zastupitelstva. 
 



9. RMM  schválila smlouvu s orchestrem Václava Marka  na účinkování na Plese 1. republiky, 
který bude pořádat  Městys Měřín dne 20.10.2018 v KD. 
 

10. RMM  projednala a vzala na vědomí Protokol o místním šetření ve věci prověření 
nakládání s odpadními oleji ze dne 29.3.2018. Celní úřad konstatoval, že MM plní zákonné 
povinnosti. 
 

11.RMM projednala a schválila cenovou nabídku p. Ing. Josefa Novotného na zhotovení 
dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Balinka IV“ v ceně 45.000,-Kč plus DPH a 
dokumentace pro provedení stavby na tutéž stavbu za cenu 58.000,- plus DPH. 
12. RMM schválila žádost Knihovny Východočeského muzea v Pardubicích na použití znaku 
městyse Měřína pro výstavní účely na expozici o rodu Pernštejnů, kteří kdysi vlastnili i městys 
Měřín. 
 

13. RMM projednala  pozvánku na VH České spořitelny. RMM rozhodla, že se zástupce MM 
VH nezúčastní. Dividenda z akcií, které vlastní MM bude činit za 2017 celkem 98.175,-Kč.  
 

14. RMM projednala cenový návrh od p. Smejkala Libora na převod, vyčištění, tisk DVD a 
výrobu nového obalu s jinou grafikou, filmového dokumentu o oslavách 700 let výročí MM 
v roce 1998 z VHS kazety na DVD za cenu 150,-Kč/ks. RMM rozhodla nakoupit 30 ks DVD. 
 

15. RMM projednala žádost … do pracovního poměru. RMM rozhodla sdělit žadateli, že 
nemáme žádné volné pracovní místo.  
 

16. RMM projednala návrh příkazní smlouvy s advokátem Mgr. Lubošem Klimentem o 
poskytování právních služeb pověřence ochrany osobních údajů za cenu 9.990,-Kč + DPH/ 
rok. V ceně je zahrnuto školení zaměstnanců a řešení 5 problémových situací za kalendářní 
rok. Řešení dalších problémů bude účtováno 500,-Kč/ hod + DPH. 
RMM rozhodla s návrhem Smlouvy souhlasit a pověřila starostu jejím podpisem. 
 

17. RMM projednala nabídku fi. Jiří Hlávka - JITOM elektro na umístění světelné informační 
propagační LED tabule na KD Měřín o rozměrech 192 x 48 cm za cenu 92.600,-Kč + DPH. 
Tabule by byla umístěna pod balkonem ve světlíku nad vstupními dveřmi. 
Na tabuli by se daly napsat 3-4 řádky textu cca 10 cm vysokého, 150 cm dlouhého. Je možno 
zobrazovat i obrázky. Vše v různých barvách. Bylo by možno ji ovládat přes internet.  
Např:   

• Myslivecký ples, sobota 1.12.2018, hudba Pikardi, bohatá tombola 

• Divadelní soubor Budišov hraje:  Dívka z Mexika,  sobota 12.11., od 18:00   hod, vstupné 
100,-Kč 

RMM rozhodla provést místní šetření. 
 

18. RMM jmenovala komisi pro otevírání obálek na akci: Projektová dokumentace na Zázemí 
sportovního areálu Měřín, ve čtvrtek 12.4.2018 ve 14:00 hod. 
Předseda: Ing. Servít Jiří, starosta 
Členové:  
Ing. Pazdera Jaroslav, místostarosta 
zástupce Stavební komise – Ivo Rohovský 
zástupce TJ Jiskra – Roman Hnízdil 



zástupce finančního výboru MM – Šárka Noehl 
zástupce kontrolního výboru – Vladimír Krejčí 
 

19. RMM projednala žádost o pronájem KD: 
2018-05-27, přednáška Radka Jaroše 
RM rozhodla s pronájmem souhlasit. 
 

20. RMM schválila dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací pro jedno pracovní místo na období od 4/2018 do 31.10.2018. 
 

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

Vítání občánků 

 

 Dne 25.03.2018  proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Měřína slavnostní přivítání 

narozených občánků mezi spoluobčany našeho městyse . Přivítali jsme celkem    9 dětí    

narozených  v  druhém pololetí roku 2017 a v lednu 2018.  Byly to tyto děti :7 chlapečků - 

Hynek, Filip, Jakub, David, Jáchym, Samuel a Vojtěch a 2 holčičky- Michaela a Michaela. 

 

 Ke slavnostní atmosféře přispěl také kulturní program , který si připravily děti 

z mateřské školy pod vedením paní učitelky Štreitové a hudebního  kroužku LŠU Měřín. 

  

 Maminky byly na závěr obdarovány kytičkou a dárečky pro svá děťátka. 

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

 

Ztráty a nálezy 

V období od 1.1.2018 do 26.4.2018 byly na radnici uloženy tyto nálezy bez určení majitele: 

- mobilní telefon ( nalezen v Měříně na ulici Blízkovská), 

- sluchátko pro nedoslýchavé ( nalezeno na Náměstí v Měříně), 

- kožené rukavice dámské ( nález v KD Měřín), 

- pouzdro na mobil ( nález v KD Měřín), 

- dámské hodinky ( nález v KD Měřín), 

- batoh ( nález na dětském hřišti). 

 



 
Počet obyvatel :          M ě ř í n    +     P u s t i n a 
 
V roce 2017 se : 
 
Narodilo  celkem                       10 dětí          -    7 chlapců , 3 děvčata 
 
Přistěhovalo se                        39 obyvatel 
 
Odstěhovalo se                        34 obyvatel 
 
Zemřelo                                        19 obyvatel    -     12 mužů, 7 žen 
 
K  1.1.2018                                   c e l k e m                 1 953   obyvatel 
 
z toho  
Měřín     1799 obyvatel  914 mužů 
         885 žen 
 
Pustina     154  obyvatel             78 mužů 
                     76 žen 
 
************************************************************************************ 
 

 

 

 

 



– SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU – 
 

 Městys Měřín vyhlašuje  sběr nebezpečného odpadu.  

 

Termín sběru : od 9.května do 22.května 2018 !!! 
 

Místo sběru    :       Sběrné místo – ul. Černická č.p. 553 (p.Krejčí) 
Vybírat se bude : 

Agrochemický odpad 

Odpadní barvy a laky, jiná rozpouštědla 

Odpadní řezné emulze 

Znečištěné obaly ( plastové, kovové, sklené, znečištěné od barev, lepidel..) 

Absorpční činidla ( znečištěné tkaniny, hadry..) 

Olejové filtry 

Brzdové kapaliny 

Alkalické baterie (monočlánky) 

Nikl, kadmiové baterie 

Rozpouštědla 

Kyseliny (zejména elektrolyt z baterek) 

Fotochemikálie 

Pesticidy 

Barvy, laky, pryskyřice 

Nepoužitá cytostatika ( léky, lékovky) 

Baterie, akumulátory 

Jiné motorové, převodové, mazací oleje 
 

UPOZORNĚNÍ :    
Nebezpečný odpad se bude na výše uvedeném sběrném místě  vybírat pouze v 

uvedeném  termínu.  

Po ukončení tohoto termínu již NE ! 
Na sběrném místě – ulice Černická č.p. 553 bude nadále  probíhat zpětný odběr 
elektrozařízení.  
 

Další důležité upozornění : 
S okamžitou platností končí sběr traktorových pneumatik na sběrném místě ve 

stavebninách !!!! Traktorové pneu se musí odevzdávat prodejcům pneumatik ! 

Rovněž eternit a lepenku  v žádném případě nedávejte na sběrné dvory . Likvidaci těchto 
komodit si musíte zajistit sami 







Okénko kronikářky 

Obecní kroniky jsou odkazem příštím generacím 

 Většina z nás žije přítomností, plánuje si budoucnost, ale málokdo si uvědomuje, že 

vlastně stále čerpáme různé poznatky a postřehy právě z minulosti, z odkazů svých předků. 

Z toho vyplývá povinnost i pro nás, abychom i my zanechali svůj odkaz příštím generacím. 

Z historie se můžeme nejenom poučit, ale také získávat a objevovat stále něco zajímavého. 

Kroniky podávají svědectví o naší minulosti i současném životě, obsahují mnoho cenného 

historického materiálu pro badatele i ostatní zájemce o historii naší obce. Proto patří 

k významným písemným pramenům pro regionální dějiny. 

 Ne každý si uvědomuje, co tato práce obnáší. Neoddělitelnou prací kronikáře je 

systematické shromažďování fotografických a tiskových dokumentačních příloh ke kronice, a 

to po celý rok. Měl by stále sledovat dění v obci a poznatky zaznamenávat a pořizovat 

fotodokumentaci, snažit se získat co nejvíce materiálů, které bychom měli svým potomkům 

předat. Následující rok se pak všechny materiály soustředí do složek a zapíší do kronik.1 

 Dne 3.5.2018 to bude rok od úmrtí Mgr. Oldřicha Hnízdila, který zastával funkci 

měřínského kronikáře téměř 50 let. Zde bych mu chtěla poděkovat, kdy upřímně mohu říct, 

že právě on byl jedním z hlavních důvodů, proč jsem se stala kronikářkou. Několikrát jsem 

viděla měřínské kroniky i samotný archiv, který za tolik let jeho práce vybudoval a je mi ctí 

navázat na jeho pečlivou, svědomitou a obdivuhodnou práci. Bez jeho detailního a přesného 

vedení kroniky by bylo mnohem těžší začít kroniku psát. Jsem ráda, že můžu pokračovat 

v zaznamenávání všech důležitých událostí týkajících se Měřína a vytvářet tak jeho historii. 

 

 

                                                           
1 Kroniky a kronikáři [online]. c2016, 30.4.2016 [cit. 2018-04-23]. <http://www.kronikari.info/>. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Vzpomínka na pana Aloise Hájka 

 

 V měsíci dubnu tohoto roku zemřel pan Alois Hájek z Měřína, jehož celoživotním 

koníčkem bylo včelaření. 

 Pan Alois Hájek se narodil v roce 1931. Celý svůj život se věnoval krásnému koníčku – 

včelaření. Tímto svým koníčkem  se navracel k soužití s přírodou. Včelaření je záliba, která 

chovatele obohacuje o kontakt s přírodou, rozšiřuje jeho vědomosti o zákonitostech života 

rostlin i živočichů, přitom přináší užitek včelaři při získávání včelích produktů.  

Začal včelařit ve svých  dvanácti letech se dvěma včelstvy a ještě v loňském roce jich 

měl pětadvacet.   

Dvanáct a půl roku vedl Základní organizaci Českého svazu včelařů ve Velkém 

Meziříčí.  Ta měla v loňském  roce  287 členů a obhospodařuje asi 3330 včelstev z celého 

Velkomeziříčska včetně Měřínska a Křižanovska ( celkem 47 obcí) . 

Nezapomenutelné jsou včelařské výstavy v Měříně, které byly z velké části jeho dílem. 

Včelařem byl celým svým srdcem. Pomáhal začínajícím včelařům, radil těm starším. Byl vždy 

milým a ochotným člověkem a sousedem s úsměvem na tváři. 

Čest jeho památce. 
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      Chraustenští z Malovar a Chraustenic 
 
1587 -  V manželství rytíře Jana Chraustenského a Johanky z Tetova a na Malenovicích se 
narodil jediný syn Karel, který již ale v roce 1587 ještě jako malý chlapec zemřel. Náhrobní 
kámen zemřelého dítěte Karla Chraustenského byl nalezen na počátku 20. století při 
opravách kostela pod podlahou v předsíni sakristie. Opravy se uskutečnily za působení faráře 
Františka Xavera Čermáka. Náhrobní kámen byl tehdy zasazen do omítky vpravo u hlavního 
oltáře v kostele sv. Jana Křtitele v Měříně. Na náhrobním kameni jsou vytesány nad hlavou 
dítěte tři erby. První erb Chraustenských. Druhý erb Tetovských (Tetourů) z Malenovic (tři vlčí 
zuby a šesticípá hvězda). Na třetím erbu je zobrazen samostříl (kuše). Tento třetí erb asi patří 
křestnímu kmotrovi z rodu Zálužických ze Zálužic.  
 
1587 – Když se arcikníže Maxmilián II. vypravil do Polska, aby dosáhl polské koruny, poslali 
bratři Jan a Petr Chraustenští z Malovar a Chraustenic arciknížeti k jeho doprovodu svého 
přítele s 5 koňmi.                       (vlastivěda P. A. K. str. 284)  
 
1588 – Když Jan Chraustenský zapisoval své manželce Johance z Tetova a Malenovic 5 000 
zlatých věna a 15 000 zlatých nadvěna na svém majetku, hovoří se v Rudolci ještě o tvrzi. Brzy 
poté přestavěl rytíř Jan Chraustenský rudoleckou tvrz na jednopatrový čtyřkřídlý renesanční 
zámeček. Pozůstatek bývalé tvrze byl zakomponován do severního křídla zámečku.   
                  (Mgr. Oldřich Hnízdil – Černá, Milíkov str. 38)  
 
1588 -  Z lásky manželské zapsal rytíř Jan Chraustenský na tvrzi v Rudolci do zemských desek 
vklad věna a nadvěno své manželce Johance z Tetova: „Jan Chraustenský z Malovar 
z Chraustenic a na Rudolci Johance z Tetova a z Malenovic, manželce své milé, na tvrzi a vsi 
Rudolci a dvoru, na městečku Měříně, městečku Bohdalově, na vsi Černým a dvoru i pivovaře, 
na vsi Dědkově, na vsi Chroustově, na vsi Milíkově, na vsi Kyjově, ze vším té tvrze, městeček  
a dvoruov i pivovaru příslušenstvím.    
 
 Vklad spolku Johanky z Tetova, kterýmž manžela svého na spolek přijímá: 
   Johanka z Tetova a z Malenovic Jana Chraustenského z Malovar z Chraustenic a na 
Rudolci, manžela svého milého, na těch patnácte tisíc zlatých na tolařích a groších českejch, 
za jeden zlatej třiceti groši a za jeden groš sedm peněz bílejch počítajíc, kteréž jest mi nad věno 
mé na tvrzi a Rudolci z dvorem, na městečku Měříně, městečku Bohdalově, na vsi Chlumku, 
na vsi Řehořově, na vsi Černým i dvoru a pivovaře, na vsi Dědkově, na vsi Blízkově, na vsi 
Milíkově, na vsi Kyjově, ze vším té tvrze, městeček a dvoruov i pivovaru příslušenstvím i ze 
všemi svršky, jakýmiž se koli jmény jmenovati mohou, týž manžel můj svrchu psanej dckami 



zemskými zapsal, i na to na všecko, kdež co jmám anebo jmíti budu, přijímám na pravej a 
jednostejnej spolek a činím jej svejm pravejm společníkem. 
 
1588  -  Podle urbáře měla manželka, vdova po Janu Chraustenském Kateřina, rozená 
Přepyská zapsán podíl: Na tvrzi, dvoře a vsi v Rudolci, na městečku v Měříně a Bohdalově, na 
všem v Chlumku, v Řehořově, na dvoře a pivovaře v Černé, na všem v Dědkově, Blízkově, 
Meziříčku a na dvoře v Chroustově, Milíkově, Kyjově a na všem příslušenství.  
Tato informace naznačuje, že vdova po zemřelém Janu Chraustenském Kateřina, rozená 
Přepyská v roce 1588 ještě žila. 
 
1588 – V seznamu sirotků panství rudoleckého se uvádí dcera po nebožtíku Jiříkovi, rektoru 
z Měřína. To znamená, že v Měříně byla zřízena škola. Hlavním zájmem vrchnosti byla snaha 
získat co nejvíce z práce poddaných. Na druhé straně však nelze opomenout určitou péči a 
ochranu, kterou svým lidem vrchnost zaručovala. Jak se starala vrchnost o sirotky, o tom 
poučuje „registra na řízení a pojednávání sirotků na statku Rudoleckém 1588 – 1616.“ 
   Každoročně se konalo v Měříně představování sirotků z černického panství. Byly 
slavnostní bohoslužby, myslivci vyhrávali na lesní rohy, potom bylo vlastní představování 
sirotků, které vrchnost umísťovala do služby, na řemesla nebo na domy. Po přehlídce byla 
hostina pro pány, kterou vystrojila obec. Je zaznamenáno, že sirotci chodili do škol v Měříně, 
Meziříčí, v Třebíči nebo v Jihlavě. Jiní sloužili například u Jana, kněze v Měříně, u Pavla, kněze 
v Bohdalově, někteří šli   na vojnu, jiní utekli „lotrovali“, nebo se o nich nevědělo. Děvčata 
zůstávala při matce, jiná byla brána do služby k vrchnosti a dostala-li od vrchnosti svolení, tak 
se vdala. 
 
1588 – Od poručníků získal úředník na panství rudoleckém Jiří Přepyský z Rychmburka, bratr 
Diviše Přepyského z Rychmburka na Měříně, statek Meziříčko se vsí Řehořovem.  
                                         
1588 -  16. února Jiřík Přepyský z Rychmburka a na Dřínovém svědčil o postoupení statku 
rudoleckého jeho otcem Janem Přepyským Václavovi Chraustenskému, synu po zemřelém 
Janu Chraustenském. Jan Přepyský i Václav Chraustenský byli již v té době ale po smrti. 
                 (karton č. 57, sign. 6/2) 
 
1588 – Od poručníků získal Jamné nejdříve Karel Hložek ze Žampachu a poté Jan Šleglovský 
ze Šicndorfu (Dobronína). Tato informace naznačuje, že rytíř Jan Chraustenský dosáhl své 
zletilosti mezi roky 1588 – 1590. Když v roce 1598 zemřel tak mu mohlo být asi 31 roků. 
                          
1588 -  Petr Chraustenský z Malovar a Chraustenic na Myslibořicích koupil a vložil do desek 
zemských městečko Jakubov s kostelním podacím, ves Šebkovice a vesnice Milotice a 
Loukovice s příslušenstvím.  
  
1590 – Již zletilý rytíř Jan Chraustenský prodal vladykovi Janu Šleglovskému z Šicndorfu a na 
dvoře v Jamném od statku rudoleckého ves Rybnou se zákupní rychtou, krčmou, 12 rolníky a 
dvěma podsedky. Ve vsi Jamné rychtu zákupní s krčmou, 10 rolníky a s 1 podsedníkem i se vší 
povinností manskou na dvoře, na němž bydlel, to vše za 5 700 zlatých. Rytíř Jan Chroustenský 



si vymínil jen právo na faru zhořskou.                               
        (Mgr. Oldřich Hnízdil – Černá - Milíkov str. 39) 
 
1591 – Dne 10. září prodal rytíř Jan Chraustenský Janu Račickému manský statek ve Stáji za 
1 500 zlatých, ale v roce 1596 jej koupil zpět za 1 700 zlatých. 
                     (Mgr. Oldřich Hnízdil – Černá – Milíkov str. 39) 
 
1596 – Dvůr ve Stáji byl prodán Fridrichu Šponarovi z Blinzdorfu za 1 700 zlatých. Fridrichův 
bratr Daniel Šponar z Blinsdorfu byl vynikajícím moravským právníkem. O třináct roků později 
v roce 1609 byl dvůr ve Stáji, již tehdy zletilým a ženatým Janem Rafaelem Chraustenským 
koupen od vdovy Voršily Šponarky z Radostína zpět.                 
 
1596 – Bratři Jan a Petr Chraustenští z Myslibořic provázeli Moravou vojska krále Rudolfa II. 
táhnoucí proti Turkům do Uher.   (Jindřich Coufal – Staletá historie zhořské farnosti - str. 11)          
       
1597 – Rytíř pan Jan Chraustenský z Malovar a Chraustenic „učinil na Rudolci, v pondělí 4. 
srpna před sv. Vavřincem 1597 poslední vůli.“   

Jelikož jeho asi jediný syn Karel Chraustenský ještě jako dítě zemřel v roce 1587 a byl pohřben 
v kostelní kapli P. Marie v měřínském kostele sv. Jana Křtitele, tak rytíř Jan Chraustenský 
odkázal svoje rudolecké panství tehdy ještě nezletilému synu svého bratra Petra, Janu 
Rafaelu Chraustenskému z Malovar a Chraustenic na Myslibořicích. 
 V závěti se uvádí, že sestře Lidmile Chraustenské z bratrské lásky odkázal dvůr a ves 
Meziříčko a ves Řehořov se všemi svršky, nábytky a jiným, jež se jí mají postoupit ve 4 nedělích 
po zůstavitelově smrti. Lidmila Chraustenská později přijala svého manžela Jana Oseckého 
z Oseka na pravý spolek na ves Meziříčko a Řehořov. Kde manželé skutečně žili, není známo.          
         (vlastivěda P. A. Kratochvíl str. 284) 
 
 Příbuzné (asi sestry manželky Johanky z Tetova a Malenovic) Bohunka a Anna z Tetova 
a Malenovic, měli dostat 1 000 dukátů. Dětem svého švagra Viléma Dubského z Třebomyslic 
(není úplně jasné, jak mohli být švagry) rytíř Jan Chraustenský odkázal: vladykům Janovi a 
Jaroslavovi řetěz za 200 dukátů, všecky své chodící šaty, 2 jízdní koně, dlouhé a krátké ručnice, 
vladykám panně Lidmile Dubské 100 dukátů, 6 svých kočárových koní i s kšíry a vůz pod 
nebesy. Panně Káči Dubské 100 dukátů. Vladykovi Hynkovi Sokolnickému za věrné služby 800 
zlatých a jeho manželce 200 zlatých.  
                     (Mgr. Oldřich Hnízdil – Černá – Milíkov str. 39) 
 
 V poslední vůli rytíře Jana Chraustenského není uveden žádný odkaz pro jeho manželku 
Johanku z Tetova a Malenovic. Je možné, že Janova manželka Johanka zemřela již dříve, po 
porodu syna Karla a proto neměj rytíř Jan Chraustenský další děti, které by mohly jeho jistě 
velký majetek po jeho smrti zdědit. 
  
1597 - Rytíř Jan Chraustenský zemřel, asi jako vdovec, ještě mladý ve věku asi 31 roků. 
Pohřben byl v kostelní kapli Panny Marie v měřínském kostele sv. Jana Křtitele. Po levé straně 
vedle jeho hrobu u zdi stojí kamenný náhrobek, na němž je pečlivě vytesán stojící rytíř Jan 



Chraustenský ve zbroji v životní velikosti. Na štítu opřeném o jeho pravou nohu je vytesán 
erb Chraustenských. Po pravé straně na sloupu je vytesán malý erb jeho manželky Johanky 
rozené z Tetova a na Malenovicích (z rodu Tetourů).  
Tento náhrobní kámen byl ve druhé polovině 20. století posunut blíž k oltáři tak, aby uvolnil 
místo pro postavení další zpovědnice. Nestojí tedy na svém původním místě. V publikacích je 
psáno, že zemřel bezdětný, což není pravda. Po smrti jediného syna Karla zemřel bez přímého 
dědice. Že byl Karel synem rytíře Jana Chraustenského potvrzují shodné erby manželky 
Johanky z Tetova a na Malenovicích vytesané na obou náhrobních kamenech. 
 
1597 – Jelikož nejbližším dědicem po zemřelém rytíři Janu Chraustenském byl jeho bratr Petr 
Chraustenský z Malovar a Chraustenic na Myslibořicích, tak se tento stal na krátkou dobu 
vlastníkem celého panství Chraustenských na Moravě.  
Petr Chraustenský o rok později v roce 1598 v poslední vůli odkázal svojí manželce zboží 
zakoupené v roce 1588 a v roce 1598 zemřel. Celý majetek Chraustenských zdědil jejich v té 
době ještě nezletilý, jediný syn Jan Rafael Chraustenský, kterému bylo v té době teprve asi 18 
let. Zděděný majetek do jeho zletilosti spravovali poručníci, Vilém Dubský z Třebomyslic, 
který byl švagrem zemřelého rudoleckého rytíře Jana Chraustenského a Aleš Stránský ze 
Stránec a na Zhoři Pivcově.  
 Kališník Aleš Stránecký ze Stránec a na Zhoři Pivcově v roce 1608 vydal, podepsal a svojí 
pečetí opatřil listinu, ve které se vyznává k víře křesťanské. Tento daný slib později porušil. 
 
Opis listiny uložené v Moravském zemském archívu v Brně:  
„Já Aleš Stránecký z Stránec a na Zhoři Pivcově, vyznávám tímto listem přede všemi, jakož nejjasnější kníže 
a pán, pan Matyáš, volený čekanec království českého, arcikníže rakouský, a markrabě moravský, pán náš 
milostivý, a vysoce důstojné kníže, pan František, z Boží milosti kardinál z Ditrichštejna a biskup 
olomoucký, a vysoce urozený pán, pan Karel z Lichtnštejna a Miklšpurku, vladař domo Lichtnštejnského, 
a urozený pán, pan Karel starší z Žerotína, hejtman markrabství moravského, a jiní páni preláti, rytířstvo 
i města téhož markrabství moravského jeden obecný zápis aneb landfrýd způsobiti a učiniti jsou ráčili pro 
řád, pokoj i spravedlnost, aby chudému i bohatému spravedlivě se dalo a artikulích v tom listu znějících 
zříditi jsou ráčiti. Protož já, svrchu psaný Aleš Stránecký z Stránec, to všecko, což se v tom zápisu neb 
landfrýd vyslovuje a zřizuje, oblíbil jsem a schválil jsem a schvaluji a ku všemu přivoluji, slibuji svou dobrou 
čistou víru křesťanskou to všecko, což v tom landfrýd zřízeno, způsobeno, vyjeveno a zapsáno jest, podle 
artikulů v něm znějících zdržeti, zachovati a pomáhati tak, jakoby ten list landfrýd v tomto mé listu vepsán 
byl, aneb má pečeť k tomu landfrýd a listu přivěšena byla. Tomu na svědomí a zdržení toho pečeť mou vlastní 
s jistým svědomím svejm k tomu listu přivěsiti jsem dal. Kteréhož jest datum na Zhoři Pivcově v neděli den 
svatého Václava léta Páně šestnáctistého osmého počítajíce. 
 

 Aleš Stránecký ze Stránec na Pivcově Zhoři a Novém Pavlínově se aktivně zúčastnil 
stavovského povstání, kde působil jako ubytovací komisař. Byl uveden mezi pomlouvači 
papeže, císaře a katolické církve a tak mu byl celý jeho statek zkonfiskován. Majetek Aleše 
Stránského byl ohodnocen na 40 000 zlatých. V průběhu probíhající konfiskace Aleš 
Stránecký ze Stránec na Pivcově Zhoři zemřel. Jeho dědicům bylo vyplaceno 10 000 zlatých. 
Zhořský statek byl postoupen Štěpánu Šmídovi z Freihoffenu. 
 



 Vdova po Petru Chraustenském z Malovar a na Myslibořicích Anna, rozená Kořenská 
z Terešova se znovu provdala za Petra Gregoreckého (možná Gregareckého) a žila na jeho 
statku v Rakovcích, kde zemřela mezi lety 1607 - 1613.  
   Jan Rafael Chraustenský se ještě jako nezletilý stal posledním majitelem celého 
panství Chraustenských na Moravě. Jeho smrtí v první polovině 17. století vymřel rod 
Chraustenských po meči.                
    Poslední Chraustenští bydleli nejdříve na tvrzi, později v zámečku na panství v Rudolci. 
Při občasných návštěvách Měřína, do doby než si postavili zámeček v Černé, přebývali ve 
svém měřínském domě, který v roce 1813 dostal čp. 110. V té době to byl nejvýstavnější dům 
v Měříně. Na průčelí domu směrem do náměstí byly ještě na začátku 20. století v omítce erby 
Chroustenských z Malovar (dvě račí klepeta) a erb  Přepyských z Rychmburka (rozdělený štít). 
Při opravě a přestavbě domu byly tyto, možná sádrové erby nad vjezdem (průjezdem) do 
domu odstraněny. Tehdejší měřínský farář P. František Xaver Čermák, člen měřínské 
letopisné komise, proti zničení těchto znaků protestoval, ale neuspěl. Nejméně 300 roků 
staré erby byly zničeny. 
 
 Začátkem 17. století nechal dědic, synovec zemřelého rytíře pana Jana 
Chraustenského, Jan Rafael Chraustenský postavit v obci Černé v místech, kde byl původně 
panský dvůr a pivovar, v renesančním slohu pěkný zámeček. Nad schodištěm do prvního 
poschodí, hlavního vstupu do zámečku od jihu, byly vytesány znaky (erby) Chraustenských a 
Šárovců ze Šárova s nápisy: JAN RAFAEL CHRAUSTENSKY Z CHRAUSTENIC A NA RUDOLCZI A 
MYSLIBORZICZICH A ANNA CHRAUSTTENSKA ROZENA SSAROWA Z SSAROWA 
 
1602 -  Poručník Vilém Dubský z Třebomyslic na Novém Městě ještě stále řídil panství tehdy 
nezletilého Jana Rafaela Chraustenského. Jelikož zletilost byla v té době stanovena na 20 
roků, tak se dá odvodit od těchto informací přibližné datum narození Jana Rafaela 
Chraustenského asi na rok 1583. 
 
1604 -  Lidmila Chraustenská vzala ve spolek na Meziříčko a Řehořov svého manžela Jana 
Oseckého z Osečka, který se od té doby psal z Osečka a na Meziříčku. Jan Osecký v roce 1615 
celé zboží i s tvrzí v Meziříčku prodal za 12 000 zlatých Hynku Grynovi ze Štyrcenberka. 
 
1605 – Již zletilý Jan Rafael Chraustenský z Myslibořic začal spravovat svoji část dědictví, 
černicko – rudolecké panství, po zemřelém strýci rytíři panu Janu Chraustenském. V roce 
1598 zdědil po zemřelém otci Petrovi panství Myslibořické, které začal spravovat také až 
v roce 1605. Stal se tak velice bohatým a vlivným šlechticem na Moravě. Získal pozici 
komorníka menšího práva zemského brněnského kraje. K tomu však došlo teprve začátkem 
17. století, v závěru jeho kariéry, kterou rázně ukončila porážka českých a moravských stavů 
na Bílé hoře 8. listopadu 1620 a následná třicetiletá válka. Jan Rafael Chraustenský se v roce 
1605 oženil s Annou Šárovskou ze Šárova. 
            
 1607 -  Na listině, kterou byly potvrzeny 14. června 1607 Janem Rafaelem Chraustenským 
artikule řeznického cechu je také zmínka o měřínské škole. 
 



1609 – Jan Rafael Chraustenský koupil od vdovy po zemřelém Fridrichu Šponarovi, Voršily 
Šponarky z Radostína nazpět manský dvůr ve Stáji za 1650 zlatých.  
 
1609 – Urozený a statečný rytíř pan Jan Rafael Chraustenský z Malovar a Chraustenic na 
Rudolci a Myslibořicích nechal pro kostel sv. Lukáše v Myslibořicích ulít ke cti a chvále Pána 
Boha zvon o průměru 82 cm a váze 310 kg. 
 
1612 -  Farníci všech přifařených obcí si stěžovali jak u vrchnosti, tak u císaře, že „…od   

dávna jest ve Zhoři Housecí  fara a vždy byla obsazena, až v době, kdy statek byl prodán Janu 
Chraustenskému, který hned všechny farní věci s desátkem i s penězi zabral, faráře nedržel a 
farní budovu zaniknouti nechal, čímž jsou nuceny mimo farnost a daleko povinnosti 
náboženské vykonávati.“ To však zůstalo bez výsledku, farnost zhořská byla přifařena 

k Měřínu i s farností bohdalovskou. 
            
1613 – Jan Rafael Chraustenský potvrdil 25. července 1613 krejčovský cech v Měříně. 
 
1616 – Jan Rafael Chraustenský dal založit nový urbář celého panství černicko-rudoleckého, 
který se zachoval do dnešních dnů. Přečkal i řádění vojsk v době třicetileté války. Urbář je 
uložen v Okresním archívu ve Velkém Meziříčí. 
 
1616 – Jan Rafael Chraustenský z Malovar a Chraustenic na Myslibořicích a Německém   
Rudolci se svojí manželkou Annou Šárovcovou ze Šárova darovali v roce 1616 třebíčskému 
kostelu sv. Martina renesanční křtitelnici se skvostnými reliéfy, která má legendou poslání 
apoštolské: „Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření; kdo uvěří a pokřtí se, 
bude spasen, kdo pak neuvěří, zatracen“. 
 
1616 – Jan Rafael Chraustenský začal stavět v Černé své nové sídlo, zámeček. Bydlení na 
tomto zámečku ale dlouho nevyužíval, neboť po roce 1621 mu byl veškerý jeho majetek 
odebrán a krátce na to v roce 1623 prodán.  
    
1620 – V darovací listině Jana Rafaela Chraustenského se praví že ves Ždírná stávala na 
„Pouštích“. V darovací smlouvě se mluví o polích v Nivách i o loukách „na pouštích slove  
Ždírnovských a Světelských“. Na ves Ždírnou upomíná název lesíka „Žďárka“ v údolí u potoka 

tekoucího od Geršova vpravo vedle silnice z Měřína do Otína.  
 Katastr městečka Měřína byl rozsáhlý a vzrostl na 1620 ha výměry. V dobách třicetileté 
války a i na dlouhý čas po ní se velká část pozemků neobdělávala, neboť hodně domů bylo na 
dlouhá léta pustých a na práci na polích bylo málo lidí. Ještě v pozemkové knize z roku 1750 
je uváděno hodně polí ležících ladem. 
 
 

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 . 



Okénko knihovny 

Ti z Vás, kteří navštívili v minulých dnech knihovnu, si zajisté všimli, že v jejích prostorách 

došlo k opravě zadní zdi. Omlouvám se dodatečně čtenářům za způsobené nepohodlí při 

výběru knih a časopisů. Lepší a hezčí prostředí knihovny je však, doufám, dostatečnou 

kompenzací.  

Stalo se už pravidlem, že každé dva měsíce je k vidění v knihovně malá tematická výstava. Na 

měsíc duben a květen je nachystáno spíš připomenutí události ze 17. května 1917. Tento den 

byl publikován Manifest českých spisovatelů, který byl prvním oficiálním projevem 

nesouhlasu s nadvládou Rakouska-Uherska. Cílil na české poslance v říšské radě a apeloval na 

obhajobu národních zájmů. Text tohoto manifestu sepsal Jaroslav Kvapil a podepsalo se pod 

něj 222 českých spisovatelů. Minulý rok uběhlo přesně 100 let od toho počinu, bohužel zůstal 

veřejností trochu opomenut. Výstava k této události je nazvaná „222 statečných“, protože 

podepsat zmíněný manifest mohlo mít pro signatáře neblahé následky. Díky velkému počtu 

podepsaných spisovatelů a značnému ohlasu veřejnosti se tak nakonec nestalo – naopak, 

bylo nakročeno k samostatnému státu. 

Novinky v knižním fondu 

Literatura pro děti a mládež 

Rodiče si mohou zavzpomínat se svými dětmi 

nad knihami, které možná četli, když sami byli 

dětmi. Ať už je to nové vydání Kroniky města 

Kocourkova od Ondřeje Sekory, Devatero 

pohádek Karla Čapka nebo Medvěd Flóra od 

Daisy Mrázkové. Z nových knížek je to např. 

kniha Arnošta Goldflama O nepotřebných 

věcech a lidech či nová dobrodružství Klubu 

tygrů z pera Thomase Breziny.  

 

Literatura pro dospělé 

Dospělí čtenáři se mohou těšit na knihu Zbygniewa Czendlika Postel 

hospoda kostel, kompletní Přemyslovskou epopej od Vlastimila 

Vondrušky, ale i jeho novinku Dračí náhrdelník. Pokud rádi 

kombinujete humor a dobré jídlo, doporučuji knihu Muž s vůní kávy, 

žena se špetkou skořice od Lenky Požárové.  

Na setkání v knihovně s Vámi se těší    Lucie Čížková 



Hasičské okénko 

Hasiči děkují za Železný šrot, který připravili občané. 
Dne 25.4 pomohla zabezpečit koncert skupiny Kryštof.  
Dne 28.4 proběhla mše ke cti sv.Floriána, za účasti hasičů ze Ždárského 

okresu.  
Dne 30.4 se koná tradiční pálení čarodějnic, občerstvení zajištěno. 
Okrsková soutěž se koná 6.5 od 13:00 hod na sportovišti v Netíně. 

 
Zásahy 
10.3. Požár- VM-odpad 
Příkaz: 18:40 
Výjezd: 18:44 

Jednotka po příjezdu na místo byla ponechána v záloze. 
 
17.3.  Požár- Blízkov- dopra.prostředek 
Příkaz: 14:27 
Výjezd: 14:30 
Jednotka po příjezdu zahájila okamžité hašení vysokotlakem. Po příjezdu Hzs VM pomohla s 
dohašením požáru. 

 
12.4.  Požár-VM- byt- Taktické cvičení 
Příkaz: 14:27 
Výjezd: 14:31 
Po příjezdu na místo se řídila pokyny VZ. 

Okénko rybářů 

ŠKODA NA MAJETKU – ŠETŘENO POLICIÍ 

Vážení spoluobčané,  

neznámý pachatel poškodil u rybníka Nový cedule s označením revíru a svody u buňky 

s pergolou. Prosíme tímto veřejnost, aby nebyla lhostejná k vandalismu na věcech, které 

slouží veřejnosti. Informace pro pachatele je, že způsobená škoda rozsahem hraničí 

s trestným činem. 

Jakékoliv případné informace oznamte prosím na oddělení  České Policie Velké Meziříčí. 

 
         RYBÁŘI z.s. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.  
pracoviště Žďár nad Sázavou                                     
Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou   
vedoucí: Květoslava Růžičková                               
tel.: 566 625 703, mob.605 353 612             

e-mail: czp.zdar@volny.cz        

 

CZP funguje jako poradna pro zdravotně postižené.  

Posláním Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. Žďár nad 

Sázavou (dále jen CZP) je prostřednictvím sociálního poradenství zvyšovat informovanost osob se 

zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost a samostatnost a napomáhat jim ke zvýšení 

či udržení kvality života. Hlavní zásady při poskytování služby jsou profesionalita, bezplatnost, 

anonymita, důstojnost, diskrétnost, respektování služeb a nezávislost služby. 

Poskytujeme odborné sociální poradenství formou ambulantní i terénní. 

Naše služby poradenství reagují na zásadní problémy osob se zdravotním postižením, kterými 

jsou především nízké právní vědomí a nedostatečná právní orientace v předpisech týkajících se 

sociální oblasti a malá informovanost o možnostech kompenzace zdravotního postižení pomocí 

různých příspěvků, benefitů a v možnosti získání moderních kompenzačních a rehabilitačních 

pomůcek.  

           Nabízíme klientům následující služby.  Zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, poskytujeme informace o jiných neziskových organizacích, svazích a 

klubech, které sdružují osoby se zdravotním postižením, informujeme o aktivitách, a o 

poskytovatelích sociálních služeb v regionu.. 

Informujeme o dávkách, příspěvcích, výhodách a slevách. poradenství ohledně průkazů OZP, 

jejich platnost a výhody z nich plynoucí, parkovací průkazy, příspěvek na péči a jeho využití, 

hodnocení a posuzování úkonů péče, příspěvku na mobilitu, možnost získání příspěvku na nákup 

automobilu a úpravu koupelny a za jakých podmínek lze tento příspěvek získat. Dále informace o 

invalidních důchodech, možnosti získání sociální služby, příspěvku na bydlení, zaměstnávání ZP 

osob a další. 

          Poskytujeme informace o kompenzačních pomůckách, jaké podmínky nároku pro různé 

druhy zdravotního postižení včetně poradenství při výběru vhodné pomůcky.  

          Jako fakultativní činnost nabízíme klientům zapůjčení kompenzační či rehabilitační pomůcky. 

Zapůjčujeme mechanické invalidní vozíky, nástavce na WC, toaletní křesla, různé typy chodítek, 

schodolezy.  

Na CZP máme: Psychologickou a Pedagogicko-psychologickou poradnu pro dospělé a děti. 
Psychologické služby našim klientům zajišťuje pan Mgr. Novotný.  
Dále Právní poradnu, kde naši klienti řeší právní problémy týkající se zdravotního postižení či 

dlouhodobé nemoci. Jedná se především o oblast pracovní, sociální. Poradny jsou pro klienty 

centra poskytovány zdarma. 

          CZP je distributorem euroklíčů. Euroklíče rozdáváme klientům, kteří splňují kritéria dána  

NRZP ČR, která je nositelem projektu.  

 Každoročně pořádáme rehabilitačně ozdravný pobyt k moři. Jezdíme do městečka  Bibione 
v Itálii. Zájezd je vhodný pro osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a seniory. 
                                                           
Provozní doba: 
Po  7:30 – 12:00   13:00 – 17:00 
Út  7:30 –12:00    12:30 – 14:00 
St   7:30 – 12:00   13:00 – 17:00 
Čt   7:30 – 12:00  12:30 – 14:00 
Pá   7:30 –11:00   (pro objednané klienty) 

mailto:czp.zdar@volny.cz


                                                

 

 
 
 
 



 

Okénko mateřské školy 

 
                Měsíc duben již vkročil do své druhé poloviny a naši předškoláci absolvovali zápis 
do základní školy, kam letos odchází 27 dětí. 
Nás, ve školce, zápis teprve čeká. Termín byl stanoven na 9. května od 14.30 do 17.00 hod. 
v mateřské škole.  
               A co se právě teď u nás děje? Konec dubna neodmyslitelně patří čarodějnicím a tak 
veškeré činnosti jsou pro děti motivovány v duchu těchto dnů, Takže se děti učí kouzlení, 
vaření lektvarů, létání na čarodějnických košťatech mezi překážkami. Společně si vyrobíme i 
spálíme čarodějnice a také opečeme špekáčky.  
               V květnu nás čeká vystoupení klaunů a návštěva planetária z Brna, s pohádkou “ Z 
hvězdné oblohy“.  Než nám tento školní rok skončí, zopakujeme si správné chování na ulici, 
v silničním provozu a i to, jak  se chránit  a co dělat v nebezpečných situacích. Zvládneme i 
pozorování života v rybníce a na louce. 
Mezi tím budeme dál poznávat nové věci, vyrábět dárky pro maminky, oslavíme svátek dětí.  
Na závěr roku se rozloučíme se všemi předškoláky. 
 
O prázdninách bude zavřeno od  23.7.- 24.8.2018. 
                                                                                        Jan                                    



Okénko základní školy 

Začátkem března přijeli na školy pracovníci Záchranné stanice Ikaros, která se stará o 

nemocná či nalezená zvířata. Ve svém programu se zaměřili na představení několika velmi 

exotických zvířat, jako je chameleón, leguán, fretka či had škrtič. Děti si mohly zvířata pohladit 

a dozvěděly se mnoho zajímavostí o jejich životě i chovu. Vstupné, které bylo vybráno, slouží 

na úhradu životních potřeb zvířat chovaných ve stanici. 

Ve čtvrtek 14. března naši školu navštívila hudební cimbálová skupina Réva. Byli u nás 

již po několikáté. Tentokrát nám předvedli, že i skupina v jejich obsazení (housle, cimbál, 

basa, klarinet, saxofon) dokáže zahrát různé hudební žánry. Zazněly skladby českých i 

zahraničních rockových skupin nebo ukázka z díla W. A. Mozarta. Vystoupení bylo zajímavé a 

navíc doplněné o soutěž pro pozorné posluchače. Úspěšní soutěžící byli odměňováni 

drobnými dárky. Na závěr si všichni mohli společně zatančit. 

V pátek 16. března navštívil naši školu měřínský rodák, soudce Ústavního soudu ČR 

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. Přednášel pro žáky 9. ročníku soustavu soudů ČR a některé 

zajímavosti z občanského zákoníku, jehož je jedním z autorů. Zajímavou formou seznámil 

deváťáky s informacemi, které jsou součásti učiva výchovy k občanství. Během přednášky je 

často kontaktoval a „zkoušel“ z nabytých vědomostí.  

V neděli 18. března proběhla velikonoční prodejní výstava a tvoření, jejíž součástí byla 

i soutěž o nejhezčí fotografii, promítání filmů, dílničky pro děti, výstava žákovských prací atd. 

Kulturní dům byl vyzdoben obrázky s jarní a velikonoční tematikou, které namalovaly děti 

z prvního i druhého stupně.   

Také v letošním školním roce je součástí výuky žáků 8. ročníků série přednášek na téma 

první pomoc. První dvě přednášky realizovaly studentky Střední zdravotnické školy ve Žďáře 

nad Sázavou ve dnech 19. a 23. března. Během nich si mohli všichni zopakovat, připomenout 

a popřípadě nacvičit základní úkony nutné pro první pomoc. Přednášky byly doplněné o 

videoukázky a nácvik oživování na umělém fantomu. Na závěr této série do školy přijede 

vozidlo rychlé záchranné pomoci a jeho osádka předvede žákům, jaké má vybavení a 

možnosti při záchraně lidských životů.  

Březen je jarní měsíc. Tuto známou skutečnost se rozhodl využít  školní parlament a pro 

své spolužáky uspořádat soutěž v psaní poezie na téma JARO. Zástupci školního parlamentu 

práce shromáždili, vyhodnotili a vyhlásili výsledky. Ty jsou následující: 

1. místo Bára Rosická a Hanča Doležalová 6. A 
2. místo Agáta Hrubová 5. A 
3. místo Lenka Chlubnová 4. B 

Tito ocenění získali sladkou odměnu. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_pr%C3%A1v
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kandid%C3%A1t_v%C4%9Bd


Školní parlament vyhlásil na středu 4. dubna „barevný den“. Každý ročník si vylosoval 

jednu barvu. Právě v této předem určené barvě měli přijít žáci daného ročníku ve středu 4. 4. 

do školy. Všichni se pak sešli v tělocvičně, kde společně vytvořili barevný obrazec. Fotografie 

byly pořízeny z galerie nad tělocvičnou a zájemci si je mohou prohlédnout na webu školy. 

 

 

Ve středu 11. dubna proběhla v naší škole pro žáky 7. a 8. ročníků bezplatná přednáška 

společnosti Pobavme se o alkoholu. Smyslem tohoto preventivního programu je otevřít ve 

třídách diskusi na toto téma, seznámit žáky s riziky spojenými s konzumací alkoholu a 

nabídnout jim řešení nebezpečných situací souvisejících s požitím alkoholu. Lekce byla 

naplněna informacemi i krátkými animacemi. Paní lektorka se snažila o zapojení všech 

účastníků a dařilo se jí to velmi dobře. Děti reagovaly na dotazy, vnášely vlastní postřehy a 

zkušenosti.  

Ve čtvrtek 12. 4. proběhla brigáda na sázení stromků na holinách po kalamitách u LD 

Měřín. Osázena byla paseka v lokalitě Mládkov v Pavlínově. Celkem bylo žáky osmého ročníku 

vysázeno 1000 stromků smrku ztepilého. Ve středu 18. 4. se 5. ročník zúčastnil programu 

EVVO „Zakládání a význam zvěřních políček“ při MS Netín. Žáci sázeli topinambury do 

připravených brázd a následně je zahrnovali. V teoretické části se formou pracovních listů 

seznámili se základy fyziologie zvěře, s jejími potřebami a s významem zvěřních políček. 

Celkem osázeli dvě lokality -  Strachovec v Kochánově a Pod Černochovem v Netíně.  

        Mgr. Iva Kolářová 

 



 

 Když Srdcem a Láskou se pracuje, nemůže se stát, že by se mohlo něco pokazit. O 
tom, že to tak je, se mohli přesvědčit návštěvníci „Jarní výstavy“ v neděli 18.3. v Měříně. 
 Venku mrzlo, foukal studený vítr a poletoval sníh, ale v kulturním domě bylo krásné 
jaro. K vidění i zakoupení toho bylo velmi mnoho a za každým prodejním stánkem byly 
tvořivé a šikovné ruce. Výrobky jak s velikonoční tematikou – malované kraslice, pletené 
pomlázky, jarní květiny v květináčích, pletené košíky, tak i jinak zajímavé výrobky – andělské 
obrázky, náramky z korálků, šité oděvy, malované hrníčky, dřevěné misky a mnoho dalšího. 
Během odpoledne slovem provázela i jedna z organizátorek, paní Aneta Aya Hnízdilová, 
byla vyhlášena soutěž o nejlepšího upečeného beránka a jak dospělí návštěvníci, tak i děti, 
si mohli v dílničkách zkusit techniku enkaustiky nebo uplést pomlázku, či nazdobit perníček. 
Zajištěno bylo i občerstvení, káva, limo, toustíky, párek v rohlíku, sladký dezert a luxusní 
makronky. 
 V prostorách salonku probíhaly přednášky. Jsem velmi potěšena a děkuji celému 
organizačnímu týmu, že jsem mohla mít přednášku. Byla „žlučníková“, aktuálně v měsíci 
březnu je nejvíce oslaben žlučník. Posluchači si na reflexní plošce na noze otestovali citlivost 
svého žlučníku, téměř všichni vnímali značnou bolestivost, pak viděli na figurantce kudy 
vede celá dráha žlučníku, naučili se základům metody EFT, aby mohli s negativními 
emocemi, které blokují žlučník, ihned pracovat a v závěru si mohli poslechnout a eventuálně 
i zazpívat léčivou mantru na celý solar plexus, kde se žlučník nachází. 
 Lidé byli velmi milí, vstřícní, usměvaví a v báječném naladění…Ale takoví zkrátka 
Měříňáci jsou. 
 Děkuji všem a jsem ráda, že do Měřína patřím. 
      Libuše Kotoučková – bába porodní, Foto . A.Oulehlová 



Divadelní kukátko DivOchotu 

Koncem měsíce března a začátkem dubna jsme odehráli celkem čtyři představení 
s názvem Tři sestry a Lakomá Barka. Šlo o divadelní zpracování dvou pohádek z knihy Jana 
Wericha Fimfárum. Od začátku jsme chtěli vybrané pohádky pojmout po svém a především 
se vymezit od loutkového zpracování. Postupem času jsme zjistili, že i my toto zpracování 
máme příliš pod kůží a plně se od něj odstřihnout nedokážeme. I přesto věříme, že v našem 
zpracování byl znát náš divochotský rukopis, který si snad dobře notoval s tím werichovským.  

Nejdůležitějším cílem při přípravě představení však bylo, abychom pobavili Vás, naše 
diváky. A pokud se to povedlo a my vám zpříjemnili jeden večer nebo odpoledne, jsme rádi, 
že naše snažení dosáhlo kýženého účinku. Za konečnou podobou představení stojí ale také ti, 
kteří nám pomohli finančně i materiálně. Rádi bychom jim na tomto místě poděkovali.  

Městys Měřín nás podpořil finančně, díky jeho finančnímu daru jsme mohli zakoupit 
divadelní techniku jako výrobník mlhy a potřebná světla. Materiál na výrobu kulis nám 
darovaly firmy HOBBY CENTRUM – Krejčí, s.r.o. a PILA ČÍŽEK s.r.o. S náklady na propagační 
tiskoviny nám pomohla Lisovna plastů, spol. s r.o. a za občerstvení pro diváky ve formě 
zabijačkových pochoutek děkujeme firmě AGRO – Měřín, a.s.  

Zvláštní poděkování patří divákům, kteří navštívili naše představení. Děkujeme za Vaše 
ohlasy a budeme se těšit, že se s Vámi uvidíme i při našem příštím představení.  

Na viděnou na divadle! 

Spolek DivOchot Měřín 

 

 

 

 

 
 

 

 



  



 

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

Kryštof v Měříně 

 
Dovoluji si touto cestou poděkovat pořadatelům tohoto úžasného koncertu. 

Richard Krajčo a skupina Kryštof doslova okouzlili diváky. 

V průběhu více než 3 hodinového koncertu si diváci užili bezprostřední a spontánní 

vystoupení jedné z nejlepších českých kapel.    

 

Díky Vám, 

pořadatelé! 

S úctou   

Ing.Jaroslav Pazdera  

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

pořádá ve dnech 23. a 24.6.2018 

- Králíků, drůbeže, holubů 

- Ukázkové expozice – nutrií, okrasného ptactva, ovcí. 

OBČERSTVENÍ A HOHATÁ TOMBOLA 

OTEVŘENO : SOBOTA 23.ČERVNA 13.00 – 18.00 

   NEDĚLE 24. ČERVNA   8.00 – 16.30 

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ ! 

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

JEDNOTA OREL MĚŘÍN 
 

V sobotu 17. 3. 2018 se uskutečnil v tělocvičně ZŠ orelský florbalový turnaj, kterého 

se zúčastnilo 5 týmů žáků 6. – 7. ročníků a 7 týmů žáků 8. – 9. ročníků. V kategorii mladších 

žáků vybojovali zlato hráči z Telče, stříbro domácí Kluci M (složení: Roman Hnízdil, Michal 

Pažourek, Jan Klíma, Lukáš Klíma, Martin Pešek, Ondřej Svoboda a Petr Vostal) a bronz hráči 

z Okříšek. V kategorii starších žáků se na první příčku probojovali florbalisti z Velké Bíteše, 

na stříbrnou florbalisti z Telče a na bronzovou domácí Pošťáci Měřín (složení: František 

Tranda, Jakub Kundela, Michal Běhůnek, Matěj Plachetský, Mirek Hrnčiřík, Ondřej Svoboda, 

Martin Pešek a Josef Svoboda). Sláva vítězům, čest poraženým!  

      Velké díky patří paní učitelce Sobotkové a Veselé za dobrou organizaci zápasů, 

rozhodčím, také těm, kteří pomohli se zajištěním dozoru a s přípravou svačiny, na kterou se 

všichni hráči již předem moc těší. 

      V neděli 18. 3. 2018 jsme se účastnili měřínské jarní výstavy, kde jsme prezentovali 

jarní výtvory vyrobené na orelském tvoření na faře. Odpoledne si u nás v rámci dílniček 

mohly děti vyrobit velikonoční zápich do květináče. Děkujeme J. Chalupové a šikovným 

pomocnicím! 



      Koncem března jsme ukončili pro tento školní rok cvičení ORLA pro školní děti a 

cvičení pro rodiče s dětmi.  Na ukončení sezóny jsme se tradičně sešli v hojném počtu 

v Blízkově U Harryho, opekli jsme párky a popovídali si. 

      24. 4. si děti na faře pod vedením P. Urbánkové nazdobily batohy. 

 

PLÁNUJEME: 

• Večerní stezku Měřínem s úkoly v pátek 1. 6. 2018 od 19.00 h. Více informací 

sledujte na plakátcích. 

 

• Letní orelský tábor v Červené Řečici 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. 

Ludmila Chlubnová 

 

 

 

 

                         

 

 

 
 

 

 



Kolpingova rodina Měřín 
letos slaví 25 let 

 
Na konec února jsme měli naplánován společenský večer 

v místním kulturním domě. Na akci dorazili kromě mnoha 

členů, kteří se už rozběhli do světa, také zástupci 

z centrálního svazu Kolpingova díla se svými rodinami i 

přátelé z KR Zadní Zhořec, KR Žďár nad Sázavou a z KR 

Velká Bíteš.  Celý večer byl zamýšlen jako setkání přátel a bývalých aktivních členů, nálada 

byla skvělá a tak se celá akce celkem vydařila. Následující den se konala mše za členy a 

příznivce KR, a při ní byl požehnán nový prapor Kolpingovy rodiny Měřín, opět za přítomnosti 

vzácné návštěvy – centrálního sekretáře Libora Havlíka. Po ní následovala v Kulturním domě 

valná hromada, kde jsme pod dozorem z „nejvyšších míst“ likvidovali zbytky svíčkové z plesu 

a krom toho zvolili nového sekretáře a dva další členy představenstva KR. Novým sekretářem 

se stala Ing. Iva Chalupová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazar dětského ošacení a sportovních potřeb,  spojený se sbírkou šatstva pro Diakonii 

Broumov je za námi a velké poděkování patří všem ženám, které se o akci staraly. 

Besídka ke Dni matek  13.5.  Děti z hudebně dramatického kroužku se již připravují na druhou 

květnovou neděli. Se svým programem se budou snažit poděkovat svým maminkám a 

babičkám za celoroční péči.  Besídka se uskuteční ve velkém sále na místní faře. Po skončení 

besídky následuje tradiční posezení. 

Letní tábor s Kolpingem Přihlášky na letní tábor pro sedmdesát dětí byly rozebrány během 

týdne. Je nám všem velmi líto, ale počet dětí, které jedou na tábor nelze navyšovat, 

především kvůli bezpečnosti dětí a také kvůli kapacitě hotelového zařízení. Dalším zájemcům 

nezbývá než počkat jestli se někdo neodhlásí. 



Farní okénko 

 

Vážení spoluobčané,  

V jedné škole dostaly děti otázku: Děti, v čem je vaše maminka nejlepší? Po chvíli zaznívaly 

různé odpovědi. Jedno dítě říká: Moje maminka je nejlepší v tom, že umí upéct výborné 

koláče. Jiné říká: Moje maminka má tak krásný hlas, že když zpívá, lidé se u našeho domu 

zastavují a poslouchají. Další říká: Moje maminka umí ušít krásné šaty, podívejte se na mě. 

Tak se v odpovědi vystřídaly všechny děti. Každé dítě vidělo na své mamince něco 

výjimečného, co určitě jiná máma neumí. Poslední chlapec dlouho mlčel. Ostatní děti ho 

povzbuzovaly. Po chvíli řekl: Nevím, v čem je moje maminka nejlepší, ale je s ní moc dobře.  

Maminky starší i mladší, ke Svátku matek, Vám přeji, aby vaše děti viděly ve vás toho 

nejlepšího člověka. Přeji, abyste i od svých dětí slyšeli to nejlepší ohodnocení. Maminko, mně 

je s tebou moc dobře.  

Má matka byla nejkrásnější ženou, 
jakou jsem kdy spatřil… 
Za vše, čím jsem, dlužím své matce… 
Svůj životní úspěch přičítám 
morálnímu, intelektuálnímu a fyzickému vzdělání, 
kterého se mi od ní dostalo. (George Washington) 

 

Záznamy v kronikách  

Z vody a z Ducha svatého byli znovuzrození: Jakub Stejskal z Měřína, Anežka Řezníčková 

z Měřína, Michaela Mikysková z Měřína.    

Křtem se stáváme Božími dětmi a vstupujeme do Boží rodiny – církve, máme před sebou velký 

cíl, společenství s Bohem, a to i věčně. Především rodiče a kmotři doprovází děti na jejich 

cestě víry.  

Na společnou cestu životem vykročili: Jaroslav Uchytil z Horních Radslavic a Lucie Černá 

z Měřína.  Přejeme, aby Bůh žehnal cestě všech, kdo vstoupili na společnou cestu životem.  

Ve víře ve věčný život a naději na setkání jsme se rozloučili s: Zdeňkem Henešem z Měřína, 

Jaroslavem Haláskem z Blízkova, Metodějem Peroutkou z Nového Města na Moravě, Karlem 

Fialou z Měřína, Karlem Benáčkem z Nové Zhoři, Aloisem Hájkem z Měřína, Karlem 

Dobrovolným z Pavlínova, Josefem Bendou z Černé.  

Modlitbou doprovázíme naše zemřelé na věčnost.   

 

 



Připravujeme:  

Velkou část měsíce května budeme ještě slavit dobu velikonoční. Připomínáme si velké 

události umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Učíme se velikonoční události prožívat každý 

den. Tato doba končí Slavností Seslání Ducha svatého 20. května.  

Celý měsíc květen máme před očima také Matku Boží Pannu Marii. Tento měsíc je spojen 

s májovými pobožnostmi, které budou vždy před večerní mši svatou a v neděli večer. Poslední 

neděli budeme, již tradičně, slavit májovou pobožnost u kaple Panny Marie ve Valše. Začátek 

bude v 16 hodin. Součástí je i posezení při opékání špekáčků.  

Počátkem května odjíždí skupinka farníků na pouť do Říma. Navštívíme nejen Řím, ale také 

Padovu, která je spojena se životem sv. Antonína, dále přímořské Nettuno spojené se životem 

světice Marie Goretti, Subiaco, spojené se životní duchovní dráhou sv. Benedikta a Florencii.  

13. května oslavíme na faře Den matek.  

Poslední neděli v květnu přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání. Děkujeme rodičům za 

rozhodnutí přivádět děti k Boží hostině.   

První neděli v červnu budeme slavit Boží Tělo s průvodem po Měříně. Tato slavnost je pro 

věřící lidi vyznáním víry.   

Poutní slavnost sv. Jana Křtitele bude 24. června. Bohoslužby v obvyklý čas. Hostem poutě 

bude kanovník Mons. Václav Slouk.  

Opravy objektů: V současné době byla zahájena rekonstrukce fresek v kapli Panny Marie. 

Fresky byly objeveny při generální rekonstrukci kaple. Fresky pochází od malíře Tepera. 

Obnova bude hrazena z fondů ministerstva zemědělství, úřadu Městyse a farnosti. Po této 

opravě bude kaple, vedle kostela, významnou kulturní památkou, se kterou se můžeme 

pochlubit.  

                                                                                               Všem přejeme požehnaný čas.                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                              Kněží Měřínské farnosti  
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47. ročník 

Start a cíl: v sobotu 2.6.2018, (100 km start v pátek 1.6.), fotbalový areál TJ Jiskra Měřín                           

Prezence: pěší turisté:  7.00 –   9.00 hod., trasa 100 km – start 1.6.2018 v 19.00 – 21.00 hod. 
   cykloturisté:  8.00 – 10.00 hod. 
Na startu obdrží každý účastník mapku a popis trasy.  
Doporučujeme turistické mapy edice KČT č. 79 Jihlavsko a č. 84 Velkomeziříčsko,  
pro cyklotrasy 65 km, 85 km a 100 km i mapu č. 21 z edice cykloturistických map KČT. 

Trasy pro pěší turisty: 
  7 km: Měřín, památný kámen, Králův kopec, Měřín 
15 km: Měřín, Stránecká Zhoř, Frankův Zhořec, Otín, Geršov, Měřín 
25 km: Měřín, Stránecká Zhoř, Frankův Zhořec, Otín, Geršov,  Pavlínov, U Buku, Brodek, rozc., Chlumek, Měřín 
35 km: Měřín, Stránecká Zhoř, Frankův Zhořec, Uhřínov, Horní Heřmanice, Horní Radslavice, Zátiší, Kamenice,  
            Kamenička, Chlumek, Měřín 
50 km: Měřín, Stránecká Zhoř, Frankův Zhořec, Uhřínov, Horní Heřmanice, Horní Radslavice, Zátiší, Kouty, Dolní  
            Smrčné, Rokštejn, Vržanov, Kamenice, Kamenička, Chlumek, Měřín 
100 km: Měřín, Blízkov, Dědkovská hora, Kyjov, Havlina, Rudolec, Matějov, Holetín, Nové Veselí, Rendlíček, Kotlasy,  
            Radostín, Netín, Blízkov, Měřín + trasa na 50 km 

Cyklotrasy: 
25 km: Měřín, Geršov, Svatoslav, Zátiší, Chlumek, Měřín 
45 km: Měřín, Geršov, Svatoslav, Zátiší, Radošov, Horní Smrčné, Bítovčice, Luka nad Jihlavou, Vysoké Studnice,  
            Věžnice, Nadějov, Jersín, Měřín 
65 km: Měřín, Geršov, Pavlínov, Svatoslav, Zátiší, Čechtín, Červená Lhota, Přibyslavice, Číchov, Bransouze,  
            Panská Lhota, Rokštejn, Bítovčice, Luka nad Jihlavou, Vysoké Studnice, Věžnice, Nadějov, Jersín, Měřín 
85 km: Měřín, Geršov, Pavlínov, Svatoslav, Benetice, Trnava, Ptáčov, Třebíč, Sokolí, Petrovice, Přibyslavice, Číchov,   
            Bransouze, Panská Lhota, Rokštejn, Bítovčice, Luka nad Jihlavou, Vysoké Studnice, Věžnice, Nadějov,    
            Jersín, Měřín 
100 km: Měřín, Geršov, Pavlínov, Svatoslav, Benetice, Trnava, Ptáčov, Třebíč, Slavice, Mastník, Stařeč,   
            Čechočovice,  Krahulov, Sokolí, Petrovice, Přibyslavice, Číchov, Bransouze, Panská Lhota, Rokštejn, 
            Bítovčice, Luka nad Jihlavou, Vysoké Studnice, Věžnice, Nadějov, Jersín, Měřín 
MTB 65 km: Měřín, Pustina, Frankův Zhořec, Šeborov, Uhřínov, Nový Telečkov, Hroznatín, Přeckov, Trnava, 
            Ptáčov, Třebíč, Okřešice, Čechtín, Zátiší, Pavlínov, Otín, Měřín 

Startovné:  pěší trasy 50 km a 100 km a cyklotrasy 65 km, 85 km a 100 km ………………………...….…30 Kč  
  pěší trasa 35 km, cyklotrasa 45 km, MTB trasa ….……………………………………………… 20 Kč 
      pěší trasy 7 km, 15 km a 25 km a cyklotrasa 25 km………….…………………………………..10 Kč  
  členové KČT (po předložení průkazu KČT)…………………………………………………..sleva 50% 

Občerstvení zabezpečeno na trasách (v restauracích a krčmách) a v cíli. 

Bližší informace: lze získat na www.merinska50.cz, e-mailové adrese: jcf@seznam.cz a telefonu 
602 129 021 
Pochod se koná za každého počasí, každý účastník jde na vlastní nebezpečí, děti do15 let v doprovodu osoby  
starší 18 let.  
V cíli obdrží každý účastník diplom za účast a razítko. 

http://www.merinska50.cz/
mailto:jcf@seznam.cz


Měřínská padesátka je pořádána s podporou městyse Měřína, Základní školy Měřín a České unie spor 


