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RADNICE 

Vážení spoluobčané, 

 máme tu opět adventní čas a s ním nejkrásnější svátky v roce. Letošní Vánoce asi 
nebudou takové, jaké je známe z minulých let, ale moc bych si přál, abychom v tomto 
adventním čase dokázali zapomenout na běžné problémy i na komplikace spojené s pandemií. 
Využijme tohoto období na trávení více času v rodinném kruhu, svých blízkých a přátel.  Ať 
Vás tyto krásné okamžiky posilují natolik, abyste z nich mohli čerpat i v dobách, které třeba 
nebudou tak příjemné, jako právě v posledních letech.  
 K období adventu se váže spousta pranostik, třeba k svátku svaté Barbory, který je 
spojený s řezáním barborek: „Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, urodí 
se hojně ovoce v budoucím roce“. Ke sněhu se také vztahují další pranostiky: „O svaté 
Barboře ležívá sníh na dvoře“ nebo „Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent“. 
Bílé Vánoce by se jistě líbily nejen dětem. 
 Téměř v celém letošním roce nebylo možno uspořádat mnoho připravených kulturních 
akcí, na které jsme byli běžně zvyklí. Bohužel i v měsíci listopadu a prosinci tomu nebude jinak. 
Členové kulturní komise se velmi snažili, aby Vám mohli zpříjemnit vánoční čas a patří jim za 
to velký dík. Neklesejme na mysli a věřme, že časem, trpělivostí a odpovědným přístupem 
nás všech se život opět vrátí do normálu a budeme se setkávat v kinech, divadlech a 
kulturních akcích, zpívat, sportovat, tancovat a normálně chodit do škol a zaměstnání. Buďme 
štědří k těm, kteří neměli tolik štěstí jako my, úsměv a hezké slovo přece nic nestojí. 
 Kdo přemýšlí o vhodném vánočním dárku pro své příbuzné a přátele, může jim udělat 
radost zakoupením knihy s mnoha fotografiemi nazvanou „Měřín a Pustina v proměnách 
času“. Knihy jsou k dostání na Úřadu městyse Měřína. 
 Chtěl bych touto cestou poděkovat především všem lidem, kteří bojují v nemocnicích 
a zdravotních zařízeních za záchranu lidských životů, a také těm, kteří pracují v oblasti 
prevence, při testování, očkování, trasování a dalších nezbytných úkonech pro zvládnutí 
epidemiologické situace. Za celoroční práci pro obec patří samozřejmě poděkování také 
radním, zastupitelům, pracovníkům úřadu a obce, členům komisí a výborů, pracovníkům 
příspěvkových organizací, spolkům a zejména hasičům. 
 Přesto i v tomto vánočním čase si neodpustím připomenutí všem majitelům vozidel, 
aby parkovali na vlastních pozemcích, neboť svým nezodpovědným stáním na místních 
komunikacích a zeleni blokují bezpečný průjezd, průchod a zejména zimní údržbu. Nehledě 
na to, že mnohdy poškozují veřejné prostranství a opravené chodníky. Zpozorněte při 
parkování vozidel na místech označených parkovacími hodinami, kde je omezena doba stání 
na jednu hodinu za účelem vykonání nákupů, pochůzek apod. Jedná se o prostřední část 
parkoviště u kašny, před restaurací směrem k základní škole a u autobusových zastávek. 

Do nového roku Vám všem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a stálý optimismus.
            

Ing. Jiří Servít 
        starosta 
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Výpis z jednání č. 16 Rady městyse Měřín konané dne 13.10.2021 
 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM provedla místní šetření ve věci žádosti p. ….. o prodloužení chodníku podél II/602 
z Měřína až po jeho provozovnu. 
 

3. RMM provedla místní šetření o dopravní situaci na ulici Otínská na základě stížnosti 
občanů bydlících na této ulici. RMM rozhodla objednat projektovou dokumentaci k řešení 
dopravní situace na ulici Otínská. 
 

4. RMM projednala cenovou kalkulaci č. CK-R 29/2021 – MĚSTYS MĚŘÍN na Radar RMR – 2, 
který by byl umístěn na ulici Otínská. RMM rozhodla vyčkat s objednáním radaru až po 
vypracování projektové dokumentace. 
 

5. RMM projednala výzvu Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké 
Meziříčí k zápisu 2 staveb, které jsou na pozemcích městyse Měřín na ulici Zarybník. Při 
revizi provedené katastrálním úřadem bylo zjištěno, že stavby byly v roce 1986 zaměřeny, 
ale nebyly zapsány do katastru nemovitostí. RMM rozhodla vyzvat majitele přilehlých 
nemovitých věcí k tomu, aby si požádali o jejich odkup. 
 

6. RMM vzala na vědomí Oznámení o zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím 
dokončením – D1 Modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín. Změna 
spočívá v prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu pandemie COVID. RMM rozhodla 
s prodloužením termínu souhlasit. 
 

7. RMM schvaluje Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy mezi městysem Měřín a Spolkem 
DivOchot Měřín. Divochot z.s. vrací celou dotaci na rok 2020 ve výši 6.000,- Kč. RMM 
rozhodla s vrácením souhlasit. 
 

8. RMM rozhodla souhlasit s podáním žádosti na uzavírku silnice od Náměstí směrem na 
Otín na akce Rozsvěcení vánočního stromečku 28.11.2021 a Vánoční řemeslné trhy 
5.12.2021. 
 

9. RMM stanovila termín otevírání obálek – CAS (cisternová automobilová stříkačka) na 
3.11.2021 v 10:00 hod. a současně jmenovala komisi pro otevírání obálek: Ing. Jiří Servít, 
Ing. Jaroslav Pazdera, Michal Štoček, Ing. Josef Krčál 
 

10. RMM projednala Návrh dohody předložený firmou AGRO Měřín o mimořádné zvýšení 
pachtovného za pozemky propachtované od městyse Měřín o 1.000,-Kč /ha za rok 2021. 
Zvýšení činí za všechny pozemky celkem 47.920,- Kč. RMM rozhodla se zvýšením 
pachtovného souhlasit. 
 

11. RMM projednala Protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku 
výkonu matriční činnosti u městyse Měřín. Kontrolu provedl Městský úřad Velké Meziříčí, 
odbor správní. Závěr protokolu: Kontrolou nebyly shledány žádné závady. 
RMM vyslovuje poděkování zaměstnancům městyse Měřín za bezchybně provedenou práci. 
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12. RMM projednala žádost p. ….. o koupi pozemku 8 m2 ve vlastnictví městyse Měřín na 
ulici Blízkovská. RMM rozhodla postoupit žádost na příští jednání ZMM.   
 

13. RMM projednala žádost p. ….. o koupi pozemku ve vlastnictví městyse Měřín dle 
přiloženého GP8 263-111/2021 6 m2 v k.ú. Pustina u Měřína. RMM rozhodla postoupit 
žádost na příští jednání ZMM. 
 

14. RMM projednala Smlouvu o nájmu nemovitosti mezi TextilEco a.s. a městysem Měřín o 
umístění výdejního boxu Penguin Box. RMM rozhodla pověřit Mgr. Matějíčka 
připomínkováním smlouvy. 
 

15. RMM projednala cenovou nabídku Ing. Zvědělíka na ošetření veřejné zeleně městyse 
Měřín. RMM rozhodla nabídku přijmout. 
 

16. RMM projednala nabídku firmy Ivana Tužinská, s.r.o. na administraci žádosti dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt výstavby technické infrastruktury „7TI Měřín“ na 
7 rodinných domů v lokalitě Pustina za cenu 46.000,- Kč + DPH. RMM rozhodla nabídku 
přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

Výpis z jednání č. 17 Rady městyse Měřín konané dne 26.10.2021 
 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala žádost p. ….., o koupi části pozemku, který je ve vlastnictví městyse 
Měřín. Na části tohoto pozemku má postavenou kůlnu, plocha odhadem do 10 m2. RMM 
rozhodla provést místní šetření. 
 

3. RMM vzala na vědomí Oznámení Krajského úřadu Kraje Vysočina o „Zahájení kontroly 
výkonu přenesené působnosti na úseku střetu zájmů vybraných funkcionářů.“ Byli vybráni 
Ing. Servít, Ing. Pazdera, A. Oulehlová a Mgr. Matějíček. Kontrola je naplánována na pondělí 
8.11.2021 od 10:00 na radnici.  
 

4. RMM projednala nabídku p. Markéty Kláry Tužinské, Jihlava, na zpracování studie 
proveditelnosti projektu na akci „ZŠ Měřín - stavební úpravy a vybavení učeben“ za cenu 
50.000,- Kč. Předpokládaná investice do této akce je cca 4,9 mil celkem. RMM rozhodla 
nabídku přijmout. 
 

5. RMM projednala nabídku firmy RPA Dotace, s.r.o. Brno na akci „Pustina-víceúčelové 
hřiště“. Zpracování žádosti 25.000,-+ DPH = 30.250,-Kč + Odměna ze získané dotace 4% 
z dotace + DPH = 4.84 % 
RMM rozhodla nabídku nepřijmout. 
 

6. RMM projednala nabídku firmy RPA Dotace, s.r.o. Brno na tutéž akci uvedenou v bodě 4. 
Studie proveditelnosti 20.000,- +DPH 21% = 24.200,-Kč + 15.000,- v případě evropské 
dotace nebo + 4.000,- v případě národní dotace. Vypracování žádosti o dotaci, odměna 4% 
+ DPH ze získané dotace. Dotace na ZŠ a MŠ z nového IROP. RMM pověřila starostu dalším 
jednáním. 
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7. RMM projednala nabídku p. Česlava Veselého na činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP) na stavební akci „Sklad techniky a 
zpevněné komunikace Měřín“ za cenu 32.000,- Kč. RMM rozhodla nabídku přijmout a 
pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

8. RMM vzala na vědomí oznámení z Uno society, s.r.o. o tom, že nemůžou opakovaně 
podat žádost o dotaci na projekt “Odstavná a manipulační plocha Zarybník“, protože tento 
podprogram nebyl na letošek vyhlášen. Budou hledat další možnosti získání dotace pro 
tento projekt. 
 

9. RMM vzala na vědomí oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Územního 
plánu obce Kamenice, které se bude konat 7.12.2021 od 17:00 v Kamenici. 
 

10. RMM vzala na vědomí Protokol o jednání soudu ve věci odstranění stavby bývalé herny 
vedle Hasičské zbrojnice. Stavba je ve vlastnictví p. …...  Soudce vyslovil předběžný názor, že 
stavba by měla být odstraněna. Jedna z možných variant je, že městys Měřín získá od p. ….. 
tuto stavbu bezplatně a na vlastní náklady zajistí její odstranění. Městys Měřín zastupovala 
na základě plné moci Mgr. Sklenářová. Další jednání soudu bylo stanoveno na 10.11.2021. 
RMM rozhodla předložit tento Protokol o jednání soudu k projednání na ZMM 3.11.2021. 
 

11. RMM projednala návrh předložený Krajem Vysočina na „Smlouvu o spolupráci při 
tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje Vysočina.“ RMM rozhodla návrh 
přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

12. RMM projednala žádost p. ….. o pronájem plochy na pouť 2022. RMM pověřila 
místostarostu sdělit žadateli, že na akci bude vyhlášeno výběrové řízení a žadatel bude o 
tomto včas informován. 
 

13. RMM projednala objednávky nájmů KD: 
RMM rozhodla s nájmem 
souhlasit. 
 

14. RMM projednala žádost o stanovisko a souhlas se stavbou „Vodovodní a kanalizační 
přípojka parc. č. 510, Měřín“ RMM rozhodla s žádostí souhlasit za podmínky, že komunikace 
bude uvedena do původního stavu v šířce asfaltové plochy 4m. 
 

15. RMM schválila Výroční zprávu o činnosti ZŠ Měřín pro rok 2020/2021.  
 

16. RMM vzala na vědomí vyhlášku č. 375/2021 Sb., „o změně sazby základní náhrady za 
používání silničních motorových vozidel a stravného.“ s účinností od 19.10.2021.  
17. RMM projednala nabídku firmy Bonita Group Service s.r.o, Drásov na akci „hřiště 
Pustina“. RMM pověřila starostu dalším jednáním. 
 

18. RMM vzala na vědomí rozhodnutí povolení změny stavby před dokončením „D1 
Modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín.“ 
 

Objednávky KD :  

2022-04-23 KČT Měřín- taneční zábava 
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19. RMM projednala a schválila smlouvu o nájmu nemovitosti mezi městysem Měřín a 
firmou TextilEco a.s., Praha, ke které byly zaslány připomínky Mgr. Matějíčka. 
 

20. RMM projednala a schválila Příkazní smlouvu č. 11/2021 mezi městysem Měřín a Ing. 
Hanou Veselou, Žďár na Sázavou na akci „Obnova místních komunikací ul. Černická a 
Zarybník“. 
 

USNESENÍ č.   5/2021 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 3.11.2021 v 17.00 

hodin 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM): 

 
I. SCHVALUJE: 
1. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 5/2021. 
2. Program jednání ZMM 5/2021. 
3. Volbu nového člena kontrolního výboru. 
4. Prodej pozemků na ulici Blízkovská p. č. 833/5 v k.ú. Měřín o celkové výměře 10 m2, 

p. č. 833/1 v k.ú. Měřín o celkové výměře 28 m2, p. č. 976/2 v k.ú. Měřín o celkové 
výměře 32 m2, p. č. 976/3 v k.ú. Měřín o celkové výměře 21 m2, p. č. 976/4 v k.ú. 
Měřín o celkové výměře 8 m2. 

5. Prodej pozemků v Pustině p. č. 226/12 o celkové výměře 3 m2 v k.ú. Pustina u 
Měřína, p. č. 226/13 o celkové výměře 2 m2 v k.ú. Pustina u Měřína a p. č. 226/14 o 
celkové výměře 1 m2 v k.ú. Pustina u Měřína. 

6. Cenu pozemku parc.č. 187/58 v k.ú. Měřín bez DPH. 
7. Přijetí daru od Kraje Vysočina městysu Měřín pod chodníky na ulicích Brněnská a 

Blízkovská. 
8. Vyvěšení záměru darování pozemků Kraji Vysočina v k.ú. Měřín a Pustina – vedle 

chodníku. 
9. Přijetí daru od Kraje Vysočina městysu Měřín pod chodníky v Pustině. 
10. Dodatek č. 1 ke SOD č. 11/2020 mezi městysem Měřín a firmou Stylstav Křižanov na 

akci „Místo aktivního a pasivního odpočinku – Balinka.“ 
11. Nákup nemovité věci na p. č. 419/1 po geometrickém zaměření. 
12. Obecně závazná vyhláška č.3/2021 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku na veřejných prostranstvích, která reguluje užívání zábavné pyrotechniky. 
13. Obecně závaznou vyhlášku městyse Měřín č.2/2021 o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství. 
14. Cenovou nabídku na projektovou dokumentaci změny trasy cyklostezky. 
15. Aktualizaci strategického rozvojového dokumentu do roku 2025. 
16. Dohody o provedení práce mezi městysem Měřín a zastupiteli.  
17. Rozpočtové opatření 6/2021/5ZM ze dne 3.11.2021 ve výši 4.154.720,- Kč. 
18. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 459/1 v k.ú. Měřín dle GP č. 1387-238/2021. 
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II. BERE NA VĚDOMÍ: 
1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva městyse Měřín. 
2. Zprávu z jednání Rady městyse Měřín. 
3. Zprávu kontrolního výboru. 
4. Zprávu finančního výboru. 
5. Zprávu výboru pro výstavbu a rozvoj. 
6. Ukončení člena kontrolního výboru. 

 

III. REVOKUJE: 
1. ZMM revokuje usnesení č. ZMM I.3 ze 4. zasedání ze dne 8.9.2021 

 

IV. POVĚŘUJE: 
1. Právní zástupkyni městyse Mgr. Sklenářovou jednáním o možnosti uzavření darovací 

smlouvy na nemovitou věc na p. č. 83/4. 
2. Starostu podáním žádosti o dotace z programu MMR 117D8210 „Podpora obnovy a 

rozvoje venkova“ na následující akce:  
- Víceúčelové hřiště Pustina 
- Stavební úpravy a modernizace Základní školy Měřín 
- Opravy místních komunikací ulic Černická a Zarybník 
- Sportoviště s umělým povrchem u Základní školy Měřín 
3. Starostu podáním žádostí o dotaci z MFČR, SFDI, IROP, SFŽP, MAS Most, SZIF po 

vyhlášení výzev na rok 2022. 
4. Starostu městyse k vydání rozhodnutí o výběru dodavatele KOBIT, spol. s r.o. 
5. Starostu městyse k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem KOBIT, spol. s r.o. 

 
Výpis z jednání č. 18 Rady městyse Měřín konané dne 10.11.2021 

 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM provedla místní šetření na základě žádosti p. ….. o koupi části pozemku 1294/2 
v k.ú. Měřín, který je ve vlastnictví městyse Měřín. Na části tohoto pozemku má postavenou 
kůlnu, plocha odhadem do 10 m2. RMM rozhodla vyzvat žadatele k dodání geometrického 
zaměření pozemku potřebnému k následnému zveřejnění záměru prodeje pozemku. 
 

3. RMM projednala Dodatek č.1. ke smlouvě o provozu mapového portálu GObec, ve 
kterém poskytovatel firma GPlus s.r.o., Sezemice navrhuje zvýšit poplatek z 1.300,- Kč na 
1.900,- Kč/měsíc. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu podpisem dodatku. 
 

4. RMM projednala znění smlouvy o zřízení věcného břemene s EG.D, a.s. na položení 
kabelů NN a příslušenství na pozemku 445/1. RMM rozhodla se zněním smlouvy souhlasit a 
pověřuje starostu podpisem dodatku. 
 

5. RMM projednala žádost p. ….. o koupi pozemku p.č. 187/57 (300 m2). RMM rozhodla 
zveřejnit záměr prodeje pozemku a postoupit žádost k projednání ZMM. 
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6. RMM vzala na vědomí Rozhodnutí KÚ kraje Vysočina, kterým se povoluje spolku 
Hamerský potok, z.s. Jindřichův Hradec výjimku ze zákazu chytání vyjmenovaných 
chráněných živočichů na části území Kraje Vysočina. 
 

7. RMM vzala na vědomí 3 návrhy na změnu územního plánu městyse Měřína v lokalitě Ve 
Vrbí, které podali vlastníci pozemků. RMM rozhodla postoupit žádosti pořizovateli 
územního plánu. 
 

8. RMM projednala fakturu od p. Tužinské Ivany za vícepráce na akci: Rozšíření kapacity MŠ 
Měřín v ceně 45.980,-Kč vč. DPH. Jedná se o kontrolu fakturace, vypořádání dotazů a 
připomínek CRR. RMM rozhodla proplatit fakturu a ukončit kontrolu požadovaných 
dokumentů. 
 

9.  
RMM rozhodla s nájmem 
souhlasit. 
 

 

10. RMM projednala žádost p. ….. o skácení stromů na ul. Družstevní. RMM rozhodla 
požádat úřad městyse o skácení. 
 

11. RMM projednala žádost o odměnu paní ředitelce ZŠ Měřín za zajištění vybavení do nové 
přístavby školy a za přípravu projektu Šablony III. RMM rozhodla odměnu schválit. 
 

12. RMM projednala nabídku od firmy PL Building na TDI pro stavbu Měřín, skladovací hala, 
zpevněná plocha za cenu 124.630,-Kč. Předpokládaná cena stavby je 6 mil Kč. RMM 
rozhodla s nabídkou souhlasit. 
 

13. RMM rozhodla provést místní šetření ve věci označení cesty k fotbalovému hřišti.  
 

14. RMM projednala nabídku firmy Munipolis s.r.o. na zřízení mobilního rozhlasu. RMM 
rozhodla nabídku nepřijmout.   
 

 

Spolek DivOchot Měřín děkuje svým příznivcům za podporu a přeje všem kouzelné 

Vánoce a rok 2022 plný zdraví a lásky. 

 

 
 
 
 
 

Objednávky KD :  

2022-03-26 Oslava 
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KNIHOVNA 

Již v minulém zpravodaji jste si mohli přečíst zprávu o vítězství naší knihovny v soutěžní 

akci Odlož mobil v knihovně. Oficiální vyhlášení proběhlo až po uzávěrce minulého čísla, proto 

mi ještě dovolte krátké ohlednutí za touto akcí. Absolutním vítězem se stala třebíčská 

knihovna s 260 vybranými telefony, u nás se jich vybralo 159, což je obdivuhodný počet a 

první místo ve své kategorii jsme dostali opravdu zaslouženě.  

Na www stránkách a facebookovém profilu knihovny máte stále možnost vyplnit krátký 

anonymní dotazník, kde uvítám i Vaše knižní tipy nebo připomínky k fungování knihovny. Pár 

tipů na knihy se už sešlo, takže se už brzy můžete těšit na novinky, které vybrali sami čtenáři. 

Děkuji také za vaše podněty a věřte, že se pokusím všem vyhovět. 

 

V předvánočním čase je v knihovně docela živo. Je mi potěšením, že jsem mohla 

uspořádat vánoční výstavu dlouholeté a stálé čtenářky naší knihovny paní Stanislavy 

Řezníčkové. Čtení a drátkování jsou její dva velké koníčky, což dokládají i její slova "když 

nečtu, drátkuju". Nechte se zlákat a zajděte do knihovny podívat se na krásnou ruční práci, 

potěšit sebe nebo své blízké koupí některého z vystavených výrobků. Nezapomeňte vzít i děti, 

pro ty je v knihovně nachystaná Adventní šifrovačka, takže zatímco Vy budete vybírat, Vaše 

děti mohou vyzkoušet dešifrovat tajné heslo a získat tak i malou odměnu. 
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Ve středu 15.12.2021 bude také spuštěna Vánoční soutěž, kdy, stejně jako v loňském 

roce, budete hádat podle audio ukázky knihu, ze které je čtená pasáž. Výhru do soutěže 

věnovala firma Efko Nové Veselí, tentokrát to bude společenská hra s názvem Hvězda 

večírku. Protože se jedná spíše o hru pro dospělé, kniha, ze které budeme tentokrát hádat, je 

určena také dospělým čtenářům a už teď mohu prozradit, že je to kniha českého autora. 

Samotnou ukázku a další nápovědy si poslechněte na facebookovém profilu knihovny. 

 

 

Novinky 

Novinky tentokrát nedělím podle cílové skupiny, jedná se o knihy, o které si napsali 

sami čtenáři, budou se líbit i Vám? 

Hned dva tipy se sešly na žánr fantasy a pravda, nejedná se o 

žádné žhavé novinky, spíš už jsou to takové evergreeny tohoto žánru. 

Sedmidílný cyklus Letopisy Narnie od C. S. Lewise poprvé vycházel v 

letech 1950 - 1956, ale příběh několika dětí, které jsou evakuovány za 

druhé světové války z Londýna na venkov a shodou náhod se dostávají 

do fantastické země Narnie, dokáže oslovit stále nové generace dětí. 

Další fantasy ságou je Zaklínač od polského spisovatele Andrzeje 

Sapkowského. Stejně jako Letopisy Narnie se i Zaklínač dočkal 

filmového zpracování a pronikl také do světa videoher, navíc jeho 

příběh můžete rozehrát i jako karetní a deskovou hru, skalní fanoušci 

ale nedají dopustit na knihy.  
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Další tituly jsou trochu z jiného soudku. Nakladatelství Absynt vydává světovou 

reportážní literaturu, jednou z takovýchto knih je Nebe patří nám autora Brendana I. 

Koernerea a najdete zde mozaiku těch nejtypičtějších i nejbizarnějších únosů letadel v USA. 

V USA zůstaneme i s další knihou Můj příběh od Michelle Obamové, 

bývalé první dámy Spojených států amerických. 

Co se týče literárního žánru, v anketě jste nejvíce preferovali 

romány a zde jsou Vaše tipy. Spisovatelku Markétu Lukášovou už 

čtenářům není třeba představovat, kdo našel zalíbení v jejích 

knihách, může se těšit na letošní novinku Majonéza k snídani. 

Naopak zooložka a spisovatelka Delia Owens představí svou prvotinu 

Kde zpívají raci, ve které se mísí líčení překrásné přírody, příběh 

dospívající dívky a záhadná vražda.  

Výběr čtiva je pestrý, ale troufám si vyslovit i přání, aby se příští rok stala knihovna 

nejen místem pro výběr knih, ale také místem setkávání. Pokud i Vy něco vyrábíte nebo 

sbíráte a lákalo by Vás mít výstavu v knihovně, neváhejte se mi ozvat, určitě se domluvíme. 

Naposledy se letos v knihovně potkáme 30.12.2021 v obvyklém čase, prvním 

půjčovním dnem v roce 2022 bude čtvrtek 6. ledna. 

Přeji Vám všem hezké adventní dny, krásné Vánoce a do nového roku přeji hodně zdraví, 

lásky, pohody, kolem Vás dobré lidi a ke čtení dobré knihy.         Lucie Čížková 
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Neznámá rytina P. Marie 
 

V archivu muzea ve Velkém Meziříčí jsou uloženy 

otisky rytin malíře a mědirytce Jana Strčanovského, rodáka z Velkého Meziříčí (*1747 +1814). 

Mezi těmito rytinami je pod č. 174/I./9 uložen otisk rytiny P. Marie od neznámého autora o 

rozměru 26,08 x 16,8 cm. V dolní části rytiny je zapsáno pravděpodobné místo zavěšení 

oltářního obrazu, který sloužil jako předloha ke vzniku této rytiny, tedy Měřín německy 

Wollein. O časovém vzniku rytiny a rytci však není žádný záznam. Další informaci mohou 

k rytině poskytnout dva znaky rodů, umístěné ve spodní části rytiny. Vlevo je znázorněna část 

erbu šlechtického rodu Collalto et San Salvatore. Vpravo je vyryta část erbu šlechtického rodu 

Starhembergů. Zde je tedy možný začátek pátrání po časovém období vzniku této rytiny, 

která je přílohou článku. 

Pátrání nás zavádí ke jménu Antonín Rombald I., jehož rodu patří znak na levé dolní 

straně rytiny. Antonín Rombald I. se narodil 9. března 1681 na starobylém rodovém sídle San 

Salvatore v severní Itálii. Studoval na jezuitské koleji v Brescii. Jeho otec Vinciguera Collalto 

se stal v roce 1707 dědicem rozsáhlých majetků po vymřelé moravské větvi Collaltů. Měřín 

patřil do majetku šlechtického rodu Collaltů tři století. Jelikož byl Vinciguera Collalto v té době 

již velice starý, pověřil spravováním moravských majetků svého 26letého syna Antonína 

Rombalda I., který se rychle začlenil do moravské šlechtické společnosti a obýval mimo jiné 

také rodový palác ve Vídni. Krátce po příchodu do Vídně se v roce 1708 oženil se 17letou 

hraběnkou Marií Eleonorou Starhembergovou. A právě rodu Starhembergů patří znak 

umístěný na pravé dolní straně této rytiny.  

Oba manželé žili střídavě ve Vídni a na zámku v Brtnici. Po smrti svého otce v roce 1719 

se Antonín Rombald I. stal dědicem veškerého rodového majetku na Moravě i v Itálii. Proslul 

jako velký mecenáš barokního umění a kontakty v rodné Itálii mu umožnily importovat italská 

umělecká díla do jeho sídel ve Vídni a Brtnici i do kostelů a kapliček na jeho panstvích.  

Antonín Rombald I. Collalto et San Salvatore byl velice bohatý šlechtic. Když v červnu 

roku 1723 cestoval císař Karel VI. (otec Marie Terezie) na svoji korunovaci českým králem do 

Prahy, zastavil se cestou tam i zpět vždy na několik dní na zámku v Brtnici. Pro Antonína 

Rombalda I. to představovalo vrchol jeho společenských ambicí a i pro císaře Karla VI. 

návštěva v Brtnici znamenala po korunovaci druhou nejvýznamnější událost v českém 

království. Přítomen byl tehdy i meziříčský malíř Karel František Tepper (*1682 +1738), který 

v letech 1723 - 1724 zachytil průběh velkolepé návštěvy císaře Karla VI. a mnoha jeho 

dvořanů na jedenácti velkých, velice detailně propracovaných, obrazech. Antonín Rombaldo 

I.  Collalto se stal v roce 1730 mimořádným vyslancem při volbě nového papeže. Celou 
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finančně náročnou misi do Říma uhradil ze svých prostředků. Od nového papeže Klementa 

XII. dostal darem ostatky sv. Fidelia, které jsou uloženy v kostele sv. Jakuba v Brtnici.  

 Oltářní obraz P. Marie, který byl předlohou této rytiny, byl nejspíš zavěšen ve 

špitální kapli, kterou nechali v roce 1690 postavit právě Collaltové. Tuto kapli vyzdobil svojí 

freskou K. F. Tepper. Obraz byl zničen nejspíš pří velkém požáru 29. července 1768, kdy shořel 

téměř celý Měřín. Rytina, jediná památka na tento oltářní obraz, vznikla v období mezi 

svatbou Antonína Rombalda I. v roce 1708 a jeho smrtí 26. prosince 1740. Rytina byla tedy 

zhotovena před třemi stoletími. Stala se tak malým, ale zajímavým střípkem do mozaiky 

historie Měřína. 

  

         Překlad popisky ve spodní části rytiny:  

Obraz. Svaté Panny Marie v Měříně německy Wolleine 
 

Zdroj: Archív Muzea Velké Meziříčí č. 174/I./9                
Z dostupných zdrojů sepsal Jiří Toman Měřín č. 376 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 Jsou za námi více než tři měsíce tohoto školního roku, ale i ty jsou opět bohužel 

poznamenány pandemií Covid 19. Řada – zejména sportovních – akcí je rušena, do karantény 

odcházejí celé třídy a také vyučující a další zaměstnanci školy. Věřme, že se situace zlepší a 

budeme opět moci fungovat v obvyklém režimu.  

Dne 25. října naši školu opět 

navštívila záchranná stanice ptáků 

Seiferos. Jejich zhruba 

dvouhodinový program je vždy 

zárukou kvality – vtipnou a 

nenásilnou formou představují 

jednotlivé dravce a jejich život. Ve 

druhé části programu pak následují 

letové ukázky, do kterých se zapojují 

i děti – vypouštějí dravce z ruky nebo 

jim vytvářejí překážku, kterou mají podletět. Také letos se tento program divákům velmi líbil. 

Školní parlament vyhlašuje pravidelně soutěž o nejhezčí adventní dekoraci. Po loňské 

pauze tak mohli všichni zájemci přinést svoje výrobky na konci listopadu do školní kuchyňky. 

Letos byly rozmanité – adventní věnce, vystřihované papírové dekorace, dřevěné ozdoby a 

také dva vánoční skřítkové. Závěrečné vyhodnocení provedli členové školního parlamentu. 

Pak ve školním rozhlase vyhlásili výsledky a na závěr odměnili všechny zúčastněné sladkostí.  

1. místo Tereza Cejnková  2. místo Dan Gondek 3. místo Bára Frajová 

Obchůzky Mikuláše a jeho průvodu naší školou bývají vždy událostí, na kterou se těší 

děti bez rozdílu věku. Letos se však bohužel vzhledem k epidemiologické situaci uskuteční 

pouze předání ovoce a sladkostí, která nám věnoval náš tradiční sponzor firma Lidl, které 

tímto děkujeme. Snad už napřesrok bude tato tradice moci opět proběhnout, a to včetně 

mikulášského sportovního odpoledne pro žáky druhého stupně.  
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Školní rok už běží několik měsíců a naši nejmenší – prvňáčci – zvládli základy čtení a 

mohou tedy dostat svoje první slabikáře. Jejich předání měli letos na starost žáci 9.A. 

Připravili si představení na téma Šmoulové. Předání proběhlo ve školní jídelně a všichni si ho 

velmi užili. Deváťáci sehráli představení, předali slabikáře a pak si až do konce hodiny s dětmi 

povídali. 

Závěrem přejeme všem občanům krásný advent, hodně lásky, pohody a zejména zdraví 

v následujícím roce 2022.                Mgr. Iva Kolářová 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

                                                                           

Kouzlo Vánoc už tu máme, 

cukroví si na stůl dáme. 

Purpura tu zavoní 

a zvoneček zazvoní. 

 

             Naše školka se převlékla do svátečního šatu a ve všech třídách se tvoří, zpívá, tančí a 

vypráví o čase - „Než zazvoní zvoneček“. Abychom věděli, jak dlouho je do Vánoc, mají děti 

ve třídách krásné adventní kalendáře, kde si označují každý den. Připomínáme si společně 

různé zvyky a tradice, vyrábíme čerty, Mikuláše, ozdoby na stromeček, přáníčka,… 

Koncem listopadu jsme vyhlásili na třídách vítěze kaštanové soutěže. Celkem jsme 

sesbírali 850 kg kaštanů. 

Přestože jsme doufali, že se nám nákaza covidem vyhne, skončila jedna třída 

v karanténě.  Děti ale nemusely zahálet, dostaly své úkoly domů. 

Je nám líto, že den otevřených dveří neproběhne v tomto čase (vzhledem k současné 

situaci), kdy je školka krásně vyzdobená. O výzdobu se 

postaraly nejen všechny třídy, ale i uklízečky a kuchařky.  

Podle posledních informací začnou vánoční 

prázdniny 23.12.2021 a skončí 2.1.2022. Po tuto dobu 

bude mateřská škola uzavřena. 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 

Vážení členové sboru a jednotky, milí čtenáři zpravodaje, 

ať jste rok, který se právě chýlí ke konci, strávili jakkoli, pravděpodobně jste se utvrdili v jedné 
věci: je-li na světě nějaké místo, kde vládne bezpečí a klid, je to domov. O roce 2020 jsme si 
říkali, že byl zvláštní. O tom letošním se dá říct totéž, jen jsme si trochu zvykli. Hasičský rok 
2021 nebyl výjimkou. Ples ani masopustní průvod se nekonal. I Velikonoce byly stále 
v lockdownu. Zorganizovali jsme alespoň velikonoční tvoření online, jarní šipkovanou a sběr 
železného odpadu. Rozjelo se přednostní očkování pro členy JSDH. Teprve v červnu se začal 
život vracet do zbrojnice i na hasičské hřiště.  

Regional Cup v požárním útoku mládeže letos představovaly 4 soutěže. Děti z Měřína 
se zúčastnily v nové sestavě tvořené: Verčou Berkovou, Terkou Šulcovou, Barčou Bublánovou, 
Nelou Kuřátkovou, Pepou Musilem, Lukášem Krejčím, Matoušem Čížkem a Danem Indrou. 
Pokud chceme i nadále cvičit a udržet u dětí zájem, který ony mají (!), musíme mít vedle 
akceschopné techniky pro zásahy, také techniku pro soutěže. Určitě se všichni shodneme, že 
budoucnost existence Sboru dobrovolných hasičů v Měříně v dalších desítkách let závisí právě 
na jejich zájmu o tuto činnost, proto si nesmírně vážíme práce některých hasičů, kteří věnují 
svůj čas našim mladým členům.   

Společnost je rozdělena v názorech na celý covid, nicméně když to svět (a MORAVA) 
potřebuje, umíme všichni táhnut za jeden provaz. Ta vlna solidarity s postiženými z obcí 
v Podluží byla nevídaná. Na pomoc tamním občanům jsme přispěli nejen my - prací 
odvedenou v Mikulčicích, ale i vy - prostřednictvím materiální sbírky. Děkujeme všem! 

Na konci letních prázdnin jsme se ještě všichni (děti, ženy, muži) stihli sejít, posedět a 
strávit tak příjemný večer, kdy jsme vyprávěli, hodnotili, plánovali a společně vzpomínali. 
Dokud to situace ještě dovolovala, užívali jsme si i kulturních akcí, byť jako bezpečnostní 
dohled nebo drobná výpomoc při Výstavě motoveteránů nebo koncertu skupiny Poetika.  

Ač tento rok nebyl úplně jednoduchý, chceme pochválit všechny členy jednotky za 
dobře odvedenou práci jak na výjezdech, tak i mimo zásahový oblek. K dnešnímu dni jsme 
měli 32 výjezdů k méně náročným událostem, ale i k těm fyzicky a psychicky náročnějším, 
především k požárům a dopravní nehodě.  

 

 

Do příštího roku Vám všem přejeme, aby byl zvláštní tím, jak se krásně vydaří. 

     vedení SDH 
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Adventní putování 
Chcete během svátků děti vytáhnout od televize? Plánujete vyrazit s přáteli na procházku 

po vánočně osvětleném Měříně? Připravili jsme 24 zastavení po celém městysu. Na každém 

listu najdete příběh o vánočních symbolech, zvycích a tradicích. Pro děti je připraven úkol s 

adventní tématikou. Vhodně se oblečte. Vezměte si s sebou něco na svačinu. Večer si 

přibalte baterku či lampion. 

 

Svátky (v) klidu 
Během adventu Vás chceme varovat především před nedbalostí. Dávejte pozor na nevhodně 
umístěné či nehlídané hořící svíčky, které představují velké nebezpečí, stejně jako situace, 
kdy se do blízkosti plamene dostane třeba záclona (ale také dítě nebo domácí zvíře). Rizikové 
mohou být také podezřele levné elektrické dekorace, pyrotechnika – ale třeba i sporák 
v kuchyni. K tomu pro nadcházející čas smažení obzvlášť zdůrazňujeme: HORKÝ OLEJ NIKDY 
NEHASÍME VODOU! Zakryjte pánev poklicí či plechem a plamen nechte uhasnout bez 
přístupu vzduchu. 
Také příchod nového roku se rychle blíží a s ním tradiční oslavy, které obvykle provází 
ohňostroje. Budeme rádi, pokud před zahájením Vašeho ohňostroje, jej nahlásíte 
prostřednictvím jednoduchého formuláře na našich internetových stránkách 
www.sdhmerin.cz, zamezíte tak falešným poplachům a 
výjezdům požární techniky. Operační a informační 
středisko si při nahlášení údajného požáru ve stejném 
místě u oznamovatele ohňostroje ověří, zda skutečně něco 
hoří, nebo se jedná o mylné zhodnocení situace volajícím.  
 

http://www.sdhmerin.cz/


18 
 
 

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE MĚŘÍN 

Výjezdy 

24. října 

Večer jednotka vyjížděla k ohlášenému kouři vycházejícího z technické místnosti rodinného 
domu v obci Blízkov. Jedna osoba zamčena. Po příjezdu jednotek bylo průzkumem zjištěno 
zakouření prostor následkem nevynešeného popelníku, překvalifikováno na technickou 
pomoc. Bez zranění. Provedeno odvětrání. 

 
26. října 
V odpoledních hodinách se naše jednotka zúčastnila taktického cvičení v areálu firmy 
Motorpal, a. s. ve Velkém Meziříčí. 
 
27. října 
Odpoledne se naše jednotka zúčastnila taktického cvičení v kulturním domě v Arnolci. 

 
8. listopadu 
V odpoledních hodinách se naše jednotka zúčastnila taktického cvičení v truhlárně ve 
Frankově Zhořci. 
 
Jiná činnost 
 
6. listopadu 
Členové sboru provedli, na žádost rybářů, proplach rybníku po výlovu v katastrálních území 
obcí Svařenov a Meziříčko. 
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RYBÁŘI 

Vážení spoluobčané, 

dovolte několik vět, jako příspěvek před koncem letošního roku. Ano, už je to zase tady, 

shánění dárků, zajistit stromeček, také nějakou tu rybku na sváteční večeři. 

Pro většinu našich obyvatel přicházejí ty nejkrásnější svátky v roce.  

V loňském příspěvku byly zmíněny pojmy jako nějaký "Covid" a asi nikdo z nás nemyslel, 

že to budeme za rok ještě nějak vážně řešit. Skutečnost je jaká je a musíme se naučit s tímto 

faktorem žít, dokud ho neporazíme, nebo nevymizí.  

Prostě nakonec jsme jenom lidé, i když jsme si mysleli, že v době tak vyspělých technologií, 

už nás kromě každoročních chřipek nic masově ohrožovat nebude. 

Možná nás ta pandemie něčemu naučí. Třeba vážit si více zdraví, možná i práce, nebo 

jeden druhého. Tak často používaný slogan - na zdravííí... Mnohdy myšleno jako nějaká 

samozřejmost. Lidé asi potřebují jednou za čas nějakou ťafku, aby si znova uvědomili, že 

nejsou páni tvorstva, ani světa. 

A tak, až si budeme připíjet na zdraví u svátečního stolu, vzpomeňme také na ty, kteří si přípít 

z různých důvodů nemohou, protože to zdraví opravdu není samozřejmost. 

Vaši Rybáři přejí všem spoluobčanům krásné svátky a těšíme se na Vás v příštím, roce 

na našich akcích pro veřejnost. 

Petrův zdar.                  Rybáři Měřín, L. Buchta 
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V sobotu 13. 11. 2021 jsme uspořádali zájezd do Prahy na 

muzikál Galileo, který byl pro nás pěkným kulturním zážitkem. 

      V tělocvičně ZŠ probíhalo cvičení školních dětí a cvičení pro 

rodiče s dětmi. Jsem potěšena, že se řady rodičů rozšířily o mnohé tatínky ☺. Dětem poslal 

sv. Mikuláš sladký balíček.  

      Paní Mutlová připravila pro malé děti tancování. Malým tanečníkům vyrobila i 

pomůcky, např. indiánské čelenky. Ochotně se ujala i tvoření na faře. Děti i rodiče si mohli 

pod jejím vedením vytvořit podzimní či vánoční dekorace. Atmosféru všem zpestřila 

upečenou buchtou a navařenou kávou či čajem. Bohužel jsou tyto aktivity z důvodu 

koronaviru dočasně pozastaveny. Jakmile to ale bude možné, hned se tancování i tvoření 

opět rozběhne. 

     Dovolte mi, abych Vám za Orel Měřín popřála 

pohodové Vánoce strávené se svými blízkými, hodně 

zdraví, lásky, spokojenosti, Božího požehnání. Také 

bych chtěla touto cestou poděkovat všem našim 

pomocníkům, bez kterých by se různé akce nemohly 

uskutečnit, dále městysu Měřín za finanční podporu, 

Agru Měřín za sponzorské dary, všem dětem i rodičům 

navštěvujícím naše akce, jejichž spokojenost je pro nás 

velkým povzbuzením do další práce. Ať je pro nás 

všechny ten příští rok příznivější než ten letošní!  L. Chlubnová  

Tříkrálová sbírka 
Vážení přátelé, 

z důvodu vládních opatření se zatím neví, 

jakým způsobem bude letošní tříkrálová sbírka 

probíhat. 

Pokud bude možné uskutečnit sbírku tradičním 

způsobem, navštívili by vás koledníci v sobotu 8. 1. 2022.  

V opačném případě budou pokladničky umístěny v obchodech, kostele či na obecních 

úřadech. Aktuální informace najdete na plakátcích či na kabelové televizi. 

Děkuji za pochopení!         L. Chlubnová 
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    Ohlédnutí za rokem 2021 

V nesnadné době omezované vládními 
nařízeními jsme plánovali všechny tradiční akce tak, jako by 
žádná omezení nebyla. Proto se nám podařilo, také díky 
pomoci příznivců, přátel a sponzorů, uskutečnit většinu 
připravovaných programů. Novinkou byly nejen pro rodiče, 
ale i pro vedoucí příměstské tábory, kdy se děti účastnily 
programu tábora přes den a na noc si je rodiče brali domů.  
Po prázdninových zkušenostech uvidíme, zda a v jaké 

formě je budeme opakovat i v roce příštím. 
 

Poděkování sponzorům 

Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, velkým i malým, bez nichž bychom nemohli naše 
aktivity uskutečnit, nebo jen ve velmi omezené míře. 
Největší dík za podporu patří opět našemu městysi Měřín, Agro Měřín a.s. a centrále 
Kolpingova díla ČR. 
  

  Poděkování pomocníkům a rodičům dětí 
Děkujeme všem, co nám pomáhali složitou situaci uplynulého roku zvládnout. Byla složitá 
nejen pro nás, ale především pro rodiče a jejich ratolesti. 
Tým vedoucích Vám do roku 2022 přeje, aby ten rok, co nás čeká, byl lepší než ten minulý.
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FARNOST 

Vážení farníci, přátelé,   
děkuji všem za různá setkání, které jsem mohl s vámi prožít. Zvláště děkuji vám, kteří jste se 
jakýmkoliv způsobem zapojili do výmalby kostela a jiných prací, které souvisí s chodem 
farnosti.  

Přeji vám a prosím za to, aby ten, který se narodil o vánoční noci, prozářil svým světlem 
chvíle temné, dal jistotu a naději do chvil beznadějných, radost do chvil těžkých a ať vás 
provází svým požehnáním.   
 

Tak trochu podivín a v Měříně si ho dají na oltář… 
Domnívám se, že mnozí víme, o kom je řeč. Na obraze nad hlavním oltářem vidíme dvě 

postavy. Jednou z nich je náš podivín Jan Křtitel. Je současníkem a dokonce příbuzným Ježíše, 
jehož narození se připravujeme oslavit. Jan měl zvláštní jídelníček, živil se totiž kobylkami a 
medem divokých včel, jeho oděvem byla velbloudí kůže. Ale i podivíni mají co říci a mohou 
mnohým pomoci. Jan žil v okolí Jordánu, kde hlásal křest pokání, aby lidem byly odpuštěny 
hříchy. Byl hlasem volajícího na poušti: „Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé 
údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, 
cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“ Slovo pokání se nám může jevit 
zastarale, nesrozumitelně. Ale nemusí tomu tak být. Dovolte mi malé přirovnání. Zvláště vy, 
co máte děti, víte, jak se stane, že v dříve uklizeném pokoji je velký nepořádek, povalují se 
tam rozházené hračky, různé věci jsou pošpiněné. Pak zazní hlas maminky, která dítěti řekne: 
„Posbírej si ty věci, porovnej je, vrať je na své místo …“. Ano, vrať je na své místo, porovnej 
je. A toto je pokání, ke kterému vybízel Jan. Vracet věci, postoje, vztahy na své místo. Kde je 
jejich místo a jaké je, tomu nás učí Ježíš, kterého se chystáme oslavit.  
 
Bohoslužby v čase vánočním.  
První: Příští týden, od 8. prosince, můžete u kříže před kostelem spatřit stáj s jeslemi. Jesle 
jsou ovšem prázdné, neboť v době adventní si připomínáme, že Ježíš je teprve na cestě do 
našeho světa, připravujeme mu své srdce. Ukládání vánočních postav do jeslí bude na štědrý 
den v 10 hodin.  
Druhé: Bezprostřední duchovní přípravou je příležitost k očistě duše ve svátosti smíření. 
V naší farnosti bude v úterý 21. prosince od 13. do 17. hodiny.  
Třetí: Vánoční bohoslužby: Na Štědrý večer – tzv. půlnoční – bude ve 22 hodin. Boží hod 
vánoční slavíme 25. prosince v 7:45 h a 9:15 h., odpoledne ve 14:00 Te Deum a svátostné 
požehnání. Svátek svatého Štěpána 25. prosince – slavíme bohoslužbou v 7:45 a 9:15. Svátek 
sv. Rodiny – 27. prosince – slavíme bohoslužbou v 17:00 hodin večer. Za uplynulý rok 
poděkujeme Pánu Bohu bohoslužbou na Silvestra v 8 hodin. Bohoslužba na Nový rok bude 
v 7:45 a 9:15 hodin.     
 
Měřínský Betlém, v kostele, můžete navštívit po dobu vánoční. Čas bude vyvěšen ve vývěsce 
u radnice, u kostela a pod věží.       P. Mgr. Josef Havelka, farář                            
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FOTBAL 

Tabulky - podzim 2021 
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PROVOZNÍ A PRODEJNÍ DOBY BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
 

Úřad městyse Měřín – radnice: 
 
Radnice bude uzavřena od čtvrtka 23.12.2021 do neděle 2.1.2022.  
Ve středu 22.12.2021 bude radnice otevřena do 12.00 hodin. 

 
Platba poplatků na pokladně i na účty – od pondělí 3.1.2022!!! 
MOŽNOSTI PLATEB MÍSTNÍCH POPLATKŮ: 
Vzhledem k současné situaci prosíme o maximální využití bezhotovostních plateb na účet. 

 Občané mohou platit místní poplatky v roce 2022 dvěma způsoby: 

1. Platbou v hotovosti na pokladně, při platbě za odpad obdržíte známku na popelnici. 

2. Platbou na účet: 

- při platbě místního poplatku za odpad zaplaťte příslušnou částku (700,-Kč/ 1 osoba) 

na účet č. 296144627/0300 – variabilní symbol číslo domu, specifický symbol 14. 

V případě, že platí z jednoho čísla popisného dvě rodiny, uveďte do zprávy pro 

příjemce za koho platíte (př. Novákovi st. – 2 osoby, Novákovi ml. 4 osoby) 

Po provedené platbě na účet se dostavte na radnici do konce ledna pro  

známku na popelnici. 

 

- při platbě místního poplatku za psa zaplaťte příslušnou částku (100,-Kč/ 1 pes) 

na účet č. 296144627/0300 – variabilní symbol číslo domu, specifický symbol 15. 

 

Platit můžete na účet i za kabelovou televizi a internet  

           na účet č. 216607071/0300 – variabilní symbol číslo domu. 

 Výše platby:  

- za kabelovou televizi - 1400,- Kč/rok, držitelé ZTP 700,-Kč/rok 

- za internet - 3360,-Kč/rok, držitelé ZTP 1.680,- Kč/rok 

 

Částku a termín platby máte uvedenou ve smlouvě. 

 

PROSÍME PLAŤTE NA ÚČTY V LEDNU 2022, NE V PROSINCI 2021!!! 
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Zdravotnictví v Měříně o vánočních svátcích: 
     
MUDr. Aleš Janoušek  Ordinace do 22.12.2021 

 Od 23.12. neordinuje 
     Ordinace zahájena 4.1.2022 
 
MDDr. Lenka Bencová  V pracovní dny ordinace bez omezení. 
 
MUDr. Dagmar Cvaková   27.12. až 31.12.2021 – DOVOLENÁ  

Zástup MUDr. Janoušková 
      
MUDr. Zdeňka Janoušková V pracovní dny ordinace bez omezení. 
 
MUDr. Vladimíra Vacková V pracovní dny ordinace bez omezení 
     31.12.  Neordinuje 
 
MUDr. Hana Krejzlová      20.12.  Ordinace Měřín 8.00-14.00 
     22.12.  Dovolená 
     27.12.  Dovolená 
     29.12.  Ordinace Měřín  8.00-14.00 
     30.12. a 31.12. Dovolená 
**************************************************************************         
Lékárna Měřín 23.12.2021   7.30 – 16.30 
   24. – 26.12.2021  ZAVŘENO 
   27. – 30.12.2021  7.30 – 16.30 
   31.12.2021   7.30 – 11.00 
   1. – 2.1.2022  ZAVŘENO 
 
*************************************************************************** 
Knihovna:  23.12.2021 - čtvrtek 13.00 – 18.00 

30.12.2021 - čtvrtek 13.00 – 18.00 
6.1.2022 - čtvrtek  13.00 – 18.00 
 

*************************************************************************** 
Česká pošta, pobočka Měřín  
Provoz:  27.12.2021   11.00 – 12.00    13.00 – 18.00 
  28.12.2021   8.00 – 12.00      13.00 – 15.00 
  29.12.2021   11.00 – 12.00     13.00 – 18.00 

30.12.2021                         8.00 – 12.00      13.00 – 15.00     
31.12.2021   8.00 – 12.00 

 
Děkujeme všem zákazníkům a přejeme spokojenost s našimi službami v roce 2022. 

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

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJx9jEFrgzAYhu/5H+kxMWo0FqQMHYMVKzjW7jZCjBrUfZkJte2vnzvsutvzwPO+h+8cFzEWhXYjLiL8xHAYWMAF39DLXWcmr5ec7VyOBu/tntJ1XYkF5+H6ZdwIkyTqQa1RdIIelCW96f5PB0vh17SViyebIsY5YkGCxN/QzLLXjmyvTstFDUTBTI07SBlX5vUcq9uxXD7DS92dXMXLZ5/Fb3D3TV1/6PndvjSjQiwUSKSi5TyJAh62WZYGrP0BpplOoA==
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Otevírací doby obchodů v období svátků 
 

COOP družstvo Velké Meziříčí - nákupní středisko Měřín 

 
PÁTEK           24.12.2021   7.00 – 11.00 
SOBOTA – NEDĚLE  25.12. – 26.12.2021 ZAVŘENO 
PONDĚLÍ – ČTVRTEK 27.12. – 30.12.2021 Klasický prodej 
PÁTEK   31.12.2021    7.00 – 12.00 
SOBOTA   1.1.2022    ZAVŘENO 
 

Děkujeme všem zákazníkům COOPu za stálou přízeň, i v době ztíženého přístupu 
k prodejně, a přejeme všem zdraví, štěstí, pohodu a úsměv na tváři v celém příštím roce. 

Kolektiv prodejny. 
*************************************************************************** 

Prodejna RYNEK – AGRO – Měřín 
 

20.12. - 23.12.2021  6.30 – 17.30 
24.12. - 26.12.2021  Z A V Ř E N O 
27.12. - 30.12.2021  6.30 – 17.30 
31.12.2021                  6.30 – 12.00          
1.1. - 2.1.2022             Z A V Ř E N O 
Děkujeme Vám všem za Vaši přízeň a přejeme všem zákazníkům 
šťastný nový rok 2022. 
************************************************************************* 

Večerka – Náměstí 337 
24.12.2021    7.00 – 15.00 
25.12.2021    ZAVŘENO 
26.12.2021    8.00 – 18.00 
27.12. – 31.12.2020            6.30 – 19.00 
1.1.2022    ZAVŘENO 
 
Děkujeme všem zákazníkům naší prodejny a těšíme se na Vás. 
*************************************************************************** 

Večerka – Náměstí 42 – GALA 
24.12.2021     6.00 – 18.00 
25.12.2021      6.30 – 20.00 
26.12.2021     6.30 – 20.00 
27.12. – 30.12.2021    6.00 – 20.00  
31.12.2021      6.00 – 21.00 
1.1.2022      7.00 – 20.00 
2.1.2022 a dále    7.00 – 20.00 
************************************************************************ 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://eshop.kreativniobchudek.com/data/product/1263_2703.jpg&imgrefurl=http://eshop.kreativniobchudek.com/vanoce-vyprodej-c172/keta-vanocni-strom-ii-359-cling-razitko-pro-scrapbook-i1263/&h=527&w=400&tbnid=Pb7ZrkK3Ia2GCM:&zoom=1&docid=9EIBYrTacpUybM&ei=uOiGVOrMDoy3UeykgvAL&tbm=isch&ved=0CFYQMygXMBc&iact=rc&uact=3&dur=862&page=1&start=0&ndsp=29
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjInr6r79DJAhWL1RQKHQ9KAjUQjRwIBw&url=http://www.wallvinil.cz/wallvinil/eshop/1/0/5/160-Samolepky-na-zed-Vanocni-strom-modern&psig=AFQjCNGctctCC-ds1v2OaOYZxDWMFcxhmw&ust=1449822161361839
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR46fX_vTXAhVHXRoKHcLeD5oQjRwIBw&url=https://cz.depositphotos.com/134043626/stock-illustration-christmas-spruce-tree-in-cartoon.html&psig=AOvVaw0SR_r0vtIZ4daQi1jl7qRW&ust=1512636075047597
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NÁPOJE Měřín 

 
24.12. až 26.12.2021   ZAVŘENO 
27.12. až 30.12.2021   7.30 – 13.00  13.30 – 17.00 
31.12.2021     7.30 – 10.30 
1.1. až 2.1.2022    ZAVŘENO 

 
Děkujeme všem našim zákazníkům za přízeň a přejeme krásné Vánoce, mnoho zdraví a 

štěstí v novém roce. 
*************************************************************************** 

Ovoce a zelenina Josef Benda 
 

24. - 26.12.2021        ZAVŘENO   
27.12. – 30.12.2021  7.30 – 12.30             13.30 – 16.30 
31.12.2021 – 2.1.2022  ZAVŘENO 

Hezké Vánoce Vám přeje Ovoce a zelenina Josef Benda 
*************************************************************************** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyNjEELgjAYQO/+jzpufVuGBhJlUNAlCiJPMb62XDqnzlz16yuoe4d3e+/NmqQfpHwwh8qiHKrWmmQMQ6XLTrYJBHnX1VNKvfekKPqHs6irB8EnNfZ8K0+iQEm1ERfpaC8+C3KtL39VX124+h5ANHoTBxD/UiPPWnBSa3RStJgTtIZqN1upbVScvN7majPv102FMM7Wy0Maj7ojyxb7DHbZc8WrxgfA4E0EIQthgjLkDDgw9QIaiFCU
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Papírnictví – Ivana Wasserbauerová 

 
24.12. – 26.12.2021            ZAVŘENO 
27.12. – 30.12.2021  8.00 – 12.00 
31.12.2021 – 2.1.2022  ZAVŘENO 
 

Děkujeme všem našim zákazníkům za přízeň v roce 2021 a 
přejeme krásné prožití vánočních svátků. Nový rok 2022 ať nám všem přinese hlavně 

zdraví, štěstí, lásku a pohodu. 
Wasserbauerová Ivana a spol. 

********************************************************************** 
Brašnářství – Libuše Matějíčková 

Všem našim zákazníkům přejeme krásné Vánoce a hodně zdraví do nového roku.  

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

Železářství LS 
 
Děkujeme všem zákazníkům za přízeň, kterou nám projevili v letošním roce. Přejeme Vám 

všem krásné vánoční svátky a těšíme se na Vás i v roce příštím. 
 
*************************************************************************** 

Textil – Hana Požárová 
 
24.12.2021 – 2.1.2022  ZAVŘENO 
 
Děkuji touto cestou všem zákazníkům za přízeň a přeji hodně zdraví nejen v novém roce. 

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

Textil a galanterie Jan Smejkal – Nákupní středisko 
 

4.12. a 5.12. 2021     7.30 – 10.00 
6.12. – 10.12.2021    7.30 – 16.30 
11.12. a 12.12.2021   7.30 – 10.00 
13.12. – 17.12.2021   7.30 – 16.30 
18.12. a 19.12.2021   7.30 – 10.00 
20.12. – 23.12.2021   7.30 – 16.30 
24.12. – 26.12.2021   ZAVŘENO 
27.12. – 30.12.2021   7.30 – 16.30 
31.12.2021 – 2.1.2022   ZAVŘENO 
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou přízeň v uplynulém roce a těšíme se na 
Vaši návštěvu v roce 2022.       Kolektiv prodejny 

http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/Motivkugeln/TMP78.gif
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi40arErOLQAhVFCywKHbqTC6oQjRwIBw&url=http://www.domaci-napady.cz/barvy-na-sklo/sablony/vanocni-motivy/sablony-vanocni-motivy/&psig=AFQjCNG7VOPf740wBQSFQ174d9AbySOwUA&ust=1481209215834084
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OBUV Halouzka 
 

Děkujeme všem našim zákazníkům za přízeň a přejeme příjemní vánoční svátky a šťastný 
nový rok. 

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

Zahrádkářství – Jana Jašová 
 
24.12.2021 - 2.1.2022    ZAVŘENO 

Krásné vánoční svátky a pohodový rok 2022 přejeme všem zákazníkům. 
*************************************************************************** 
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Restaurace a hospody 
Provozní doby se mohou změnit dle aktuálních vládních opatření. 

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

************************************************************************** 
Kavárna Měřín - GALA 

 
23.12.2021 – 3.1.2022  ZAVŘENO 
 

Přejeme Vám krásné vánoční svátky a těšíme se na Vaši návštěvu v příštím roce. 
*************************************************************************** 

Měřínská hospůdka 
 
24.12. a 25.12.2021 ZAVŘENO 
26.12.2021     18.00 – 24.00 Vánoční posezení při živé hudbě 
27.12.2021   16.00 – 22.00 
28.12.2021   ZAVŘENO 
29.12.2021   16.00 – 22.00 
30.12.2021   16.00 – 24.00 
31.12.2021 – 2.1.2022 ZAVŘENO  
 

Děkujeme všem hostům za přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu. 
Přejeme Vám šťastný Nový rok. 

*************************************************************************** 
Pekelný šenk – Kulturní dům Měřín 

 
24.12.2021   20.00 – 24.00  
25.12. a 26.12.2021 17.00 – 22.00 
27.12. – 30.12.2021          17.00 – 22.00 
31.12.2021               18.00 - NEKONEČNO  
1.1.2022   ZAVŘENO 
2.1.2022   17.00 – 22.00 
 

Do nového roku přeji pevné zdraví, úspěchy a štěstí v lásce. A navzdory politikům a té 
vládní chásce přeji taktéž tučné sumy na výplatní pásce.  Veronika Pólová 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL4anT79DJAhUFPhQKHaEAA_4QjRwIBw&url=http://www.predskolaci.cz/vanocni-motivy-do-okna/4099&psig=AFQjCNGctctCC-ds1v2OaOYZxDWMFcxhmw&ust=1449822161361839
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