
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       6 - 2010 
 

 



Vážení občané, 

 

na dveře nám opět klepou ty nejočekávanější a nejhezčí svátky roku, Vánoce. V tento 

nádherný čas, kdy si většina křesťanského světa připomíná narození Ježíše Krista, si 

projevujeme vzájemnou úctu a lásku. Tyto svátky jsou svátky radosti, štěstí a obdarování se.  

V čase vánoc jsme si my lidé jaksi bližší. Během těchto pár dní se jakoby snažíme vynahradit 

všechen čas, který jsme si na sebe nenašli s nejbližší rodinou nebo dobrými známými. Všichni 

se těšíme na ten moment, jak si opět sedneme za štědrovečerní stůl, který bude zase bohatě 

prostřený. 

Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou pro nás nezapomenutelné, asi i proto, že se 

na Vánoce tolik těšíme. Vánoce však nejsou jen o dobrém jídle a krásných dárcích, ale i o 

setkání rodičů se svými dětmi, vnoučaty a blízkými, s kterými se během celého roku tak často 

nevídáme. Ta neopakovatelná atmosféra, která k Vánocům patří, se nadá zapomenout. 

Pozastavme se a v duchu si poděkujme za lásku, porozumění, za pomoc a práci, která byla 

vykonána pro nás všechny. Tešme se z maličkostí a z každého upřímného úsměvu. 

 

Přeji Vám jménem celého kolektivu úřadu příjemné prožití svátků vánočních a do nového 

roku přeji všem pevné zdraví, hodně štěstí a pracovních i osobních úspěchů. 

        

        Ing. Jiří Servít 

        starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ  PŘÁNÍ 

 

Jiskřičky prskavek, plaménky svíček, sněhové vločky, vůně purpury! 

Končí rok 2010 a s ním jedno z mnoha volebních období, které přineslo mnohé změny. 

Ráda bych Vám – obyvatelům městyse Měřína – popřála něco pěkného, neomšelého, co ještě 

nebylo řečeno, ale to asi nelze. 

Proto Vám jen připomenu, co všichni někde uvnitř cítíme. Všichni bez rozdílu. 
 

CHTĚJME SE PROBOUZET S ÚSMĚVEM A POCITEM,  

ŽE NÁS ČEKÁ DALŠÍ BÁJEČNÝ DEN, PLNÝ POHODY, RADOSTI A PŘEKVAPENÍ,   

ŽE NEJKRÁSNĚJŠÍM DÁRKEM JINÝM LIDEM JE DAROVAT LÁSKU, A ŽE  

S NÍ PŘICHÁZÍ VZÁJEMNÁ ÚCTA, TOLERANCE A POROZUMĚNÍ. 

UŽÍVEJME SI KAŽDÝ OKAMŽIK ŠTĚSTÍ, KTERÝ NÁS POTKÁ A PŘEJME JEJ I OSTATNÍM. 

BOLEST A NESVÁRY NECHME SPÁT!  
Vánoční čas má právo pouze na slzy štěstí a vzpomínek. 

                  Toto je moje upřímné přání. 

Ať se všem daří v osobním i pracovním životě  v roce 2011 !   

                                                         

                                                                   Anna  Oulehlová 



Z p r á v y   z   r a d n i c e 
 

 

USNESENÍ  č. 5/2010 
z ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva městyse Měřína, konaného dne 10.11.2010 

 
 
 

Zastupitelstvo městyse Měřína: 
 
I. Bere na vědomí : 
          1. Zprávu o výsledcích komunálních voleb, které se uskutečnily  

        15. a 16.10.2010. 
2. Zprávu mandátové komise o ověření platnosti mandátu členů  
    zastupitelstva. 

          3. Složení slibu 14-ti členů zastupitelstva městyse . 
 
II. Stanovuje : 

1. Uvolněného člena zastupitelstva městyse do funkce starosty. 
2. Neuvolněného člena zastupitelstva městyse do funkce místostarosty. 

 
 III. Volí  : 
                1.     do funkce starosty  :  Ing. Jiřího Servíta, 
                2.     členy rady městyse :      Ing. Jaroslava Pazderu 
                             Romana Hnízdila 
                             Mgr. Petra Matějíčka. 
 
   
        Ing. Jiří Servít – starosta v.r. 
 
 

 
Výpis z jednání rady městyse konaného dne 18.11.2010 

Rada městyse Měřín : 
- vzala na vědomí návrh rozpočtu na rok 2011 a pozvánku na Valnou hromadu mikroregionu 

Velkomeziříčsko – Bítešsko, 

- vzala na vědomí Dodatek č.1 ke smlouvě o přeložce VN v lokalitě Balinka. Dodatek bude 

předložen na jednání ZMM, 

- vzala na vědomí žádost občanů o prořez vzrostlých stromů na Zarybníku. Žádost bude 

zařazena do plánu úprav zeleně, 

- schválila celoroční pronájem části pozemku p.č. 135 v k.ú. Měřín – zahrádka – Náměstí 46, 

- vzala na vědomí žádost majitele nemovitosti na ulici Příčná o napojení novostavby na 

inženýrské sítě. V současné době není v rozpočtu městyse s inženýrskými sítěmi kalkulováno, 

- vzala na vědomí žádost Kolpingovy rodiny Měřín o příspěvek na adventní koncert v kostele 

sv. Jana Křtitele dne 27.11. Rada schválila finanční příspěvek, 



- vzala na vědomí odpověď Krajské správy a údržby silnic kraje Vysočiny ohledně zimní a letní 

údržby silnice z Pustiny k Chlumku, 

- vzala na vědomí žádost o vyřešení problému se skládkou stavebního materiálu a parkování 

autobusů, kamionů a aut na pozemku bývalého rybníka za kostelem. Žádost bude řešena na 

jednání ZMM, 

- vzala na vědomí žádost SDH Měřín o určení vhodného místa pro cvičení hašičů. Rada 

navrhuje ke cvičení požárníků část p.č. 187/3 za bývalou Galou, 

- vzala na vědomí žádost o prodej cca 3 m2 p.č. 843 v k.ú. Měřín. Rada rozhodla provést místní 

šetření a žádost postoupit jednání ZMM, 

- vzala na vědomí žádost PF ČR o sdělení podmínek převodu zemědělského pozemku p.č. 1605 

v k.ú. Měřín z vlastnictví státu na městys Měřín. Rada pověřila starostu vyplněním příslušných 

podkladů. 

 

Výpis z jednání rady městyse konaného dne 6.12.2010 

Rada městyse Měřín : 
- rozhodla o prodloužení nájemní smlouvy na byt v č.p. 106 do konce března 2011, 

- vzala na vědomí dopisy firmy Net and Games  Brno a Sazka Praha ohledně neuhrazení 

poplatků za provozovaná technická herní zařízení a koncové terminály a pověřila starostu 

jednáním se zástupcem min. vnitra ohledně dalšího postupu, 

- schválila smlouvu č. 4409 -400/001/10 o zřízení práva věcného břemene mezi městysem 

Měřín a E.ON Distribuce, a.s.. Smlouva bude podepsána po dodání geometrického plánu, 

- vzala na vědomí návrh rozpočtu SDH Měřín na rok 2011, 

- vzala na vědomí zápis z členské schůze LDO Měřín, 

- schválila změnu znění Cíle veřejného závazku – sociální služby, 

- vzala na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy ŠUM Měřín – nebytové prostory 

v budově hasičské zbrojnice . Rada souhlasila s prodloužením smlouvy na rok 2011, 

- schválila složení inventarizační a likvidační komise, 

- vzala na vědomí žádost p. Mgr. Fialky o finanční příspěvek na vydání knihy Velkomeziříčsko ve 

fotografiích R.Skopce. Rada poskytne příspěvek až po dodání 10 ks knih, 

- vzala na vědomí žádost o finanční příspěvek na opravu farní budovy. Bude řešeno v návrhu 

rozpočtu městyse, 

- vzala na vědomí žádost o možnosti využití budovy č.p. 101 – Náměstí, Měřín. Žádost bude 

předložena jednání ZMM, 

- vzala na vědomí žádost o prodloužení Smlouvy o nájmu reklamní plochy  na objektu hasičské 

zbrojnice. Rada souhlasila s prodloužením této smlouvy za stávajících podmínek, 

- stanovila místo k uzavírání manželství v obřadní síni městyse Měřín. Dále jmenovala 

oddávající pro funkcí období 2010 – 2014 : p. Ivo Rohovského a p. Annu Oulehlovou, 

- schválila znění Smlouvy o dílo mezi městyse Měřín a Ing. J.Novotným – AQA-Clean Jihlava na 

prodloužení chodníku na ul. Brněnská. 

 

 

 

 

 



 

 
USNESENÍ č.    6/2010 

ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍNA, KONANÉHO DNE 15.12.2010 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍNA : 
 
I.VOLÍ 

1.Ivo Rohovského místostarostou městyse. 
 2.Kontrolní výbor Zastupitelstva městyse Měřín. 

3.Finanční výbor Zastupitelstva městyse Měřín. 
 
II.SCHVALUJE 
  1. Obecně závaznou vyhlášku 2/2010 o místním poplatků ze psů. 
  2. Obecně závaznou vyhlášku 3/2010 o místním poplatků za užívání veřejného 

     prostranství. 
3. Obecně závaznou vyhlášku 4/2010 o místním poplatku za provoz systému  

    shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  

    odpadů. 

4.Obecně závaznou vyhlášku 5/2010 o místním poplatku za provozování VHP nebo 
    jiného technického zařízení povoleného MFČR podle jiného právního předpisu. 

 5. Rozpočtové opatření č.5/2010 
 6. Rozpočet na rok 2011. 

7.  Rozpočtový výhled na roky 2011-2014 
8.  Dodatek č.1 k nájemní smlouvě LDO ze dne 6.11.2010 
9.  Hlášení změny „Cíle veřejných závazků“ sociální služby 

 10.Znění smlouvy mezi městysem Měřín a E.ON – přeložka VN Balinka. 
11. Dodatek ke smlouvě o sdružení – snížení odvodů z objemu hrubých mezd do  
     Sdruženého sociálního fondu obcí se sídlem v Měříně. 
12. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva městyse Měřín dle stávajícího 
     sníženého  nařízení  vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějích předpisů s účinnosti od  
     1.1.2011 v maximální výši. 

 
 

III.POVĚŘUJE  
             1.Zastupováním městyse na valných hromadách společnosti Svaz vodovodů a  
    kanalizací Žďársko  - Ivo Rohovského. 

2.Zastupováním městyse na valných hromadách společnosti Lesní družstvo obcí se 
   sídlem v Měříně – JUDr. Karla Dvořáka. 
3.Zastupováním městyse na valných hromadách společnosti Mikroregion  
   Velkomeziříčsko-Bítešsko - Ing. Jiřího Servíta. 

 
IV.ZPLNOMOCŇUJE 
              1.Starostu k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 2010 v příjmech i výdajích. 
 
V.BERE NA VĚDOMÍ 

1.Informace z jednání rady městyse. 
2.Ověření platnosti mandátu člena zastupitelstva. 
3.Složení slibu člena zastupitelstva městyse . 
4.Informace o přípravě jednacího řádu zastupitelstva a výborů 

 
VI. NESCHVALUJE  
        1.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity. 
 
 
 
  Ivo Rohovský     Ing. Jiří Servít 

 Místostarosta v.r.    starosta v.r. 



Poděkování 

  V tomto vánočním čísle Měřínského zpravodaje je příležitost poděkovat několika 

našim spoluobčanům za jejich obětavou práci pro náš městys a naše spoluobčany.  

 Děkuji panu Mgr. Oldřichu Hnízdilovi – kronikáři městyse za jeho nejen celoroční, 

ale i celoživotní práci v oblasti kronikářství. Děkuji i za velice zdařilou výstavu historických 

fotografií, která je instalována ve vestibulu úřadu městyse a je pravidelně obměňována. 

Přeji p. Hnízdilovi, aby byl stále tak aktivní i v dalších letech a ještě jednou děkuji. 

 Děkuji paní Heleně Strnadové, která je dlouhá léta obětavou knihovnicí v Měříně.  

Její práce zaslouží obdiv a poděkování. Oceňují ji také naši čtenáři, kteří rádi místní 

knihovnu navštěvují. 

 Děkuji také panu Jiřímu Indrovi za jeho celoroční péči o kabelovou televizi. 

Málokdo jeho práci vidí. Při poruše nebo jakémkoli problému na kabelové televizi je vždy 

na místě.  

 Přeji všem těmto našim spolupracovníkům mnoho zdraví a pracovního elánu nejen 

v roce 2011. 

       Ing. Jiří Servít , starosta 

 
 

 

 

 

     Termíny uzavírek Měřínského zpravodaje – rok 2011 

 

      1 -2011 23.2.2011 

      2-2011  26.4.2011 

      3-2011  27.6.2011 

      4-2011  27.8.2011 

      5-2011  27.10.2011 

      6-2011  17.12.2011 

 

 

 

Kontakt: sprava@merin.cz 

 

 

 

 

 

  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 

Doporučená cena 8,- Kč včetně DPH 

Telefon/Fax 566 544 222/ 566 545 005 

E-mail sprava@merin.cz 

 
 

 

 

 



 

V í t á n í    o b č á n k ů 
 

 

 Dne 05.12.2010  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 2010    -  

6  holčiček – Nikola,Monika,Anna, Kateřina, Adriana ,Šarlota a  5 chlapečků- 

Dominik, Matyáš,Jakub,Jiří,Radim.  

 Ke slavnostní atmosféře přispěl také kulturní program , který si připravily 

děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Štreitové a děti z pěveckého a 

 hudebního kroužku  LŠU pod vedením paní Krejzlové.  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M ě ř í n - odpady………. aktuální situace 
 
Náklady městyse Měřín na odpad v roce 2010  
 
Příjmy  od občanů za popelnice 400,- Kč na osobu    780 703,00 Kč 

Příjmy za třídění plastů, skla a papíru od společnosti EKO-KOM  237 692,84 Kč 

Celkové příjmy za odpad v roce 2010       1 018 395,84 Kč 

     

Náklady na vývoz popelnic (vyvezeno 342,68t)   683 155,00 Kč 

Odpad ze sběrného dvora (vyvezeno 33,22 t  a 250 ks pneu)  116 838,00 Kč 

Odvoz plastů, skla a papíru    258 692,00 Kč 

Odvoz kontejnerů ze hřbitova (vyvezeno 66,61t)    

  (celkem náklady na vývoz kontejnerů 109 021 Kč   92 621,00 Kč 

  16 400,- Kč Měřín obdržel od okolních obcí )    

Odpad z veřejného prostranství (listí, koše aj.)   19 567,20 Kč 

Celkové náklady na odpad v roce 2010     1 170 873,20 Kč 

     

Městys Měřín dotuje rozdíl        152 477,36 Kč 

     

     

     
Příjmy od občanů na osobu a rok      ( 780 703,00 Kč/1951 osob) - 
zaokrouhleno 400,00 Kč 

Úspora díky třídění odpadu na osobu a rok  (237 692,84 Kč /1951 osob) 121,83 Kč 

Celkové příjmy na osobu a rok  tedy činí           521,83 Kč 

  

Celkové náklady na osobu a rok        (1 170 873,20 Kč/1951 osob) 600,14 Kč 

  

Dotuje obec na osobu a rok               (152 477,36 Kč/1951 osob)  78,15 Kč 

  

 

 Vážení občané, jak je vidno z těchto údajů, je výše poplatku za odvoz 
popelnic na stejné výši zachována  především díky Vašemu   t ř í d ě n í  
odpadů ( plasty, sklo, papír ). 
Pokud bychom netřídili vycházel by poplatek na  522,- Kč na občana a rok . 
 

 V následujícím období bude také velice záležet na ukládání 
elektroodpadů na novém sběrném místě u p.Krejčího na ulici Černická, čímž 
obec ušetří náklady na odvoz nebezpečného odpadu . 
 
 

ODVOZ POPELNIC PROBĚHNE V ŘÁDNÉM TERMÍNU : 31.12.2010. 

 
Další informace : 
 
1) SBĚRNÝ DVŮR – FIRMA AVAX S.R.O. – STAVEBNINY 
     V SOUČASNÉ DOBĚ JE AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN. 
 



2) 
Občané mají v současné době možnost odnést do nákupního střediska Jednoty na Náměstí 
do tzv. E-boxu firmy ASEKOL 
starý mobil,  
kalkulačku,  
telefon,  
drobné počítačové vybavení,  
discman nebo  
MP3 přehrávač  

3)  
     Další novinkou v naší obci je zřízení nového sběrného místa na ulici 
Černická ( vjezd z ulice Černická – č.p.553. František Krejčí) .  
 
Městys Měřín ve spolupráci s firmou ASEKOL  zajišťuje od 1.11.2010 sběr elektrozařízení , 
ve spolupráci s firmou Elektrowin zajišťuje zpětný odběr chladniček, praček, sporáků, 
vysavačů, mikrovlnných trub, rychlovarných konvic apod. a ve spolupráci  s firmou Ekolamp  
zpětný odběr trubicových zářivek,úsporných zářivek a výbojek. 

 
V TĚCHTO PŘÍPADECH JE VŽDY NUTNÁ KOMPLETNOST ODEVZDANÉHO 
ZAŘÍZENÍ !! 
 
Upozornění pro podnikatele : 
 Na toto sběrné místo mohou odevzdávat zařízení i podnikatelé. 
Obsluha jim vydá doklad potvrzující likvidaci zařízení. 
 
Upozornění pro okolní obce : 
 Do tohoto sběrného místa mohou odevzdávat veškerá zařízení i občané 
a podnikatelé z okolních obcí.  Rovněž mohou obdržet příslušný doklad o 
likvidaci. 
 
 

Sběrna je otevřena : 
Středa : 16.00 – 18.00 
Sobota:   9.00 – 11.00 
a  dále dle dohody na telefonu : 776 300 544 nebo 732 541 531. 
 
V případě nepřítomnosti obsluhy mají občané možnost odkládat 
vyřazené spotřebiče na připravené palety. 
 
 
 
 

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJx1zLsOgjAUgOGd98CxpeaoxYQQ0TjoYIgmXrZjW6G0SLlHn95FR/fv/+M6MmhNb9Ffg883BiePpiojYJOHtp1qIublXeeWlI7jSJ7ViM72LRFvqkvMVEu/uTA4JYXL/mmPBcxjLPDgJ0olNQJxWrQKG5ETUZVUt7E87dNnnd6GQ5YMGZyr4u7ccWf09jhdAbz2pwsfmjqx4vqbhsGCy1CFM+RzkMA/eatGMQ==


 

Zdravotnictví v Měříně o vánočních svátcích : 

 
MUDr. Aleš Janoušek                 22.12.  7.30 – 12.30 

           23.12. -27.12.        se neordinuje 

           28.12. -29.12.       7.30 – 12.30 

           30.12. –31.12.       se neordinuje 

 

MUDr. Miloslav Jánský :    20.-23.12.   ordinace dle ordinačních hodin 

     24.12. – 31.12.  se neordinuje 

 

MUDr. Dagmar Cvaková    27.12. , 28.12. a 31.12. DOVOLENÁ 

      29.12. – 30.12.  ORDINACE 

  

MUDr. Zdeňka Janoušková 20.-23.12.     DOVOLENÁ 

     27.12.-30.12.   ORDINACE 

     31.12.     8.00 -10.00 

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

MUDr.Vladimíra Vacková  20.12. – 23.12.    ORDINACE 

     24.12.    DOVOLENÁ 

     27.12.-30.12.   ORDINACE 

     31.12.    7.30 – 10.00 

 

MUDr. Hana Krejzlová - Ordinace Měřín :   23.12.2010 – neordinuje se 

Gynekologická ordinace    27.12.2010 – neordinuje se 

                  Od 3.1.2011 do 7.1.2011  - DOVOLENÁ

                

 

Lékárna Měřín   -     23.12.   7.30 – 15.30 
- 27.12. – 30.12.   7.30 – 15.30 
- 31.12.                         7.30 – 12.00 

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

 

 

Úřad městyse Měřína – radnice : 

 
23.12. 2010 - radnice    u z a v ř e n a 

27.-28.12.   – normální provoz 

29.12.2010 – 2.1.2011 radnice uzavřena 

 

OZNÁMENÍ:  - VÝŠE POPLATKU  ZA POPELNICE, , KT A INTERNETU  

                            ZŮSTÁVÁ V R.2011 VE STEJNÉ CENOVÉ RELACI JAKO V R.2010. 

      POPLATEK  ZA PSA BUDE ČINIT 100,- Kč/rok. 

                          - VÝBĚR POPLATKŮ – od středy  5.1.2011!!! 

 

 

 

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyFzLsOgjAUANCd/5CxtYr4SIhRWTRiHNTEyZS2QA3l1t4qhq/3kTj7AefMb0knHX+Ab7Twj95q
2FukYeHAJAMWFrr2yiUsxCSovLczStu2JTXPgYiOdvYjJb9SbXipqAerBTVKasHri27Qu7tRjUdy
teWfoJHqSWxlA8aigPWHQfwD3xvJu0bFnaiIAEM1ztf1ZrB0mJaZLVbxZnxw1RbWJ7xbgN0RuzNk
WZvJdLkvf+l0MhV5LEYRU3lURKMXfv9WqA==



 

 

Česká spořitelna a.s. Měřín         

     - 24.-26.12. zavřeno 

     - 27.-30.12. standardní otevírací doba 

     - 31.12.2010    8.30 – 12.00 

     - 1.1.2011 zavřeno 

 

HEZKÉ VÁNOCE VŠEM OBČANŮM NAŠEHO MĚSTYSE A OKOLÍ PŘEJÍ 

ZAMĚSTNANCI POBOČKY V MĚŘÍNĚ. 

 

Česká pošta, pobočka Měřín 

    23.12.    normální provoz   8.00-12.00    14.00-16.30 

   24.12.-26.12. ZAVŘENO 

   27.12.-30.12.  normální provoz  8.00-12.00    14.00-16.30 

   31.12.2010        8.00 – 12.00 

 

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM A PŘEJEME SPOKOJENOST 

S NAŠIMI SLUŽBAMI I V ROCE 2011. 

 

 

Otevírací doby obchodů s potravinami v období svátků 

 

Jednota – nákupní středisko 

    
24.12. - 6.30 - 10.00   31.12.- 6.30- 11.00 

25.12. - zavřeno   1.1.    - zavřeno 

26.12. - zavřeno   2.1.   -  obvyklý nedělní prodej 

27.12. - 30.12.  6.30- 17.00    

 

 

Krásné a pohodové Vánoce a vše nejlepší do roku 2011  přeje kolektiv pracovníků 

Nákupního střediska Jednoty v Měříně. 

 

 

Jednota – Prodejna NIVA 

 
       

24.12. - 7.00-10.00       31.12.- 7.00-11.00 

25.12. - zavřeno    1.1.    - zavřeno 

26.12. - zavřeno    2.1.    – zavřeno   

27.12. - 30.12.  normální provoz  3.1.    – normální provoz 

      

Veselé vánoce a šťastný nový rok přejí zaměstnanci prodejny. 

 

 

 

 

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJxtzDFPhDAYgOG9/6O3WdoCd4cJuRgG42IcvESnppavUClQ+9Vg79fL4ub+vO/lq6VdRc8d4ES7
kj4IKjmGlXY1bRqXwC/6YJ1PEFtxwJaMKYX7oti2jX2H5GZg5lYM2nuIuTD7Re91VJwNzv6PKy64
vAtrvzutQlx7+FSLVhi8TlNmY5o9Ec2RCCFI/fdwsx4AWXAGQUczMrPOhcPLFd9Ox9sE0j4vcrKv
eSwf5dOQX+LPNedwUwqxsR/vXCMR8kxOEqw2lTSi1j0AlPwXr0hWtw==

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJx9jEFrgzAYhu/5H+kxMWo0FqQMHYMVKzjW7jZCjBrUfZkJte2vnzvsutvzwPO+h+8cFzEWhXYj
LiL8xHAYWMAF39DLXWcmr5ec7VyOBu/tntJ1XYkF5+H6ZdwIkyTqQa1RdIIelCW96f5PB0vh17SV
iyebIsY5YkGCxN/QzLLXjmyvTstFDUTBTI07SBlX5vUcq9uxXD7DS92dXMXLZ5/Fb3D3TV1/6Pnd
vjSjQiwUSKSi5TyJAh62WZYGrP0BpplOoA==

http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/Eckmotive/65wun.gif


 

Prodejna potravin – Agro 
22.12. -   6.30 – 18.00 

23.12. -    6.30 – 18.00 

24.12. –   ZAVŔENO 

25.12. -   ZAVŘENO 

26.12. -   ZAVŘENO    Děkujeme Vám všem 

27.12. - 30.12.    6.30 – 18.00    za Vaši přízeň 

31.12.                  7.00 – 10.00    a přejeme všem zákazníkům 

                   šťastný nový rok 2011. 

1.1.2011 -   ZAVŘENO 

2.1.2011 –   ZAVŘENO 

 

 

 

 

 

 

 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 

   Vám přeje firma Nápoje Josef  Homola 

 

            

23.12. - 7.30 – 17.00     

24.12. - 7.30 – 10.30    31.12. –  7.30 – 10.30 

25.12. - zavřeno    1.1. – 2.1.   -  zavřeno 

26.12. - zavřeno    3.1.   –  INVENTURA 

27.12. -30.12.  7.30 – 17.00      4.1. –    INVENTURA 

            

 

 

 

 

 

Josef Benda – Ovoce a zelenina 

 

        

24.12. - ZAVŘENO     31.12. - ZAVŘENO 

25.12. - ZAVŘENO     1.1. -   ZAVŘENO 

26.12. - ZAVŘENO     2.1. –   ZAVŘENO  

27.12. -30.12.   7.30-12.30  13.30-16.30  3.1. -      7.30 – 12.30    13.30 – 16.30 

        

Hezké vánoce přeje prodejna Josef Benda – Ovoce a zelenina 

 

 

 

 

 

 

http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/index.html
http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/Motivkugeln/Winter6.gif


 

 

CUKRÁRNA – LIBUŠE RYŠÁNOVÁ – tel.: 724 914 397 

 

 

21.12.  7.30–16.30      

22.12.   7.30 -16.30      

23.12.  7.30 -16.30      

Od 24.12.2010  do 3.1.2011    ZAVŘENO  

Prodej od 4.1.2011      

      

       

Přeji všem hezké Vánoce i celý nový rok 2011. 

Potraviny – Náměstí – č.p. 40 ( U Pytlíků) 

 
24.12. - 7.00 – 10.00     

25.12. - zavřeno       

26.12. - zavřeno      

27.12. - 30.12.   – 7.00 – 17.00      

 31.12.  – 7.00 – 10.00 

1.1.2011 – zavřeno 

2.1.2011 - zavřeno 

Všem zákazníků přejeme pěkné a klidně prožité svátky a hodně štěstí a zdraví  

v Novém roce. 

 

 
VEČERKA - Náměstí 

 
24.12.   6.00   – 15.00 
25.12. – 26.12. 10.00 – 18.00 
27.12. – 30.12. 6.00   -  20.00 
31.12.   6.00 – 15.00 
1.1. – 2.1.2011 10.00 – 18.00 
 

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 2011. 

http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/Motivkugeln/TMP78.gif
http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/Motivkugeln/Winter6.gif
http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/Eckmotive/65wun.gif
http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyNjEELgjAYQO/+jzpufVuGBhJlUNAlCiJPMb62XDqnzlz16yuoe4d3e+/NmqQfpHwwh8qiHKrW
mmQMQ6XLTrYJBHnX1VNKvfekKPqHs6irB8EnNfZ8K0+iQEm1ERfpaC8+C3KtL39VX124+h5ANHoT
BxD/UiPPWnBSa3RStJgTtIZqN1upbVScvN7majPv102FMM7Wy0Maj7ojyxb7DHbZc8WrxgfA4E0E
IQthgjLkDDgw9QIaiFCU

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyFjE8PwTAcQO/9HhzbdbMaySIYEUycmsVFqu3sJ/tTVZvs0+Pg7PBu773ZPW4Hy2Awp3Uj9TCH
0mkbU1Q4Z6aE1B04bLTKsXzWgGVPtqtkv2MbctNFCRLwzVz/y6343nHhKuSHHgo++N4vq7QCEWAD
8qGFlQWWTUXgMVuM1yeT9urFy5Sz5BA2XX2BNed9kuhdkIml5c+stedjgyYUUT+iOfNGkaQei5QI
qXoDaJdHBg==



Otevírací doba o vánočních svátcich 

HOSPODA  U   IVOŠKA 

         28.12.2010  17.00-22.00 

         29.12.2010  17.00-22.00 

23.12.2010   17.00-22.00     30.12.2010  17.00-22.00 

24.12.2010  ZAVŘENO     31.12.2010  ZAVŘENO 

25.12.2010  17.00-22.00         1.1.2011  17.00-22.00 

26.12.2010  17.00-22.00         2.1.2011  17.00-22.00 

27.12.2010       17.00-22.00         3.1.2011        INVENTURA 

Děkujeme za Vaši návštěvu, 

přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků 

a těšíme se na Vás opět v roce 2011. 

 

 

LYŽAŘSKÝ VLEK  NA ZABIJÁKU V MĚŘÍNĚ 
 

Provozní doba : Pondělí až pátek    15.30 – 19.00  

       Sobota  9.00 – 12.00    13.00- 20.00 

       Neděle  9.00 – 12.00 13.00 – 19.00 

 

Aktuální informace na infokanále , prostřednictví místního rozhlasu  

nebo na telefonu č. 724 824 773. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJx1jUELgjAYhu/7H+s257cmaSAiCXWIiKhLt8+5cpSbqVn565OCbh1fnofnTW5xTxdTmoJ1dCFp
mNnPzKjwXd580XB5TU7m2ukmBlJ2XT3nvNRX9B46P2NTaOupgY+G5kIIkDP/v9WjdcoaNsZx7DJk
Z3N6ESF8AiEQ+B1UujAYeLVRrcZGlZ5yFTdtgoG8dzvDsDLZQfWp2h83crU7tvXWPe0yswzWz1u5
H5gkIEICfpADFDpSBUQRRICzN9oeTPA=

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyFj8tugzAQRff8B9kZ27wKlVCUEFVKpLabZpNNBfYQnOBHsENbvr60iE03XcxIc3R0r2Z9Kwa/
jPwNVdovYz/bqd9z54dEaieGr1XTa1lQQleN6Bz0BfVa58wjxkOlNFMi4HDVfcUAWW0DNk68x7bV
Bls38TNgIadtFx8tPq6rcVKdImmOaRIRFCI2AipPM3uXwMVdBhdz/r/yT7QdwEGnAM1PzIFeGGde
GEVetuT9NFQ0MIJZqHrWBkxLLOz6kByfZL39OObj63M5Oro3n+UJ6pcEbaLDpbNvtUy5vdH73qNh
Ng2JgebxA0+bmnECTfINhcNy/A==



 
 

 

 



Zprávy ze základní školy 
 

Po několikaletém snažení se naší škole podařilo získat účast v celostátní projektu 

Ajaxův zápisník. Jeho organizátorem je Policie ČR. Projekt je určen žákům druhých tříd. 

První aktivitou je návštěva policisty ve škole. K nám přijela sympatická mladá policistka, 

která s dětmi probrala možná riziková chování v různých situacích: setkání s cizím člověkem, 

chování na silnici, na horách, při nehodě atd. Každý druhák dostal „Ajaxův zápisník“, kam si 

bude v průběhu celého roku zapisovat svoje znalosti a zkušenosti. Při další návštěvě 

policistky si budou o svých zápiscích povídat a dozví se další důležité informace  

Ve středu 1. prosince vystoupila v naší škole opět po nějaké době cimbálová skupina 

Réva. I když hrají pouze na tradiční hudební nástroje, opět nám svým vystoupením dokázali, 

že i na cimbál a housle lze zahrát prakticky vše od koled přes klasiku až po Ivana Mládka. 

Program byl zaměřen na vánoční písně a koledy. Jeho součástí byly i jednoduché soutěže pro 

děti. Na závěr si všichni společně zazpívali a někteří i zatančili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pátek 3. prosince proběhla tradiční Mikulášská besídka, ve které soutěžila  

čtyřčlenná družstva žáků z druhého stupně. Mezi tím celým prvním stupněm prošel svatý 

Mikuláš i se svým doprovodem. V každé z deseti tříd přečetl z knihy hříchů ty zlobivé a 

pochválil ty, kteří se celý rok snažili být hodní. V tělocvičně se zatím zuřivě zápolilo 

v různých vědomostních i pohybových disciplínách. Vítězem se stalo družstvo 8. B. Na závěr 

dopoledne i do tělocvičny zašel Mikuláš.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letošním školním roce zaznamenaly naše florbalistky z 8. a 9. tříd velký úspěch. 

Po vítězství v okrskovém kole ve Velkém Meziříčí a okresním kole ve Žďáře nad Sázavou se 

probojovaly do krajského kola v Pelhřimově. Už cesta zasněženou Vysočinou byla 

dobrodružstvím. Bohužel po velkém nadšení ze dvou základních kol přišlo zklamání. 

V Pelhřimově se umístily na 4. místě. Přesto i tento výkon je velkým úspěchem sportu, který 

patří v naší škole k nejoblíbenějším.  

Školní parlament vyhlásil tradiční předvánoční soutěž o nejkrásnější adventní věnec. 

Celkem se ve školní kuchyňce sešlo přes dvacet věnců. Část věnců pocházela z dílny 

jednotlivců, část vyrobily celé třídní kolektivy. Porota měla před sebou hodně práce, aby 

vybrala ten nejhezčí. Nakonec zvítězil věnec Veroniky Urbánkové z 6. B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve středu 15. prosince proběhla výtvarná dílna pro prarodiče, rodiče a děti pod 

názvem Andělské tvoření. Celkem se ve výtvarném ateliéru sešlo 14 dětí s doprovodem 

maminek, babiček i sourozenců. Vyráběli andělíčky ze skleniček a z barevných plstí. 

V závěru dílny si děti umotaly svíčky z voskových plátů. K tvoření hrála krásná vánoční 

hudba, která podtrhla tu pravou sváteční atmosféru. Všichni byli velmi spokojeni. 

Každoročně se po celou adventní dobu schází celý první stupeň u vánočního stromku 

ve vestibulu školy. Společně si při kytaře zazpívají známé koledy. Na konci adventu před 

Štědrým dnem předvedou svoje pěvecké umění dědečkům a babičkám v domě 

s pečovatelskou službou a pak si zazpívají i u ozdobeného stromu před obecním úřadem. 

Letos se toto zpívání koná v úterý 21. prosince v 10 hodin dopoledne. Tímto zveme 

všechny zájemce, aby si nás přišli poslechnout. 

Na závěr roku jsou před   námi ještě sportovní soutěže ve stolním tenise a skoku 

vysokém  a třídní vánoční besídky. Všem čtenářům přejeme klidné a spokojené prožití 

vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2011. 

        Mgr. Iva Kolářová 



 

Okénko mateřské školy 
                                                                                                                   

 
 

 

                 Než byste řekli  švec, je rok za námi a na dveře klepou zase Vánoce a Nový rok. 

Ani ten letošní  nebyl jiný než  ty předchozí, alespoň u nás ve školce. 

 

I když sem tam někdo onemocněl , nebylo to tak zlé a většina dětí chodila do školky 

pravidelně. 

A ve školičce to  jelo na plné obrátky . Navštívila nás tři divadélka. Soutěžili jsme ve sběru 

kaštanů.  Kreslili a malovali jsme, zpívali si , pozorně poslouchali a hledali nové kamarády.  

V řijnu všechny děti zkontrolovala odborná logopeda a rodičům pak doporučila , jak napravit 

špatnou výslovnost. 

Začátkem prosince zase měli rodiče možnost zúčastnit se besedy s Mgr. Liškovou 

z pedagogicko-psychlogické  poradny  „o školní zralosti.“  

  

       Celý náš kolektiv připravil překvapení pro  děti . Do školky se snesl nebeský  pošťák a 

odnesl si vánoční přání od dětí.  Školka byla krásně vyzdobená, všude voněly perníčky , které 

nám napekly naše paní kuchařky a mohl přijít Mikuláš s andělem a přinést hodným dětem 

balíčky plné 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. Díky přispění sponzorů byla o něco bohatší než předchozí roky. 

Všem bychom chtěli  za naše děti poděkovat . 

 

 

Letošní vánoce nebudou jiné, 

než byly loni. 

Vánočka na plechu v teploučku kyne, 

cukroví vanilkou voní. 

U dárků pod stromkem sejdou se známí a přátelé- 

letošní Vánoce budou zas šťastné a veselé. 

 

 

                                          

                                                                                       za  kolektiv MŠ Měřín    Jana Janů 

 



F a r n í   o k é n k o 
 

Světlo - tma 

 

  Čím více se rozmáhá tma, tím více je svítících světel kolem nás. Používáme žárovky, zářivky, 

halogeny, abychom se posvítili na cestu, na svou práci, na sebe, nebo abychom se nebáli. Bez 

možnosti zmáčknout vypínač si život už neumíme ani představit. Ono umělé světlo jako by mělo 

vytěsnit tmu ve všech možných podobách. 

  Přáli bychom si, aby tma odešla, například trápí-li nás podlomené zdraví. Toužíme, abychom 

neměli nedostatek a nejistotu ve svém zaměstnání. Přáli bychom si méně nedorozumění a násilí ve 

vztazích mezi generacemi, především mezi našimi nejbližšími. Přejeme si šťastný domov, více 

dobrých a povzbudivých zpráv ze světa, světlou perspektivu pro všechny odstrčené a slabé. Ale 

v určitém bodě to člověk musí vzdát a přiznat si, že temnota tady existuje. Pouhým přáním ji 

neodstraníme. Jak se s tím vyrovnat? Když před ní zavřeme oči? Naopak. Tma nutí oči ještě více 

otevřít, přijmout ji, a tak dává šanci spatřit hvězdy nad námi i v sobě. Den i noc, bolest i úleva jsou 

součástí života. Procházíme jimi proto, abychom byli blíž lidem zasaženým temnotou jako my, nebo 

ještě víc. Abychom se sami stali světlem. 

  A tak hledejme v sobě a v celé naši společnosti odvahu nejrůznější odstíny temnoty rozpoznat a 

dokázat je pojmenovat. Jinými slovy, nenazývejme temnotu světlem. Nezaměňujme zlo s dobrem. Je 

velice snadné se k tomu nechat svést. Například tím, že budeme považovat nevěru za test partnerské 

tolerance, absenci lásky zamaskujeme hromadou dárků nebo co slyšíme tak často – ale co, dělají to 

všichni… je to „normální“. Cestou ven je přestat říkat, že je to v pořádku. Odmítneme-li pojmenovat 

temnotu, jsme jejími zajatci. Najdeme-li odvahu před ní otevřít oči, zvládneme nové svítání. 

  V adventním usebrání člověk přichází na starou moudrost, že je lepší zapálit svíčku, než si 

stěžovat na tmu. Budeme sice zápolit se svými chybami, slabostmi a neschopnostmi. Ale bude nás 

provázet naděje, že světlo je silnější  než tma. 

  Přeji nám všem, ať nás zbytkem Adventu a Vánocemi provází a naplňuje světlo Kristova 

příchodu. 

 

 

                                                            P. Blažej Hejtmánek, farář 

 

Z KALENDÁŘE FARNOSTI 

 
24.12.2010   Štědrý den 

25.12.2010   SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek 

26.12.2010   Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

01.01.2011   SLAVNOST MATKY BOŹÍ PANNY MARIE – zasvěcený svátek 

06.01.2011   SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 

09.01.2011   Svátek Křtu Páně  - končí doba vánoční 

 

MATRIKY VYPRAVUJÍ 

                                       
KŘTY 

Šimon Bradáč z Kolína                                              31.10.2010 
Anna Marie Chalupová z Měřína                               05.12.2010 
Jindřich Josef Urban z Měřína                                   05.12.2010 
Alena Jana Urbanová z Měřína                                 05.12.2010 
Šarlota Anna Klobásová z Měřína                             12.12.2010 
Tobiáš František Vaněk z Pavlínova                         12.12.2010 
 
 
 

 



POHŘBY 

 
Hermína Lázničková z Měřína           *1908               03.11.2010 
Miroslava Švecová z Měřína              *1921               06.11.2010 
František Klíma z Měřína                   *1933               19.11.2010 
Marie Běhalová z Černé                     *1915               03.12.2010 

 
 

Krátké zprávy 

 

 Stalo se již milou tradicí, že skauti rozvážejí před Vánocemi po mnoha zemích světa symbol 

pokoje a lásky – světlo slavnostně zažehnuté v Betlémě. I letos k nám bude přivezeno toto světlo 

z Betléma a  vy si můžete pro ně přicházet po celý Štědrý den do našeho farního kostela. 

 V neděli 26.12.2010 na svátek Svaté Rodiny proběhne při obou  bohoslužbách obnova 

manželských slibů. K této obnově zveme všechny manžele. 

 V neděli 26.12.2010 si Vás dovolují děti a mládež z Kolpinga pozvat na Vánoční besídku 

pod názvem „Stalo se v Betlémě“. Začátek je v 15.00 v kostele sv. Jana Křtitele. 

 Ve středu 05.01.2011 při vigilii slavnosti Zjevení Páně (lidově Tří králů) bude při mši sv. 

17.30 žehnána voda, kadidlo a křída. 

Zpověď před Vánocemi 

  
Úterý 21. 12. 13.00 – 18.00  cizí zpovědníci 

Středa 22. 12. 16.00 – 17.30   
 

  

 

Bohoslužby o Vánocích 

  

    Měřín 

Štědrý den 24. 12. 22.00 

Slavnost Narození Páně 25. 12. 8.00 ; 10.30 

Svátek sv. Rodiny 26. 12. 8.00 ; 10.30 

Svátek sv.Jana, apoštola   
a evangelisty 

27. 12. 
7.00 

Svátek sv. Mláďátek, 
mučedníků 

28 .12. 
7.00 

Středa v oktávu vánočním 29 .12. 17.30 

Čtvrtek v oktávu vánočním 30. 12. 7.00 

Pátek – děkovná mše sv. 31. 12. 16.00 

Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie 

01. 01. 
8.00 ; 10.30 

Vigilie slavnosti Zjevení 
Páně 

05. 01. 
17.30 

Slavnost Zjevení Páně 06.01. 7.00 

 

  



 
 

  
Křesťanské vánoce jsou radostnou oslavou narození Ježíše Krista.V 

něm je pramen světla naděje, 

který dává hodnotu našemu životu 

a vítězí nad tmou jakékoliv lidské beznaděje. 

 

Radost a život ve světle této naděje nejen o Vánocích 

přejí 

 

  P. Blažej Hejtmánek                            P. František Hrůza 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Adventní koncert – poděkování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27. listopadu se v Měříně uskutečnil adventní koncert s přední bluegrassovou 

hudební skupinou RELIÉF. Skupina podtrhla atmosféru začínajícího adventu 

vánočními koledami Adama Michny z Otradovic, anglickými gospely i 

vícehlasými vokály zpívanými a capella. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat skupině, která si ve svém náročném 

programu našla čas na vystoupení v Měříně, všem, kteří se podíleli na organizaci 

koncertu i dárcům, kteří přispěli svým vstupným na opravu místní fary. 

Příští rok v adventu navštíví Měřín skupina Spirituál kvintet. Jejich koncert se 

uskuteční 3.prosince 2011. Již dnes jste tedy srdečně zváni. 

 

          Karel Pacal 

 
 

 

 

Vánoční besídka – pozvánka 
 

 

Zveme Vás na „Vánoční besídku“, která se uskuteční v neděli 

26.prosince v kostele sv.Jana Křtitele v 15.00 hodin odpoledne. 

Vystupují děti a mládež z Kolpinga 



 

 

 

 
 

 

 



 
Výsledky TJ Jiskra Měřín  po podzimní části sezóny 2010/11 

Muži  A 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 

 1. Štěpánov nad S. 13 9 0 4 40: 23 27 ( 9) 

 2. Žďár nad S. B 13 7 4 2 25: 16 25 ( 7) 

 3. Herálec (ZR) 13 7 0 6 33: 27 21 ( 0) 

 4. Vrchovina B 13 7 0 6 14: 21 21 ( 0) 

 5. Měřín 13 6 2 5 27: 20 20 ( 2) 

 6. Křižanov 13 6 2 5 24: 27 20 ( 2) 

 7. Rozsochy 13 5 4 4 21: 17 19 ( 1) 

 8. Želetava 13 6 1 6 24: 26 19 ( -2) 

 9. Mohelno 13 6 1 6 21: 24 19 ( -2) 

 10. Jakubov 13 5 2 6 22: 18 17 ( -4) 

 11. Borovina-Opatov 13 5 2 6 24: 27 17 ( -1) 

 12. Studenec 13 5 1 7 25: 24 16 ( -2) 

 13. Bítovčice 13 3 2 8 17: 33 11 (-10) 

 14. Šebkovice 13 3 1 9 17: 31 10 (-11) 

Muži  B 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 

 1. Hamry 13 10 1 2 55: 17 31 ( 13) 

 2. Počítky 13 10 1 2 45: 20 31 ( 10) 

 3. Moravec 13 9 1 3 46: 18 28 ( 7) 

 4. Pohledec 13 9 0 4 45: 21 27 ( 6) 

 5. Bohdalec 13 7 2 4 36: 20 23 ( 8) 

 6. Rožná 13 6 2 5 35: 28 20 ( 2) 

 7. Křižanov B 13 5 1 7 20: 24 16 ( -5) 

 8. Měřín B 13 4 4 5 21: 27 16 ( -5) 

 9. Radostín 13 5 0 8 27: 41 15 ( -6) 

 10. Jimramov 13 4 2 7 23: 32 14 ( -7) 

 11. Strážek 13 4 1 8 13: 39 13 ( -5) 

 12. Štěpánov B 13 3 2 8 18: 35 11 (-10) 

 13. D. Heřmanice 13 3 1 9 13: 40 10 ( -8) 

 14. Jabloňov 13 3 0 10 22: 57 9 ( -9) 

 
Dorost 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 
 1. V.Beranov 13 11 2 0 89: 14 35 ( 14) 

 2. Ždírec nad D. 13 9 2 2 41: 19 29 ( 11) 

 3. Luka nad J. 13 9 0 4 48: 21 27 ( 9) 

 4. Radostín nad O. 13 7 2 4 35: 22 23 ( 5) 

 5. Přibyslav 13 6 2 5 31: 29 20 ( 2) 

 6. Ledeč nad S. 13 5 3 5 30: 36 18 ( -3) 

 7. Světlá nad S. 13 6 0 7 33: 54 18 ( -3) 

 8. Měřín 13 4 5 4 34: 32 17 ( -1) 

 9. Počátky 13 5 2 6 26: 28 17 ( -1) 

 10. Lípa 13 5 1 7 26: 30 16 ( -2) 

 11. Bohdalov 13 5 1 7 30: 36 16 ( -5) 

 12. Tis 13 5 0 8 31: 36 15 ( -6) 

 13. Štoky 13 3 0 10 20: 83 9 (-12) 

 14. Speřice 13 1 0 12 11: 45 3 (-18) 

 

Žáci 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 

 1. Bobrová 10 10 0 0 59: 7 30 ( 9) 

 2. Věchnov 10 7 1 2 28: 12 22 ( 7) 

 3. Strážek 10 6 2 2 33: 18 20 ( 5) 

 4. Jimramov 10 6 0 4 15: 23 18 ( 0) 

 5. Vrchovina B 10 5 1 4 42: 25 16 ( -2) 

 6. Nová Ves 10 5 1 4 17: 23 16 ( 4) 

 7. D. Rožínka 10 3 3 4 18: 20 12 ( 0) 

 8. Křižanov 10 2 4 4 20: 20 10 ( -5) 

 9. Jívoví 10 2 1 7 8: 42 7 ( -8) 

 10. Měřín 10 2 0 8 9: 36 6 ( -3) 

 11. Štěpánov 10 0 1 9 13: 36 1 (-14) 



I n z e r c e : 

 

 
„Již 18 let na realitním trhu!“ 

Náměstí 4, Velké Meziříčí 

e-mail: reality.vysocina@cbox.cz 

www.realityvysocina.eu 

mobil: 777 636 157 

* zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí 

* vyhotovení znaleckých posudků o ceně nemovitostí  

(pro dědické řízení, daň z převodu nemovitostí na FÚ) 

* stanovení tržní ceny; poradenství; právní servis; inzerce 

* vypracování všech druhů smluv (kupní, darovací, ...) 

 

Z naší nabídky na prodej vybíráme: 

zděný i panelový byt 3+1 ve VM (výrazné slevy); chatu se zahradou ve VM; 

chatu na Letné ve VM; rod. domy v Jabloňově u VM a H. Borech; výrobní areál 

v Uhřínově a Třebíči; st. pozemky ve VM, Křižanově a Jabloňově; 

 pozemek na stavbu chaty ve VM; halu ve VM. 

Z naší nabídky na pronájem vybíráme: 

kanceláře ve Vel. Meziříčí 
 


