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Okénko radnice
Vážení a milí spoluobčané,
jsou období v průběhu roku, která se neustále opakují, mají svá zažitá pravidla. My se
na ně více či méně těšíme, protože je všeobecně známé, jak probíhají a co můžeme od nich
očekávat. V tomto čase mám na mysli vánoční svátky. Slaví se už po staletí, přestože se
v průběhu doby způsob jejich uctívání i symboly měnily. V českých zemích poprvé vánoční
stromek připravil pro své přátele v roce 1812 ředitel Stavovského divadla na svém
libeňském zámečku. Nový zvyk se poté začal prosazovat v bohatých pražských měšťanských
rodinách a teprve později i do venkovských stavení. Rovněž se stalo zvykem na Vánoce
stavět jesličky neboli betlém. Vánoce jsou považovány za nejvýznamnější svátek v roce i pro
nekřesťany, kteří jej spojují se zakončením roku a s trávením času v kruhu rodinném, kdy je
běžné zdobení vánočního stromečku a dávání dárků dětem i dospělým.
Celé období před Vánocemi má sváteční nádech. Vánoce se slaví 24. 12. (Štědrý den),
25. 12. (Boží hod) a 26. 12. (svatý Štěpán) a předchází jim v křesťanském pojetí čtyřtýdenní
advent. Svíce na adventním věnci se zapalují postupně. Jejich jména bychom si zvláště
v dnešní době měli připomenout: Naděje (Svíce proroků), Mír (Betlémská svíce), Přátelství
(Pastýřská svíce) a Láska (Andělská svíce). S vánočním slavením je spojeno množství
místních či národních zvyklostí. Štědrý večer je odedávna považován za zvláštní dobu, kdy
kouzla působí silněji a kdy je prý možné nahlédnout i do budoucnosti. Snad ta budoucnost
bude i pro nás růžovější.
Abychom Vám částečně zpříjemnili poslední dvě adventní neděle v tomto čase,
budeme 13.12. vysílat na místním infokanálu představení „Měřínský živý betlém“ z roku
2012 a poslední adventní neděli 20.12. představení z roku 2017 - začátky v 16,00 hodin.

Veselé Vánoce
přeje
Městys Měřín

Dovolte mi závěrem popřát Vám jménem zastupitelstva obce i pracovníků úřadu
městyse krásné vánoční svátky prožité v pohodě a poklidu s rodinou a s lidmi, na kterých
Vám záleží a do nového roku 2021 hodně zdraví, životní pohody a alespoň kapičku štěstí
Ing. Jiří Servít
starosta
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Poděkování členům Kulturní komise
Na letošní rok Kulturní komise připravila a nasmlouvala tak jako každý rok mnoho kulturních
akcí. Uskutečnilo se jich bohužel jenom pár. Některé akce byly odloženy na příští rok,
některé musely být bohužel zrušeny.
Děkuji tímto Kulturní komisi městyse Měřín p .Lence Kuhtreiberové, Janě Kožené, Markovi
Dvořákovi a Lukáši Pólovi za velké úsilí a spoustu času, který věnovali přípravě těchto akcí a
věřím, že se v příštím roce zúročí úsilí, které přípravě akcí vynaložili v letošním roce.
S úctou
Ing. Jaroslav Pazdera, místostarosta,
mb 603 823 787
*************************************************************************
USNESENÍ č. 5/2020
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 9.9.2020 v 17.00 hodin
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I. SCHVALUJE :
1. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 5/2020.
2. Program jednání ZMM 5/2020.
3. Realizaci stavby „Rybník Zdychánek“ a souhlasí s užíváním místní komunikace pro
realizaci stavby.
4. Žádost ZŠ Měřín o navýšení rozpočtu na rok 2020 o 500 000,-Kč.
5. Žádost MŠ Měřín o navýšení rozpočtu na rok 2020 o 150.000,-Kč.
6 .Kupní smlouvu mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Žďár na Sázavou a městysem
Měřín na prodej pozemků v k.ú. Pustina u Měřína .
7.Smlouvu mezi městysem Měřín a SVK Žďársko o poskytnutí příspěvku městyse Měřín pro
SVK Žďársko na stavbu „Měřín - vodovod a kanalizace ul. Černická“ .
8.Výběr dodavatele na stavbu „ Hřiště ZŠ Měřín- Vybudování šaten a WC, oprava
sportovního povrchu“ a Smlouvu o dílo mezi městysem Měřín a Stylstav s.r.o., Křižanov .
9. Účast městyse Měřín na aukci na pozemek p.č. 157 v k.ú. Měřín.
10.Zadání výběrového řízení na projektovou dokumentaci na stavbu „Sportovní zázemí TJ
Jiskra Měřín“ pro územní řízení, případně stavební řízení.
11.Předloženou odměnu zastupiteli městyse Měřín.
12.Rozpočtové opatření 7/2020/4ZMM ve výši -412 400,-Kč ze dne 9.9.2020.
13.Přijetí dotace Ministerstva pro MR ČR na akci „ Městys Měřín – Dopravní terminál“.
II. BERE NA VĚDOMÍ :
1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva městyse Měřín.
2. Zprávu z jednání Rady městyse Měřín.
3. Zprávu kontrolního výboru .
4. Zprávu finančního výboru
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5. Zprávu výboru pro výstavbu a rozvoj.
6.Záznam České inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod o kontrolních úkonech ze
dne 20.8.2020 a stanovilo postup likvidace skládky v prostoru „Králův kopec“.
7.Informace o veřejném projednání Změny č.1 územního plánu Měřín a následně podaných
námitek.
8.Odpadový audit městyse Měřín.
9.Předloženou studii na výstavbu „Sportovního zázemí TJ Jiskra Měřín“ na fotbalovém hřišti
městyse Měřín s výhradami.
10.Výsledek hodnocení nabídek na stavbu „Měřín – vodovod a kanalizace ul. Černická“.
11. Rozpočtové opatření 5/2020/2RM a 6/2020/3RM.
III. POVĚŘUJE :
1.Starostu jednáním s Krajským pozemkovým úřadem Jihlava ohledně zřízení místní
Komunikace na pozemku p.č. 1287/1 v k.ú. Měřín .
2.Mgr.Petra Matějíčka zajištěním účasti městyse Měřín na aukci na pozemek p.č. 157 v k.ú.
Měřín.
IV. NESCHVÁLILO
1.Realizaci akce „Místo pasivního a aktivního odpočinku v Měříně – Balinka“.
Ing. Jiří Servít, starosta v.r.
***************************************************************************
USNESENÍ č. 6/2020
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 25.11.2020 v 17.00
hodin
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I. SCHVALUJE :
1. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 6/2020.
2. Program jednání ZMM 6/2020.
3. Kupní smlouvu č- UZSVM/BZR/3917/2020-BZRM na úplatné nabytí pozemku p.č. 157
v obci a k.ú. Měřín , z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví
městyse Měřín za kupní cenu 75 000,-Kč.
4. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami č. UZSVM/BZR/3755/2020-BZRM , a to k pozemku p.č. 384/2, ostatní
plocha, zeleň v obci a v k.ú. Měřín, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM
do vlastnictví městyse Měřín, včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v čl.
IV. smlouvy.
5. Vítěze výběrového řízení na projektovou dokumentaci akce „Výstavba šaten a sociálního
zázemí pro víceúčelový areál Měřín“ a pověřilo místostarostu podpisem smlouvy o dílo.
6. Smlouvu o dílo mezi městysem Měřín a COLAS CZ a.s. na akci „Městys Měřín – Stavební
práce a úpravy na ulicích Na Nivech, Brněnská a Náměstí u kapličky“.
7. Výběrové řízení na akci „Vodovod a kanalizace na ulici Zarybník – II.etapa“ s 30%
spoluúčastí městyse Měřín.
8. Dohodu o poskytnutí příspěvku mezi městysem Měřín a Lidl ČR v.o.s.
9. Navýšení provozního příspěvku ZŠ Měřín na rok 2020.
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10.Rozpočtové opatření 9/2020/5ZMM ze dne 25.11.2020 ve výši 7 853 085,- Kč.
11. Aktualizaci strategického dokumentu městyse Měřín na r. 2019-2022.
12. Akci „Místo aktivního a pasivního odpočinku v Měříně – Balinka dle upravené
Projektové dokumentace.
II. BERE NA VĚDOMÍ :
1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva městyse Měřín.
2. Zprávu z jednání Rady městyse Měřín.
3. Zprávu kontrolního výboru .
4. Zprávu finančního výboru
5. Zprávu výboru pro výstavbu a rozvoj.
6. Rozpočtové opatření 8/2020/4RM.
7. Informace o výsledku analýzy finančního zdraví městyse Měřín.
III. POVĚŘUJE :
1.Místostarostu Ing. Pazderu jednáním s bankovními ústavy o možnosti čerpání dalšího
úvěru do výše 28 mil.Kč samostatného, případně rámcového.
IV. NESCHVÁLILO
1.Prodej části pozemku p.č.178 v k.ú. Pustina u Měřína.
Ing. Jiří Servít,
starosta v.r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zveřejněno : 2.12.2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výpis z jednání č.17 Rady městyse Měřín konané dne 9.12.2020
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednala žádost …. o skácení vrby na pozemku p.č.1219/1 ve vlastnictví MM.
Vrba má polámané větve a hrozí nebezpečí zranění osob a poškození majetku.
RMM provedla místní šetření a rozhodla požádat Úřad MM o vyjádření.
3. RMM projednala žádost … o skácení borovice před jejich domem,… z důvodu nebezpečí
pádu stromu na jejich RD.
RMM provedla místní šetření a rozhodla požádat Úřad MM prověřit strom, zda není zahrnut
do programu obnovu veřejné zeleně II.
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4.RMM projednala návrhy Příkazních smluv předložených Ing. Hanou Veselou ZR, na
přípravu podkladů a podání žádosti na investiční akci: „Měřín, ul. Černická-obnova místních
komunikací“, za cenu 18.000,-Kč a na přípravu podkladů a podání žádosti na investiční akci :
„Víceúčelové hřiště Pustina“, rovněž za cenu 18.000,- Kč.
RMM rozhodla nabídky přijmout a pověřila starostu podpisem smluv.
5. RMM projednala 2 nabídky na výkon inženýrské činnosti předložené Ing. Hanou Veselou
na akce :
1) „ Hřiště ZŠ Měřín- vybudování šaten a WC, oprava sportovního povrchu“ za cenu…..
14.000,-Kč.
2) „Místo aktivního a pasivního odpočinku v Měříně-Balinka“ za cenu………22.000,-Kč.
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smluv.
6. RMM projednala návrh Smlouvy o dílo mezi MM a Ing. Leošem Pohankou, Nové Veselí,
na kompletní projekt. dokumentaci na akci „Stavební úpravy chodníku a křižovatky silnic
II/602 a III/ 35433 za cenu 85.000,-Kč + DPH.
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy.
7. RMM vzala na vědomí dokument „Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb“ kterým byl pověřen MM k vykonávání terénních sociálních
služeb v k.ú. Měřín.
8. RMM navrhla dva projekty k předložení firmě LIDL, která si vybere jeden z nich
k financování v rámci daru městysi Měřín v částce 750.000,-Kč.
1. „Místo aktivního a pasivního odpočinku v Měříně-Balinka“
2. „ Hřiště ZŠ Měřín- vybudování šaten a WC, oprava sportovního povrchu“
9. RMM rozhodla o poskytnutí 50% slevy z ceníku na rok 2021 pro občany se ZTP na platbu
za internet a TV, které jsou provozované v rámci Kabelové TV.
10. RMM projednala návrh Smlouvy o dílo mezi MM a Uno Society,s.r.o. na přípravu a
zpracování žádosti o dotaci na akci“ Obnova parkovacích ploch“ za cenu 28.000,-Kč + DPH.
RMM souhlasila s návrhem smlouvy a pověřila starostu podpisem.
11. RMM vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
na akci: „Místo aktivního a pasivního odpočinku v Měříně-Balinka“ ve výši 1 372 169,- Kč,
cca 30% z investice.
Dotace z MMR
Vlastní zdroje
CELKEM investice

1 372 169,- Kč
2 787 179,-Kč
4 159 375,-Kč

12. RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD:
7.8. 2021
Svatba
14.8.2021
Svatba
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13. RMM projednala Příkaz České inspekce životního prostředí Havlíčkův Brod doručený
8.12.2020, kde se MM uděluje pokuta 20.000,-Kč z možných až 50 mil Kč.
RMM rozhodla pokutu uhradit po nabytí právní moci.
14. a,b,c,d. RMM projednala a schválila Rozpočet na rok 2021 Základní školy Měřín a
Mateřské školy Měřín.
Dále schválila Střednědobý výhled rozpočtu na 2022-2023 obou těchto škol.
15. RMM projednala a vzala na vědomí informaci fi GasNet, a.s. o tom, že dle rozhodnutí
ERU o změně regulovaného nájemného za plynárenské vedení v lokalitě Balinka. Dosud
platili 3 994,-Kč/rok, nově od 1.1.2021 budou platit 1 (slovy jednu) korunu.
16. RMM projednala a souhlasila se změnou pracovní smlouvy … z doby určité na dobu
neurčitou od 1.1.2021. Rozsah práce zůstává stejný: uklízeč veřejných plocha a uklízečka.
17. RMM vzala na vědomí žádost p. … o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS. RMM
rozhodla oznámit žadatelce, že žádný byt není v současné době volný a zařadila ji do
seznamu.
18. RMM projednala a vzala na vědomí Statistiku počtu a rychlostí vozidel změřených fi
DOSIP Servis,s.r.o. na vjezdech do Měřína na ul. Jihlavská a Brněnská ve dnech 7.16.11.2020. Měření si objednal MM.
Na ul. Jihlavská překročilo rychlost 50 km/hod celkem 50,8 % vozidel a na Brněnská
překročilo rychlost 50 km celkem 40,4 % vozidel. RMM rozhodla vzít materiál na vědomí.
19. RMM projednala žádost … o směnu části pozemku parc.č. 362 o výměře 4 m2 vše v k.ú.
Měřín ve vlastnictví Městyse Měřín za část pozemku parc.č. 359 ve vlastnictví p. .. o stejné
výměře dle přiloženého GP. RMM rozhodla vyvěsit záměr směny a postoupit záležitost
ZMM s doporučujícím stanoviskem.
**************************************************************************
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Jak se jezdí v Měříně ……….
Možná jste si někteří všimli dvou nových radarů na sloupech veřejného osvětlení
v Měříně na ulici Jihlavská a ulici Brněnská. Tyto radary zaznamenávají chování
projíždějících vozidel. Přinášíme Vám malou statistiku, kterou nám poskytl DOSIP Servis
s.r.o.
Statistika počtu, kategorií a rychlostí vozidel v městysi Měřín, silnice II/602, ul. Jihlavská:
Sledované období : 7.11.2020 – 16.11.2020

Ulice Jihlavská
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Ulice Brněnská
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Ježíšek naděluje zvířátkům, připojte se i Vy
V rámci potravinové sbírky se v listopadu na Vysočině shromáždilo celkem 16,4 tun
potravin, které najdou své uplatnění u osob v sociální nouzi a neskončí v popelnicích nebo
na skládkách komunálního odpadu a nezatěžují tak odpadové hospodářství. „Málokdo
ovšem ví, že Potravinová banka Vysočina, která sváží zboží z obchodních řetězců, předává
některé potraviny, zeleninu a ovoce horší kvality do záchranné stanice v Pavlově nebo do
jihlavské zoologické zahrady. Pomáhá tak snižovat plýtvání potravinami a zároveň
obohacuje jídelníček zvířecím svěřencům výše uvedených organizací,“ informuje náměstek
hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček.

Každý z nás se může stát v adventním období Ježíškem a nadělit potraviny pro lidi v nouzi
prostřednictvím Potravinové banky Vysočina nebo jejích partnerů. Můžete vyrazit na
procházku do lesa a přinést zvířátkům kaštany, žaludy, jablka či mrkev a obohatit tak jejich
jídelníček v zimním období. Místní lesník či myslivec poradí, na jaké nejvhodnější místo
pochoutky pro zvířata dát. Další možností je kontaktovat přímo záchranou stanici v Pavlově
– ředitele Zbyška Karafiáta, tel. 734 309 798. Lze nadělit tyto potraviny – oříšky, mražené
ryby, dětské piškoty, psí piškoty, tatra mléko 7,5 %, ptačí zob, slunečnice, zrní, hrách,
ovesné vločky nebo doplnit vybavení stanice – misky, teraboxy, klece, koupací misky,
kbelíky, ručníky, utěrky, dětské čepice pro veverky, pinzety a jiné. Podobným způsobem se
stanete Ježíškem i pro ZOO Jihlava, kde je kontaktní osobou zoolog Richard Viduna, tel.
737 266 421, se kterým se domluvíte, jaké nejvhodnější potraviny můžete nadělit jejich
svěřencům.

Pokud byste chtěli podpořit činnost Potravinové banky Vysočina a každý sám u sebe začít
s omezováním plýtvání potravinami nebo se stát Ježíškem pro zvířátka, kontaktuje Stanici
Pavlov a ZOO Jihlava nebo se podívejte na níže uvedené webové stránky:
potravinovebanky.cz/potravinova-banka-vysocina
www.stanicepavlov.eu
zoojihlava.cz
•
•

Eva Horná, odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Kraje Vysočina
tisk@kr-vysocina.cz
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Historické graffiti
V minulosti bylo normální přesouvat se i mezi vzdálenými místy pěšky. Lidé se,
samostatně nebo společně v procesí, i několikrát ročně vydávali na poutní místa. Můj děda
Josef Toman na procesích předříkával modlitby a předzpěvoval písně. Byl takzvaným
měřínským celfotrem. Vodil několikadenní procesí na Vranov, na Zelenou horu a dokonce až
do Mariazell v Rakousku. Z ústního podání svého otce vím, že když vycházelo procesí
z Měřína, tak se někteří pobíhající chlapci bez toho, aby doma něco řekli, často jen
v trenýrkách a bosi, k procesí připojili. Poutníci s sebou nesli jídlo, takže chlapci nebyli určitě
hladem. Když se vrátili domů, tak nemohli být ani potrestáni, vždyť byli na pouti. Pro dnešní
rodiče je to asi nepředstavitelná věc. Poutníci si vybírali tu nejkratší cestu často vedoucí jen
po polních cestách. Za vesnicí nebo městem si sundali boty a kráčeli po trávou zarostlých
středech nebo okrajích cest bosi. Boty byly ještě na začátku 20. století určitým luxusem a tak
k nim majitel také přistupoval. Ještě do poloviny 20. století nebylo mnoho polí odvodněno a
tak byly okolo polních cest, většinou pod mezí, studánky s čistou vodou. Žízní poutníci určitě
netrpěli.
Jednou takovou přímou polní cestou byla cesta z Měřína do Polné. Začínala v Měříně,
přibližně v místech dnešního vjezdu do Růžové ulice a ve starých mapách je zapisována jako
„Trávní cesta“. Kousek za Měřínem po pravé straně této cesty byla kolem roku 1800
postavena měřínským purkmistrem panem Karlem Peroutkou kaplička P. Marie Bolestné.
Lidé přicházející do Měřína z Jersína nebo Meziříčka za nákupy nebo do kostela vykonávali
potřebu za touto kapličkou. Můj děda to těžce nesl a tak kolem kapličky postavil dřevěné
oplocení. Později se o kapličku starala jeho dcera Emilie, provdaná za zámečníka Karla
Řezníčka, a ta nechala zhotovit kolem kapličky betonovou podezdívku, na kterou byly
připevněny rámy s pletivem. Od kapličky pokračovala cesta kolem kříže, který je zakreslen
v mapě zhotovené v roce 1835. Později byla na místě kříže zřízena školní zahrada a vedle ní,
blíž k městečku, školní hřiště, které využívala ke svému cvičení také tělovýchovná jednota
Sokol. V roce 1946 byla na místě školního hřiště postavená garáž pro autobus s místností pro
přespáváni řidiče. O sto metrů dál, po levé straně cesty, býval menší rybníček o průměru asi
15 metrů. V roce 2020, při rozšiřování skladu firmy „HOBBY centrum“, byly nalezeny
pozůstatky tohoto zaniklého rybníčka, sloužícího pravděpodobně jen na zachycování dešťové
vody. V nánosech naplavenin byly nalezeny zbytky kořenů stromů, které kolem rybníčka
rostly.
Trávní cesta pokračovala mezi víc jak stovkou úzkých políček do mlýna a valchy, stojících
pod poloveckým rybníkem. Od mlýna a valchy pokračovala cesta tratí nazvanou „Staviště“ a
„Borka“ do Meziříčka. Z Meziříčka vedla cesta přes Jersín do Arnolce a dále přes Stáj a
Zábornou nebo Zhoř a Dobroutov do Polné. V roce 1724 se touto cestou vydali dva měřínští
řemeslníci, asi tkalcovští mistři, s plátnem na jarmark. Při cestě do Polné a při zpáteční cestě
se na chvíli posadili u tehdy již dost zchátralé kapličky, aby si trochu odpočali.
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Tehdy se rozhodli, že na zadní stranu kapličky napíší hrudkou svá jména. Pod znamením
kříže je první řádek zápisu nečitelný. Je možné, že to je jméno třetího pocestného. Na druhém
řádku je zapsán tehdy 24letý Jiřík Peroutka. Na posledním řádku je zapsán 34letý Tomáš
Kadlec mieřin 1724. Oba mužové byli ženatí a je možné, že je doprovázely jejich manželky
Marie a Dorotka. Alespoň jeden z nich uměl psát, což nebylo v roce 1724 úplně běžné. Oba
řemeslníci pocházeli z výše postavených měřínských rodin - při křtu jejich dětí jsou zapsáni
jako kmotři významní lidé, například sestra prvního měřínského děkana slečna Anna Terezie
Pacherová. Své zboží vezli na trh do Polné na trakařích s popruhem přes ramena nebo
společně na nějakém čtyřkolovém vozíku.
Arnolecký starosta pan Slávek Fiala se rozhodl, že chátrající kapličku stojící uprostřed
lánu pole na poloviční cestě mezi Jersínem a Arnolcem nechá opravit. Chátrající kapličce
v nedávné minulosti několikrát hrozilo, že bude zbourána. Příprava záchrany a obnovy
kapličky započala v roce 2016. Nejdříve byly dořešeny nejasné vlastnické vztahy. Byl
vypracován stavebně historický průzkum a projektová dokumentace obnovy. Když pan
starosta obstaral všechna povolení, tak mohla být za finanční podpory Kraje Vysočina v roce
2019 oprava zchátralé kapličky zahájena. Při odstranění několika vrstev nátěru a staré omítky
byla objevena na zadní straně kapličky napsaná jména měřínských mužů i s datem napsání.
Znovuvysvěcení pěkně opravené kapličky sv. Anny proběhlo 12. července 2020. Pan starosta
Arnolce Slávek Fiala si zaslouží poděkování za záchranu raně barokní památky, která byla
postavena koncem 17. století z iniciativy Františka Antonína Collalto et San Salvatore.

Nápis na zadní straně kapličky sv. Anny stojící mezi Jersínem a Arnolcem
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Začátek oprav zchátralé kapličky sv. Anny mezi Jersínem a Arnolcem v roce 2019

Opravená kaplička sv. Anny
V roce 2020 sepsal Jiří Toman Černická č. 376
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Hasičské okénko
Rok 2020 jsme zahájili Hasičským plesem. K tanci a poslechu hrála skupina Marko
Polo. Dle mého názoru soudím, že se ples vydařil, lidé odcházeli s úsměvem na tváři.
Během roku jsme pořádali i jiné akce:
Únor – zabezpečení dopravy při Masopustním průvodu
Duben – sběr železného odpadu
Září – vystoupení baviče Zdeňka Izera, výstava veteránů na Modrém statku manželů
Pazderových
Prosinec – mikulášská obchůzka
Byly jsme pozváni na ukončení prázdnin do Chlumku, kde jednotka předvedla ukázku
hasičské techniky.
Spousta plánovaných akcí se během roku nekonala díky coronavirové pandemii.
Například velikonoční tvoření, pálení čarodějnic, dětský den a vánoční tvoření.
Plánů na příští rok máme mnoho a budeme doufat, že se uskuteční.
Letošní rok byl pro Zásahovou jednotku náročný, měla 51 výjezdů z toho bylo 25
požárů, 21 technických pomocí, 4 plané poplachy a 1 únik plynu.
Členům SDH Měřín chci poděkovat za dosavadní práci a popřát mnoho elánu do
hasičiny v dalším roce.
A všem spoluobčanům přeji klidné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a hlavně
pevné zdraví do roku 2021.
Starosta SDH Měřín Jiří Bublán
Velitel SDH Měřín Michal Štoček
Zásahy:
6.11. Požár sklepa- Velké Meziříčí
Příkaz: 17:05
Návrat:18:39
10.11. Únik plynu - Měřín
Příkaz: 09:13
Návrat: 09:39
11.11. Požár chaty – Velké Meziříčí- Fajtův kopec
Příkaz: 18:18
Návrat:19:37
13.11. Požár chaty – Velké Meziříčí
Příkaz:20:25
Návrat: 21:39
14
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Okénko místní knihovny
Milí čtenáři, knihovna opět může být otevřena pro veřejnost. V tomto roce bude posledním
půjčovním dnem pondělí 28.12.2020 v čase 13,00 – 18,00 hod. V novém roce se poprvé
uvidíme ve čtvrtek 7.1.2021 ve stejnou dobu.
Možná, že jste si už všimli, že knihovnu nově můžete sledovat i na Facebooku. Zveřejňuji tam
aktuální informace, ale také pravidelně představuji různé knihy z knihovny. Momentálně zde
bude spuštěna i vánoční soutěž o společenskou hru
Noemova archa, kterou do soutěže věnovala firma Efko.
V pátek 18.12.2020 v 18,00 hod. zveřejním čtený úryvek
knihy. Kdo první pozná, o jakou knihu jde, výhra je jeho!
Své tipy můžete psát přímo na Facebook, nebo poslat
mailem či sms. Pokud se Vám bude zdát ukázka těžká,
postupně budu odhalovat další nápovědy, které by měly
vést k odhalení knihy. Už teď mohu napovědět, že se jedná
o knihu pro děti, zapojte tedy i děti a obdarujte se krásným
předvánočním dárkem!
Novinky
Literatura pro děti a mládež
Zajímá Vás svět vlaků? Pokud ne, možná i po letmém
prohlédnutí knihy od Stephena Biestyho s příznačným
názvem Vlaky Vás zajímat začnou. Kniha je krásně
ilustrovaná a díky otevíracím okénkům můžete
nahlédnout i do útrob nejstarších parních vlaků nebo
naopak
těch
nejmodernějších
využívajících
magnetickou levitaci. Malí čtenáři mohou vyzkoušet
své čtenářské znalosti s knihou Prasátko na útěku od
Arnolda Lobela, ti zkušení se mohou těšit na
pokračování oblíbené fantasy série Učedník Tarana
Matharu, která je teď již v knihovně kompletní.
Literatura pro dospělé
Jak nejlépe navodit vánoční atmosféru? Nejlépe knihou s vánoční tematikou a přesně
takovou by měla být kniha povídek Vánoční návraty – tři čeští spisovatelé a tři povídky. Pokud
si chcete navodit spíš zimní zasněženou krajinu, sáhněte po knize Jana Horníčka Čarostřelec,
historické detektivce, která se odehrává v zasněžených Jizerských horách. Čtenáři Vlastimila
Vondrušky jistě uvítají jeho novinku Manželské zrcadlo.
Ať sáhnete po jakékoliv knize, přeji Vám, abyste s ní strávili příjemné chvíle. Dovolte mi také
popřát Vám krásné Vánoce, a aby příští rok byl pro nás pro všechny zdravější než ten letošní.
Lucie Čížková
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Okénko základní školy
Zprávy ze základní školy
Blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky roku. V naší škole je adventní čas vždycky plný
různých akcí, soutěží a her. V letošní složité situaci je bohužel všechno jinak.
Do školy se vrátily první až páté a deváté ročníky, ob týden se naživo vidíme se šesťáky,
sedmáky a osmáky. Tyto tři ročníky jsou každý druhý týden vyučovány on line. Potkáváme se
tedy prostřednictvím kamer, což sice není ideální, ale téměř všichni to zvládají skvěle a snaží
se alespoň takto na dálku se naučit novým věcem. Je obdivuhodné, jak se poprali s novou
situací a určitě se naučili věci, které využijí i v běžném životě. Věřme, že tato situace brzy
skončí a my budeme opět žít tak, jak jsme byli zvyklí.

Chtěli bychom poděkovat firmě Lidl za to, že našim žákům, stejně jako každý rok,
věnovala ke svátku svatého Mikuláše ovoce a sladkosti.
Přejme si společně krásné a klidné Vánoce a ať příští rok přinese jen to nejlepší nám i
našim blízkým.

Mgr. Iva Kolářová
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Okénko mateřské školy

Bílé sněhové vločky z posledních dnů nám hlásí , že se blíží vánoční svátky a s nimi i
konec roku 2020.
Tento rok byl vyjímečný. Na jaře byla MŠ 2 měsíce uzavřena a nyní, ve druhé
polovině roku, provoz nepřerušila, ale docházka dětí byla slabší. Po dobu 3 týdnů jsme
museli zkrátit z důvodu nemoci provoz o jednu hodinu odpoledne. O podzimních
prázdninách, kdy bylo ve školce 5 dětí, nám vařily naše paní uklizečky a další dva týdny, kdy
bylo dětí již více, nám připravovaly a vozily jídlo paní kuchařky ze ZŠ. Díky jim a vstřícnosti
vedení ZŠ jsme udrželi školku v provozu. Moc jim děkujeme.

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, ať je všichni prožijeme
v klidu a ve zdraví se svými nejbližšími.
Jana Janů
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Okénko rybářů

Rybáři Měřín
naše aktivity v letošním roce

Zdravíme tímto všechny naše příznivce a ostatní spoluobčany Měřína a Pustiny.
Letošní rok se blíží ke svému závěru a neskutečně to uteklo. Snad je to tím rychlým životním
stylem, přes všechna ta nečekaná letošní omezení. My jako spolek, jsme se snažili, stejně
jako ostatní místní organizace přizpůsobit aktivity momentální "Covid-19 situaci. "
Naši členové nepocítili nějaké omezení co se rybolovu a výlovu rybníků týká. Ale ostatní
naplánované kulturní akce pro veřejnost, jsme bohužel museli odpískat. Tradiční rybářské
závody pro děti a dospělé se podařilo na konci léta naštěstí uskutečnit - podařené akce.
Mimořádné úsilí nás letošní rok stála údržba místního rybníka. Vlivem četných dešťů tráva
rostla doslova před očima, takže se mnohokrát opakovaně sekalo. Naši členové se věnují
také udržování pořádku na pláži a okolo nové odpočívky na hrázi. Bohužel tato dobrovolná
činnost, by nemusela být vůbec nutná, kdyby byli naši mladí spoluobčané zodpovědní a
nenechávali za sebou jako stopu svého pobytu odpadky. Za letošek asi 20 pytlů na hrázi a
13 na pláži, vše ještě při sběru roztříděno.
Bohužel letošní mokré počasí ve znamení četných prudkých dešťů, nás připravilo o část rybí
osádky, která uplavala přepadem v kalném proudu nenávratně pryč.
Tedy souhrnně se nedá říci, že jsme měli úspěšný rok.
Prý co tě neporazí, to tě posílí. Tak tedy posíleni o tyto skutečnosti vstoupíme do nového
roku s optimismem.
Přejeme všem občanům pěkné svátky, pevné zdraví a zachovejte nám přízeň.
Petrův zdar!

Rybáři Měřín
L. Buchta
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Vážení spoluobčané, milí příznivci divadla!
Zakoupené vstupenky na divadelní představení Mýdlo můžete vracet až do konce tohoto roku
v drogerii paní Bradáčové. Pokud by se Vám je nepodařilo vrátit, nemusíte se obávat,
zůstávají stále v platnosti, jen bohužel zatím nemůžeme slíbit termín, ke kterému by se jejich
platnost vztahovala.
Pevně věříme, že nadcházející rok bude kultuře více nakloněn.
Přejeme Vám kouzelné Vánoce strávené ve zdraví a pohodě a do roku 2021 jen radost a smích
a samozřejmě železné zdraví!

***********************************************
JEDNOTA OREL MĚŘÍN
Drazí přátelé,
bohužel jsme díky situaci, která nyní panuje, nemohli uskutečnit
akce pro děti i veřejnost, které se běžně konají. Jakmile to bude
možné, rádi se s vámi opět potkáme na cvičení, tvoření nebo na
zájezdu do Znojma, který byl v říjnu odložen.
Do nadcházejícího roku vám všem ze srdce přejeme hodně
a hodně zdraví, spokojenosti, lásky, pohody, Božího
požehnání, a abychom se mohli všichni potkávat tak, jako
dříve.
Veselé Vánoce!
L. Chlubnová

**************************************************************************
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Ohlédnutí za rokem 2020
Díky pomoci příznivců a přátel jsme dokázali v roce, který už je téměř za námi
uspořádat téměř všechny hlavní plánované akce pro děti. Dětský karneval, letní tábory,
pohádkový les a další. Ošizené se mohou cítit členové hudebně dramatického kroužku, který
byl, stejně jako ostatní volnočasové aktivity, omezen shora. Co jsme se neodvážili pořádat ?
Jarní a podzimní tradiční bazary a sbírky ošacení pro Diakonii Broumov. Věříme, že vše se v
dobré obrátí a už bude jen .......... lépe?
Poděkování sponzorům
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, velkým i malým, bez nichž bychom nemohli naše
aktivity uskutečnit, nebo jen ve velmi omezené míře.
Největší dík za podporu patří opět našemu městysi a firmě Agro Měřín a.s.
Poděkování pomocníkům a rodičům dětí
Musíme poděkovat všem co nám pomohli složitou situaci uplynulého roku zvládnout. Byla
složitá pro nás a především pro rodiče a jejich ratolesti.
A co v roce 2021 ?
Pokud Bůh a Vláda dovolí, tak bychom chtěli uskutečnit všechny akce tak jak jsme zvyklí z
minulých let. Lidé se nás sice ptají už nyní, ale odpověď zatím nikdo neznáme.
Tak nám všem tedy přejme, aby rok co nás čeká, byl lepší než ten minulý
Za KR Měřín Karel Pacal
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FARNÍ OKÉNKO
Vážení spoluobčané, farníci.
Mnozí lidé, ne-li všichni se rozhodli zachránit vánoce. Říkáme: přece si nenecháme ujít to, na
co jsme zvyklí. Nechci se dotknout velké vynalézavosti lidí, se kterou se se snaží uchovat to
hezké z vánočních svátků. Jen přemýšlím o tom, zda se v tom všem něco nevytratilo. Nemám
rád, když se koledy zpívají v adventní době. Ale jednu bych doporučil. Jmenuje se: „Půjdem
spolu do Betléma“. Co by to bylo za vánoce, bez cesty k Betlému?
Vypráví se jeden příběh. Je o člověku, který přišel do cizího města a ztratil se. Zastavil jiného
člověka a říká: Prosím vás, nejsem zdejší a ztratil jsem se. Můžete mi pomoci? Ten zdejší se
ho ptá: a víte, kam máte dojít? Odpověděl: ano, jistě! Domorodec mu odpověděl: Když víte,
kam chcete dojít, není těžké vám ukázat cestu. Když máme ukazatele k Betlému, není těžké
najít podstatu vánočních svátků.
Prožíváme druhou polovinu adventního času, také dobu pandemie, kde se virus jen tak
nevzdá. S tím souvisí mnoho jiných věcí. Přeji vám všem, i sobě, aby nám nepřestala znít
výzva: Půjdem spolu do Betléma.
Otec biskup Vojtěch, ve vánočním přání říká: V Betlémě, uprostřed lhostejnosti lidí přichází
v chlévě na svět Ježíš. V tomto světě žije, umírá a je vzkříšen, abychom věděli, že každý z nás
je i přes své nedostatky milován Bohem. Přináší ujištění, že každý lidský život má smysl a
nepředstavitelnou hodnotu. O vánocích je možné zastavit se s těmi, kteří u této jedinečné
události byli. S Marií, s Josefem, s obyčejnými pastýři i vzdělanými mudrci i s těmi, kteří
během věků uvěřili. Třeba také začneme vnímat jiné světlo, schopné prozářit jakoukoli
temnotu. Světlo odpuštění, smíření, pokoje. Světlo po dobru, lásce, spravedlnosti.

Jeskyně narození Ježíše Krista
V Betlémě
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Dvakrát jsem navštívil zemi, kde se narodil, žil, zemřel i vstal z mrtvých Ježíš Kristus. Každé
místo, které se váže k nějaké události ze života Ježíše, má svůj velký náboj. Do jeskyně
narození jsme přišli kolem čtvrté ráno, abychom tam byli sami a mohli v tichosti prožít to, co
se zde odehrálo. Místo, kde se Ježíš narodil, je označeno hvězdou, poutník se tohoto místa
může vlastní rukou dotknout. Náš plán byl narušen příchodem skupiny mužů, ve středním
věku. Jak jsme se dověděli, byli to vysloužilí vojáci sovětské armády. Po kolenou se přibližovali
k místu narození, místa se dotýkali, vraceli se na svá místa. A pak mnohým po tváři stékali
slzy, „jako hrách“. Co je to za místo, že pohnulo i s takovými drsnými vojáky? Možná poprvé
se Bůh dotkl jejich srdce. Možná se poprvé setkali se skutečnou láskou.
Přeji si, abychom skutečnou lásku neměli jen na talíři, či v šatníků, ale v srdce.
Požehnané vánoce!
Co je již zapsáno v historii
Ve víře ve věčný život a naději na setkání jsme se rozloučili s Ladislavem Kotrbou
z Meziříčka, Helenou Sekelovou z Jersína, Růženou Vaculovou z Chlumku, Marii Peterkovou
z Pavlínova, Vlastou Požárovou z Měřína, Marií Vaňkovou z Chlumku, Vladimírem Krejčím
z Pustiny, Miroslavem Pospíšilem z Měřína a Věrou Liptákovou z Meziříčka.
Současné ustanovení ohledně pohřbu uvádí počet lidé 30. Je třeba upozornit, že křesťanský
pohřeb je při bohoslužbě, v rámci zádušní mše svaté, proto je možný větší počet účastníků.
(Je třeba zachovat dezinfekci, roušky a rozestupy.)
Kdybychom pouze konstatovali, že za námi toho mnoho není, myslím tím naplánované
akce, tak musíme říct, že máme pravdu. Mnoho jsme se nezabývali tím, co nemůžeme, ale
spíše vnímali, co můžeme. Nemohli jsme vás pozvat na adventní, či vánoční koncert, patrně
ani na vánoční besídku. Dokonce z pochopitelných důvodů ani na farní ples. Snažili jsme se
rozvíjet individuální vztah s Bohem. Napomohlo tomu i to, že kostel byl a stále je přes celý
den otevřený.
Při pohledu do dnů příštích musíme říct: Dá-li Bůh.
Na čtvrtou adventní neděli plánujeme předvánoční jarmark, za dodržení všech vládních
nařízení. Pokud bude platit současné ustanovení o bohoslužbách. Jak víme, jedná se o
charitativní akci.
Betlémské světlo bude k dispozici na Štědrý den po věží i v kostele.
Návštěva Měřínského betléma může být jako každým rokem. Opět za dodržení vládních
ustanovení. (dezinfekce, roušky a rozestupy)
Bohoslužby na vánoční svátky budou jako v minulý rok. Tedy večer ve 22 h., ráno v 7:45 h a
9:15 h., Je možné přidat ještě jednu bohoslužbu. Dle současného ustanovení může být na
jedné bohoslužbě v našem kostele 100 lidí. Za daných okolností je možné se na bohoslužbách
prostřídat.
Počítáme také s možnosti noční modlitby na přelomu starého a nového roku
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Aktuální situaci je potřebné sledovat na farních webových stránkách.
V časných jarních měsících začneme s výmalbou kostele. Celková cena výmalby je 700 tisíc a
další úpravy související s výmalbou je asi 100 tis. Již nyní děkuj za každou pomoc jak při vlastní
výmalbě, tak i finančním příspěvkem.
Děkuji všem za přátelství, jakoukoliv pomoc, za vaši práci pro zvelebení našeho chrámu. Přeji
vám, vašim rodinám, všem, které nosíte ve svém srdci, radostné, pokojné a požehnané svátky
narození Ježíše Krista.
P. Mgr. Josef Havelka
Farář
***************************************************************************

Děkuji touto cestou všem za upřímné projevy soustrasti,
odporu a nabídku pomoci k úmrtí mého manžela.
Marie Pospíšilová

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

Ing. Josef Klement,
senátor za obvod Žďár nad Sázavou
Na svého senátora se můžete obracet prostřednictvím emailu, či telefonu. Osobně pak v kanceláři ve Žďáře
nad Sázavou, na ulici Komenského 1, v 5. patře. Schůzku sjednejte prostřednictvím asistentů.
Kontakt na senátora:
Josef Klement
778 538 312
Email: klementj@senat.cz

Kontakt na asistenty:
Pavla Krejzlová
Radek Pátek
725 434 463
725 434 473
Email: krejzlova@josefklement.cz Email: patek@josefklement.cz
www.josefklement.cz
f@ingjosefklement

Příjemné prožití Vánočních svátků a pevné zdraví Vám přeje
Josef Klement
-obvodní kancelář senátora-
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Okénko kopané
TJ Jiskra Měřín, z.s. oddíl kopané
Neúplné tabulky podzimní části přerušeného soutěžního ročníku 2020/21
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PROVOZNÍ A PRODEJNÍ DOBY – VÁNOČNÍ SVÁTKY
Úřad městyse Měřína – radnice :
Radnice bude u z a v ř e n a od úterý 22.12.2020 do neděle 3.1.2021 .

Platba poplatků na pokladně i na účty– od pondělí 4.1.2021 !!!
MOŽNOSTI PLATEB MÍSTNÍCH POPLATKŮ :
Vzhledem k současné situaci prosíme o maximální využití bezhotovostních plateb na účet.
Občané mohou platit místní poplatky v roce 2021 dvěma způsoby :
1. Platbou v hotovosti na pokladně, při platbě za odpad obdržíte známku na popelnici.
2. Platbou na účet:
- při platbě místního poplatku za odpad zaplaťte příslušnou částku (700,-Kč/ 1 osoba)
na účet č. 296144627/0300 – variabilní symbol číslo domu, specifický symbol 14.
V případě, že platí z jednoho čísla popisného dvě rodiny, uveďte do zprávy pro
příjemce za koho platíte ( př. Novákovi st. – 2 osoby, Novákovi ml. 4 osoby)
Po provedené platbě na účet se musíte dostavit na radnici do konce ledna pro
známku na popelnici.

- při platbě místního poplatku za psa zaplaťte příslušnou částku ( 100,-Kč/ 1 pes)
na účet č. 296144627/0300 – variabilní symbol číslo domu, specifický symbol 15.

Platit můžete na účet i za kabelovou televizi a internet
na účet č. 216607071/0300 – variabilní symbol číslo domu.
Částku a termín platby máte uvedenou ve smlouvě.
Držitelé průkazky ZTP od 1.1.2021 POZOR ZMĚNA :
- za kabelovou televizi zaplatí držitelé ZTP 700,-Kč/rok
- za internet zaplatí držitelé ZTP 1.680,- Kč/rok ( 140,-Kč/měsíc).
PROSÍME PLAŤTE NA ÚČTY V LEDNU 2021 , NE V PROSINCI 2020!!!
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Zdravotnictví v Měříně o vánočních svátcích :
MUDr. Aleš Janoušek

Ordinace do 17.12.2020
Od 18.12. neordinuje
Ordinace zahájena 4.1.2021

MUDr. Dagmar Cvaková

21.12. až 23.12.2020 – DOVOLENÁ
- zástup MUDr.Janoušková

MUDr. Zdeňka Janoušková

28.12. – 30.12.2020 - DOVOLENÁ
31.12. – ordinace do 10.00 hodin
- zástup MUDr. Cvaková – telefonické objednání
*****************************************************************
MUDr.Vladimíra Vacková
V pracovní dny ordinace bez omezení
31.12.
7.00 – 10.00 pro nemocné děti
MUDr. Hana Krejzlová -

21.12.
Ordinace Měřín 8.00-14.00
22.12. a 23.12.
Dovolená
28.12.
Ordinace Měřín 8.00-14.00
29.12.
Ordinace Křižanov 8.00-15.00
30.12. a 31.12.
Dovolená
***********************************************************************
Lékárna Měřín
23.12.
7.30 – 16.00
24.-27.12.
zavřeno
28.-30.12.
7.30 – 16.00
31.12.
7.30 – 11.00
1.-3.1.2021
zavřeno
MÍSTNÍ KNIHOVNA :
17.12.2020- čtvrtek
24.12.2020- čtvrtek
28.12.2020 – pondělí
7.1.2021 - čtvrtek

13.00-18.00
zavřeno
13.00 – 18.00
13.00 – 18.00

Česká pošta, pobočka Měřín
- provoz : 24.12. – 27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

poté každý čtvrtek vždy od 13.00-18.00

zavřeno
11.00 – 12.00 13.00 – 18.00
8.00 – 11.00 13.00 – 15.00
11.00 – 12.00 13.00 – 18.00
8.00 – 12.00

DĚKUJEME VŠEM ZÁKAZNÍKŮM A PŘEJEME SPOKOJENOST S NAŠIMI SLUŽBAMI V ROCE
2021.

30

Otevírací doby obchodů s potravinami v období svátků

Coop – družstvo Velké Meziříčí - nákupní středisko Měřín
ČTVRTEK
PÁTEK – NEDĚLE
PONDĚLÍ – STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

24.12.
25.12. až 27.12.
28.12. až 30.12.
31.12.
1.1.2021
2.1.2021

7.00 – 11.00
zavřeno
klasický prodej
7.00 – 12.00
zavřeno
klasický sobotní prodej

Přejeme vám radostné prožití svátků vánočních, a do nového roku hodně štěstí, pevné
zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů .
Prodejna potravin – Agro – Měřín – RYNEK
21.12. až 23.12
6.30 – 17.00
24.12. až 27.12.
ZAVŘENO
28.12. až 30.12.
6.30 – 17.00
31.12.
6.30 – 12.00
1.1. až 3.1.2021
ZAVŘENO
Děkujeme Vám všem za Vaši přízeň a přejeme všem zákazníkům šťastný nový rok 2021.
*************************************************************************

NÁPOJE M ě ř í n
Vánoční otevírací doba
24.12. až 27.12.
28.12. až 30.12.
31.12.
1.1. až 3.1.2021

ZAVŘENO
7.30 – 13.00
7.30 – 10.30
ZAVŘENO

13.30 – 17.00

Děkujeme všem našim zákazníkům za přízeň a přejeme krásné Vánoce, mnoho zdraví a
štěstí v novém roce.
Josef Benda – Ovoce a zelenina
24. až 27.12.
– ZAVŘENO
28.12.
- 7.30 – 12.30
13.30 – 16.30
29.12.
- 7.30 – 12.30
13.30 – 16.30
30.12.
- 7.30 – 12.30
13.30 – 16.30
31.12.2020 až 3.1.2021 - ZAVŘENO
Hezké vánoce přeje prodejna Josef Benda – Ovoce a zelenina
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POTRAVINY – VEČERKA – NÁMĚSTÍ 337 – MĚŘÍN
24.12.2020
25.12.2020
26.12.2020
27.12.2020 – 31.12.2020
1.1.2021

7.00 – 18.00
8.00 – 18.00
7.00 - 18.00
7.00 – 19.00
zavřeno

Děkujeme všem zákazníkům naší prodejny a těšíme se na Vás.

POTRAVINY - VEČERKA – Náměstí - „bývalá Gala“
24.12.2020 25.12.2020 26.12.2020 27.12. až 30.12.2020 31.12.2020 1.1.2021 2.1.2021 a dále

6.00 – 18.00
6.30 – 21.00
6.00 – 21.00
6.00 – 21.00
6.00 – 22.00
7.00 – 20.00
6.00 – 21.00

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

VINOTÉKA – Měřín, Náměstí 40
21.12. až 23.12.
24. až 27.12.
28.12.až 30.12.
31.12.
1.1.2021
2.1.2021
3.1.2021

11.00 – 17.00
zavřeno
11.00 – 17.00
7.00 -13.00
zavřeno
7.30 – 10.30
zavřeno

Děkujeme všem našim zákazníkům a těšíme se na Vaši návštěvu i v roce 2021.
**************************************************************************
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HOSPODY A RESTAURACE
Provozní doby jsou uvedeny dle posledního vládního omezení od 9.12. V případě
uvolnění budou aktuálně změněny!

**************************************************************************
KAVÁRNA – Náměstí 46, Měřín (GALA)
Od 21.12.2020 do 3.1.2021

zavřeno

Přejeme krásné vánoční svátky a těšíme se na Vaši návštěvu v roce příštím.
KRČMA U SPARŤANA - NÁMĚSTÍ
21.12.PO
22.12.- 23.12.
24.12.
25.12. -31.12.
1.1.2021
2.1.- 3.1.2021

ZAVŘENO
17.00 – 20.00
ZAVŘENO
17.00 - 20.00
ZAVŘENO
17.00 – 20.00

*************************************************************************
Měřínská hospůdka
24.12., 25.12.
- Zavřeno
26.12.
– 17.00 – 20.00
27.12.
- 16.00 – 20.00
28.12.-30.12.
- 16.00 - 20.00
31.12.
- Zavřeno
Děkujeme všem hostům za přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu.
Šťastný Nový rok přeje Káťa
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***************************************************************************

Papírnictví

– Wasserbauerová Ivana

Jak bude otevřeno o
21.12.2020 -23.12.2020
24.12.2020 -27.12.2020
28.12.2020 -30.12.2020
31.12.2020 -3.1.2021

Vánocích

8.00 - 12.00
ZAVŘENO
8.00 - 12.00
ZAVŘENO

13.30 - 16.00

Vážení naši zákazníci!
Velice Vám všem děkujeme za Vaši přízeň a za Vaše nákupy v letošním, tak
těžkém roce 2020!
A do nového roku si přejme
Aby lidé, kteří jsou nemocní, byli zdraví. Aby si lidé nemuseli dělat starosti s
bydlením, jídlem a teplem. Přejme všem lidem přátelství, lásku a zdraví!
Vám přejeme Vánoce plné pohody, klidu a šťastných chvil s rodinou a v
novém roce 2021 hodně štěstí a zdraví
Wasserbauerová Ivana a spol.
*******************************************************************
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.
**********************************************************************
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Přání k vánocům : hodně zdraví, štěstí a pohody všem zákazníkům do nového roku .
Brašnářství Matějíčková
*************************************************************************
ŽELEZÁŘSTVÍ LS
Děkujeme všem zákazníkům za přízeň, kterou nám projevili v letošním roce.
Přejeme Vám všem krásné vánoční svátky a těšíme se na Vás i v roce příštím.
***********************************************************************
ZAHRÁDKÁŘSTVÍ – JAŠOVÁ
24.12.2020 až 3.1.2021

ZAVŘENO

Krásné vánoční svátky a pohodový rok 2021 přeje prodejna Zahrádkářství.
*************************************************************************
Prodejna Zahrádkář Agro-Měřín a.s.
23.12.
7.30 – 16.30
24.12. – 27.12.
zavřeno
28.12. – 30.12.
7.30 – 16.30
31.12.2020 – 5.1.2021 zavřeno
6.1.2021
zahájení prodeje
Přejeme všem lidem dobré vůle splnění všech vašich přání a do nového roku hodně
zdraví.
Dana Prachařová a Blanka Kolouchová
*************************************************************************
TEXTIL – HANA POŽÁROVÁ, MĚŘÍN
Od 24.12.2020 do 3.1.2021

ZAVŘENO

Děkuji touto cestou všem zákazníkům za přízeň a přeji hodně zdraví
nejen v novém roce.
TEXTIL – JAN SMEJKAL, MĚŘÍN – Nákupní středisko
21.12. až 23.12.2020
24.12. až 27.12.2020
28.12. až 30.12.2020
31.12.2020 až 3.1.2021

7.30 – 16.30
ZAVŘENO
7.30 – 16.30
ZAVŘENO

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou přízeň v uplynulém roce a do nového roku
2021 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojených nákupů.
Kolektiv prodejny
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***************************************************************************
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