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ZPRÁVY Z RADNICE …

Pomozte zachránit starý Měřín !
Vážení spoluobčané,
na půdě Kulturního domu je hodně místa na to, abychom tam mohli uschovat historické
památky o tom, jak se žilo v Měříně.
V rodinných domech, ve stodolách a kůlnách se nachází mnoho předmětů denního života,
které užívali naši předci.
Mladší generace k nim někdy nemá takový citový vztah, věci jsou nahrazovány moderními
zařízeními a staré věci se vyhazují. Co se zničí, to se zničí navždy.
Pomozte nám shromáždit tyto památky na život v Měříně!
Tyto exponáty můžeme vystavit např. jednou za dva až tři roky při nějaké významné, hodně
navštěvované akci, jako např: včelařská výstava, přednáška, kulturní vystoupení a podobně.
Tyto výstavy budou mladé lidi nenásilnou formou přitahovat k Měřínu, kde se narodili nebo
prožili významnou část svého života. Paměť národa je to, co je naší povinností udržovat a
posilovat.
Při otevření KD jsme vystavili staré školní lavice, původní židle a stoly ze sokolovny z roku
1934, staré mapy a další historické exponáty související se školou, která byla po nějaký čas
v sokolovně umístěna. Tato výstava se setkala s úspěchem a mnoho lidí vzpomínalo, jak
v těchto lavicích sedělo.
Na galerii jsme trvale nainstalovali původní promítačku, jako vzpomínku na kino, které se
v sokolovně promítalo až do 90.let.
Pojďme zachovat staré památky pro budoucnost!
Exponáty můžou být uloženy na půdě kulturního domu mnoho desítek let. Na každý
předmět můžeme nechat napsat, kdo jej věnoval a z kterého domu předmět pochází.
Pokud budete mít zájem něco věnovat, zavolejte mě prosím na mb.
Zdraví
Ing. Jaroslav Pazdera – místostarosta, 603 823 787
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Vážení občané,
uplynul rok a Vánoce jsou opět za dveřmi. Na Štědrý den mají mnozí lidé a rodiny své
tradiční zvyklosti. Jistě mezi ně patří odpolední procházka spojená s nadílkou pochoutek pro
zvířátka v přírodě. Dětem se tak krátí čekání na Ježíška a my dospělí uděláme něco pro své
zdraví. Zvláštní kouzlo, obzvláště když k tomu ještě sněží, má pak večerní procházka po
nadílce. Mladé rodiny s dětmi navštěvují prarodiče, ostatní třeba příbuzné a známé, někteří
zajdou na hřbitov zapálit svíčku, jiní zase si tento nádherný večer prodlouží návštěvou
tradičního Měřínského betléma a ukončí v kostele na mši půlnoční.
Při těchto procházkách děti cestou počítají nazdobené stromečky zářící na zahrádkách
i za okny, i když zatažené žaluzie již takový pohled neumožňují. Ale i tak má štědrovečerní
procházka své kouzlo. Nezapomeňte v této době také popřát sousedům, kteří jsou v tyto
svátky opuštěni, sami a již třeba nikoho nemají. Je to doba, kdy by měli mít lidé k sobě tak
trochu blíže.
Nebudu Vás v tomto předvánočním čase obtěžovat informacemi o tom, co se nám
podařilo a nepodařilo v letošním roce udělat, v čem budeme pokračovat příští rok a co
nového připravujeme. O tom Vám napíši v únorovém vydání. Avšak za velmi důležité
považuji se zmínit o kontrole hospodaření městyse za první tři čtvrtletí roku 2016,
provedené auditory. Kontrola, která se týkala vedení účetnictví, výběrových řízení na
veřejné zakázky, dodržování právních předpisů na úseku správním a matričním, neshledala
žádné závady a nedostatky. Za tím vším je obrovský kus práce úřednic městyse, za což jim
patří zasloužené poděkování. Dále bych chtěl poděkovat zaměstnancům úřadu, kteří se
starají o vzhled obce a o seniory v domově s pečovatelskou službou. Poděkování patří také
Vám občanům, kteří nám pomáháte s údržbou městyse, zejména sečením trávy u svých
domů a zahrádek v létě, případně v zimě, pokud napadne, tak s úklidem sněhu.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a pohody v novém roce,
prožijte pohodově poslední adventní neděli a sejdeme se znovu v den vánoční na již
tradičním „Živém betlému“.
Ing. Jiří Servít,
starosta městyse
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USNESENÍ č. 6/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 31.10.2016
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I.SCHVALUJE :
1.Program jednání ZMM 6/2016.
2.Ověřovatele zápisu jednání ZMM 6/2016.
3.Prodej části pozemků p.č.178/1 (nové 178/12) a části p.č. 187/3 (nové 187/39) v k.ú.
Měřín dle geom.plánu.
4.Smlouvu mezi městysem Měřín a SVK Žďársko o umístění a provedení stavby ČOV‐
„ Stránecká Zhoř – kanalizace Stránecká Zhoř, Kochánov s napojením na ČOV Měřín.
5.Smlouvu mezi městysem Měřín a SVK Žďársko : „Měřín – novostavba vodovodu
a kanalizace ul. Příčná“.
6.Smlouvu mezi městysem Měřín a Content,s.r.o. Brno na realizaci akce : „Měřín, ulice
Příčná – inženýrské sítě pro výstavbu RD“.
7.Podání žádosti na SVK Žďársko o provedení výběrového řízení na akci „Měřín,lokalita
Balinka III.etapa a žádost o společném postupu zadavatelů.
8.Podání žádosti o dotaci na nákup kompostérů na bioodpad pro občany z Operačního
programu ŽP.
9.Podání žádosti o dotaci na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení v Základní škole v Měříně
10. Smlouvu o úvěru mezi ČSOB,a.s. a městyse Měřín do výše úvěrového limitu 3 mil.Kč.
11.Cenové nabídky firem PKS stavby,a.s.,J.Robotka a Ligno nábytek s.r.o. na dokončovací
práce v KD a úhradu všech provedených prací v KD Měřín z úvěrového účtu.
12.Znění nápisu na budově č.p.295 : KULTURNÍ DŮM.
13.Rozpočtové opatření 7/2016/6ZMM ze dne 31.10.2016 ve výši 3.502.740,59 ,‐Kč.
14.Zveřejnění záměru prodeje části p.č. 455 o výměře 4m2 ( nové p.č. 455/4) v k.ú.Měřín.
II. ROZHODLO :
1.Svolat jednání se zástupci Kraje Vysočina a obyvateli ulice Jihlavská dne 14.11.2016.
III.BERE NA VĚDOMÍ :
1.Zprávu o plnění usnesení ZMM 5/2016.
2.Informace z jednání rady městyse.
3.Zprávu kontrolního výboru.
4.Zprávu finančního výboru.
5.Dopis ČS a.s. o ukončení provozovny v Měříně.
6.Informace Domova Kamélie Křižanov o plánované výstavbě domova pro osoby se
zdravotním postižením v Měříně .
7.Rozpočtové opatření 6/2016/1RM ze dne 29.9.2016 ve výši 10.132,50Kč.
8.Informaci o umístění nové autobusové čekárny.
IV. NESCHVÁLILO :
1.Revokaci Usnesení ZMM 5/2016 I.14.
Ing. Jiří Servít, starosta v.r.
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Výpis z jednání č. 17 Rady městyse Měřína konané dne 26.10.2016
1.RMM odsouhlasila program jednání
2. RMM projednala žádost na pronájem nebytových prostor v I.PP v KD za účelem provoz
restaurace a rozhodla zveřejnit záměr pronájmu s tím, že minimální požadovaná cena
nájmu bude činit částku 5.000,‐Kč.
3. RMM projednala Žádost o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy od p. … na
nastudování muzikálu Jesus Christ Superstar a rozhodla pozvat žadatelku na příští jednání
RMM.
4. RMM projednala návrh smlouvy mezi MM a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko o
umístění a provedení stavby na pozemcích ve vlastnictví MM s názvem: “Stránecká Zhoř‐
kanalizace Stránecká Zhoř, Kochánov s napojením na ČOV Měřín“ a rozhodla s návrh
předložit ke schválení na ZMM.
5.RMM vzala na vědomí Zápis a Usnesení z členské schůze LDO Měřín, konané dne
6.10.2016. RMM vzala na vědomí pozvánku na setkání k 20. výročí obnovení družstva, které
se bude konat 4.11.2016 v KD Měřín a pověřila starostu účastí.
6. RMM projednala a schválila platový výměr ředitelky Mateřské školy p. Jany Janů.
7. RMM projednala návrh fi. Envipartner s.r.o. na aktualizaci Povodňového plánu městyse
Měřína a rozhodla pověřit starostu jednáním s Odborem životního prostředí Měú Velké
Meziříčí.
8. RMM projednala žádost … o opravu místní komunikace a instalaci veřejného osvětlení na
ulici Ve Vrbí a rozhodla provést místní šetření před příští RMM.
9. RMM vzala na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Měřína za
období 1.1‐31.8.2016 provedené fi. HB auditing,s.r.o.
10.RMM projednala žádosti … a.. na změnu územního plánu městyse Měřína. Žadatelé
chtějí na vlastních parcelách postavit rodinné domy. RMM rozhodla všechny došlé žádosti
předat na odbor územního plánování MÚ Velké Meziříčí.
11.RMM projednala návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: NM‐
014330039541/001 s fi. Eon Distribuce, a.s. na uložení kabelového vedení na akci: „Měřín,
úprava sítě nn, lok. Balinka II.et“ rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
12. RMM projednala nabídku MOVINETO s.r.o. p. Holoubek Zdeněk na zhotovení plotu před
základní školou a rozhodla nabídku přijmout.
13.RMM projednala Žádost o změnu účelu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Kolpingově rodině Měřín na rok 2016 na 2.000,‐Kč na akci „Cantate Polná“. Nový účel je
požadován: nákup pomůcek pro Hudebně dramatický kroužek a rozhodla se změnou
souhlasit.
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14. RMM projednala návrh na uzavření Dohody o provedení práce s .., na účast při převzetí
zvukového a světelného zařízení a provedení zkoušek těchto zařízení dodaných
zhotovitelem na stavbu KD Měřín a za zajištění ozvučení při otevírání KD ve dnech 14.‐
16.10.2016 .
RMM rozhodla dohodu s panem Krejčím uzavřít a pověřuje starostu
podpisem.
15.RMM projednala cenovou nabídku Bc. Marcely Novákové, Jihlava na projektovou
dokumentaci pro stavební povolení na rekonstrukci chodníků a vjezdů na ulici Náměstí od
farské zahrady po dům č.p 5 . Rada rozhodla nabídka přijmout.
16.RMM projednala žádost firmy APULACH, s.r.o. Brno o pronájem nebytových prostor
v Měříně, Náměstí 156‐ bývalé čekárny část p.č.82 o výměře 26,55m2 a přilehlého pozemku
p.č. 83/4 v k.ú.Měřín o výměře 60m2 do 31.12.2017.
RMM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu.
17. RMM schválila znění nájemní smlouvy mezi městysem Měřín a Školou umění v Měříně a
pověřuje starostu jejím podpisem.
18.RMM projednala nabídku firmy DuProjekt Měřín na zhotovení projektové dokumentace
pro územní řízení a stavební povolení k žádosti o dotaci na projekt „Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v Základní škole v Měříně“.
Žádost je nutno podat nejpozději koncem prosince 2016. Součástí projektu je výstavba
nových technických tříd (počítačová učebna, učebna fyziky ‐ přírodopisu, učebna cizích
jazyků, učebna dílen), bezbariérovost všech pavilónů a samostatný vchod do tělocvičny s
technickým a sociálním zázemím. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
19. RMM projednala nabídku Hasičské vzájemné pojišťovny na pojištění budovy a vybavení
kulturního domu a rozhodla pověřit místostarostu získáním konkurenční nabídky.
20. RMM rozhodla zakoupit vánoční osvětlení ‐ 3 hvězdy na sloupy veřejného osvětlení a 4
sady LED sněžení – padajících světel na výzdobu vánočního stromečku v parku.
21. RMM projednala nabídku fy. Prolog Velké Meziříčí na nákup tří nových PC do kanceláře
starosty, pro správu a pro účtárnu (stáří původní PC 4 ‐5 let). RMM rozhodla nabídku
přijmout.
22.RMM projednala návrh na podání žádosti o dotaci na obnovu místních komunikací
z Programu obnovy a rozvoje venkova v roce 2017 z MMR ČR. Pověřila starostu zajištěním
žádosti.
23.RMM projednala návrh Kulturní komise na rozpočet na Advent 2016. RMM rozhodla
vyčlenit předpokládanou částku na realizaci.
24. RMM projednala žádost MŠ Měřín o zakoupení elektrického kompostéru na likvidaci
zbytků z kuchyně mateřské školy z provozních prostředků. RMM rozhodla s žádostí
souhlasit.
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25. RMM vzala na vědomí oznámení sl.Terezy Motyčkové o odstoupení z Kulturní komise
k 31.10.2016 z časových důvodů. V Kulturní komisi tedy zůstávají p. Ing.Zdeněk Vlach, p.
Jana Kožená a p. Lenka Kuthreiberová.
Výpis z jednání č.18 Rady městyse Měřína konané dne 21.11.2016
1.RMM odsouhlasila program jednání,
2. RMM provedla místní šetření na základě žádosti … o opravu místní komunikace a
instalaci veřejného osvětlení na ulici Ve Vrbí. RMM rozhodla zadat geodetické zaměření
obecních pozemků jako nutného předpokladu pro následný projekt.
3. RMM projednala za účasti … její Žádost o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
na nastudování muzikálu Jesus Christ Superstar na částku 56.000,‐Kč z celkových
předpokládaných nákladů 70.000,‐Kč. RMM požádala žadatelku o zajištění nabídky na
prodloužení pódia a upřesnění některých položek.
RMM rozhodla předložit žádost ZMM spolu s dalšími žádostmi o dotaci, viz bod č.7.
4. RMM projednala žádost na pronájem nebytových prostor v I.PP v KD za účelem provoz
restaurace za účasti ... Záměr pronájmu byl zveřejněn 1.11.2016. RMM rozhodla žadatelce
nebytové prostory pronajmout na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za částku
5.000,‐Kč/měsíc a úhradu energií.
5. RMM projednala žádost firmy APULACH, s.r.o. Brno o pronájem nebytových prostor
v Měříně, Náměstí 156‐ bývalé čekárny část p.č.82 o výměře 26,55m2 a přilehlého pozemku
p.č. 83/4 v k.ú.Měřín o výměře 60m2 do 31.12.2017. RMM rozhodla žádost předložit na
jednání ZMM.
6. RMM rozhodla na základě žádosti … a předloženého GP ( viz RMM 14.9.) zveřejnit záměr
prodeje části pozemku p.č. 204/2 o výměře 55 m2 a části pozemku p.č.204/2 o výměře 3
m2 (nové 204/4) v k.ú. Měřín a provést místní šetření.
7. RMM projednala žádost o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy:
‐ č.j. 887/16 – Kolpingova rodina Měřín – 49.000,‐ Kč – celoroční činnost Kolpingovy rodiny
‐ č.j. 893/16 – Jednota Orel Měřín – 45.000,‐Kč – tábor a ost. náklady
‐ č.j. 896/16 ‐ TJ Jiskra Měřín – 200.000,‐Kč – celoroční činnost.
‐ č.j. 900 /16 – Karel Kocanda – 50.000,‐ ‐ úhrada nákladů na utkání HC Měřín
‐ č.j. ………… Klub českých turistů Měřín – 20.000,‐Kč – na provoz vleku a Měřínská „50“
‐ č.j. ………… Římskokatolická farnost Měřín – 60.000,‐Kč
‐ č.j. ………… Domácí hospic Vysočina , o.p.s. – 15.000,‐Kč
‐ č.j. ………… Rybníkáři Měřín – 50.000,‐Kč
RMM rozhodla postoupit žádosti ke schválení ZMM.
8. RMM projednala Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. NM
014330039758/001 na dokončení stavby : VN189 o. Pustina stav.úp.VN‐D1“.
RMM rozhodla smlouvu uzavřít a pověřuje starostu jejím podpisem
‐7‐

9. RMM vzala na vědomí Protokol č.01/2016 o výsledku kontroly výkonu přenesené
působnosti na úseku výkonu matriční činnosti u městyse Měřín. Kontrolou nebyly shledány
žádné závady. RMM děkuji zaměstnankyním městyse za dobře provedenou práci.
10. RMM vzala na vědomí Protokol o kontrole obce provedené Hasičským záchranným
sborem Kraje Vysočina o krizovém řízení. Při provedené kontrole neshledal kontrolující
závady při plnění zákonných povinností. Městys Měřín oblasti krizového řízení věnuje
potřebnou pozornost.
11.RMM podala žádost k úřadu městyse Měřín o skácení 3 ks střemchy u ZŠ Měřín.
12. RMM schválila úhradu občerstvení při otevření KD.
13. RMM projednala předložené arboristické hodnocení dřevin a management pěstebních
zásahů pro lokality Hřbitov (ulice Nová), Pustina, U kostela a Nový hřbitov (celkem 167
stromů). Také bylo zpracováno biologické zhodnocení navržených arboristických zásahů pro
lokality Hřbitov (ulice Nová) a Pustina (celkem 30 stromů). RMM vzala obě hodnocení na
vědomí a na jejich základě rozhodla zadat dopracování projektu III. Etapy revitalizace
veřejné zeleně.
14. RMM rozhodla přijmout nabídku firmy RENTAL PRO na zapůjčení zastřešeného pódia na
adventní neděle od 27.11. do 18.12 2016 za částku 23.250,‐Kč.
15. RMM rozhodla uzavřít smlouvu s Ing. Davidem Plíštilem na zpracování žádosti o dotaci
na akci „ Výměna osvětlovacích těles a optimalizaci řídícího systému VO v obci.“
(rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Zabrána a optimalizace VO ulic Brněnská, Pod
dálnící, Na Nivech), za cenu 3% z přiznané dotace, min. však částku 39.000,‐Kč.
16. RMM rozhodla přijmout návrh Smlouvy o dodávce elektřiny č. 2017/1 s firmou E.ON
Energie, a.s. za přebytky elektřiny dodané z FVE městyse Měřín do sítě Eon za cenu 0,25
Kč/kWh na rok 2017 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
17. RMM vzala na vědomí protokol o kontrole ze strany Okresní správy sociálního
zabezpečení ve věci kontroly zdravotního a sociálního zabezpečení.
18. RMM rozhodla schválit úhradu nákladů panu Ing. arch Štolfovi za vypracování studie a
zajištění vyjádření správců sítí na akci „Hřiště pustina“ ve výši 12.000,‐Kč.
************************************************************************
Výpis z jednání č. 19 Rady městyse Měřína konané dne 28.11.2016 od 16.00 hodin
1.RMM odsouhlasila program jednání
2. RMM přijala 1633 ks reflexní pásků pro občany od Kraje Vysočina a rozhodla zbylý počet
350 ks dokoupit pro distribuci všem občanům, která se uskuteční při platbě za odpad
v lednu 2017.
3. RMM rozhodla svolat krizový štáb městyse Měřína k seznámení se s výsledky kontroly
HZS a k provedení aktualizace dokumentů.
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4. RMM rozhodla požádat na základě biologického zhodnocení Úřad městyse Měřín o
povolení skácení stromů 1x starý hřbitov a 1x u kostela. Na strom u kostela bude ještě
vyžádáno stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Havlíčkův Brod.
5. RMM projednala žádost obyvatel ulice Otínská o vyasfaltování obecní cesty k rodinným
domům. RMM rozhodla provést místní šetření před příští RMM.
6. RMM projednala žádost na pronájem KD na tři taneční zábavy v roce 2017 – Michalík
Křižanov. RMM rozhodla KD na tyto akce nepronajmout.
7. RMM projednala žádost o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy:
‐ č.j. 944/16 žádost MS Strž ‐ 5000,‐Kč
‐ č.j. 936/16 žádost Český svaz včelařů ‐ 7000,‐Kč
‐č.j. 934/16 žádost Český svaz chovatelů ‐ 1000,‐Kč
‐ č.j. 933/16 žádost Rybníkáři a přátelé ‐ 50000,‐Kč
RMM rozhodla postoupit žádosti ke schválení ZMM.
8. RMM projednala žádost zástupkyně ředitele ZŠ Měřín o schválené odměny pro ředitelku
ZŠ Měřín. RMM s navrženou odměnou souhlasí.
9. RMM projednala nabídku na projekt akustických úprav na akci“ZŠ Měřín: pavilon A (14
učeben) a pavilon C (1 jídelna) za cenu 48.200,‐Kč bez DPH. Rada rozhodla nabídku
přijmout.
10.RMM rozhodla objednat pojištění kulturního domu u České podnikatelské pojišťovny.
11. RMM projednala a schválila dohodu o ukončení nájmu bytu k 30.11.2016 –… .
12. RMM rozhodla obsadit uvolněný byt v DPS od 1.12.2016 na základě šetření sociální
pracovnice paní … .
13. RMM projednala nabídku na přípravu, zpracování a vyhodnocení výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku stavebních prací „ Rekonstrukce
elektroinstalace včetně akustických ú pavilónu „B“ ZŠ Měřín“ v ceně 11 500,‐Kč.
RMM rozhodla nabídku přijmout a oslovit tři firmy:
Stylstav Křižanov, ATIKA Lysý, Bulding Velké Meziříčí k podání nabídky na zajištění akce.
14. RMM projednala nabídku fy. Colas na zaasfaltování jedné vrstvy na ulici Příčná a
nabídku na opravu parkoviště u nového hřbitova.
RMM rozhodla schválit realizaci povrchu na ulici Příčná dle předložené nabídky v ceně
63.162,‐ vč.DPH a nabídku na opravu parkoviště u nového hřbitova v ceně 832.897,‐Kč
vč.DPH realizovat v roce 2017 v případě dostatku fin.prostředků.
15. RMM projednala znění darovací smlouvy mezi městyse Měřín a TJ Jiskra Měřín ohledně
zavlažovacího systému náhradního hřiště. RMM rozhodla smlouvu předložit na jednání
ZMM.
16. RMM projednala objednávku KD … na natáčení videa na propagaci betléma. RMM
rozhodla KD pronajmout s tím,že žadatel uhradí spotřebu energie.
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Zpráva kabelové televize
Množí se dotazy, jak dále s programy kabelové televize na starších televizních přijímačích,
se kterými se ještě nechcete rozloučit. Operátoři televizních programů ve většině zrušili
nebo v dohledné době ( do konce roku 2016) zruší vysílání programů v
„nižší kvalitě“ a přechází na vysílání programů v HD kvalitě ( s vyšším
rozlišením). K tomu je samozřejmě nutné přikoupení tzv. SET‐TOP‐ BOXU
pod označením DVB‐T/T2. Kabelová televize vám pomůže a některé
programy v tomto vysokém rozlišení převede do staršího typu vysílání ( jako
analogové) a tak tento SET‐TOP‐BOX nebudete potřebovat pro příjem
následujících programů od ledna 2017.
Programy MINI:
ČT1, ČT2, ČT 24, ČT SPORT, ČT:D/ČT ART, NOE, INFO, ŠLÁGR, NOVA, PRIMA, BARANDOV,
ÓČKO
Programy STANDARD:
Programy MINI + CS Film, TELKA nebo SMÍCHOV, FI+HA (rybáři a myslivci), SPEKTRUM,
SPORT1, SPORT2, DISCOVERY, EUROSPORT, VIASAT HISTORY, VIASAT EXPLORE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pokud vlastníte nebo plánujete zakoupit novější ploché televizní přijímače pro příjem
digitálních programů, případně zakoupíte zmiňovaný SET‐TOP‐BOX ke staršímu přijímači
budete moci přijímat následující programy:
Televizní programy pouze pro STANDARD, nikoli pro MINI:
ČT1 HD, ČT2 HD, ČT Sport HD, ČT:D / ČT art vše regionální vysílání
PRAHA, ČT1, ČT2, ČT 24, ČT SPORT, ČT:D/ČT ART vše regionální
vysílání Jižní Morava, KINOSVĚT TV, NOVA, NOVA CINEMA, PRIMA, PRIMA COOL,
BARANDOV, KINO BARANDOV, BARANDOV PLUS, PRIMA LOVE, PRIMA ZOOM, PRIMA MAX,
ÓČKO, ÓČKO GOLD, ÓČKO EXPRES, ŠLÁGR, RELAX, REBEL, TELKA, SMÍCHOV, FANDA, PRIMA
COMEDY CENTRAL, JOJ FAMILY, SEZNAM.CZ, NOE, SPORT5, BARANDOV MUZIKA, TV8‐
regionální vysílání, NOVA SPORT1 HD,AXN, AXN White, slovenské programy pouze do
ukončení vysílání pro ČR – JOJ HD, JOJ + HD, STV1, STV2, TA3.
Všechny tyto programy mohou být měněny operátory, některé mohou skončit, některé
nové začít. Toto my nemůžeme ovlivnit.
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POZVÁNKA
NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, které se koná v pondělí dne 19.12.2016
v 17.00 hodin v zasedací místnosti radnice.
Program jednání je zveřejněn na úřední desce a www.stránkách .
***************************************************************************
Poděkování
Městys Měřín touto cestou děkuje panu Ing.Ladislavu Fialovi, starostovi obce Arnolec,
za každoroční podzimní pořádání setkání seniorů v Arnolci a za možnost, aby se této akce
mohli zúčastnit i občané naší obce.
I letošní ročník „Arnoleckého setkání“ byl velice zdařilý. Pan Ing. Fiala opět nezklamal
a připravil všem hostům nezapomenutelný zážitek. Ještě jednou děkujeme.

**************************************************************************
POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY
V lednu roku 2017 se uskuteční III.ročník počítačového kurzu pro seniory.
Zájemci se mohou přihlásit do 10 ledna 2017 na radnici.
**************************************************************************
MĚŘÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Povoleno :
Vychází :
Upozornění :
Vydává a tiskne :
Tiskne :
Prodejné :
Telefon/ Fax :

Ministerstvo kultury ČR – MK ČR E 11302
1 x za dva měsíce
texty neprošly jazykovou úpravou
Úřad městyse Měřína, Náměstí 106, 594 42 Měřín
Vydavatelství Brázda , Hodonín
Doporučená cena : 10,‐ Kč včetně DPH
566 544 222 / 566 545 005
E – mail :sprava @merin.cz

Předpokládaná uzávěrka příštího Měřínského zpravodaje 1‐2017: 23. února 2017
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Přehled příjmů a výdajů za odpadové hospodářství v roce 2014‐
2016 ( v Kč)
1955 osob v 2016
stav k 6.12.2016

rok 2014
962 624,00 Kč

rok 2015
971 949,00 Kč

rok 2016
958 808,00 Kč

2 000,00 Kč
20 400,00 Kč

12 734,00 Kč
28 107,00 Kč

13 600,00 Kč
18 110,00 Kč

Celkové příjmy za odpad

985 024,00 Kč 1 012 790,00 Kč

990 518,00 Kč

Výdaje za vývoz popelnic
Odpad ze sběrného dvora, nájemné sběrný dvůr
Odvoz plastů, skla, papíru
Nebezpečný odpad
Odvoz kontejnerů od hřbitova
Bio odpad
Odpad z veřejného prostranství ( listí, koše)

708 544,00 Kč
144 192,00 Kč
342 714,00 Kč
57 485,00 Kč
83 553,00 Kč
0,00 Kč
26 911,00 Kč

699 730,00 Kč
140 932,00 Kč
394 201,00 Kč
52 341,00 Kč
56 283,00 Kč
33 170,00 Kč
25 050,00 Kč

725 050,00 Kč
145 841,40 Kč
456 074,50 Kč
55 115,45 Kč
64 930,85 Kč
52 723,30 Kč
25 462,00 Kč

1 363 399,00 Kč 1 401 707,00 Kč
692,00 Kč
719,00 Kč

1 525 197,50 Kč
780,15 Kč

Příjmy od občanů za odvoz odpadu
( 500,- Kč za osobu)
Příjmy od podnikatelů
Příjmy od okolních obcí za hřbitovní odpad

Celkové výdaje za odpad
Výdaje za odpad na osobu a rok v Kč

Příjmy za třídění plastů,skla, papíru
a zpětný odběr elektrozařízení
díky třídění ušetříme na osobu a rok

273 283,00 Kč

323 075,00 Kč

307 098,00 Kč

140,00 Kč

166,00 Kč

157,08 Kč

Městys Měřín dotuje rozdíl
tj obec dotuje na osobu a rok v Kč

105 092,00 Kč
54,00 Kč

65 842,00 Kč
34,00 Kč

227 581,50 Kč
116,41 Kč

ODPADY ‐ SOUTĚŽ MY TŘÍDÍME NEJLÉPE
Každoročně Kraj Vysočina vyhlašuje soutěž „My třídíme nejlépe“. Přinášíme Vám
výsledek umístění našeho městyse Měřín za poslední čtyři roky v kategorii obcí od 501 do
2000 obyvatel. Celkový počet obcí je 133.
Rok 2013
81 místo
Rok 2015 42 místo
Rok 2014
60 místo
Rok 2016 26 místo
Má to smysl – třiďte odpad
72 % obyvatel České republiky pravidelně třídí své odpady ‐ a je to znát. Tři čtvrtiny
veškerých použitých obalů, uvedených v roce 2015 na trh, byly vytříděny a zrecyklovány. Je
prokázáno, že třídění a recyklace odpadů má pozitivní vliv na životní prostředí. Dokazují to
také odborné studie LCA, které zkoumají životní cyklus a dopad obalů z různých materiálů
na přírodu. Tříděním a recyklací obalových odpadů se podařilo v roce 2015 snížit produkci
skleníkových plynů o více než jeden milion tun CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v
průměru za rok spotřebují všechny domácnosti jednoho kraje v ČR. Ročně se například díky
třídění a recyklaci papíru podaří ušetřit více než 1 900 000 stromů. Tříděním odpadů se také
podařilo zachránit přes 25 km2 přírody. Těch pozitivních vlivů je skutečně mnoho, proto má
smysl odpady třídit, je to také sociální odpovědnost každého z nás.
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Ještě malé “střípky” z měřínské historie
Ti, dříve narození, mají ještě v paměti, že v čp. 120 na dolním náměstí v Měříně žili
obyvatelé židovského vyznání. Odkud tito židovští občané do Měřína přišli a v které době se
v Měříně usadili? Podařilo se získat nové historické dokumenty, a proto je možno na tuto
otázku částečně odpovědět.
Ve druhé čtvrtině 19. století přišli do Řehořova Johann a Kateřina Bondyovi z Brtnice.
V Řehořově provozovali hospodu a palírnu na číslech 50 a 64. Měli 5 dětí. Po roce 1850 se
odstěhovali do Nových Syrovic u Moravských Budějovic. Jeden z jejich synů Leopold Bondy v
Řehořově zůstal a v roce 1876 byl nájemcem řehořovského hostince. S manželkou
Franziskou měli dva syny:
Emila, narozeného 13.6.1873 v Řehořově. Vystudoval německé gymnázium v Jihlavě a
byl veden jako sedlák v Měříně, kde koupil v roce 1911 dům čp. 120 a 9 hektarů a 89 arů
polí. Dům koupil od Josefa a Františky Coufalových. Podle dochovaných zpráv provozoval
Emil Bondy kromě hospodaření na čp. 120 ještě obchod s obilím. Sklad obilí měl
pravděpodobně v pronájmu v čp. 106, který patřil v té době Františku Niedrlemu. Dům
později koupili Jan a Františka Kožení, kteří v roce 1934 usedlost zbourali a postavili nynější
stavbu. Dnes je majitelem domu Městys Měřín.
Druhým synem byl Albert Bondy, narozen 3.7.1869 v Řehořově. MVDr. Albert Bondy
byl zvěrolékařem ve Velké Bítěši a pak v Jabluňkově a nakonec žil u svého bratra Emila v
Měříně v čp. 120.
Oba Bondyové jako židé byli za okupace transportováni do koncentračního tábora v
Terezíně, kde Albert 4.10.1942 zahynul. Emil byl z Terezína transportován do
koncentračního tábora v Treblince, kde take zahynul, ale není známo kdy.
Celá hospodářská usedlost i s polnostmi zůstala bez majitele. Oba bratři Bondyové
byli svobodní a tudíž nebylo žádných potomků. V roce 1949 koupili hospodářskou usedlost
čp. 120 i s polnostmi František a Marie Panáčkovi. Dnes obývají dům potomci rodiny
Panáčkových, dcera Zdeňka se svým manželem Miroslavem Hlávkou.
Mgr. Oldřich Hnízdil, kronikář městyse
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KULTURNÍ DŮM ‐ PLÁNOVANÉ
AKCE
1.pololetí roku
2017
Termín
14.1.
21.1.
28.1.

Akce
Sportovní ples
Farní ples
Hasičský ples

Pořadatel
TJ Jiskra
Fara Měřín
SDH Měřín

10.‐12.2.
25.2.
26.2.

Muzikál
Šibřinky
Dětské šibřínky

P.Tomanová
KČT Měřín
Kolping

13.‐17.4.
22.4.

Včelařská výstava
Taneční zábava

ČSV
KČT Měřín

2.‐4.6.
23.6.
24.6.

Muzikál
Předpouťová zábava
Pouťouvá zábava

P.Tomanová
TJ Jiskra
TJ Jiskra
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ADVENT V MĚŘÍNĚ 2016
Jsem moc rád, že ve velkém využíváme tuto pěknou akci, abychom se sešli v pěkném
prostředí, které nám nabízí prožití části adventní doby.
Hlavním motivačním posláním této kulturní aktivity je, aby se lidé scházeli, protože to je
důležité a to se povedlo.
Děkuji všem za to, že jsme společně schopni tuto velkou akci letos realizovat a věřím, že ji i
dotáhneme do úspěšného konce a zapálíme i 4. svíci adventního věnce.
Děkuji Radě městyse Měřín za schválení finanční podpory.
Děkuji místním organizacím a jednotlivcům za jejich pomoc, aktivitu a nápady při organizaci
a realizaci.
Děkuji SDH Měřín za zabezpečení bezpečnosti při konání každé akce.
Děkuji všem šikovným lidem z Měřína a okolí, kteří nabídli své pestré výrobky a další zboží
v rámci „Řemeslných trhů“. Máte nejen můj obdiv.
Děkuji
Mateřské
škole
a
Základní
škole,
že
využili
nabídku
a předvedli v rámci 1. a 2. adventní neděle pěkný program.
Nyní nás čeká splnit program na 3. a 4. adventní neděli (dle data prodeje zpravodaje).
Přejme si, aby se vše vydařilo ke spokojenosti všech.
PS: V dalším čísle zpravodaje budou poskytnuty další informace.
Nyní ještě jednou vyjadřuji všem 3x děkuji (DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI) za jejich pomoc.
Doufám, že to vydržíte a v případě potřeby zachováte přízeň.
Za Kulturní komisi městyse Měřín Vám přeji pěkné prožití adventní a vánoční doby a do
dalšího roku sílu pro splnění všeho dobrého.
Ing. Zdeněk Vlach
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Tisková zpráva
Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy vnějších
vlivů a provozních nákladů zpracovaných VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s.,
divizí Žďár nad Sázavou, schválilo cenu vody pro vodné a stočné na rok 2017 s účinností od
1. 1. 2017.
Cena s DPH 2017

Vodné
54,50 Kč/m3

Stočné
40,40 Kč/m3

Celkem
94,90 Kč/m3

Cena bez DPH 2017

47,39 Kč/m3

35,13 Kč/m3

82,52 Kč/m3

Cena s DPH 2016

53,00 Kč/m3

39,60 Kč/m3

92,60 Kč/m3

3

3

Cena bez DPH 2016

46,09 Kč/m

34,43 Kč/m

80,52 Kč/m3

Absolutní nárůst ceny s DPH

1,50 Kč/m3

0,80 Kč/m3

2,30 Kč/m3

Procentní nárůst s DPH

2,8 %

2%

2,5 %

Faktory působící na vývoj ceny:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko jako příjemce dotací z Evropské unie má uzavřené
smlouvy o poskytnutí dotací, jejichž nedílnou součástí je závazek dodržení podmínek
tzv. finanční analýzy, která predikuje povinný vývoj ceny vodného a stočného pro roky 2015
– 2024. Tato predikce stanovuje povinný meziroční nárůst ceny vodného a stočného
ve výši 2 % + inflace. Nedodržení predikce vývoje ceny může mít restriktivní následky
v podobě krácení dotace.
Cena pro vodné a stočné na rok 2017 respektuje tyto vyjednané podmínky pro příjem
dotací z EU a navyšuje se oproti roku 2016 o 2,5 %.
Níže uvedený graf dokumentuje aktuální strukturu skladby ceny vodného a stočného:
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Odvody státu v sobě zejména zahrnují poplatky za odběr surové a podzemní vody,
za vypouštěné odpadní vody, odvody na sociální a zdravotní pojištění a dále daně silniční,
z nemovitosti apod. Podíl odvodů státu činí 25,8 % z ceny vodného a stočného.
Nájemné v sobě zahrnuje náklady na rekonstrukce a obnovu majetku vodovodů a
kanalizací. Podíl nájemného činí 33 % z ceny.
Náklady na provoz a údržbu vodovodů a kanalizací infrastruktury (chemikálie, materiál,
energie, opravy apod.), činí 15,9 %.
Náklady provozovatele v celé kalkulaci činí 23,5 % (osobní náklady, odpisy a opravy majetku
provozovatele).
Průměrná míra zisku v ceně vodného a stočného 1,8 %.
Dále si dovolujeme upozornit, že informace médií o provozních společnostech se zahraniční
účastí na téma, kolik finančních prostředků mizí v zahraničí, se netýkají VODÁRENSKÉ
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., protože tato společnost je ryze českou společností
v 100% vlastnění municipalit (svazků měst a obcí).

Žďár nad Sázavou 24. 11. 2016
Ing. Dagmar Zvěřinová, v. r.
předsedkyně předsednictva
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Karel Fuchs, v. r.
ředitel divize
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.

***********************************************************************
Privatizace vodárenství v okresu Žďár nad Sázavou a dalších od roku 1993
Zákon o obcích dal na počátku devadesátých let do samostatné působnosti obcí zásobování
pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. To představuje nejen právo, ale
především povinnost. Na přelomu roků 1992 a 1993 byly proto zakládány svazky obcí. Tady
bylo m.j. záměrem převést maximum povinností z jednotlivých obcí na svazky. Jistě tam
byly i další a další důvody k zakládání. V průběhu roku 1993 bylo pro okresy Blansko, Brno
venkov, Znojmo, Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou rozhodnuto o tzv. oddělené privatizaci
ve vodárenství ( šlo o tzv. Dyjsko‐Svrateckou vodárenskou soustavu). Na obce byl
bezúplatně převeden infrastrukturní majetek (vodovody, úpravny vod, kanalizace a
čistírny). Na začátku roku 1993 byl založen Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko ( v době
založení 99 měst a obcí okresu ZR).
Z provozního státního podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace byla ustavena
Vodárenská akciová společnost a.s. s působností ve zmíněných šesti okresech. Jen pro
úplnost je nutné dodat, že z JmVak vznikly další tři akciové společnosti.
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Proběhlo úspěšné vyjednávání na Ministerstvu pro správu nár. majetku a jeho privatizaci.
48% akcií bylo převedeno na 16 svazků. Hlavní vyjednávači za svazky obcí byli Šenkýř Žďár,
Heřman Třebíč, Vykydal Blansko a Sládek Ivančice. 28% bylo určeno na kuponovou
privatizaci, 15% pro zahraničního partnera, zbytek na zaměstnanecké akcie, restituční a
nadační fond.
V průběhu dalších zhruba tří roků koupily svazky (především ZR, Bo, Tr, Ji) ke zmíněným 48%
akcií dalších necelých 10%. 33, 35% akcií nakoupila francouzská společnost Suez lyonaise.
Na první pohled by se zdálo, že největším akcionářem jsou svazky. Akcie však šly privatizací
na jednotlivých 16 svazků. Francouzi všude se svým blokačním množstvím akcií vystupovali
jako největší akcionář a měli zájem získat další a dostat se nad 50% a tím ovládnout VAS a.s.
Mezi především velkými svazky byla sice uzavřena dohoda o společném postupu. Po právní
stránce to mnoho neznamenalo a Francouzi to dobře věděli. Největší atak provedli v roce
1998 na Boskovický svazek a na některé další. V té době už se připravoval k ustavení subjekt
(Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí) kam svazky obcí nevratně vloží akcie. Na začátku
roku 1999 „čtyři stateční“ (Žďár, Třebíč, Jihlava a Ivančice) sloučili do SVKMO 33,84% akcií.
V Boskovickém svazku nabídky Francouzů neuspěly. Naopak došlo k jeho vstupu do SVKMO.
Spolu s ním přistoupilo ještě dalších 5 svazků.
SVKMO k 12. 5. 2000 vlastnilo 50,31% akcií VAS. Stalo se tak ovládajícím subjektem VAS.
V průběhu dalších roků probíhal nákup akcií do SVKMO řádově ve stovkách. Zlomem se stal
rok 2010. Tehdy došlo k dohodě všech svazků v SVKMO o odkupu 33,34% akcií od Suez za
zhruba 130 mil. Kč. Rokem 2011 nastala vlna dalších nákupů. V roce 2012 přistoupily do
SVKMO svazky Znojmo a Okříšky.
Dnem 21. 12. 2012 se Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí stal jediným akcionářem
Vodárenské akciové společnosti a.s.
K čemu městům a obcím SVKMO je? Je subjektem kam jsou nevratně uloženy akcie VAS.
Za dobu své existence se postaral o to, aby VAS vytvářela pouze minimální zisk a vyplácela
svazkům maximální možné nájemné. Nebyly vyplaceny dividendy a do Francie neodtekla ani
koruna. Přes SVKMO byly realizovány dvě velké akce dotované z evropských i státních
zdrojů. Čistírny a kanalizace postavené v povodí Dyje představují investici za dvě miliardy
korun. Hlavně si však dovolím s naprostou jistotou tvrdit, že kdyby těch několik statečných
v roce 1999 tenhle spolek nezaložilo a postupně se nepřidali další, jsme dnes další oblastí
našeho státu odkud z vody tečou ročně stovky milionů korun do zahraničí jako zisky
nadnárodních firem.
Ivo Rohovský.
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OKÉNKO SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ …
Vážení spoluobčané ,
sbor dobrovolných hasičů v letošním roce provedl tradiční železnou sobotu,pálení
čarodějnic, ukázky techniky , nebo Mikulášskou nadílku. Několikrát jsme čistili a splachovali
místní komunikace,pomáhali jsme s řezáním dřeva u školy.
Členové sboru asistovali při otevírání sokolovny a při vánočních akcích.
Pořádali jsme opět soutěž RegionCup mladých hasičů v požárním útoku a po několika
letech i okresní soutěž mužů a žen v klasických požárních disciplínách, jako je klasický
požární útok, štafeta, pořadové cvičení a testy. Neproběhla soutěž Měřínský krpál. Družstvo
mužů se účastnilo několika hasičských soutěží. Mládež soutěžila v RegionCupu, pro příští
sezonu se zatím nedaří doplnit dětské družstvo.
Zásahová jednotka v zimních měsících opět prošla cyklickým výcvikem nositelů
dýchacích přístrojů, obsluhy motorových pil, školením velitelů a strojníků, přeškolením
humanitární pomoci na D1, dva členové se účastnili školení techniků ochrany obyvatel v
Ledči nad Sázavou.
Zúčastnili jsme se námětových cvičení na stavění protipovodňových stěn,cvičného
požáru trafa v Velkém Meziříčí a dálkové dopravy vody v Chlumku. Krajské operační středisko
vyslalo k 1. prosinci jednotku k 18 událostem.Začali jsme používat vysavač na obtížný hmyz a
dále se díky podpoře městyse a dotacím z kraje a HZS snažíme obměňovat a zlepšovat
vybavení jednotky.
V příštím roce plánujeme uspořádat 28. ledna Hasičský ples, na jaře sběr železného
šrotu a čarodějnice, o prázdninách opět soutěž ,,Krpál“, zlepšovat výcvik a vybavení
zásahové jednotky.
Děkujeme členům za odvedenou práci, jejich rodinám za trpělivost, městysu Měřín a
všem příznivcům za podporu a přízeň.
Krásné vánoce a v Novém roce hodně štěstí a zdraví přejí Hasiči Měřín.

Zásahy 2016
1. 4.1. – Požár bytu VM – odvolání během cesty zpět na stanici
2. 8.2. – Požár RD Měřín‐ 1 auto , 5čl. ½ hod
3. 8.2. – Požár chaty VM‐ Planý poplach
4. 23.3. – Námětové cvičení VM‐ Bidvest‐1auto,1hod,6čl.‐
2dých.přistrojích
5. 9.5.‐ Námětové cvičení VM‐ stavění protipovodňového hrazení‐ 1auto, 6čl.,3hod.
6. 18.5. ‐ Požár penzion u Beranů VM‐1auto,7čl.,1hod
7. 19.5. ‐ Požár skladu barev VM‐ 1auto,8čl.,1hod
8. 23.5. ‐ Planý poplach Lidl St.Zhoř,‐ 1auto 4čl 1/2hod
9. 24.6. –Tech.pomoc Měřín – mýti silnice Balinka‐1auto,4čl.,1hod
10. 9.7. ‐ Požár trávy VM‐ 1auto,6čl.,1 hod
11. 10.7. ‐ Požár skládky VM‐ 1 auto,7čl.,2 hod
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12. 6.8. ‐ Požár pole Pohořílky ‐2auta,10čl,2hod
13. 8.8. ‐ Tech. pomoc Chlumek‐odst. vosího hnízda‐ jednotka nevyjela
14. 27.8. ‐ Tech. pomoc Oslavička‐odst. sršního hnízda‐1auto,5čl., 2hod
15. 27.8. – Tech. pomoc Oslavička‐odst. sršního hnízda‐1auto,5čl.,2hod
16. 27.8.‐ Tech. pomoc Měřín‐ odst. sršního hnízda‐1auto,4čl., 1/2hod
17. 30.8.‐ Tech. pomoc Měřín‐ odst. vosího hnízda‐ 1auto,4čl,1/2hod
18. 17.10.‐ Požár chaty VM‐ 1auto,6čl., odvolání zpět na stanici
19. 20.11.‐ Požár kamionu D1‐1auto,7čl.,2hodiny‐ 5čl. dých.technika
20. 26.11.‐ Tech.pomoc Měřín – odst. nebez.stavu na vozovce‐1auto,3čl.,2hod

OKÉNKO KNIHOVNY :
Přinášíme Vám přehled novinek v naší knihovně.
Magda Váňová – Nebýt sám – novinka. Konrád stratil svůj dětský sen když mu zahynuli
rodiče. Vyrůstal u tety a strýce, ale byl stále osamělý. Oporu hledal mimo domov. Jeho
citovou výchovu obstaraly tři dívky. Dora, Ema a Olivie. Napínavé povídání o překvapivých
proměnách, ve kterých se čtenáři odkrývá Konrádův nevšední život.
Petra Zhřívalová – O fous líp –novinka. Středobodem Jitčina života je její manžel a děti.
Když ji manžel opustí, zjišťuje, že si nejspíš nesežene práci, protože nemá žádnou pořádnou
praxi. Nezbývá ji než přijmout místo v Paláci jógy, ačkoli tamní zaměstnanci na ni působí
podivínsky. Než se Jitka rozkouká, její život se otočí o 180 stupňů. Věci, které považuje
téměř za zázrak, se však začnou dít teprve tehdy, když pochopí, že klíčem k jejich
uskutečnění je láska k sobě samé.
Jackie Collins – Lady Boss – Lucky, dcera známého gangstera Gina Santangela, je
nebezpečná i neodolatelně krásná. Vášnivě se zamiluje do herce Lennieho. Ten právě natáči
film, ale scénář mu nesedí, režisér ani štáb mu nejdou na ruku. Lucky se rozhodne koupit
celé studio Panther, aby měla vše pod kontrolou – a Lennieho navíc překvapila …
Jackie Collins – Pomsta Lucky – Lucky je láskyplná pro své přátele, avšak nebezpečná pro
své nepřátele. Je to žena, jež ve světě mužů vládne mužům, ale je víc ženou. Tentokrát
nebojuje o moc, ani o lásku, ale o smysl své existence. Zmůže něco proti temné síle, která ji
chce připravit o manžela, ateliéry, otce i nevlastní dceru? Pouští se do boje a její zbraně
vyrážení dech.
Jackie Collins – Šance – Jednoho červencového večera roku 1977 se celý New York náhle
ponořil do tmy.Všudypřítomné napětí, neskrývaná erotiky, rychlý spád děje a spletité osudy
hlavních postav, jejichž životní dráhy se nečekaně kříží i rozcházejí jak minulosti, tak i
v současnosti, to čeká čtenáře na každé stránce tohoto strhujícího románu.
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Danielle Steel – Nevýslovná láska. První a zároveň poslední plavba Titaniku se zapíše i do
života vyjimečné rodiny Winfieldů. Edwina ztrácí rodiče i muže, kterého milovala. Sama se
svými pěti sourozenci se vrací do San Franciska a přebírá ohromnou a nečekanou
odpovědnost za vydávání rodinných novin a za celou domácnost.
Danielle Steel – Rodinné pouto. Annie se stala ze dne na den adoptivní matkou tří
osiřelých dělí. Ve dvaačtyřiceti letech je opět nezávislá a její děti jsou jí vším. Tři mladí lidé
pomalu vykračují do života, kde na ně čekají úspěchy bitvy, ale osud má nachystanou ještě
jednu šanci i pro Annie…
Lucinda Riley – Sedm sester. Na luxusní sídlo Atlandida na soukromém poloostrově
ženevského jezera se sjíždí z různých koutů světa šest mladých žen, které přivedla domů
smrt jejich adoptivního otce. Každá ze sester dostává jako dědictví i dopis s údaji, podle
nichž může najít svou biologickou rodinu.
Hanne Egghardtová – Milostné skandály v domě Habsburků. Autorka lící šest milostných
příběhů, které se dotkly nejen rodu Habsburků, ale i veřejnosti.
Petr Hořec – Jaroslav Marvan – Nejen o sobě. Své vzpomínání zaměřil známý herec a
divadelník Jaroslav Marvan nejen na sebe, ale také na své blízké kolegy.
Jana Kopecká – Můj život s Mildou. Kniha, jejíž autorkou je čtvrtá manželka Miloše
Kopeckého, vypráví upřímně o pestrém i nelehkém soužití s proslulým bonvivánem a
milovníkem žen.
Olga Matušková – Waldemar a Olga – Zákulisí našeho života. Povídání Olgy Matuškové
doplněné mnoha fotografiemi.
Robin Cook – Toxin. Příběh kardiologa, který odhaluje pochybné praktiky masného
průmyslu a oddělení inspekce na ministerstvu zemědělství, když pátrá po příčině otravy
dcery.
Agatha Christie – Praské zrcadlo. Slečna Marplová se dostává na kobylku vraždě, k níž
dojde při party na panství Gossington Hall.
Jeffery Deaver – Ďáblova slza. Píše se rok 1999. Obyvatelé Washingtonu se připravují na
velkolepé uvítání přelomového nového roku a netuší, že právě tato noc bude pro řadu
z nich nocí poslední. V ulicích města se totiž pohybuje Hrobař.
Jiří Březnina – Polednice. Držitel ocenění nejlepší česká detektivka rozplétá případ mrtvé
dívky nalezené na sídlišti města.
Dicharad Dubell – Záhada jezera Loch Ness – Dobrodružné čtení s hádankami a řadou
napínavých odhalení, které řeší Franziska a Fynn, obyčejná dvanáctiletá dvojčata.
Ottova encyklopedie – ZVÍŘATA. Krásná encyklopedie plná nádherných barevných
fotografií a obrazů, které přibližují úžasný svět živočichů obývajících planetu Zemi.
Příběhy z českých dějin – soupis panovníků pro malé i větší čtenáře, Můj první atlas.
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Jeden rok končí a druhý klepe na dveře. Ve školičce se pořád něco děje. A co
jsme všechno od září stihli?
Přijela za námi tři divadélka. Soutěžili jsme ve sběru kaštanů. Máme kaštanového krále i dvě
princezny. Pochvalu a sladkou odměnu za sběr, dostali všichni , co se zapojili do soutěžního
klání.
V polovině listopadu naše paní kuchařky napekly perníkové vločky a my ostatní jsme si
vyrobili malá světýlka, abychom mohli přivítat Sv. Martina a projít se v průvodu.
Do školky se začátkem prosince nastěhovala sváteční nálada. Školka je krásně
vyzdobená . Druhou adventní neděli jsme si zazpívali a zarecitovali na náměstí. Sešlo se nás
tam opravdu hodně a svým vystoupením jsme se snažili rozdávat radost těm, kteří se na nás
přišli podívat.
5. prosince nás navštívil Mikuláš, čert i anděl a přinesl hodným dětem balíčky plné
vitamínů, dobrot a pár uhlíků, kdyby přece jenom někdo zlobil.
Vánoční besídka se uskutečnila letos poprvé v kulturním domě.
A nadílka? Radostné výkřiky a úsměvy‐ nejkrásnější okamžiky pro nás dospělé. 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 2016 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
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Zprávy ze základní školy

V říjnu proběhla v naší škole beseda, přesněji řečeno přednáška, cestovatele pana
Vařeky na téma Afrika. Přednáška proběhla ve třech verzích pro různé věkové kategorie od
4. do 8. ročníku a těm byla také přizpůsobena její úroveň. Pro osmáky byla dokonce
částečně v angličtině. Během ní se účastníci dozvěděli mnoho zajímavostí o životě na
„černém“ kontinentu a také o životě a zážitcích samotného cestovatele.
Akcí pro celou školu bylo vystoupení hudebníka, který působí pod pseudonymem
Forrest Gump. Navštívil nás s první částí série vystoupení o skupině The Beatles. Během 45
minutového programu nás seznámil s počátky této slavné britské hudební skupiny. Svoje
vyprávění doprovodil několika slavnými i méně známými písničkami Brouků.
V kroužku ručních prací určeném pro žáky prvního stupně si jeho členky ušily slušivé
zástěrky a následně je hned vyzkoušely v praxi při pečení tvarohových šátečků a ovesných
placiček. Všechny si tuto činnost velmi užily. Vypůjčily si k tomu účelu školní kuchyňku a v ní
válely těsto, vykrajovaly a plnily sladké šátečky. Po upečení všechno ochutnaly a ještě zbylo
pro rodiče domů na ochutnání. Zejména šátečky všem velmi chutnaly, takže předkládáme
recept:
Šlehačkové šátečky
360 g Hery
1 šlehačka
500 g hladké mouky
Špetka soli
Suroviny zpracujeme na těsto, které se musí nechat odležet v chladu (nejlépe do druhého
dne). Těsto rozdělíme na 8 dílů, z každého vyválíme kruh, ten rozdělíme na 8 částí. Ke kraji
každého dílu po obvodu kruhu dáme náplň dle chuti a zabalíme. Po upečení horké
obalujeme v moučkovém cukru. Dobrou chuť.
V neděli 27. listopadu, která byla zároveň první nedělí adventní, zahájili žáci prvního i
druhého stupně se svými vyučujícími akce v centru naší obce. Nejprve proběhly na faře
dílničky pro děti, jejich rodiče a širokou veřejnost. Všichni zájemci si mohli vytvořit různé
ozdoby na stromeček a vánoční dekorace. Po dílničkách následoval program přímo na pódiu
v centru obce. Pod vedením paní učitelky Pacalové a pana učitele Sklenáře děti zazpívaly
několik koled a vánočních písní. Vytvořily tak krásnou předvánoční atmosféru.
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Utekl rok a opět je tady adventní čas. Během něj se z nebes spustí Mikuláš se svým
průvodem a navštěvují smrtelníky. Hodné odmění a ty méně hodné pokárají. Pro děti to
bývá krásný zážitek. U nás ve škole chodí průvod po třídách prvního stupně. Děti z druhého
stupně pak prožijí Mikulášské sportovní odpoledne plné soutěží a her. V jeho závěru přijde i
za nimi svatý Mikuláš a podaruje je dárky. Letos to bylo opět ovoce a sladkosti, které naší
škole věnovala firma Lidl.

Přejeme všem spoluobčanům krásné prožití svátků vánočních a v novém roce 2017
hodně zdraví, štěstí a pohody.
Mgr. Iva Kolářová
***********************************************************
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Okénko rybářů
Rybáři Měřín srdečně zvou na Štěpánskou zábavu, která se koná v kulturním domě
v Měříně 26.12.2016

Zájemci o vánoční poukaz na koncert skupiny VESELÁ TROJKA Pavla Kršky, který se
uskuteční v KD Měřín dne 30. 9. 2017 se mohou nahlásit a poukaz jim bude vystaven na
telefonním čísle 602 695 958 nejpozději však do 17. 12. 2016!
****************************************************************

Kolpingova rodina MĚŘÍN

Z ČINNOSTI KOLPINGOVY RODINY MĚŘÍN
Nabízíme Vám stručný přehled činností KR Měřín za rok 2016.
Hudebně‐dramatický kroužek
Tato pravidelná činnost pod vedením Mgr. Hany Pacalové je vyhledávanou volnočasovou
aktivitou a těší se velkému zájmu a výsledky jsou úctyhodné.
29.01. veřejná zkouška bluegrassové kapely „Kdo má čas“
První akce tohoto druhu hudby v Měříně nabídla příznivcům bluegrassového hudební stylu
možnost poslechu, zpěvu, ale i zahrát si s kapelou samotnou.
31.01. Dětské šibřinky
Název programu této hojně navštěvované akce dětmi letos byl „Zvířátka“. Dle úsměvů na
tvářích se podařilo opět vytvořit pěkný program a ceny do hry o věcné dary.
11. – 14.04. Bazar jaro – léto
KR Měřín a jejich přátelé opět na základě poptávky zajistili provoz této akce.
24.04. Nedělní posezení s hudbou
K poslechu zazněli lidové písně doprovázené měřínskými harmonikáři a vozembouchem.
01.05. Slavnostní otevření dětského hřiště KR Měřín
V tomto termínu proběhla veřejná prezentace dokončeného projektu „Rekonstrukce
dětského hřiště“ , která byla realizována za přispění nadace ČEZ. Ta poskytla nadační
příspěvek v grantovém řízení Oranžová hřiště.
08.05. Besídka ke dni matek
Besídka nejen pro všechny ženy, na které vystupují děti a mládež z hudebně‐dramatického
kroužku KR Měřín. Ti, kteří přišli podpořit vystupující svojí účastí, byli nadšení představením,
které nabídlo velmi zajímavou dramaturgii, v níž převládal především humor.
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21.05. Nemotora‐Car
Tentokrát konečně za krásného slunečného dne proběhl 5. Ročník závodů nemotorových
vozidel. Všichni závodníci předvedli dovednosti a změřili své síly na připravené závodní
dráze. V rámci závodů byl připraven doprovodný program: elektromobil od společnosti ČEZ,
skákací panák, soutěž „Kresli s Kolpingem“,
08.08. Charitativní sbírka Diakonie Broumov
Tato materiální pomoc potřebným lidem byla využita širokou veřejností z Měřína a okolí
s velkým úspěchem. Za to Vám všem díky.
21. – 27.08. Letní tábor
Tradiční letní tábor s KR Měřín byl letos uspořádán opět v krásném prostředí rekreačního
zařízení Vyhlídka v Moravském krasu. Pobytu se zúčastnilo 73 dětí a 14 vedoucích, kteří měli
pro děti opět připravený nabitý program. Celotáborová hra byla na téma „Ztroskotání na
ostrově“.
18.09. Nedělní posezení s hudbou
V řadě již čtvrté „Nedělní posezení s hudbou“ navštívili všichni, kdo chtěli a mohli. Využili
této možnosti strávit příjemné nedělní odpoledne u hudby v živém podání.
02.10. Pohádkový les
Další zážitky z velké tradiční „Pohádkový les“ nabrali všichni. Na pohádkové cestě potkávali
pohádkové postavy, které měli pro všechny připravené úkoly a samozřejmě odměny. Na
posledním stanovišti byla sehrána pěkná scénka z pohádky „O ČERVENÉ KARKULCE“.
17. – 20.10. Bazar podzim ‐ zima
KR Měřín uspořádala další vyhledávanou akci „Dětský bazar – podzim, zima“. Příjem zboží
do bazaru činil téměř 3000 položek.
18. – 20.10. Charitativní sbírka Diakonie Broumov
Poptávkou zajištěné opakování akce proběhlo opět profesionálně a darované věci putovali
do Broumova, kde budou přerozděleny potřebným.
11.12. Vystoupení KR Měřín v rámci akce „Advent v Měříně“
Na 3. adventní neděli jsme příjmuli nabídku a připravili vystoupení dětí a mládeže z KR
Měřín.
26.12. Vánoční koncert
Již 7. rokem pořádáme ve spolupráci s farností adventní či vánoční koncerty. Letos to bude
vánoční koncert s Moravankou.
28.12. Vánoční besídka
Krásná akce, která spestří vánoční období. Děti s mládeží již finišují a je na co se těšit.
Zaručeně se zahřejete u srdíčka, na tváři úsměv a využijete prostor ke společnému zážitku.
28.12. Členské shromáždění KR Měřín
Tak jako každý rok se společně sejdeme, zhodnotíme a jedeme dál .
Díky VŠEM za pomoc při organizaci a realizaci těchto činností.
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VÁNOČNÍ KONCERT
KOLPINGOVA RODINA MĚŘÍN A FARNOST MĚŘÍN
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA
VÁNOČNÍ KONCERT S MORAVANKOU
Vánoční koncert se uskuteční 26.12.2016 v 17:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Měříně.
Předprodej vstupenek probíhá od 01.12.2016 v prodejně obuvi Měřín a na Farním úřadě
Měřín. Cena v předprodeji 180,‐ Kč, na místě 200,‐ Kč.
Na koncertu uslyšíte hlavně vánoční koledy a hudbu starých barokních mistrů. Umělci
vystoupí ve smokingu. Celé vystoupení se nese v duchu vánočních svátků.

VÁNOČNÍ BESÍDKA
Přijměte pozvání na „Vánoční besídku“ hudebně dramatického kroužku Kolpingovy rodiny
Měřín, která se uskuteční 28.12.2016 ve společenském sále fary Měřín od 15:00 hod.
Přijďte prosím podpořit děti a mládež svoji návštěvou a staňte se zasloužilým a šťastným
divákem.

Foto: archiv KR Měřín

Dovolte mi, abych Vám za celou Kolpigovu rodinu Měřín, jejich přátel a podporovatelů,
popřál radostné prožití doby adventní a vánoční. Ať na této životní cestě máte kolem sebe
co nejvíce dobrých lidí a do dalšího roku pevné zdraví.
Ať se Vám všem daří.
Ing. Zdeněk Vlach
KR Měřín
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DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
Připravujeme pro Váše děti, ale počítáme i s Vámi dospěláky, „DĚTSKÉ ŠIBŘINKY 2017“,
které se uskuteční 26.02.2017 v kulturním domě Měřín od 15:00 hod.

Foto: archiv KR Měřín

Zároveň chci touto cestou oslovit Vás všechny, kteří byste chtěli podpořit tuto akci
sponzorským darem do hry o věcné dary, či finančním darem a pokud Vám to možnosti
dovolí, tak Vaši podporu rádi uvítáme.
Kontakt: zdvlach@seznam.cz, 777 919 828
Ať se Vám všem daří.
Ing. Zdeněk Vlach

FARNÍ OKÉNKO
Vážení farníci, přátelé!
Věřím, že celá ta doba adventní, která se přiblížila ke svému závěru, nebyla nějakým
maratonem, ať již ve shánění různých věcí, či plnění různých úkolů, ale spíše naopak,
zklidněním, zpomalením. Ztišení, zpomalení je předpokladem toho, abychom byli schopni
vidět věci jiné, a také jinak. Abychom byli schopni zahlédnout toho, který vychází z výsosti a
uvádí naše kroky na cestu pokoje.
Uprostřed noci, když všechno spalo, se na okraji společnosti narodilo v chudé rodině dítě.
Každodenní obyčejná událost. A přesto tato 2000 let stará událost každoročně obnovuje
svět. Dítě ovinuté plenkami ležící v jesličkách je Ježíš, Boží syn. On se nedívá na nás, naši

‐ 29 ‐

zem, odněkud shora, ale vstupuje přímo mez nás. V Ježíši Kristu je nám Bůh blízko. Nebojme
se k němu přistoupit.
Vánoční svátky nás nepřivedou jen k chudé stáji do Betléma, ale také budeme moci více
zahlédnout Marii a Josefa, se kterými je Ježíšův život úzce spjat. Oni jsou prvními, kdo
prožívali rodičovské radosti s narozením Ježíše, ale také všechnu odpovědnost za život
narozeného dítěte. V jejich blízkosti, doslova před jejich očima, Ježíš roste a připravuje se na
poslání, které přináší spásu člověka.
Přeji všem radostné a pokojné svátky Narození Ježíše Krista, pokojný vánoční čas.
Ohlédnutí:
Chci poděkovat všem, kdo jste se zapojili do předvánočního Jarmarku, který se uskutečnil na
druhou adventní neděli. Všem, kdo jste věnovali něco z vaší šikovnosti, času a nabídli nám
nějaký váš výrobek k prodeji. Také vám, kteří jste výrobky vyráběli na faře i vám kupujícím.
Pro děti nemocné, chudé a ve velké nouzi zasílám více jak 15 000 Kč.
Slavíme vánoční svátky:
Již tradiční přípravou je předvánoční přijetí svátosti smíření. Uskuteční se v úterý od 13.00
do 17:00 hod. v kostele. Pro vás, kteří máte odpuštění hříchů, skrze svátost smíření,
zařazeno mezi přípravu na velké svátky prosím, využijte tento čas. Děkuji.
Betlémské světlo bude možné získat 24. 12. Po celý den bude hořet pod věží kostela a u
Betléma v kostele. V případě, že budete chtít navštívit betlém v kostele a bude zamčeno,
nebojte se zazvonit na faře.
Noční bohoslužba na oslavu Narození Krista bude začínat ve 22:00 hodin. Bohoslužby 25.
12. a 26. 12. budou začínat v 9:15 hod a v 11:00 hod. Na svátek svatého Silvestra společně
zakončíme uplynulý rok v 15 hodin. Noční modlitba na přelomu starého a nového roku
začne ve 23 hodin. Nový rok začneme bohoslužbami v 9:15 hod a 11:00 hod.
Pozvání:
V podání Moravanky zazní v našem kostele Vánoční koledy a písně, a to na svátek svatého
Štěpána 26. 12. v 17 hodin. Předprodej vstupenek je již zahájen na faře a v prodejně obuvi.
Cena v předprodeji 180 Kč, před koncertem 200 Kč.
Vánoční besídka dětí na faře bude 28. 12.
Předesílám také farní ples, který bude 21. 1. 2017
Mgr. Josef Havelka, farář
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
Muži A
Rk.

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Dukovany

Družstvo

14

10

2

2

49:22:00

32

2

Náměšť n. O. - Vícenice

14

9

4

1

50:22:00

31

3

Moravec

14

9

1

4

43:22:00

28

4

Radešínská Svratka

14

8

1

5

37:27:00

25

5

Velký Beranov

14

7

2

5

53:33:00

23

6

Nedvědice

14

7

1

6

22:28

22

7

Velká Bíteš B

14

6

2

6

33:33:00

20

8

Měřín

14

4

4

6

29:23:00

16

9

Rapotice

14

4

3

7

23:28

15

10

Štěpánov n.S.

14

4

3

7

25:43:00

15

11

Kněžice

14

4

2

8

17:37

14

12

Hartvíkovice

14

4

1

9

28:42:00

13

13

Třebelovice

14

3

4

7

38:61

13

14

Křoví

14

4

0

10

40:66

12

Dorost
Rk.

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Tis

Družstvo

9

8

1

0

45:14:00

25

2

Rantířov

9

7

1

1

50:15:00

22

3

Světlá nad Sázavou

9

6

0

3

49:21:00

18

4

Velký Beranov

9

4

1

4

32:20:00

13

5

Pacov/Lukavec

9

4

1

4

20:20

13

6

Staré Ransko

9

4

1

4

20:24

13

7

Slavoj Polná B

9

2

2

5

16:31

8

8

Batelov

9

2

2

5

12:28

8

9

Měřín

9

1

2

6

15:47

5

10

Věžnice

9

1

1

7

15:54

4

Muži B
Rk.

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Strážek

Družstvo

13

10

2

1

49:22:00

32

2

Dolní Rožínka

13

10

2

1

43:16:00

32

3

Měřín B

13

8

1

4

39:25:00

25

4

Bohdalov B

13

7

1

5

22:25

22

5

Pohledec

13

7

1

5

27:32:00

22

6

Jimramov

13

6

3

4

19:21

21

7

Radostín n. O. B

13

5

4

4

20:19

19

8

Věchnov

13

6

1

6

23:24

19

9

Rožná

13

5

2

6

35:29:00

17

10

Ujčov

13

5

1

7

33:34:00

16
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11

Březí-Březské

13

4

1

8

29:36:00

13

12

Hamry n.S. B

13

3

3

7

28:33:00

12

13

Křižanov B

13

1

2

10

17:32

5

14

Radešínská Svratka B

13

1

2

10

12:48

5

Muži C
Rk.

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Bohdalec

Družstvo

9

7

0

2

34:18:00

21

2

Bory B

9

5

4

0

23:10

19

3

Velké Meziříčí C

9

6

1

2

31:20:00

19

4

Tasov

9

5

1

3

21:16

16

5

Osová Bítýška B

9

4

3

2

24:13:00

15

6

Měřín C

9

3

2

4

26:27:00

11

7

Olší nad Oslavou

9

3

2

4

21:22

11

8

Jívoví B

9

2

2

5

16:34

8

9

Křoví B

9

1

3

5

13:27

6

10

Dolní Heřmanice

9

0

0

9

8:30

0

Starší žáci
Rk.

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Hamry nad Sázavou

Družstvo

12

11

0

1

83:15:00

33

2

Dolní Rožínka

12

9

2

1

65:10:00

29

3

Radešínská Svratka

12

8

1

3

59:16:00

25

4

Nová Ves

12

8

1

3

42:31:00

25

5

Radostín nad Oslavou

12

8

0

4

50:20:00

24

6

Rozsochy

12

6

3

3

47:18:00

21

7

Měřín

12

6

1

5

29:19:00

19

8

Vír

12

5

1

6

27:34:00

16

9

Křižanov

12

4

0

8

27:51:00

12

10

Sněžné

12

3

1

8

1,001389

10

11

Bory

12

3

0

9

26:51:00

9

12

Bohdalov

12

2

0

10

0,625694

6

13

Štěpánov

12

0

0

12

0,411111

0

Mladší žáci
Rk.

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Žďár nad Sázavou B

Družstvo

6

6

0

0

24:02:00

18

2

Měřín

6

4

0

2

21:06

12

3

Dolní Heřmanice

6

3

2

1

18:03

11

4

Velké Meziříčí B

6

2

1

3

7:11

7

5

Bory

6

2

1

3

9:14

7

6

Bobrová

6

2

0

4

13:22

6

7

Osová Bitýška

6

0

0

6

3:37

0
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St. přípravka
Rk.

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Počítky

Družstvo

14

12

0

2

210:46:00

36

2

Velké Meziříčí B

14

11

2

1

126:34:00

35

3

Hamry nad Sázavou

14

11

1

2

105:34:00

34

4

Rožná

14

11

0

3

95:36:00

33

5

Bobrová

14

10

2

2

117:40:00

32

6

Měřín

14

9

1

4

109:70

28

7

Rozsochy

14

8

0

6

84:91

24

8

Křižanov

14

7

0

7

88:85

21

9

Radešínská Svratka

14

6

0

8

48:77

18

10

Velké Meziříčí C

14

5

0

9

91:108

15

11

Herálec

14

5

0

9

58:128

15

12

Radostín nad Oslavou

14

4

0

10

52:106

12

13

Jimramov

14

2

0

12

34:118

6

14

Svratka

14

1

0

13

0,761111

3

15

Moravec

14

0

0

14

0,297917

0

Ml. přípravka
Rk.

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Osová Bitýška

Družstvo

13

12

1

0

90:23:00

37

2

Rožná

13

12

0

1

100:15:00

36

3

Měřín

13

11

1

1

82:27:00

34

4

Křižanov

13

8

1

4

74:33:00

25

5

Žďár nad Sázavou B

13

8

0

5

80:41:00

24

6

Dolní Heřmanice

13

7

0

6

67:75

21

7

Svratka

13

6

2

5

42:39:00

20

8

Moravec

13

6

1

6

50:38:00

19

9

Bory

13

5

0

8

67:73

15

10

Nová Ves

13

4

1

8

49:62

13

11

Jívoví

13

4

1

8

36:50:00

13

12

Křoví

13

2

0

11

35:61

6

13

Velké Meziříčí B

13

1

0

12

0,94375

3

14

Bobrová

13

0

2

11

0,95625

2
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INZERCE

Fakta o lidských očích, která možná neznáte
 Když mluvíme, mrkáme častěji.
 Nejčastější příčinou slepoty u dospělých v Evropě je cukrovka.
 Text na monitoru počítače obvykle čteme 25 krát pomaleji než text vytištěný
na papíře.
 Všechny děti jsou při narození barvoslepé.
 První člověk s modrýma očima žil před 6 až 10 tisíci lety.
 Není možné kýchnout s otevřenýma očima.
 Pštros má oko větší než svůj mozek.
 Lidské oko dokáže rozlišit 500 stupňů šedi.
 Každý rok mrkneme průměrně 4,2 milionkrát.
 Rohovka je jedinou tkání v lidském těle, které neobsahuje krevní cévy. Je vyživována
procesem difúze a živiny a kyslík se do ní dostávají z okolí.
 Lidské oko dokáže kdykoli fungovat na 100% bez potřeby odpočinku.
 Kouření zhoršuje noční vidění.
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Wohnouti v Měříně,
poděkování zaměstnancům Lisovny plastů, s.r.o.
Za Lisovnu plastů, s.r.o. tímto děkujeme všem svým 200 zaměstnancům, (z toho 27 zaměstnanců
bydlí v Měříně a blízkém okolí), za jejich poctivou a náročnou práci v roce 2016.
Rok 2016 byl v životě firmy další úspěšný rok. Zvýšili jsme tržby na úroveň 500 mil.Kč za rok
a za poslední dva roky jsme přijmuli 54 nových zaměstnanců. Zahájili jsme výstavbu dalších
výrobních a skladových hal v hodnotě 105 mil. Kč.
Jako poděkování zaměstnancům jsme na závěrečný firemní večírek pozvali známou českou
rockovou kapelu Wohnout.
Závěrečný večírek se bude konat 21.12.2016 v Kulturním domě v Měříně.
S úctou
Ing. Jaroslav Pazdera – ředitel
Milan Blažek – vedoucí výroby
Mgr. Jaroslav Pazdera ml. – vedoucí obchodního úseku
Jaromír Hamáček – mistr lisovny

Máš technické myšlení? Jezdíš daleko do práce?
Nerozumíš si se svým šéfem?
Neustále hledáme nové kolegy s technickým myšlením.
Neváhej a koukni na volné pozice na www.lisovna.cz.
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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 23.12.2016 do 2.1.2017 .
OZNÁMENÍ: ‐ VÝŠE POPLATKU ZA POPELNICE se nemění : 500,‐ Kč/os.,
‐ platby za KABELOVOU TELEVIZI, INTERNET A PSA ZŮSTÁVAJÍ
V R.2017 VE STEJNÉ CENOVÉ RELACI JAKO V ROCE 2016.
Při platbě obdržíte zdarma reflexní pásku od Kraje Vysočina a od městyse.
‐ VÝBĚR POPLATKŮ – od STŘEDY 4.1.2017!!!
Zdravotnictví v Měříně o vánočních svátcích :
MDDr. Lenka Šánová

Mateřská dovolená

MUDr. Aleš Janoušek

22.12.
23.12. a 27.12.
28.12. a 29.12.
30.12.
2.1.2017

MUDr. Dagmar Cvaková
‐zástup v dovolené MUDr.Janoušková

– ordinace 7.30 – 12.00
‐ dovolená
– ordinace 7.30 – 12.00
‐ dovolená
‐ ordinace 7.30 – 12.00

19.12. až 23.12.
27.12. až 30.12.

dovolená
ordinace

MUDr. Zdeňka Janoušková
‐zástup v dovolené MUDr. Cvaková
27.12. až 30.12.
dovolená
***************************************************************************
MUDr.Vladimíra Vacková
27.12. až 30.12. ‐ ordinace
MUDr. Hana Krejzlová ‐

Ordinace Měřín – 28.12.2016
Od 2.1.2017 do 6.1.2017 ‐ DOVOLENÁ
**************************************************************************
Lékárna Měřín

23.12.
27.12.
28. – 30.12.2016

7.30 – 15.30
7.30 – 16.30
7.30 – 15.30

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Poslední půjčovní den před svátky : čtvrtek 22.12.2016.
Knihovna bude uzavřena od 23. prosince 2016 do 4. ledna 2017.
Otevření knihovny v roce 2017 : čtvrtek 5. ledna 2017.
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Česká pošta, pobočka Měřín ‐ provoz
Pobočka České pošty v Měříně
bude otevřena v nezměněné podobě . Jedná se o klasické pracovní dny.
DĚKUJEME VŠEM ZÁKAZNÍKŮM A PŘEJEME SPOKOJENOST S NAŠIMI SLUŽBAMI V ROCE
2017.
Otevírací doby obchodů s potravinami v období svátků
Jednota – nákupní středisko
23.12.
6.00 – 17.00
24.12.
6.30 – 10.00
25.12. až 26.12.
zavřeno
27.12. až 30.12.
6.00 – 17.00
31.12.
6.30 – 10.00
1.1.2017
zavřeno
Od 2.1.2017
6.00 – 17.00
Krásné a pohodové Vánoce a vše nejlepší do roku 2017 přeje kolektiv pracovníků
Nákupního střediska Jednoty v Měříně.
***************************************************************************
Jednota – Prodejna NIVA
Veselé vánoce a šťastný nový rok přejí zaměstnanci prodejny.
24.12. ‐
25.12. až 26.12.‐
27.12. až 3012.
31.12.
‐

7.00 – 10.00
zavřeno
normální otevírací doba
7.00 – 10.00

Řeznictví – p. Kašpar – Nákupní středisko
22.12. : čtvrtek
6.00 – 16.30 P r o d e j k a p r ů
23.12. :
6.00 – 16.30
24.12. – 27.12. :
zavřeno
28.12. –
:
6.00 –12.30 13.30 – 16.30
29.12. –
:
6.00 –12.30 13.30 – 16.30
30.12. –
:
6.00 – 16.30
31.12. –
:
6.00 – 10.00
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM A PŘEJEME HEZKÉ VÁNOCE
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Prodejna potravin – Agro – Měřín ‐ RYNEK
23.12.
5.30 ‐ 18.00
24.12 až 26.12
ZAVŘENO
27.12. až 30.12.
5.30 – 18.00
31.12.
7.00 – 11.00
31.12.
5.30 – 12.00
1.1.2017
ZAVŘENO
2.1.2017
5.30 – 18.00
Děkujeme Vám všem za Vaši přízeň a přejeme všem zákazníkům šťastný nový rok
2017.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje firma Nápoje Měřín
NÁPOJE M ě ř í n
23.12.
7.30 – 17.00
24.12. ‐
7.30 – 10.00
25.12. až 26.12.
zavřeno
27.12. až 30.12.
7.30 – 17.00
31.12
7.30 – 10.30
1.1.2017
zavřeno
2.1.‐ 4.1.2017
inventura
Děkujeme všem zákazníkům a těšíme se na jejich návštěvu i v roce 2017.

23.12.
24.12. až 26.12.
27.12. až 30.12.
31.12.2016 až 1.1.2017
Od 2.1.2017

Josef Benda – Ovoce a zelenina
– 7.30 – 12.30
13.30 – 16.30
‐ ZAVŘENO
‐ 7.30 – 12.30
13.30 – 16.30
‐ ZAVŘENO
‐ OTEVŘENO

Hezké vánoce přeje prodejna Josef Benda – Ovoce a zelenina

CUKRÁRNA – MARIE KREJČOVÁ
23.12.
Od 24.12.2016 do 1.1.2017
Od 2.1.20167

8.00 ‐ 16.30
ZAVŘENO
normální provoz

Přeji všem hezké Vánoce i celý nový rok 2017.
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KAVÁRNA EXIST 98 – Náměstí 46, Měřín (GALA)
24.12. – 26.12.
27.12. – 29.12.
30.12.
31.12.
1.1.2017

ZAVŘENO
11.00 – 21.00
11.00 – 24.00
17.00 – …………
ZAVŘENO

Přejeme krásné vánoční svátky a těšíme se na Vaši návštěvu i v roce příštím.
***************************************************************************
POTRAVINY – VEČERKA – NÁMĚSTÍ 337 – MĚŘÍN
23.12.2016
24.12.2016
25.12.2016
26.12.2016
27.12.2016‐30.12.2016
31.12.2016
1.1.2017

6.30 – 20.00
7.00 – 16.00
zavřeno
7.00 – 20.00
6.30 – 20.00
6.30 – 21.00
8.00 – 18.00

Děkujeme všem zákazníkům naší prodejny a těšíme se na Vás.

POTRAVINY ‐ VEČERKA – Náměstí ‐ „bývalá Gala“
23.12.2016
24.12.2016
25.12.2016
26.12.2016
27.12.2016‐30.12.2016
31.12.2016
1.1.2017
OD 2.1.2017

6.00 – 20.00
8.00 – 18.00
8.00 – 19.00
8.00 – 19.00
6.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
6.00 – 20.00

************************************************************************
KADEŘNICTVÍ – IVANA PROKOPOVÁ
Děkuji všem svým klientům za jejich přízeň a přeji nejen jim klidné prožití vánočních
svátků a do nového roku rodinnou pohodu a pevné zdraví.
**********************************************************************
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HOSPODY A RESTAURACE

PEKELNÝ ŠENK
Znovuotevřený „Pekelný šenk“ v Kulturním domě v Měříně Vás srdečně zve k návštěvě do
nových a příjemných prostor a současně přeje všem zákazníkům, štamgastům a všem
občanům krásné vánoční svátky .
23.12.
14.00 – 22.00
24.12.
10.00 – 15.00
25.12.
14.00 – 22.00
26. až 30.12.
14.00 – 22.22
31.12.
17.00 – 24.00
1.1.2017
17.00 – 22.00
************************************************************************
KRČMA NA SCESTÍ
24.12.
– zavřeno
25.12. a 26.12.
‐ 17.00 – 22.00
27.12. až 30.12.
‐ 16.00 – 22.00
31.12.
‐ soukromá akce
1.1.2016
‐ zavřeno
Změna provozní doby vyhrazena.

24.12.
25.12.
26.12 . až 29.12.
30.12.
31.12.2016‐1.1.2017

Měřínská hospůdka
– zavřeno
‐ 8.00 ‐ 12.00
‐ 14.00 – 22.00
‐ 14.00 – 24.00
‐ zavřeno

Děkujeme všem hostům za přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu.
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BARVY ‐ LAKY – DROGERIE
DANA URBANOVÁ
Nabízím velký výběr vánočního zboží včetně vánočních poukázek a děkuji všem svým
zákazníků za přízeň, kterou mi projevili v letošním roce.
Přeji Vám všem krásné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v příštím
roce 2017.
***************************************************************************
Prodejna Papírnictví, umělé květiny
– Ivana Wasserbauerová, Náměstí 110
Děkuji touto cestou všem zákazníkům za přízeň
a přeji nejen jim kouzelné vánoce a úspěšný rok 2017.
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ DOBA ‐ OBCHŮDEK PRO ZDRAVÍ A RADOST ‐ NÁMĚSTÍ
23.12.2016
24. až 27.12.2016
28. až 30.12.2016
31.12.2016 až 1.1.2017
OD 2.1.20167

7.30 – 13.00 14.00 – 16.00
zavřeno
7.30 – 12.00
zavřeno
7.30 – 13.00 14.00 – 16.00
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Za Měřínem směrem na
Černou vyrůstá skladová
hala Agra‐Měřín a.s.

Nové oplocení u základní školy

Dům č.p.101 na Náměstí
v novém „kabátě!.

Dvůr v ZŠ Měřín

Rozebrání a pokládání
nové dlažby‐prosinec 2016
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Vánoční téma :
Řemeslné trhy 27.11.2016

Plakát na
„Měřínský živý betlém“

Konečně přijdou vánoce …

V Měříně přibyly čtyři vánoční
symboly.
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