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OKÉNKO RADNICE   

 

 
Vážení spoluobčané, 
 

máme před sebou poslední  dvě adventní neděle, vyvrcholení adventu a zároveň 
Štědrý den s již tradičním živým Beltémem. Zapálíme poslední svíce na adventním věnci, 
svíce které představují mír a pokoj. Závěr roku vybízí k zamyšlení, co jsme v letošním roce 
udělali ve prospěch našich nejbližších, ale také sami pro sebe.  

 
Můžeme si říct, že náš letošní rok v obci byl opět velmi pestrý a snažili jsme se udělat 

toho co nejvíce. Některé věci se nám společnými silami povedly, některé třeba méně, ale to 
posoudíte Vy sami. I letos jsme se snažili zkrášlovat obec a její vzhled. Mnoho práce jsme 
zvládli s obecními zaměstnanci a pracovníky  veřejně prospěšných prací, kteří byli velmi 
dobře sehraní a dokázali pořádně zabrat, když bylo třeba. Na některé odborné práce jsme si 
samozřejmě pozvali místní živnostníky nebo velké externí firmy. Překvapilo mne, že je 
docela složité zkušenou  firmu sehnat, protože jsou nyní dlouhodobě smluvně vázány, mají 
mnoho zakázek a stálo nás velké úsilí, aby byly dohodnuté práce včas provedeny, jako 
například na jídelně základní školy nebo na opěrné zdi na hřišti v Pustině. 
 

Nyní Vám v krátkosti představím připravované stavby na příští rok. Zahájíme stavební 
práce na zvětšení kapacity mateřské školy a její bezbariérovost, rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu na ulici Černická, chodníky na ulicích Brněnská a Blízkovská, hřiště na Balince a 
v Pustině, osvětlení a vodovod na novém hřbitově, parkoviště před základní školou, 
rekonstrukce elektrického vedení na ulici Zarybník a mnohé další. Finanční prostředky na 
tyto akce máme zajištěny. 

 
V závěru tohoto zpravodaje bych chtěl poděkovat všem, kteří se v uplynulém roce 

jakýmkoliv způsobem podíleli na práci ve prospěch naší obce. Ať už je to zastupitelstvo 
obce, zaměstnanci obce, kteří mají zásluhu  na výborných ekonomických výsledcích obce, 
členové všech občanských sdružení a spolků, organizátoři všech kulturních a společenských 
akcí v obci, kterých je skutečně bezpočet, ředitelé a pedagogové obou škol, ŠUM a další.  
Bez jejich aktivní práce by určitě naše obec nebyla tak kulturně a společensky živá. 

 
Přeji Vám příjemné prožití 

vánočních svátků, pevné zdraví, lásku, 
štěstí, pohodu, spokojenost a mnoho 
úspěchů v novém roce 2020. 
      

 Ing. Jiří Servít 
         starosta 
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Výpis  z jednání č. 17 Rady městyse Měřína konané dne 30.10.2019  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala návrh na přezkum právní způsobilosti …RMM rozhodla podat žádost o 
přezkum právní způsobilosti Okresnímu soudu Žďár nad Sázavou a pověřuje místostarostu 
podpisem žádosti. 
 

3. RMM vzala na vědomí protokol o kontrole č.03/2019 od správního odboru  MÚ V. Meziříčí 
o kontrole výkonu matriční činnosti u městyse Měřín. Závěr kontroly: nebyla shledány žádné 
závady. 
 

4. RMM projednala a schválila změnu odpisového plánu dlouhodobého majetku ZŠ Měřín pro 
rok 2019, předložený ředitelkou p. Mgr. Hlávkovou. Plán se změnil z důvodů investic do 
opravy kuchyně. 
 

5. RMM projednala žádost o příspěvek Základní škole Měřín na nákup dvou kusů chladících 
boxů a jednoho kusu mrazícího boxu v celkové výši 571.000,-Kč pro rok 2020.  
Dále RMM projednala žádost o souhlas s odprodejem nepotřebného majetku ze školní 
kuchyně dle přílohy. 
RMM rozhodla žádost o příspěvek zařadit do rozpočtu pro rok 2020. 
RMM rozhodla souhlasit s prodejem nepotřebného majetku. 
 

6. RMM vzala na vědomí oznámení  z Katastrálního úřadu, pracoviště Velké Meziříčí o konání 
revize údajů v KN. Tato revize potrvá přibližně do 30.6.2022. 
 

7. RMM projednala žádost zástupkyně ředitelky ZŠ  o schválení odměny ředitelce ZŠ za 
kompletaci dokumentů k projektu Šablony 1, Šablony 2 a za zajištění rekonstrukce školní 
kuchyně. RMM rozhodla odměnu schválit a vyslovuje ředitelce poděkování za provedenou 
práci.  
 

8. RMM projednala návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni pro Eon Distribuce, a.s. na  
uložení zemního vedení NN na p.č. 3146/1 pro RD … . 
RMM rozhodla s uzavřením VB souhlasit a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
9. RMM vzala na vědomí informaci fi SIGENO o dotačních možnostech na výsadbu stromů. 
 

10. RMM rozhodla souhlasit se smlouvou na divadelní vystoupení „Vysoká hra“ s Agenturou 
Marcus – Pavel Trávníček . 
 

11. RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD: 
 
 
 
 

 

Objednávky KD :  

2020-01-11 Sportovní ples – TJ JISKRA 

2020-02-22 Šibřinky – KČT Měřín 
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12. RMM projednala návrh na uzavření smlouvy budoucí smlouvě s firmou E-On Distribuce, 
a.s. na zřízení věcného břemene na akci „Pustina – lokalita 7 RD“. RMM rozhodla s návrhem 
souhlasit a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
13. RMM  projednala návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě s firmou E-On Distribuce, 
a.s. na zřízení věcného břemene na akci „Měřín, ul. Zarybník, rek NN. VN, TS Slovensko“. RMM 
rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

14. RMM rozhodla pověřit starostu jednáním ohledně koupě obrazu s motivem Měřína. 
 

15. RMM projednala návrh petice za zlepšení bezpečnostní situace na Křižovatce křižní 
Svařenov. RMM rozhodla petičnímu výboru sdělit, že celou věc projedná s příslušným 
správním silničním úřadem.  
 

16. RMM rozhodla pověřit úřad městyse provedením kalkulace nákladů za likvidaci plastů a 
papíru za roky 2017 až 2019 pro potřeby stanovení poplatku za likvidaci odpadu pro 
podnikatelské subjekty. 
 

17. RMM Nabídka vzala na vědomí cenovou nabídku montované haly pro potřeby MM. 
 

18. RMM vzala na vědomí výroční zprávu Základní školy Měřín. 
 

19. RMM schválila finanční spoluúčast na akci večer seniorů v Arnolci do 300,-Kč/osoba. 
 

20. RMM rozhodla na základě předloženého geometrického plánu zveřejnit záměr prodeje 
pozemku parc.č. 187/64 (pův. parc. 1311/1 a parc.č. 187/2 v k.ú. Měřín).  
 
************************************************************************** 

USNESENÍ č.   5/2019 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 6.11.2019 v 17.00 

hodin 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
 
I. SCHVALUJE : 
1. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 5/2019. 
2. Program jednání ZMM 5/2019. 
3. Dodatek č.14 ke Smlouvě o dílo č.4/2017 ze dne 30.6.2017 s předmětem plnění: “Měřín 
     lokalita Balinka – III. etapa, Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD“ mezi 
     městysem Měřín  a CONTENT, s.r.o. Brno. 
4. Prodej pozemku p.č. 187/63 o výměře 20m2 dle GP 1165-201/2019 v k.ú. Měřín . 
5. Směnu pozemků dle GP 1160-48/2019 na základě znaleckých posudků. 
6. Výkup pozemku dle GP 1160-48 /2019. 
7. Bezúplatný převod pozemku na Zabráně dle GP 1151-61/2019 z Kraje Vysočina na městys 
    Měřín. 
8. Podání žádosti o dotaci do programu MMR „ Podpora bydlení pro rok 2020“- Balinka 
    IV.etapa. 
9. Podání žádostí o dotaci do programu MMR „ Podpora a rozvoj regionů“ na rok 2020. 



 

5 

10.Strategický rozvojový dokument městyse Měřín na roky 2019-2022. 
11.Předloženou odměnu zastupitele městyse Měřín. 
12. Rozpočtové opatření 6/2019/5ZMM ze dne 6.11.2019 ve výši – 5.688.473,-Kč . 

II. BERE NA VĚDOMÍ : 
1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva městyse Měřín. 
2. Zprávu z jednání Rady městyse Měřín. 
3. Zprávu o činnosti kontrolního výboru. 
4. Zprávu o činnosti finančního výboru 
5. Zprávu  výboru pro výstavbu a rozvoj. 
6. ZMM vzalo na vědomí informace o pořízení Změny č.1 ÚP městyse Měřín. 
7. ZMM vzalo na vědomí nabídku města Velké Meziříčí na měření úsekové rychlosti a 

pověřuje starostu dalším jednáním. 
 

Ing. Jiří Servít,  
starosta v.r. 

 
*************************************************************************** 
Výpis  z jednání č. 18 Rady městyse Měřína konané dne 27.11.2019  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM ve spolupráci se Sociálními službami Velké Meziříčí dohodla umístění Měřínského 
občana do DPS Velké Meziříčí. RMM v této souvislosti rozhodla uzavřít smlouvu o dodávkách 
el. energie a plynu do bytu MěÚ V.Meziříčí na městys Měřín  s tím, že úhradu těchto nákladů 
bude občan hradit  bezhotovostně na účet městyse Měřín. 
 

3. RMM projednala žádost Diakonie Českobratrské církve evangelické o příspěvek ve výši 
25.000,-Kč.  RMM rozhodla příspěvek neposkytnout. 
 

4. RMM projednala  podklady pro smlouvu s ICOM Transport. RMM rozhodla pověřit starostu 
zjištěním informací na KrÚ kraje Vysočina. 
 

5.RMM vzala na vědomí oznámení AVE CZ odpadové hospodářství o změně ceny odběru 
druhotné suroviny. 
 

6.RMM projednala dodatky firmy AVE CZ odpadové hospodářství ke smlouvě ze dne 
22.01.2007. RMM rozhodla s dodatkem souhlasit a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

7. RMM vzala na vědomí 2 žádosti  o zařazení do výběrového řízení na pouť 2020. 
 

8. RMM vzala na vědomí žádost …na výměnu kuchyňského spotřebiče. RMM rozhodla 
provést výměnu a pověřit úřad městyse zajištěním výměny spotřebiče. 
 

9.RMM vzala na vědomí zprávu ČSOB, ČNB, ČS a.s., že v Měříně nemají záměr zřídit 
bankomat. 
 

10. RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD:  06-06, 27-06,16.08.2020 - svatby 
 



 

6 

11. RMM projednala nabídky na výstavbu opěrné zdi na hřišti v místní části Pustina. Vybrala 
nabídku fy. Atika Lysý s nejnižší nabídkovou cenou 478.565,- Kč bez DPH. Dalšími účastníky 
výběru byly firmy CONTENT a COLAS. 
 

12. RMM projednala návrh smlouvy o dílo č.31/19 mezi Městysem Měřín a ATIKA LYSÝ, s.r.o. 
na stavbu „Víceúčelové hřiště Pustina p.č. 81/4“, výstavba opěrné zdi. 
RMM pověřuje starosta podpisem smlouvy. 
 

13. RMM  projednala návrh příkazní smlouvy ing. Hany Veselé ve výši 8.500,-Kč na zajištění 
výběrového  řízení opravy místních komunikací – parkoviště U Kohouta, zádní příjezdová 
cesta do ZŠ a dvůr s parkovištěm v ZŠ.  RMM schválila Příkazní smlouvu č. 2/2019. Dále RMM 
schválila znění výzvy k podání nabídky a textovou část zadávací dokumentace. 
 

14. RMM rozhodla zakoupit obraz Měřínského rodáka Gajdoše a motivem Měřína s kostelem 
za cenu 22.000,-Kč. 
 

15. RMM schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.1/4/19 mezi městysem Měřín  a Pavel 
Ondráčkem, Studio P na zpracování Změny č.1 územního plánu Měřím, Kraj Vysočina. 
 

16. RMM vzala na vědomí kalkulace nákladů za likvidaci plastů a papíru za roky 2017 až 2018. 
17. RMM rozhodla uzavřít s p. … od 1.1.2020 pracovní smlouvu na pozici uklízečka a pomocná 
dělnice na dobu určitou- 1 rok. 
 

18. RMM vyzvala majitelku bistra „U Lípy“ k vydání klíčů od dveří spojujících budovu bývalé 
čekárny s prostory bistra. 
 

19. RMM projednala stížnosti občanů na porouchané vozidlo postavené na místě určeném 
pro kontejner u starého hřbitova. RMM rozhodla provést místní šetření. 
*************************************************************************** 
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Měřín, které se uskuteční v zasedací místnosti 
radnice ve středu dne 18.prosince 2019 v 17.00 hodin. Program jednání bude zveřejněn na 
úřední desce. 

 
 
 

 
 
 
Příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce hodně pohody  
a pevné zdraví 
 
přeje redakce zpravodaje  
a zaměstnanci radnice. 
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Vítání občánků  

 

 Dne 10.11.2019  proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Měřína slavnostní přivítání 

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

které se narodily od 15.dubna do 15. srpna 2019. 

   Byly to tyto děti : 4 kluci – Dominik, Elliot, Jan a Tomáš a 5 holčiček – Laura, Karolína, 

Anežka, Tereza, Anežka. 

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

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

  

 

Maminky byly na závěr 

obdarovány kytičkou a 

dárečky pro svá děťátka. 
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                              OKÉNKO HISTORIE 
 

 

 
 

Staré fotografie nám dokreslují historii Měřína - 2. část 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na třetí fotografii z roku 1904 je asi poprvé vidět, že kaple sv. Jana Nepomuckého, 
projektovaná Janem Blažejem Santinim - Aichlem, byla ve své přední části směrem k silnici 
vysokou stavbou. Její zadní část, směrem k jirchárně, byla o hodně nižší. Kaple, kterou 
freskami vyzdobil malíř Karel František Töpper, byla v roce 1786 císařem Josefem II. zrušena 
a v roce 1791 předělaná na obytný dům s byty 1a a 1b. V roce 1810 při velkém požáru celého 
Měřína vyhořela. Před vyhořením měla kaple věž, ve které byly zavěšeny dva zvony. 
 Manželé Marie a Antonín Kožení kapli koupili v roce 1912 za 1 900 rakousko -uherských 
korun, nechali ji zbořit a na jejím místě postavili jednopatrový dům čp. 1.  
 Za kaplí na nádvoří domu čp. 2 je vidět pět oblouků podloubí. V domě čp. 2 býval 
zájezdní hostinec „U bílé labutě“. Podloubím se vstupovalo do stájí, ve kterých odpočívala 
tažná zvířata ubytovaných hostí a ustájená zvířata, patřící k hospodářství hostinského. Toto 
podloubí je u domu čp. 2 zachováno bez zásadních úprav i na začátku 21. století. 
 Kolem císařské silnice jsou po její severní straně vidět dřevěné sloupy. Telefonní vedení 
zavěšené na těchto sloupech spojovalo měřínskou telefonní ústřednu umístěnou 
v prostorách pošty na měřínském náměstí, v domě čp. 101, s poštou ve Velkém Meziříčí. 
 Vpravo stojí budova lihovaru, který neodborným vedením v roce 1880 zkrachoval. 
Manželé Marie a Antonín Kožení bývalý lihovar koupili a v roce 1888 v něm zřídili jirchárnu.  
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 Po jižní straně silnice byly postaveny sloupy pro telefonní vedení, které spojovalo 
jirchárnu Kožených s měřínskou poštou. Úplně vpravo je matně vidět první domek v Pustině, 
který byl postavený asi 60 metrů od císařské silnice. 
 

Na čtvrté fotografii jsou zachyceny domy východní části dolního náměstí a pole zvaná Niva. 
 Po roce 1830 zřídil v bývalém děkanově „Lusthausu,“ v domě čp. 2, Leopold Sturm 
přádelnu na vlnu. První měřínská manufaktura zaměstnávala asi 12 dělníků. V prvním 
poschodí domu bylo postaveno 6 až 8 tkalcovských stavů.  
 Na pozemcích patřících k domu čp. 2, odříznutých v roce 1785 nově stavěnou císařskou 
silnicí, nechal Leopold Sturm postavit celkem 6 domků, které prodával zájemcům po 400 až 
440 zlatých. Domky prodával většinou soukeníkům, kteří v jeho manufaktuře pracovali. 
Domkům, z nichž čtyři byly později rozděleny na osm menších, se ještě koncem 20. století 
říkalo „Šturmovy chalupy“. Je také možné, že po jejich postavení se domkům říkalo 
„Gerschdorf“ na počest jihlavského hejtmana Leopolda rytíře Gersche, který byl jihlavským 
hejtmanem až do revolučního roku 1848.  
 Na této fotografii je za bývalým zájezdním hostincem čp. 2, v místech kde dnes stojí 
Kulturní dům, vidět oplocené prostranství. Na tomto prostranství se konaly dobytčí trhy. Na 
měřínských trzích bývalo v letech 1923 – 30 průměrně ročně 290 krav, 230 jalovic, 400 volů, 
50 býků, 30 telat, a 80 selat. Nejživější býval severýnský trh, prodával se dobytek chovaný na 
žír (na jídlo).  
 V roce 1894 byla do Blízkova postavena úzká silnice. Byla to spíše jen trochu lepší polní 
cesta s odbočkou na starý hřbitov. Při prohlížení této fotografie si můžeme porovnat, jak se 
za 115 roků změnila pole „Na Nivech,“dnes zastavěná novým sídlištěm.  
           Jiří Toman Měřín č. 376 
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    Restaurace „ U Chaloupků“  

 

 

 První zmínky o domu č.p. 16 se datují k roku 1585, kdy zde bydlel podsedník Varhaník, 

který platil dvakrát v roce po 1 groši a po 2 groších z nivy. Další záznamy nám podává rok 

1618, který uvádí podsedníka Jakuba Votopka, od kterého koupil grunt v roce 1625 Tomáš 

Suchánek za 80 kop grošů. Tomáš Suchánek přijal za vlastního Balcara Němce – Suchánka, 

který se gruntu ujal v roce 1647 a zároveň dostal 2 krávy, 15 ovcí, 4 svině a 2 kusy peřin. 

V tomto období byla v domě také palírna. Během let se majitelé různě měnili, až se 

dostáváme k roku 1835, kdy podle historických pramenů byl majitelem domkař a hostinský 

Petr Švec. Zde máme tedy první zmínku o hostinci v domě na náměstí č.p. 16. Roku 1888 

koupili hostinec Jan a Františka Smejkalovi a v roce 1927 jej zdědil jejich syn Jan Smejkal, který 

byl se svojí manželkou Annou, roz. Čermákovou, provozovateli živnosti. V roce 1954 převzala 

hostinec LSD Jednota, která zde měla pohostinství s vedoucím Františkem Chaloupkou a 

v roce 1962 se LSD Jednota Žďár nad Sázavou stala majitelem domu a pohostinství. O rok 

později byla provedena oprava pohostinských místností, ale k žádným dalším větším 

úpravám a opravám již nedošlo a hostinec tak přestav vyhovovat potřebám současnosti. 

Sociální zařízení bylo nevyhovující a na návštěvníky nepůsobil celkový dojem příznivě. Z toho 

důvodu dochází 25.11.1979 k definitivnímu uzavření Restaurace „U Chaloupků“, kdy 

posledním vedoucím byl Miroslav Chaloupka. Hostinec fungoval v tomto domě nepřetržitě 

celých 144 let. 

 I když byl hostinec starý a s mnoha závadami, tak řada návštěvníků zde již měla svoje 

místo. Sice si obyvatelé Měřína přáli novou restauraci, ale i tak rozloučení s tou starou bylo 

přece jen „bolestné“.  24. listopadu se v odpoledních hodinách vracela měřínská hudba 

„Galanka“ z pohřbu a jako vždy se zastavovala na občerstvení v hostinci. Muzikanti obcházeli 

kolem stolů a hráli přítomným hostům na přání. A tak s hudbou a veselím se všichni přítomní 

rozloučili se starým hostincem. 

 Dle záznamů měřínské kroniky vypil poslední pivo v neděli 25.11.1979 ve večerních 

hodinách pan Jiří Zacha a z hospody odcházel jako poslední pan Zdeněk Prokop. 
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Restaurace u Kohouta v Měříně slouží ke spokojenosti zákazníků již 40 let!!  

Restaurace, říkávalo se, U Chaloupků (dnes 

dům manželů Pařízkových na náměstí č. 

16) byla uzavřena dne 25. listopadu 1979. 

V Měříně sloužila občanům i ostatním 

návštěvníkům dlouhých 144 let. Hostinec 

Arnošta Požára v č. 99 /na fotografii/, 

stejně jako hostinec Josefa Smejkala v 

č.16, byly znárodněny a náhradou měla 

být nová restaurace „Strážnice“. Ta se 

začala budovat v roce 1975, na místě 

strhnutého hostince u Požárů. Ten padl za 

pomoci těžké mechanizace Dálničních staveb Olomouc, které pracovaly v okolí Měřína na 

výstavbě dálnic. A tak v akci „Z“ zvelebování, pod záštitou Místního národního výboru v 

Měříně a Jednotou, spotřebního družstva Velké Meziříčí, začala vyrůstat současná 

restaurace. Hlavním organizátorem celé výstavby byl v té době tajemník MNV Metoděj 

Barták a na výstavbě, kromě Pozemních staveb Jihlava, se podílelo mnoho měřínských 

občanů, kteří odpracovali 30 360 brigádnických hodin. Tyto hodiny představovaly hodnotu 

455 000 Kčs. 
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Při kopání základů bylo naraženo na tvrdou syenitovou žílu, kterou bylo třeba odstranit. S její 

existencí geologický posudek nepočítal, a tím došlo ke zvýšení nákladů. Tohle však nebyla 

poslední překážka ve výstavbě, a tak k předpokládanému otevření v roce 1978 nedošlo. 

      

Staveniště v roce 1975                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hrubá stavba ukončena, rok 1975 

 

 

 

 

 

  

V posledních měsících před dokončením, v roce 1979, byla instalována nezbytná umělecká 

výzdoba, dřevěné plastiky do jídelny, vývěsní štít „STRÁŽNICE“ a kovový kohout. Dřevěnou 

plastiku vytvořil akademický sochař Jaroslav Gryc z Brna. Kde se vzal kovový kohout, či co měl 

symbolizovat? Kohout je spojován se zrozením dne, toho si člověk všiml nejspíš proto, že 

takový kokrháč je široko daleko nejhlasitější. Měl tak „vykřičet“ do dalekého okolí, že v 

Měříně občerstvení a odpočinku najdete. Jaký byl ale pravý záměr umístění plastiky kohouta 

a kde se vzal, nám zůstává utajeno, kroniky o něm mlčí.  

Celková hodnota stavby pak byla vyčíslena na 3 041 000 Kčs. Restaurace „Strážnice“ v Měříně 

byla slavnostně otevřena v pátek dne 30. listopadu 1979 v 15 hodin. Jejím prvním vedoucím 

byl Jiří Rašovský, narozen v roce 1956 ve Valticích, okres Břeclav. Po studiích odešel do 

Doubravníka na okr. Žďár nad Sázavou, jako vedoucí pohostinství. V listopadu 1979 přichází 

jako vedoucí restaurace „Strážnice“ do Měřína. Jeho zástupcem byl Jiří Pavlíček z Chlumku. 

Kapacita restaurace byla 12 zaměstnanců. Prozatím jich bylo 9. Jiří Rašovský emigroval do 

Rakouska, a tak na jeho post nastoupil Jiří Pavlíček z Chlumku. Po něm následoval ještě 

Antonín Staněk a posledním vedoucím „Strážnice“ byl Jiří Pazderník.  
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Oficiální název „RESTAURACE U KOHOUTA“ však ještě dvě desetilet í  zazníval pouze z úst 

štamgastů. Ti si  o plechového kohouta, který byl poměrně nízko, opíral i  kola.   

 

Nová kapitola se začíná psát od roku 1990, 

kdy do Měřína přišli manželé Kremláčkovi a 

Kuřátkovi, jako zaměstnanci Jednoty, to 

trvalo necelé dva roky. Poté následovalo 

několik měsíců, kdy si restauraci pronajali a 

v roce 1994, kdy Jednota všechny svoje 

restaurační provozovny rozprodávala, 

odkoupili. To oni poprvé oficiálně použili 

název „U KOHOUTA“. Někdy kolem roku 

1995, původně černého, plechového 

kohouta sundali, nastříkali na bronzovo a 

umístili jej na podestu vpravo od hlavního 

vstupu, kde je dodnes. V té době měla 

restaurace 20 zaměstnanců. Bylo to období, 

kdy nebyla konkurence v okolí, ani na 

dálnici. Poptávka hostů na ubytování sílila, a tak v roce 2002-2003 byla rozšířena nabídka 

služeb o penzion. Na dobové fotografii vpravo můžeme vidět Jana Kremláčka a Aloise 

Kuřátka se svými zaměstnanci a psem Ferdou.  

Ten byl věrným hlídačem dlouhá léta. Přesně znal otevírací dobu, a tak svým štěkotem 

upozorňoval hosty, že ještě není otevřeno a před devátou večerní přicházející upozornil, že 

se již brzy zavírá. Z vyprávění se dozvídáme, že měl zabránit dokonce vykradení restaurace. 

Za takové věrné služby byl pravidelně odměňován dobrotami z kuchyně a ráno doprovázel 

děti do školy.  

Poslední vteřiny před přestřižením pásky. Zleva:                     

Jaroslav Paclík, Martina Kudílková, Jiří Černý, Jitka Machová,  

předseda Krajského svazu výrobních družstev Josef Šturm  

přestřihává pásku, Jaroslav Janeček, místopředseda ONV 

Zleva: Jiří Pavlíček - zástupce vedoucího,  

Jiří Rašovský – vedoucí, Jitka Sobotková - 

kuchařka, Lubomír Petružela - číšník 
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Další anekdota vypráví, jak byl při jedné z bujarých oslav kohoutkovi uražen hřebínek, a tak 

se málem stalo, že byl kohout přejmenován na restauraci „U Slepice“.  

V červenci 2007 odchází do důchodu manželé Jiřina a Alois Kuřátkovi a dál restauraci vedou 

manželé Kremláčkovi s těmi nejvěrnějšími zaměstnanci až do konce roku 2012.  

V době 90. let se začíná psát příběh Jitky Sýkorové, současné majitelky „RESTAURACE U 

KOHOUTA“. Už jako studentka zde zanechává svoji stopu od roku 1987, kdy do restaurace 

chodívala na praxi. Od prosince 1999, nastupuje jako kuchařka. Jak roky běží, tak se i 

Kremláčkovi chystají na svůj odchod do důchodu, a v roce 2013 nabízí restauraci do nájmu 

paní Sýkorové. Ta se pak oficiálně stává majitelkou od roku 2016, kdy kupuje restauraci, 

včetně nemovitosti a jejího vybavení. Stálí zaměstnanci zůstávají, a tak bezproblémový chod 

nabízených služeb pokračuje až do dnešních dob. Roky plynou a budova se hlásí o údržbu a 

opravy. Nevyhovující venkovní schodiště bylo v roce 2018 přestavěno. Na jeho nášlapnou 

vrstvu byl použit kámen-žula, stejně jak tomu bylo v původním projektu z roku 1975. Ten 

ale nikdy před tím na schodišti nebyl, jak můžeme vidět na původní fotografii. V roce 2018 

také dochází k výměně oken na jídelně a o rok později na výčepu a částečně i v penzionu.     

KOHOUT VAŘÍ UŽ 40 LET  

V současnosti restaurace slouží zákazníkům od pondělí 

do pátku, od 8°° do 21°°. V době oběda si můžete 

pochutnat na poledním menu, nebo si vybrat ze stálé 

nabídky prvotřídní české kuchyně. V Restauraci U 

Kohouta vaří pochoutky, jako Měřínský dlabanec a 

další nepřekonatelné klasiky. Dršťkovou polévku, 

svíčkovou na smetaně, španělského ptáčka či pečenou 

kachnu si návštěvníci vychutnají dle původní 

receptury. Konají se zde různé oslavy, svatby a setkání.  Restaurace a penzion U Kohouta v 

Měříně nabízí ubytování ve 3 dvoulůžkových a 1 třílůžkovém pokoji. Každý pokoj je vybaven 

vlastním sociálním zařízením, TV a Wi-fi. K příležitosti 40. výročí otevření restaurace, byl 

vydán Kohoutův deník, limitovaná edice vín a drobné upomínkové předměty, které byly 

připraveny s láskou pro přátele restaurace a přátele našich přátel. 

Sepsáno z podkladů Mgr. Oldřicha Hnízdila z kronik Městyse Měřína, které ochotně poskytla  kronikářka 
Mgr. Radka Klímová, dále ze vzpomínek paní Kremláčkové a paní Jitky Sýkorové.  

Sepsala a zpracovala: Ing. Bc. Aneta Aya Hnízdilová  
„Poděkování patří naším hostům, kteří nám zachovávají přízeň a rádi se s nimi budeme potkávat i nadále.   A 

samozřejmě velké díky všem mým zaměstnancům, kterých si velmi vážím a všem ostatním, kteří se starají o 

bezproblémový chod restaurace, bez kterých by to nešlo. Ještě jednou všem děkuji.“ 

Jitka SÝKOROVÁ 

RESTAURACE A PENZION U KOHOUTA 
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 Život městečka Měřína ve 2. polovině 17. století ve světle obecních účtů – závěr 

 

        Jednotlivé oblasti hospodaření Měřína v daném období mají různý charakter, některé 
aktivity městečka lze označit za podnikatelské, jiné, přestože z nich do obecní pokladny 
plyne příjem, jsou spíše službou obce svým občanům. Především se ale tyto dva pohledy u 
většiny aktivit překrývají. 
   
        Nejvýznamnějšími podnikatelskými aktivitami obce bylo rybníkářství a obchod s vínem 
a se solí, které do značné míry pokrývaly obecní rozpočet. Můžeme ale uvažovat i o tom, že 
zejména obchod se solí byl i službou sousedům, protože sůl musela být dovážena až 
z Jihlavy a organizace tohoto dovozu obcí ho zefektivnila, podobně jako u vína. 
       Podnikavost obecní rady se projevila také při pronajímání obecních světnic. Tento druh 
příspěvku do obecní pokladny se ve sledovaném období velmi rozvinul a jeho význam 
stoupal. V 60. letech měla obec k pronájmu jen jednu světnici, která se nacházela v budově 
radnice a ze které jí plynul příjem do dvou zlatých. Naplno se pronajímání obecních sídel 
rozvíjí až po roce 1677, kdy je postaven obecní dům. Postupně byl obsazován nájemníky, 
takže už roku 1684 obec inkasovala platby už od sedmi lidí, přičemž někteří z nich byli stále 
ubytováni na radnici. Mezi nájemníky převažovali muži, ale ani samostatně bydlící ženy 
v těchto světnicích nejsou výjimkou. Někteří lidé zůstávali několik let, ale poměrně časté je i 
placení nájmu za méně než jeden rok. Postupně bydlí stále méně lidí na radnici, což svědčí o 
tom, že prostory radnice, které mohly být dříve pronajímány, využívala obecní samospráva. 
Kromě světnic obec pronajímala i různé pozemky. 
  
        Dokladem podnikavosti samotných obyvatel městečka jsou mj. majitelé chlebných 
krámů. Zároveň je to jediná skupina lidí, která ze svého podnikání platila každoroční 
poplatek obci. Chlebné krámy byly na počátku 60. let tři, postupně ale přibývaly a jejich 
počet se už od 80. let ustálil na sedmi. Mezi majiteli chlebných krámů se objevují i ženy 
(nejčastěji jako vdovy po předchozích majitelích), přestože to zřejmě bylo přechodné řešení. 
Zajímavé je porovnání majitelů krámů se členy rady městečka, ze kterého vyplývá, že 
obvykle v radě zasedal alespoň jeden majitel chlebných krámů. Podobný poplatek jako 
majitelé chlebných krámů platil i kovář z kovářské výhně. V městečku byly i masné krámy, o 
nich se ale obecní účty vůbec nezmiňují, poplatky z nich šly totiž ve prospěch vrchnosti. 
        Spíše za službu sousedům lze považovat obecní váhu, příjem z ní totiž  nedosahoval ani 
půl zlatého. Podobně je to i s obecních býkem, který byl téměř životní nutností. Příjem z něj 
do 80. let není zmíněn žádný a i později je spíše symbolický. Až v 90. letech zjistíme, jak 
poplatky za připuštění krávy fungovaly. Poplatek byl pět krejcarů za krávu, přičemž tyto 
poplatky platili zřejmě jen podruzi, čemuž odpovídá i počet krav (pět až deset). Příjmy 
z obecního býka rozhodně nedosahovaly výše vydání, které s ním bylo spojeno (nákupní 
cena byla až deset zlatých, výživa byla zajišťována z obecních pozemků). 
        Téměř každý rok se také objevuje větší či menší příjem z prodeje obecního obilí. Tento 
příjem byl významnější v 60. letech, naopak v 90. letech se už vůbec nevyskytuje, obec 
zřejmě neměla žádné přebytky obilí, které by potřebovala prodat. Zhruba třetina sklizeného 
obilí totiž musela být nechána na vysetí pro příští rok. Většina obilí byla dávána formanům 
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pro koně, ale i třeba koňům projíždějících vojáků. S pěstováním obilí měla obec i mnoho 
výdajů, šlo o zaplacení prací při sklizni. 
        Jelikož měla obec právo odúmrti, vyskytuje se i příjem z vejrunkových splátek 
(pravidelné splátky gruntu). Pokud byl osazen pustý grunt, který celý nebo jeho díl dříve 
obci formou odúmrti připadl, platil nový osedlý část nebo všechny vejrunkové splátky obci. 
Tyto splátky nebyly přijímány v žádném roce od více než čtyř lidí a pro obecní rozpočet 
nebyly příliš významné. 
 
        Mezi výdaji nalezneme mnoho položek, které jsou spojeny s běžným chodem obce, 
jsou to zejména vydání na služebníky a na kancelářské potřeby. Kancelářské věci stály ročně 
asi jeden zlatý, každoročně se kupoval papír,  později i kalendář. Méně často byl pořizován  
pečetní vosk, výjimečně i španělský, nebo kalamář. 
        Nepoměrně vyšší byly výdaje na platy služebníkům. V nejstarších účtech se vyskytuje 
obecní písař a hodinář, který se staral o hodiny na věži radnice. Post hodináře se v tomto 
období dědil z otce na syna. V 70. letech se k nim přidává vodák, který se staral o obecní 
kašnu a právní posel. Koncem 80. let mělo městečko už i hlásného, později byli hlásní dva a 
také hotaře. Hotař je znám zejména z prostředí jižní Moravy, kde dohlížel na vinohrady. V 
Měříně bylo náplní jeho práce „pozorování na louky a obilí“. O platy těchto nejnovějších 
služebníků se sice starala obec, neplatila je však ze svých peněz, ale ze sousedské sbírky. 
Každý rok tak probíhaly dvě sousedské sbírky, o každou se staral jeden měřínský soused a 
peníze z nich byly dány hotaři a hlásnému. Obec tyto sumy ze svých prostředků pouze 
zaokrouhlovala. 
        Mezi nejlépe placené patřil písař a právní posel (10 až 12 zlatých ročně). Přes 10 zlatých 
dostával i hlásný, ale ten jako jediný vykonával svou službu každodenně.   
 
Závěr 
        Sledované období, tedy druhá polovina 17. století, se pro Měřín jeví jako období klidu a 
rozvoje. Mírně se zvýšil počet obyvatel, a to ze 70 osedlých na 75 osedlých gruntů v 90. 
letech, což představuje asi 370 obyvatel. Radě městečka se dařilo úspěšně hospodařit. 
Jediný rok, kdy výdaje výrazně převyšovaly příjmy byl rok 1677, což ale nelze posuzovat jako 
neúspěch, vzhledem k tomu, že v tomto roce byl za nemalých výdajů postaven obecní dům. 
Do dalšího roku hospodaření vždy nějaké peníze zůstaly. 
        Celkový rozvoj městečka měl vliv i na pracovní příležitosti jeho obyvatel, kteří nejen že 
mohli prodávat své výrobky dvakrát ročně na jarmarcích, ale zároveň byla jejich práce obcí 
často využívána. Městečko nenajímalo zvláštní kvalifikované pracovní síly pro výlov rybníků, 
kde se tedy uplatnili měřínští obyvatelé. Zároveň často využívalo práce tesaře, a to také 
zejména v souvislosti s rybníkářstvím. Několikrát za rok byly dávány zakázky i místnímu 
kováři, sklenáři či bednáři. 
        Městečko nebylo v tomto období zasaženo válkou a projíždějící vojáci se vesměs 
spokojili s pohoštěním v místní hospodě, které obec zaplatila. Významněji, a zřejmě nejen 
finančně, se turecká válka městečka dotkla v roce 1688, kdy do ní poslalo dva muže 
z Měřína. Soucit s vojáky se v následujících letech projevoval obdarováváním vysloužilých a 
zmrzačených vojáků almužnami. Městečko každoročně vyslyšelo prosby desítek almužníků a 
zachovalo se tak jako společenství řádných křesťanů. 
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                                                          Okénko knihovny 

        Z obecních účtů je možné částečně zrekonstruovat i jakousi informační síť obyvatel 
městečka, která nebyla nijak malá. Každoročně jezdili formani pro sůl do Jihlavy, většinu let 
se vypravovali i do Brna, a to s panskými fůrami. Obchodovalo se s Třebíčí, především 
s rybami a téměř neustále byl Měřín v kontaktu s nejbližším městem, Velkým Meziříčím, 
odkud se vozilo víno, prodávaly se tam ryby a odkud do Měřína přijížděli specializovaní 
řemeslníci. Výjimečné nejsou ani zastávky úředníků či vojáků cestujících mezi Brnem a 
Jihlavou. 
        Vztah s vrchností nebyl díky sporu o obecní privilegia ideální, ale z účtů vyplývá, že 
povinnosti městečka vůči ní nebyly nijak zvlášť tíživé. K nejnákladnějším patřilo vypravování 
panských fůr. 
 
        Děkuji za pozornost – Kateřina Chlubnová 
 
 
 
 
Konec roku se nám opět přiblížil a já bych Vás ráda už nyní pozvala na přednášku o Austrálii 
s cestovatelem a spisovatelem Jiřím Márou, která se uskuteční ve středu 26.2.2020 v 18,00 
hodin v zasedací místnosti nad knihovnou. Životní krédo Jiřího Máry je, že každý cíl je 
dosažitelný, důkazem je, že se svým synem, upoutaným na invalidní vozík, procestoval 
všech pět světadílů. V knihovně si můžete půjčit jeho knihy Nový Zéland – země protinožců, 
Na vozíku na rovníku nebo fotografickou knihu S Jirkou do světa. Vstupenky na přednášku je 
možné zakoupit v knihovně už teď za cenu 50,- Kč. 
Novinky 

Literatura pro děti a mládež 

Nejen ten předvánoční, ale dá se říct, že žádný úklid nemají děti 
v lásce, stejně jako hlavní hrdinové knížky Jak Nepořádníček 
naučil děti uklízet Honzík a Anička. Že ale i uklízení může být 
zábava je naučí strašidýlko Nepořádníček, a když se mu to 
povedlo s Aničkou a Honzíkem, proč to nezkusit i s malými 
čtenáři. S knihou Lední medvídku, kam pluješ?  autora Hanse 
Beera se mohou děti vydat na dobrodružství s medvídkem 
Larsem, který se náhodnou ocitne sám na moři a ze 
zasněženého a ledového severu se vydává na plavbu směrem k 
jihu vstříc novým zemím a kamarádům. A na větší děti čekají 
další patra ztřeštěného domu na stromě. Oblíbená série knih od 
Andyho Griffithse se rozrostla na 29, 36 a 52 pater.  
Literatura pro dospělé 
Ze skutečných událostí čerpá kniha An(n)a od Sáry Báchorové, která přináší autentický 
pohled na poruchy příjmu potravy. Hlavní hrdince Anně, která má skvělé rodiče, koníčky i 
spoustu přátel, zasáhne do života anorexie. Její život ovládne jídlo a počítání kalorií, a také 
deprese, lži a izolace od okolí. Další českou autorkou, na kterou bych ráda upozornila je 
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Petra Soukupová a její kniha Nejlepší pro všechny, ve které skrze tři 
hlavní postavy řeší generační propasti a vyhrocené rodinné vztahy. 
Abych ve vánoční čas nedoporučovala jen knihy s neveselou tematikou, 
zmíním ještě knihu Kafe a cigárko aneb Historky z hereckého podsvětí od 
Marie Doležalové. S vtipem sobě vlastním a nadsázkou popisuje svět 
divadla a filmu a věřím, že se u této knihy dobře pobavíte, a to i díky 
skvělým ilustracím Jana Hofmana.  
Dovolte mi popřát krásné a klidné Vánoce, do roku 2020 pevné zdraví, ať 
se vše daří a spoustu příjemných chvil strávených nejen nad četbou 
dobrých knih z měřínské knihovny. 

Lucie Čížková 
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Okénko mateřské školy  

        

  Sotva  odjel Martin na bílém koni, přišel do školky Mikuláš. A i když se u nás ve školce 

občas nějaký ten zlobílek  najde , čert odcházel s prázdnou. 

 

Za Mikuláše, čerta i aděla a celý kolektiv naší školičky Vám přejeme krásné Vánoce a šťastný 

nový rok 2020. 

 



 

20 

 
 

Okénko základní školy  

   

Na středu 13. listopadu si žáci devátých ročníků připravili pro prvňáčky program, 

během kterého jim slavnostně předali slabikáře. Třídu 1. A navštívil Večerníček, který přivedl 

Macha a Šebestovou. Bohužel jim zlomyslní spolužáci ukradli kouzelné sluchátko. Prvňáčkům 

se ale podařilo s pomocí starších kamarádů z 9. A splnit všechny úkoly a Horáček s Pažoutem 

museli sluchátko vrátit. Za odměnu jim Mach vyčaroval slabikáře, na které se prvňáčci velice 

těšili. Na třídu 1. B se těšili Mimoni. Prvňáčci je ale museli nejprve naučit mluvit a počítat. Za 

odměnu dostali slabikáře. Když je děti poprvé otevřely, ukázaly starším kamarádům z 9. B, co 

všechno zvládnou přečíst. Na závěr ještě zazpívali Mimoňům jazykolamovou písničku. 

V pátek 22. listopadu navštívili naši školu členové historické skupiny K. k. Jager – 

Batalion (rakouští polní myslivci). Byli to dva naši bývalí žáci, kteří si připravili dva programy. 

Pro pátý ročník to byl program o třicetileté válce a hlavním tématem bylo obléhání Brna 

Švédy. Osmákům představili jednu z neznámějších bitev napoleonských válek, a to bitvu u 

Slavkova. Svoje vyprávění doplnili předvedením historických uniforem a zbraní, které si mohli 

zájemci osahat. Pro všechny to bylo zajímavé setkání a doufáme, že ne poslední.  
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Školní parlament vyhlásil soutěž o nejhezčí adventní věnec. Celkem se ve školní 
kuchyňce sešlo jedenáct věnců. Všechny byly velmi pěkné, některé tradiční, jiné neobvyklé, 
a proto měli členové školního parlamentu při sestavení pořadí těžkou práci. Nakonec jejich 
rozhodování dopadlo takto: 
místo Filip a David Bartuškovi, Tariq Haddouche 5. A 
místo Mirek Pytlík 7. A 
místo Šárka a Veronika Pažourkovy, Lada Březková 

 

Další akcí, kterou pro svoje spolužáky připravili členové školního parlamentu, byla 

anketa o nejoblíbenější jídlo. Ve všech třídách se ptali na to, co mají děti nejraději a pak vše 

spočítali a sepsali. Výsledek posloužil jako základ pro jídelníček na přání, který nám paní 

kuchařky připravovaly od 2. do 6. prosince. A co mají děti v naší škole nejraději? Zvítězily 

špagety, hned za nimi byla pizza, smažený řízek, smažený sýr s hranolkami, rizoto, palačinky 

a svíčková. Některá přání byla v podmínkách školní kuchyně nesplnitelná (například sushi), 

ale nakonec byla většina dětí spokojená.  

Ve čtvrtek 5. prosince se všichni žáci druhého stupně – ostatně jako každý rok – sešli 

v tělocvičně, aby si společně užili mikulášské sportovní odpoledne. Soutěžilo se v mnoha 

různých disciplínách. Každou třídu zastupovala čtveřice soutěžících, kteří hájili její barvy. 

V letošních soutěžích došlo k některým změnám tak, aby se mohlo zapojit více žáků ze třídy i 

třídní učitelé. Další novinkou bylo taneční vystoupení před začátkem soutěží. A na závěr přišel 

Mikuláš se svým doprovodem, aby všem rozdal ovoce a sladkosti, které škole věnovala firma 

Lidl.  

Děti z prvního stupně měly letošního Mikuláše spojeného s návštěvou divadelního 

představení velkomeziříčského spolku Špatně namíchaný bublifuk. Jejich pohádka Líný Kuba, 

holé neštěstí je vtipným příběhem o líném Kubovi, který cestou do světa potkává různé 

pohádkové postavy a zbaví se své lenosti. Po návratu do školy je ve třídách navštívil Mikuláš 

se svým doprovodem, aby je obdaroval ovocem a sladkostí.  

Po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje nás ještě čekají dvě soutěže, a to ve skoku 

vysokém a střelecká, dále vánoční besídka pro rodiče a veřejnost, která proběhne ve středu 

18. prosince od 16 hodin ve školní tělocvičně. Přijďte se podívat a načerpat vánoční 

atmosféru. A pak už nás čekají jen besídky ve třídách a pro rok 2019 to bude v naší škole vše.  

Přejeme všem spoluobčanům krásné a klidné svátky vánoční a hodně zdraví, štěstí a 

pohody v novém roce 2020. 

      Mgr. Iva Kolářová 
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Zprávy ze Školy umění ve slavnostním hávu  

 

Rok 2019 je pro naši organizaci rokem velmi významným. Píše se totiž dvacátý rok 

existence Školy umění v Měříně. V současné době sice v aktivních členech či lektorech není 

ani jeden z nás, jež by onu ranou dobu pamatoval, máme však několik dokladů o celé naší 

historii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zažloutlém papíře s datací 19. září 1999 se můžeme dočíst o první schůzi neziskové 

organizace Školy umění v Měříně. Zápis je psán rukou Libuše Vonkové, která byla 

zakladatelkou, mozkem i srdcem Školy umění v Měříně od počátku až do r. 2003, kdy odešla 

na druhý břeh. Dala Měřínu neziskový vzdělávací volnočasový systém, který přijímal a přijímá 

děti bez vstupních zkoušek a vzdělává je z čisté lásky k hudbě, jazykům, pohybu a kreativitě. 

Dodnes je ve Škole umění nenahraditelná, neboť měla široký hudební záběr, hrála na flétnu 

a klavír, vedla sborový zpěv i folklorní tance. 

Kde sídlíme? Od r. 2000 do současné chvíle ŠUM využívá prostory Hasičské zbrojnice. 

Zajímavostí je, že nyní má Škola umění mnohem větší spádovost než dříve. Dojíždí k nám děti 

z až 35 km vzdálených vesnic. Přespolní děti jsou pak co do počtu žáků majoritní. 

 

Zakladatelka ŠUMu p. Libuše Vonková (vpravo) 
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Od počátku tisíciletí se 

každý rok začal pořádat hudebně 

a výtvarně-dramatický tábor, 

jehož tradici držíme dodnes. Pro 

vzpomínku a připomenutí, první 

tábor se konal v jihočeských 

Zahrádkách, kde se spalo na 

pokojích po 20 lidech, a zážitky 

byly a jsou nezapomenutelné. 

Poslední roky jezdíme na Cikháj 

nedaleko Žďáru nad Sázavou a o 

přihlášky je takový zájem, že během prvního týdne až čtrnácti dní zveřejnění tábora bývá 

kapacita naplněna. 

Nyní zpět k naší historii vedení Školy umění – po Libě Vonkové převzala otěže vedení 

ŠUMu na dlouhých devět let Pavla Krejzlová, jejímž hlavním oborem byla výuka hry na kytaru, 

kterou dojížděla učit i na základní školy v Kamenici a v Radostíně nad Oslavou. Z důvodu 

zvolení do funkce uvolněné starostky obce Netín v r. 2012 Pavla Krejzlová odstoupila a novou 

předsedkyní byla zvolena lektorka angličtiny Veronika Kaštanová. Nemůžeme se jí proto při 

tak významném jubileu nezeptat na několik následujících otázek: 

Co pro vás znamená ŠUM? 

Pro mě je Škola umění srdeční záležitostí a organizací, nad kterou přemýšlím od chvíle, 

kdy se ráno probudím do chvíle, kdy jdu spát. Neustále se totiž všichni, nejenom já, snažíme 

zlepšovat a zkvalitňovat výuku, dokupovat potřebné pomůcky a posouvat všechny děti, které 

ŠUM navštěvují, v hudebních i jazykových oborech, až kam nám to samy dovolí. 

Co dává Škola umění v Měříně svým žákům a proč je dobré ŠUM navštěvovat? 

Důležité je zmínit to, že děti do hudebních oborů nedělají vstupní zkoušky, jako tomu 

je na základních uměleckých školách. Pro lektora tak jistě nastává svízelnější situace, než 

kdyby učil jen vybrané děti, ale o to krásnější je pozorovat ty obrovské pokroky. Chceme také, 

Tábor ŠUMění 2019 na Cikháji  
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aby děti hodiny bavily, a každý žák je pro nás jedinečný – a tak je potřeba k němu 

i přistupovat. Proto je na místě poděkovat rodičům našich žáků, že své děti svěřily do péče 

naší školy a dostává se jim tak vzdělání v hudebním oboru, protože vím, že hudba je pro život 

nás všech velmi důležitá. Městysu Měřín pak děkuji za jejich celoroční podporu, nesmírně si 

jí vážím. 

Na jakou nejbližší akci ŠUMu byste čtenáře pozvala? 

Ze srdce vás zvu na již tradiční Adventní koncerty – organizační informace jistě řekne 

přiložený plakát, ale chtěla bych zdůraznit, že výtěžek měřínského koncertu věnujeme 

Barunce z Velkého Meziříčí, která trpí BVVL syndromem. Přijďte si poslechnout krásné 

adventní skladby a najít v adventním čase to lepší v nás.  

 

 

Na závěr přejeme naší 

Škole umění ještě mnoho 

krásných desítek let před sebou, 

ať má pořád mnoho žáků i lektorů 

a je nedílnou součástí kulturního 

spektra v Měříně. 

 

Za Školu umění Mgr. 

Marie Březková,  

zástupkyně ředitelky 
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  Okénko hasičů 

 

Krásný dobrý den, ráno či večer,  

 

zkrátka kdykoliv kdy tento text čtete. 

 

Rok se s rokem sešel a my jsme Vás mohli opět přivítat v Měříně na 

charitativním předvánočním tvoření. 

 

Kreativní odpoledne se uskutečnilo 24.11.2019 od 13:30 a v průběhu čtyř hodin 

si lidé mohli vytvořit vánoční dekorace, přes vánoční přáníčka, zdobení perníčků, 

vyrábění vánočních taštiček, ozdob na stromeček až po vánoční věnce, děti u 

vchodu dostaly malou nadílku a pro ty větší byl přichystaný měřínský andílek 

pro štěstí, zároveň jste si mohli odnést vzpomínku v podobě fotografie z našeho 

fotokoutku, posilnit se dobrým jídlem i pitím a nechyběl ani zajímavý taneční 

program pro děti. 

 

Z prostoru hasičské zbrojnice jsme se letos přesunuli do větších prostor 

kulturního domu a společně vybrali neuvěřitelných 14 467,- nadačnímu fondu 

dětské onkologie Krtek. 
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Zárověň jsme hojnou materiální pomocí podpořili záchrannou stanici Pavlov. 

 

Děkujeme z celého srdce všem organizátorům, pomocníkům, hasičům, kteří se na 

tvorbě akce podíleli, děkujeme všem sponzorům a mediálním sponzorům, 

jmenovitě Kavárna Měřín-Renata Dobejvalová , Prodejna zahrádkář Agro Měřín 

s.r.o. , R Malec s.r.o., JeZ Food, Dorty Jana Fialková, Fixpoint reklama, 

Bioprodukt zdravá výživa, dekorace Pro Lásku, Poex Velké Meziříčí s.r.o., 

Anička Oulehlová - program pro děti , Michaela Požárová - fotokoutek, Sweet- 

Jitka Syslová, DJ Michael Štoček, Jana Pospíšilová -koláčky, Martina Šulová -

zdravotník. 

 

Nicméně především děkujeme Vám, kteří jste dorazili a užili si společně s námi 

kreativní odpoledne, budeme se snažit zlepšovat a vytvářet mnoho akcí, kde se 

společně můžeme setkat a prožít příjemné chvíle, kdy zapomeneme na všední 

starosti a užíváme si vzájemnosti. 

 

Přejeme Vám kouzelný adventní čas. 

 

SDH MĚŘÍN a přátelé 

 

Zásahy: 

 

4.11 Tech.pomoc-stavění proti.povod.hráze VM 

 

Příkaz:8:47         Návrat:11:49 

 

Jednotka stavěla protipovodňové hrazení podél řeky Balinky. 

 

Členská schůze se bude konat 4.1 2020 v 19:00 hod. 
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                                          OKÉNKO KOPLINGOVY RODINY  
          

Vánoční besídka V pátek 27. prosince v 15.00 

ve velkém sálu na faře. Pořádáme vánoční besídku, 

kterou si připravili děti a mládež z hudebně 

dramatického kroužku. Po vystoupení bude následovat 

tradiční posezení pro účinkující i diváky. 

Vánoční koncert  Připravujeme na 

sobotu 4.ledna od 19.00 s hudebním tělesem Reliéf, 

které v Měříně vystupovalo již před deseti lety,  a zahájilo 

tím tradici vánočních koncertů v Měříně. Hudebníci Jiří Holoubek a Pavel Peroutka v současné 

době působí i ve skupině Spirituál kvinet, která v příštím roce ukončí svoji činnost. Předprodej 

vstupenek na koncert bude zahájen od pátku 13. Prosince v lékárně u Mgr.Hany Smejkalové.       

 

Dětské šibřinky   plánujeme na neděli 23. února 2020 více informací na plakátech. 

Poděkování Kolpingova rodina – Kolping měřín děkuje všem sponzorům a příznivcům 

za podporu v uplynulém roce 2019 a do nového roku 2020 přeje mnoho úspěchů a radosti. 

          Za KR Měřín Karel Pacal 
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              OKÉNKO JEDNOTY OREL 
 

JEDNOTA  OREL  MĚŘÍN 

 

     V  neděli 17. 11. proběhlo na faře Měřínské 

štrůdlobraní. Celkem se sešlo              13 soutěžních vzorků. V dětské kategorii vyhrál 

Matouš Homola, v dospělé Ludmila Chlubnová a ze slaných výtvorů nejvíce chutnal vzorek 

od Víta Chlubny. Příjemné odpoledne zpestřily hrou na harmoniku a zpěvem paní Homolová 

a Oulehlová. Díky všem za účast! 

Tvoření pro rodiče s dětmi: 

• 19. listopadu jsme se již pomalu připravovali na advent. Děti si vyrobily adventní 
kalendář v podobě sněhuláka.  

•  3. 12. s tématem "Vánoční sladké překvapení", kde jsme si domů odnesli ještě 
voňavý pytlíček. 

Další tvoření bude pokračovat v novém roce 2020. Termín bude upřesněn na plakátě. 

 

                                          
 
 
 
 

      

     Začátkem prosince jsme na cvičení s dětmi a v kroužku Orel přivítali „nebeskou 

návštěvu“. Za to, že děti hezky cvičí a případně řekli básničku nebo zazpívali písničku, 

obdrželi balíček sladkůstek. 

PŘIPRAVUJEME orelský ples ke stému výročí založení Orla v Měříně. Více na plakátě. 

     Všem malým i dospělým členům Orla, příznivcům i 

pomocníkům, i všem ostatním přejeme radostné a 

klidné Vánoce prožité v kruhu svých nejbližších, 

hodně zdraví, spokojenosti a Božího požehnání do 

roku 2020. 

L. Chlubnová 

https://godsandglory.cz/festival-vanocni-vyzdoby-christmas-ornament-festival/
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**************************************** 

TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA 

v naší farnosti proběhne v sobotu 

4. 1. 2020. 

Děkujeme za ochotné přijetí koledníků a příspěvek 

pro potřebné. 

     Kdo z dětí by se rád stal aspoň na chvíli králem či královnou, ozvěte se na tel. 

777 161 878. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fdobryzpravy.cz%252Ftri-kralove-aneb-kdo-to-zpiva-za-dvermi%252F%26psig%3DAOvVaw1UpA71B7ipsQINs5Ld03_i%26ust%3D1575725373677431&psig=AOvVaw1UpA71B7ipsQINs5Ld03_i&ust=1575725373677431
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      FARNÍ   OKÉNKO  

 

Vážení spoluobčané,  

 

význam slova advent, který je u svého konce, nám připomíná pohyb. Adventní časem jsme 

doputovali k vánočním svátkům. Snad by bylo lépe říct, naše putování končí u malého dítěte 

položeného do jeslí.  

Vánoční písně opěvují pastýře, kteří se přišli poklonit nově narozenému Mesiáši. Stejně jako 

oni se o této Svaté noci se vydávají do chrámu k jeslím Božího Syna velké zástupy lidí. 

Nemusíme se ptát, co je k tomu vede, jestli tradice a nostalgie nebo skrytá pohnutka víry. 

Možná hledají jen něco víc. Možná hledají tak jako pastýři znamení.  

Podle andělského zvěstování mělo být znamením právě Boží dítě. Není náhoda, že Bůh 

sestupuje do dějin lidstva jako dítě. Dítě je bezmocné, nikoho neohrožuje, spíše se samo cítí 

v ohrožení. Dítě nikoho nenutí, znamená ale výzvu. Dítě je také tajemstvím. „Co z něj 

bude?“ ptají se rodiče, když se jim dítě narodí. Vkládají do něj mnoho nadějí. Také naději, že 

ve svém dítěti budou žít dále.  

Před dítětem se nemusíme bát, naopak, dítě dává důvěru. Když se ale chceme dítěti přiblížit, 

musíme se k němu sehnout, dokonce před ním i pokleknout. Nechce nám tím dát Bůh 

znamení, kým by pro nás chtěl být? Jak k němu máme přistupovat?  

Připravujeme a zveme 

14. prosince se uskuteční v kostele tradiční charitativní koncert, pořádaný Školou umění 

Měřín. Začátek je v 17 hodin.     

15. prosince dopoledne se můžeme těšit na tradiční předvánoční jarmark, který je již od 

počátku charitativní akce. Získané finanční prostředky z prodeje různých výrobků budou 

směřovat na podporu činnosti hospice sv. Alžběty, podporu kněžského semináře a podporu 

léčby dětí se závažnými chorobami, zvláště kožními.   

17. 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 ve farních prostorách uskuteční vánoční besídka dětí. Začátek je v 15 hodin.  

4. 1. 2020 se uskuteční v kostele koncert skupiny Reliéf. 

 

Po celý štědrý den bude pod věží kostela a u betléma v kostele betlémské světlo.  
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      OKÉNKO RYBÁŘŮ 

 

Bohoslužby o vánočních svátcích    

22. 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. V 14:00 h. Te Deum a požehnání. 

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

29. 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.  

 

   Proč pastýři hledali Ježíše? Protože jim anděl řekl, že tu někde je.  

Přeji vám všem požehnané hledání a nalezení Ježíše Krista, Spasitele, neboť dnes se nám 

narodil, požehnaný čas vánočních svátků a radost prožívanou v rodinném kruhu 

 

                                                                                   P. Mgr. Josef Havelka, farář  

    

 

Rybáři  Měřín v roce 2019 

Vážení spoluobčané, konec letošního roku je přede dveřmi, tak Vám všem tímto nabízíme 

přehled našich aktivit. Hlavní zaměření spolku je samozřejmě rybochov a rybolov. Jako 

předchozí roky, tak i letos jsme věnovali hlavní úsilí ošetřování chovných rybníků, sběr 

kamene na polích, přikrmování ryb, drobné opravy a sečení trávy. K sečení využíváme 

převážně svoji techniku. Zvláštní pozornost, věnujeme jako vždy místnímu rybníku, který je v 

letních měsících hojně navštěvován i nerybáři a my máme radost, když jsou lidé spokojeni a 

několikrát jsme zachytili slovní pochvalu na vzhled našeho "Nového". Je pravda, že v širokém 

okolí není taková vodní plocha, která by měla takto komplet upravené a vysečené břehy. V 

tomto smyslu je vyjářil i náš známý umělec p. Miroslav Donutil, který měl možnost si v době 

svého vystoupení organizovaného naším spolkem  v měřínském K.D. rybolov na "Novém" 

vyzkoušet.   

Bohužel se stává, že na hrázi, kde je naše zázemí a také nově vybudované posezení pro turisty, 
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se často kupí po zemi odpadky, ačkoli jsou tam sběrné koše. Je to projev neúcty a 

bezohlednosti k místnímu prostředí a prosíme veřejnost, aby k tomuto nebyla lhostejná.  

Naše letošní akce pro širokou veřejnost jsme odstartovali 8.5. Dětským rybářským dnem na 

"Novém". Deset pozvaných odborníků v různých rybolovných technikách ukázalo dětem 

techniky lovu a nahazování se zapůjčeným náčiním. Bohužel počasí bylo na tuto akci víc než 

špatné.  

Přelom léta a podzimu proběhl ve znamení už tradičních rybářských závodů pro děti a 

dospělé. Letos jsme se rozhodli malinko upřednostnit dospělé a tak v sobotu 21.9. proběhl 

7.ročník Měřínský kapr a 22.9. neděle patřila dětem do patnácti let. Organizačně trochu 

náročnější, s ohledem na nutnost slovit v pátek před závody chovný rybník, ale vše se zvládlo 

a o závodech se chytaly pěkné ryby. Občerstvení pro všechny a ceny pro ty úspěšnější 

samozřejmě také. 

Sobota 21.9. večer 

patřila v místním K.D. 

našemu známému 

umělci p. Miroslavu 

Donutilovi. Myslíme 

si, že organizačně 

povedené vystoupení 

a lidé se s "naším 

Mirkem" zasmáli a 

pobavili. Prostě nás 

těší udělat něco pro 

místní lidi, pro 

všechny. 

4-6.10. jsme umožnili pořádat na "Novém" benefiční akci, kdy soutěžící lovící družstva 

věnovaly na závěr celý výtěžek z akce na nemocného chlapce. Pěkný a lidský počin. 

Tradiční "Dolovná" 19.10. s Pikardy v K.D. byla ve znamení bohaté kychyně. Kapři a pstruzi na 

různý způsob, kde si každý našel to svoje, nechyběla tombola. Děkujeme tímto našim stálým 

sponzorům. 

Na závěr roku přejeme všem našim spoluobčanům do budoucna hlavně zdraví, pěkné svátky 

a hodně osobní pohody.  

Štěpánská zábava 26.12. hraje BEAT BAND 

No a příští rok zase asi znova a doufáme, že i s Vámi. Už se těšíme! 

 

          Vaši Rybáři 

          L. Buchta 
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      OKÉNKO SPORTU 
 

MUŽI A: I. A třída sk. B: 

 

MUŽI B: III. třída: 

 

MUŽI C: IV. třída sk. B: 
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DOROST: I. třída dorostu, sk. B: 

 

STARŠÍ ŽÁCI: I. třída žáků: 

 

MLADŠÍ ŽÁCI: I. třída žáků: 
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STARŠÍ PŘÍPRAVKA: II. třída OP: 

 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA: II. třída OP: 

 

 

PROVOZNÍ A PRODEJNÍ DOBY – VÁNOČNÍ SVÁTKY 
 
Úřad městyse Měřína – radnice : 
 
Radnice bude  u z a v ř e n a   od  čtvrtka 19.12.2019  do čtvrtka   2.1.2020 . 
Provoz radnice : od 2.1.2020 
 
OZNÁMENÍ:  -  VÝŠE POPLATKU  ZA POPELNICE se mění : z 500,- Kč/os. na 700,-Kč/os. 

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

       

                        - VÝBĚR POPLATKŮ – od pondělí  6.1.2020 !!! 
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Zdravotnictví v Měříně o vánočních svátcích : 
 
 
MDDr. Lenka Bencová  od 24.12. do 1.1. neordinuje 

Ordinace zahájena od 2.1.2020 
        
MUDr. Aleš Janoušek          Ordinace do 19.12.2019 od 20.12. neordinuje 
     Ordinace zahájena 6.1.2020 
 
MUDr. Dagmar Cvaková   ordinace do 23.12.2019 
     Ordinace zahájena 2.1.2020   
 
MUDr. Zdeňka Janoušková 13.12. a od 18.12. do 23.12. - dovolená 
     30.12. – běžná ordinace        
     31.12. – ordinace od 7.00 – 11.00 
***************************************************************** 
MUDr.Vladimíra Vacková Ordinace bez omezení 
 
MUDr. Hana Krejzlová -      ordinace – do 20.12.2019 
     Dovolená : 23.,27. a 31.12. 
     30.12.2019 se ordinuje. 
**************************************************************************
            
Lékárna Měřín pracovní dny   7.30 – 16.30 
   31.12.     7.30 – 11.00 
 

 
 
 
MÍSTNÍ KNIHOVNA 
Poslední půjčovní den v roce 2019 :   čtvrtek 19.prosince 2019  
Otevření knihovny  v roce 2020 :     čtvrtek 2. ledna 2020  

 
 
Česká pošta, pobočka Měřín  
 - provoz :  23.12. :  8.00 – 12.00   13.30 – 16.00 
  27.12.       :  8.00 – 12.00   13.30 – 16.00 
  30.12. : 8.00 – 12.00   13.30 – 16.30 

31.12.       :          8.00 – 12.00     
DĚKUJEME VŠEM ZÁKAZNÍKŮM A PŘEJEME SPOKOJENOST S NAŠIMI SLUŽBAMI V ROCE 

2020. 

 

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJx9jEFrgzAYhu/5H+kxMWo0FqQMHYMVKzjW7jZCjBrUfZkJte2vnzvsutvzwPO+h+8cFzEWhXYjLiL8xHAYWMAF39DLXWcmr5ec7VyOBu/tntJ1XYkF5+H6ZdwIkyTqQa1RdIIelCW96f5PB0vh17SViyebIsY5YkGCxN/QzLLXjmyvTstFDUTBTI07SBlX5vUcq9uxXD7DS92dXMXLZ5/Fb3D3TV1/6PndvjSjQiwUSKSi5TyJAh62WZYGrP0BpplOoA==
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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.      klasický páteční prodej 
28.12. - sobota   7.00 – 10.00 
29.12. - neděle    7.30 – 10.00 
30.12. - pondělí   klasický pondělní prodej 
31.12. - úterý    7.00 – 12.00 
1.1.2020    zavřeno 
2.1.2020    klasický čtvrteční prodej 

Krásné a pohodové Vánoce a vše nejlepší do roku 2020  přeje kolektiv pracovníků 
nákupního střediska Coop v Měříně. 

 
 

Prodejna potravin – Agro – Měřín – RYNEK 
24.12     až 26.12              Z A V Ř E N O 
Všední dny   5.30 – 18.00 
Soboty   7.00 – 10.00 
31.12.                 7.00 – 12.00          
1.1.2019              Z A V Ř E N O 
Děkujeme Vám všem za Vaši přízeň a přejeme všem zákazníkům  šťastný nový rok 2020. 
 
************************************************************************* 

 
NÁPOJE   M ě ř í n 
Vánoční otevírací doba      
23.12.    7.30 – 17.00 
24.,25. a 26.12.   zavřeno         
27.12.     7.30 – 17.00 
28.12.     7.30 – 10.30  
29.12.    zavřeno 
30.12.    7.30 – 17.00  
31.12.    7.30 – 10.30 
1.1.2020    zavřeno 
2.1.2020    7.30 – 17.00 
Děkujeme všem našim zákazníkům za přízeň a přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok. 

  
 
 
 

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
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Josef Benda – Ovoce a zelenina 
24. až 26.12.         –  ZAVŘENO   
27.12.    -   7.30 – 12.30             13.30 – 16.30 
28.12.   -   7.30 – 10.00 
29.12.   -   ZAVŘENO 
30.12.   -   7.30 – 12.30       13.30 – 16.30   
31.12. až 1.1.2020  -   ZAVŘENO 

Hezké vánoce přeje prodejna Josef Benda – Ovoce a zelenina 

 
POTRAVINY – VEČERKA – NÁMĚSTÍ 337 – MĚŘÍN 

 
24.12.2019    6.00 – 19.30 
25.12.2019 a 26.12.2019  7.00 – 18.00 
27.12.2019 až 29.12.2019 6.00 – 19.30 
30.12.2019              6.00 – 19.30 
31.12.2019    6.00 – 20.00 
1.1.2019    zavřeno 
 
Děkujeme všem zákazníkům naší prodejny a těšíme se na Vás. 
 

 
POTRAVINY - VEČERKA – Náměstí - „bývalá Gala“ 
23.12.2019 -     7.00 – 20.30 
24.12.2019 - 31.12.2019  6.30 – 18.30 
1.1.2020     7.00 – 20.00 
 

************************************************************************ 
VINOTÉKA – Měřín, Náměstí 40 

23.12.  11.00 – 17.00 
24.-26.12.  zavřeno 
27.12.  11.00 – 17.00 
28.12.  7.30 – 10.30 
29.12.  zavřeno 
30.12.  11.00 – 17.00 
31.12.  7.00 -12.00 
1.1.2019  zavřeno 

 
Děkujeme všem našim zákazníkům a těšíme se na Vaši návštěvu i v roce 2020. 

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

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyNjEELgjAYQO/+jzpufVuGBhJlUNAlCiJPMb62XDqnzlz16yuoe4d3e+/NmqQfpHwwh8qiHKrWmmQMQ6XLTrYJBHnX1VNKvfekKPqHs6irB8EnNfZ8K0+iQEm1ERfpaC8+C3KtL39VX124+h5ANHoTBxD/UiPPWnBSa3RStJgTtIZqN1upbVScvN7majPv102FMM7Wy0Maj7ojyxb7DHbZc8WrxgfA4E0EIQthgjLkDDgw9QIaiFCU
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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HOSPODY A RESTAURACE 
 

 
KAVÁRNA  – Náměstí 46, Měřín   (GALA) 

 
23.12.   9.00 – 16.00 
24.12. – 26.12.  ZAVŘENO 
27.12.    14.00 – 24.00 
28.12.   15.30 – 24.00 
29.12.   ZAVŘENO 
30.12.   14.00  - 22.00 
31.12.2019 - 1.1.2020     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. Od 17:00 - 24:00 
26.12. Od 17:00 - 24:00 
31.12. Zavřeno  
1.1.  17:00 - 22:00 
Děkuji moc Maruška 
 
************************************************************************ 

 
KRČMA  NA SCESTÍ    

23.12. 16.00 – 22.00 
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 – 22.00 
30.12.            16.00 – 22.00 
31.12.            SOUKROMÁ AKCE 
1.1.2020 ZAVŘENO 
********************************************************************************************* 

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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Od 23.12.2019 
do 5.1.2020 bude 
Restaurace u Kohouta 
uzavřena. 
 
 

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

Měřínská hospůdka 
24.12., 25.12.  - Zavřeno 
26.12.     – 17.00 – 23.00 
27.12.   -  17.00 – 24.00 
28.12.   -  17.00  - 24.00 
29.12.   -    8.00 -  12.00      16.00- 22.00 
30.12.   -   16.00 – 24.00 
31.12.   -   Soukromá akce 
1.1.2020   -   Zavřeno 

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

 
Barvy, laky, drogerie Měřín 

Vánoční otevírací doba: 
23.12. 8:00 – 12:00 13:00 – 16:30 
24. - 26.12.    Zavřeno 
27. 12. 8:00 – 10:00 
28.12. 8:00 – 10:00 
29.12.     Zavřeno 
30.12. 8:00 – 10:00 
31.12. 8:00 – 10:00 
1.1 Zavřeno 
2. -3.1. 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 
4.1. Zavřeno 
Děkuji všem zákazníkům za přízeň, přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a do 
nového 
roku hodně zdraví.     Těším se na vás v novém roce 2020 
*************************************************************************** 

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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Papírnictví 
Wasserbauerová Ivana 

Náměstí 110, Měřín 
Děkujeme všem zákazníkům našeho obchodu za přízeň a všem 
Přejeme krásné  šťastné vánoční svátky, plné pohody a lásky. 

A do nového roku 2020 přejeme hlavně ZDRAVÍ  a ŠTĚSTÍ.  
 

Vánoční provozní doba :  23.12.2019   8.00 – 12.00 13.30 – 16.00 
    24.,25.,26.12.2019 Zavřeno 
    27.,28.12.2019  8.00  -  9.30 
    30.12.2019   8.00 –  9.30 
    2.1.2020   8.00 12.00 

 

 

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. 

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

             Brašnářství Matějíčková 

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

ŽELEZÁŘSTVÍ LS 
23.12.   7.30 – 12.00  13.00 – 16.30 
24.12. – 26.12.  zavřeno 
27.12.   7.30 – 12.00  13.00 – 16.30  
28.12. – 29.12.  zavřeno 
30.12.    7.30 – 12.00  13.00 – 16.30 
31.12.2019-1.1.2020 zavřeno  

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. 

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

ZAHRÁDKÁŘSTVÍ – JAŠOVÁ 
 

Krásné vánoční svátky a pohodový rok 2020 přeje prodejna Zahrádkářství. 
 

************************************************************************* 
TEXTIL – HANA POŽÁROVÁ, MĚŘÍN 

Děkuji touto cestou všem zákazníkům za přízeň a přeji hodně zdraví 
nejen v novém roce. 

http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/Motivkugeln/TMP78.gif
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Prodejna zahrádkář Agro-Měřín a.s. 
23.12.   7.30 – 16.30 
24.12. – 26.12.  zavřeno 
27.12.   7.30 – 16.30  
28.12.    7.30 – 9.30 
29.12.   zavřeno 
30.12.    7.30 – 16.30 
31.12.2019-3.1.2020 zavřeno  
4.1.2020   7.30 – 9.30 
Děkujeme všem zákazníkům naší prodejny a těšíme se na Vás. 
*************************************************************************** 

TEXTIL – JAN SMEJKAL, MĚŘÍN 
PONDĚLÍ  23.12.2019    7.30 – 16.30 
ÚTERÝ – ČTVRTEK 24.-26.12.2019   ZAVŘENO 
PÁTEK  27.12.2019    7.30 – 16.30 
SOBOTA  28.12.2019    7.30 – 10.00 
PONDĚLÍ – ÚTERÝ 30.-31.12.2019, 1.1.2020 ZAVŘENO 
ČTVRTEK  2.1.2020    7.30 – 16.30 
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou přízeň v uplynulém roce a do nového roku 
2020 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojených nákupů. 
          Kolektiv prodejny 
************************************************************************** 
 

Kouzelné Vánoce a rok 2020 plný zdraví, lásky, příjemných zážitků a dobrých divadelních 

představení přeje  

Spolek DivOchot Měřín 

 
 
 
* 

************************************************************************** 
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Velké poděkovaní měřínským hasičům za opravdu zdařilou akci : 

„vánoční tvoření s dětmi v kulturním domě“ posílají její účastníci. 

Dalo by se vyjádřit slovy : „ TO NEMĚLO CHYBU“.  DĚKUJEME! 

 

 

 

 

 

 

Vánoční trhy 2019 - ohlédnutí za akcí, poděkování návštěvníkům 

Největší pochvalou za naše úsilí na oživení statku č.p.15 bylo cca 1000 návštěvníků, kteří 

Vánoční trhy navštívili. Většina si koupila nějaké výrobky a podebatovali se sousedy u 

dobrého punče, sladkých výrobků nebo domácích klobásků. Takže pohoda, počasí taky 

přálo. 

Děkujeme všem návštěvníkům, muzikantům, prodejcům a hlavně Kulturní komisi městyse 

Měřín za skvělou organizaci. 

Těšíme se na další podobné akce. 

S úctou Milada a Jaroslav Pazderovi 

http://www.obrazky.cz/?q=v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD+tapeta+na+plochu&url=http%3A%2F%2Ftapety-na-plochu.luksoft.cz%2F1280x720%2Fzima.jpg&imageId=eeefb19e68ce5bd8&data=lgLEEOGvrg8Hva4yA22qiZAYre_EMKv6aTnKMdWlZZ_4rjmBLQPFoI1R_aip42tC4iXB_94rXoSgqKHeXGwEUnSP2U3DCM5d7zPlxAKi2JPEAhYdxAIwx8QC_6U%3D
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*************************************************************************** 
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      Reklama 
 
 
 
 

ZAHÁJENÍ SKUPINOVÉHO KURZU 

 
 

 ANGLIČTINA  PRO  ZAČÁTEČNÍKY 
 

Začínáme v PONDĚLÍ 6. LEDNA 2020 
 

od 17:15  do 18:30 hod 
 

Kurz bude probíhat v prostorách ŠUMu v Měříně a bude zahájen při účasti minimálně 

tří účastníků. Odvolané hodiny ze strany lektora budou nahrazeny 

v měsících červenec a srpen. 

Měsíční cena kurzu je 750,- Kč/ osobu. 

Další info: Mgr. Dagmar Staňková,    tel: 737 439 784   : )) 
 

************************************************************************** 
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KABÁT revival a poděkování zaměstnancům                

                      LISOVNY PLASTŮ, s.r.o. 

    

  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 2019.  

     Rok 2019 byl v životě firmy další úspěšný rok. Získali jsme nové zákazníky a  dosáhneme 

tržby kolem 500 mil Kč. 

     Jako poděkování všem zaměstnancům jsme na závěrečný firemní večírek pozvali první 

oficiální revival kapely Kabát.  

     Závěrečný večírek se bude konat 21.12.2019 v KD Měřín. 

S úctou, poděkováním a přáním hezkých svátků, 

Ing. Jaroslav Pazdera -ředitel Jaromír Hamáček -vedoucí směny 

Milan Blažek -vedoucí výroby Jaroslav Pazdera ml. -manager projektů 

 

 

• 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/
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