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 Tento příběh mi kdysi dávno vyprávěla maminka a je pravdivý. Je spojen s Bílovicemi 

nad Svitavou, spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem, tradicí zdobení vánočních stromů, 

charitou, ale i s nedalekým Netínem. Možná vás bude zajímat.    S.P.Ř 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www. Bílovice nad Svitavou 

 



 
 

Vážení spoluobčané Měřína a Pustiny, 

pořadové číslo tohoto zpravodaje nás nenechává na pochybách, že se neúprosně blíží 

konec letošního roku. Nastává čas bilancování a možností vyhodnocení roku uplynulého, ale 

tímto bych Vás v čase vánočním  nechtěl zatěžovat. Za pár dní nám opět nastanou krásné 

vánoční svátky. Ustane shon, přijde klid a pokoj do našich domovů a příbytků. U stolu se sejde 

celá rodina a začne štědrovečerní večeře. 

 

Vánoce jsou pro každého z nás spojeny s pocitem a jasnou představou krásných chvil, 
strávených v kruhu rodiny. Být obklopen svými blízkými  o Vánocích je dar, který si přeje jistě 
každý. K vánocům patří  i vzpomínky na ty, kteří nás natrvalo opustili. Vracíme se k nim vždy 
před zasednutím k vánočnímu stolu a svíčku na  jejich  památku   rozsvěcujeme na hřbitově  
„ O dušičkách“.  O  Vánocích ale myslíme také na ty, na kterých nám záleží. Jsou jako bíle 
vločky snášející se na rozehřátou dlaň. I kdyby se nám nepovedlo všechny tyto vločky 
pochytat  a pošeptat jim  tiché vánoční  přání  na  dlani,  stále   můžeme své přání pošeptat 
do zimního vánku a ten je roznese do všech koutů k našim blízkým. 

 

 Do nového roku si přejme najít dostatek sil, odvahy a trpělivosti na každou životní 

výzvu. Zkusme, abychom se každý den  dokázali  alespoň na malou chvíli zastavit a zkusit 

vnímat pohodu a krásu, kterou pro rychlý způsob života často přehlížíme a neprožijeme 

radost z každé chvilky s našimi nejbližšími. 

 

Všem spoluobčanům bych chtěl závěrem popřát příjemné prožití vánočních svátků, aby 

byly naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií, pohodou a láskou. Ať se Vám v roce 2019 

daří k Vaší spokojenosti. Také Vám mohu slíbit jménem svým, ale i jménem zastupitelů a 

zaměstnanců městyse, že se Vám budeme snažit být nápomocní v každé nastalé situaci. Chtěl 

bych poděkovat všem, a záměrně nebudu jmenovat, abych na někoho nezapomněl, kteří 

pomáháte budovat a udržovat Měřín takový, jaký je. A úplně na závěr bych Vás jako každý 

rok prostřednictvím pořadatelů a herců pozval na již tradiční „Měřínský živý betlém“, kde se 

jistě potkáme a můžeme si vzájemně popřát veselé vánoce. 

 

     Ing. Jiří Servít, starosta 
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USNESENÍ  č. 6/2018 
 

USNESENÍ  č. 6/2018 
z ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva městyse Měřína, konaného dne 31.10.2018 
 
Zastupitelstvo městyse Měřína: 
 
I. Bere na vědomí : 
 1. Zprávu o výsledcích komunálních voleb, které se uskutečnily  5.-6.10.2018 
 2. Složení slibu 15-ti členů zastupitelstva městyse . 
 
II. Stanovuje : 
1.Zapisovatelku a ověřovatele jednání 31.10.2018. 
2.Program jednání. 
3.Uvolněného člena zastupitelstva městyse do funkce starosty. 
4.Neuvolněného člena zastupitelstva městyse do funkce místostarosty a další tři 
neuvolněné členy rady. 
5. Způsob volby starosty a místostarosty. 
 
 III. Volí  : 
 1.     do funkce starosty  :   Ing. Jiřího Servíta, 
 
2.      do funkce místostarosty :   Ing. Jaroslava Pazderu, 
 
3.     členy rady městyse  :    Annu Oulehlovou, 

 Romana Hnízdila, 
        Mgr. Petra Matějíčka. 
 
IV. Pověřuje : 
1.Annu Oulehlovou , Ivo Rohovského a Romana Hnízdila  výkonem oddávání pro volební 
období 2018 – 2022. 
 
V. Schvaluje : 
Smlouvu o dílo – Dodatek č.1 III/3518 Měřín – průtah a most ev. č. 3518-1 mezi městysem 
Měřín a AQUSYS spol. s.r.o. Žďár nad Sázavou. 
VI. Rozhodlo : 
Odložit projednání bodu : Přenos z jednání zastupitelstva městyse Měřín on-line na příští 
jednání. 
 
        Ing. Jiří Servít 
        starosta v.r. 
 
 



Výpis z jednání č. 13 Rady městyse Měřína konané dne 7.11.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM rozhodla souhlasit s uzavírkou silnice na základě podávané žádosti o povolení 
uzavírky silnice, zvláštního užívání silnice II/349 a žádosti o stanovení přechodného 
dopravního značení v rámci uzavírky silnice a vyznačení objízdné trasy u příležitosti konání 
vánočních trhů dne 2.12.2018. 
 

3.RMM projednala žádost … o opravu plotu mezi jeho pozemkem a p.č.476 ve vlastnictví 
městyse Měřín. RMM rozhodla provést místní šetření.  
 

4. RMM projednala a schválila připomínky městyse Měřín ke Smlouvě o budoucí smlouvě o 
zřízení VB- s umístěním distribučního zařízení na příp.NN, p.č.3146/1, …, schválila tuto 
smlouvu a pověřila starostu jejím podpisem 
 

5. RMM projednala došlé žádosti o nájem KD: 

Objednávky KD :  

26.12.2018 Rybáři Měřín - Štěpánská zábava 

29.12.2018 SDH Měřín - Předsilvestrovská 
zábava 

19.1.2019 Farní ples 

26.01.2019 SDH Měřín - Hasičský ples 

26.03.2019 školení -  

24.05.2019 oslava - .. Měřín 

27.04.2019 KČT Měřín - tan.zábava 

15.06.2019 svatba, ..Olší n.O. 

29.06.2019 svatba - ..V.Meziříčí 

03.08.2019 Svatba - ..Měřín 

10.08.2018 svatba - ..Vel.Meziříčí 

07.09.2019 svatba - ..Měřín 

28.09.2019 svatba - .. V.Meziříčí 

05.10.2019 oslava - .. Měřín 
 

RMM rozhodla s nájmy souhlasit. 
 

6. RMM projednala žádost o dotaci na vydání knihy Kostel sv. Jana Křtitele a jeho duchovní. 
RMM rozhodla postoupit žádost ZMM. 
 

7. RMM projednala a schválila  Smlouvu o dílo na zpracování studie proveditelnosti na akci: 
„Přístavba, nástavba a stavební úpravy pro rozšíření kapacity MŠ Měřín“ pro podání žádosti 
o dotaci předloženou Markétou-Klárou Tužinskou za cenu 40.000,-Kč. 
RMM rozhodla pověřit starostu podpisem smlouvy. 
 

8. RMM  projednala Protokol z jednání hodnotící komise  na akci: „PŘECHOD PRO CHODCE 
PŘES KRAJSKOU KOMUNIKACI II/348 V MĚŘÍNĚ“. Nejnižší nabídka činila 762.421,-Kč vč. DPH 



a podala ji firma Stylstav s.r.o., Křižanov. RMM rozhodla předložit smlouvu ke schválení na 
nejbližší zasedání ZMM.  
 

9. RMM projednala žádost o pronájem bytu v DPS:  …, Měřín 
RMM rozhodla sdělit žadatelce, že v současné době není žádný byt volný. 
 

10. RMM projednala žádost ŠUM Měřín o souhlas s podnájmem nebytových prostor  ŠUM 
Měřín v hasičské zbrojnici za účelem výuky cizích jazyků obyvatel Měřína a okolí. RMM 
rozhodla s podnájmem souhlasit. 
 

11. RMM projednala a schválila Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací s Úřadem práce České republiky na dva pracovní úvazky od 1.10.2018 do 
28.2. 2019. Jeden prac. úvazek je na 40 hod, druhý prac. úvazek je na 25 hod/ týden. 
RMM pověřuje starostu podpisem dohody. 
 

12. RMM schválila odměnu pro ředitelku ZŠ Mgr.Ivetu Hlávkovou v navržené výši. 
 

13. RMM schválila členy inventarizační a likvidační komise na období 2018–2022 ve složení : 
Předseda : Mgr. Hana Pacalová, členové : Ing. Jiří Servít, Anna Oulehlová, Roman Hnízdil a 
Radislav Rozmarin. 
 

14. RMM schválila změnu Smlouvy o zajištění výkonu koordinátora BOZP na městys Měřín 
3/35/18 ( Měřín – chodník Zabrána) z ceny 2 tis.Kč na 7.500,- Kč a pověřila starostu podpisem 
smlouvy. 
 

15. RMM schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2018/1 mezi městysem Měřín a 
Zahradnickými úpravami s.r.o., Brno. 
 

 
USNESENÍ č.   7/2018 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, 

KONANÉHO DNE 21.11.2018 v 17.00 hodin 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
I. SCHVALUJE : 
1. Program jednání ZMM 7/2018. 
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 7/2018. 
3. Kontrolní výbor Zastupitelstva městyse Měřín ve složení : 
    Předseda  : Vladimír Krejčí 
    Členové : Karel Pacal 
   Michal Kuchyňka 
   Ing.Ludvík Kuřátko 
   Mgr.Iveta Hlávková 
   JUDr. Zdeněk Zdvihal 
   Milan Krejčí. 
4.Finanční výbor Zastupitelstva městyse Měřín ve složení : 
    Předseda : Petr Buk 
    Členové : Ing. Josef Krčál 



   Ing. Ivana Chalupová 
   Ing. Marie Trojanová 
   Šárka Noehl 
5. Výši odměn za výkon funkcí  neuvolněných členů zastupitelstva a výši  peněžních plněních 
    poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva městyse, za výkon 
    funkce členů výborů a komisí dle předloženého návrhu a s neuplatňováním kumulace 
    funkcí pro volební období 2018-2022 s účinností od 1.12.2018. 
6. Smlouvu o dílo č.16/2018 mezi městysem Měřín a Stylstav s.r.o. Křižanov na stavbu 
    „ Přechod pro chodce přes krajskou komunikaci  II/348 v Měříně“. 
7. Dar Římskokatolické farnosti Měřín na vydání knihy „Kostel sv. Jana Křtitele a jeho 
    duchovní“ ve výši nákladů za tisk knihy. 
8. Podání žádosti Kraji Vysočina o bezúplatný převod pozemku p.č. 1072/2 v k.ú. Měřín 
    z důvodu plánované budoucí výstavby chodníku, případně cyklostezky. 
9. Prodej pozemku p.č. 187/56 v k.ú. Měřín dle GP 1125-105/2018 za cenu 500,- Kč  
    + DPH/m2.                         
10. Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 187/57 a 187/58 v k.ú. Měřín jako celek za 
       minimální cenu 500,-Kč+ DPH/m2. 
11. Podání žádosti Dřevo – družstvu Měřín o vydání stanoviska k případnému prodeji 
       pozemku p.č. 1069/10 v k.ú. Měřín. 
12. Prodej a pronájem pozemků v lokalitě Stáj – Zhoř. 
13. Výběr dodavatele na akci „Měřín, lokalita Balinka, IV. etapa“ a pověřilo starostu 
       uzavřením a podpisem smlouvy s dodavatelem. 
14. Dodatek č.6 ke Smlouvě o poskytování služby WIA MAX č.2007-007-007 mezi městysem 
      Měřín a WIA spol. s.r.o., Praha 1. 
15. Předložené dohody o provedení práce členům zastupitelstva. 
16. Rozpočtové opatření č.7/2018/5 ZMM ze dne 21.11.2018 ve výši 562.132,-Kč. 
II. ZŘIZUJE : 

1. Finanční, kontrolní  výbor a Výbor pro výstavbu a rozvoj Zastupitelstva městyse Měřín 
pro volební období 2018 – 2022. 

III. BERE NA VĚDOMÍ : 
1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva městyse Měřín. 
2. Zprávu z jednání Rady městyse Měřín. 

IV. POVĚŘUJE : 
1. Zastupováním městyse Měřín pro volební období 2018 – 2022 : 
- ve Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko : Ivo Rohovského, 
- v Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko : Ing. Jiřího Servíta, 
- v Lesním družstvu obcí se sídlem v Měříně : JUDr. Karla Dvořáka, 
- ve sdružení Dominikalistů : Petra Buka, 
- ve sdružení Rustikalistů : Ing. Jaroslava Pazderu, 
- ve školské radě ZŠ Měřín : Karla Pacala a Ivo Rohovského. 
V. NESCHVALUJE : 
1.Přenos jednání zastupitelstva on-line přes infokanál  kabelové televize. 
VI. ODKLÁDÁ : 
ZMM odkládá projednání bodů č.18 a 19 – příspěvky SVaK Žďársko na příští jednání 
zastupitelstva.                                        Ing.Jiří Servít, starosta v.r. 



Výpis z jednání č. 14 Rady městyse Měřína konané dne 28.11.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM  provedla místní šetření na základě  žádosti p. … o opravu plotu mezi jeho 
pozemkem a p.č. 476,  ve vlastnictví městyse Měřín. 
RMM rozhodla uvažovanou opravu plotu zařadit do rozpočtu roku 2019. 
 

3. RMM projednala a schválila žádost o umístění směrovky pro restauraci a penzion U 
Kohouta na sloupu veřejného osvětlení. 
 

4. RMM vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva práce a soc. věcí o poskytnutí dotace na 
realizaci projektu „Za rozkvetlý Měřín se zaměstnanými občany“ na jedno pracovní místo od 
18.6.2018 do 18.6.2021 v částce 1.152 383 ,-Kč, což je 95% způsobilých výdajů.  Příspěvek 
MM je 5% ze způsobilých výdajů, což je 60.651,-Kč. 
 

5. Starosta seznámil členy RMM s povinností přiznání majetku členů Rady MM dle platných 
zákonů. 
 

6. RMM projednala žádost  – MŠ Měřín o schválení odměny pro ředitelku MŠ Měřín. RMM  
rozhodal s žádostí souhlasit. 
 

7. RMM rozhodla na základě žádosti současných nájemců … zveřejnit záměr pronájmu obecní 
chaty v Lalůvkách na období od 1.1.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Manželé … zajistí po dohodě s místostarostou opravu svodů na této chatě po předchozím 
odsouhlasení nákladů, které bude platit MM.  
 

8. RMM  projednala Dodatek č.10 ke Smlouvě o jiných pracích a výkonech s Technickými 
službami VM s přiložených Ceníkem na 2019 na odvoz a ukládání odpadků. 
RMM rozhodla s dodatkem souhlasit a pověřuje starostu podpisem. 
 

9. RMM rozhodla souhlasit se Žádostí, kterou předložil spolek Rybníkáři a přátelé, z.s. 
s uzavírkou silnice a zvláštní užívání silnice II/349 a žádosti o stanovení přechodného 
dopravního značení v rámci uzavírky silnice a vyznačení objízdné trasy u příležitosti konání 
tradičního Živého Betlému dne 24.12.2018.  
RMM dále schválila žádost spolku Rybníčkáři a přátelé z.s. o bezplatný pronájem pozemku 
p.č. 1219/1 v k.ú. Měřín od 16. do 30.12. z důvodu konání Měřínského živého betlému  a 
souhlasila s vyvěšením poutače na Měřínský živý betlém mezi stromy nad kašnou na 
náměstí. 
 

10. RMM projednala došlé žádosti o nájem KD:  

Objednávky KD   

24.02.2019 Kolping – dětské šibřinky 

30.03.2019 Bleší trh 

21.09.2019 Rybáři – M. Donutil 

12.10.2019 Rybáři – Dolovná 

26.12.2019 Rybáři – Štěpánská zábava 

21.06.2019 TJ Jiskra – tan. zábava – pouť 



20.12.2019 Agrocentrum ZS – školení   

21.12.2019 Lisovna plastů - školení 

RMM rozhodla s nájmy souhlasit.  
 

11. RMM projednala žádost p. …, o řešení nadměrné prašnosti u jeho pozemku z plochy 
určené pro výstavbu RD v rámci Balinka III. etapa  a Balinka IV. etapa. RMM provedla místní 
šetření a rozhodla seznámit stěžovatele s termínem ukončení prací na ulici Zabrána. 
 

12. RMM projednala a schválila předložený návrh na uzavření Smlouvy o věcném břemeni  na 
položení kabelů a příslušenství na akci:“ Měřín,p.č.442, nová TS Náměstí.“ 
RMM pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

13. RMM projednala a schválila Smlouvu o veřejných službách č.47/2019 s ICOM Jihlava o 
provozování linek autobus dopravy na 2019 a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

14. RMM schválila Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti výpočetní techniky – 
zpracování osobních údajů s fi Bohuslav Ludvík-PROLOG, Velké Meziříčí a pověřila starostu 
podpisem. 
 

15. RMM schválila Smlouvu o věcném břemeni s EO.N.Distribuce,a.s. o položení kabelu na 
okraj obecní cesty v ulici Růžová na přípojku el. pro p…. podle přiloženého GP. RMM pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
 

16. RMM projednala žádost manželů … k předložené PD na stavbu RD v lokalitě Balinka. 
RMM nemá k PD připomínky. 
 

17. RMM provedla místní šetření na základě žádosti nájemce kadeřnictví v budově radnice o  
snížení stropu a zateplení skladu a WC v této provozovně na náklady MM. 
RMM rozhodla opravu realizovat. 
 

18. RMM projednala žádost p. … o propachtování pozemků mezi MM a Pustinou o výměře 
2,4 ha za cenu 2.500,-Kč/ha s výpovědní lhůtou 2 měsíce. 
RMM rozhodla zveřejnit záměr pachtu pozemků.  
 

19. RMM projednala žádost p. MDDr.Lenky Bencové, současné provozovatelky zubní 
ordinace v Měříně o odkup 10 roků staré stomatologické soupravy, jejíž vlastníkem je stále 
Městys Měřín. Provozovatelka si hradí sama náklady na opravy a nemůže je zaúčtovat do 
nákladů ordinace, protože souprava není vedená v jejím majetku.  
RMM rozhodla předložit její žádost na ZMM.   
 

20. RMM schválila Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
na akci „ Měřín, p.č. 1311, lok. Balinka IV., 8x RD“ mezi městysem Měřín a E.ON Distribuce 
a.s. České Budějovice a pověřila starostu podpisem. 
 

21. RMM schválila znění anketního lístku pro občany Měřína a Pustiny. 
 

22. RMM vzala na vědomí žádost p. … – pouť 2019 s tím, že žadateli bude sděleno, že záměr 
pronájmu bude zveřejněn v roce 2019. 
 

23. RMM  jmenovala s účinností od 1.12. 2018 Kulturní komisi městyse Měřín ve složení:  



p. Jana Kožená, Mgr. Lenka Kuhtreiberová, Lukáš Pól a Marek Dvořák. 

24. RMM projednala žádost MRS o skácení modřínů u Nového rybníka. RMM rozhodla 
požádat úřad městyse o skácení modřínů. 
 
*********************************************************************** 

 
V í t á n í    o b č á n k ů  

 

 Dne 25.11.2018  proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Měřína slavnostní přivítání 

narozených občánků mezi spoluobčany našeho městyse .  

Pozváno bylo celkem 14 dětí narozených v Měříně za 8 měsíců  roku 2018 . 

Přivítali jsme  11 dětí.  Bylo to : 10 chlapečků – Matyáš, Richard, Michal, David, Jaroslav, 

Matěj, Dominik, Matyáš, Libor a Adam  a 1 holčička- Jolana 

 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. 

 

 

MĚŘÍNSKÝ ZPRAVODAJ  Periodický tisk územního samosprávného celku 
Číslo a den vydání : 6-2018 / 7.12.2018 
Povoleno :   Ministerstvo kultury ČR – MK ČR E 11302 
Vychází   :   1 x za dva měsíce nákladem 600 ks 
Upozornění :  texty neprošly jazykovou úpravou 
Vydává a tiskne :  Úřad městyse Měřína, Náměstí 106, 594 42 Měřín 
    IČ : 00294799 
Tiskne :                     Vydavatelství Brázda , Hodonín 
Prodejné :   Doporučená cena : 10,- Kč včetně DPH 
Telefon/ Fax :  566 544 222 / 566 545 005   Email : sprava @merin.cz 
 
 
Předpokládaná uzávěrka příštího Měřínského zpravodaje :  24.ÚNORA 2019 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI3pP134XfAhVPJlAKHUyPBfAQjRx6BAgBEAU&url=https://tw.stockfresh.com/image/5033573/poster-stork-with-baby&psig=AOvVaw25Z-kUUeHbihhKegCnnq1n&ust=1543998221360855


 

Vážení spoluobčané,  
v následujících dnech obdržíte všichni do 
Vašich poštovních schránek dva anketní 
lístky. 
 

První se týká Vašich představ o 
obci.  Tento anketní lístek je anonymní .  
Vyplněný lístek s anketou č.1 odevzdejte, 
prosíme, osobně v kanceláři radnice při 
platbě za odpad nebo jej vhoďte do bílé 
schránky v průjezdu před hlavním 
vstupem  do radnice. 
Můžete si jej najít i na našich  
www.stránkách městyse – aktuality 
a odeslat jej mailem na adresu : 
starosta@merin.cz , podatelna@merin.cz 
nebo sprava@merin.cz.   
Ukončení ankety je 31. ledna 2019. 
 Druhý anketní lístek se týká 
zasílání obecních novinek e-mailem 
nebo formou SMS.  

Pokud si tuto službu nepřejete, 
vyplňte, prosím, kolonku jméno, příjmení 
a bydliště a zaškrtněte nemám zájem.  

V případě, že zájem máte, zaškrtněte mám zájem a kromě jména, příjmení a bydliště 
vyplňte kolonky e-mail nebo číslo telefonu, případně obojí. V tomto případě prosíme ještě o 
Váš podpis. 

Ukončení sběru druhé ankety je rovněž 31.1.2019 a  lístky můžete odevzdávat rovněž 
osobně v kanceláři radnice při platbě za odpad nebo jej vhoďte do bílé schránky v průjezdu 
před hlavním vstupem  do radnice. Na www.stránkách i tento anketní lístek najdete. 
*********************************************************************************************** 
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    Restaurování fresek v měřínské kapli P. Marie Sněžné 

 První zmínka o postavení měřínské špitální kaple zasvěcené P. Marii Sněžné pochází 

z roku 1690. Je ovšem možné, že kaple byla postavena již dříve. Kaple P. Marie Sněžné byla 

pojmenována podle obrazu, který je zavěšený nad jejím oltářem. Předlohou pro namalování 

tohoto obrazu se stal obraz ze šestého století, který je zavěšen v římské bazilice Santa Maria 

Maggiore (Panny Marie Sněžné). Obraz do měřínské kaple nechali namalovat s největší 

pravděpodobností Collaltové, kteří pocházeli od Benátek a obrazy do církevních staveb na 

svém panství, kam patřil od roku 1623 i Měřín, nechávali malovat právě v Benátkách.  

 V legendě se praví, že při budování římské baziliky pokryl místo její stavby v měsíci 

srpnu sníh. Tato událost rozhodla o pojmenování právě stavěné baziliky na „Santa Maria 

Maggiore.“ V roce 867 papež Hadrián II., za přítomnosti věrozvěstů Cyrila a Metoděje, později 

svatořečených, položil na hlavní oltář v bazilice Santa Maria Maggiore první slovanské 

bohoslužebné knihy. Slovansky psané knihy posvětil a tímto aktem dal povolení k jejich 

užívání při bohoslužbách. Velké Moravě byl dán Cyrilovým písmem „Hlaholicí“ základ 

vzdělanosti. Papež Jan Pavel II. apoštolským listem „Egregiae virtutis“ (Vynikající muži), 

vyhlásil 31. prosince 1980 svaté Cyrila a Metoděje za spolupatrony Evropy. 

 Nástěnná malba v měřínské kapli P. Marie Sněžné byla nalezena při restaurátorském 

průzkumu v roce 2014. Fresková výzdoba kaple byla překryta třinácti vrstvami vápenných 

nátěrů. Nejvíce byla poškozena malba na stropě kaple. V místech poškození byla stará omítka 

odstraněna a strop kaple byl nově omítnut. Zrestaurováním freskové výzdoby byla v roce 

2018 pověřena Mgr. art. Lucie Janečková Matějková, rodačka z Chrudimi. Nejdříve byly 

odstraněny přemalbové nátěry. Fresková výzdoba byla očištěna a v některých místech 

zpevněna. Drobné defekty byly retušovány barevností odpovídající originálu.  

 Autorství fresek v měřínské kapli nelze s jistotou jednoznačně určit.  Autorem mohl být 

velkomeziříčský rodák, malíř Jan Strčanovský, narozený 18. srpna 1747, který zemřel v 67 

letech 25. června 1814 ve Velkém Meziříčí čp. 13. Toho jako autora uvádí historik P. Augustin 

Kratochvíl v publikaci Vlastivěda moravská, Velkomeziříčský okres na str. 294. Autorem však 

mohl být i Karel František Töpper, pro kterého mluví všeobecná oblíbenost a zařazování jeho 

děl na panství šlechtického rodu Collalto et San Salvatore. 

 



Fresková výzdoba mohla být zhotovena přibližně v letech 1724 - 1730. V té době prošla 

kaple podle dochovaných účtů větší opravou. Fresková výzdoba byla poškozena hlavně při 

velkých požárech v roce 1768 a 1810. Od neodizolovaných, kamenných základů byla také 

poškozována vlhkostí. Na freskové výzdobě jsou vyškrabány různé nápisy s daty. Je možné, 

že v kapli přespávali vojáci mnohokrát táhnoucí po císařské silnici přes Měřín. Stávalo se, že 

do Měřína s tisícem obyvatel přitáhlo vojsko čítající pět tisíc vojáků. Vojáci jistě usilovně 

hledali místo, kde by přenocovali. Po přespání v kapli měli asi potřebu zapsat se na jejich 

stěnách. Při restaurování freskové výzdoby bylo rozhodnuto, že vyškrabané nápisy, které sice 

fresku poškozují, nebudou retušovány, neboť již také mají jistou historickou hodnotu. Ve farní 

kronice je zapsáno, že po bitvě u Slavkova, která se uskutečnila 2. prosince 1805, táhla 

francouzská vojska po tehdy zánovní císařské silnici přes Měřín. Kudy francouzští vojáci táhli, 

tam drancovali. Byly vykrádány i kostely. Třetí měřínský děkan Antonín Vavřinec Zalejský 

musel odevzdat farní pokladnu a z kostela bylo ukradeno vše, co bylo pozlacené. Tam kde se 

kněži bránili drahocenné věci vydat, byli vojáky zbiti. V kapli je vyškrabáno také datum červen 

1806 s písmeny nejspíše označujících i název regimentu.  

 Malíř barokních fresek a obrazů Karel František Töpper (Tepper) se narodil 20. října 

1682 v Chrudimi. Byl prvorozeným synem chrudimského měšťana Daniela Töppera a Doroty 

rozené Ditové. Když bylo Karlovi deset roků, tak mu den po porodu jeho pátého sourozence 

zemřela maminka. Otec Daniel se oženil podruhé s Kateřinou. Ve druhém manželství se jim 

narodily další dvě děti. Karel získal základní vzdělání v Chrudimi, kde také vystudoval malířství 

obrazů a fresek u Jiřího Vojtěcha Kubaty. Patřil k zakladatelům barokní fresky na Moravě. 

Jeho obrazy a fresky jsou k vidění ve Velkém Meziříčí, Jihlavě, Brtnici, Polné, Olomouci, Žďáru 

nad Sázavou, Jaroměřicích nad Rokytnou, v kaplích v Ronově a v Měříně.  Začátkem 18. 

století si Ugartové, kteří od roku 1676 vlastnili zámek a panství ve Velkém Meziříčí pozvali 

malíře Karla Františka Töppera k freskové výzdobě části svého zámku. Správcem na panství 

Ugartů byl v té době obroční písař František Tomáš Pacher, který se svojí první ženou Pavlínou 

a jejich devíti dětmi žil v areálu zámku. Při malbě fresek zde viděl Karel František Töpper 

pobíhat malé Pacherovo děvče Annu Terezii. Když pak bylo Anně Terezii Pacherové šestnáct 

let, tak si ji Karel František Töpper vzal za manželku. Svatba se uskutečnila 21. listopadu 1707 

v netínském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po svatbě žili manželé Töpperovi v areálu 

meziříčského zámku, kde se jim narodili první dvě děti. Malíř Karel František Töpper koupil 

29. ledna 1715 pro svoji rodinu a pro malířskou dílnu dům na náměstí ve Velkém Meziříčí. 

Dům zakoupil od truhláře Matěje Kolovrátka za 440 zlatých, 40 krejcarů. O den později byl 

jmenován měšťanem Velkého Meziříčí. V tomto domě se manželům Töpperovým narodilo 

dalších šest dětí. Těmto šesti dětem byl křestním kmotrem mladý pán hrabě Jan Nepomuk 

Ugarte a kmotrou hraběnka Herula Maria Josefa Ugarte. Malíř Karel František Töpper zemřel 

ve Velkém Meziříčí ve věku 56 roků 14. listopadu 1738.  

                      V roce 2018 sepsal Jiří Toman Měřín č. 376  

 



 

 

S končícím rokem 2018 tu mám poslední letošní výběr z novinek Knihovny městyse 

Měřín. Ať už sáhnete po kterékoliv knize, přeji Vám, aby čas s ní strávený byl příjemný.  

Před blížícími se Vánoci mám pro Vás také tip na vánoční dárek. Zkuste darovat svým 

blízkým nejen knihu, ale i průkazku do knihovny. Fond knihovny čítá přes 6 000 svazků, který 

je průběžně obnovován aktuálními tituly, a ročně půjčujeme téměř 1 000 knih z výměnného 

fondu Knihovny Matěje Josefa Sychry, je tedy opravdu z čeho vybírat. 

Novinky 

Knihy pro děti a mládež 

Věřím, že děti potěší knihy od Roalda Dahla, který si svými knihami získal oblibu ve 

světě už v 60. letech 20. století, u nás se začaly vydávat až v 90. letech, každopádně Roald 

Dahl se stále řadí mezi nejprodávanější autory. Proč tomu tak je, můžete zjistit nad jeho 

knihami Karlík a továrna na čokoládu nebo Prevítovi. Mezi dětské bestsellery patří také knihy 

Davida Walliamse, který i vážná témata dokáže podat citlivou formou, navíc skvěle kombinuje 

vtip a napětí, přesvědčte se sami třeba s Babičkou drsňačkou nebo Příšernou tetou. Ráda bych 

také upozornila na komiksovou adaptaci Tolkienova Hobita s propracovanými ilustracemi 

Davida Wenzela a na knihu Jirka a velký třesk autorů Lucy a Stephena Hawkingových, kde se 

nenásilnou a poutavou formou děti (ale i dospělí) dozví, jak vlastně vesmír funguje.  

 

 

 

 

 



 

Knihy pro dospělé 

V předvánočním shonu si zkuste odpočinout s Evženem Bočkem a jeho humornou sérií 

knih o aristokratické rodině a jejich "nejchudším zámku v Čechách". Relaxovat můžete i s 

Patrikem Hartlem a jeho novinkou Nejlepší víkend. Kniha, která se dotýká našeho regionu - 

začíná a po různých životních peripetiích vlastně i končí na zámku ve Velkém Meziříčí - je 

Sedm životů : Osudy Františka Podstatzkého Lichtensteina od osvědčeného vypravěče 

šlechtických osudů Vladimíra Votýpky. Zajímavým titulem je také kniha Raději zešílet v 

divočině od Aleše Palána s fotografiemi Jana Šibíka, rozhovory s osmi šumavskými samotáři a 

poustevníky, lidmi, kteří dlouhodobě žijí mimo civilizaci. V čase předvánočních úklidů nemohu 

zapomenout upozornit na knihu Zázračný úklid od Marie Kondo, která nabízí zajímavý pohled 

na uklízení, při kterém by mohlo zbýt více času na čtení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovoluji si ještě upozornit, že knihovna bude 27.12.2018 uzavřena, v roce 2018 si 

můžete naposledy přijít vypůjčit nebo naopak vrátit knihy ve čtvrtek 20.12. V novém roce se 

na Vás budu těšit ve čtvrtek 3.1.2019 v obvyklém čase od 13,00 do 18,00 hod. 

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce 2019 ve společnosti 

dobrých lidí a dobrých knih. 

 Lucie Čížková 
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 Městys Měřín touto 
cestou děkuje panu Ing. 
Ladislavu Fialovi, starostovi 
obce Arnolec, za 
každoroční podzimní 
pořádání setkání seniorů 
v Arnolci a za možnost, aby 
se této akce mohli 
zúčastnit i občané  naší 
obce.  
 I letošní ročník 
„Arnoleckého setkání“ , 
který se uskutečnil 10. 
listopadu byl velice zdařilý.  

 
Pan Ing. Fiala opět nezklamal a připravil všem hostům nezapomenutelný zážitek s dechovou 
hudbou Stříbrňanka.  Ještě jednou děkujeme. 

 
Minulý týden, na 1. adventní neděli, vystoupily děti z naší školky  na tradičním 

„Rozsvěcení stromečku“. Přestože se počasí proti nám spiklo, na dobré náladě nám to 
neubralo. S chutí a s úsměvem jsme všem přítomným připomněli 
lidové pranostiky od Sv. Martina až do Vánoc, zazpívali, zarecitovali i 
zatančili.  Všechny děti se snažily udělat radost svým nejbližším a jistě 
mi dáte za pravdu, že byly úžasné. Každý z rodičů v tu chvíli byl určitě  
na měkko, jakého  šikulu má doma. 

 
          Ve středu 5. prosince byl u nás  Mikuláš s čertem i andělem.  
 Ti, co neměli čisté svědomí, se trošičku obávali,  co napsaného bude 
v knize hříchů, ale nakonec to všechno dobře dopadlo. 
 
           Nyní si ve školce povídáme o Vánocích, vyrábíme přáníčka, připomínáme si i některé 
tradice, učíme se koledy a těšíme se na nadílku.   Radost z dárků je vždycky velikánská . 
  

           Vůně jehličí, světla svíček a cukroví, to vše patří  k Vánocům stejně jako sváteční 
atmosféra a vlídné slovo. Přejeme Vám, ať jsou letošní Vánoce 
ty nejkrásnější.                 
 
                 Jana Janů 



 

Zprávy ze základní školy 

      

Poslední měsíce roku 2018 byly a jsou ve škole plné akcí a událostí. Žáci 9. ročníku 
navštívili SŠ stavební v Jihlavě. Exkurze proběhla v rámci volby povolání. Jihlavská „stavebka“ 
již tradičně připravuje pro své potencionální studenty bohatý program. Studenti 4. ročníku 
provedli naše deváťáky školou, ukázali jim odborné učebny. Dokonce si mohli vyzkoušet 
návrh domu v počítačovém programu pro architekty. Zavezli je také do odborného střediska 
v Heleníně, kde si v dílnách ověřili svoji zručnost při práci s různými materiály. Vzhledem 
k tomu, že na tuto jihlavskou školu odchází každoročně řada našich žáků, jsou tyto exkurze 
jistě přínosem. 

 
V úterý 20. listopadu se v učebně fyziky a chemie konala pro žáky 8. a 9. ročníku 

přednáška našeho bývalého žáka pana Vlastimila Coufala z Dědkova. Jako příslušník naší 
armády na pozici pilota a později odborníka na vojenskou techniku procestoval mnoho částí 
světa a zúčastnil se řady vojenských konfliktů. O svých zážitcích poutavě vyprávěl a svoje 
vyprávění doplnil řadou fotografií. Jeho hlavním motem bylo a je, že člověk má jít za svým 
snem a ten se mu splní.  

 
Úterý 21. listopadu bylo slavnostním dnem pro naše letošní prvňáčky. Dostali slabikáře 

a tím vykročili na cestu objevování krás literatury. A aby to předání zůstalo v jejich paměti 
jako něco zvláštního, připravili si pro ně jejich o osm let starší spolužáci z devátého ročníku 
krátkou scénku – v rolích pirátů jim přinesli poklad – bednu plnou krásných nových slabikářů. 
Když jim je rozdali, společně si je prohlédli. Všichni si to užili a i deváťáci projevili zájem zase 
někdy za prvňáky zajít a podívat se, co se z nových slabikářů naučili.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mezi nejoblíbenější sporty v naší škole patří florbal a letos se našim florbalistům 
velmi daří. V průběhu listopadu se žáci zúčastnili florbalových turnajů ve svých kategoriích. 
Žáci prvního stupně se v okrskovém kole umístili na 6. místě, děvčata v našem okrese 
nenašla potřebnou konkurenci a postoupila rovnou do krajského kola. Žáci druhého stupně 
se umístili ve III. kategorii v okrskovém kole na 6. místě, děvčata v okrskovém kole stejně 
jako v okresním kole zvítězila a postoupila do krajského kola a totéž se podařilo i chlapcům. 
Vítězné družstvo dívek mělo složení: Nela Juřícková, Adéla Petulová, Nikola Panáčková, Jitka 
Sekničková, Žaneta Březková, Lenka Vlachová, Bára Rosická, Veronika Krčálová, Eliška 
Veselá, Marie Sklenářová, Leona Pospíšilová. 
Za chlapce nás úspěšně reprezentovali:Martin Pešek, Petr Juda, Ondřej Svoboda, Stanislav 
Šoukal, Tomáš Sysel, Josef Svoboda, Matěj Plachetský, Michal Běhůnek, Jindřich Kříbala, 
Jakub Kundela, Šimon Zdvihal.  

Advent v naší škole začal tradiční soutěží o nejkrásnější adventní věnec, kterou 
vyhlašuje školní parlament. Letos byla slabší účast – do soutěže se přihlásilo jen 15 dětí s 11 
věnci. Některé byly opravdu vlastnoručně vyrobené, například z malých borových šišek nebo 
z drobných větviček. Nechyběly ani netradiční perníkové dekorace nebo keramická 
bábovková forma vyplněná mechem a ozdobená svíčkami. Porotě se nejvíc líbil věnec Lady 
Březkové z 6. A, ale odměněni byli všichni účastníci.  

Na první adventní 2. prosince neděli si naše škola připravila část programu, který 
proběhl na Náměstí. Děti zazpívaly několik koled a vánočních písní, například od Ewy Farne 
nebo Marka Ztraceného. Každé ráno pak ve vestibulu školy znějí koledy, které zpívají děti 
z prvního stupně. 

Další školní akce proběhnou po uzávěrce tohoto zpravodaje, proto si je připomeňme 
alespoň takto: návštěva Mikuláše s doprovodem a mikulášské soutěžní odpoledne, soutěž ve 
skoku vysokém Vánoční laťka, Den otevřených dveří a střelecká soutěž ve střelbě ze 
vzduchovky. V pátek 21. prosince stráví děti celé dopoledne se svými třídními učiteli u 
vánočních stromečků ve třídách. Rozdají si dárky, zahrají různé hry  

Začal adventní čas plný očekávání, příprav a těšení. Přejeme Vám jeho příjemné prožití, 
klidné svátky vánoční a zejména mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2019. 

 
           Mgr. Iva Kolářová 
*************************************************************************** 

si Vás dovoluje pozvat na semináře: 

31.01.2019 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ NOVINKY ROKU 2018/2019 

26.03.2019 DPH 2019 

Lektor - Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových 

poradců v Brně 

Semináře se uskuteční vždy v Kulturním domě Měřín od 9-14 hod.  
Přihlášky a bližší informace na tel. 724 95 00 49, kurzy.merin@email.cz 

Přeji Vám klidný adventní čas a v novém roce hlavně zdraví, štěstí a spokojenost. 

Ing.Ivana Chalupová, Náměstí 7, 594 42 Měřín 

mailto:kurzy.merin@email.cz




 
 
 

Otevíráme kurz anglického a německého jazyka 
 
Německý jazyk  – pondělí 16.15 – 17.15 

Anglický jazyk    – pondělí 17.30 – 18.30 

 

Začátek kurzů je v pondělí  7. ledna 2019 a bude probíhat do konce měsíce června 2019 

v prostorách Školy umění v Měříně pod vedením Mgr. Dagmar Staňkové. Cena za kurz je 

měsíční 550,- Kč/osoba.  Kurzy jsou určeny pro začátečníky a mírně pokročilé.  

Další informace na tel. č. 737 439 784 a mailem na dagmar.stankova@seznam.cz 

 

Těším se na vás ☺ 

mailto:dagmar.stankova@seznam.cz


V neděli 25.11. se v hasičské zbrojnici uskutečnilo předvánoční měřínské odpoledne. 

Lidé si mohli vyrobit dřevěné krmítko, ozdobičky na stromeček, svícny, svíčky z vosku, 

vánoční přáníčka a další rozmanité výrobky. V průběhu odpoledne se všichni mohli nechat 

vyfotit ve fotokoutku, nalíčit se od vizážistky, prohlédnout si hasičskou techniku, projet se 

hasičským autem, napsat dopis ježíškovi, ochutnat výborné palačinky a posilnit se 

občerstvením. 

Máme velkou radost, že měla celá akce daleko hlubší smysl, společně jsme podpořili 

tři charitativní projekty. Dětskou onkologii v Brně, psí útulek a dětský domov. Na dětskou 

onkologii se dobrovolným vstupným a z finančního příspěvku dvou stánků z měřínských 

vánočních trhů vybralo skoro 20 000 korun. Do nemocnice, psího útulku a dětského 

domova zároveň povezeme nespočet hraček, pamlsků, plyšáků a jiných radostí. Těsně před 

Štědrým dnem pojedeme všechny dárečky předat tam, kam patří. 

Z celého srdce děkujeme všem, kteří se zúčastnili kouzelného tvořícího odpoledne, 

vytvořili jste báječnou atmosféru. My doufáme, že i Vy jste prožili krásný čas s rodinkou a 

přáteli. Vážíme si toho. Pokud jste nestihli dorazit, nezoufejte, už těď se těšíme na příští rok 

a připravujeme pro Vás spoustu novinek. 

Velké díky patří hasičům, holkám a klukům, kteří byli u stanovišť, fotografkám, 
vizážistce, všem pomocníkům, hlavním organizátorkám Pétě Bublánové a Dáše Opálkové, 
všem kteří přispěli finančně či přinesli dárek osobně, děkujeme Markét Požárové, Davidovi 
Robotkovi, paní Požárové ze ZŠ Pavlínov za finanční dar a našim báječným hostům. 
S láskou a radostí Vám přejeme kouzelný advent. 

SDH Měřín. 

PS: Pro více informací či fotoreport sledujte na facebooku událost této akce (Předvánoční 

měřínské odpoledne) či stránku SDH-Měřín.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Měřín – Naše činnost během roku 2018 

V letošním roce proběhly volby do vedení v každé základní organizaci ČSCH. U nás v té 

Měřínské nastalo pár změn a díky tomu se dostavila opět nová energie a nové nápady pro 

naši chovatelskou činnost. Výsledkem toho je především zvelebený areál, ať už nová střecha 

na zadní chatě, natření altánku občerstvení a renovace přední chatky, ale i další kosmetické 

a funkční úpravy našich prostor. 

Také jsme během tohoto roku úspěšně uspořádali dvě výstavy. První, tak jako 

tradičně „Místní pouťovou výstavu v Měříně“ při příležitosti pouti, která byla již 31. 

ročníkem této chovatelské akce. Zde se sešlo kolem 250 zvířat od našich a okolních 

chovatelů. Druhou naší výstavou byla „Propagační výstava v Netíně“ to byla akce pouze naší 

organizace, kterou jsme pořádali potřetí. Přes to, že zde byla zvířata pouze chovatelů 

z Měřínského sdružení, tak se zde sešlo okolo 50 zvířat různých druhů a barevných variant. 

Dá se tedy říci, že máme velmi pestrý repertoár chované zvířeny. 

Samozřejmě jako každý rok jsme obeslali výstavy pořádané sousedními organizacemi. 

Jmenovitě to bylo v: Novém Městě na Moravě (Jarní výstava), Velké Bíteši, Velkém 



Beranově, Puklicích, Brtnici, Tišnově, Novém Městě na Moravě (Horácká Výstava), 

Křižanově a v Bohdalově. Tyto výstavy jsme i s titulovými úspěchy obeslali celkem 183 

zvířaty z našich chovů. Což v průměru je téměř 19 zvířat na výstavu. To považuji za úspěch a 

dostatečnou výstavní aktivitu naší základní organizace. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo nás podporují, ať už sponzorskými dary, 

tombolou na výstavy ale i městysi Měřín, který nám na pořádání výstavy v Měříně poskytuje 

dotaci, ale i všem chovatelům, díky kterým jsou naše akce úspěšné. Mohu říci, že letošní 

sezóna se celkově vydařila a doufáme, že ta příští v roce 2019 bude alespoň taková jako ta 

letošní. 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

Za ZO ČSCH Měřín– Jednatel    

Králíček Stanislav 

 

 

Vše nejlepší do Nového roku 

         Členové Kolpingovy rodiny Měřín děkují všem svým 

sponzorům a příznivcům za podporu v roce 2018.   

        V roce 2019, Vám všem přejeme hodně osobních úspěchů a 

stálé zdraví.   

        Těšíme se na setkání s Vámi na dalších akcích pořádaných 

Kolpingem 

 

 

 



Rybáři Měřín z.s. 

Rybářské závody, akce - ohlédnutí. 

Dětské závody 2. září 2018  
Závodu se zúčastnilo 102 dětských účastníků do 15. let. 

Vítěz nachytal úctyhodných 734 cm bodovaných ryb. 

Úlovky kapra 67,69 a 74 cm ukazují kvalitu našeho loviště. 

Ročně vzrůstající počet závodníku je pro nás velice potěšující a zároveň zavazující.    
 

Závody dospělých „Měřínský kapr“ 6. ročník 8. září 2018 
Dospělých rybářů místních i přespolních dorazilo letošního roku zkusit štěstí 120. 

Vítěz nachytal 269 cm bodovaných ryb. 

Dále opět úctyhodné míry ulovených ryb. Největší kapr 92 cm. 

Také úlovky amurů přes 70 a 80 cm. 

Jako rarita úlovek želvy nádherné, asi 30 cm velké. Vrácena vodě. Její původ bude 

pravděpodobně nějaké akvárium… 
 

Fotografie úlovků a účastníků ze závodů na našich stránkách.     
Výše uvedené akce budeme v budoucnu opakovat, zachovejte nám přízeň. 
 

Další naše připravované akce v místním KD: 

Štěpánská zábava   26.12. 2018 , hraje BEAT BAND. 

Ptejte se mě, na co chcete…Miroslav Donutil   - Sobota 21.9. 2019 v 19hod. 

Zábavný pořad našeho předního umělce v Měříně viz plakát. 

Vstupenky už lze tel. rezervovat, např. jako formu vánočního dárku. 

Jako každý rok, tak i letos, se naše organizace dle předem schváleného plánu věnovala své 

hlavní i vedlejší činnosti. Nákupy a nasazování ryb, následné krmení a údržba chovných 

rybníku, sběr kamene u zemědělských podniků, sečení trávy a sběr odpadků s hlavním 

zaměřením na rybník Nový. Podzimní výlovy před zimou. Dlouhodobě vyučujeme v místní 

škole zdarma rybářský kroužek pro děti. Kulturní akce pro širokou veřejnost od rybářských  

závodů pro děti i dospělé po koncerty nebo zábavy, máme vždy zvládnuté organizačně na 

výši.  V tomto trendu hodláme pokračovat.    

Představitelé našeho spolku působí v zastupitelstvu městyse.       

Na sklonku letošního roku nám dovolte poděkovat všem, kteří se našich aktivit zúčastnili . 

Poděkování vedení městyse za vstřícnost při veškerém jednání. Také poděkování firmám a 

soukromým osobám, které nás podporují v tombole. Závěrem přejí měřínští rybáři všem 

občanům pěkné svátky, hodně zdraví a osobní pohody.         Petrův zdar ! 

    wwwrybarimerin.cz 



 



 

PROVOZNÍ A PRODEJNÍ DOBY – VÁNOČNÍ SVÁTKY 
 
Úřad městyse Měřína – radnice : 
 
Radnice bude  u z a v ř e n a od  čtvrtka 20.12.2018  do středy   2.1.2019 . 
 
OZNÁMENÍ:  -  VÝŠE POPLATKU  ZA POPELNICE se nemění : 500,- Kč/os.,  

  - platby za KABELOVOU TELEVIZI,  INTERNET A PSA ZŮSTÁVAJÍ 
    V R.2019 VE STEJNÉ CENOVÉ RELACI JAKO V ROCE 2018. 

       
                        - VÝBĚR POPLATKŮ – od STŘEDY   2.1.2019 !!! 
 



 
 
Zdravotnictví v Měříně o vánočních svátcích : 
 
 
MDDr. Lenka Bencová  DOVOLENÁ   -   24.122018 – 4.1.2019 
        
MUDr. Aleš Janoušek          Ordinace do 20.12.2018 
     Od 21.12.2018 do 2.1.2019 - dovolená 
     Od 2.1.2019    - ordinace 
 
MUDr. Dagmar Cvaková               19.12. až 21.12.     dovolená 

-zástup v dovolené MUDr.Janoušková 
 27.12 a 28.12.         ordinace 7.00 – 12.00 

       31.12.                       ordinace 7.00 – 10.00 
 
MUDr. Zdeňka Janoušková      od  27.12. do 31.12. - dovolená 

-zástup v dovolené MUDr. Cvaková        
     

***************************************************************** 
MUDr.Vladimíra Vacková   31.12. ordinace do 10.00 pro nemocné 
 
MUDr. Hana Krejzlová -        BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ  běžná ordinace 

Od 7.1.2019 do 13.1.2019  - DOVOLENÁ 
**************************************************************************
            
Lékárna Měřín pracovní dny   7.30 – 16.30 
   31.12.     7.30 – 11.00 
 

 
 
 
MÍSTNÍ KNIHOVNA 
Poslední půjčovní den v roce 2018 : čtvrtek 20.prosince 2018 od 13.00 do 18.00 hod. 
Otevření knihovny  v roce 2019 :   čtvrtek 3. ledna 2019 od 13.00 do 18.00 hodin 

 
 
Česká pošta, pobočka Měřín  
 - provoz :  Čt 27.12. :  8.00 – 12.00   13.30 – 16.00 
  Pá 28.12.      :  8.00 – 12.00   13.30 – 16.00 

Po 31.12.      :          8.00 – 12.00     
 

DĚKUJEME VŠEM ZÁKAZNÍKŮM A PŘEJEME SPOKOJENOST S NAŠIMI SLUŽBAMI V ROCE 
2019. 

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


Otevírací doby obchodů s potravinami v období svátků 
 

Coop – nákupní středisko 
24.12.    6.00 – 10.00 
25.12. a 26.12.   zavřeno 
27.12.  až 28.12.   6.00 – 17.00 
29.12.      7.00 – 10.00 
30.12.    7.30 – 10.00 
31.12.    6.00 – 11.00 
1.1.2019    zavřeno 
 

Krásné a pohodové Vánoce a vše nejlepší do roku 2019  přeje kolektiv pracovníků 
nákupního střediska Coop v Měříně. 

 
Prodejna potravin – Agro – Měřín – RYNEK 

22.12.   7.00 – 10.00 
23.12.   7.00 – 11.00 
24.12     až 26.12              Z A V Ř E N O 
27.12.   až 28.12.              5.30 – 18.00 
29.12.   7.00 – 10.00 
30.12.                 Z A V Ř E N O           
31.12.                 7.00 – 11.00          
1.1.2019              Z A V Ř E N O 
2.1.2019   Z A V Ř E N O      
Děkujeme Vám všem za Vaši přízeň a přejeme všem zákazníkům  šťastný nový rok 2019. 
 
************************************************************************* 

NÁPOJE   M ě ř í n      
24.,25. a 26.12.   zavřeno         
27.12.   až  28.12.    7.30 – 17.00  
29.12.    7.30 – 10.30 
30.12.    zavřeno  
31.12.2017    zavřeno 
1.1.2018    zavřeno 
 
Děkujeme všem zákazníkům za přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu i v roce 2019. 

   
Josef Benda – Ovoce a zelenina 

22.12.   -    7.00 – 10.00 
23. až 26.12.         –  ZAVŘENO   
27.12. a 28.12.  -   7.30 – 12.30             13.30 – 16.30 
29.12.   -   7.00 – 10.00 
30.12. až 1.1.2019  -   ZAVŘENO 

Hezké vánoce přeje prodejna Josef Benda – Ovoce a zelenina 

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.obrazky.cz/detail?id=eJyNjEELgjAYQO/+jzpufVuGBhJlUNAlCiJPMb62XDqnzlz16yuoe4d3e+/NmqQfpHwwh8qiHKrWmmQMQ6XLTrYJBHnX1VNKvfekKPqHs6irB8EnNfZ8K0+iQEm1ERfpaC8+C3KtL39VX124+h5ANHoTBxD/UiPPWnBSa3RStJgTtIZqN1upbVScvN7majPv102FMM7Wy0Maj7ojyxb7DHbZc8WrxgfA4E0EIQthgjLkDDgw9QIaiFCU


 
POTRAVINY – VEČERKA – NÁMĚSTÍ 337 – MĚŘÍN 

 
22.12.2018 – 24.12.2018   6.00 – 19.30 
25.12.2018      9.00 – 18.00 
26.12.2018     7.00 – 19.00 
27.12.2018 – 30.12.2018              6.00 – 19.30 
31.12.2018      6.00 – 20.00 
1.1.2019      12.00 – 18.00 
2.1.2019      6.30 – 19.30 
Děkujeme všem zákazníkům naší prodejny a těšíme se na Vás. 
 

 
POTRAVINY - VEČERKA – Náměstí - „bývalá Gala“ 
23.12.2018 -     7.00 – 20.30 
24.12.2018 - 31.12.2018  6.30 – 21.00 
1.1.2019     7.00 – 20.00 
 
************************************************************************ 

 
VINOTÉKA – Měřín, Náměstí 40 

22.12.  7.30   - 10.30 
23.-26.12.  zavřeno 
27. – 28.12.  11.00 – 17.00 
29.12.  7.30  - 10.30 
30.12.  zavřeno 
31.12.  7.00 -12.00 
1.1.2019  zavřeno 

 
Děkujeme všem našim zákazníkům a těšíme se na Vaši návštěvu i v roce 2019. 

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

P R O D E J    K A P R Ů 

 

 

 

S O B O T A      -      - 22.12.2017 

OD 7.00  HODIN VE DVOŘE PRODEJNY COOP 

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=0ahUKEwjVqKOB6tbXAhVJRhQKHUYuAuIQjRwIBw&url=https://cz.depositphotos.com/14453227/stock-illustration-carp-with-xmas-cap.html&psig=AOvVaw0VXed9Is7edP3CI7oeQyiR&ust=1511599732910718


 



 

HOSPODY A RESTAURACE 
 

 
KAVÁRNA  – Náměstí 46, Měřín   (GALA) 

 
23.12.   ZAVŘENO 
24.12. – 26.12.  ZAVŘENO 
27.12. – 28.12.  12.00 – 22.00 
29.12.   14.00 – 24.00 
30.12.   15.30  - 21.00 
31.12.2018 - 1.1.2019     ZAVŘENO    
 
Přejeme krásné vánoční svátky a těšíme se na Vaši návštěvu i v roce příštím. 
************************************************************************ 
 

PEKELNÝ ŠENK 
 

 „Pekelný šenk“ v Kulturním domě v Měříně Vás srdečně zve k návštěvě  příjemných prostor 
a současně přeje všem zákazníkům, štamgastům a všem občanům krásné vánoční svátky . 
24.12.  zavřeno 
25.12.a 27.12. 16.00 – 22.00 
28.12. a 29.12. 16.00 – 24.00 
30.12.    9.00 – 22.00 
31.12.  zavřeno 
1.1.2019  zavřeno 
************************************************************************ 

 
KRČMA  NA SCESTÍ    

 
21.12.  16.00 – 23.30 
22.12.  16.00 – 23.30 
23.12.  16.00 – 21.30 
24.12.            ZAVŘENO 
25.12.            ZAVŘENO 
26.12.            16.00 – 23.30 
27.12.            16.00 – 23.30 
28.12.            16.00 – 23.30 
29.12.            16.00 – 23.30 
30.12.            16.00 - 23:30 
31.12.            SOUKROMÁ AKCE 
 
********************************************************************************************* 
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Měřínská hospůdka 

24.12.   - Zavřeno 
25.12.   - 17.00 – 22.00 
26.12.     – 16.00 – 22.00 
27.12.   - 16.00 – 22.00 
28.12.   - 17.00  - 24.00 
29.12.   -  16.00 – 24.00 
30.12.   -   8.00 – 12.00      16.00 – 24.00 
31.12.   -   Soukromá akce 
1.1.2019   - Zavřeno 
2.1.2019   - 16.00 – 21.00 

        Děkujeme všem hostům za přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu. 
    Šťastný Nový rok přeje Káťa 

 
 
PF z Měřína 
************************************************************************** 

 
BARVY  - LAKY – DROGERIE 

Lucie Bradáčová, Náměstí 109, Měřín, tel.: 777 65 33 85 
Přeji Vám všem krásné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v příštím roce 
2019. 
*************************************************************************** 

 
Prodejna Papírnictví, umělé květiny 

 
– Ivana Wasserbauerová, Náměstí 110 

 
Děkuji touto cestou všem zákazníkům za přízeň 

a přeji nejen jim kouzelné vánoce a úspěšný rok 2019. 
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Přeji všem krásné vánoce a šťastný nový rok. 

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

KADEŘNICTVÍ – IVANA PROKOPOVÁ 

 Děkuji všem svým klientům za jejich přízeň a přeji všem klidné prožití vánočních 

svátků a do nového roku rodinnou pohodu a pevné zdraví. 

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

ŽELEZÁŘSTVÍ LS 
 

Děkujeme všem zákazníkům za přízeň, kterou nám projevili v letošním roce. 
Přejeme Vám všem krásné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Těšíme se na Vás i v roce příštím. 
 
*********************************************************************** 
 

Přání k vánocům :  hodně zdraví, štěstí a pohody  všem zákazníkům do nového roku . 

             Brašnářství Matějíčková 

*********************************************************************** 
ZAHRÁDKÁŘSTVÍ – JAŠOVÁ 

 
Krásné vánoční svátky a pohodový rok 2019 přeje prodejna Zahrádkářství. 

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



 

         V neděli 18. 11. se odpoledne uskutečnil na faře 4. ročník 

Měřínského štrůdlobraní. Tématem pro letošní rok byl „sladký 

štrůdl“. Opět se soutěžilo ve dvou kategoriích – děti a dospělí. 

Celkem jsme mohli obdivovat 12 krásných a chutných soutěžních vzorků. Je asi již nepsanou 

tradicí, že porota má úplně jiné chutě než my diváci. Což je skvělé, protože můžeme 

odměnit více soutěžících.  

Podle odborné poroty: 

Kategorie dětí: 

 1. – 4. místo: Nikola Doležalová, Mariana Fraňková, Matouš Homola a Lenka Chlubnová 

Kategorie dospělých:  

1. – 2. místo: Jolana Mikysková a Marie Brabcová, 3. místo: Jana Doležalová 

Diváci rozhodli takto: 

Kategorie dětí: 1. – 2. místo: Vít Chlubna a Karolína Dohnalová 

Kategorie dospělých: 1. místo: Petr Dohnal 

     K tanci i k poslechu hrály L. Homolová a A. Oulehlová, hrou na harmoniku nás potěšila i 

Bára Frajová. Velké díky soutěžícím, porotě, divákům i pomocníkům! 

 

     22. 11. 2018 pro nás H. Mužátková uskutečnila předvánoční tvoření. Děti se svými 

maminkami vyráběly hit letošních Vánoc – skřítka. Děkujeme za výborný nápad a přípravu! 

     6. 12. 2018 a 7. 12. 2018 proběhla mikulášská nadílka ve cvičení pro maminky s dětmi a 

ve školním kroužku Orel. 

     Zveme Vás na poslední tvoření v tomto kalendářním roce. Sejdeme se ve čtvrtek       13. 

12. 2018 od 17.00 h na faře a vyrobíme si Sněhuláka. 

 

Přejeme Vám radostné a 

spokojené Vánoce prožité         

se svými blízkými!                      

Do nadcházejícího roku hodně 

zdraví, optimismu, elánu             

a Božího požehnání! 
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Vážení spoluobčané, farníci,  

   na Hod Boží vánoční, tak se nazývá slavnost Narození Ježíše Krista, postávali před kostelem 

lidé, kteří se zúčastnili vánoční mše svaté. Nikam nespěchali, z jejich tváří vyzařovala radost a 

spokojenost. Hlouček vytvořili i manželé, rodiče a zazněla ta známá zvídavá otázka: Tak co 

jste našli pod stromečkem? Neuplynulo mnoho času, než první manželský pár začal vyprávět. 

Konec konců o pěkně prožitý čas a o radost z dárků, není těžké se podělit. A tak vyprávěl 

jeden manželský pár po druhém. Dostalo se na poslední dvojici a všichni s napětím očekávali 

jejich slova. Nezaznívala, jen velký úsměv na tváři. Po dlouhém pobízení, přece jen začali 

mluvit. Žena, poněkud nesměle, říká: „Dostala jsem obálku.“ Otázka od ostatních na sebe 

nedala dlouho čekat. „Kolik v ní bylo?“ Žena sdělila, že v obálce nebyly žádné peníze, ale 

svatební oznámení. Ostatní se podivili ještě více a se zvědavostí se ptali, čí je to oznámení. 

„Bylo to naše svatební oznámení staré dvacet roků. A to není všechno, u něho byl lístek 

napsaný manželem. Stálo na něm: Já jsem tvým dárečkem.“  

   Říká se, že o vánočních svátcích jsou mnozí lidé nějak jiní. Možná je to proto, že se jim 

dostává ujištění, že jsou pro někoho důležití, že na ně někdo myslí, má je rád. Že mají někoho 

ve své blízkosti, s kým se mohou radovat z lásky. Radovat nejen z té lásky lidské, ale také z té 

lásky Boží, která v Ježíši Kristu přišla na tento svět. Zazářila o Betlémské noci, zazněla ve 

slovech andělů. „Zvěstujeme vám velikou radost, radost pro všechen lid. V městě Davidově 

se vám narodil Spasitel, Kristus Pán.  

Přeji vám všem požehnané svátky vánoční! 

Připravujeme a zveme 

16. prosince dopoledne, po bohoslužbách se před kostelem uskuteční Předvánoční jarmark. 

K prodeji budou nabídnuty věci z rukou dětí i dospělých.  Jarmark je od počátku charitativní 

akce. Získané finanční prostředky budou směřovat na podporu domácí hospicové péče do 

charity ve Žďáře nad Sázavou, která zajišťuje péči o nemocné i v naší farnosti. Dále pak na 

podporu léčby dětí se závažnými chorobami, zvláště kožními.   

16. prosince odpoledne zveme do našeho kostela na charitativní koncert, který pořádá ŠUM 

Měřín. Začátek je v 14:30 h.  

18. prosince proběhne pro mnohé bezprostřední příprava na vánoční svátky přijetím 

odpuštění hříchů. Příležitost k přijetí svátosti smíření je od 13. do 17. hodiny.  

27. prosince se v kostele uskuteční vánoční koncert, ve kterém vystoupí dětský sbor a sbor 

mladých z Měřína, hostovat bude chrámový sbor z Uhřínova. Srdečně všechny zveme. 

Dobrovolný příspěvek bude sloužit k pokrytí nákladů.  



V závěru koncertu proběhne žehnání vína a setkání na faře.  

30. prosince při bohoslužbách obnoví manželé svůj slib.  

31. prosince bude od 23.00 do 24:00 příležitost k osobní i společné modlitbě v kostele. Ve 24 

hodin bude žehnání celé naší farnosti i celému světu.  

Bohoslužby o vánočních svátcích    

23. 12. – 4. adventní neděle – 7:45 a 9:15 h.  

24. 12. – noční bohoslužba ve 22:00 h.  

25. 12. – Hod Boží vánoční v 7:45 a 9:15 h. Ve 14:00 h. Te Deum a požehnání. 

26. 12 – svátek sv. Štěpána v7:45 a 9:15. h.  

30. 12. – Svátek sv. Rodiny v 7:45 a 9:15 h.  

31. 12. – sv. Silvestra v 16:00 h. na poděkování Pánu Bohu.  

1. 1. – Nový rok v 7:45 a 9:15 h.  

Výstava betlémů na faře  

Od 16. prosince do 30. prosince zveme na výstavu Betlémů na faře. Shlédnout výstavu 

můžeme ve dnech svátečních /štědrý den 9:00 – 11:30 h. 13:00 – 15:00 h. Dále: 25. 12. 26. 

12. a 30. 12. /v čase po bohoslužbách, odpoledne 13:30 – 16:00 h. Ve všední dny v čase: 

dopoledne 9 – 11:30 h, odpoledne 13:30 – 16:30 h, na jiný čas je možná domluva.   

                                                                                                    P. Mgr. Josef Havelka, farář  

   

 

 

 

 



Na začátku listopadu Spolek DivOchot Měřín sehrál letošní druhou premiéru – satirickou hru 

Petra Tomšů Zase ti tupitelé. Chtěli bychom tímto poděkovat všem divákům za jejich smích, 

potlesk i pochvalná slova, která jsou pro nás motorem v naší další činnosti. 

Pokud jste naše představení nestihli navštívit v Měříně, budeme rádi, když si najdete čas 

v sobotu 26. ledna 2019 v 19,00 hod. a přijedete nás podpořit do Velkého Meziříčí. Na své si 

určitě přijdou i ti, kteří už tuto divadelní hru viděli, protože díky improvizačním schopnostem 

herců je každé představení originál. 

Přejme Vám všem krásné Vánoce a v roce 2019 smích nejen na divadle! 

Spolek DivOchot 

Měřín 

 



 

Ohlédnutí za Vánoční výstavou 

v č.p.15 

 

První adventní neděli jsme pro vás 

připravili Vánoční výstavu. 

Děkujeme všem spoluobčanům, 

kteří tuto výstavu navštívili.  

Velice nás potěšil Váš zájem.   

 

Věříme, že se nám podařilo vzbudit zejména v mladých lidech zájem o to, jak žili a 

hospodařili naši předkové a že jsme přispěli k příjemnému začátku předvánočního času.  

 

Děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací výstavy a také děkujeme dárcům 

historických předmětů, které jsme od nich dostali. 

Děkujeme rovněž panu Jiřímu Kutilovi a jeho synovi za propůjčení renovovaných 

historických traktorů Zetor 25 a Zetor 50. 

Přejeme Všem spoluobčanům hezké prožití Vánočních svátků a hodně zdraví v roce 2019. 

Na další setkání se těší 

Milada a 

Jaroslav 

Pazderovi 

  

 

 

 

 

 

 

 



Poděkování zaměstnancům Lisovny plastů, s.r.o.,  skupina Queen a 

Fredie Mercury 

Za Lisovnu plastů s.r.o. tímto děkujeme všem 220 zaměstnancům (z toho 23 zaměstnanců 

bydlí v Měříně a blízkém okolí) za jejich poctivou a náročnou práci v roce 2018.  

Rok 2018 byl v životě firmy další úspěšný rok. Získali jsme nové zákazníky a  dosáhneme tržby 

kolem 500 mil Kč. Dokončili jsme výstavbu nové výrobní a skladové haly v hodnotě 140 mil. 

Kč  

Jako poděkování všem zaměstnancům jsme na závěrečný firemní večírek pozvali nejlepší 

českou Queenie revival kapelu s Frediem Mercury.  

Závěrečný večírek LPVM se bude konat 21.12.2018 v Kulturním domě v Měříně. 

S úctou, poděkováním a přáním hezkých svátků, 

   Ing. Jaroslav Pazdera -ředitel Milan Blažek -vedoucí výroby 

   Jaromír Hamáček-vedoucí směny Jaroslav Pazdera ml. -projektový manager 

 

 

• Máš technické myšlení? Jezdíš daleko do práce? 

• Nerozumíš si se svým šéfem a spolupracovníky ?  

• Neváhej a koukni na www.lisovna.cz   

• Neustále hledáme nové kolegy s technickým a obchodním 
myšlením. Rádi Tě nezávazně provedeme naším provozem. 
Volej 603 823 787. 

 

http://www.lisovna.cz/


Vánoční řemeslné trhy 2018 a rozsvícení vánočních stromků, poděkování 

organizátorům a vystupujícím. 

Letošní Vánoční řemeslné trhy se opět vydařily. 

Děkujeme za hezká vystoupení dětem ze  

• Základní školy  

• Mateřské školy  

• Kolpingovy rodiny Měřín  

• ŠUM Měřín  

Děkujeme také jejich lektorům a učitelům za práci s tím spojenou. 

Na úspěchu se významně podíleli i Rybáři Měřín, z.s. a TJ Jiskra Měřín z.s., kteří postavili 

velké party stany. 

Celou akci pořádala Kulturní komise městyse Měřín ve složení:  

p.Mgr. Lenka Kuhtreiberová, Jana Kožená, Marek Dvořák a Lukáš Pól. 

 

Tyto trhy se stávají tradiční akcí v první adventní neděli a získávají na popularitě o čemž 

svědčí i zájem stánkařů. 

S úctou  

Ing.Jaroslav Pazdera,  

místostarosta městyse Měřín  

 





     

Sobota 5. ledna 2019 v 19.00 hodin – Kulturní dům Měřín 

Vstupné : 80,-Kč   Předprodej vstupenek na radnici 

 










