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Vážení spoluobčané, 

 

vánoce se blíží. Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy skončí škola, a ty nejmenší se ptají, 

kolikrát se ještě vyspí, než přijde Ježíšek, mnozí dospělí říkají: „Už aby bylo po svátcích, to zase bude 

blázinec.“ Mluví tak hlavně ženy, protože na nich spočine velká práce s přípravou svátků, zatímco 

muži to mají v těchto chvílích většinou trochu jednodušší. Velmi snadno totiž podléhají pokušení, že 

adventní čas je dobou rozjímání a očekávání příchodu svátečních dnů. 

Svátky jsou dny, kdy se můžeme a máme věnovat tomu, na co jindy nemáme čas. Ne nadarmo 

jsou blížící se vánoční dny považovány za svátky rodinné a nejkrásněji je prožíváme v době, kdy se 

děti ještě drží doma. Žijeme totiž ve shonu. Nepřijde nám to nejen divné, ale čím dál víc to 

považujeme již za nezbytnou každodenní samozřejmost. Trvale něco nestíháme, něco nám utíká, mizí 

mezi prsty. Než se otočíme, vyzdobené obchody, vánoční melodie a adventní pořady nás jasně 

upozorní, že další rok se blíží ke svému konci. Spolu s neúprosně ubíhajícími prosincovými dny se 

naše myšlenky začínají stále více stáčet k domovu. 

V těchto dnech jsme prožívali a prožíváme dobu adventu, která by podle starých církevních 

tradic měla být dobou očekávání a naděje.  V této době bychom se také měli zamýšlet nad tím, co se 

v končícím roce odehrálo, co se nám povedlo a co bude potřeba v roce příštím vylepšit či napravit. 

Moc bych si přál, aby pokud možno co nejvíce z Vás při tomto bilancování mělo příjemný pocit, že 

uplynulý rok byl rokem úspěšným. A pravě těm, kteří takto rok 2011 zhodnotit nemohou, by měla 

pomáhat adventní naděje, že to dobré je čeká v roce 2012. 

 

Jménem vedení městyse Měřína a zaměstnanců bychom Vám chtěli popřát do nového roku 

pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, rodinné, osobní i pracovní pohody a vzájemného porozumění. 

Věříme, že pro naši obec bude rok 2012 rokem úspěšným, všem se bude dařit naplňovat svá přání 

a předsevzetí a s Vaší podporou a pomocí bude i Měřín opět o trochu blíže představám obyvatel a 

návštěvníků městečka. 

 

Ing. Jiří Servít, starosta 

 

Z P R Á V Y   Z  R A D N I C E 
 
Výpis  č. 21 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 2. 11. 2011  
1. RM schválila program jednání. 
2. RM  dle usnesení RM20-3-11 projednala návrh plánu činnosti Komise pro výstavbu a rozvoj Rady 
městyse na rok 2012. RM rozhodla předložený návrh schválit. 
Usnesení RM21-2-11   
3. RM projednala návrh nové Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému 
Ekolamp dle č.j. 887/11. Ekolamp zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr 
elektroodpadů.RM rozhodla předložený návrh smlouvy schválit. Usnesení RM21-3-11 
4. RM projednala žádost .. o odkoupení pozemku p.č. 310 v k.ú. Měřín dle č.j. 895/11. 
RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje. Žádost bude předložena na jednání ZM po uplynutí zákonné 
doby od zveřejnění. Usnesení RM21-4-11 
5. RM projednala žádost .. o zařazení pozemku p.č. 1672 v k.ú. Měřín do územního plánu městyse pro 
výstavbu rodinných domů dle č.j. 888/11. RM rozhodla žádost včetně přílohy předat zpracovateli 
územního plánu Městskému úřadu Velké Meziříčí. Žádost bude projednávána v rámci veřejného 
projednávání Návrhu ÚP Měřín. Usnesení RM21-5-11 
6. RM na základě podnětů při projednávání návrhu rozpočtu městyse pro rok 2012 rozhodla požádat 
Úřad městyse o předložení podkladů pro úpravu výše nájemného nebytových prostor v majetku 
městyse a dále bytů v DPS. Usnesení RM21-6-11 



7. RM rozhodla jmenovat členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a komise pro výběrové 
řízení na zhotovitele akce Měřín, lokalita Balinka – I. etapa – inženýrské sítě a komunikace pro 
výstavbu RD: 
Komise pro otevírání obálek: Jindřich Rada, Ing, Kalábová, Ivo Horák a náhradníci Ing. Petr Leopold, 
Ing. Mrkos, Vojtěch Horák 
Komise pro výběr zhotovitele: Jindřich Rada, Ing, Kalábová, Ivo Horák, Ivo Rohovský, JUDr. Karel 
Dvořák a náhradníci Ing. Petr Leopold, Ing. Mrkos, Vojtěch Horák, Ing. Jiří Servít, Karel Pacal . 
Usnesení RM21-7-11 
8. RM rozhodla schválit Zadávací dokumentaci a Návrh smlouvy o dílo pro výběrové řízení na 
zhotovitele akce Měřín, lokalita Balinka – I. etapa – inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD dle 
č.919/11 Usnesení RM21-8-11  
9. RM rozhodla schválit nákup nového počítače do kanceláře starosty . Stávající počítač bude po 
opravě umístěn v knihovně pro veřejný internet. Usnesení RM21-9-11 
10. RM projednala žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na přípojku elektro .. na ulici 
Brněnská dle č.j. 909/11. RM rozhodla s umístěním přípojky souhlasit. Usnesení RM21-10-11 
11. RM vzala na vědomí informaci o poskytnutí podkladů pro zpracování nabídky na svoz a likvidaci 
odpadů z městyse firmou Sita. Usnesení RM 21-11-11 
12. RM  vzala na vědomí žádost o schválení přijetí věcného a finančního daru pro příspěvkovou 
organizaci Městyse – MŠ Měřín. RM s přijetím darů souhlasí. Usnesení RM21-12-11 
13. RM rozhodla pověřit starostu městyse zajištěním vypracování projektové dokumentace k záměru 
přestavby budovy č.p. 101 v k.ú. Měřín na objekt chráněného bydlení.  
Usnesení RM21-13-1 

 
Výpis č. 22 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 16. 11. 2011 
1. RM schválila program jednání. 
2. RM projednala žádost .. o pronájem části pozemku p.č. 1286 v k.ú. Měřín dle usnesení RM20-11-
11. RM rozhodla pronajmout část výše uvedeného pozemku o výměře 12 m2 pro uskladnění 
palivového dříví na dobu do 31.3. 2012. Usnesení RM22-2-11 
 
3. RM projednala současnou výši nájemného v nebytových prostorách a v bytech DPS v majetku 
městyse dle usnesení RM21-6-11. RM rozhodla navýšit nájemné v nebytových prostorách o 20% a 
nájemné v bytech DPS sjednotit na výši ostatních bytů v majetku městyse,  tj. měsíčně 21,20 Kč za 
m2. Ukládá úřadu městyse vypracovat dodatky nájemních smluv. 
Usnesení RM22-3-11 
4. RM projednala návrh smlouvy o závazku veřejné služby s ICOM transport na dopravní obslužnost 
pro rok 2012 dle č.j. 925/11. Rozsah služby a cena přepravního výkonu se v porovnání s rokem 2011 
nemění. Potřebná finanční částka je v návrhu rozpočtu městyse pro rok 2012. Rozpočet bude 
předložen k projednání a schválení na ZM 14.12. 2011. 
Usnesení RM22-4-11 
5. RM projednala návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení el. 
přípojky na pozemcích p.č. 178/1 a 187/3 v k.ú. Měřín dle č.j.912/11. RM rozhodla s návrhem 
souhlasit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM22-5-11    
6. RM projednala žádost .. o zaměstnání na veřejně prospěšných pracech dle č.j. 923/11. V současné 
době není žádné volné místo. Žádost bude zařazena do seznamu uchazečů o zaměstnání. Usnesení 
RM22-6-11 
7. RM projednala nabídky na projektovou dokumentaci záměru přestavby budovy č. 101 na objekt 
chráněného bydlení dle usnesení RM21-13-11.  
Nabídka ATIKA č.j. 939/11 
Nabídka Ing. David Urbánek č.j. 940/11 
Nabídka Ing. Lukáš Hrubý č.j. 948/11 



RM rozhodla sdělit předkladatelům nabídek, že s ohledem na to, že akce nebude realizována, 
nevyužije žádnou z nabídek. RM rozhodla objednat pouze projekt demolice u Ing. Davida Urbánka dle 
předložené nabídky. Usnesení RM22-7-11 
8. RM vzala na vědomí Zprávu o výsledku kontroly pojistného na veřejné zdravotní pojištění se 
závěrem bez závad dle č.j.922/11. Usnesení RM22-8-11  
9. RM projednala návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení el. 
přípojky na pozemku p.č. 264 v k.ú. Měřín dle č.j. 950/11. RM rozhodla s návrhem souhlasit a 
pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM22-9-11 
10. RM rozhodla schválit směrnici č. 5-2/2011 k provádění inventarizace majetku a závazků městyse 
včetně přílohy č. 1 – Plán inventur na rok 2011. Usnesení RM22-10-11 
11. RM vzala na vědomí zprávu z kontrolního dne stavby kanalizace ulice Poštovní, Zahradní a Za 
Hřbitovem, konaného dne 11.11.2011. Tohoto kontrolního dne se mimo zástupců investora a 
dodavatele zúčastnil i zástupce kontrolního výboru a zástupce komise pro výstavbu a rozvoj. Další 
jednání proběhne 21.11.2011. Usnesení RM22-11-11 
 

 
 
 Výpis č. 23 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 7. 12. 2011  
 
1. RM schválila program jednání. 
2. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti a schválit nabytí pozemků od Kraje Vysočina do 
vlastnictví městyse Měřín p.č. 1370/2 (chodník na Jihlavské) dále p. č. 1370/5 a 1370/6 (chodník a 
přilehlý pozemek na Brněnské) vše v k.ú. Měřín. Usnesení RM23-2-118.  
3. RM projednala náklady na úhradu tisku „Turistického průvodce Měřínskem“ v počtu 1000 ks za 
15000,- Kč. Komise kulturních a veřejných aktivit RM vydání průvodce doporučuje. RM rozhodla 
souhlasit s úhradou nákladů Usnesení RM23-3-11 
4. RM rozhodla schválit Dohodu o ukončení nájmu mezi AGRO – Měřín, a.s. a městysem na pozemky 
p.č. 131/1 a 131/4 (ostatní plocha) v k.ú. Pustina u Měřína dle č.j. 967/11. 
Usnesení RM23-4-11 
5. RM projednala žádost občanského sdružení Rybníkáři a přátelé o příspěvek 40000,- Kč na konání 
tradičního Živého Betlému v prosinci 2011 dle č.j. 968/11. RM doporučuje ZM zařadit  požadovanou 
finanční částku do rozpočtového opatření roku 2011. Usnesení RM23-5-11 
6. RM projednala žádost obč. sdružení Rybníkáři a přátelé o příspěvek 40000,- Kč na konání 
tradičního Živého Betlému v prosinci 2012 dle č.j. 969/11. RM rozhodla projednat žádost při 
schvalování rozpočtu roku 2012. Usnesení RM23-6-11 
7. RM projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu 
na pozemky p.č. 187/2, 1311/4, 178/1, 187/3, 1294/1 (Měřín – přeložka VN) dle č.j.972/11. RM 
rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM23-7-11 
8. RM projednala návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky p.č. 
178/1 a 187/3  dle č.j. 973/11. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení 
RM23-8-11 
9. RM rozhodla schválit odměnu.. ředitelce MŠ. 
Usnesení RM23-9-11 
10. RM projednala žádost .. o změnu v návrhu územního plánu městyse dle č.j. 984/11. RM rozhodla 
žádost předat zpracovateli územního plánu a sdělit žadateli, že v současné době je možné veškeré 
změny projednávat při veřejném projednávání návrhu územního plánu. 
Usnesení RM23-10-11 
11. RM vzala na vědomí zprávu o rozsudku Krajského soudu v Brně ve věci odvolání městyse Měřín na 
opatrovnictví …. . 
Usnesení RM23-11-11  



12. RM projednala návrh smlouvy o zpracování projektu povrchu komunikací na ul. Poštovní, 
Zahradní a Za Hřbitovem a návrhu vjezdů a chodníku na Náměstí od č.p. 114 po č.p.127 s Ing. Leošem 
Pohankou dle č.j. 1012/11. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení 
RM23-12-11 
13. RM projednala žádost … o prodloužení pronájmu reklamní plochy na budově Hasičské zbrojnice 
dle č.j. 993/11. RM rozhodla záměr pronájmu zveřejnit. Usnesení RM23-13-11 
 
14. RM rozhodla souhlasit s přijetím sponzorského daru Mateřské škole Měřín od společnosti Lidl ČR 
v.o.s. Stránecká Zhoř k Mikulášské nadílce pro děti dle č.j.995/11. 
Usnesení RM23-14-11 
 
15. RM projednala žádost … o pronájem pozemku k umístění prodejního stánku točené zmrzliny dle 
č.j. 1010/11. RM rozhodla sdělit žadateli, že podobným pozemkem městys Měřín nedisponuje. 
Usnesení RM23-15-11 
 
16. RM projednala žádost Školy umění Měřín o finanční příspěvek ve výši 20000,- Kč dle č.j. 986/11. 
RM rozhodla projednat žádost při schvalování rozpočtu roku 2012. 
Usnesení RM23-16-11 
 
17. RM projednala žádost Centra pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, pracoviště Žďár n.S. na rok 
2012 dle č.j. 999/11. RM rozhodla nedoporučit zařazení žádosti do rozpočtu roku 2012. Usnesení 
RM23-17-11 
 
18. RM projednala žádost Oblastní charity Žďár n. S. o příspěvek na provoz denního stacionáře a 
osobní asistence pro rok 2012 dle č.j. 1000/11. Služeb využívají dvě osoby z Měřína. RM rozhodla 
poskytnout příspěvek ve výši 8.000,-Kč. Usnesení RM23-18-11 
19. RM projednala žádost Občanské poradny Žďár n. S. o finanční příspěvek na provoz roku 2012 dle 
č.j. 1011/11. RM rozhodla nedoporučit zařazení žádosti do rozpočtu roku 2012.  
Usnesení RM23-19-11 
 
20. RM rozhodla schválit směrnici pro odepisování dlouhodobého majetku č 17 včetně příloh a 
odpisový plán karet majetku. Usnesení RM23-20-11 
 
21. RM projednala Nabídku zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství od firmy SITA CZ 
a.s. dle č.j. 1009/11 a nabídku Technických služeb VM s.r.o. dle č.j. 1017/11. RM rozhodla uzavřít 
smlouvu na svoz komunálního odpadu se společností Technické služby VM s.r.o. Usnesení RM23-21-
11 
 
22. RM projednala žádost Kolpingovy rodiny Měřín o finanční příspěvek na činnost v roce 2012 ve výši 
30000,- Kč. RM rozhodla projednat žádost při schvalování rozpočtu roku 2012. 
Usnesení RM23-22-11 
 
23. RM projednala žádost o příspěvek na sportovní činnost hokejového družstva Měřín v roce 2011 
na pronájem ledové plochy ve Velkém Meziříčí ve výši 15000,- Kč dle č.j. 954/11. RM rozhodla žádosti 
nevyhovět. Usnesení RM23-23-11 
 
24. RM projednala návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích 
p.č. 29/1 a 30/2 v k.ú. Pustina u Měřína .. dle č.j.1014/11. RM rozhodla s návrhem souhlasit a 
pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM23-24-11 
 
25. RM rozhodla schválit nákup pozorností pro děti při „Zpívání u stromečku“ 21.12. 2011 ve výši 
4000,- Kč. Usnesení RM23-25-11 



 
26. RM projednala Protokol z jednání výběrové komise na zhotovitele akce Měřín, lokalita Balinka – I. 
etapa – inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD. RM na základě doporučení výběrové komise 
rozhodla vybrat zhotovitelem firmu Content s.r.o. Velké Meziříčí. Usnesení RM23-25-11 
 
 
 

USNESENÍ č.    6/ 2011 
ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍNA, KONANÉHO DNE 14.12. 2011 

 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍNA : 
 
I.SCHVALUJE 
 
1.   Zprávu finančního výboru. 
2.   Zprávu kontrolního výboru. 
3.   Rozpočtové opatření č.7/2011 ze dne 6.12.2011 ve výši 425.114,- Kč. 
 4.  Rozpočet městyse Měřín na rok 2012. 
 5.  Rozpočtový výhled 2013-2015 
 6.  Dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 14.12.2011 – ZŠ Měřín 
      Smlouvu o výpůjče mezi městysem Měřín a ZŠ Měřín ze 14.12.2011 – ZŠ Měřín 
       Dodatek č.1 smlouvy o výpůjče ze dne 1.1.2003 – zprac.14.12.2011 – MŠ Měřín 
      Smlouvu o výpůjče mezi městysem Měřín a MŠ Měřín ze dne 14.12.2011. – MŠ Měířn 
 7.  Prodej pozemku p.č. 310 v k.ú. Měřín. 
 8.  Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 1370/2 k.ú. Měřín a p.č.1370/5, 1370/6, 1370/7,  
       1370/8 k.ú. Měřín do vlastnictví městyse Měřín. 
 9.  Smlouvu o dopravní obslužnosti s ICOM Transport. 
 
II. POVĚŘUJE 
  

1. Starostu jednáním o ceně pozemku pod trafostanici VN v lokalitě Balinka 
 se společností E.ON. 
 
III. ZPLNOMOCŇUJE 
 

1. Starostu k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 2011 v příjmech i výdajích. 
 
 
IV .BERE NA VĚDOMÍ   
 

1. Informace z jednání rady městyse. 
 
V. NESCHVALUJE 
 

1. Prodej akcií České spořitelny. 
 
 
 Ivo Rohovský      Ing. Jiří Servít 

místostarosta v.r.     starosta  v.r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Upozornění Finančního úřadu ve Velkém Meziříčí pro poplatníky daně z nemovitostí 

 
Upozorňujeme, že dnem 31.1.2012 končí zákonná lhůta pro podání daňového přiznání k dani 
z nemovitosti na rok 2012. 

 
Za nepodání nebo opožděné podání daňového přiznání vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 0,05 
% z vyměřené daně, nejméně však 500 Kč. Správce daně přitom nemá při stanovení daně možnost 
zohlednit snížením či neuplatněním pokuty případné závažné důvody opožděného podání daňového 
přiznání. 
 
Povinnost přiznat daň má poplatník jestliže dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke 
změně okolností rozhodných pro vyměření daně. 
Jedná se například o tyto změny:  
- změna v osobě poplatníka - došlo k převodu nebo přechodu vlastnických práv k nemovitosti 
(zdědil, koupil, směnil, prodal, daroval či dostal darem…),  
- změna ceny nemovitosti - týká se lesů a rybníků, pokud byla přiznaná daň spočítána z ceny 
nemovitosti a novelizací oceňovacího předpisu se změnil způsob výpočtu a tím i cena nemovitosti, 
-  změna druhu pozemku ( např. při zahájení stavby změna pozemku na stavební ),  
- změna v užívání stavby,  
- nástavba či přístavba – zvýšení  o další nadzemní podlaží či zvýšení půdorysu stavby…  
- změna parcelních čísel nebo výměry pozemků např. při obnově katastrálních operátů digitalizací 
katastrálních map nebo pozemkovými úpravami, rozdělením či sloučením pozemků na základě 
geometrických plánů… 
 
Obnova katastrálního operátu novým mapováním na digitální katastrální mapu byla v roce 2011 
dokončena v těchto katastrálních územích: 
- Březejc 
- Mostiště u Velkého Meziříčí 
- Svařenov 
- Kochánov u Stránecké Zhoře 
- Hrbov u Velkého Meziříčí 
- Frankův Zhořec 
- část Velkého Meziříčí, současně byla překatastrována část z k.ú. Oslavice 
- částečně byla dokončena obnova kat. operátu pro katastrální území Pikárec 
- částečně byla dokončena obnova kat. operátu pro katastrální území  Uhřínov 
 
Pokud se Vás dotýkají změny na listu vlastnictví v případě obnovy katastrálního operátu je třeba 
podat do konce 31. ledna 2012 dańové přiznání. Doporučujeme přitom podat řádné daňové přiznání, 
ve kterém uvedete všechny nemovitosti podle nových údajů v listu vlastnictví. To platí především 
tam, kde je změn více. Pokud došlo k malé změně – např. u jednoho pozemku, lze podat dańové 
přiznání dílčí, kde uvedete pouze změnu.  
Současně upozorňujeme vlastníky pozemků, do obnovy katastrálního operátu vedených v katastru 
nemovitostí zjednodušeným způsobem, u kterých přiznával doposud daň z nemovitosti nájemce 
(např. zemědělský podnik), že po obnově katastrálního operátu má povinnost přiznat daň za tyto 
pozemky pouze vlastník, tedy je třeba podat přiznání i na ornou půdu či louky, které jsou někomu 
pronajaty a ve svém daňovém přiznání jste je doposud neuváděli.   
 



 Od 1. 1. 2012 nabývá účinnosti novela  zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve 

znění pozdějších předpisů, vydaná ve sbírce zákonů pod č. 212/2011 Sb.,  kterou se  podle 

ustanovení § 6 odst. 2  téhož zákona  zpevněné plochy pozemků, užívané k podnikatelské činnosti 
nebo v souvislosti s ní stávají předmětem daně  z pozemků se speciální sazbou daně. Tato sazba činí u 
pozemků   
-  sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1,00 Kč 
- pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní 
podnikatelskou činnost 5,00 Kč. 
Pokud se vás týká tato změna, jste povinni na zdaňovací období roku 2012 podat daňové přiznání, 
v němž tuto skutečnost zohledníte.  
 

Úřední hodiny pro daň z nemovitostí: 
 
PONDĚLÍ      8,00 – 17,00 
STŘEDA         8,00 – 17,00  
 

Jak na daňové přiznání: 
 
Formulář daňového přiznání lze vytisknout i ze stránek ČDS – http://cds.mfcr.cz, v části daňové 
tiskopisy. Databáze daňových tiskopisů zde obsahuje formuláře ve formátu PDF, do kterých není 
technicky možné vyplňovat údaje.  
Mezi vybrané tiskopisy daňových přiznání, u kterých je zpřístupněno jejich vyplnění prostřednictvím 
aplikace elektronické zpracování písemností (dále jen "aplikace EPO“) patří i daňové přiznání k dani 
z nemovitostí. Odkaz na aplikaci EPO je umístěn na hlavní stránce české daňové správy 
http://cds.mfcr.cz/ a ministerstva financí http://www.mfcr.cz/  (sekce "Daně a cla"). I když je 
aplikace EPO určena pro elektronické podání písemností, je možné tady uvedené daňové přiznání 
vyplnit a to s pomocí průvodce písemností a nápovědy, která je uvedena v rozsahu daňového přiznání 
(pokud s daní z nemovitostí nemáte dost zkušeností, doporučujeme pročíst nápovědu velmi pečlivě a 
postupovat podle ní). Po vyplnění písemnosti lze, namísto jejího odeslání, zvolit z nabídky "Zobrazit 
úplný opis písemnosti" a tím převést písemnost do formátu .pdf. V programu Adobe Acrobat Readeru 
pak lze písemnost prohlížet, vytisknout a použít k platnému podání u správce daně. Pozor! V tomto 
programu je možné vytvořit pouze řádné dańové přiznání (nutno vyplnit všechny nemovitosti, které 
vlastníte), nikoli dílčí (pouze na změnu). 
Potřebujete-li  radu či přímou konzultaci s příslušným správcem daně z nemovitostí v případě 
nejasností, doporučujeme vám, vzít s sebou veškeré listinné podklady (především výpis z LV, popř. 
kupní nebo darovací smlouvu, znalecký posudek, geometrický plán atd., v případě staveb pak musíte 
znát zastavěnou plochu jednotlivých staveb), aby bylo možné daňové přiznání vyplnit. Pokud 
v katastrálním území, ve kterém vlastníte nemovitosti, proběhly pozemkové úpravy, při kterých došlo 
k přečíslování či změně výměry parcel, je třeba znát již tyto nové údaje.  
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Vydávání nových typů občanských průkazů od 1.1.2012 

V důsledku novely zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, 
dojde ke dni 1.1.2012 ke změnám v systému vydávání občanských průkazů. 

Občan bude moci volit ze dvou variant, a to mezi občanským průkazem se strojově čitelnými údaji a s 

kontaktním elektronickým čipem, nebo občanským průkazem pouze se strojově čitelnými údaji. I 

nadále bude moci být občanovi v zákonem stanovených případech vydán občanský průkaz bez 

strojově čitelných údajů. Uvedená novela rovněž změní praxi při podávání žádostí o občanský průkaz. 

V současné době je možno žádost podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

nebo u matričního úřadu. Od 1.1.2012 nebude moci občan u matričního úřadu žádost o vydání 

nového typu občanského průkazu podat. O starý typ občanského průkazu je možné požádat do 14. 

prosince 2011 – pokud je žádost podána na obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle místa 

trvalého pobytu. V době od 15. prosince 2011 do 30. prosince 2011 lze vydat občanský průkaz typu 

„BLESK" s dobou platnosti 1 měsíc bez správního poplatku. Dosavadní občanské průkazy zůstávají v 
platnosti po dobu v nich uvedenou. 

V souvislosti s přechodem na nový informační systém zpracování žádostí občanských průkazů a 
cestovních dokladů bude i odstávka agendy cestovních dokladů. 

 O vydání e-pasu lze požádat nejpozději 19. prosince 2011 – pokud je žádost podána na obecním 

úřadu obce s rozšířenou působností. 

 V době od 27. prosince 2011 do 30. prosince 2011 nebudou e-pasy ani předávány. Vydání cestovních 
pasů typu „BLESK" se odstávky netýkají. 

 Nový systém bude spuštěn 2. ledna 2012.  Správní odbor MěÚ V.Meziříčí 

 

 

Měřín - ODPADY   za rok 2011     
     

Příjmy:      

Příjmy od občanů za popelnice 400,- Kč na osobu   774 800,00 Kč 

Příjmy ze zpětného odběru odpadů    10 295,00 Kč 

Příjmy  za třídění plastů,skla a papíru    240 447,50 Kč 

Příjmy od okolních obcí na likvidaci  hřbitovního odpadu   18 544,00 Kč 

Celkové příjmy     1 044 086,50 Kč 

     

Výdaje :     

Náklady na vývoz popelnic     697 696,00 Kč 

Odpad ze sběrného dvora a provoz sběrného dvora   129 982,00 Kč 

Odvoz plastů, skla a papíru     302 851,00 Kč 

Nebezpečný odpad    48 698,00 Kč 

Mezisoučet     1 179 227,00 Kč 

Odvoz kontejnerů ze hřbitova     85 232,00 Kč 

Odpad z veřejného prostranství (listí, koše aj.)   14 379,00 Kč 

Celkové náklady    1 278 838,00 Kč 

     

Obec doplácí na  odpadové hospodářství za rok 2011   234 751,50 Kč 

tj. obec dopláci na osobu a rok     120,69 Kč 

     

Přesto se vedení obce rozhodlo nezvyšovat výši poplatku za popelnice na rok 
2012 a  

 

ponechat ho  (zvlášť vzhledem ke kvalitnímu tříděníodpadu )  na částce 400,- Kč/osobu a rok. 



     

Od roku 2013 bude zdražení poplatku za odpad nevyhnutelné, i díky zvyšující se dani z přidané hodnoty . 

 
 

  
 

  

Okénko mateřské školky 
 
 

„ Svět zachumlá se do deky , vše ztichne, zatají dech, 
vločky svými doteky pohladí nás po vlasech. 

A na štědrý den vzrušení v našich očích bude hrát. 
Ať naplní se všechny sny- to je to nejhezčí - co můžem si přát .“ 

 
 

Od září uplynuly již 4 měsíce, co některé děti poprvé, jiné  jako  dobří kamarádi  nastoupily do 
mateřské školy.  Po slzičkách  už není ani vidu ani slechu.  Za tu dobu k nám přijela  tři divadélka 
s pohádkami O princezně na hrášku, o krtečkovi, Cesta do Betléma. 
Soutěžili jsme ve sbírání kaštanů  -  celkem jich bylo  1400 kg a tři  nejlepší sběrači nasbírali každý přes 
100 kg. Všichni, kteří se zapojili, dostali sladkou odměnu a pochvalu od pana hajného za pomoc  
zvířátkům. 
Začátkem prosince k nám přišel Mikuláš s andělem a  protože máme ve školce samé šikulky, nebyli 
čerti vůbec potřeba. A nadílka byla díky sponzorům i v letošním roce opravdu velká. To bylo radosti a 
uhlí nebylo v žádném balíčku. 
 
Doba před vánocemi, je asi nejkrásnější  období ve školce . Těšení  se na překvapení pod vánočním 
stromečkem  je cítit na každém kroku.  Všechno se zdobí, třpytí,  koledy a básničky je slyšet  z každé 
třídy.  A jak se říká v jedné z nich  …i Ti malí nezbedové promění se v andílky, tak je vidět na dětech, 
jak se snaží být co nejhodnější .   Do školky se  zastavil i nebeský pošťák a  vyzvedl si všechny dopisy 
s přáníčky dětí.  I v letošním roce, díky dalšímu ze sponzorů  bude  pod stromečky v každé třídě  
pěkná hromada dárků. 
Chtěla bych tímto všem, kteří nám  pomáhají  dělat radost nejmenším moc poděkovat za jejich  
štědrost. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Teď se ale už všichni těšíme na  Vánoce doma a tak bych jménem celého kolektivu naší školičky chtěla 
Vám všem popřát  krásné vánoce, prožité v klidu a pohodě mezi svými nejbližšími a  šťastný a 

úspěšný nový rok 2012. 
 



 
Jana Janů, řed. MŠ Měřín 

 

Zprávy ze základní školy 

I v tomto školním roce probíhají okrsková a okresní kola ve florbalu. Dne 1. listopadu se 

zúčastnili turnaje naši šesťáci a sedmáci. Turnaj se konal ve Velkém Meziříčí za hojné účasti, ale naši 

skončili až osmí, neboť se jim příliš nedařilo. Jejich starší spolužáci – osmáci a deváťáci – byli mnohem 

úspěšnější. Chlapci postoupili do okresního kola v Bystřici nad Pernštejnem. Tam však skončili až 

šestí. Dívky ve Velkém Meziříčí zvítězily a postoupily do okresního kola, kde jim medailové třetí místo 

uniklo o malý kousek. 

Dne 23. listopadu proběhla v rámci environmentální výchovy dílna pro děti z prvního stupně 

a jejich rodiče s názvem Začíná advent. Účastníci si vyrobili věneček ze zeleného chvojí. Starší děti 

pracovaly samostatně, mladší s pomocí dospělých. Na věneček si připevnily svíčky a dozdobily ho 

různými materiály a mašlemi. V závěru dílny všichni vyráběli vánoční ozdoby. I přes menší účast byla 

dílna příjemným setkáním v předvánočním čase. 

V pondělí 5. prosince navštívil naši školu Mikuláš se svým tradičním doprovodem. Všech čtyř 

rolí se velmi úspěšně zhostili žáci devátých ročníků. Na prvním stupni děti kárali i chválili a nakonec je 

obdarovali drobnou sladkostí. Na druhém stupni se místo odpoledního vyučování všichni sešli 

v tělocvičně, kde soutěžili zástupci jednotlivých tříd  ve sportovních, vědomostních i dovednostních 

disciplínách. Výsledky dopadly nerozhodně – byla dvě první a dvě třetí místa, takže muselo dojít 

k rozstřelu. Celkově zvítězila 8. A, která měla nejlepší zásahy do basketbalového koše.  

 

 

 

V úterý 13. prosince proběhla vánoční dílna pro děti a rodiče s názvem Hvězdička, Andělka a 

Zdoběnka, která byla velmi úspěšná. Zúčastnilo se jí 30 dětí a jejich rodiče, takže byli  rozděleni do 

dvou tříd. Na úvod zazpíval pan učitel Sklenář koledy, které navodily vánoční atmosféru.Výtvarné 

dílny vedly paní učitelky Hugová, Stockingerová a Kuhtreiberová. Pan učitel Sklenář se ujal přípravy 

vánočního punče. Vyráběli se voňaví andělíčci, drátkované ozdoby a výrobky z papíru. Součástí dílny 



byla také literární soutěž o nejhezčí vánoční příběh. Dílna měla velký úspěch, všichni se vánočně 

naladili koledami i punčem a strávili spolu velmi příjemné odpoledne.  

 

Soutěž o nejhezčí adventní výzdobu tradičně vyhlašuje školní parlament, který na závěr za 

pomoci některých vyučujících také provede vyhodnocení a vyhlášení ve školním rozhlase.  

Letos se do soutěže zapojilo celkem deset jednotlivců se svými výrobky. Poprvé se nejednalo 

o soutěžení pouze mezi adventními věnci, ale mohla být zařazena jakákoli vánoční výzdoba. Jako 

nejhezčí byla vyhodnocena dekorace Veroniky Urbánkové ze 7. B, která se již tradičně umisťuje na 

předních místech. Druhá byla Tereza Hladíková z 5. B a třetí Pavlína Jašová z 6. B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek 15. prosince proběhlo školní kolo soutěže ve skoku vysokém Vánoční laťka, jeho 

vítězové postoupí do okrskového kola ve Velkém Meziříčí. Bohužel výsledky soutěže byly známy až po 

uzávěrce tohoto čísla.  

V úterý 20. prosince navštíví žáci 2. tříd místní Penzion s pečovatelskou službou, kde v 10.00 

hodin zazpívají jeho obyvatelům. Další zpívání proběhne hned následující den ve středu 21. prosince 

v 10.00 hodin u vánočního stromku před obecním úřadem. 

Závěrem bychom chtěli všem občanům popřát klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, 

zdraví a spokojenosti v novém roce 2012. 

       Mgr. Iva Kolářová 
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UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE :   27. února 2012 

FARNÍ   OKÉNKO 
 

Ježíš Kristus přichází proto, aby nás osvobozoval od zla, které máme v sobě, i od zla, které 

přichází zvenku. 

Aby posílil všechno, co je v nás dobré, a my se tak stávali jeho slávou. 

Aby potěšil všechny nešťastné a dal jim novou naději. 

Aby nás vyvedl ze všech špatných závislostí, do kterých jsme se dostali, a aby nám odpustil 

naše selhání. 

Aby se nám dal nalézt jako ten, který chce naše dobro. 

Aby nám dal zakusit radost stát se jako on obdarováním druhých. 

Ježíš Kristus přišel, aby nás ujistil, že nás má Bůh rád, 

že u něho – na rozdíl od nás lidí – neexistuje nikdo odstrčený, osamocený, nemilovaný… 

A to je vlastně důvod vánoční radosti a kořen téměř všech věcí, které se o Vánocích staly 

zvykem a tradicí. 

Ať Pán naplňuje vaše srdce. 

Za to se modlíme a k tomu Vám žehnáme. 

 

P. Blažej Hejtmánek                    P. František Hrůza 

 

 

Z KALENDÁŘE FARNOSTI 
24.12.2011   Štědrý den 

25.12.2011   SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek 

26.12.2011 Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
30.12.2011   Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

01.01.2012   SLAVNOST MATKY BOŹÍ PANNY MARIE – zasvěcený svátek 

06.01.2012   SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 

08.01.2012 Svátek Křtu Páně  - končí doba vánoční 
02.02.2012 Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice 

 

MATRIKY VYPRAVUJÍ 

                                      

KŘTY 
 

 Natálie Marie Smejkalová z Pustiny                      27.11.2011                                                      

    Monika Vaculová z Chlumku                                 27.11.2011 



POHŘBY 
 

Karel Škoda z Měřína                          *1940          19.11.2011 
Ivo Uchytil z Měřína                            *1944          28.11.2011 
Františka Krejčová z Pustiny            *1919          05.12.2011 

 

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 pátek 30.12.2011 na svátek Svaté Rodiny proběhne při večerní bohoslužbě v 18.00 obnova 
manželských slibů. K této obnově zveme všechny manžele. 

 V pondělí 26.12.2010 si Vás dovolují děti a mládež z Kolpinga pozvat na vánoční besídku. Začátek 
je v 15.00 v kostele sv. Jana Křtitele. 

 Ve pátek 06.01.2012 při slavnosti Zjevení Páně (lidově Tří králů) bude při mši sv. 18.00 žehnána 
voda, kadidlo a křída. 

 Ve čtvrtek 02.02.2011 bude při mše sv. žehnání svící.  

Bohoslužby o Vánocích 

  

    Měřín 

Štědrý den 24. 12. 22.00 

Slavnost Narození Páně 25. 12. 9.00 ; 11.00 

Svátek sv. Štěpána 26.12. 9.00 ; 11.00 

Svátek sv.Jana, apoštola   a 
evangelisty 

27. 12. 7.00 

Svátek sv. Mláďátek, 
mučedníků 

28 .12. 18.00 

Čtvrtek v oktávu vánočním 29 .12. 7.00 

Svátek sv. Rodiny 30. 12. 18.00 

Sobota – děkovná mše sv. 31. 12. 17.00 

Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie 

01. 01. 9.00 ; 11.00 

Slavnost Zjevení Páně 06.01. 18.00 

 

  

 



Zpověď před Vánocemi 

  

Úterý 20. 12. 13.00 – 18.00  cizí zpovědníci 

Středa 21. 12. 16.00 – 18.00   

 

  

 

Srdečně Vás zveme na setkání a přednášku  

 prof. PhDr. Petra  P I Ť H Y, CSc. 

na téma 

CYRILOMETODĚJSKÁ TRADICE V NAŠÍ ZEMI 

„Duchovní a kulturní identita českého národa“ 

v sobotu 07. 01.2012 v 18.30  

v zasedací místnosti obecního úřadu v Měříně 

 
V 16.00 bude prof. Petr Piťha celebrovat mši sv. první mariánské soboty v Netíně. 

Životopis 

Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., (* 26. března 1938, Praha) je český katolický kněz, bohemista a 

lingvista. V letech 1992-1994 zastával post ministra školství v první vládě Václava Klause, kam byl 

delegován coby nestraník Křesťansko - demokratickou stranou. Je autorem řady odborných a 

populárně naučných knih z oblasti výchovy, učení a lingvistiky a jedním ze zakladatelů české 

matematické lingvistiky. Mimo to sepsal řadu životopisů významných osobností katolické církve, např. 

sv. J. N. Neumanna, Zdislavy z Lemberka či Jana Sarkandera. Za své dílo obdržel řadu ocenění, mimo 

jiné New Europe Prize a Komenského medaili UNESCO. V letech 1957-1966 vystudoval český jazyk, 

obecnou lingvistiku a historii na FF UK. Taktéž vystudoval katolickou teologii, na kněze byl tajně 

vysvěcen roku 1969 v Nizozemsku pro diecézi Breda. Působil na MFF UK a přednášel na brněnské 

univerzitě. Začátkem 70. let 20. století působil v Leidenu. Od roku 1990 byl vedoucím katedry občanské 

výchovy na PedF UK. V roce 1991 se stal docentem a o rok později profesorem. Spolu s P. Sgallem, J. 

Panevovou a E. Hajičovou se zasloužil o zrod oboru matematická lingvistika. Za své zásluhy byl oceněn 

New Europe Prize, Komenského medailí UNESCO, cenou MŠMT a Pamětní medailí UK. Je 

historickým a kulturním poradcem společnosti Numismatika. Dne 28.10.2011 oceněn prezidentem 

republiky za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství. 

Biřmování 
“Aby někdo mohl být skutečně kmotrem, musí být biřmován.” Biřmování je samo o sobě jakousi 

“zapomenutou svátostí”. Ne že bychom na ni zapomněli, ale spíše v jejím přijetí člověk nevidí vždy na 

první pohled smysl. A právě kmotrovství jakožto typ poslání křesťana nám vysvětluje její význam. 

Biřmování je svátost, v níž dostáváme dary ke službě druhým v církvi a potažmo i mimo církev. Je to 

tedy obdarování pro druhé. V tom se naplňuje to, co nazval II. vatikánský sněm “obecným kněžstvím”. 

Každý pokřtěný a biřmovaný je “kněz” v tom obecném slova smyslu. Tedy je tím, který má podíl na 

Kristově kněžství a zprostředkovává dary druhým ať už v církvi, nebo mimo církev. Dá se dokonce říci, 

že právě v přijetí svátosti biřmování se ukazuje společenský charakter vzájemné služby a odpovědnosti 

v církvi. 

           “Biřmován má být každý pokřktěný katolík, který ještě biřmován nebyl.” Je to jednoduché a 

prosté a přitom pro mnoho lidí obtížné  rozhodnutí. V naší zemi jsou obvykle biřmováni ti, kteří již 

dovršili 15 let života a již přijali svátost křtu a eucharistie. Samotné biřmování je záležitostí biskupa 

nebo kněze, kterého biskup pověřil. Avšak než se tak stane, předchází určité uvedení do této svátosti. 

Většinou se tomu říká příprava na biřmování, která trvá zpravidla jeden nebo dva roky. 
           Ve farnosti Měřín bude od dubna 2012 probíhat také taková příprava na biřmování. Může se přihlásit 

každý, kdo je pokřtěn, přijal svátost eucharistie, dokončil základní školní docházku a ještě biřmován nebyl. 

Podle mé zkušenosti je v našich farnostech mnoho těch, kteří by měli být biřmováni. Vyzývám tedy vás, kterých 



se to týká: Neváhejte vážně usilovat o přijetí svátosti biřmování! Stačí k tomu málo. Je třeba přijít za mnou a 

říci: “Já chci být biřmován/a.” Toto prosím učiňte do konce měsíce února 2012.   

 

                                                          P. Blažej Hejtmánek 

 

 

Přehled významných akcí a poutí v roce 2012 

 

17.04.2012        Adorační den farnosti 

06.05.2012        První svaté přijímání 

20.05.2012 Poutní slavnost – Meziříčko 

20.05.2012    Poutní slavnost - Svařenov 

03.06.2012 Poutní slavnost – Geršov 
03.06.2012    Poutní slavnost – Zadní Zhořec 

10.06.2012    Slavnost Těla a Krve Páně 

17.06.2012    Poutní slavnost – Černá 

24.06.2012 Poutní slavnost – Měřín 
05.07.2012    Poutní slavnost - Kochánov 

08.07.2012 Poutní slavnost – Stránecká Zhoř 
29.07.2012    Poutní slavnost – Jersín 

05.08.2012    Poutní slavnost - Závist 

12.08.2012 Poutní slavnost – Netín 
14 – 19.08. 2012  Celostátní setkání mládeže ve Žďáru n. Sáz. 

26.08.2012    Poutní slavnost – Chlumek 

16.09.2012    Poutní slavnost – Dědkov 

23.09.2012 Poutní slavnost – Blízkov 
13.11.2012    Prosebná pouť Nový Jeruzalém v Měříně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Zdravotnictví v Měříně o vánočních svátcích : 
MUDr. Aleš Janoušek                 23.12.          neordinuje 
           27.12.                    neordinuje 
           28.12. -29.12.       7.30 – 12.00 
           30.12. –                 neordinuje 

 
MUDr. Miloslav Jánský :         23.12.   7.30 – 12.30 
          27.12.   13.00 – 16.00 
          28.-30.12.  7.30 – 12.30 

 
MUDr. Dagmar Cvaková    19.- 23.12.    ORDINACE 
      27.12. – 30.12.  DOVOLENÁ  
        - zástup MUDr. Janoušková 

 
MUDr. Zdeňka Janoušková 19. – 23.12.  DOVOLENÁ 

zástup MUDr. Cvaková 
27.12. – 30.12. ORDINACE 

********************************************************************************* 
MUDr.Vladimíra Vacková  23.12.     7.30 – 12.30 
     27.12.   12.00 – 17.00 
     28.12.   7.30 – 13.00 

29.12.   7.30 – 12.30 
     30.12.   7.30 – 12.30 

 
MUDr. Hana Krejzlová - Ordinace Měřín :     29.12.2011  – čtvrtek -   ordinuje se 
Gynekologická ordinace     
                     Od 2.1.2012 do 6.1.2012  - DOVOLENÁ  

               
Lékárna Měřín   -     23.12.  7.30 – 15.30 

      27.12. – 29.12.  7.30 – 16.30 
      30.12.                    7.30 – 15.00 

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

Úřad městyse Měřína – radnice : 
 
Od 23.12. 2011   - radnice    u z a v ř e n a   do 26.12.2011 
27.-28.12.2011   –  provoz od 7.00 do 15.00 hod. 
Od 29.12.2011 do 1.1.2011 radnice uzavřena 
 
OZNÁMENÍ:  - VÝŠE POPLATKU  ZA POPELNICE, , KT , INTERNETU A PSA 
                          ZŮSTÁVÁ V R.2012 VE STEJNÉ CENOVÉ RELACI JAKO V R.2011. 
                          V ROCE 2013 DOJDE K NÁRUSTU POPLATKU ZA ODPAD. 
 

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


                          - VÝBĚR POPLATKŮ – od středy  4.1.2012!!! 
 
 
MÍSTNÍ KNIHOVNA 
 
Od 19. prosince 2011 do 5. ledna 2012 bude místní knihovna uzavřena. 
Česká spořitelna a.s. Měřín         
     V PRACOVNÍ DNY NORMÁLNÍ PROVOZ: 
     Pondělí  8.30 – 12.30     13.30 – 17.00 
     Úterý   zavřeno 
Telefon : 956 742 540   Středa  8.30 – 12.30     13.30 – 17.00 
     Čtvrtek    13.30 – 16.00 
     Pátek  8.30 – 13.30     13.30 – 16.00  

HEZKÉ VÁNOCE VŠEM OBČANŮM NAŠEHO MĚSTYSE A OKOLÍ PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI POBOČKY 
V MĚŘÍNĚ. 

 
Česká pošta, pobočka Měřín 
   23.12.      8.00-12.00    14.00-16.30 
   24.12.-26.12.   ZAVŘENO 
   27.12.-30.12.    8.00-12.00    14.00-16.30 
 
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM A PŘEJEME SPOKOJENOST S NAŠIMI SLUŽBAMI I V ROCE 
2012. 

 
 

Otevírací doby obchodů s potravinami v období svátků 
 
Jednota – nákupní středisko 
    
24.12. - 7.00 - 11.00   31.12.- 7.00 – 12.00 
25.12. - zavřeno   1.1.    - zavřeno 
26.12. - zavřeno   2.1.    – normální provoz 
27.12. - 30.12.  6.30- 17.00    
 
 

Krásné a pohodové Vánoce a vše nejlepší do roku 2012  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.    – normální provoz   
27.12. - 30.12.  normální provoz 
 

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJxtzDFPhDAYgOG9/6O3WdoCd4cJuRgG42IcvESnppavUClQ+9Vg79fL4ub+vO/lq6VdRc8d4ES7kj4IKjmGlXY1bRqXwC/6YJ1PEFtxwJaMKYX7oti2jX2H5GZg5lYM2nuIuTD7Re91VJwNzv6PKy64vAtrvzutQlx7+FSLVhi8TlNmY5o9Ec2RCCFI/fdwsx4AWXAGQUczMrPOhcPLFd9Ox9sE0j4vcrKveSwf5dOQX+LPNedwUwqxsR/vXCMR8kxOEqw2lTSi1j0AlPwXr0hWtw==
http://www.obrazky.cz/detail?id=eJx9jEFrgzAYhu/5H+kxMWo0FqQMHYMVKzjW7jZCjBrUfZkJte2vnzvsutvzwPO+h+8cFzEWhXYjLiL8xHAYWMAF39DLXWcmr5ec7VyOBu/tntJ1XYkF5+H6ZdwIkyTqQa1RdIIelCW96f5PB0vh17SViyebIsY5YkGCxN/QzLLXjmyvTstFDUTBTI07SBlX5vUcq9uxXD7DS92dXMXLZ5/Fb3D3TV1/6PndvjSjQiwUSKSi5TyJAh62WZYGrP0BpplOoA==
http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/Eckmotive/65wun.gif


        
Veselé vánoce a šťastný nový rok přejí zaměstnanci prodejny. 

 
 
 
Masna – p. Kašpar – Nákupní středisko 
 
22.12. – čtvrtek :   6.00 – 16.30 
    P r o d e j   k a p r ů 
23.12.     pátek    :   6.00 – 16.30 
24.12. – 26.12.   :    zavřeno 
27.12.  - úterý     :   6.00 – 13.00 
28.12. – středa   :    6.00 – 12.30    13.30 – 16.30 
29.12. – čtvrtek :     6.00 – 16.30 
30.12. – pátek    :    6.00 – 16.30 
31.12. – sobota  :     6.00 – 10.00 
2.1.2012  pondělí:    zavřeno 
3.1.2012 úterý    :    inventura  

 
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM A PŘEJEME HEZKÉ VÁNOCE A SPOKOJENOST S NAŠIMI 
SLUŽBAMI I V ROCE 2012. 

 

       
Prodejna potravin – Agro - Měřín 
23.12. -      5.30 – 18.00 
24.12. –     ZAVŔENO 
25.12. -     ZAVŘENO 
26.12. -     ZAVŘENO     Děkujeme Vám všem 
27.12. - 30.12.   5.30 – 18.00     za Vaši přízeň 
31.12.                 7.00 – 10.00      a přejeme všem zákazníkům 
                   šťastný nový rok 2012. 
1.1.2011 -      ZAVŘENO 
2.1.2011 –      5.30 – 18.00 
 

 
 

 
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 

Vám přeje firma Nápoje Josef Homola 
 
 

23.12. -   7.30 – 17.00     
24.12. -   zavřeno   
25.12. -  zavřeno   
26.12. -   zavřeno     
27.12. -30.12.   7.30 – 17.00       
31.12.  –   7.30 – 10.30        
    
 

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


 
 
 
 
 
 
Josef Benda – Ovoce a zelenina 
 
23.12.  – 7.30 -16.30        
24.12. - ZAVŘENO      
25.12. - ZAVŘENO      
26.12. - ZAVŘENO    
27.12. - 30.12.   7.30-12.30  13.30-16.30 
31.12.  –7.30 – 10.00   
        
Hezké vánoce přeje prodejna Josef Benda – Ovoce a zelenina 

 
 
CUKRÁRNA – LIBUŠE RYŠÁNOVÁ – tel.: 724 914 397 
 
      
23.12.      8.00 -16.30      
Od 24.12.2010  do 2.1.2012      ZAVŘENO  
3.1.2012     8.00 – 16.30  
      
       

Přeji všem hezké Vánoce i celý nový rok 2012. 
 

 
 
VEČERKA - Náměstí 
 
24.12.   6.00   – 18.00 
25.12. – 26.12. 6.00   – 18.00 
27.12. – 30.12. 6.00   -  18.00 
31.12.   6.00   – 15.00 
1.1. 2012        6.00.  – 17.00 
 

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 2012. 

http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/Motivkugeln/Winter6.gif
http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/Motivkugeln/TMP78.gif
http://www.peppiclip.de/WiCoWeihnachten/Motivkugeln/Winter6.gif
http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyNjEELgjAYQO/+jzpufVuGBhJlUNAlCiJPMb62XDqnzlz16yuoe4d3e+/NmqQfpHwwh8qiHKrWmmQMQ6XLTrYJBHnX1VNKvfekKPqHs6irB8EnNfZ8K0+iQEm1ERfpaC8+C3KtL39VX124+h5ANHoTBxD/UiPPWnBSa3RStJgTtIZqN1upbVScvN7majPv102FMM7Wy0Maj7ojyxb7DHbZc8WrxgfA4E0EIQthgjLkDDgw9QIaiFCU
http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyFjE8PwTAcQO/9HhzbdbMaySIYEUycmsVFqu3sJ/tTVZvs0+Pg7PBu773ZPW4Hy2Awp3Uj9TCH0mkbU1Q4Z6aE1B04bLTKsXzWgGVPtqtkv2MbctNFCRLwzVz/y6343nHhKuSHHgo++N4vq7QCEWAD8qGFlQWWTUXgMVuM1yeT9urFy5Sz5BA2XX2BNed9kuhdkIml5c+stedjgyYUUT+iOfNGkaQei5QIqXoDaJdHBg==


 
 
 

 
 
 
HOSPODY A RESTAURACE 
Restaurace U Kohouta  :  23.12.2011   provoz do 15.00 hodin 
     24.12.2011 – 2.1.2012   restaurace uzavřena 
     3.1.2012     - provoz zahájen 

 
Pizzerie Caribic :   22.12.    10.30 – 18.00 
     23.12.2011 – 2.1.2012 zavřeno 

 
Non stop – Bar U Lípy : Během vánočních svátků – otevřeno 
 

ZAVŘENO pouze 31.12.2011 od 18.00 hod. do 19.00 hod. 1.1.2012. 
Normální provoz od 1.1.2012 od 19.00 hod. 

 
********************************************************************************** 
Sokolovna Měřín – hospoda : 24.12.2011 – zavřeno 
     Od 25.12. do 30.12.2011 otevřeno od 17.00 hod. 
     31.12.   – zavřeno 
     1.1.2012  – otevřeno od 17.00 hod. 
 
**********************************************************************************
* 
Hospoda U Obušku  - M.Nedomanský      
 23.12.   – od 15.00 do 24.00 
24.12.   – zavřeno 
25.-29.12.  - od 15.00 do 22.00 
30.12.   – od 15.00 do 24.00 
31.12 .   – uzavřená společnost –rezervace 737919126 
1.1.2012   - od 9.00 do 12.00   od 15.00 do 22.00 
2.1.2012           - od 15.00 do 22.00 
 

 
 
HOSPODA  U   IVOŠKA 
PROVOZNÍ DOBA OD 19.12.2011 DO 1.1.2012 
PONDĚLÍ    19. 12.    14 – 22              26. 12.    17 – 22 
ÚTERÝ        20. 12.    14 – 22               27. 12.    17 – 22 
STŘEDA      21. 12.    14 – 22              28. 12.    17 – 22 
ČTVRTEK   22. 12.    17 – 22              29. 12.    17 – 22 
PÁTEK        23. 12.    17 – 22              30. 12.     17 - 22 
SOBOTA     24. 12.    ZAVŘENO        31. 12.   ZAVŘENO 
NEDĚLE    25. 12.    17 – 22                1. 1.       17 – 22 
 

HOSPODA U IVOŠKA PŘEJE 
KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH 



A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2012 

**************************************************************** 
 
 
 
 
                                         PŘÍJEM SÁZEK 
 

PO 14 00 – 19 00 
ÚT  14 00 – 20 45 
ST  14 00 – 20 45 
ČT  14 00 – 20 45 
PA  14 00 – 20 45 
SO  17 00 – 20 45 
NE 16 00 – 19 00 

                                                V   HOSPODĚ   U   IVOŠKA 
 
DOBÍJENÍ MOBILNÍCH OPERÁTORŮ: 

   O2                      DOBÍJENÍ:                              
 

 

 
 
 

LYŽAŘSKÝ VLEK  NA ZABIJÁKU V MĚŘÍNĚ    
                                    Provozní doba vleku 2012                                                                                   
                         Po –  15.00 – 19.00 
                                                   Út –  15.00 – 19.00 
                                                   St –   15.00 – 19.00 
                                                   Čt –  15.00 – 19.00 
                                                   Pá –  15.00 – 20.00 
                                                   So –   8.30 – 12.00     13.00 – 20.00 
                                                   Ne –  8.30 – 12.00      13.00 – 17.00 
 
                                                  Provoz vleku je závislý na sněhových podmínkách                                         
                                                  Informace o provozu na tel.čísle - 724824773 

 
 

 

TJ Jiskra Měřín – oddíl kopané 

PŘÍJEM SÁZEK 
 

PO 14 00 – 19 00 

ÚT  14 00 – 20 45 

ST  14 00 – 20 45 

ČT  14 00 – 20 45 

PA  14 00 – 20 45 

SO  17 00 – 20 45 

NE 16 00 – 19 00 

 

 



přeje všem hráčům, příznivcům a sponzorům 
příjemné a klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2012. 

 

 
 

 

„Již 19 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, obecné ceny (i pro dědické řízení) 

poradenství; právní servis; inzerce 
vypracování všech druhů smluv (kupní, darovací, směnné, nájemní) 

 
Z naší nabídky na prodej vybíráme: 

rod. dům ve Frankově Zhořci (s pozemky 3902 m2) 
dům na ul. Podhradí ve Vel. Meziříčí (2,2 mil. Kč) 
stavební pozemek 1933 m2 v Olší  nad Oslavou 
zděný byt 3+1 na ul. Zámecká ve Vel. Meziříčí 

garáž na ul. Záviškova ve Vel. Meziříčí (130tis. Kč) 
dům k podnikání v centru města Vel. Meziříčí (4,5 mil. Kč) 

dům k bydlení i rekreaci v Krásněvsi u Radostína nad Oslavou 
halu v průmyslové zóně ve Vel. Meziříčí (Jidášky) 

pozemky v průmyslové zóně ve Vel. Meziříčí (za ul. Třebíčská) 
rodinný dům v Jabloňově u Vel. Meziříčí 

historický statek v Kozlově u Křižanova (2,2 mil. Kč; možnost slevy) 

 
K pronájmu nabízíme: 

byt 2+1 v rod. domě na ul.  Mírová ve Vel. Meziříčí 
bývalé průmyslové prodejny v 1. patře (Blízkov, Doubravník,  Rozsochy, Jimramov, Sněžné, 

Bobrová, Bohdalov) 
kanceláře ve Vel. Meziříčí (Náměstí,  ul. Třebíčská) 

 

 
Mgr. Hana  S k l e n á ř o v á 

advokát 
Advokátní kancelář Malá Stránka 318/1, 594 01 Velké Meziříčí 



tel. č.: 566 524 748, mobil: 608 427 313, fax:  566 520 943, 
e-mail: hsklenarova@seznam.cz 

 
Úřední hodiny - pracoviště Měřín 

budova úřadu městyse Měřín, Měřín 106 
pondělí 15,00 – 17,00 hodin 

 

mailto:hsklenarova@seznam.cz

