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Vážení spoluobčané, 

 

          rok se s rokem sešel a je tu opět čas na hodnocení uplynulých období  roku 2013. 

I přes dopady různých vládních balíčků se podařilo rozpočet městyse naplnit v základních 

ukazatelích a zainvestovat tak plánované akce. Městys dokončil rekonstrukci kanalizace        

na ulici Na Nivech, prodloužil inženýrské sítě na ulici Luční, zajistil finální úpravy povrchů 

komunikací na ulicích  Poštovní, Zahradní, Družstevní a Za Hřbitovem, připravil inženýrské 

sítě v lokalitě Balinka I. a částečně II. etapy  pro výstavbu rodinných domků a zahájil 

rekonstrukci zateplení budovy radnice z dotace Operačního programu životního prostředí 

včetně výměny oken a dvěří, s následnou opravou střechy. 

V příštím roce 2014 bude stěžejní akcí rekonstrukce Sokolovny s nutností zajištění 

úvěru na financování stavby (cca 24 mil. Kč), dále pokračování na inženýrských sítích 

v lokalitě Balinka II.etapa (cca 10 mil. Kč),  rekonstrukce kanalizace na náměstí v Pustině 

(cca 12 mil. Kč) za předpokladu získání dotačních prostředků z fondu Kraje Vysočina, opravy 

místních komunikací ulic Brněnská, Na Nivech, Jihlavská a Luční  (cca 2,5 mil.Kč), 

protiradonové opatření v budově mateřské školky (cca 1 mil. Kč) a komplexní obnova zeleně 

na Náměstí (cca 0,5 mil. Kč). Tolik za ohlédnutím starého roku a plánů na rok příští. 

 

Blíží se kouzelný čas Vánoc, čas, kdy lidé usedají ke společnému stolu, aby si 

projevili vzájemnou úctu a lásku. Společně prožité chvíle pohody, radosti a odpuštění jsou    

tím nejkrásnějším dárkem, který si můžeme přát. Vždyť o Vánocích se v nás probouzejí          

ty nejkrásnější pocity a snažíme se s nimi podělit se svými blízkými a drahými. Hledáme 

upřímné lidské porozumění a toužíme po laskavém lidském dotyku. Ano, v tom je to velké 

tajemství a bohatství života. Bylo by krásné, kdyby to tak mohlo být i v běžném a 

každodenním životě. Proto si važme jeden druhého a zachovejme si slavnostní chvíle              

z vánočních a novoročních svátků po celý rok. V tomto čase se lidé k sobě snaží být o něco 

laskavější, milejší a ohleduplnější. Vánoce v nás vyvolávají i vzpomínky na naše blízké, kteří 

jsou někde daleko, nebo si v tichosti připomínáme i ty, kteří již, bohužel, nejsou mezi námi. 

Dovolte mi proto, vážení spoluobčané, abych nejdříve popřál těm nejmenším hodně 

dárků a úsměvů nejen vlastních, ale taky na tvářích rodičů. Vždyť Vánoce jsou, podle mne, 

nejkrásnější svátky především pro naše nejmladší. Není nic pěknějšího, než bezelstně se 

radující dítě s nádherně zářícíma očima před osvětleným stromečkem. Dále bych rád popřál 

těm starším hlavně pevné zdraví a dostatek životního optimismu pramenícího z bohatých 

životních zkušeností. Přeji Vám, ať nezůstanete sami, ať máte kolem sebe své nejmilejší a 

nejbližší, na které se můžete v každé situaci spolehnout. 

Nakonec Vám všem, občanům Měřína a Pustiny, přejeme za úřad a zastupitelstvo 

městyse krásné, veselé a požehnané svátky plné lásky, domácí pohody a splněných přání. 

Zároveň Vám do nového roku přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních 

i pracovních úspěchů.  

Srdečně Vás zveme na živý betlém, který letos slaví již 10 výročí, a tímto chceme 

autorům, účinkujícím a lidem ze zákulisí této již tradiční akce mnohokrát poděkovat. 

 

        Ing. Jiří Servít 

            starosta 



Vážení spoluobčané! 

Do času předvánočního, času očekávání, adventu vstoupilo, z pohledu některých z nás, nešťastně 

necitlivé kácení zeleně v našem městečku. Domnívám se, že je správné sdělit o tom alespoň několik 

informací, přestože vím, že mnohé o zbytečnosti kácení vzrostlých stromů nepřesvědčím. 

V průběhu minulých let bylo nutné kácet stromy, které nás mohly ohrožovat na životě, zdraví i 

majetku. Dále docházelo k sanaci v místech různých investičních akcí i z důvodů oprávněných žádostí 

občanů, kdy strom evidentně někomu škodil. To mimo jiné vedlo v roce 2009 k rozhodnutí zpracovat 

projekt na celkovou obnovu veřejné zeleně v Měříně se záměrem získat dotaci. 

V roce 2010 byl společností Greenberg zpracován projekt na první etapu s názvem Obnova veřejné 

zeleně v centru městyse Měřína. Realizován byl v roce 2011 a 2012. Sanace se týkala pouze keřových 

skupin a následné vysázení. Dále proběhla revitalizace vzrostlé zeleně lezeckou technikou. 

Dodavatelem po výběrovém řízení byla firma Enviro z Velkého Meziříčí. Celkové náklady včetně 

projektu byly zhruba 340 tis. Kč a získaná dotace 220 tis. Kč. 

Součástí uvedeného projektu již byla studie druhé etapy. Do podoby projektu k podání žádosti o 

dotaci a pro výběrové řízení na dodavatele byla druhá etapa zpracována v závěru roku 2012 s názvem 

Komplexní obnova veřejné zeleně II. etapa.  

Každý stávající strom i keř má v projektu svůj popis se zdůvodněním co se s ním má stát se závěrem, 

který má tři podoby: Zachovat nebo upravit nebo odstranit. Svůj názor musel projektant odsouhlasit 

s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny i s pracovníky Státního fondu životního prostředí. 

V této podobě byl předložen a následně schválen na dotaci v začátku roku 2013. Dotace je 72 procent 

z vysoutěžené ceny. V této podobě byl rovněž zveřejněn pro výběr dodavatelské firmy.  Nabídky 

předložilo 12 firem s cenami od půl milionu po víc než milion korun při rozpočtových nákladech prací 

dle projektu a platných cen vyšších než jeden a půl milionu korun. Nejnižší nabídku (480 tis. Kč) 

podala firma Ekoimpex z Pelhřimova. Zde se jednalo dle pravidel výběrových řízení o tzv. nápadně 

nízkou nabídkovou cenu.  Bylo nutné mít od firmy zdůvodnění této ceny a závazek, že je schopna akci 

v celém rozsahu za tuto cenu realizovat. Dotazem i návštěvou míst kde tato firma zakázky realizovala 

jsme získali příznivé hodnocení. Navíc má firma vlastní zahradnictví a školku.  

Termín realizace je červen 2013 až červen 2014. Potom je tzv. následná péče, která má 

termín do dubna 2015.       

Tím vším co jsem shora uvedl chci především říct, že se na radnici těžko mohl „včera“ někdo 

rozhodnout a „dnes“ pozvat firmu na kácení. Všemu tomuto dění předcházela několikaletá příprava. 

Studie i projekt byl řádně projednán v radě i zastupitelstvu. Dnes je ve fázi kdy je jen teoreticky 

možné na něm něco zásadního měnit. 

Nyní bych rád popřál nám všem krásné a požehnané Svátky vánoční a do nového roku pevné zdraví, 

štěstí a pohodu. 

                                                                                                         Ivo Rohovský.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
Dne 15.12.2013  proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Měřína slavnostní přivítání 

narozených občánků mezi spoluobčany našeho městyse . Přivítali jsme celkem    11 dětí    

narozených v druhém pololetí roku 2013 –  5 děvčátek – Eva,  Nela, Věra, Eva a Barbora   a  6 

chlapečků– Tomáš, Jonáš, Filip, Patrik, Richard a Václav. 

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

z mateřské školy Měřín s paní učitelkou Štreitovou a děti z pěveckého a 

 hudebního kroužku  LŠU pod vedením paní Krejzlové.  

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

********************************************************************************** 
MĚŘÍNSKÝ ZPRAVODAJ 

Povoleno :  Ministerstvo kultury ČR – MK ČR E 11302 
Vychází   :  1 x za dva měsíce 
Vydává a tiskne : Úřad městyse Měřína, Náměstí 106, 594 42 Měřín 
Prodejné :  Doporučená cena : 10,- Kč včetně DPH 
Telefon/ Fax :  566 544 222 / 566 545 005                  E – mail : sprava @merin 

 

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje :  24. února 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

U P O Z O R N Ě N Í  :  svoz odpadu v pátek 27.12.2013  zůstává nezměněn ! 



Výpis  č. 15 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 30. 10. 2013  
 
1. RM schválila program jednání. 
 

2. RM projednala dle č.j. 880/13 Protokol o kontrolním zjištění o provedení inspekčního měření hluku 
z dopravy po komunikaci II/602 v průtahu městysem Měřín předložený Krajskou hygienickou stanicí 
Vysočina. Hygienický limit byl prokazatelně překročen v noční době na ulici Jihlavská o 1,3dB. RM 
rozhodla znovu projednat výsledek měření poté kdy bude předložena písemná zpráva kontrolované 
osoby – Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Usnesení RM 15-2-13 
 

3. RM projednala dle č.j. 892/13  žádost Mysliveckého sdružení Strž o finanční příspěvek 5000,- Kč na 
zajištění střeleckých závodů v roce 2014. RM rozhodla žádost ve výši 5.000,- zařadit do návrhu 
rozpočtu roku 2014. Usnesení RM 15-3-13 
 

4.RM projednala dle č.j. 907/13 žádost MDDr. Lenky Šánové Karla Čapka 313 Polná o pronájem 
nebytových prostor v budově Zdravotního střediska v Měříně č.p. 552 – ordinace zubního lékaře č. 1 
od 1. 1. 2014 za účelem provozování zubní ordinace. Záměr pronájmu byl zveřejněn usnesením RM 
14-28-13 dne 11. 10. 2013. RM rozhodla uzavřít s žadatelkou na  uvedený pronájem nájemního 
smlouvu. Usnesení RM 15-4-13 
 

5. RM projednala dle č.j. 908/13 žádost MDDr. Lenky Šánové Karla Čapka 313 Polná o pronájem zubní 
soupravy zn. Smile Classik 04 v.č. 0982 s křeslem Smile SK1,01 v.č. 11790 a příslušenství. Záměr 
pronájmu byl zveřejněn usnesením RM 14-29-13 dne 11. 10. 2013. RM rozhodla uzavřít s žadatelkou 
na uvedený pronájem nájemní smlouvu. Usnesení RM 15-5-13 
 

6. RM vzala na vědomí dle č.j. 916/13 Rozhodnutí odboru životního prostředí Městského úřadu Velké 
Meziříčí o příjmu městyse Měřín za trvalé odnětí zemědělské půdy v k.ú Měřín a Pustina u Měřína ve 
výši 6047,56 Kč. Usnesení RM 15-6-13 
 

7. RM projednala dle č.j. 921/13 dopis nového faráře farnosti Měřín pana Mgr. Josefa Havelky. RM 
rozhodla projednat žádost na zastupitelstvu MM. Usnesení RM 15-7-13 
 

8. RM projednala zprávu Komise kulturních a veřejných aktivit o činnosti v roce 2013 předloženou 
předsedkyní komise.  RM rozhodla zprávu schválit a poděkovat za odvedenou práci Anně Oulehlová, 
Mgr. Věře Matějíčkové a Janě Janů. Usnesení RM 15-8-13 
 

9. RM rozhodla zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy .. na pronájem nebytových prostor v budově 
č.p.106 stojící na pozemku parc.č. 474 v k.ú. Měřín v přízemním podlaží uvedené budovy o celkové 
ploše 23,5 m2 k provozování kadeřnictví a holičství.Usnesení RM 15-9-13 
 

10. RM projednala dle č.j. 925/13 návrh Dodatku č. 1/2014 ke Smlouvě o dodávce elektřiny  s E.ON 
Energie a.s. o kupní ceně za dodanou elektřinu z FVE ZŠ Měřín. RM rozhodla návrh Dodatku č. 1/2014 
schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM 15-10-13 
 

11. RM vzala na vědomí dle č.j. 926/13 Usnesení ze schůze představenstva Lesního družstva obcí 
Měřín z 15. 10. 2013. Usnesení RM 15-11-13 
 

12. RM rozhodla schválit uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací pro 2 pracovní místa. Usnesení RM 15-12-13 
 

13. RM projednala pozvánku na setkání seniorů v Arnolci 9. 11. 2013. RM rozhodla schválit vybírání 
příspěvku od jednoho účastníka z Měřína a Pustiny v částce 200,- Kč. 
Usnesení RM 15-13-13 
 



14. RM projednala návrh smlouvy o veřejných službách dle č.j. 935/13 o závazku veřejné služby 
v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou ICOM Transport. RM rozhodla návrh schválit a 
pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM 15-14-13 
 

15. RM projednala návrh na vyřazení stolního počítače inv. číslo 2800000239 pořízeného 9.4.2006. 
Usnesení RM 15-15-13 
 

16. RM rozhodla pořídit nový digitální fotoaparát pro komisi kulturních a veřejných aktivit. 
Usneseni RM 15-16-13 

 
 
 

USNESENÍ č.   5/2013 
ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 4.11.2013 
 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
I.SCHVALUJE 
 

1. Program jednání ZMM 5/2013 
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 5/2013 
3. Projednání žádosti  měřínského občana na dalším jednání ZMM ,  v případě, že 

předloží řádnou žádost s příslušnými doklady 10 dnů před  jednáním  ZMM. 
4. Zprávu finančního výboru . 
5. Prodej domu č.p. 101 na pozemku p.č. 458 v k.ú.Měřín včetně vedlejších 
       staveb a příslušenství  o výměře 831 m2 formou veřejné dražby dobrovolné 

realizované  
       městysem Měřín za vyvolávací cenu 1,5 mil. Kč. 
6. Revokaci  rozhodnutí ZMM – Usnesení 4/2013 bod I./5. 
7. Prodej části pozemku p.č. 101/1 v k.ú. Pustina u Měřína o výměře 25m2. 
8. Prodej části pozemků p.č. 226/1, 226/2 a 227/1 v k.ú.Pustina u Měřína 
      o celkové výměře 573 m2 za cenu 50,-Kč/m2 včetně zřízení věcných břemen. 
9. Rozpočtové opatření č. 9/2013/5ZM ze dne 4.11.2013 ve výši 588.139,-Kč. 

 
 
II .BERE NA VĚDOMÍ   

1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva městyse Měřín 
2. Informace z jednání rady městyse. 
3. Informace o měření hluku způsobeného dopravou na silnici II/602. 
4. Informace o probíhajících investičních akcích. 
5. Rozpočtové opatření č. 8/2013/4RM z 9.10.2013 ve výši 0 Kč. 

 
III. POVĚŘUJE 

1.  Mgr.Petra Matějíčka zajištěním veřejné dražby dobrovolné nemovitosti č.p.101 
v Měříně. 

2. Starostu sepsáním žádosti městyse Měřín o zařazení  do seznamu dražebníků na 
centrální adrese. 

 
 Ivo Rohovský,místostarosta v.r.  Ing. Jiří Servít, starosta, v.r. 
 
 
 
 
 



Výpis  č. 16 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 20. 11. 2013  
 
1. RM schválila program jednání. 
 

2. RM projednala Darovací smlouvu, kterou E.ON Česká republika, s.r.o. daruje městysi Měřín sadu 
vánočního osvětlení v hodnotě 27.400,- Kč. RM rozhodla smlouvu schválit a pověřuje starostu 
podpisem. Usnesení  RM 16-2-13 
 

3. RM projednala nabídku společnosti Malované Mapy na prezentaci městyse. RM rozhodla 
projednat nabídku na příští RM. Usnesení RM 16-3-13 
 

4. RM projednala dle č.j. 944/13 žádost Oblastní charity Žďár nad Sázavou o příspěvek na provoz 
denního stacionáře ve Velkém Meziříčí v roce 2014. RM rozhodla žádost zařadit k projednávání 
rozpočtu na rok 2014.  Usnesení RM 16-4-13 
 

5. RM  jako člen Lesního družstva obcí Měřín rozhodla zveřejnit záměr prodeje 60 m2 na pozemku 
parc. č. 946/22 v k.ú. Pavlínov. Usnesení RM 16-5-13 
 

6. RM vzala na vědomí dle č.j. 945/13 výzvu Lesů ČR k úhradě výnosu z hospodaření v lesích 
společenství vlastníků lesa Dominikalisté Měřín. Usnesení RM 16-6-13 
 

7. RM projednala projektové studie na stavební úpravy na silnici II/602 v průtahu městysem 
(vjezdové ostrůvky, okružní křižovatka, přechod na Brněnské)  a úpravy náměstí zaslané e-mailem 
Dopravoprojektem Ostrava. RM pověřila místostarostu městyse jednáním s Krajem Vysočina o 
zapracování úprav do rekonstrukce silnice č. 602. Usnesení RM 16-7-13 
 

8. RM rozhodla schválit odměnu pro ředitelku Základní školy Měřín.Usnesení RM 16-8-13 
 

9. RM rozhodla jmenovat členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami a výběr 
dodavatele na veřejnou zakázku „Mobilní technikou k čistému prostředí“ dne 5.12.2013 v 9:00 hod: 
Členové: Ing. Jiří Servít, Helena Plašilová, Roman Hnízdil, JUDr. Karel Dvořák,  
               Ing. Hana Veselá. 
Náhradníci: Ivo Rohovský, Radislav Rozmarin, Ing. Jaroslav Pazdera, Vladimír Krejčí,  
                Ing. Miroslav Vávra                                                       Usnesení RM 16-9-13 
 

10. RM rozhodla vyzvat níže uvedené firmy k předložení nabídky na veřejnou zakázku  
„Mobilní technikou k čistému prostředí“: 
Garden studio s.r.o. U Zoologické zahrady2 Brno,  
Haiteco CZ s.r.o. Na Štěpnici 485 Ústí nad Orlicí 
HydroClean s.r.o. U továren 29 Praha 10 
STS Prachatice a.s. Těšovice 62 Husinec 
Chlebiš s.r.o. Hrnčířslá 14 Hlučín                                                Usnesení RM 16-10-13 
 
11. RM projednala dle č.j. 955/13 Veřejnou vyhlášku o oznámení zahájení stavebního řízení a 
veřejném projednání pro stavbu D1 Modernizace – úsek 18 Exit134 Měřín – Exit 141 Velké Meziříčí. 
Ústního jednání 5. 12. 2013 se zúčastní místostarosta a zástupce VAS a.s. divize Žďár nad Sázavou. 
Usnesení RM 16-11-13 
 

12. RM projednala dle č.j. 967/13 návrh smlouvy o dílo s Oknotherm spol. s r.o. Kaplice na dodávku a 
montáž 1 ks dveří. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM 16-12-13 
 

13. RM vzala na vědomí, že námitky společnosti D1-134 a.s. Nádražní 1749 Humpolec ke změně 
územního plánu (č.j. 962/13) byly předány zpracovateli ÚP Městskému úřadu Velké Meziříčí.  
Usnesení RM 16-13-13 



 

14. RM rozhodla pro rok 2014 neobjednávat u MORAVIAPRESS sbírky zákonů ČR ročník 2014 v tištěné 
podobě. Usnesení RM 16-14-13 
 

15. RM vzala na vědomí dle č.j. 963/13 Rozhodnutí Úřadu práce o přiznání příspěvku na péči … pro 
opatrovaného….  .. Usnesení RM 16-15-13 
 

16. RM vzala na vědomí zprávu o činnosti Jednoty OREL Měřín za rok 2013.Usnesení RM 16-16-13 
 

17. RM projednala žádost Jednoty OREL Měřín o dotaci na činnost v roce 2014. RM rozhodla zařadit 
žádost do projednání rozpočtu městyse na rok 2014. Usnesení RM 16-17-13 
 

18. RM rozhodla vyhlásit záměr prodeje pozemku p.č. 187/35 v k.ú. Měřín o výměře 9 m2. 
Usnesení RM 16-18-13 
 

19.RM projednala dle č.j.965/13 Smlouvu č. 12113483 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení obecního 
úřadu Měřín“. RM rozhodla smlouvu schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM 16-19-13 
 

20. RM  vzala na vědomí dle č.j. 956/13 oznámení o zahájení vodoprávního řízení pro případ opatření 
pro trasu produktovou DN 200 Velká Bíteš – Šlapánov. Ústního jednání se dne  
26. 11. 2013 ve Velkém Meziříčí zúčastní starosta. Usnesení RM 16-20-13 
 

21. RM projednala dle č.j. 969/13 návrh dodatku k nájemní smlouvě s TJ  Jiskra Měřín ze dne 6. 9. 
1993. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM 16-21-13 
 

22. RM projednala dle č.j. 970/13 návrh smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě nízkého 
napětí pro rok 2014 s E.ON Energie a.s. České Budějovice. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje 
starostu podpisem. Usnesení RM 16-22-13 
 

23. RM projednala dle č.j. 968/13 návrh smlouvy o dodávce a montáži zabezpečovacího systému na 
Úřadu městyse s Jiřím Hlávkou Měřín. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM 16-23-13 
 

24. RM projednala návrhy dodatků k nájemním smlouvám o pronájmu reklamních ploch 
s Miroslavem Kolouchem Na Nivech Měřín, s PKD PRAGUE s.r.o. Náměstí 46 Měřín, 
s ID Art s.r.o. Otín – Pohořílky 1, s Josefem Homolou Nápoje, Náměstí 112 Měřín,  
s Milanem krejčím, HOBBY Centrum Otínská 37 Měřín. Záměry pronájmu byly zveřejněny 11. 10 
2013. RM rozhodla uvedené dodatky schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM 16-24-13 
 

 
Výpis  č. 17 z jednání Rady městyse Měřín  konané dne 11. 12. 2013  
 
1. RM odsouhlasila program jednání. 
 
2. RM projednala dle č.j. 976/13 Závěrečnou  zprávu Krajské hygienické stanice o vyřízení podnětu 
městyse Měřín ve věci neustálého obtěžování hlukem z dopravy po komunikaci II/602 v průtahu 
městysem Měřín. Ve zprávě je m.j. konstatováno, že na jednom z měřených úseků (ul. Jihlavská) byl 
v noční době prokazatelně překročen hygienický limit hluku o  
+ 1,3 dB. Dále správce uvedené komunikace (Krajská správa a údržba silnic Vysočina) na výzvu KHS 
zpracoval doplnění vyjádření s termíny a konkrétním postupem řešení uvedené situace. Dále je 
konstatováno, že se správcem komunikace bude zahájeno správní řízení. RM rozhodla řešení za 
strany správce komunikace průběžně sledovat.  Usnesení RM 17-2-13  



 
3. RM rozhodla jmenovat inventarizační a likvidační komisi pro inventarizaci k 31. 12. 2013: 
Předsedkyně: RNDr Ivana Hloušková 
Členové: Ing. Jiří Servít, Anna Oulehlová, Roman Hnízdil, Radislav Rozmarin . Usnesení RM 17-3-13 
 
4. RM projednala dle č.j. 982/13 Žádost TJ Jiskra Měřín o finanční příspěvek ve výši 200 000,- Kč na 
činnost a údržbu majetku v roce 2014. RM rozhodla zařadit žádost k projednávání rozpočtu na rok 
2014. Usnesení RM 17-4-13 
 
5. RM projednala dle č.j. 984/13 žádost paní Heleny Procházkové  Náměstí 12 Měřín o ukončení 
pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku Měřín U Hřiště 552 dohodou k 31. 12. 2013. 
RM rozhodla žádost schválit. RM rozhodla vyhlásit záměr pronájmu příslušných nebytových prostor. 
Usnesení RM 17-5-13 
 
6. RM projednala dle č.j. 980/13 žádost Firesta – Fišer o uvolnění finanční pozastávky 224.923,- Kč na 
akci Měřín kanalizace. Vzhledem k tomu, že nebyl dosud odstraněn poutač firmy z prostoru vedle 
Poštovní ulice a nebyl odfrézován zbytek laminátu na jedné přípojce rozhodla RM žádosti do doby 
odstranění uvedených závad pozastávku neproplatit.  Usnesení RM 17-6-13 
 
7. RM projednala dle č.j. 980/13 Protokol 02/2013  MěÚ Velké Meziříčí o kontrole na výkon matriční 
agendy na Úřadu městyse Měřín se závěrem: Nebyly shledány závady. Usnesení RM 17-7-13 
 
8. RM projednala Návrh rozpočtu Sboru dobrovolných hasičů Měřín na rok 2014 k zajištění 
akceschopnosti jednotky JPO III. Návrh bude projednán při schvalování rozpočtu městyse pro rok 
2014. Usnesení RM 17-8-13 
 
9. RM rozhodla vyhlásit záměr prodeje pozemku p.č. 638 v k.ú. Měřín o výměře 17 m2. 
Usnesení RM 17-9-13 
 
10. RM rozhodla doporučit ZM prodej pozemku p.č. 1294/29 o výměře 508 m2 a pozemku p.č. 
187/30 o výměře 209 m2  oba v k.ú. Měřín(stavební parcela v lokalitě Balinka) dle č.j. 998/13 …. 
.Usnesení RM 17-10-13 
 
11. RM rozhodla schválit odměnu pro ředitelku MŠ Měřín. Odměna bude vyplacena ze mzdových 
prostředků MŠ. Usnesení RM 17-11-13 
 
12. RM projednala dle č.j.1000/13 žádost Římskokatolické farnosti Netín o finanční dar na 
dofinancování opravy varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netíně. RM rozhodla žádosti 
nevyhovět z důvodu finanční podpory farnosti Měřín. Usnesení RM 17-12-13 
 
13. RM vzala dle č.j.1003/13 na vědomí Rozhodnutí Úřadu práce o poskytnutí příspěvku na mobilitu 
pro opatrovance… ..Usnesení RM 17-13-13 
 
14. RM vzala dle č.j. 1007/13 na vědomí oznámení o zahájení vodoprávního řízení MÚ Velké Meziříčí  
o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace pro 
veřejnou potřebu ze zubních ordinací. Usnesení RM 17-14-13 
 
15. RM projednala dle č.j. 1010/13 Dodatek č.5 Smlouvy o jiných pracech a výkonech č. 19/TKO/2009 
ze dne 1. 12. 2008 s Technickými službami Velké Meziříčí. RM rozhodla dodatek schválit a pověřuje 
starostu podpisem. Usnesení RM 17-15-13. 
 



16. RM projednala dle č.j. 1012/13 výzvu k úhradě vzniklé škody podanou … . RM rozhodla pověřit 
odpovědí žadateli právního zástupce obce Mgr. Sklenářovou.Usnesení RM 17-16-13 
 

17. RM projednala záměr vyhlásit prodej části pozemku parc. č. 1289 v k.ú. Měřín. RM rozhodla 
záměr vyhlásit. Usnesení RM 17-17-13 
 

18. RM rozhodla zveřejnit na Úřední desce městyse Měřína nalezený majetek. Jde o 12 úseků 
jednotné kanalizace v k.ú. Měřín zpracovaných Vodárenskou akciovou společností a.s. na Pasportech 
stavby č. 22 – 33. Dále o 2 úseky jednotné kanalizace v k.ú. Pustina u Měřína na Pasportech stavby č. 
34 a 35. Usnesení RM 17-18-13 
 

19. RM vzala na vědomí žádost pana .. o opravu obecní cesty parc.č. 1878/1. RM rozhodla projednat 
žádost v rámci rozpočtového období roku 2014. Usnesení RM 17-19-13 
 

20. RM rozhodla uhradit … částku 6.192,-Kč za prokázané zhodnocení  bytu městyse. 
Usnesení RM 17-20-13 
 

21. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu obecních pozemků parc.č. .1551/1 a p.č.1551/2 v k.ú. 
Měřín. Usnesení RM 17-21-13 
 

22. RM projednala znění dražební vyhlášky veřejné dražby dobrovolné na budovu č.p. 101 a pozemek 
parc.č. 458 v k.ú. Měřín. RM rozhodla předložit tuto vyhlášku jednání ZM. 
Usnesení RM 17-22-13 
 

 
USNESENÍ č.   6/2013 

ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 16.12.2013 

 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
I.SCHVALUJE 
 

1. Program jednání ZMM 6/2013 
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 6/2013 

3. Zprávu kontrolního výboru. 
4. Prodej pozemku p.č. 187/35 v k.ú. Měřín o výměře 9m2 za cenu 300,-Kč/m2. 
5. Prodej pozemku p.č. 946/22 v k.ú. Pavlínov o výměře 60 m2 za cenu 100,-Kč/m2. 
6. Dodavatele  STS Prachatice a.s. na zakázku  „ Mobilní technikou k čistému prostředí“ . 
7. Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2017. 
8. Rozpočet na rok 2014. 
9. Rozpočtové opatření č. 10/2013/6ZM ze dne 16.12.2013 ve výši 3 142 450,- Kč. 

 

II .BERE NA VĚDOMÍ   
1. Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva městyse Měřín 
2. Informace z jednání rady městyse. 
3. Informace o  termínu  dražebního jednání prodeje budovy č.p. 101 v k.ú. Měřín. 
4. Žádosti měřínského občana s tím, že žádosti byly předány k vyřízení právnímu zástupci 

městyse Měřín. 
5. Informace o projektové přípravě na silnici II/602 a úpravy Náměstí s tím, že v r.2014 

bude přizván na jednání ZMM projektant stavby. 
 

III. ZPLNOMOCŇUJE 
1. starostu provedením rozpočtových opatření 11/2013 ke konci roku 2013 v příjmech i 

výdajích. Tato provedená opatření budou dána na vědomí ZMM na příštím zasedání. 
 

 Ivo Rohovský,místostarosta    Ing. Jiří Servít, starosta 
 



 
 

 

 

 

 

„Střípky“ z měřínského archivu 

Měřínská obec děkuje za dar knížeti pro pohořelé 

 Vaše knížecí Jasnosti! 

 Podepsané představenstvo potvrzuje tímto, že milodar Jeho jasnosti 

knížete z Collaltu v obnosu 160 korun určen pro chudé požárem postižené 

občany slavnou správou velkostatku v Černé vyplacen a následovně rozdělen 

byl. Vzdává šlechetnému dárci za tento dar, který jmenovaným přispěje ku 

zmírnění bídy, do níž požárem uvržení byli, upřímné díky a srdečné „Pán Bůh 

zaplať“. 

 

Prosba měřínských lidovců na obsazení místní fary 

 V hluboké úctě podepsaní dovolují si Vám knížecí Jasnosti přednésti 

uctivou prosbu, aby na uprázdněné místo fary v Měříně obsazen byl důstojný 

pán P.František Čermák, dosavadní administrátor. Zmíněný kaplan v Měříně 

staral se vždy horlivě a neúnavně ve správě duchovní, získal si za ten čas lásky a 

úcty celé farnosti, zná potřeby jak chrámové, tak i celého obvodu své 

působnosti, takže s jistotou tvrditi můžeme, že nikdo druhý toto lépe nedovede. 

Svou příčinlivostí stal se miláčkem lidu svého, takže loučení s ním by nám všem 

bylo velmi bolestné. Za touto příčinou osmělujeme se Vás Jasnosti prositi, aby 

na uprázdněné místo faráře v Měříně jmenován byl důstojný pán P.František 

Čermák. Ujišťujeme, že volbou jeho bude místo toto nejlépe ku spokojenosti 

všech obsazeno. Vzdávajíce předem náš ponížený dík za laskavé vyslyšení 

žádosti naší znamenáme se v dokonalé úctě jménem ostatních.  

      V Měříně, 14. dubna 1916 



P. František Čermák přišel na měřínskou farnost v r.1912 jako kaplan. V r.1916 

byl jmenován měřínským farářem. V roce 1940 byl jmenován osmým měřínským 

děkanem, v r.1944 jihlavským arciknězem a v r.1949 kanovníkem. V témže roce je 

přeložen do Brna na Petrov jako sídelní kanovník brněnské diecéze. Zemřel 19.dubna 

1974 ve věku 93 let a je pochován v Měříně na starém hřbitově. V Měříně působil  37 

let. V obci je ještě mnoho pamětníků na monsignora Františka Čermáka.  

Je třeba ještě doplnit, že pro ustanovování kněží na fary nestačil jen souhlas 

diecézního biskupa, ale hlavně souhlas místní vrchnosti. Bylo to v době Rakousko – 

Uherské monarchie. 

Děkan Houslista 

Děkanství v Měříně bylo zřízeno v r.1731 a druhým měříským děkanem byl 

Václav Antonín Nosek, rodák z Valašského Meziříčí. Do Měřína přišel z Bohdalova 

12.června r.1738 a působil zde 26 let. Začal jako první psát farní kroniku, v níž pečlivě 

zaznamenával, co se mu podařilo o osudech a dějinách farnosti zjistit. Byly to 

záznamy z let 1626 – 1764. Jeden takový zajímavý záznam uvádím.  

Týká se válek o rakouský trůn. Jednalo se o vpád francouzských vojsk, která 

v únoru roku 1742 přitáhla od Velkého Meziříčí do Měřína. Vojáci v městečku 

rekvírovali /dnes bychom řekli zabírali/ veškerý majetek, na který v usedlostech přišli. 

Lidé před vojáky schovávali co mohli, aby o všechno nepřišli. Také do okolních lesů se 

snažili něco uschovat a zachránit. Také na měřínské faře se objevili důstojníci, aby 

připravili ubytování pro svého generála hraběte Polastrona. Nežli ale vojáci dorazili do 

Měřína, odnesl děkan se svým kooperátorem /kaplanem/ všechny zlaté a stříbrné 

kostelní cennosti na faru, kde se je snažil před vojáky uschovat a zachránit před 

krádeží. Jeden důstojník ale vtrhnul do děkanova pokoje, kde se nacházelo kostelní 

náčiní, z kterého chtěl také něco odcizit. Na stole viděl ležet housle, které si chvíli 

prohlížel. Pak vyzval kněze, aby mu na ně zahrál. Děkan Nosek uchopiv housle, zahrál 

několik písní, jak mu přišly na mysl. Důstojník pozorně naslouchal, neboť děkan prý 

hrál velmi dojemně, že francouzský důstojník od úmyslu něco odcizit upustil. To 

potvrdila také farní čeleď, která zvuků houslí za dveřmi také naslouchala. Dokonce 

sám důstojník vyzval děkana, aby veškeré kostelní cennosti schoval do klekátka pod 

křížek. Francouzi jsou prý bohabojní a pod křížem v klekátku nikdy hledat nebudou. 

Tato důstojnická rada prý byla užitečná a měřínské kostelní zlato a stříbro bylo před 

vojáky zachráněno.  

Stalo se tak díky houslovému umění měřínského děkana Václava Antonína 

Noska.      Mgr. Oldřich Hnízdil, kronikář městyse 



Okénko mateřské školy 

                                                                                                                    

 

 

 

                 Rok je za námi a před námi zase Vánoce a Nový rok. 

     Ve školičce se jede  na plné obrátky .Přijela za námi  nás tři divadélka. Soutěžili jsme 

ve sběru kaštanů,  kreslili a malovali , zpívali si , pozorně poslouchali a hledali nové 

kamarády.   

Navštívili nás i  „Slepíši“  z Tasova“  - sdružení nevidomých lidí-  a  povídali si 

s dětmi a učili je, jak se chovat k nevidomým lidem venku   na ulici. Děti si mohly 

vyzkoušet i chůzi se slepeckou holí , pracovaly s keramickými loutkami a kreslily podle 

pokynů. Pořad se nám líbil a za pomoci obecního úřadu jsme  přispěli tak i  celému 

centru v Tasově na jejich činnost. 

          Do školky se začátkem prosince  snesl nebeský  pošťák a odnesl si vánoční přání od 

dětí.  Školka je  krásně vyzdobená, všude voní  perníčky , které nám napekly naše paní 

kuchařky a přišel také  Mikuláš, čert i s andělem a přinesl hodným dětem balíčky plné  

vitamínů a dobrot. 

           I vánoce  už mohou přijít.  Ve všech třídách se uskutečnila „ vánoční tvořivá 

odpoledne“.  

Společně  jsme si zazpívali koledy, zahráli divadélka, vytvořili si krásné ozdoby. 

Také nadílka rozzářila oči všech dětí a to hlavně díky přispění  sponzorů, kteří nám 

poslední roky pomáhají.        

            Za všechny děti  mnohokrát děkuji všem těm, kteří  nám přispěli  na Mikulášské 

balíčky i  vánoční nadílku hraček pod stromečkem.  

           Dovolte mi, abych Vám všem  nyní před koncem roku 2013  za celý náš kolektiv 
popřála : 

Hezké vánoční svátky,   ať máte čas na pohádky, 

ať se na Vás štěstí směje,    ať Vás láska stále hřeje, 

ať Vás úspěch provází i v roce,  který přichází. 

                           za kolektiv MŠ Měřín     Jana Janů 



Zprávy ze základní školy 
Ve středu 13. listopadu a ve čtvrtek 14. listopadu strávili žáci sedmých a osmých 

ročníků část dopoledne s lektory žďárského nízkoprahového klubu Ponorka a s jejich 
programy zaměřenými na zlepšování vztahů v třídních kolektivech. Všechny čtyři třídy si 
formou her vyzkoušely různé situace, které mohou v životě nastat a navrhovaly možnosti 
řešení. Lekce Ponorky jsou mezi žáky oblíbené pro svou pestrost a zajímavost. Sedmáci 
měli lekci s názvem Ďáblíci a andílci a osmáci Můj život, můj svět. 

 
 
Naše škola uspořádala ve spolupráci s Vysočina Education a Centrem bezpečného internetu 

přednášku Mgr. Radka Širhala o nástrahách internetu a zejména o možnostech ochrany dětí před 

těmito riziky, která měla název Děti online aneb jaká rizika hrozí dětem na internetu. Přednáška byla 

určena zejména rodičům dětí, ale bohužel se setkala s velmi malým zájmem. Ti, kteří přišli, viděli 

zajímavý program  plný konkrétních příkladů, ukázek a hlavně návrhů, jak chránit svoje děti. Vše 

vycházelo z konkrétních případů, které byly v minulosti řešeny Policií ČR. 

Každoročně je pro žáky 8. ročníku pořádán cyklus přednášek a praktických ukázek na téma 

první pomoc. Vzhledem k tomu, že neposkytnutí první pomoci v krizové situaci může být podle 

zákona potrestáno odnětím svobody až na dva roky, jde určitě o velmi potřebnou věc. Letos se 

přednášek ujaly studentky ze Střední zdravotnické školy Žďár nad Sázavou a jejich přednášky byly 

velmi zajímavé a jistě i poučné.  

Školní parlament se po roční přestávce rozhodl vyhlásit soutěž o nejkrásnější adventní věnec 

a vánoční dekoraci. Soutěžní výrobky byly postupně shromažďovány v kuchyňce a zároveň posloužily 

jako krásná výzdoba na Den otevřených dveří.  

V listopadu byla rovněž zakončena sbírka víček z PET lahví na postiženou Aničku Jurenovou, 

kterou uspořádal školní parlament a kromě školy probíhala po celém Měříně i v přilehlých obcích. 

Celkem se pro tuto holčičku vybralo víček za 1 780,-- Kč. Protože sbírka pro tuto konkrétní dívenku již 

byla uzavřena, chce školní parlament najít další podobně postižené dítě a sbírat dál. Všem, kteří se 

sbírky zúčastnili, děkujeme a věříme, že budou napohled zbytečná víčka shromažďovat i nadále. 

 



Brněnské divadlo Radost se stává čím dál častěji cílem našich zájezdů za kulturními zážitky. 

Jejich představení jsou plná humoru, písniček a vynikajících hereckých výkonů. Letos do divadla zatím 

vyrazily téměř všechny třídy prvního stupně a také žáci sedmých ročníků, kteří si zájezd spojili 

s prohlídkou brněnských pamětihodností.  

Do naší školy pravidelně chodí Mikuláš se svým doprovodem čertů a anděla. I letos 
se 5. prosince od rána ozývalo cinkání jeho zvonce. Ve všech třídách prvního stupně ze své 
kouzelné knihy přečetl všem žáčkům, co by měli vylepšit, pokáral hříšníky a pochválil ty 
hodné. Všem nakonec rozdal ovoce a sladkosti, které nám jako sponzorský dar věnovala 
firma Lidl. Rolí Mikuláše, čertů a anděla se i letos ujali deváťáci. 

 
Ti větší z druhého stupně si tento den užili na tradičním Mikulášském sportovním 

dopoledni, kde soutěžila družstva jednotlivých tříd v různých disciplínách, jako byl například 
vědomostní kvíz, zásahy basketbalového koše nebo hádání počtu knoflíků v krabičce. 
Nakonec i do tělocvičny přišel Mikuláš a všem divákům i soutěžícím nadělil ze svého 
bezedného koše.  

 
V předvánočním čase není čas jenom na sváteční náladu, zapalování adventních 

věnců, zpěv koled a přípravu dárků. Je to i období, kdy u nás probíhá každoročně soutěž ve 
skoku vysokém Vánoční laťka. Letos připadla na 9. prosince. Již několik týdnů před tímto 
datem probíhala kvalifikace a příprava na soutěž, aby se před diváky mohli předvést ti 
skutečně nejlepší soutěžící z druhého stupně. V jednu hodinu odpoledne jsme začali. Plná 
tělocvična diváků fandila sportovním výkonům. Byl překonán školní rekord v kategorii dívek 
8. a 9. ročníků. Překonala ho Pavla Jašová z 8. B. Další výkony byly následující: 

 
 

I.  kategorie – dívky 6. a 7. roč.                   II. kategorie – chlapci  6. a 7. roč. 

l.   Kateřina Panáčková   115 cm                    1.  Marek Crkal              130 cm 

2.  Lucka Kučerová          110 cm                    2.  Filip Sysel                   130 cm 

2.  Lenka Tomanová        110 cm                    3.  Radim Březka            130 cm 

2.  Iveta Řezníčková         110 cm           

III. kategorie – dívky 8. a 9. roč.                IV. kategorie – chlapci 8. a 9. roč.  

1.  Pavla Jašová               146 cm /RŠ/          1.  Radomír Izdný             150 cm 

2.  Lenka Švestková        143 cm                   2.  Josef Sobotka                146 cm 

3.  Natálka Kundelová    135 cm                     3.  Zdeněk Krejčí               143 cm 

 

 

 

 

 



 V těchto předvánočních dnech nezapomínáme ani na naše starší spoluobčany. V úterý 17. 

prosince budou děti z prvního stupně zpívat od 10 hodin u vánočního stromku v měřínském Penzionu. 

Ve středu 18. prosince zazpívají pak pro měřínskou veřejnost u vyzdobeného stromu před obecním 

úřadem. Začátek je rovněž v 10 hodin dopoledne. 

 Přejeme všem krásné prožití svátků vánočních a klidný a úspěšný rok 2014. 

         Mgr. Iva Kolářová 

 

Den otevřených dveří – 40. výročí otevření ZŠ Měřín 

V letošním roce oslavila měřínská základní škola čtyřicet let své existence. Byla otevřena 1. 

září 1973 a za uplynulá desetiletí prošly jejími lavicemi tisíce dětí.      Budova školy byla po roce 1989 

několikrát opravována a modernizována. Nejprve byly rovné střechy nahrazeny valbovými, které 

zabránily nepříjemnému zatékání vody při deštích. Současně byla provedena plynofikace školy. 

V další etapě modernizace byly přebudovány záchody a umývárny, vzduchotechnika a rozvody topení 

a vody. Kvůli tepelným úsporám byla vyměněna okna a všechny školní budovy byly zatepleny. V roce 

2005 bylo vybudováno nové hřiště s umělým povrchem a tartanovou dráhou, které mimo vyučování 

využívá také měřínská veřejnost. V zatím poslední etapě úprav byly využity prostory pod střechou ke 

zřízení druhé tělocvičny, počítačové učebny, školní družiny a výtvarné dílny.  Stavební úpravy byly 

převážně financovány z grantů ministerstva školství, z přímých dotací Parlamentu ČR  a z regionálních 

programů. Na spolufinancování se samozřejmě podílel i zřizovatel – Městys Měřín.  

Školu však netvoří jen budovy, tvoří ji hlavně žáci a zaměstnanci. Ti si pro návštěvníky školy u 

příležitosti Dne otevřených dveří 13. a 14. prosince připravili bohatý program – besídku žáků prvního 

stupně, jarmark s drobnými žákovskými výrobky, slavnostní výzdobu a možnost si během dvou dnů 

prohlédnout celou budovu. Žáci zájemcům předváděli, jak fungují interaktivní tabule a pouštěli jim 

videa z různých školních akcí.  

Dvoudenní akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti. Přišli bývalí žáci, rodiče, ale i ti, kteří 

se chtěli seznámit s prostorami naší školy. Na závěr akce bylo uspořádáno setkání současných a 

bývalých zaměstnanců školy. Doufejme, že i další desetiletí bude naše škola místem, kam se budou 

její bývalí žáci rádi vracet.  

         Mgr. Iva Kolářová 

 

Občerstvení na oba dny sponzorovala firma Agro Měřín a přispělo i Družstvo Vysočina Janovice. 

Sponzorům tímto mnohokrát děkujeme. 

         Mgr. Věra Matějíčková 

         Ředitelka ZŠ Měřín 

 



Z činnosti Kolpingova díla v Měříně 

 

V roce 2013 byla činnost KR Měřín opět poměrně bohatá.  

Podařilo se obnovit tradiční „Dětské šibřinky“ tentokrát na bowlingu. 

 

10.únor  Dětské šibřinky 

Podařilo se obnovit oblíbenou akci pro naše nejmenší. Letos se konala na bowlingu, mimo jiné i 

proto, že v Měříně není žádné jiné zařízení, které by svojí kapacitou pořádání podobné akce 

umožňovalo 

   

12.květen  Besídka k Svátku matek 

Tradiční besídka pro maminky v podání dětí z hudebně dramatického kroužku který vede Mgr. Hana 

Pacalová. Nejen maminky, ale i další  

diváci mohli ocenit představení, které si pro maminky připravila mládež a naše nejmenší děti  

 

5.-8.červen     Relaxační dny pro rodiny s dětmi 

Pobyt pro rodiny s dětmi v krásném prostředí moravského krasu, v hotelovém zařízení „Vyhlídka“ 

v Češkovicích nad Blanskem, organizoval Ing.Zdeněk Vlach 

 

4.-10.červenec - Letní tábor v rekreačním středisku Bílá 

Letošní tábor pro děti, pod vedením manželů Pacalových, se konal opět v Beskydech. Mohli jsme 

pozorovat co se od minulého roku změnilo ve známém zimním středisku. Letošní táborová hra nás 

zavedla až do tajemného prostředí indiánských táborů, daleko za moře. Děti se svezly sedačkovou 

lanovkou až na vrchol sjezdovky a cestou dolu si prošli pašeráckou stezku, s různými zastávkami a 

atrakcemi, celé dva dny před jejím slavnostním otevřením. Jediné co tam ještě nebylo, a odkládá se 

na příští rok, je „Jelení obora“   

Letní tábor 2014 bude opět na Vyhlídce v Češkovicích, první týden v srpnu. Děti se mohou 

těšit na nové dětské hřiště v areálu hotelu a na živé koníky v sousedství. 

 
 
 



1.září  Nemotoracar II. 
Letos nám počasí přálo, děti malé i velké soutěžily na kolech a koloběžkách i na strojích domácí 

výroby, ti starší se mohli svézt na „minimotorkách“. Děti i dospělí si mohli doslova osahat OPEL ve 

sportovní verzi i velké motorky. Letos se akce z dílny pánů Viktora Kundely a Zdeňka Vlacha vydařila 

dokonale.Poděkování patří i obyvatelům Penzionu, kteří s úsměvem tolerovali poněkud větší hluk než 

obvykle. 

13.říjen Pohádkový les 
Patří také mezi tradiční podzimní akce pro děti a rodiče, letos nám počasí přálo i přes poměrně 

vysoké datum a tak si celou trasu prošlo téměř  stopadesát  zaregistrovaných dětí s doprovodem. 

V cíli byl u buřtů a uzené kýty trochu nával, ale nikomu to nevadilo 

21.-24.říjen  Bazar 
Tradiční podzimní bazar dětského ošacení, sportovních potřeb a hraček se i letos konal ve velkém 

sálu na místní faře 

6.,7.prosinec Setkání Kolpingových rodin.  
Naši zástupci se zúčastnili setkání Kolpingových rodin, které se letos konalo v Blansku 

21.prosinec  Adventní koncert 
Již čtvrtým rokem pořádáme ve spolupráci s farností adventní koncerty. Letos máme opět možnost 

přivítat Spirituál kvintet. Koncert se bude konat v 19.00 v místním kostele. Vstupenky jsou 

v předprodeji v obuvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.prosinec  Vánoční besídka 

Tradiční besídka se letos bude konat na druhý svátek vánoční 26 prosince pravděpodobně od 15.00 

hod.  



F A R N Í   O K É N K O 

Vážení spoluobčané, farníci. 

Adventní čas se pomalu blíží ke svému vyvrcholení. Celý adventní čas můžeme přirovnat 

k těhotenství, tedy směřuje do budoucnosti k něčemu velkému, co má přijít.  Narození nového 

člověka předchází devět měsíců, ve kterých se dítě v těle matky utváří a vyžaduje pozornost. 

Vlastní život matky i rodiny se mění, vše se připravuje na přijetí nového života. Každý ví, že 

není narození bez očekávání. 
Vánoční svátky jsou také o narození dítěte, Ježíše. Ježíš, Boží Syn, Vykupitel přichází na svět 

mezi nás jako dítě, které se rodí do rodiny. Jako dítě proto, abychom se ho nebáli, abychom se 

ho ujali a přijali.   

Máme-li prožít vánoce s trvalými následky radosti, lásky a pokoje, přivítejme Ježíše ve svých 

rodinách.  Nezapomeňme, že i zde platí: není narození bez očekávání. 

Americký astronaut Eugene Andrew Cernan, když se vrátil z výpravy na měsíc, říká: „Tento 

svět plný nepokojů, válek, politických represí vypadá z Měsíce velmi mírumilovně, úchvatně. 

Odtud nejsou vidět žádné hranice - náboženské, politické, rasové. Jediné rozpoznatelné 

hranice jsou ty, které stvořil Bůh - řeky, jezera, pohoří, mořské pobřeží. Až na Měsíci jsem si 

uvědomil, že všichni žijeme na jediné nedělitelné planetě. Hovoříme různými jazyky, máme 

různé bohy, ale všichni stejně cítíme bolest, štěstí, hlad, uspokojení z dobře vykonané práce. 

V tom podstatném jsme si všichni podobní.“ 

Proč to zmiňuji?  Protože přeji vám i sobě, abychom spíše přijali Vánoce jako dar v celé té 

plnosti, kráse a bohatství a méně realizovali svoje představy. Abychom si uvědomili, že ten, 

kterého vítáme o Vánocích, přichází, aby obnovil, co je pokažené a uzdravil, co je nemocné a 

bolestné. 

Přeji požehnaný zbytek adventu a radostné vánoční svátky. 

                                                                               P. Mgr. Josef Havelka, farář 

Co bylo 

Svědectví kronik: 

Pokřtěna byla Anna Barbora Jašová z Měřína 

Do svátostného manželství vstoupili: David Šoukal z Pavlínova a Adéla Rabušicová z Jihlavy 

Co je před námi 

17. prosince od 13. h do 18. h. je možnost přijmout svátost smíření v kostele 

Bohoslužby o vánocích: 

24. 12. 2013 ve 22:00 h  

25. 12. 2013 – Boží hod vánoční - 9:00 h a 11:00 h 

26. 12. 2013 – sv. Štěpána - 9:00 h a 11:00 h  

27. 12. – 18:00 h – na závěr bohoslužby bude žehnání vína.  Tento den slavíme sv. Jana 

evangelisty. Podle legendy mu byla podána číše s otráveným vínem. Jan ji požehnal a poté 

vypil, avšak jed neúčinkoval. Proto se v den svátku sv. Jana tradičně žehná víno a podává se 

se slovy: pij lásku svatého Jana. 



29. 12. Svátek Svaté rodiny – bohoslužby v 9h  a 11h. Při bohoslužbě bude obnova 

manželských slibů.   

31. 12. 2013 bohoslužba na ukončení roku v 17:00 h 

1. 1. 2014 – Nový rok - bohoslužba 9:00 h a 11:00 h 

 

Koncert skupiny Spirituál kvintet je 21. prosince v 19 hodin v Měřínském kostele. Vstupenky 

v předprodeji v obuvi u pí. Mašterové. 

Vánoční besídka 26.12.2013 v 15 hodin v kostele. Vánoční pásmo nacvičily děti z Kolpinga 

a měřínské farnosti. 

Prohlídka betléma v kostele je možná 25. a 26. prosince od 14 h do 17 h. Také dle možnosti 

na požádání. 

Výstava Betlémů na faře je od 29. 12. do 5. 1.  Možnost shlédnout výstavu je 29. 12. 2013, 4 

a 5. 1. 2014 od 14. h do 18. h. Ostatní dny od 14. h do 16. h 

 

 

Výstava betlémů 
Betlemářský spolek Netín a farnosti Měřín a Netín Vás zvou na výstavu betlémů 

24. 12. 11–15 hodin 

25. 12. 9–11, 13–18 hodin 

26. 12. 9–15 hodin    na faře v Netíně. 

K 1. výročí byl vydán Netínsky vánoční betlém. Betlém lze zakoupit v knihkupectví pana 

Syptáka, cena 99 Kč. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z Měřína přes kříby. 

|Turistický průvodce, js – 2013| 

 

     V našem kraji na Českomoravské vysočině žijeme v krásné, neporušené a čisté přírodě, v prostředí sametově 

zelených lesů, překrývajících se návrší, průzračných pramenů, potoků a říček.  

Prošel jsem v našem kraji mnoho vrchů, zhlédl doliny, osvěžil se vodou z naších studánek. Vždy jsem nacházel 

krásnou přírodu, která mě nadchla, v níž stále  prožívám příjemné chvíle a v které jsem zažil již mnoho 

nepopsatelných zážitků.  

Než jsem začal psát tyto řádky, musel jsem si odpovědět na otázku, proč chci o naší přírodě vlastně psát a komu. 

Odpověď je jednoduchá, chtěl bych se o svoje zážitky pokorně podělit se všemi milovníky  přírody. Ukázat všem 

vyznavačům turistiky, jak krásné jsou naše kříby, kde je hledat a jak se k ním dostat.  

Měřínskou  kotlinou protéká říčka Balinka a je obklopena ze všech stran krásnými kopci. Od severu Arnoleckými 
horami, od východu Velokomeziříčskou vrchovinou, z jihu Otínskou a ze západu Řehořovskou vrchovinou. Mnohé 
z těchto kopců a návrší je nazýváno kříby. Je to jeden z mála místopisných názvů, které Slované převzali z od 
Germánů. Říp je toho důkazem, tvrdí naší kňavologové (mýtičtí vědci). Není to pravda, převzali pouze zmíněný 
základ slova "rip", který můžeme nalézt v mnoha jazycích a místopisných názvech. Není pak rozhodující, zda se 
namísto "r" píše "ř a namísto "p" se píše "b" a také není rozhodující, jestli se před "ř" předřazuje ještě "k".  
Jednoduše řečeno, na tomto slovním základu vzniklo u nás mnoho dalších názvů, jako je Říp, Kříb, Skříp, či 
Chříb. Jejich věcný význam je vyvýšenina, návrší, kopec, kopeček, nebo vrchol.  
Geomorfologické rozdělení naší oblasti je docela složité a pro laika neočekávané. 
Okrsek Měřínská kotlina a Arnolecké hory spadají do podcelku - Bítešská vrchovina a okrsek Otínská a 
Řehořovská pahorkatina spadají zase do jiného podcelku - Brtnická vrchovina. Oba podcelky jsou řazeny do 
celku - Křižanovská vrchovina a ta je jednou z částí Českomoravské vrchoviny, řadící se k Česko-moravské 
subprovincii (soustavě). Rozkládá se v jihovýchodních Čechách, jihozápadní Moravě a malou částí v severním 
Rakousku. 
 

                                 Geomorfologického členění České republiky 

 

Česko-moravská subprovincie – světlešedá, Českomoravská vrchovina – tmavější šedá, Křižanovská vrchovina – 

tmavošedá a Měřínská kotlina, Arnolecké hory, Otínská a Řehořovská pahorkatina – bílá. 

 

 

 

 



II. 

      Dědkovská hora je jedním z nejvýznamnějších vrcholů Arnoleckých hor, ale i celé oblasti západní části 

Křižanovské pahorkatiny, do které spadá. Není nejvyšší, ale převyšuje ostatní vrcholy a kopce svojí viditelností, 

svým významem a také historii. Její historie je opředena mnoha pověstmi až z pohanských dob, ale i 

v současnosti je středem zájmu křesťanství, kultury a turistiky. Historie těžby stříbra dává za vznik bájím o 

pokladech, které střeží nadpřirozené síly. Báje o uctívání pohanských bohů se tradují již z dávných dob a naskýtá 

se otázka, jestli její název Dědkovská (Dědkova) hora nevznikl již v této době. 

Píši tyto řádky v předvánoční době a neodbytně se mi do mysli vkrádají úvahy o třech pohanských bozích, kteří 

byli uctívání již v temném dávnověku a právě v době slunovratu. Již v pradávných časech se zimní slunovrat pojil 

s pohanskými oslavami a ruku v ruce s nimi i s různými amulety, které toto období provázely, jako například 

předměty ve tvaru slunce,  slunečních paprsků a ptáků. Oblíbeným  symbolem  Slovanů bylo také zlaté prasátko. 

Slunovrat osvětluje i úryvek ze staré české koledy:                          

                                                   Koleda, Koleda, Dědku,  

                                                   vem na Bábu štětku. 

Je zajímavý tím, že se v něm připomínají jména tří slovanských pohanských bohů –  Dědka, Báby a Koledy. 

Dědek s Bábou vládnou zimě. Dědek má vzít na Bábu štětku, tedy obílit ji sněhem a přinést mrazy. Koleda, třetí 

pohanský bůh, láme délku noci a „narozením“ nového slunce přináší dlouhý den a s ním i nový život pro všechny 

živočichy a rostliny. 

Časem stará pohanská božstva upadla v zapomnění a vlivem křesťanství byla nahrazena jediným Bohem. Verše 

původní staročeské koledy se dobře rýmují a málokdo si uvědomuje jejich pohanský původ:  

                                                    Koleda, koleda dědku,  
                                                    vemte na mě štětku,  
                                                    uteču vám oknem ven,  
                                                    dej vám Pán Bůh dobrej den.  
Stejně tak upadly v zapomnění mnohé slovanské zvyky, avšak zůstaly nám po nich často  
velmi půvabné zvykoslovné předměty, jako jsou sluníčka, polaz (původně ozdobené jablko různými pamlsky), 
dekorace s ptáčky a nebo roztomilá růžová či zlatá prasátka pro štěstí. 
 

Východní část Arnoleckých hor. 

Děkovská hora leží severozápadním směrem od obce Dědkov v nadmořské výšce 694 metrů, GPS - 

49°25'31.929"N, 15°54'1.279"E. Vede k ní mnoho značených i neznačených cest, turistických tras, polních a 

lesních stezek. Výstup na Dědkovskou horu, nebo její přechod znamená vždy velký zážitek, krásné výhledy do 

krajiny, dobrý sportovní výkon a osobní uspokojení. 

Výstup z Blízkova. Vede po žluté turistické značce (dále již TZ), od Měřína, směrem na Černou, kde u kříže 

odbočí doprava, podel Blízkovského potoka, lesem a doprava nahoru do míst, kde se říká Ve Skalce. Odtud již 

prudkým stoupáním na vrchol.  

Délka trasy je 4,6 km, převýšení 205 metrů a výstup trvá něco přes hodinu. Na trase jsou omezené výhledy do 

krajiny, ale zato se stále pohybujeme ve zdravé a nedotčené krajině. 

Výstup od turistického rozcestníku Pavlov hájenka, bus., odbočení. 

Tento  turistický rozcestník se nachází na silnici Měřín – Pavlov, na zelené TZ ze Stáje, přes Havlínu, Kyjov, 

Dědkovskou horu, až do Netína. Nachází se u silnice v nadmořské výšce 630 metrů a je zde také malé parkoviště 

pro auta. Po cestě nahoru můžeme odbočit ke značené studánce, nazvané Dědkova studánka. Cesta vede 

převážně pohodovou lesní krajinou. Délka trasy je 1,7 km, převýšení 70 metrů a doba pohodlné chůze 30 minut. 

 

Příště; pokračování výstupů na Dědkovskou horu a východní části Arnoleckých hor.  

 



SPORTOVNÍ   OKÉNKO  - VÝSLEDNÉ TABULKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVOZNÍ A PRODEJNÍ DOBY – VÁNOČNÍ SVÁTKY 
 
Úřad městyse Měřína – radnice : 
 
Od 23.12. 2013   - radnice    u z a v ř e n a   do 2.1.2014 . 
 

OZNÁMENÍ:  -  VÝŠE POPLATKU  ZA POPELNICE se nemění : 500,- Kč/os.,  
      Platba  za  KT , INTERNET A PSA ZŮSTÁVÁ V R.2014 VE STEJNÉ 

                            CENOVÉ RELACI JAKO V ROCE 2013. 
 
                          - VÝBĚR POPLATKŮ – od středy  2.1.2014!!! 
 
 

 
 

Zdravotnictví v Měříně o vánočních svátcích : 
 

MUDr. Aleš Janoušek           20.12.2012 – poslední ordinační den v roce 2013 
     6.1.2014 – zahájení ordinace v roce 2014  
 
MUDr. Dagmar Cvaková     23.12. –     7.00 – 12.00 
      27.12. -      d o v o l e n á  
-zástup v dovolené MUDr.Janoušková 30.12. a 31.12. –  d o v o l e n á 

2.1.2014 -    7.00 – 12.00 
  
MUDr. Zdeňka Janoušková               23.12. -  D o v o l e n á 
-zástup v dovolené MUDr. Cvaková  27.,30.,31.12.  o r d i n a c e 
      3.1.   D o v o l e n á 
*************************************************************************** 
MUDr.Vladimíra Vacková  23.12.          7.30 – 12.30 
     27.12.  7.30 – 12.30 
     30.12.  7.30 – 10.00 

31.12.  7.30 – 10.00    
  

 
MUDr. Hana Krejzlová - Ordinace Měřín :      23.12.2013  –    D O V O L E N Á 
       30.12.2013 -      ORDINACE 
Gynekologická ordinace    2.1.2014      -      ORDINACE 
                Od 6.1.2014 do 10.1.2014  - DOVOLENÁ 

                
Lékárna Měřín               23.12.   7.30 – 16.30 

      27.12.           7.30 – 16.30 
      30.12.           7.30 – 16.30 
      31.12.           7.30 – 11.00 

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

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyFzLsOgjAUANCd/5CxtYr4SIhRWTRiHNTEyZS2QA3l1t4qhq/3kTj7AefMb0knHX+Ab7Twj95q2FukYeHAJAMWFrr2yiUsxCSovLczStu2JTXPgYiOdvYjJb9SbXipqAerBTVKasHri27Qu7tRjUdyteWfoJHqSWxlA8aigPWHQfwD3xvJu0bFnaiIAEM1ztf1ZrB0mJaZLVbxZnxw1RbWJ7xbgN0RuzNkWZvJdLkvf+l0MhV5LEYRU3lURKMXfv9WqA==


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÍSTNÍ KNIHOVNA 
 
Pondělí 23.12.2013 :      knihovna otevřena 
Od 24. prosince 2013 do 5. ledna 2014 bude místní knihovna uzavřena. 
Otevření knihovny  v roce 2014 :   pondělí  6. Ledna 
 
 

 
 
Česká spořitelna a.s. Měřín         
     23.12.   pondělí           8.30 – 12.30     13.30 – 17.00 
     24.- 26.12.               zavřeno  
     27.12.   pátek            8.30 – 12.30     13.00 – 15.00 
     30.12.   pondělí           8.30 – 12.30          13.30 – 17.00 
     31.12.   úterý               zavřeno    
  
HEZKÉ VÁNOCE VŠEM OBČANŮM NAŠEHO MĚSTYSE A OKOLÍ PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI POBOČKY 
V MĚŘÍNĚ. 
 

 
Česká pošta, pobočka Měřín  - provoz 
  23.12. - pondělí 8.00-12.00     13.30 – 16.30 
  27.12. - pátek   8.00-12.00     13.30 – 16.00 
  30.12. - pondělí 8.00-12.00     13.30 – 16.30  
  31.12. - úterý    8.00-12.00 
  2.1.2014 – čtvrtek 8.00-12.00     13.30 – 16.00 
 
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM A PŘEJEME SPOKOJENOST S NAŠIMI SLUŽBAMI I V ROCE 
2014. 
 
 

 

Otevírací doby obchodů s potravinami v období svátků 
 
Jednota – nákupní středisko 
 
24.12.    úterý   7.00 – 11.00 
25.12.-26.12.  středa, čtvrtek  zavřeno 
27.12.  pátek   obvyklý prodej 
31.12.  úterý   7.00 – 12.00 
1.1.2014 středa   zavřeno 
2.1.2014 čtvrtek   obvyklý prodej 
 
Krásné a pohodové Vánoce a vše nejlepší do roku 2014  přeje kolektiv pracovníků 
Nákupního střediska Jednoty v Měříně. 
 

 
 
 

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJxtzDFPhDAYgOG9/6O3WdoCd4cJuRgG42IcvESnppavUClQ+9Vg79fL4ub+vO/lq6VdRc8d4ES7kj4IKjmGlXY1bRqXwC/6YJ1PEFtxwJaMKYX7oti2jX2H5GZg5lYM2nuIuTD7Re91VJwNzv6PKy64vAtrvzutQlx7+FSLVhi8TlNmY5o9Ec2RCCFI/fdwsx4AWXAGQUczMrPOhcPLFd9Ox9sE0j4vcrKveSwf5dOQX+LPNedwUwqxsR/vXCMR8kxOEqw2lTSi1j0AlPwXr0hWtw==
http://www.obrazky.cz/detail?id=eJx9jEFrgzAYhu/5H+kxMWo0FqQMHYMVKzjW7jZCjBrUfZkJte2vnzvsutvzwPO+h+8cFzEWhXYjLiL8xHAYWMAF39DLXWcmr5ec7VyOBu/tntJ1XYkF5+H6ZdwIkyTqQa1RdIIelCW96f5PB0vh17SViyebIsY5YkGCxN/QzLLXjmyvTstFDUTBTI07SBlX5vUcq9uxXD7DS92dXMXLZ5/Fb3D3TV1/6PndvjSjQiwUSKSi5TyJAh62WZYGrP0BpplOoA==


 

Jednota – Prodejna NIVA 
Veselé vánoce a šťastný nový rok přejí zaměstnanci prodejny. 
 
24.12. -   7.00 – 10.00  30.12.-  7.00 – 16.00 
25.12. -   zavřeno  31.12.-   7.00 – 10.00 
26.12. -  zavřeno  1.1.2014     - zavřeno 
27.12. -     7.00 – 16.00   2.1.    –   normální provoz 
28.12. -  7.00 – 10.00      

 

 
Masna – p. Kašpar – Nákupní středisko 

21.12. :  sobota   6,00 – 10.00 
22.12.  : neděle   6.00 – 13.00 P r o d e j   k a p r ů 
23.12.  : pondělí  6.00 – 16.00 
24.12. – 26.12.   :    zavřeno 
27.12.  -      :  pátek  6.00 – 12.30    13.30 – 16.30 
28.12. –       :   sobota  6.00 – 10.00 
29.12. –       :    neděle  zavřeno 
30.12. –       :   pondělí              6.00 – 12.30    13.30 – 16.30 
31.12. –       :      6.00 – 10.00 
1. a 2.1.2014 :     zavřeno 
3.1.    6.00 – 12.30 13.30 – 16.30 
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM A PŘEJEME HEZKÉ VÁNOCE A SPOKOJENOST S NAŠIMI SLUŽBAMI I 
V ROCE 2014. 

 
       

Prodejna potravin – Agro - Měřín 
23.12.   5.30 – 18.00 
24.12                   Z A V Ř E N O 
25.- 26.12.          Z A V Ř E N O         Děkujeme Vám všem 
27.12.                5.30 – 18.00     za Vaši přízeň 
28.12.                   7.00 – 10.00      a přejeme všem zákazníkům  
29.12.   ZAVŘENO                 šťastný nový rok 2014. 
30.12.    5.30 – 18.00 
31.12.     7.00 – 10.00 
1.1.2014 ZAVŘENO 
 

 
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 

NÁPOJE HOMOLA     Vám přeje firma Nápoje Josef Homola 
23.12.   -   7.30 – 17.00         
24.12. -    7.30 – 10.00   
25.12. - 26.12.   zavřeno   
27.12. -     7.30 – 17.00 
28.12.   -   7.30 – 10.30  
30.12.    7.30 – 17.00     
31.12.  –    7.30 – 10.30        
1.1.- 2.1.2013   zavřeno    
3.1.2013   normální provoz 

http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/index.html


Josef Benda – Ovoce a zelenina 
23.12.  – 7.00 -  12.30         13.30 – 16.30        
24.12. - ZAVŘENO      
25.12. - ZAVŘENO      
26.12. - ZAVŘENO    
27.12. - 7.00-12.30            13.30-16.30 
28.12.   – 7.00 – 10.00 
29.12. -    ZAVŘENO 
30.12.  -  7.00 – 12.30         13.30 – 16.30 
31.12.  –ZAVŘENO   
1.1.2014 - ZAVŘENO        
Hezké vánoce přeje prodejna Josef Benda – Ovoce a zelenina 

 
CUKRÁRNA – LIBUŠE RYŠÁNOVÁ – tel.: 724 914 397 

      
21.12.       8.00 -10.00  
22.12.       8.00 – 10.00 14.00 – 16.30 
23.12.                                                    8.00 – 16.30     
Od 24.12.2013  do 5.1.2014       ZAVŘENO    
  
       

Přeji všem hezké Vánoce i celý nový rok 2014. 

 

 
VEČERKA – Náměstí - „U LÁZNIČKŮ“ 
 
Otevřeno denně včetně svátků od 6.30 do 20.00 hodin 
 

Děkujeme všem zákazníkům naší prodejny a těšíme se na Vás. 
 

 
Prodejna Papírnictví, umělé květiny 

– Ivana Wasserbauerová, Náměstí 110 
děkuje touto cestou všem zákazníkům za přízeň 

a přeje nejen jim kouzelné vánoce a úspěšný rok 2014 
********************************************************************************* 

HOSPODY A RESTAURACE 
Non stop – Bar U Lípy :   
24.12.    od 7.00 do 19.30    zavřeno 
24.12.    od 19.30 otevřeno do 31.12.  do 7.00 
24.12.    od 7.00 do  1.1.   19.00 hod  zavřeno 
1.1.2014 od 19.00 otevřeno  NON STOP 
 
*************************************************************************** 
Sokolovna Měřín – hospoda :  Otevřeno denně od 17.00 do 22.00 hod. 
     Zavřeno :    24.12. Štědrý den a 31.12. Silvestr 
     1.1.2014   - normální provoz 
. 
*************************************************************************** 

http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/Motivkugeln/Winter6.gif
http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyNjEELgjAYQO/+jzpufVuGBhJlUNAlCiJPMb62XDqnzlz16yuoe4d3e+/NmqQfpHwwh8qiHKrWmmQMQ6XLTrYJBHnX1VNKvfekKPqHs6irB8EnNfZ8K0+iQEm1ERfpaC8+C3KtL39VX124+h5ANHoTBxD/UiPPWnBSa3RStJgTtIZqN1upbVScvN7majPv102FMM7Wy0Maj7ojyxb7DHbZc8WrxgfA4E0EIQthgjLkDDgw9QIaiFCU
http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/Motivkugeln/TMP78.gif


Hospoda U Obušku  - Viktor Kundela 
20.-21.12  – od 15.00 do 24.00 
22.-23.12.  - od 15.00 do 22.00 
24.12.     – zavřeno 
25.12.   - od 15.00 do 22.00 
26.12 .    – od 9.00 do 22.00 – volejbalový turnaj 
27-.-28.12.  -  od 15.00 do 24.00 
29.-30.12.  - od 15.00 do 22.00 
31.12.   - soukromá akce 
1.1.2014  - zavřeno 

 

HOSPODA U IVOŠKA 

OTVÍRACÍ DOBA VÁNOCE 2013 
                                             Po 23.12.     17-22                Po 30.12.     17-22               Po 6.1.     běžný provoz 
                                             Út 24.12.     zavřeno            Út 31.12.     zavřeno 
                                             St 25.12.     17-22                 St 1.1.           17-22    
                                             Čt 26.12.     17-22                 Čt 2.1.          17-22 
Pá 20.12.     14-24             Pá 27.12.     17-24                Pá 3.1.          17-24 
So 21.12.     17-24             So 28.12.     17-24                So 4.1.          17-24 
Ne 22.12.     17-22            Ne 29.12.     17-22                Ne 5.1.         17-22 
 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2014 

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

Restaurace U Kohouta  :  21.12.2013 – 5.1.2014   restaurace uzavřena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RYBÁŘI   MĚŘÍN 

přejí tímto všem občanům bohaté úlovky o vánočních svátcích a veselý závěr tohoto roku. 
V novém roce hlavně hodně zdraví a také úspěchů v osobních aktivitách. 
Poděkování všem našim příznivcům a sponzorům.   
          L. Buchta 

 
Jednota Orel Měřín 

přeje požehnané svátky vánoční a mnoho zdraví a spokojenosti do 
nadcházejícího nového roku všem našim příznivcům, malinkým i velkým 
cvičencům, dobrovolným pomocníkům a všem lidem dobré vůle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


