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EnviTec Biogas Central Europe s. r. o. – se sídlem ve Vel-
kém Meziříčí, dodavatel bioplynových elektráren a systémů 
“na klíč”, přijme do hlavního pracovního poměru:

Building-site Manager
– Stavební inženýr (Stavbyvedoucí)
Zodpovědnost za projektovou dokumentaci, zajištění licencí, 
povolení, vedení a organizace projektu a stavebního procesu, 
kontakt s dodavateli, příprava smluv, atd.

Požadavky:
– vysokoškolské vzdělání v oboru stavebnictví
– znalosti v oboru tepelných zařízení či energetiky výhodou
– znalost NJ nebo ANJ podmínkou
– zkušenosti s projektovou dokumentací
– znalost programu Autocad podmínkou
– práce s PC – Microsoft Offi ce, Outlook
– výborné organizační schopnosti
– fl exibilita, ochota dále se vzdělávat, ochota cestovat

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel.: 566 520 800 
nebo e-mailem na adresu: martina@envitec-biogas.cz,
www.envitec-biogas.cz.

DNES!
V dnešním čísle přinášíme na 
straně 4 seznam poutí na Velko-
meziříčsku v letošním roce, kte-
rý připravil zdejší římskokatolic-
ký farní úřad.

Provoz 
na městském 

úřadu 
bude omezen

Městský úřad Velké Me-
ziříčí upozorňuje, že bude 
omezen provoz na odboru 
dopravy a správním odboru 
(agendy občanských průkazů, cestovních dokladů, matriky a přestup-
ků) v období 10. až 13. 2. 2009. Důvodem je stěhování těchto odborů do 
nového objektu na náměstí. Přesnější informace sdělíme později.
Děkujeme za pochopení.                       Stanislav Rosa, tajemník MěÚ

Vyhlašují anketu o nejlepšího sportovce
města Velké Meziříčí

Opět po roce připravujeme vyhlášení ankety Sportovec města Vel-
ké Meziříčí.
Ankety se mohou zúčastnit pouze sportovci – jednotlivci či družstva – 
registrovaní za oddíl z Velkého Meziříčí a místních částí.
Logickou vyjímkou je kategorie „Odchovanci“.
Bližší informace na e-mailové adrese villertova@mestovm.cz ne-
bo 566 501 135.

-vill, md-

Plesová sezona začala
Ples města jako každoročně odstartoval taneční sezonu v našem městě. 

Konal se minulou sobotu ve velkém sále a výstavní síni Jupiter clubu. 
Zpestřením byly taneční ukázky jak profesionálních, tak zájmových sou-
borů. Zkraje večera se předvedly břišní tanečnice z velkomeziříčského 
domu dětí a mládeže, které zhruba za hodinu vystřídali odborníci z taneční 
školy Starlet Brno. Ti nabídli ukázky vrcholového tance, při nichž vynikly 
jak skvělé kostýmy, tak perfektně vytrénovaná těla. Přitažlivá byla také již 
tradičně bohatá tombola, která potěšila mnohé přítomné. Největší radost 
tentokrát udělala manželům z Laviček, kteří vyhráli první cenu – LCD 
televizor Samsung s osmdesáticentimetrovou úhlopříčkou obrazovky. 
Další výherce, Dan Raus z Velkého Meziříčí, jenž měl také šťastnou ruku 
a odnášel si přenosný MP3 přehrávač Hyundai, byl štědrý. Nenechal si ho 
pro sebe, ale velkoryse ho věnoval Dětskému středisku Březejc. K tanci 
i poslechu hrála cimbálka a místní skupina M.E.Š. Ta nezklamala věrné 
příznivce klasických tanců a zahrála skladby určené například pro čaču, 
džajv či blues a další.                                     (Pokračování na straně 3.) Velkomeziříčští nechtějí novou hazardní hru

Ministerstvo fi nancí se dotázalo vedení Velkého Meziříčí na stanovisko 
ohledně povolení nové hazardní hry ve městě. Žádost na ministerstvo si 
podal zájemce, který chce výherní hrací přístroj provozovat v Horno-
městské ulici. Radní se vyslovili zcela kategoricky proti. Jejich názor 
ovšem ministerstvo může a nemusí brát v potaz. „Jde o technické zaří-
zení, které nespadá do pravomoci naší vyhlášky o povolování výherních 
hracích přístrojů. Tohle povoluje přímo ministerstvo fi nancí. A po našich 
předchozích jednáních s ministerstvem se nás ptají pouze na naše sta-
novisko,“ vysvětlil starosta František Bradáč s tím, že vedení nesouhlasí 
s provozováním hazardních her v centru města. Ve Velkém Meziříčí jsou 
městskou vyhláškou povoleny výherní hrací přístroje pouze v okrajových 
částech, jako například U Zlatého křížku. „Věřím, že ministerstvo bude 
naše stanovisko respektovat,“ dodal Bradáč.

Velkomeziříčští se potýkají s provozováním hazardu a potažmo 
výherními hracími přístroji již od devadesátých let. Více než deset let 
platí městská vyhláška, která vymezuje tyto automaty mimo centrum 
na okraj města. Velké Meziříčí je také zakládajícím členem sdružení 
proti hazardu.                                                            Martina Strnadová

Velkomeziříčští museli dofi-
nancovat náklady na elektrickou 
energii za veřejné osvětlení či 
v hasičské zbrojnici. „Spotřebu 
elektřiny za veřejné osvětlení jsme 
špatně odhadli a dokrývali jsme ji 
částkou 255 tisíc korun. Celková 
částka za veřejné osvětlení za rok 
se dnes pohybuje kolem 1,5 až 1,6 
milionu korun. Dřív to bývalo tak 
milion sto, milion dvě sta korun,“ 
vypočítal starosta František Bra-
dáč a dodal, že stejně tak bylo 
nutno dokrýt i výdaje za spotřebu 

Civilní smuteční obřady budou ve Špitálku
Z důvodu stavebních úprav budovy pro manipulaci s rakví v obřadní 

síni na novém hřbitově na Karlově ve Velkém Meziříčí budou civilní 
obřady probíhat ve Špitálku na Komenského ulici. První obřad proběhne 
již tuto sobotu. Úpravy v budově, která je stejně jako hřbitov v majetku 
města, je naplánována v termínu od 19. ledna do zhruba konce března 
letošního roku. Lhůta stanovená na znovuotevření se může ale změnit 
v důsledku průběhu stavebních prací. Ty bude provádět zdejší fi rma 
Výtahy a půjde v ní o montáž nového mechanického zařízení, které 
bude zasahovat do vlastní obřadní síně i do místnosti výstavu. Pomocí 
hydraulického katafalku bude rakev zajíždět dolů a pak dozadu za stěnu. 
Podle sdělení ředitele technických služeb, které mají areál v pronájmu, se 
k úpravě přistoupilo z důvodu kritiky občanů. „Lidem se nelíbil způsob 
rozloučení se zesnulým, kterého pohřební auto mnohdy odvezlo kousek 
za město a pak se znovu vrátilo, protože termín kremace byl třeba na-
plánován na jiný termín. A to považovali za nedůstojné,“ upřesnil ředitel 
Mynář. Náklady jsou podle sdělení starosty města vyčísleny na téměř 
tři čtvrtě milionu korun.                                                              Iva Horká

Zdražování energií pocítila i městská pokladna
elektřiny v hasičské zbrojnici – 
částkou 200 tisíc korun. Podobná 
situace nastala i u nákladů za 
spotřebu plynu. Základní škola 
Školní žádala město o navýšení 
příspěvku na provoz zařízení o 150 
tisíc korun. Důvodem byl nárůst 
ceny zemního plynu.

V souvislosti se zdražováním 
elektrické energie je od ledna 2009 
zvýšena částka za pronájem ledové 
plochy zimního stadionu. V někte-
rých sazbách narostla o stokorunu 
za hodinu.                             -mrs-

Břišní tanečnice z místního domu dětí a mládeže zatančily na městském 
plese uplynulou sobotu.                                                     Foto: Iva Horká

DNES!

V dnešním čísle na straně 3 si 
můžete v rozhovoru s motocyklo-
vým závodníkem Ivošem Kašta-
nem přečíst o letošním Dakaru, 
který se jel v Jižní Americe.
Foto: archiv týdeníku Velkome-
ziříčsko

Jak se žije P. Janu Peňázovi ve Křtinách?
Připravujeme povídání o životě bývalého velkomeziříčského děkana 
Jana Peňáze ve Křtinách, kam byl nedávno přeložen po 18 letech působe-

ní v našem městě.
Týdeníku Velko-
meziříčsko poskytl
rozhovor u příle-
žitosti svojí sou-
k romé návštěvy 
v Borech u Velké-
ho Meziříčí, kam 
přijel na pozvání 
besedovat s tam-
ními lidmi o svojí 
pěší pouti do Cách.

Text a foto: Iva 
Horká

Lyžaři se mohou svézt na sjezdovku skibusem. Nová 
linka městské hromadné dopravy jezdí do lyžařského 
areálu na Fajtově kopci od pondělí 19. ledna 2009. Spoje 
jsou tři – ráno, odpoledne a večer – pouze ve všední 
dny. „Na počtu spojů a termínech jsme se domlouvali 
společně se zástupci dopravce a ski klubu, kteří s po-
žadavkem na autobus přišli. A právě oni nemají zájem 
o spoje o víkendech, protože tou dobou je na sjezdovce 
hodně cizích návštěvníků z jiných měst,“ vysvětluje 
starosta František Bradáč. O jarních prázdninách, které 
budou v kraji Vysočina první týden v únoru, budou 
spoje do lyžařského areálu posíleny o dva odpolední 
navíc. Autobus, jenž je označen jako SKI, vyjíždí 
z autobusového nádraží do Čechových sadů k zastávce 
u druhé základní školy. Odtud jede po Třebíčské dolů 
do centra až k další zastávce u Billy, pokračuje přes 

zastávky Zámecké schody a Novosady až na poslední 
na Bezděkově a poté už kolem gymnázia vyráží do 
lyžařského areálu na Fajťáku.

Provoz nové linky městské hromadné dopravy 
uhradí město ze své pokladny. „Odhadujeme, že skibus 
bude jezdit podle lyžařských podmínek zhruba tak dva 
měsíce. Až nebude potřeba, operativně jeho provoz 
ukončíme. Za tu dobu nás to může stát od dvaceti do 
třiceti tisíc,“ dodává starosta Bradáč s tím, že doufá, 
že tuto službu lidé uvítají a budou ji využívat. Jízdenka 
bude stát deset korun.

Jízdní řád skibusu najdete v našem týdeníku na 
straně 5, a také na internetových stránkách města 
Velké Meziříčí (www.mestovm.cz) a ski klubu 
(www.skivm.cz).

Text a foto: Martina Strnadová

Na Fajťák jezdí skibus
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OKÉNKO RADNICE

OKÉNKO PRO SPOTŘEBITELE
Spotřebitelské informační centrum

Spotřebitelské informační cent-
rum ve Velkém Meziříčí funguje již 
od poloviny září. Bezplatná porad-
na je pro zájemce otevřena každou 
středu od 14 do 16 hodin a nahra-
dila původní výjezdní poradnu, 
která byla k dispozici pouze jednou 
za čtrnáct dní. Spotřebitelům po-
radí Mgr. Michala Šťávová, jež je 

absolventkou 
právnické fa-
kulty.

Své Spotře-
bitelské informační centrum v na-
šem městě zřídilo Sdružení obrany 
spotřebitelů (SOS) jako jediné pro 
celý kraj Vysočina.

-mrs-

Zhruba sto dvacet hektarů velko-
meziříčských městských lesů bude 
následujících osm let obhospodařo-
vat Lesní společnost Jihlava. Ta lesy 
převezme do pronájmu a bude v nich 
hospodařit podle městem schválené-
ho plánu na desetileté období. Z něj 
již dva roky uplynuly a zbývá právě 
osm let. Na tuto dobu bude s jih-
lavskou lesní společností uzavřena 
smlouva o pronájmu. „Náš hospodář 
bude kontrolovat, zda plán dodržují 
– ať už se to bude týkat těžby, pěs-
tební činnosti a dalšího,“ informuje 
starosta František Bradáč.

Velkomeziříčští také zvažova-
li navýšení pojištění městských 

lesů. Ty jsou nyní pojištěny pouze 
proti požáru a mohly by být i proti 
vichřici. „Diskutovali jsme o tom, 
zda pojištění zvyšovat, či ne. Po 
našich zkušenostech, kdy nemá-
me velké lesní celky ani škody, 
rozhodli jsme se, že ponecháme to 
stávající,“ uvedl starosta František 
Bradáč. Pojištění lesů proti požáru 
stojí město dvacet tisíc korun ročně, 
s připojištěním i proti vichřici by se 
částka zvedla víc než trojnásobně. 
Sto dvacet hektarů městských lesů 
netvoří celek, ale různé dílčí části. 
Asi deset až patnáct procent z toho 
tvoří funkci příměstské zeleně.

Martina Strnadová

Městské lesy budou v pronájmu

Ekonomická krize zasáhla i náš region
Již od podzimu roku 2008 se v médiích i na politické scéně objevuje 

stále stejné téma. Ekonomická krize. Strašák, který plní stránky světových 
deníků a je častým tématem rozhovorů, zasáhl i do našeho města. Zda jsou 
opravdu podniky ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši nuceny propouštět 
stálé zaměstnance a snižovat výrobu, jak vážná je skutečná situace, se 
v našem týdeníků dočtete již v příštím čísle.                                   -jik-

Budovy Jupiter clubu (JC) na 
náměstí již kompletně patří městu 
Velké Meziříčí. To se vypořádalo 
s tělovýchovnou jednotou Sokol, 
když s ní směnilo majetek na bu-
dovách JC za část mateřské školy 
na Sportovní ulici.

V souvislosti s tím město vloni 
nechalo provést stavebně technický 
průzkum budov Jupiter clubu, kvůli 
předpokládané nutné rekonstrukci 
některých jejich prostor. „Týká se 
to zejména staré části, kde je hlavní 
velký sál původně postavený jako 
tělocvična sokola. Tehdejší jed-
notný klub pracujících pak později 
přistavoval ještě další části, ale 
ty jsme neposuzovali,“ upřesňuje 
starosta František Bradáč.

Průzkum provedl tým pracovní-
ků stavební fakulty Vysokého učení 
technického v Brně a jeho výsledky 
předložil radním ing. Šmíd. Závěry 
průzkumu říkají, že staticky jsou 
nosné konstrukce budov Jupiter clu-
bu v přijatelném stavu, ale nesnesou 

větší zatížení. „Je tam vážnější 
problém na nějakém průvlaku, kte-
rý bude třeba zpevnit. Zvažovaná 
rekonstrukce objektu s možnou 
další dostavbou, která by přinesla 
další zatížení konstrukcí, už by 
nebyla možná,“ vysvětluje starosta 
a dodává, že horší je stav střech bu-
dov, „tam nás v brzké budoucnosti 
čeká zásadní rekonstrukce, aby do 
objektu nezatékalo.“

Podle výsledků průzkumu je 
také zřejmé, že starší část objektu 
Jupiter clubu, jediného kulturního 
zařízení ve městě, byla v první po-
lovině minulého století zbudována 
jako typická tělocvična pro potřeby 
tělovýchovné jednoty. Tedy lehká 
konstrukce postavená tehdy s co 
nejnižšími náklady.

Martina Strnadová
Pozn. red.: V příštím čísle přinese-

me rozhovor s ředitelem Jupiter clu-
bu Mgr. Milanem Dufkem, který se 
mimo jiné věnuje i tématu uvažované 
rekonstrukce zmiňovaného objektu.

Jupiter club potřebuje rekonstrukci

V kalendářním roce 2009 dochází v rámci přijímacího řízení na střední 
školy všech zřizovatelů k několika zásadním změnám.
 1. Přihlášky do denní formy vzdělávání na střední škole podává zletilý 

uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli přísluš-
né střední školy nejpozději do 15. března 2009 (přihlášky do jiné než 
denní formy vzdělávání na střední škole podává zletilý uchazeč nebo 
zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy 
nejpozději do 20. března 2009).

 2. Do denní formy vzdělávání 
může uchazeč podat tři při-
hlášky (v prvním kole se může uchazeč přihlásit až na 3 obory 
vzdělání).

 3. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání 
přijímací zkoušky. V takovém případě pro první kolo přijímacího 
řízení stanoví ředitel školy nejméně dva termíny pro konání přijí-
mací zkoušky.

 4. Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po 
termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.

 5. Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, 
odešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči bez 
zbytečného odkladu (po 15. březnu).

 6. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit 
uchazeči, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno 
za doručené.

 7. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijíma-
cího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 8. Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, 

musí svůj úmysl vzdělávat se potvrdit tzv. zápisovým lístkem do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí 
o přijetí (zápisový lístek lze vzít zpět).

 9. Každý uchazeč o vzdělávání na střední škole obdrží jeden zápisový 
lístek.

10. Zápisový lístek obdrží uchazeč, který je žákem základní školy na této 
základní škole, a to do 15. března 2009. V ostatních případech vydá 

na žádost uchazeče zápisový lístek 
krajský úřad příslušný dle místa 
trvalého bydliště uchazeče.

Co dělat před odevzdáním přihlášky:
– vybrat si z nabídky oborů školu, která poskytuje výuku zvoleného oboru,
– ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání 

vydala (povinnost ředitele zveřejnit do 31. ledna 2009),
– obstarat si 1–3 tiskopisy přihlášky na ZŠ nebo v prodejnách SEVT, na 

webových stránkách MŠMT,
– vyplnit přihlášku a nechat si potvrdit prospěch na ZŠ,
– obstarat si lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, pokud je před-

pokladem přijetí uchazeče zdravotní způsobilost,
– získat posudek školského poradenského zařízení o zdravotním po-

stižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče, který je zdravotně 
znevýhodněn, obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu 
při konání přijímací zkoušky,

– odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol do 15. března 
2009,

– vyzvednout si v základní škole (na krajském úřadě) zápisový lístek do 
15. března 2009.                                          (Pokračování na straně 5.)

Přijímací řízení v roce 2009

Staví nové učebny a opravují tělocvičnu
Měřínští začali opravovat a přistavovat základní školu. Získali na to 

12 a půl milionu korun z regionálního operačního programu. Dotace činí 
více jak devadesát procent z celkových nákladů na projekt, který vyjde na 
13,6 milionů korun. O podporu z oblasti 3.3 z ROP NUT II Jihovýchod 
žádalo celkem sto osmdesát zájemců, pouze třicet jich uspělo a Měřín byl 
šestnáctým v pořadí.                                     (Pokračování na straně 5.)

Práce na podkrovní vestavbě budovy základní školy v Měříně již 
probíhají.                                             Foto: Martina Strnadová

Před 95 lety, 16. ledna 1914, se v našem městě narodil akademický 
sochař Jiří Marek. Po absolvování sochařsko kamenické školy v Hořicích 

vystudoval v le-
tech 1934–1938 
akademii výtvar-
ných umění v Pra-
ze v ateliéru prof. 
Bohumila Kafky. 
O jeho t a lent u 
svědč í  sk uteč -
nost, že byl přijat 
hned do druhé-
ho ročníku. Jeho 
závěrečná práce 
– dřevořezba Sní-
mání Krista z kří-
že – zdobí předsíň 
bočního vchodu 
do meziříčského 
kostela svatého 
Mikuláše.

Ve Velkém Me-
ziříčí můžeme na-
jít především díla 
z jeho ranějšího 
období. K romě 
již zmiňovaného 
Snímání Krista 
z kříže je to tym-
panon hlavního 
vchodu kostela 
z roku 1954 a též 

pomníky padlým ve městě i nejbližším okolí vytvořené v poválečných 
letech.

Po roce 1945 Marek působil v Brně, ale jeho díla bychom nalezli po celé 
jižní Moravě. Tematická škála jeho prací je velmi rozsáhlá – od sakrálních 
témat (Křížová cesta v Brně na Petrově) až po budovatelské plastiky. 
K jeho oblíbeným tématům patřilo také divadlo (Liška Bystrouška, Mim 
– obě v Brně). Zpodobňoval i abstraktní náměty (Vysočina ve Žďáru nad 
Sázavou). V roce 1987 mu byl udělen titul zasloužilý umělec.

Jiří Marek zemřel 16. února 1993 v Brně. V jeho šlépějích kráčí 
i dcera, akademická sochařka Dana Marková, a vnuk Jiří Marek, rovněž 
akademický sochař. Oba mohla meziříčská veřejnost spatřit při práci na 
restaurování soch ve městě v minulých letech.

Další kulaté výročí významné osobnosti spjaté s naším městem si 
připomeneme 24. ledna, kdy uplyne 100 let od narození architekta Vla-
dimíra Neumana. Narodil se sice v rakouské Vídni, ale jeho rodiče se 

brzy přestěhovali do Velkého Meziříčí, kde jeho otec František provozoval 
pekárnu.

Po absolvování zdejší reálky studoval Vladimír architekturu v Brně na 
Vysoké škole technické, a pak na Vysoké škole architektury a pozemního 
stavitelství v Praze. V letech 1931–1938 byl jeho otec starostou města. Je 
pravděpodobné, že rozsáhlé stavební úpravy, které v té době probíhaly ve 
městě (rozšíření ulice Vrchovecké u vjezdu do náměstí, vystavění nové 
budovy lékárny, spořitelny, učňovské školy, okresního úřadu a další), 
konzultoval i se svým synem. Vladimír Neuman se už v dobách studií 
přiřadil k meziříčským divadelním ochotníkům. Nejenže divadlo sám 
hrál, ale především využil svých výtvarných schopností k vytváření 
scén a kostýmů pro jejich představení. V červenci 1934 velkomeziříčští 
divadelníci sehráli dokonce Medkovu hru Plukovník Švec v přírodě. Vel-
kolepá výprava byla opět dílem architekta Neumana. Navrhoval i loutky, 
jejichž hlavičky byly nápadně podobné místním občanům.

Kromě své profese se Neuman osvědčil i jako ilustrátor, malíř krajinář 
či grafi k. Nejvýrazněji se však 
projevilo jeho sepětí s divadlem. 
To se ukázalo zvláště po okupa-
ci, která vyvolala zintenzivnění 
kulturního života. Když v roce 
1940 vzniklo divadelní družstvo 
Horácké divadlo, mezi jeho za-
kladateli nechyběl ani Neuman. 
Stal se jeho prvním intendantem 
(správcem), a zároveň navrhoval 
výpravu nejen pro ně, ale i pro 
divadla v Brně a v Ostravě.

V průběhu 2. světové války 
se podílel na odbojové činnosti. 
Jako člen revolučního ONV, kde 
měl působit ve funkci stavební-
ho referenta, byl 7. května 1945 
popraven př íslušníky wehr-
machtu.

-ripp-

Zprávy z jednání Rady města ze 14. 1. 2009
 1. Rada města souhlasila s provedením částečného zatrubnění náhonu 

v prostoru křížení s potokem na pozemku města parc. č. 892/1 v k. ú. 
Mostiště tak, aby voda z potoka neznečišťovala vodu v náhonu, kterou 
jsou napájeny sádky Velkostatku, Zámecké schody 4, Velké Meziříčí. 
Po provedené akci bude Radě města předložen návrh na uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu s právem 
provozování, údržby a oprav.

 2. Rada města souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě z 8. 9. 
2000 na užívání domu č. p. 17 Náměstí (budova JC) tak, že jediným 
pronajímatelem objektu od 5. 11. 2008 bude Město Velké Meziříčí. 
Ostatní ujednání původní nájemní smlouvy zůstávají v platnosti.

 3. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části 
o výměře 18 m2 z pozemku parc. č. 1568/57 pro umístění mobilní 
buňky Základní školy a Praktické školy, Poštovní 3, Velké Meziříčí. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Platnost a účinnost smlouvy bude dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami.

 4. Rada města souhlasila s ukončením pronájmu části pozemku parc. 
č. 53/1 o výměře 300 m2 v k. ú. Mostiště, k 31. 12. 2008. Souhlasila 
s užíváním části pozemku parc. č. 53/1o výměře 300 m2 v k. ú. Mos-
tiště na základě smlouvy o výpůjčce na dobu neurčitou.

 5. Rada města souhlasila s prodloužením nájemního vztahu k:
1. bytu na ulici Uhřínovská 540/20, Velké Meziříčí,
2. bytu č. 2 na ulici Karlov 708/76, Velké Meziříčí,
3. bytu č. 7 na ulici Podhradí 1214/16, Velké Meziříčí,
4. bytu č. 5 na ulici Hornoměstská 359/29, Velké Meziříčí,
5. bytu č. 1 na ulici Podhradí 1214/16, Velké Meziříčí.

 6. Rada města souhlasila s ukončením nájmu nebytových prostor s fi r-
mou Scheuch odprašovací technika spol. s r. o., Náměstí 79/3, 594 01 
Velké Meziříčí dohodou k 30. 6. 2009.

 7. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu části haly 
o velikosti 50 m2 v novém areálu Technických služeb Velké Meziříčí 
na ulici Karlov. Dále Rada města souhlasila se zveřejněním záměru 
pronajmout nebytové prostory na ulici Kostelní 1, Velké Meziříčí.

 9. Rada města:
1. souhlasila s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku – zubní 

křeslo FD 3500 a stomatologické soupravy a s jeho následnou 
likvidací odbornou fi rmou. Náklady na likvidaci ponese Základní 
škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20.

2. souhlasila s pronájmem nebytových prostor o celkové ploše 34 m2 
v budově Základní školy Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 za 
účelem provozování zubní ordinace MUDr. Lubomíru Čaňkovi na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 2. 2009.

10. Rada města vzala na vědomí oznámení o úspěšném přijetí projektu 
v rámci strukturálních fondů EU, operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost pro Základní školu Velké Meziříčí, So-
kolovská 470/13.

11. Rada města souhlasila s přidělením bytu v DPS na ulici Zdenky 
Vorlové 2001.

12. Rada města souhlasila s návrhem smlouvy o nájmu plakátovacích 
ploch, která bude uzavřena mezi pronajímatelem – Městem Velké Me-
ziříčí a nájemcem – fi rmou RENGL, s. r. o., Liberec, pobočka Brno.

13. I. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
 1. Zdroj: 20 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty
  Rozdělení: 20 tis. Kč – § 2333 vypracování hlukové studie
      důsledků rekonstrukce jezu na řece Oslavě 
      (součást protipovodňových opatření).

Ing. František Bradáč, starosta (Dokončení příště.)

Naše město si připomíná výročí narození sochaře Marka a architekta Neumana

Tympanon hlavního vchodu do kostela sv. Mikuláše 
zobrazuje 4 evangelisty kolem Beránka Božího. Auto-
rem je akad. sochař Jiří Marek. Foto archiv muzea

Architekt Vladimír Neuman.       
Foto archiv muzea.

V pondělí 19. ledna se poprvé 
sešlo Zastupitelstvo obce Rousmě-
rov v novém složení. Vzešlo z voleb 
v sobotu 10. ledna 2009, důvodem 
netradičního termínu byl odchod 
bývalé zastupitelky, a tím způso-
bený pokles počtu zastupitelů pod 
hranici, kterou udává zákon. Pět no-

Rousměrov má nové vedení
vých členů zvolili z 12 nezávislých 
kandidátů, k volbám se dostavilo 
74 ze 101 možných voličů. Post sta-
rostky obsadila Marie Slabá, která 
dostala nejvíce hlasů; dále uspěla 
Dana Šikulová, nová místostarost-
ka; Miroslav Slabý, Zdeněk Jelínek 
a Jana Hladíková.                    -jik-
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ROZHOVOR S MOTOCYKLOVÝM ZÁVODNÍKEM IVO KAŠTANEM 
Z VELKÉHO MEZIŘÍČÍ

OKÉNKO KRAJE

Hejtmani krajů se dohodli na úhradě 
všech poplatků ve vlastních nemocnicích
Asociace krajů ČR na svém zasedání 16. ledna projednala a doporučila 

všem svým členům od 1. února 2009 zavést takový systém nabídky pro 
občany, který jim umožní formou darovací smlouvy uhradit všechny typy 
současných regulačních poplatků. Ve všech krajích by mělo jít o stejnou 
nabídku a stejně jednoduchý postup. 

Jak zaznělo na tiskové konferenci, hejtmani krajů již déle nechtějí od-
dalovat plnění klíčových volebních slibů, které souvisely s řešením resp. 
zrušením regulačních poplatků ve zdravotnictví. Po tomto rozhodnutí 
krajů bude následovat další jednání gesčně příslušných zástupců krajů, 
kteří doladí konkrétní technické náležitosti úhrady poplatků.

 „V případě kraje Vysočina budou o změnách způsobu úhrady regulač-
ních poplatků za pacienty v našich nemocnicích rozhodovat samosprávné 
orgány ještě do konce ledna. Krajský rozpočet s tímto řešením již počítá 
a na regulační poplatky je vyčleněno 80 milionů korun,“ uvedl hejtman 
kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Rozhodnutí je Asociací krajů chápáno jako důležitý krok ve snaze 
o celostátní úpravu legislativy – zrušení poplatků.

Kraj Vysočina je zřizovatelem pěti zdravotnických zařízení: Nemocnice 
Havlíčkův Brod, p. o., Nemocnice Jihlava, p. o., Nemocnice Pelhřimov, 
p. o., Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., Nemocnice Třebíč, p. o.

Jitka Svatošová

Před dvěma lety, po Rallye Dakar 
2007, se zapřísáhl, že pro něj Dakar 
v sedle velkého motocyklu skončil. 
Proč se na něj vrátil?

Defi nitivně zavřená kniha mých 
dakarských dobrodružství se lehce 
pootevřela, když se organizátoři 
rozhodli přesunout Dakar do Jižní 
Ameriky. Dálkové rallye, ať už 
do Pekingu, nebo v Africe, pro 
mne byly vždy spojením závodu 
a dobrodružství, ale hlavně pro-
středkem jak se dostat na úžasná 
místa v sedle motocyklu. Komu 
by se nechtělo projet si kus Jižní 
Ameriky. To samo o sobě by k ná-
vratu nestačilo. Druhým důvodem 
byla velká výzva, jet na malém 
motocyklu tzv. pitbike. Tyto stroje 
– respektive jejich ladění, a ještě 
menší kultovní Hondy Monkey – 
jsou mým hlavním byznysem, ale 
i velkou vášní. Právě na malých 
motorkách chci dojezdit zbytek 
své závodní kariéry, protože jsem 
vzdal snahu najít nějakého svého 
dakarského nástupce a pomoci mu 
k ještě lepším výsledkům, než jsem 
snad dosáhl na Dakaru já. Chci být 
vzorem pro mladé kluky na malých 
polních, lučních závodech, kteří 
jsou rádi, když si to s motorkou za 
pár tisíc rozdávají s „dakarákem“ 
Kaštanem. 

Jet Dakar na takhle malém moto-
cyklu, nebyl to předem ztracený boj?

Fascinují mne lidé, kteří se do 
zdánlivě nesmyslných věcí pouštějí. 
Bez nich by byl život úplná nuda. 
Zkuste si představit Kryštofa Co-
lumba, jak vyplouvá a vůbec netuší, 
kam jede. Takových příběhů najdete 
tisíce. Je větší bláznovství a riziko, 
když já s mnohaletými zkušenostmi 
a strojem byť malým, ale svýma 
rukama sestaveným, se pustím na 
start Dakaru? Nebo to, že je tu ně-
kolik desítek chlapíků, i starších než 
já, kteří závodili buď kdysi dávno 
a nebo vůbec, koupí si stejnou mo-
torku, se kterou se dá Dakar vyhrát. 
Silnou, rychlou, těžkou a pokouší se 
Dakar ne jen dojet, ale oni tu i napl-
no závodí. Konce jsou pak mnohdy 
tragické. Do cíle jsem nedojel, ale 
na motorce jsem pokračoval dál 
po doprovodných trasách. Dvakrát 
jsem přejel Andy, zpátky dokonce 
po prašné pistě ve výšce přes 4000 

Defi nitivně zavřená dakarská kniha se lehce pootevřela

metrů n. m. a můj dakarský pokus 
mi přinesl tolik zkušeností, že mi 
chodí maily z celého světa, protože 
pitbike se stává fenoménem podob-
ným jako bikrosové nebo horské 
kolo. Mimochodem takový zájem 
médií a popularitu zde na Dakaru 
jsem zdaleka neměl za všechny 
Dakary dohromady, a to ani když 
jsem startoval ve francouzském 
týmu plném hvězd. 

Z Velkého Meziříčí byli na Rallye 
Dakar v závodním poli hned dva 
zástupci. Že by náhoda?

Musím se pochlubit, že za to 
můžu já. Tomáše Ouředníčka fasci-
novala atmosféra Central European 
Rallye, kterou navštívil, a chtěl se 
zkrátka pustit do závodění. Aby 
viděl, jaké to je, domluvil jsem mu 
svezení s Mirkem Zapletalem s tím, 
že pokud po prvních kilometrech 
nebude potřebovat papírový sáček 
a plínku, může si s ním zkusit něja-
ký menší závod. To bylo loni v létě. 
Z Tomáše se stal navigátor špičkové 
úrovně, nebojím se říct světové, 
protože jejich posádka do evropské 
a vlastně světové špičky na Dakaru 
rozhodně patřila. Tomáš měl na 

starosti nejenom navigování, ale 
byl i jakýmsi koordinátorem týmu 
Offroad sport, který čítal závodní 
a asistenční kamion a závodní 
vůz. První týden na Dakaru skoro 
nespal. Miroslav Zapletal o něm ho-
voří jen v naprostých superlativech, 
na což jsem patřičně hrdý. Oni dva 
byli jednoznačně nejvýraznějšími 
osobnostmi celé české účasti na 
letošním Dakaru. 

Potkávali jsme se každý den 
zpravidla u večeře, samozřejmě se 
zdravíme obvyklým pozdravem 
„nazdar sousede“. Jsme vlastně tak 
trochu jedna rodina, protože jeho 
žena Soňa se nám stará o domeček 
a kočičky.

Jak byste popsal jihoamerický 
Dakar?

Fantastická atmosféra vytváře-
ná diváky. Tolik lidí pohromadě 
jsem v životě neviděl a neuvidím, 
nicméně organizátorům se poně-
kud vymkl z rukou už od druhé 
etapy (viz tragické úmrtí jednoho 
z motorkářů). Etapy byly neustále 
zkracovány nebo rušeny, posouvaly 
se časy startu a dost se improvizo-
valo. To vše asi nevyváží špičkový 

catering a sociální zařízení. Argen-
tina a Chile nabízí spoustu těžkých 
terénů pro Rallye Dakar, ale tak 
obrovský podnik, přestože už po-
lovina účastníků nejede, zkrátka 
nemá šanci se na trasu vejít. Je tam 
minimum volného terénu, neustále 
se jede po extrémně prašných 
cestách, které mnohdy ani cestami 
nejsou. Je to spíš prostor mezi ploty 
z ostnatých drátů, kterými jsou 
obě země protkány do posledního 
metru.

Jak se dařilo týmu ORC Praha, 
za který Ivo Kaštan startoval?

Náš tým čítal celkem 11 osob. 
Zázemí zajišťoval asistenční kami-
on Man, v závodě bylo přihlášeno 
vozidlo Toyota LC 120, které pilo-
toval pražský radní a poslanec Jiří 
Janeček s navigátorem Viktorem 
Chytkou. Nikdo jim nedával mnoho 
nadějí. Oni si ale vedli velmi skvěle. 
Je s obdivem, jak Jiří Janeček zvlá-
dal krizové situace a byl neustále 
v naprostém klidu. 

Co byste vzkázal do Velkého 
Meziříčí?

Děkujeme všem našim souse-
dům, kteří se nám starali o domeček 
a zvířátka, zejména Soni Ouředníč-
kové, která určitě prožívala doma 
těžké chvíle, když byl její manžel 
pryč. Manželům Malcovým a hlav-
ně dědovi a švagrové za skvělou 
péči o naši Terezku. 

Pro týdeník Velkomeziříčsko 
Vierka Kaštanová

Foto: archiv VM

Vernisáž v galerii Duha
Vernisáží 12. ledna 2009 odstartovala v Pelhřimově výstava dvou 

velkomeziříčských výtvarníků. Miroslav Štěpánek představuje autorský 
šperk a malíř Bořivoj Pejchal obrazy. Díla jsou vystavena v kulturním 
klubu U Hradeb v Prostějově, v galerii Duha, a výstava potrvá do 4. února, 
otevřeno je od pondělí do čtvrtka od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. 

Text a foto: archiv Bořivoje Pejchala

◄ Zahájení výstavy (zleva): 
ředitelka kulturního klubu 
Alice Gregusová, šperkař 
Miroslav Štepánek, malíř 
Bořivoj Pejchal, kurátor 
výstavy Josef Dolívka.

► Pohled do jednoho ze tří 
výstavních prostor v galerii.

K 31. lednu 2009 končí po vzá-
jemné dohodě ve funkci ředitele 
Krajské správy a údržby silnic 
Vysočiny dosavadní ředitel Zdeněk 
Vacek. Vedením krajské organizace 
bude dočasně pověřena Ivana Še-
vecová, vedoucí oddělení správy 
komunikací Odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství Krajského 
úřadu kraje Vysočina.

„Výběrové řízení na nového ředi-
tele vyhlásíme okamžitě na nejbliž-
ším jednání Rady kraje. Od nového 
ředitele očekáváme naplnění cílů 

defi novaných při vzniku Krajské 
správy a údržby silnic Vysočiny. 
Jednou z podmínek vypsaného vý-
běrového řízení je akceptace nástu-
pu do funkce nejpozději 1. března 
2009,“ uvedl náměstek hejtmana 
Libor Joukl. 

Ing. Zdeněk Vacek byl ředite-
lem Správy a údržby silnic Žďár 
nad Sázavou. Poté byl od 1. dubna 
2007 jmenován ředitelem sloučené 
Krajské správy a údržby silnic Vy-
sočiny, příspěvkové organizace. 

Jitka Svatošová

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
změní ředitele

Podpora na hospodaření v lesích 
pokračuje i letos

Během posledních čtyř let poskytl kraj Vysočina vlastníkům i nájem-
cům lesa ve svém regionu fi nanční podporu na hospodaření v lesích ve 
výši více než 95 mil. Kč. Téměř 85 % krajských dotací šlo v posledních 
letech na obnovu, zajištění a výchovu lesních 
porostů a dále na ekologické a k přírodě šetrné 
technologie. Krajská podpora má cíleně přispět 
ke konkurenceschopnosti odvětví, zviditelnění 
lesnictví a především zvýšit povědomí o jeho 
významu pro společnost, ochranu životního 
prostředí a ekonomický rozvoj.

Příspěvky ze strany kraje Vysočina jsou 
poskytovány na obnovu, zajištění a výchovu 
lesních porostů, sdružování vlastníků malých 
výměr a ekologické a k přírodě šetrné techno-
logie. V minulosti kraj podporoval i vybrané 
činnosti mysliveckého hospodaření, vyhotovení lesních hospodářských 
lánů v digitální formě, ostatní hospodaření v lesích nebo chov a výcvik 
národních plemen loveckých psů a loveckých dravců - tyto oblasti jsou 
v současné době podporovány přímo státem resp. ministerstvem zeměděl-
ství. „V podpoře hospodaření fyzických i právnických osob v lesích bude 
kraj Vysočina pokračovat i v letošním roce. V rozpočtu kraje je v současné 
době vyčleněna částka ve výši 25 mil. Kč, která má přispět mimo jiné k tr-
vale udržitelnému hospodaření v lesích, rozšíření plochy lesů v regionu 
a v neposlední řadě ke zvýšení pracovních příležitostí v regionu,“ uvedl 
Josef Matějek, krajský radní pro oblast lesního hospodářství.

Vyplacené fi nanční příspěvky 
na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje

Dotační 
2005 2006 2007 2008 2005–2008 titul

 A 0 0 0 0 0
 B 16.843.970 14.249.602 17.090.036 17.489.614 65.673.222
 C 1.650.650 1.565.250 1.196.700 1.343.000 5.755.600
 D 3.276.880 3.482.550 3.903.920 4.358.810 15.022.160
 E 0 0 0 0  °
 F 0 0 0 0  °
 G 454.791 5.445 0 0 460.236
 H 7.467.294 959.608 0 0 8.426.902
 I 27.389 21.952 101.240 0 150.581
 J 0 0 0 0  °
 K 26.000 0 0 0 26.000
Celk. 29.746.974 20.284.407 22.291.896 23.191.424 95.514.701
°poskytuje stát
A. obnovu lesů poškozených imisemi,
B.  obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů,
C. sdružování vlastníků lesů malých výměr,
D. ekologické a k přírodě šetrné technologie,
E. (neobsazeno)
F. (neobsazeno)
G. vybrané činnosti mysliveckého hospodaření
H. vyhotovení lesních hospodářských plánů (dále jen „plán”) v digitální 
 formě,
I. ostatní hospodaření v lesích,
J. (neobsazeno)
K. chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců.

Jitka Svatošová 

(Pokračování ze strany 1.) Toho využili především návštěvníci tanečních 
kurzů pro mládež i dospělé, které v našem města probíhají pod taktovkou 
brněnského Starletu. Pořádá je Jupiter club Velké Meziříčí, kde se lekce 
každý týden v této době konají. Končí vždy závěrečným plesem v bílém. 
Ten letošní bude v pátek 23. ledna 2009 od 19 hodin v Jupiter clubu. 
Dospělí tanečníci si zase přijdou na své ve čtvrtek 22. ledna, kdy odjíž-
dějí na velký ples do brněnského Boby centra. Tam je pozvala taneční 
mistrová Starletu Vlasta Buryanová, která v Jupiter clubu taneční kurzy 
již několikátý rok vede.

Iva Horká

► Taneční pár ze Starletu ukázal, jak tančí profesionálové. Ná-
vštěvníci plesu si tuto podívanou nenechají nikdy ujít, sejdou se 
na sále a tanečníky za jejich výkony ocení náležitým potleskem. 

Foto: Iva Horká

Plesová sezona začala

Ivo Kaštan se svým malým motocyklem na letošním dakarském 
závodě v Jižní Americe.                      Foto: Vierka Kaštanová
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Go Ježíšku! Go!
I přesto, že už máme konec ledna, chtěl bych se ještě jednou vrátit 

k Vánocům. Byl jsem hrdý, když jsem na návštěvě v Polsku mohl říci, že 
u nás v České republice máme sv. Mikuláše a Ježíška, kteří nám nosí dár-
ky. Kdežto oni mají dvakrát v prosinci Santa Clause. Často jsme okolním 
světem považováni za neznabohy, ale naše tradice jsou bližší křesťanství 
více než například v katolickém Polsku. Bohužel však existuje jedno 
smutné „ale“. Ježíšek a Mikuláš jako pojmy přetrvaly. Ale lidé pomalu 
přestávají znát obsah těchto slov. Málokdo, zejména z dětí, ví, kdo to byl 
Ježíš Kristus narozený v Betlémě. Málokdo ví, kdo byl sv. Mikuláš; kdy 
a kde žil. Co s tím dělat? Máme několik málo možností: 1. Nechat to tak, 
jak to je. 2. Přestat používat pojmy, kterým nerozumíme. 3. Nechat se 
ovlivnit americkou kulturou a mít Santu. 4. Začít vysvětlovat, co jsou to 
Vánoce a potom už nebude problém, abychom pochopili, kdo je to ten 
Ježíšek, na kterého volají v reklamě Go! Go! Ježíšku go!

P. Lukasz Szendzielorz

Neděle 19. 4. – svátek Božího milo-
srdenství: jarní pouť v Oslavici
Neděle 26. 4. – po sv. Marku (25. 4.) 
pouť v Mostištích
Neděle 10. 5. Svařenov
Neděle 17. 5. pouť v Olší
Neděle 31. 5. Lavičky
Neděle 7. 6. Sklené n. Oslavou, 
Zadní Zhořec, Velké Meziř íčí 
u Sv. Trojice na Moráni
Neděle 14. 6. Radenice
Neděle 21. 6. Velké Mezi ř íčí 
u sv. Mikuláše
Neděle 28. 6. Dolní Radslavice
Neděle 5. 7. Kochánov, Petráveč
Pondělí 6. 7. Cyrilov
Neděle 12. 7. Stránecká Zhoř
Neděle 19. 7. Vídeň, Lhotky

Neděle 26. 7. Kúsky, Osové
Neděle 2. 8. Oslavice, Rousmě-
rov
Neděle 9. 8. Závist
Neděle 16. 8. Netín
Neděle 23. 8. Martinice
Neděle 30. 8. Dolní Bory
Pondělí 14. 9. Velké Meziříčí u sv. 
Kříže (Špitálek)
Sobota 26. 9. Stránecká Zhoř – jízda 
sv. Václava
Neděle 27. 9. Hrbov
Neděle 8. 11. Horní Bory
Neděle 15. 11. Martinice
Neděle 27. 12. Vídeň – pouť sv. Ro-
diny

P. Lukasz Szendzielorz
a zástupci obcí

Rozpis poutí ve farnostech Velké Meziříčí, 
Netín a Bory 2009

Žáci SOU Jana Tiraye Velká 
Bíteš přivezli naší škole v prosinci 
2008 příjemný předvánoční dárek, 
a to v podobě velmi pěkných vý-
sledků v odborných soutěžích.

V Jihlavě proběhla soutěž Ca-
rolina cup, kterou pořádalo SOU 
obchodu a služeb Jihlava ve spolu-
práci se společenstvem kadeřníků 
a kosmetiček ČR. Soutěžilo se jak 
v dámské, tak v pánské kategorii. 
Naši školu reprezentovali kadeřnice 
Lucie Ryšová, Monika Hladíková 
a poprvé v historii naší školy kadeř-
ník Jaroslav Nýdrle. Jarek obsadil 
v tvrdé konkurenci 11 škol z celé 
ČR a zahraničních škol ze Slovenska 
a Rakouska vynikající 2. místo.

Současně v Ostravě Klímko-
vicích probíhala další regionální 
soutěž mladých odborníků v oblasti 

gastronomie – Gastro junior No-
waco cup 2009. V této soutěži naši 
školu reprezentovali dva žáci. Za 
kuchaře Karel Ostřížek a za cukráře 
Hana Šiborová. Hanka si v této 
soutěži počínala velmi dobře, a tím 
si zajistila postup do celonárodního 
fi nále, které bude probíhat v březnu 
2009 na výstavišti v Brně.

Porota složená z předních odbor-
níků hodnotila v obou soutěžích jak 
profesionální provedení, tak přístup 
soutěžících, preciznost provedení 
i celkový vzhled.

Výborné výsledky získali soutě-
žící díky pilné předsoutěžní přípra-
vě pod vedením učitelů odborného 
výcviku. Svým profesionálním 
přístupem se zasloužili o vzornou 
reprezentaci naší školy na veřejnos-
ti.                       Ludmila Pecinová

Žáci SOU Jana Tiraye
přivezli předvánoční dárek

Hlupáků bývá převaha
Tímto článkem chci volně navázat na článek J. Makovce „Vláda ČSSD 

na Vysočině začala utrácením krajských peněz a podporou komunistů“ 
z minulého čísla týdeníku Velkomeziříčsko.

Pochybuji, že vedení kraje ve složení ČSSD + KSČM bude ochotno 
a zvláště schopno akceptovat připomínky ODS. Co mě k tomu vede? 
Dosavadní zkušenosti a sledování věcí veřejných.

Tak tedy: Na podzim r. 2007 po posledním celostátním sjezdu ČSSD 
v Brně prohlásil J. Paroubek (cituji): „Naším jediným a hlavním úkolem 
pro období do dalšího sjedu je získávat do strany lidi mladé a vzdělané.“ 
Když se na tento jeho výrok podíváme z opačného úhlu pohledu, co tím 
řekl? Že má ve straně lidi staré a hloupé. Ale pozor! To neříkám já, ale 
to řekl předseda nejsilnější levicové strany Paroubek. Jeho obdivovatelé 
mi musí dát za pravdu. Pro ně je i jeho přání rozkazem, takovou si ve 
straně vybudoval pozici. On asi hodně četl výroky hraběte Otto von 
Bismarcka. Ten prohlásil ještě v době, než se stal říšským kancléřem, 
následující: „Dejte mi bič a já se s ním práskat naučím.“ Jak jednoduché 
a přes komunisty až po Paroubka stále platné. Až z toho jde strach. 
Vzpomínám, jak před parlamentními volbami v r. 2006 jeho první žena 
v televizi s vypětím všech sil přečetla, jak je Jiří dobrý člověk, jak moc 
má rád lidi. To ukázal hned pár dní po prohraných volbách, když prohlásil 
(cituji): „To panu Kubicovi (neumí skloňovat!) nikdy neodpustím. Půjdu 
po něm až do smrti!“ Byl tak rozrušen, že po skončení tohoto souvětí 
zapomněl vypláznout jazyk, což jinak dělává. Další jeho promyšlená 
a falešná prohlášení po této zkušenosti již nikdy nezmění moje mínění 
o jeho „dobrotě“.

Ještě k těm hlupákům. Loni před srpnovou valorizací důchodů byla 
na TV Prima otázka, zda nám 470 Kč pomůže řešit (ne vyřešit) naši 
fi nanční situaci. Osmdesát procent respondentů se vyjádřilo, že ne. To 
byli ti hlupáci. Mně ji pomůže řešit i sto korun.

Přesně tolik procent lidí naletělo volební kampani ČSSD do říjnových 
krajských voleb, když jim dalo hlas jen proto, že oni říkali: „Když ve 
vašem kraji vyhrajeme volby, zaplatíme za vás v krajských nemocnicích 
a lékárnách poplatky.“ Oni si asi ti hlupáci mysleli, že to zaplatí z peněz 
ČSSD, a ne z jejich kapes. Kde by však na to brali? Když z jara roku 2008 
novináři odhalili, že J. Paroubek měsíčně utrácí víc než vydělá, prohlásil 
tehdy pokladník ČSSD B. Sobotka, že proto, aby se v tom novináři víc 
nešťourali, bude strana platit svému předsedovi některé jeho výdaje. Které, 
o tom bude veřejnost informovat později. Poněvadž tak do dnešního dne 
neučinil, mohu pouze spekulovat, co platí. Zda to byl jeho studijní pobyt 
v Sýrii, některé rekreační pobyty, nebo pouze jeho novoroční sáňkování 
v Rakousku. Do sestavení nynější krajské vlády vládla v kraji Vysočina 
ODS s přebytkem 1 mld. a 200 mil. Kč. A to dokázala přebudovat sil-

nici na Jihlavu a přes ulici Novosady. To jsou důkazy 
všem Meziříčákům známé. Když se ČSSD podařilo 
tak „grandiózně“ v krajských volbách zvítězit, dalo 
by se předpokládat, že ve spojení s KSČM v kraji za 
své volební období dokážou ušetřit minimálně 3 mld. 
korun a vytvoří další hodnotná díla.

Snad se i já dočkám vysněných chodníků na Horním 
městě, a tím i naplnění povinnosti státních orgánů, že 
musí chránit zdraví a životy občanů svého volebního 
obvodu. Pochybuji, vždyť je všeobecně známo, že 
populizmus sice volby vyhrává, ale vyprazdňuje státní 
pokladnu. Navíc by byly popřeny matematické zákony, 
že minus a minus je zase minus a nikdy ne plus. Proč 
zdůrazňuji 2× minus? Jedno je za komunisty, kteří 
„úspěšně“ vládli 40 let, až nakonec skončili ekono-
mickým propadákem. A druhé minus je za socialisty, 
kteří tu chytře vládli 8 let v době, kdy byla ve světě 
konjunktura a dokázali každého občana naší republiky 
zadlužit částkou vyšší než 90.000 Kč. Voličům ČSSD 
se zdála být tato částka menší než oblíbených 30 Kč, 
za které jim dali svůj hlas? Nebo se najde někdo, kdo 
chce tvrdit, že dal hlas ČSSD z jiného důvodu? Já 
jsem se s žádným takovým nesetkal. Když se však 
takový člověk najde, veřejně se mu omluvím. Paroubek 
současnou vládu jen pomlouvá a tvrdí o ní, že vládne 
„hloupě“ a k lidem se chová necitlivě. Opět jeden jeho 
úlet. Jsem důchodce. Socialisti mně za dobu své vlády 
vždy valorizovali důchod jen procentuálně. Když tvr-
dili, jak moc jim leží na srdci blaho nízkopříjmových 
skupin, tak při své moudrosti nebyli schopni přijít na 
to, že když dají procento důchodci, který pobírá 5.000 
Kč, dají mu jen polovinu než tomu, který pobírá 10.000 
Kč. Blahořečím tedy vládě ODS, že na podzim přišla 
s plošnou valorizací. Oni si jako jediní uvědomovali, 
že všichni důchodci platí kilo chleba stejně, bez ohledu 
na výši jejich důchodu. Jistě si však uvědomují, že 
je třeba tyto systémy střídat, což dokázali lednovou 
valorizací. Rovněž nechápu organizaci ČSSD, že je 
lepší nemít žádný radar, než ten americký. Rovněž 
tvrzení, že jeho budování je předčasné. Podle nich si 
lze takové zařízení zbudovat ze dne na den. Přitom jej 
sem sami přitáhli. Velmi mě vždy pobaví, jak politici 
před volbami nadbíhají voličům svými prohlášeními, 
jak věří v rozum českých voličů, a přitom spoléhají na 
to, že na některý ze svých volebních slibů nachytají co 
nejvíce hlupáků. Vždyť oni jsou si dobře vědomi, že 
hlupáků je převaha.                            František Sitta

Již podeváté proběhla na území působnosti Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou celorepubliková akce s ná-
zvem Tříkrálová sbírka. Současnou koordinátorku 
sbírky Michaelu Mahlovou jsme oslovili, aby nám 
sdělila své zážitky z koledování, přiblížila proces 
sčítání získaných prostředků a osvětlila využitelnost 
fi nancí sbírky, která v České republice zastává pozici 
jedné z nejznámějších kampaní.

Jak dlouho pracujete na pozici koordinátorky 
Tříkrálové sbírky a koordinátorky dobrovolnického 
centra Kambala? Jak vlastně tato funkce vznikla?

Štafetu koordinátorů Tříkrálové sbírky jsem pře-
vzala v roce 2006 po svých předchůdcích. Tříkrálová 
sbírka měla své kořeny již několik let zapuštěny, pro-
tože v naší oblasti funguje již od roku 2002. Zpočátku 
byla sbírka organizována pouze v několika městech 
a obcích, postupem času se díky ochotě a nadšení 
dobrovolníků rozšířila po celém území bývalého 
okresu Žďár nad Sázavou. Postupné rozšiřování sbírky 
a potřeba systematické práce s dobrovolníky nejen na 
sbírce, ale i na projektech Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou vedly ke vzniku Kambaly – dobrovolnického 
centra.

V čem spočívá činnost v období TKS?
Činnost koordinátora Tříkrálové sbírky bych 

přirovnala ke kormidlování kapitána velké lodi 
s 1 300člennou posádkou dobrovolníků. Koordinátor je 
v podstatě kapitán a sluha v jedné osobě, který se snaží 
doplout ke společnému cíli. Při plavbě se posádka lodi 
potkává s mnoha radostmi i starostmi, které kapitán 
musí operativně řešit. Jako koordinátorka Tříkrálové 
sbírky se snažím s našimi 60 asistenty z různých lokalit 
okresu získat fi nanční prostředky pro projekty charity 
a v rámci možností udržovat či roz-
šířit tradici Tří králů. Toto snažení 
vyžaduje od mnoha dobrovolníků 
množství práce, promrzlých nohou 
a vyzpívaných hlásků. Mým úkolem 
je vytvořit těmto lidem zázemí pro 
realizaci sbírky, předávat informace 
a materiál všem zaangažovaným 
osobám, jednat s příslušnými úřady 
a organizacemi, které s námi spolu-
pracují apod.

Jaké byly vaše dojmy z první absol-
vované Tříkrálové sbírky?

Po ukončení první Tříkrálové sbír-
ky jsem měla dobrý pocit. Přirovnala 
bych ho k dobytí vysněného vrcholku 
hory. Únava z několikaměsíčního 
pracovního nasazení se střídala s pří-
jemným pocitem z dobře odvedené 
smysluplné práce.

Jak vnímáte sbírku s odstupem 
času?

Sbírku vnímám pozitivně, protože 
v sobě nese něco vzácně rozdílného 
od jiných sbírek. Pokud je sbírka 

koledníky předávána v duchu tradice se zpěvem a ra-
dostí, pak v ní spatřuji dobro, které se šíří za pomoci 
koledníků od domu k domu. Proto je pro mě těžké 
přijímat zprávy, které se mi dostávají o tom, že našim 
koledníkům lidé ve větších městech neotevírají. Copak 
nechtějí vidět koledníky a slyšet koledu? Vždyť nemusí 
přispět ani korunou, stačí jen otevřít dveře a usmát se!

Jak probíhá sčítání výtěžku? Kdo zodpovídá za 
správnost výtěžku?

Sčítání výtěžku, tedy vlastně rozpečeťování kasiček 
probíhá ve všech městech a obcích za dohledu pracov-
níků fi nančního odboru příslušných obecních a měst-
ských úřadů. Každá pokladnička je rozpečetěna, počty 
bankovek a mincí zaznamenány do výčetek, spočteny 
výtěžky jednotlivých pokladniček. Na základě toho je 
pak určena celková částka, která musí odpovídat částce 
vložené na sbírkový účet. U zapečeťování i rozpečeťo-
vání musí být vždy přítomen jak pracovník obecního 
úřadu, tak pracovník oblastní charity, kteří svými 
podpisy potvrdí správnost částky výtěžku.

V čem se liší finance z Tříkrálové sbírky proti 
zdrojům, které jako nezisková organizace získáváte 
od ministerstev a různých nadací? Na co jsou fi nance 
použity?

Výtěžek z Tříkrálové sbírky je velkou pomocí 
pro charitní projekty. Napomáhá ke vzniku nových 
a udržení stávajících projektů. Finanční prostředky 
z Tříkrálové sbírky můžeme na základě daných 
pravidel vhodně využít dle aktuálních potřeb těch, 
kteří nás potřebují. Nejsme tak vázáni na podmínky, 
které si stanovuje ministerstvo či různé nadace. A to 
ve svém konečném důsledku přispívá k poskytování 
kvalitnějších služeb.

Koordinátor musí být vždy připraven, říká M. Mahlová
Účastníte se koledování?
Samozřejmě, že se účastním. Baví mě si pořádně 

od srdce s koledníky zazpívat: „My tři králové jdeme 
k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám…“. Jako Baltazar 
jsem koledovala i před tím, než jsem začala v charitě 
pracovat. V té době jsem mohla v poklidu obejít svou 
lokalitu a předávat radost do domu. Od doby, kdy jsem 
se stala koordinátorkou sbírky, se má úloha změnila, 
proto chodím se skupinkou jako druhý vedoucí a plním 
skautské heslo „Vždy připraven“, tzn. vyjíždím řešit 
případné problémy, které vznikají během sbírky.

Máte nějaké zážitky?
Drobných zážitků je spousta, jen stěží se stručně líčí. 

Ale zkusme to. Představte si třeba paní házející drobné 
z balkonu, protože nemohla sejít ze schodů; ženu stojící 
ve velkém mrazu u dveří s nespláchnutým šamponem, 
která vás chce za každou cenu vidět a slyšet koledovat; 
zpívání při kytaře a harmonice v 10 stupních a zahří-
vání se slivovičkou z nejlepší domácí palírny; mnoho 
úsměvů na rtech a pár slz na tvářích při zpívání koledy; 
roztávání rampouchovitých nohou u dobré bábovky 
s čajem po dvouhodinovém koledování v mrazu; ště-
kajícího běžícího psa od boudy, který se zastaví těsně 
před vaším strnulým tělem, protože již nemá delší řetěz.

Ale lepší, než popisovat, je si vše osobně zažít 
a vyzkoušet. Nad to není! Proto bych ráda poděkovala 
lidem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli v letošním 
roce i v letech minulých při realizaci Tříkrálové sbírky. 
Mám na mysli především naše asistenty, koledníky, 
zaměstnance charity, Scholu od sv. Kunhuty z Nového 
Města na Moravě, ale i úředníky a automechaniky. 
Všem vám patří velké díky! Bez vás bychom tuto 
sbírku nemohli pořádat!                      Lenka Judová

Tříkrálová sbírka 2003–2009
Vzhledem k tomu, že například na Velkobítešsku využili k provádění sbírky celý rozsah celostátně stanoveného termínu 
a výsledky tudíž nebyly do minulé uzávěrky známy, uvádíme je pro úplnost v dnešním čísle. Přidán je i Měřín.              -red-

Měřín a okolí 106 717

Poděkování za 
Tříkrálovou sbírku

Za krásné výsledky letošní sbírky patří veliký 
a upřímný dík všem. Malým koledníkům či 
vedoucím skupinek, kteří v mrazivém počasí 
obětavě a nezištně konali tuto službu, tak i všem 
vám milým a štědrým dárcům za vlídné přijetí 
koledujících a za fi nanční pomoc našim postiže-

ným bližním. 
„Ať laskavý Bůh všem bohatě dobré odplatí!“

Jiří Zeman, asistent Tříkrálové sbírky
pro Velké Meziříčí
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Zubní pohotovost
24. 1. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem
25. 1. MUDr. Dagmar Blaháková, Vratislavovo nám. 12, N. Město na Mor.
Nutno telefonicky ověřit, zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: 
So, Ne a svátky od 9 do 12 h. Nepřetržitá stomatologická pohotovost Ka-
ráskovo náměstí 11, Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny v době od 17 do 
7 hodin, o víkendech a svátcích nepřetržitě).  Zdroj: www. i-zdarsko. cz

(Pokračování ze strany 2.) Necelých čtrnáct milionů korun zkvalitní 
žákům i učitelům měřínské základní školy podmínky pro výuku. Část 
fi nancí půjde na vestavbu nových učeben do pavilonu tělovýchovy a stra-
vování v podkroví jedné ze tří budov školy. „Budou tam dvě nebo tři 
jazykové učebny, výtvarná učebna, keramická dílna a malý sportovní sál. 
Podkroví je dosud nevyužité a tahle vestavba zabere celou jeho polovinu,“ 
informuje měřínský starosta Jiří Servít.

Další díl peněz spotřebuje oprava stávající a již nevyhovující tělocvičny. 
Škole o čtyřech stech čtyřiceti čtyřech žácích ji v předchozích letech chtěla 
hygiena dokonce několikrát uzavřít. „Tělocvična má nevyhovující podla-
hu, dozvuk, topení, osvětlení…“ vyjmenovává starosta Servít a dodává, 
„vždy jsme se s hygienou dohodli na prodloužení jejího provozu s tím, že 
se snažíme získat peníze na opravu.“

Budovy měřínské základní jsou třicet let staré. Původně měly 
rovné střechy, které byly po letech nově zastřešeny. Před čtyřmi pěti 
lety došlo na zateplení plášťů budov včetně výměny oken. Koncem 
loňského roku započala komplexní oprava tělocvičny a výstavba 
nových učeben a tělocvičného sálu v podkroví. Termín dokončení 
této poslední akce je 30. září 2009.                     Martina Strnadová

Staví nové učebny
a opravují tělocvičnu

(Pokračování ze strany 2.)
Co dělat do doby přijímacích zkoušek

(přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení denní formy 
vzdělávání proběhnou od 22. dubna do 7. května 2009)

Škola pořádá přijímací zkoušky:
– očekávat pozvání na přijímací zkoušku, nebo informaci, že se ji uchazeč 

nemusí zúčastnit,
– v případě, že se termíny dvou zkoušek shodují, rozhodnout se pro jeden 

z oborů vzdělání,
– nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluvit se nej-

později do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat sdělení náhradního 
termínu.

Škola nepořádá přijímací zkoušky:
– očekávat rozhodnutí o přijetí, nepřijetí do oboru vzdělání – může přijít 

kdykoliv po 16. březnu 2009.
Co dělat po přijímacích zkouškách – po zaslání rozhodnutí o přijetí, 

nepřijetí do oboru vzdělání:
– očekávat rozhodnutí o přijetí, nepřijetí do oboru vzdělání – do 3 pra-

covních dnů po ukončení zkoušky, nebo dříve, pokud nebyla zkouška 
podmínkou,

– vyzvednout rozhodnutí na poště, ve škole. Na poště uschováno jen 5 
pracovních dnů (nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené).

V případě přijetí uchazeče:
– do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli střední školy 

zápisový lístek – žádost o vydání zápisového lístku si mohou uchazeči, 
kteří nejsou žáky ZŠ, stáhnout z webových stránek kraje Vysočina 
www. kr-vysocina.cz (téma Školský portál – přijímací řízení),

– nebude-li zápisový lístek ve lhůtě 5 pracovních dnů škole doručen, je 
možné místo obsadit jiným uchazečem.
V případě nepřijetí uchazeče:
– do 3 pracovních dnů je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání 

proti nepřijetí, který odvolání postoupí příslušnému krajskému úřadu 
(upozornění: Tato informace vychází ze současného stavu legislativy, 
pokud by byla schválena navrhovaná novela školského zákona, odvo-
lání by se zasílalo přímo KrÚ),

– zeptat se ředitele školy příslušné střední školy na možnost přijetí na 
uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro 
jinou školu (nedoručili zápisový lístek),

– nevyjde-li odvolání (nebo nebylo podáno), zjistit možnosti přijetí ve 2. 
kole (na webových stránky kraje, na odboru školství mládeže a sportu 
KrÚ, v jednotlivých školách).

Další informace je možno získat na adrese www.kr-vysocina.cz nebo 
volat na Krajský úřad kraje Vysočina odbor školství, mládeže a sportu 
(tel.: 564602944, 564602964).                                              Jitka Svatošová

Přijímací řízení v roce 2009

Nedá mně to a reaguji na články ve Velkomeziříčsku 
č. 2 od Z. Horáka a čtenáře pod značkou -of-. Jako 
bývalý pracovník České televize si dovoluji napsat 
nejenom těmto dvěma čtenářům také svůj názor na 
to, kam se zábava na ČT ubírá. Nutno začít tím, že 
v době totality měla tehdejší Československá televize 
programy od roku 1972 pouze dva, a tak vyplnit hlavní 
vysílací čas zábavou nebyl žádný větší problém! Od té 
doby do dnešních dnů se mnoho změnilo a nastupující 
digitalizace odhalila problém, se kterým vůbec nikdo 
nepočítal – a sice velké množství technicky digitálně 
kvalitních programů, ovšem obsahově nudných. Na-
prosto souhlasím s oběma čtenáři v jejich hodnocení 
silvestra na veřejnoprávním prostředku, jímž je ČT. 
Tam se podle mého názoru stal omyl v hodnocení dra-
maturgie, o které pořady by měl v hlavním vysílacím 
čase zájem běžný pracující člověk, jenž si chce po ce-
loročním shonu kvůli zajištění rodiny doma u televize 
odpočinout! Oni totiž tito většinou z Prahy pocháze-
jící pracovníci mají na druh kvalitní zábavy naprosto 
a mylně vsugerován názor, že zrovna to, co oni si myslí, 
tam musí být a po půlnoci, kdy si myslí, že oko diváka 
již bude více unaveno, dejme lidem Menšíka! Tak se 
také stalo, že ten letošní televizní silvestr se jim vůbec 
nevydařil. A jde o to, zda jim to do redakce zábavy 
někdo napíše. Jinak totiž bude tiskový mluvčí ČT Ladi-
slav Šticha do omrzení vyjmenovávat, jaké starší české 
fi lmy a zábavu ve svátečních dnech vysílali! Herci, 
zvláště ti mladí v divadle a v činohře zvlášť, velké platy 
nemají a v případě snahy dobře zajistit rodinu vezmou 
jakýkoliv brak na Nově, Primě i ČT. Hlavně, když to 
hodí kýžený tučný peníz. A ty, diváku, buď rád, že 
se vůbec můžeš koukat! To také bývá jejich krédem. 

Jako tristní případ uvádím situaci z roku 1996, kdy 
v pořadu ,,Karle přepni to“ vyhrál při natáčení hlavní 
cenu džbán za 1000 Kč jistý divák Kačírek z Velkého 
Meziříčí, ale pan režisér se rozhodl, že se klapka zo-
pakuje, kde už ovšem podruhé vyhrál někdo úplně jiný 
a nepomohl protest můj ani redaktora ing. Jiřího Pod-
lipného proti podvodu na divákovi, a tak se určitě pan 
Kačírek dozví až z četby tohoto článku to, co se s ním 
kdysi v Praze ve studiu Jezerka České televize dělo.

Dalším velmi významným článkem vysílacího ře-
tězu pořadů ČT jsou zahraniční zpravodajové, jejichž 
zázemí ve státech působnosti stojí nemalé fi nanční 
prostředky z poplatků koncesionářů. Jde o to, že pak 
je třeba někde šetřit a projevit se to může, a to se nyní 
stalo v oblasti zábavy navíc v čase nejsledovanějším, 
a to na silvestra. Současný ředitel ČT Jiří Janeček již 
několikrát řekl, že zpravodajství musí mít prioritu, 
jde tedy o to, zda si můžeme dovolit mít např. trvale 
v oblasti Středního východu Jakuba Szánto, tak jako 
tam má Český rozhlas trvale Břetislava Turečka a ta-
ková rakouská veřejnoprávní ORF domorodce ovšem 
špičkového zpravodajce Karima Ell-Gawharyho?

Vím, že to normálního diváka televize nezajímá 
a chce se kvalitně bavit za 145 Kč, které každý měsíc 
na účet ČT posílá. Potom by tedy měla veřejnoprávní 
televize spustit anebo zařídit volné sledování stanice 
typu Nostalgia, kde jsou fi lmy a zábava ze 60., 70. a 80. 
let dostupné každý den! Je jenom třeba nedat na řeči 
sousedů a kamarádů a poslat svůj názor přímo panu 
Janečkovi. Kdyby to totiž přišlo do redakce zábavy, 
mohlo by to skončit přinejmenším také v koši!

S přáním dobré zábavy v roce 2009
Ladislav Nestrašil, bývalý zaměstnanec ČT, dnes divák

Jak je to se zábavou na ČT?

Již druhým rokem realizují zá-
kladní školy svoje školní vzdělávací 
programy (ŠVP). Jde o otevřený 
systém, který se stále vyvíjí a do-
plňuje. Vydavatelem ŠVP je ředitel 
školy, mj. se v tomto programu 
uplatní vzdělávací priority školy. 
V případě Základní školy Velká 
Bíteš jde o pět oblastí – výuku ci-
zích jazyků, informatiku, podporu 
esteticko-výchovných předmětů, 
environmentální výchovu (člověk 
a životní prostředí) a podporu po-
hybových aktivit.

Právě posledně jmenovaná ob-
last je na naší škole naplňovaná 
standardními tělovýchovnými čin-
nostmi, ale také dalšími aktivitami. 
O jedné z nich trochu podrobněji.

Na základě průzkumu zájmu dětí 
a jejich rodičů, který proběhl na 
konci loňského školního roku, jsem 
ve spolupráci se Ski klubem Velké 
Meziříčí připravil na letošní zimu 
lyžařský výcvikový kurz (LVK) pro 
žáky 3.–5. ročníku, který je dobro-
volný. Cílem letošního kurzu je také 
mj. zjistit, do kterého ročníku je nej-
vhodnější LVK od příštího školního 
roku zařadit. Zvládnutí lyžařských 
základů již na prvním stupni se sta-
ne nedílnou součástí našeho ŠVP.

Jenom pro připomenutí, všechny 
základní školy realizují na prvním 
stupni povinnou výuku plavání, na 
druhém stupni v 7. ročníku výuku 
lyžování.

Jedním ze specifik LVK pro 
žáky prvního stupně je možnost 
internátní formy pobytu, děti jsou 
ubytovány přímo v areálu Ski klubu 
Velké Meziříčí na Fajtově kopci. 
Z celkového počtu 73 přihlášených 
(přibližně 40 procent žáků ze všech 
tří ročníků) využilo tuto možnost 

65 dětí. Kurz je zatím třídenní, 
předpokládám, že od příštího roku 
bude jako povinný pětidenní. Vlast-
ní realizace se letos uskutečňuje 
ve třech termínech vždy po cca 
25 dětech v prvním a posledním 
lednovém týdnu a ve druhém 
únorovém týdnu. Efektivita výuky 
lyžování a také snowboardingu 
(celkem 10 dětí) je posílena dosta-
tečným počtem instruktorů z řad 
učitelů školy i externisty. Počet dětí 
v jednom družstvu se tak pohybuje 

mezi 5 až 7.
Je vhodné na tomto místě po-

děkovat manažerovi klubu Jiřímu 
Pálkovi a dalším pracovníkům Ski 
klubu Velké Meziříčí za vytvoře-
ní velice dobrých podmínek jak 
pro vlastní lyžování (zasněžování 
a úprava svahu), tak pro pobyt v je-
jich ubytovacím zařízení.

Dlouhodobá spolupráce s me-
ziříčskými lyžaři je jedním ze 
základních předpokladů realizace 
těchto kurzů.

Věřím, že v průběhu několika 
příštích roků se stane zvládnutí ly-
žařských základů na prvním stupni 
součástí pohybové gramotnosti 
všech žáků Základní školy Velká 
Bíteš. Následný LVK v sedmém 
ročníku bude zaměřen na zdoko-
nalování lyžařských dovedností 
s možností výjezdu do některé 
z horských oblastí například na 
Slovensku. V letošním roce navští-
ví v posledním únorovém týdnu 
Skipark Ružomberok – Malino 
Brdo ve Velké Fatře již počtvrté 
45 žáků 7. ročníku (v ročníku je 
80 žáků).

Mgr. Dalibor Kolář, 
ředitel Základní školy Velká Bíteš

Foto: archiv ZŠ

Bítešští školáci se učí lyžovat na Fajtově kopci. Jsou tam i ubytovaní

Karel Černý (I.)
V letošním roce 2009 si připomínáme 130. výročí narození a 50. výročí 

úmrtí významné osobnosti našeho města Karla Černého.
Narodil se 24. ledna 1879 ve Strážnici v okrese Hodonín. Byl vahařským 

mistrem. Později bydlel na ulici Třebíčská. Byl veřejně činný již od svého 
příchodu do našeho města. Stal se členem rady Obecního úřadu ve Velkém 
Meziříčí a předsedou spolku Řemeslnická beseda, který vznikl již v roce 
1883 v našem městě a zásluhou Karla Černého vznikla vahařská činnost 
23. ledna 1922 registrací u Okresního úřadu ve Velkém Meziříčí.

Pro zaneprázdnění jinými veřejnými funkcemi v okresní a obecní 
správě aj., zejména v katolických spolcích a lidové straně, převzal vedení 
vahařské dílny jako předák Bohumil Klika, který do našeho města přišel 
v r. 1929 z Příbramska. Po jeho odchodu do důchodu se stal předákem této 
fi rmy první její vyučenec Antonín Hlaváč z Velkého Meziříčí.

V době první republiky, v protektorátě i po válce do r. 1953, než fi rma 
zanikla začleněním do místního hospodářství, se zde prováděly opravy, 
výroba a cejchování vah decimálních, škálových, dobytčích i mostních. 
Firma Karel Černý prezentovala svoje výrobky na výstavě Horácka v r. 
1938 v našem městě. V r. 1939 byla postavena touto fi rmou mostní (vozová) 
váha na 150 q před Obecníkem, která se používala až do 60. let minulého 
století, kdy přeložením silnice na náměstí byla mostní váha zrušena. Pro 
zajímavost uvádím veřejné funkce Karla Černého z 30.–40. let 20. století: 
radní obecního úřadu, předseda komise pro zmírnění nezaměstnanosti, 
referent obecní sociální komise, správce Okresního úřadu práce a poklad-
ník Zemědělské jednoty s. r. o. ve Velkém Meziříčí.

Mimo zde uvedené funkce byl Karel Černý i publikačně činný, když 
v letech 1933 a 1935 sestavil a svým nákladem vydal Adresáře politického 
okresu velkomeziříčského, kde mj. byla uvedena jména majitelů domů, 
živnostníků, řemeslníků a rolníků včetně rozlohy jejich pozemků. Na 
tehdejší dobu to byla velmi náročná práce opatřit všechny potřebné údaje 
z celého velkomeziříčského okresu. I po 70 letech čerpají historici z těch-

to údajů pro svoji činnost. Naše dnešní zákonodárství vylučuje vydání 
podobné publikace z důvodů ochrany osobních dat.

Jeho manželka Věra Černá-Charvátová byla matkou odborného učitele 
a poslance za ČSL Cyrila Charváta a byla veřejně činná podporou našich 
chudých nemocných dětí a svými přednáškami po celé Moravě probouzela 
naše české katolické ženy k lepšímu nábožensko – národnímu životu. 
Zemřela 5. listopadu 1946 ve věku 66 let ve Velkém Meziříčí.

V době jeho veřejné činnosti ve prospěch chudých a nezaměstnaných 
v našem městě byla v blízkosti Tržiště postavena řada malometrážních 
bytů pro přestárlé a nemajetné občany. Soubor těchto bytů byl všeobecně 
či spíše posměšně nazýván Kepaj.

Po násilném vystěhování rodiny Charvátovy z jejich domu na Třebíčské 
ulici, kde p. Černý bydlel, byl dům v 50. letech zkonfi skován a Černý 
byl přestěhován na Kepaj. Ač se o toto bydlení ze svého postavení za-
sloužil, měl možnost sám poznat jeho stinné stránky. Zůstal ve městě 
zcela sám, bez jakékoliv morální i hmotné podpory, poněvadž rodina 
Charvátova byla z politických a náboženských důvodů vystěhována do 
zdevastovaného bytu do Bobrové. Pan Černý byl nakonec přemístěn do 
Domova důchodců ve Velkém Újezdě u Moravských Budějovic, kde 19. 
září 1959 zemřel.

Pohřeb se konal v odpoledních hodinách v kostele ve Velkém Meziříčí. 
Účast pozůstalých a zejména občanů byla malá, přestože jmenovaný se 
ze své funkce snažil zmírnit sociálně tíživé poměry starých lidí v našem 
městě. O jeho zásluhách však z dnešní generace mladých lidí již málokdo 
ví. Odpočívá na novém hřbitově v hrobě rodiny Charvátových.     -VGS-

Tarifní podmínky MHD ve Velkém Meziříčí SKI BUS
platné od 19. ledna 2009

Lyžuje se stále
Ač přišla v předešlých dvou dnech obleva, na 
Fajtově kopci se lyžuje bez omezení. Na svahu je 
více než padesát centimetrů technického sněhu 
a zajezdit si na lyžích či snowboardu můžete denně 
od deváté hodiny ranní až do devíti večer.   -mrs-

Jednotné jízdné v celé síti MHD 4 – Ski bus
platba hotově i kartou za osobu 10 Kč, zavazadla (lyže, 
snowboardy, sáňky atd.) zdarma. Časové jízdenky 
(kupony) neplatí!
Bezplatná přeprava: děti do 6 let; osoba nebo pes, 
pokud jsou průvodcem držitele průkazu ZTP-P; drži-
telé průkazů ZTP a ZTP-P včetně invalidního vozíku; 
představitelé státní moci a některých státních orgánů 
(poslanci, senátoři, soudci Ústavního soudu).
Neprokáže-li se cestující platným jízdním dokladem 
(jízdenkou, předepsaným průkazem, odbavovací kar-
tou) je povinen zaplatit jízdné a přirážku nebo prokázat 
svoji totožnost. U adresných odbavovacích karet je 
v případě pochybnosti o totožnosti povinen prokázat 
svoji totožnost nebo bude postupováno podle § 18a 
odst. 2, písm. d zák. 111/94 Sb. v platném znění. Přiráž-
ku je povinen zaplatit i v případě nedodržení přeprav-
ního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo 
za znečistění vozidla nebo za rušení klidné přepravy 
cestujících nebo jiné obtěžování cestujících.

ZDAR, a. s. stanovuje výši přirážek
v MHD Velké Meziříčí:

a) neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby 
platným jízdním dokladem činí výše přirážky 300 Kč,

b) neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby 
dokladem o zaplacení dovozného činí výše přirážky 
50 Kč,

c) pro případ nedodržení přepravního řádu nebo 
pokynu a příkazu pověřené osoby nebo znečistění 
vozidla nebo rušení klidné přepravy cestujících 
nebo obtěžování cestujících činí výše přirážky 
300 Kč.                                   Marek Švaříček
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
Telefon a fax: 566 524 649 e-mail: 
vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Jak zhubnout
vánoční kila?
www.hubnete.cz/power

Firma Bematech s. r. o. hledá zaměstnance na pozici

Administrátor(ka)
Požadujeme: znalost práce na PC (Microsoft Offi ce), Outlook
 znalost účetního programu (Navision výhodou)
 zodpovědnost, samostatnost a fl exibilitu
Pracovní náplň: fakturace
 logistika dopravy a skladu
 plánování
 komunikace se zákazníky
Nabízíme: práci ve stabilní a dynamické fi rmě
 nástup přibl. únor 2009
 možnost profesního růstu
 práce na plný úvazek
 další jazykové vzdělávání, fi remní stravování
Své žádosti a životopisy zasílejte na job@bematech.cz
Více info na www.bematech.cz

Nádražní 27, 594 01 Velké Meziříčí
přijme pracovníky profese:

ELEKTROMONTÉR
nástup možný ihned

Požadujeme: vyhlášku č. 50/78 Sb.
Kontakt: ing. Josef Bednář, Jiří Pól – tel.: 566 524 016

Od 10. 2. ve Velkém Meziříčí.
E-mail: EK.stob@seznam.cz,

tel.: 605 010 666

Písemné přihlášky
zasílejte na adresu:
Obec Martinice
Martinice 52
594 01 Velké Meziříčí

V majetku úpadce se nachází následující nemovitosti:
1. Pozemek p. č. 801 – zast. pl. a nádvoří o výměře 439 m2, budova č. p. 166 stojící na p. č. 801 v obci 

a k. ú. Velké Meziříčí, LV č. 2975, pozemek p. č. 93/1 – zast. pl. a nádvoří – zbořeniště o výměře 270 m2, 
pozemek p. č. 93/2 – zast. pl. a nádvoří – zbořeniště o výměře 11 m2, pozemek p. č. 95 – zahrada o vý-
měře 168 m2, pozemek p. č. 96 – zast. pl. a nádvoří – zbořeniště o výměře 78 m2, pozemek p. č. 806/1 
– zast. pl. a nádvoří o výměře 232 m2, budova bez č. p. stojící na p. č. 806/1 v obci a k. ú. Velké Mezi-
říčí, LV č. 3364, znal. ocenění: 2.400.000 Kč.

2. Pozemek p. č. 817/7 – zahrada o výměře 392 m2 a spoluvl. podíl id. 1/4 na pozemku p. č. 817/17 – zahrada 
o výměře 138 m2 v obci Velké Meziříčí, k. ú. Mostiště, LV č. 126, č. 273, znal. ocenění: 31.000 Kč.

3. Pozemek p. č. 817/13 – zahrada o výměře 442 m2 v obci Velké Meziříčí, k. ú. Mostiště, LV č. 126, znal. 
ocenění: 30.000 Kč.

4. Pozemek p. č. 4780/1 – zahrada o výměře 440 m2 v obci a k. ú. Velké Meziříčí, LV č. 3364, znal. oce-
nění: 60.000 Kč.

V případě, že máte zájem o koupi uvedených nemovitostí, zašlete své písemné nabíd-
ky na adresu správce. Uzávěrka nabídek dne 4. 2. 2009. Po dohodě je možné stanovit 
termín prohlídky. Nabízené ceny musí respektovat znalecké ocenění. Platba před uza-
vřením kupní smlouvy, tato podléhá schválení soudu. Správce si vyhrazuje právo kup-
ní smlouvu neuzavřít.

Správce konkurzní podstaty
JUDr. Edita Pařízková, advokát
Náměstí 16, 594 42 Měřín
tel.: 604 871 900

2 křížence labradora,
černé, stáří cca 8 měsíců;
3 menší štěňátka – křížence,
dva pejsci a jedna fenka,
stáří cca 2 měsíce;
1 voříška, stáří 3–4 roky.

Tel.: 723 778 248.

Ekonom konzult GROUP s. r. o.,
Poříčí 1256/11, 594 01 Velké Meziříčí

vyhlašuje výběrové řízení na místo
ÚČETNÍ na vedlejší pracovní poměr.
Náplň práce – zpracování účetnictví, jednání s klienty
Požadujeme – znalost účetního programu WINFAS
 – znalost účetnictví
 – schopnost samostatné práce
 – časovou fl exibilitu
Nástup možný ihned.
Písemné přihlášky s životopisem zasílejte do 28. 2. 2009 
na výše uvedenou adresu, popř. na e-mail: vlfi c@tiscali.cz.
Telefon: 566 524 198, 603 533 187.

Nově otevřené Oblastní ředitelství
od 1. 1. 2009

Provozní doba:
Pondělí: 8.00–12.00 13.00–17.00
Úterý: 8.00–14.00
Středa: 8.00–12.00 13.00–17.00
Čtvrtek: 8.00–14.00
Pátek: 8.00–14.00

Kontakt:
Oblastní ředitel Pavel Munduch
Mlýnská 1212/6,
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 777 617 675,
PMunduch@obchod.rsts.cz

Hledáme
pracovníky
na pozici
výhradní
reprezentant.

Poradenství v oborech:
stavební spoření, úvěry, hypotéky, penzijní připojištění, 
majetkové a životní pojištění.

Firma EURODECK, s. r. o.

truhlářům ve výrobě
zimních zahrad, okenních hranolů

a dalších stavebně truhlářských prvků.
Práce na hlavní pracovní poměr, jednosměnný provoz
v truhlárně v obci Závist, případně montáže z. zahrad.

Kontakt: Pavel Zeman – 739 094 615

Tel.: 605 509 546.

Cafe Bar Holiday Třebíč

– nevyučené zaučíme,
vysoké výdělky,
výborný kolektiv,
možnost ubytování.
Tel.: 777 721 910.

VĚŽNÁ, tel.: 566 567 146, 
606 484 571, http://porta.zde.cz

renovujeme interiérové dveře 
plastovými foliemi

rychlé a čisté řešení
původní jádro dveří zůstává

zachováno
široký výběr typů provedení

dveří
zavolejte nám, zašleme prospekt 

a ceník

Žaluzie,
sítě, rolety,
čalounění dveří.
Caha, tel.: 602 950 763.

Prodám
■ El. sporák , pěkný, málo po-
užívaný. Cena 1.000 Kč.  Tel.: 
776 647 408.
■ Štěňata středoasijského paste-
veckého psa s PP. Černá, žíhaná, 
ze zahraničního krytí, O: šampión 
PL. K odběru koncem února. Tel.: 
604 871 900.
■  Autom. pračku Whir pool 
s předním plněním, 4,5 kg prádla, 
800 ot./min; starožitný skříňkový 
šicí stroj Zetina; dřevěnou a železnou 
dětskou postýlku; 5 l meruňkovi-
ce. Na ceně se dohodneme. Tel.: 
603 149 067.
■ Prase, váha 180–200 kg. Cena 
za 1 kg 34 Kč. Tel.: 566 521 889, 
739 619 677.

■ Manželskou postel s čelem, 
úložným prostorem. 3 roky stará. 
Tel.: 731 411 970.
■ Funkční plynový kotel Mora. 
Levně. Tel.: 602 482 437.
■ Dveře vchodové plastové bílé, roz-
měr 88 × 200 cm a hnědé 98 × 200 cm 
vč. rámu. Částečně prosklené, zdo-
bené. Dále plastová okna bílá, dvou-
křídlá 150 × 120 cm a 150 × 150 cm 
a různá jednokřídlá. Nová, z neu-
skutečněné stavby. Doklad a záruka, 
možnost splátek. Levně. Dopravu 
zajistím zdarma. Tel.: 777 106 709.
■ Starší plynový kotel Viad-
rus G 25. Cena 4.000 Kč. Tel.: 
608 401 132.
■ Š Octavii II 4 ks zimní obutá kola 
s pneu Michelin Alpin 195/56/15 sko-
ro nejetá, lze i na VW Passat; Audi, 
A4, A6 apod., cena 6.000 Kč. Orig. 
poklice Š Octavie II 15" za 600 Kč. 
Tel.: 777 182 760.
■ Škoda Fabie I orig. Al kola s pneu 
letní 185/60/14, kola nepoškozena, 
pneu dobré, cena 5.600 Kč. Tel.: 
777 182 760.

■ Samostatnou pračku s nahřívá-
ním a ždímačku zn. Romo. Nerez 
vana a buben. Cena 500 Kč/ks. Tel.: 
723 128 907.
■ Autozahrádku s nosičem na 
kolo na Fiat Punto – novější model 
(r. 2000) + elektronová kola – na 
letních pneu. Cena dohodou. Info na 
tel. č. 603 879 581.
■ R Megan, Clio, Thalia, Kan-
goo 4 ks zimní obutá kola s pneu 
175/65/14 kumho – dobrý stav, cena 
3.000 Kč. Na R Twingo 4 ks ráfků za 
1.000 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Brambory výborné chuti, na 
uskladnění, 5 Kč/kg, možnost dovo-
zu od 50 kg. Tel. od 16 do 18 hodin 
733 530 355.
■ Fiat Brava, Punto, Bravo apod. 
4 ks zimní obutá kola s pneu 175/65/14 
za 2.500 Kč. Fiat Brava zadní světla 
za 700 Kč obě. Tel.: 777 182 760.
■ Litinové radiátory 37 článků, 
dvě umyvadla, plechovou vanu, 
pračku Romo se ždímačkou, drátěné 
sklo 7 tabulí, multikáru s valníkem 
bez motoru. Tel.: 776 148 930.

■ Monitor k počítači 986 N (19 pal-
ců). Cena 700 Kč. Tel.: 776 815 588.
■ Opel Corsa 1.5 D, r. v. 1995, 
třídvéřový, červená barva, najeto 
136 000 km, na zimních pneu, pravi-
delný servis, pružný a úsporný motor 
(spotřeba 4,5 l nafty), prasklina na 
předním skle, mírná koroze. Cena 
22.000 Kč (rychlé jednání sleva). 
Tel.: 774 919 841. 
Koupím
■ Simsona S 51 Enduro, plně 
funkčního v dobrém stavu. Ne 
předělaného Elektronika na En-
duro. Volejte po 15. hodině. Tel.: 
733 716 040.
■ Velmi dobře zaplatím věci po ně-
mecké armádě, pocházející z bývalé 
Bekovky. Boty kožené a kombino-
vané s plátnem, s čelním i bočním 
šněrováním – vysoké, plátěné kal-
hoty, blůzy, čepice, košile, kabáty 
barvy pískové, zelené a modré, dále 
koupím vaťáky, maskáče, letecké 
boty, kombinézy, kalhoty, blůzy 
s beranem, kukly, opasky, přezky, 
nášivky, odznaky, vyznamenání, 

helmy (i korkové), dýky, vysouvací 
nože, patrontašky, zbytky látek, 
knoflíky. Nabídněte i maličkosti, 
vše i silně poškozené. Nabídka 
platí stále, děkuji. Vladimír Kubát, 
Družstevní 41, VM. Tel.: 723 531 154 
– možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. Dě-
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
Nemovitosti

■ Koupíme byt 4+1 ve Velkém 
Meziříčí nebo vyměníme za byt 
3+1. Děkujeme za nabídky. Tel.: 
605 231 202.
■ Hospodářskou budovu – vepřín 
s pozemkem v Uhřínově, objekt oplo-
cen, celková plocha 4 500 m2, objekt 
se nachází vedle silnice, cena dle 
dohody. Tel.: 777 230 434, p. Dušek.
■ Vyměním městský byt 2+1 (s ko-
morou a 2 lodžiemi) v Novém Městě 
za stejný nebo menší ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 732 141 193.
■ Prodám RD 1+1 v Netíně na 
opravu, 200 m2, 295 tis. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Prodám stavební pozemek 
na rekreač. objekt u rybníka Be-
lizna, 5 km od V. Bíteše. Tel.: 
775 214 919.
■ Prodám cihlový byt v OV 3+1 
nebo vyměním za 1+1 ve Velkém 
Meziříčí nebo Velké Bíteši. Tel.: 
604 320 136.
■ Prodám novostavbu v Lavič-
kách u Velkého Meziř íčí. Tel.: 
568 420 414.
■ Prodám řadovou garáž (18 m2) 
na ul. Záviškova. Tel.: 566 524 043.
■ Prodám rodinný domek ve 
Str. Zhoř i. Cena dohodou. Tel.: 
731 971 904.

Pronájem
■ Nabízím k pronájmu rod. dům 
se 2 bytovými jednotkami na ul. 
Bezděkov ve VM, v horším stavu, ale 
výhodně. Tel.: 732 850 136.
■ Nabízím k pronájmu byt 2+1 
v rodinném domě v Jabloňově se 
samostatným vchodem a terasou. 
Tel.: 608 700 719.
■ Nabízím ubytování ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 604 889 611.
■ Hledám pronájem bytu 2+1 ve 
Velkém Meziříčí. Tel.: 775 310 730.
■ Pronajmu třípokojový byt s ga-
ráží přímo v domě v Brně – Ža-
bovřeskách. Ihned k nastěhování. 
Informace ve večerních hodinách na 
tel. 566 524 910.
■ Pronajmu garáž na ul. Nad 
Plovárnou (za zastávkou vlakového 
nádraží). Tel.: 777 701 992.
■ Pronajmu byt 2+kk v centru 
města VM. Tel. od 8 do 15 hodin 
566 520 999.
■ Matka s 10letou dcerou hle-
dá podnájem ve Velkém Meziří-
čí a blízkém okolí. Spěchá. Tel.: 
733 529 236.
■ Pronajmu byt 3+1 na ul. Krškova. 
Telefon po 17. hodině 607 758 215.
■ Pronajmu garáž na Františkově. 
Tel.: 604 726 835.
■ Hledáme pronájem 2+1 nebo 
3+1 od 07 do 11/2009 ve Velkém 
Meziříčí. Jsme čtyřčlenná rodina, 
2 děti na ZŠ. Nabídky prosím přes 
SMS na 723 107 272.
■ Pronajmu garsonku na ulici 
Družstevní 1347, Velké Meziříčí, 
v pěkném prostředí. Možnost proná-
jmu i s garáží. Cena dohodou. K pro-
nájmu ihned. Tel.: 721 223 709.
■ Bezdětný pár hledá podnájem 
1+1, 1+2 i starších lidí v RD. Výpo-
moc v domácnosti, při opravách apod. 
Křižanov a okolí. Tel.: 721 037 202.
■ Hledám pronájem garáže Tel.: 
731 521 949.
■ Nabízím ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, vybavená kuchyně 
včetně nádobí, koupelna, WC – spo-
lečné. Mob: 723 531 154.
■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě pro 1–2 osoby. Tel.: 
604 419 483.
Různé
■ Dne 13. 12. jsem našla v ulici 
U Světlé hodinky. Kdo je ztratil, ať 
zavolá tel.: 721 372 964.
■ Svobodný, bezdětný, 34/186 
pracující nekuřák hledá hodnou, 
svobodnou, bezdětnou dívku do 
33 let pro společný život. Tel.: 
731 855 665.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

Nepůjde el. proud
dne 26. 1. 2009 od 7.30 do 12.30 ve Velkém Meziříčí, Náměstí č. p. 17, 
19, 20, 21, 22, 23, 24;
dne 29. 1. 2009 od 7.30 do 14.30 hodin ve Velkém Meziříčí, BigBoard, 
vypínání se netýká domácností. 
Děkujeme za pochopení.                                                              -E.ON-

Hledáme schopného člověka
pro rozjezd wellness center.

Tel.: 608 853 147.

Dostupné půjčky
bez poplatků.

Tel.: 608 034 567.

Tel.: 777 571 593.
www.pujcime-vam.cz

ZŠ Školní 2055 Velké Meziříčí
přijme na zástup za nemoc

uklízečku.
Vhodné pro důchodce
nebo evidované na ÚP.

■
Telefon: 566 503 920
(sekretářka školy).



Číslo 3 21. ledna 2009 strana 7

FOTBAL

ŠACHY

HOKEJ

HOKEJ – MLÁDEŽ

HASIČI

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

FOTBAL ZIMNÍ PŘÍPRAVA STOLNÍ TENIS
HC Veverská Bítýška – HHK VM 
B 2:1 (2:0; 0:1; 0:0)
Rozhodčí: Kavina – Sysel, Todorov. 
Branky: 1 min. Živný V. (Živný P., 
Kadlec), 12 min. Klíma (Rumplík, 
Živný P.) – 35 min. Krča (Invald, 
Kudláček J.). Vyloučení: 11 – na-
víc Švaříček 2+10:7; využití 0:1; 
oslabení 0:0. Střely na branku: 
33:31. Sestava V. Meziříčí: Štourač 
(Komínek) – Kudláček M., Invald 
– Peterka, Bradáč – Hrnčíř, Mar-
tinec – Krča, Šlapal, Kudláček J. 
– Chatrný, Vrána, Malec – Chlubna, 
Tůma, Plhák – Šoukal, Šmejkal, 
Navrátil R.
Hned v první minutě jsme zapomně-
li na volného hráče před naší bran-
kou a ten využil rychlou kombinaci 
prvního útoku Bítýšky. Hra se poté 
přelévala z jedné strany na druhou, 
ale gól dal opět soupeř v polovině 
třetiny. I poté byla hra vyrovnaná, 
i když nás domácí v první části 
jednoznačně přestříleli v poměru 

Okresní přebor v ledním hokeji
21. kolo

Šerkovice – Křižanov 5:7
V. Bítýška – V. Meziříčí B 2:1
V. Bíteš B – Řečice nehráno, hos-
tujících přijelo málo
Mostiště – Nedvědice 7:0
Branky Mostišť: Krejčí Vojta 3, Po-
korný Kamil, Zahradníček Luboš, 
Slavík. Solař.                         -kov-

17:6. Od druhé třetiny se Bítýška 
stáhla na svou polovinu kluziště 
a nechávala nám minimum prostoru 
pro naše útočné snahy. Gólu jsme se 
dočkali z přesilovky 5:4, ale spousta 
dalších našich početních výhod zů-
stala nevyužita včetně dvou minut 
5:3. Po vstřelené brance jsme sice 
začali domácí přečíslovat a zdálo se, 
že vyrovnání je na spadnutí. Jenže 
po deseti minutách od kontaktního 
gólu jsme šli do tří zase my a toto 
oslabení nás dostalo z tempa.
Ve třetí třetině jsme chtěli obrátit 
vývoj zápasu, ovšem na zkušeného 
soupeře neplatilo vůbec nic. Ani 
korekce sestavy na tři lajny, ani 
přesilové hry, prostě nic. Je dobře, 
že jsme dokázali odehrát s bývalý-
mi hokejisty krajského přeboru na 
velkém kluzišti vyrovnaný zápas. 
Alespoň na bod bylo třeba využít 
minimálně ještě jednu přesilovku.
Další zápas hrajeme v sobotu 
24. 1. 2009 v 17.00 na domácím 
ledě proti Šerkovicím.

-ht-

Tabulka:
1. Mostiště 12 831 69:39 19
2. Náměšť A 10 712 63:28 15
3. V. Bítýška 11 713 68:32 15
4. V. Bíteš B 10 703 47:45 14
5. V. Meziříčí B 12 624 55:40 14
6. Řečice 11 614 71:67 13
7. Křižanov 12 219 53:95 5
8. Šerkovice 11 119 45:84 3
9. Nedvědice B 11 1 0 10 23:64 2

Junioři
HHK VM – SHK Hodonín 1:8 
(1:2, 0:1, 0:5)
Junioři HHK v dalším utkání sdru-
ženého krajského přeboru jižní 
Moravy a Vysočiny prohráli na 
domácím ledě s tradičním soupeřem 
z Hodonína, který vede tabulku sou-
těže a má vytvořeny předpoklady 
pro postup do baráže o ligu juniorů. 
Pro velkou marodku hráčů nastou-
pili za náš tým dorostenci, kteří 
měli za sebou dopolední zápas své 
soutěže. Celé utkání bylo bohužel 
poznamenáno únavou našich hráčů, 
když především v poslední třetině 
chyběly síly. Po bojovném výkonu 
našeho týmu soupeř, který je v prů-
běžném pořadí na prvním místě 
sdruženého krajského přeboru, 
potvrdil roli favorita a po chybách 
v obraně získal a v poslední třetině 
rozhodl zápas ve svůj prospěch.
Branky HHK: Molák. Sestava 
HHK: Štourač – Pokorný, Urbánek 
– Vondráček J., Komínek – Mar-
tinec, Křípal, Molák, Kartůsek 
– Janák, Pospíšil, Vondráček P. – 
Pospíšil, Urbánek.
HC Břeclav – HHK VM 2:4 (1:1, 
1:1, 0:2)
Dalším soupeřem juniorů HHK 
Velké Meziříčí o tomto víkendu 
byl HC Břeclav. Naši hráči začali 
úpornou obranou, protože soupeř 
si vytvořil velký tlak, kterému 
jsme odolali i díky velmi dobrému 
výkonu brankáře, což platilo pro 
celý zápas. Po přečkání tohoto tlaku 
jsme si začali vytvářet brankové 
příležitosti, bohužel po jednom se 
závarů v útočné třetině nám ujel 
hráč Břeclavi a samostatný nájezd 
proměnil. Do konce třetiny se nám 
podařilo proměnit chybu v roze-
hrávce soupeře a Štěpánek svůj 
nájezd také proměnil. Druhá třetina 
byla herně velmi vyrovnaná, soupeř 
se opět dostal do vedení po závaru 
před naší brankou při našem dvoj-
násobném vyloučení. Vzhledem 
k dobrému výkonu našich hráčů se 
začali na celém utkání podepisovat 
rozhodčí. Lokty a sekání ze strany 
domácích hráčů zůstávaly bez 
patřičného ocenění, z naší strany 
bylo vylučováno vše a po obdržené 
brance, které předcházel hrubý 
faul domácích, byl za poklepání 
hokejkou do ledu vyloučen Pokorný 
do konce utkání. Přesto se nám po-
dařilo při hře v devíti hráčích před 
koncem třetiny vyrovnat po střele 
Vondráčka od modré a následné 

teči opět Štěpánkem. Třetí třetina 
se odehrávala v duchu konce dru-
hé, stálé vylučování našich hráčů 
a vedení po šťastné střele Urbánka, 
která domácímu brankáři propadla 
do sítě. Vzhledem k tlaku domácích 
hráčů a jejich nemohoucnosti nám 
rozhodčí udělil v polovině třetí 
třetiny ještě jeden desetiminutový 
trest, takže jsme 2 minuty hráli 
v sedmi lidech a do konce utkání 
jsme si v plném počtu už nezahráli. 
Přesto se nám podařilo po pěkné 
přihrávce Křípala na Štěpánka ujet, 
a ten dal po samostatném nájezdu 
čtvrtou branku, svou třetí v tomto 
utkání. Domácí se ještě při hře 
bez brankáře snažili dát kontaktní 
branku při hře proti našim čtyřem 
hráčům, ale to se jim už nepodařilo. 
Toto vítězství si naši hráči opravdu 
vydřeli tvrdou prací na ledě.
Branky HHK: Štěpánek Jiří 3×, 
Urbánek. Sestava HHK: Zezula 
(Štourač) – Kartůsek, Vondráček 
– Komínek, Pokorný – Křípal, 
Troščák, Urbánek – Štěpánek, Ja-
nák, Konečný.
Příští utkání: Ne 25. 1. 2009 HLC 
Buldogs o. s. – HHK Velké Meziříčí 
(v Rosicích)

Dorost
HHK VM – HC Uherský Brod 8:4 
(2:1, 3:2, 3:1)
Sobotní domácí duel jsme nezačali 
nejlépe, hned v úvodu soupeř vy-
užil přesilovou hru. Ale i nám se 
dařilo v početní výhodě a dvěma 
využitými přesilovkami jsme šli 
do vedení. Ve druhé třetině jsme 
dostali soupeře pod tlak, výsledkem 
toho byly dvě branky a další nevy-
užité šance. A to nás mohlo mrzet. 
Soupeř využil dvě naše chyby 
a dostal se na dostřel. Ale těsně před 
druhou sirénou jsme v přesilovce 
vedli o dvě branky. Do třetí části 
jsme opět vstoupili lépe a dvěma 
přesnými trefami jsme se dostali 
na čtyřgólový odstup. Soupeř ještě 
korigoval, ale tři vteřiny před závě-
rečným hvizdem jsme se o poslední 
gólový zápis utkání postarali my. 
Po třech porážkách jsme se dočkali 
zaslouženého, avšak nikterak lehce 
se rodícího vítězství.
Branky (asistence) HHK: 10. Krou-
til (Střecha, Komínek D.), 19. Ko-
mínek D. (Střecha), 27. Kroutil (Ko-
mínek M.), 28. Budín (Rozmahel, 
Komínek M.), 40. Budín (Hándl), 
45. Štěpánek (Joch), 50. Rozmahel 
(Komínek M.), 60. Rozmahel (Ko-
mínek M., Budín).

Velké Meziříčí – Přibyslav 10:2
Body: Klíma Tomáš 3, Klíma Petr 
3, Pokorný Jan 2, Říkovský Aleš 2
Velké Meziříčí – Rovečné 5:10
Body: Klíma Petr 2, Říkovský Aleš 
1, Klíma Tomáš 1, Pokorný Jan 1
Proti slabé Přibyslavi jsme dosáhli 
letos na třetí výhru. Druhý zápas 
už byl úplně jiný. Rovečné stále 
bojující o postup do divize bylo 
nad naše síly. Vidina sestupu nám 
stále více svazuje nohy a v zápase 
to bylo znát. Křeč a nervozita se 
jasně projevily.
Dne 31. 1. 2009 zajíždíme do Ledče 
a k favoritu skupiny Světlé nad 
Sázavou. Jakýkoliv bodový zisk 
z těchto utkání by byl pro naše 
hráče senzací.
Ostrov n. Osl. – Velké Meziříčí 
B 15:3
Body: Buk Martin 2, Buk Radek 
1, Kořínek Stanislav 0, Bednář 
Ivan 0
Špatný zdravotní stav hráčů béčka 
se projevil i na výsledku zápasu. 

-pk- 
STOLNÍ TENIS

NA VELKOMEZIŘÍČSKU
Krajský přebor 1. třídy, 12. kolo
Rouchovany – V. Meziříčí 10:8

Tabulka krajského přeboru 
1. třídy po 12. kole

 1. Světlá A 12 10 1  1 117:56  33
 2. Rovečné A 12  8 1  3 110:66  29
 3. Třešť A 12  8 0  4 104:74  28
 4. Ledeč A 12  7 2  3 100:88  28
 5. Humpolec A 12  6 4  2 100:78  28
 6. Jihlava B 12  5 2  5  94:87  24
 7. Nížkov A 12  5 2  5  98:77  24
 8. TJ Žďár B 12  5 1  6  88:94  23
 9. Chotěboř B 12  3 4  5  94:97  22
10. Rouchovany A 12  3 0  9  51:114 18
11. V. Meziřičí A 12  2 1  9  67:107 17
12. Přibyslav A 12  1 0 11  27:112 14
Krajský přebor 3. třídy, 12. kolo
Lhotky – Polnička 7:10
Oslavice – Pelhřimov C 2:10

Tabulka krajského přeboru 
1. třídy po 12. kole

 1. H. Brod B 12 11 1  0 119:61  35
 2. Jemnice A 12 10 0  2 111:60  32
 3. Nové Město A 12  7 2  3 108:81  28
 4. Pelhřimov C 12  8 0  4 106:69  28
 5. Pacov A 12  7 1  4  99:86  27

 6. Panská Lhota A 12  6 1  5  87:92  25
 7. Chmelná B 12  4 2  6  89:96  22
 8. Chotěboř D 12  5 0  7  83:93  22
 9. Lhotky A 12  4 1  7  89:100 21
10. TJ Žďár D 12  3 1  8  69:112 19
11. Polnička A 12  2 1  9  77:109 17
12. Oslavice A 12  0 0 12  42:120 12
Okresní přebor 1. třídy, 10. kolo
V. Meziříčí B – V. Bíteš 8:10
Okresní přebor 2. třídy, 10. kolo
Sokol Žďár C – Lhotky B 5:13
V. Meziříčí C – Sněžné 0:18
Netín – Oslavice B odloženo
Okresní přebor 3. třídy, 10. kolo
Netín B – Jámy 15:3
Rovečné – Uhřínov 11:7
Okresní přebor 4. třídy, 10. kolo
Vepřová B – D. Heřmanice ne-
hlášeno
Borovnice – Netín C 12:6
Lhotky C – Polnička B 9:9
Okresní přebor 5. třídy, 10. kolo
Oslavice C – Lhotky D 13:5

Okresní soutěž sk. B
Orel N. Město – Bory 14:4
D. Heřmanice B – Uhřínov B 15:3
Vlkov – Lhotky E 13:5             -pl-

STOLNÍ TENIS LHOTKY
Krajský přebor III. třídy

SK Sokol Lhotky A – KK Panská 
Lhota A 9:9
Sestava Lhotky: Konečný 3,5, La-
vický 2,5, Nevrtal Z. 2, Chylík 1
SK Sokol Lhotky A – Sokol Jem-
nice A 6:10
Sestava Lhotky: Lavický 3, Nevrtal 
Z. 2, Konečný 1, Chylík

Okresní přebor II. třídy
SK Nové Dvory A – SK Sokol 
Lhotky B 9:9
Sestava Lhotky: Musil 3,5, Doubek 
3, Večeřa 2,5, Vondrák
Okresní přebor IV. třídy
SK Vepřová A – SK Sokol Lhotky 
C 16:2
Sestava Lhotky: Dufek 1, Krčál 1, 
Rössler, Šoukal

Okresní přebor V. třídy
Autocolor Oslavice C – SK Sokol 
Lhotky D 13:5
Sestava Lhotky: Hladík 2, Šoukal 
2, Nevrtal T. 1, Marek
Orel Bystřice n. P. A – SK Sokol 
Lhotky D 5:13
Sestava Lhotky: Šoukal 4,5, Nevrtal 
T. 4, Hladík 2,5, Krčál 2       -ach-

Muži A
 Dne Zač. Pozn. Domácí Hosté
So 24. 1. 14.00 umělá tráva FC VM – FK Mutěnice
So 31. 1. 14.00 umělá tráva FC VM – FK APOS Blansko
So 7. 2. 14.00 umělá tráva FC VM – Slavoj TKZ Polná
St 11. 2. 18.00 umělá tráva FC VM – Jaroměřice n. R.
So 14. 2. 14.00 umělá tráva FC VM – SK Bystřice n. P.
So 21. 2. 14.00 umělá tráva Jihlava B – FC VM
Ne 1. 3. 10.15 umělá tráva FC VM – AFK Chrudim
So 7. 3. 14.00 umělá tráva FC VM – 1. SC Znojmo
So 14. 3. 14.00 umělá tráva FC VM – FC Sparta Brno
Ne 22. 3. 10.15 17. kolo MSD FC VM – Framoz Rousínov

Neuvěřitelných třicet roků
Kolem roku 1975 se pár nadšenců 
v dolnoloučském hasičském sboru 
dohodlo založit soutěžní družstvo 
mužů. Jezdilo se po soutěžích 
v širokém okolí (Židlochovice, 
zámecký park Vel. Meziříčí, Žer-
novník, Tišnov, Dlouhá Lhota, 
město Jeseník, Rousínov atd.). 
Soutěže probíhaly v letním období, 
a to právě chtěli hasiči v Dolních 
Loučkách změnit. Tehdy jeden pro-
hlásil „v zimě nehoří?“, a tak bylo 
rozhodnuto, vybral se měsíc únor 
a hned k tomu ještě Vítězný. Tak 
vznikla zimní soutěž a její l. ročník 
byl v roce 1980. Tímto činem, jak se 
říká, „brnkli na strunu” naši hasiči 
tehdejší politické garnituře, a ta 
jim na oplátku byla ve všem nápo-
mocná. Při prvním ročníku bylo 
na hřišti sice jenom sedm družstev, 

ale soutěž dostala „zvuk” a o čtyři 
roky později bylo na hřišti vedle 
sebe vyrovnáno 54 hasičských 
aut. Tedy na šedesát družstev žen 
i mužů. A co více, teploměr tehdy 
klesl na –14 °C.
Tato masa lidí také něco snědla 
a vypila. Milicionáři z papírny 
Předklášteří přivezli polní kuchyně, 
kde se svařovalo víno, vařil grog, 
guláš atd. Zkrátka v týlu soutěže 
se obsluha nezastavila.
No a v roce 1989, kdy nás přejelo 
„kolo dějin”, dostala tato soutěž 
název Dolnoloučská zima a letos 
bude již 30. ročník. Na ten zvu 
všechny, kteří zde před třiceti lety 
startovali, a to jak z řad zaměstnan-
ců tehdejšího Svitu, Kabla, „dob-
ráky” z Vel. Meziříčí, tak i ostatní 
příznivce těchto klání. Soutěž pro-
běhne l5. února 2009 od 10 hodin 
na hasičském cvičišti v Dolních 
Loučkách.        František Bukal

Sestava: Loukota – Komínek M., 
Joch – Urbánek – Nedoma, Janák, 
Štěpánek – Komínek D., Kroutil, 
Střecha – Hándl, Budín, Rozma-
hel.
Hokej Uherský Ostroh – HHK 
VM 5:5 (3:0, 1:1, 1:4)
Hned v neděli jsme odjížděli do 
Uherského Ostrohu se značně po-
změněným kádrem, část základní 
sestavy dorostu odjela s juniory 
do Břeclavi (Štěpánek, Janák, 
Komínek M.), naopak povoláni do 
dorostu byli tahouni starších žáků 
(Vidlák, Vondráček, Smejkal, Bu-
rian P., Burian V.). V úvodní třetině 
se domácí třikrát trefi li, kdy trestali 
naše chyby v obranné fázi, našim 
se v útoku nedařilo. Na začátku 
druhé části přidal soupeř další gól 
a tak poprvé odskočil na hrozivý 
čtyřbrankový rozdíl. My jsme se 
postupně začali dostávat do šancí, 
několik jsme jich nevyužili, až v sa-
mém závěru třetiny šťastnou tečí 
jsme snižovali. V úvodu závěrečné 
třetiny jsme opět inkasovali a do-
mácí vedli už 5:1. Korekce v naší 
sestavě přinesla ovoce. Zvláště 
se dařilo nově vytvořené dvojici 
Smejkal – Vondráček. Začali jsme 
soupeře přehrávat, vytvářeli jsme si 
šance a začalo se nám dařit i v kon-
covce. Během 11 minut jsme čtyřmi 
brankami srovnali. Další šance 
zůstaly nevyužity, ale vzhledem 
k nepříznivému vývoji utkání je 
i bod úspěchem.
Branky (asistence) HHK: 40. Smej-
kal (Vidlák), 46. Rozmahel, 49. 
Vondráček (Smejkal), 54. Von-
dráček (Smejkal), 57. Smejkal 
(Burian V.)
Sestava: Loukota – Vidlák, Joch 
– Budín, Komínek D. – Burian P., 
Kroutil, Rozmahel – Vondráček, 
Smejkal, Burian V. – Nedoma, 
Urbánek.                                   -sys-

Starší žáci
HC Uherský Ostroh – HHK VM 
4:10
O tomto víkendu měli mladší žáci 
volno a starší žáci přehráli celek 

z Uherského Ostrohu.
I když jsme ještě na konci druhé 
třetiny prohrávali tak zlepšeným 
výkonem ve třetí třetině jsme zís-
kali zasloužené vítězství a to už po 
patnácté v této sezoně.              -js-

5. třída
HHK VM – HC Dukla Jihlava 1:4 
(0:1, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky: Fiala. Sestava 
HHK: Vitešník – Kampas, Smažil, 
Bezák, Strnad T. – Strnad M., Tlapák, 
Mičánek – Tichý, Mynář, Novák.

Žákovská liga 5. tříd
 1. Kometa Group 14 13 0 1 106:24 26
 2. SK Hor. Slavia Třebíč 15 12 1 2 93:51 25
 3. HC Rebel Havl. Brod 15 10 0 5 68:40 20
 4. Kometa Úvoz 13 8 1 4 71:45 17
 5. SKLH Žďár n. Sázavou 14 7 1 6 93:76 15
 6. Dukla Jihlava 15 7 1 7 68:51 15
 7. HC Znojemští orli 15 7 0 8 77:91 14
 8. WEV Vídeň 15 7 0 8 46:62 14
 9. SHKM Hodonín 13 5 2 6 52:44 12
10. Svišti Bratislava 15 5 1 9 66:64 11
11. TJ Spartak Pelhřimov 15 4 1 10 50:104 9
12. HHK Velké Meziříčí 15 4 0 11 36:64 8
13. Technika Brno 14 1 0 13 13:123 2

4. třída
HHK VM – HC Dukla Jihlava 1:2 
(0:1, 0:1, 1:0)
Branka a nahrávky: Bartes. Sestava 
HHK: J. Juda – Báňa, Juráček, Dun-
dálek, Janoušek, Drápela – Slabý, 
Bartes, Sedlák – Brym, Úlovec, 
Šilpoch – Karásek, Müller, Loup. 
Vyloučení: 3:1. Využití: 0:0. Zásahy 
brankářů: 22:4.

Žákovská liga 4. tříd
 1. Kometa Group 16 15 0 1 136:27 30
 2. SKLH Žďár n. Sázavou 14 12 1 1 113:36 25
 3. Dukla Jihlava 16 10 3 3 98:48 23
 4. Kometa Úvoz 15 11 1 3 70:36 23
 5. TJ Spartak Pelhřimov 16  9 1 6 68:57 19
 6. SK Hor. Slavia Třebíč 16  6 2 8 61:81 14
 7. HC Rebel Havl. Brod 16  5 2 9 49:63 12
 8. WEV Vídeň 15  5 2 8 44:64 12
 9. Technika Brno 16  5 2 9 43:74 12
10. HHK Velké Meziříčí 16  5 1 10 30:65 11
11. MBK Vyškov 16  5 1 10 38:74 11
12. HC Znojemští orli 16  4 2 10 57:112 10
13. HC Břeclav 14  3 2 9 47:72 8
14. SHKM Hodonín 14  2 2 10 34:79 6

-hhk-

Výsledky halového turnaje
mladších žáků

Dne 10. 1. 2009 se uskutečnil další 
ročník halového turnaje mladších 
žáků ve sportovní hale.
Už utkání ve skupinách ukázala, 
že se turnaje účastní kvalitní týmy 
z celé Moravy.
Po základních skupinách se hrálo 
nejprve o 9. a 10. místo. Do vyřa-
zovacích bojů o celkové prvenství 
postoupily první čtyři týmy s každé 
skupiny, kde už se hrálo vyřazova-
cím způsobem.
Do fi nále turnaje se probojovaly 
dva brněnské týmy. 1. FC Brno 
a FC Svratka Brno, utkání nabídlo 
mnoho pěkných fotbalových akcí na 

obou stranách. Nakonec se v turnaji 
radovali hráči 1. FC Brna, když 
porazili FC Svratku Brno 2:0 a po 
zásluze si odvezli celkové prvenství 
z turnaje ve Velkém Meziříčí.
Konečné pořadí: 1. FC Brno, 
2. FC Svratka Brno, 3. FC Velké 
Meziříčí, 4. 1. SK Prostějov, 5. 1. 
SC Znojmo, 6. SK Líšeň, 7. FC Žďár 
nad Sázavou, 8. Slovan Havlíčkův 
Brod, 9. Tatran Brno Bohunice, 
10. Slovan Kamenice nad Lipou
Nejlepším střelcem turnaje se stal 
Jiří Miker FC Svratka Brno.
Nejlepším brankářem turnaje byl 
vyhlášen Ondřej Sobotka 1. SK 
Prostějov.
Nejlepším hráčem turnaje byl 
zvolen Lukáš Vokurka FC Vel-
ké Meziříčí.               -dek-

T. J. DĚTSKÉ STŘEDISKO o. s.

Národní turnaj v boccie
OZP Cup

1. liga, 1. kolo
tělocvična 3. ZŠ Velké Meziříčí 7.–8. 2. 2009

7. 2. 9–18 hodin, 8. 2. 9–15 hodin
Srdečně zveme příznivce boccii. Přijďte podpořit svoje favority 

nebo se podívat, příjemně strávit čas ve sportovní atmosféře han-
dicapovaných sportovců.

Krajský přebor = 6. kolo
Spartak Velké Meziříčí A – Spar-
tak Pelhřimov A 4:4
Za domácí Bárta, Janák Jos., Jan 
a Mrazík po 1 bodu – Kopr, Mgr. 
Mejlík, ing. Nedoma (C) a Čtve-
ráček 0 b.
Zápas je nutno posuzovat z hledis-
ka faktu, že hosté byli korunními 

princi KP, a to hned po vedoucí 
Caisse Třebíč C, zatímco naši měli 
od jejich druhé příčky odstup šesti 
míst. Viděn touto optikou vyznívá 
mač jako velmi povedený – a to 
přitom při troše dalšího štěstíčka 
mohlo Meziříčí dokonce i zvítězit; 
domácí kapitán však svou partii, 
která se hrála nejdéle, bohužel již 
neustál. I tak lze utkání z pohledu 
našich hodnotit jako úspěšné.   -vp-

So 10. 1.  15.45 – 17.15
Ne 11. 1.  13.45 – 15.15
So 17. 1. 14.45 – 16.15
Ne 18. 1. 13.45 – 15.15
Ne 25. 1. 14.30 – 16.00
So 31. 1. 14.45 – 16.15
Ne 1. 2. 14.15 – 15.45
Po 2. 2. 11.00 – 12.30
St 4. 2. 10.00 – 11.30

So   7. 2. 12.45 – 14.15
Ne   8. 2. 14.45 – 16.15
So 14. 2. 14.45 – 16.15
Ne 15. 2. 13.45 – 15.15
So 21. 2. 12.45 – 14.15
Ne 22. 2. 13.45 – 15.15
So 28. 2. 15.45 – 17.15
Ne   1. 3. 13.45 – 15.15        
Vstupné: bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč
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KINO JUPITER CLUB VM
LEDEN 2009

Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Občanské sdružení SLEPÍŠI pořádá výstavu s názvem

„Bible“ – sochařský cyklus
nevidících autorů – světový unikát

Otevřeno: Po–Pá 8–16 hodin, Ne 14–16 hodin 
Výstava potrvá do 23. ledna 2009.   

Sobota 24. ledna 2009 v 15 hodin,
malá scéna Jupiter clubu VM

Loutkové divadlo pro rodiče a děti.
Vstupné: 30 Kč
Rezervace vstupenek na tel. čísle 566 524 572.

Neděle 8. února 2009 v 15 hodin
NEBOJTE SE STRAŠIDEL
(loutková revue pro děti s loutkami Jů a Hele)
Pátek 27. března 2009 v 19.30 hodin
NEJVĚTŠÍ HITY PETRA SPÁLENÉHO
(Petr Spálený se skup. New Apollo band a Miluše Voborníková)
Pátek 17. duben 2009 
KONCERT SKUPINY KAMELOT
Sobota 18. dubna 2009
KONCERT SKUPINY OLYMPIC
Úterý 21. dubna 2009
…A VO TOM TO JE
Zábavný pořad s Ivanem Mládkem, Lenkou Plačkovou atd.
Středa 20. května 2009
KOŽÍŠEK JE JAKO HRON
Zábavná kouzelnická show s Pavlem Kožíškem doplněná zpěvem v podání 
Vladimíra Hrona.
Sobota 23. května 2009
KONCERT HANY ZAGOROVÉ S PETREM REZKEM
Změna programu vyhrazena.                                                                -zh-

Cena permanentky 800, 750 a 700 Kč.
Prodej permanentek zahájen.
Telefon 566 523 243, 566 524 572
nebo programové oddělení JC.
24. února 2009 v 19.30 hodin
Divadelní společnost Jana Hrušínského

Komedie v režii Jana Hřebejka o životě a o schopnosti umět žít.
Hrají: Jan Tříska, Jan Kačer, Jan Hrušínský
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
3. března 2009 v 19.30 hodin
Divadelní agentura Sophia Art

Uprostřed jediné noci se hrou náhody zcela změní životy trojice hrdinů 
příběhu a odhalí se jejich skrytá tajemství.
Hrají: Jan Révai, Tereza Kostková/Eva Kodešová, Ondřej Kavan, Ivo 
Kubečka/René Přibyl
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
duben 2009
Agentura Jaroslavy Svobodové

Vynikající komedie Richarda Baera o dvou stárnoucích přátelích Chris-
tine a Hermanovi s překvapivým koncem. Lidský příběh plný pěkného, 
laskavého humoru a jiskrného dialogu.
Hrají: Jana Hlaváčová, Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Ladislav 
Hampl
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
květen 2009
AP-PROSPER

Úspěšná hra se odehrává v luxusním bytě, kde žije Stephanie Nillsová 
se svou matkou Grace. Emancipovaná, velmi bohatá Stephanie odejde 
od fi rmy, kde pracovala, protože si v poslední chvíli uvědomila, že ji pro 
samotnou práci a kariéru nezbyl čas na soukromý život.
Hrají: Kateřina Brožová, Dana Syslová, Aleš Procházka, Miroslav Mejz-
lík/Jan Meduna, Richard Trsťan
Jednotlivé vstupné: 240 Kč                                          Změna vyhrazena!

VLASTIVĚDNÁ A GENEALOGICKÁ SPOLEČNOST
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2009
Den: úterý ve 14.30 h Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
27. 1. přednáška Aljaška - II. díl Libor Smejkal
 3. 2. přednáška Půvaby Moravského krasu II. Olřich Novotný
10. 2. přednáška Produkty z hadího jedu a jeho využití Ing. J. Staněk
17. 2. přednáška Svatojakubská cesta J. Michlíček + P. Pešek

24.2. přednáška
 Pracovní nasazení za protektorátu 

Josef Jaša  v Beckově továrně ve Velkém Meziříčí
 3. 3. přednáška Austrálie I. díl - Sydney  Libor Smejkal
10. 3. přednáška Austrálie II. díl - kontinent Radek Smejkal

17. 3. přednáška
 Slavnostní odhalení pamět. kamene 

Ing. Karel Hromek  zaniklé obce Urbanice 
31. 3. přednáška Ostrůvek vzpomínek Karla Pokorná
 7. 4.  přednáška O Zubří zemi Dr. Jiří Šmíd
14.  4. přednáška Osobnosti Velkomeziříčska PhDr. Marie Ripperová
28. 4. přednáška Skotsko  Mgr. Tomáš Holzner
 5. 5. přednáška Květnové události ve fotografi ích Ing. Antonín Dvořák
12. 5. přednáška Současná Čína Ing. Jaroslav Pazdera
26. 5. přednáška Kulakové na Velkomeziříčsku Mgr. Martin Štindl, PhD.
 2. 6. přednáška Třebíčsko, krajina mnoha tváří Radovan Zejda
16. 6. přednáška Malíř Oldřich Blažíček Jitka Rousová
23. 6. přednáška Z cest po světě Mgr. Tomáš Fiala

Změna programu vyhrazena!                             www.vgsvm.estranky.cz

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí a taneční škola STARLET Brno
manželů Buryanových pořádá 23. 1. 2009 v 19 hodin

na závěrečné ukončení kurzů tance
a společenského chování.
Hraje taneční skupina M.E.Š.,
reprodukovaná hudba, DJ BOND.
Účastníci tanečního kurzu mají vstup zdarma.
Prodej vstupenek a místenek od 5. ledna 2009,
kancelář program. oddělení v pracovní dny od 8 do 16 hodin. 
Vstupné: 70 Kč, 20 Kč místenka. Vstup pouze ve společenském oděvu.

Pátek 27. března 2009 v 19.30 hodin, velký sál JC

Neděle 8. února 2009 v 15 hodin, velký sál JC

(loutková revue pro děti s loutkami Jů a Hele)
Vstupné: 100 Kč

Rezervace a prodej od 14. 1. 2009 na tel. čísle 566 523 243, 
566 524 572 nebo na programovém oddělení JC.

Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout do 30. ledna 2009! 
Nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět do prodeje!

(Petr Spálený se skup. New Apollo Band a Miluše Voborníková)
Vstupné: v předprodeji 230 Kč, na místě 280 Kč

Rezervace a prodej od 14. 1. 2009 na tel. čísle 566 523 243, 
566 524 572 nebo na programovém oddělení JC. Rezervované 
vstupenky je nutno vyzvednout do 6. března 2009! Nevyzved-

nuté vstupenky budou dány zpět do prodeje!

Čtvrtek 22. v 19 hodin
Filmový klub
ABSURDISTÁN
Když je kapání kohoutku důležitější než výtrysk lás-
ky…
Inspirací pro vznik třetího celovečerního fi lmu Veita Helmera 
byla novinová zpráva o turecké obci, kde se ženy vzbouřily proti mužům, 
kteří nebyli schopni opravit místní vodovod. Odepřely jim sex, dokud 
nezajistili normální chod domácností. Groteskně laděné podobenství 
o „válce pohlaví“ se odehrává v malé vesnici Absurdistán uprostřed pouště 
někde mezi Evropou a Asií. Velkou potíží pro vesnici je nedostatek vody. 
Mnohem větším problémem je však lenost mužů, kteří pro zlepšení situace 
odmítají byť jen hnout prstem. Mužská lhostejnost ve vsi vyvolá sexuální 
stávku, která se postupně mění v téměř válečný konfl ikt mezi muži a že-
nami a rozdělí vesnici ostnatým drátem. A uprostřed tohoto se odehrává 
tragikomický příběh chlapce Těmelka a dívky Aji, kteří by rádi prožili 
svou první milostnou noc. A aby to neměli jednoduché, jejich „poprvé“ se 
musí odehrát v určitém postavení hvězd, které určila Ajina babička jako 
ideální. A aby toho nebylo málo, musí se nejprve společně vykoupat… 
Z vodovodního kohoutku však nevyteče ani kapka vody. Aja tvrdohlavě 
trvá na tom, aby Těmelko problém vyřešil a ten se musí rychle rozhoupat 
k činu, aby nepropásl příznivou konstelaci hvězdné oblohy.
Helmerův Absurdistán realizovaný v mezinárodním měřítku (v roli 
Aji se objeví Kristýna Maléřová z Těšínského divadla) svou výraznou 
stylizací připomíná němé fi lmové grotesky a také fi lmy Emira Kusturici 
nebo Nany Džordžadzeové. Komedie Německa, český dabing. Mládeži 
přístupný od 13 let.
Vstupné: 45, 75 Kč 88 minut
Pátek 23., sobota 24. v 19.30 hodin
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
Mysleli jsme, že Země je naše. Byla to chyba.
V historii existuje mnoho příkladů střetů civilizací, po nichž ty méně 
vyspělé zanikla nebo byla zotročena. V našem fi lmu jsme těmi méně 
vyspělými my, lidstvo. Film vypráví příběh mimozemšťana Klaatua, který 
přicestuje na Zemi s jediným úkolem – zamezit lidstvu jeho organizovanou 
sebedestrukci i za cenu nejvyšších obětí. Klaatu chce lidstvu pomoci, 
otázkou je, zda o to vlastně stojíme. Zatímco on chce jednat se světovými 
mocnostmi, naším jediným zájmem je zavřít jej do laboratoře a vědecky 
ho prozkoumat… Na útěku z laboratoře ho doprovází astrobioložka Helen, 
která spolu se svým nevlastním synem uvízne v Klaatuově poslání. Ve 
fi lmu se vám Země doslova ztrácí pod nohami. Film neukazuje jen pohled 
nás pozemšťanů na nezvyklého návštěvníka a emoce, které jeho přílet na 
Zemi vyvolává. Je také o tom, jak se na nás a naše pokusy o sebezničení 
dívá někdo kdo má v rukou rozhodnutí o naší budoucí existenci. Sci-fi  
fantasy horor USA, původní znění, české titulky.
Režie: Scott Derrickson. Hrají: Keanu Reeves, Jennifer Connellyová, Jon 
Hamm, John Cleese, Kathy Batesová. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 102 minut
Úterý 27., středa 28. v 19.30 hodin
ANGLICKÉ JAHODY
V horkém létě se mladý muž Tomáš Sinek chystá odjet na „sběr jahod“ do 
Anglie. Zdá se, že rodina – otec, maminka a babička nemá jiné starosti 
než vypravit potomka na cestu, i když – jak to vypadá, ne všichni s jeho 
rozhodnutím souhlasí. Situace však zase tak jednoduchá není. Jsme v Čes-
koslovensku roku 1968. Tomáš stráví s kamarády a dívkou Táňou bujarou 
noc před odjezdem. Ráno však začnou otcovy podezřelé telefonáty s kolegou 
Vránou, plné tajných informací, maminka dělá zásoby a babička pláče. 
Tomáš spěchá na nádraží, Praha je však vylidněná a žádné vlaky nejedou. 
Tomáš nepovažuje situaci zdaleka za vážnou, a tak ho nějaký den zpoždění 
ani příliš netrápí. Toho srpnového rána se však radikálně změnily osudy 
tisíců lidí. Psal se 21. srpen 1968 a za pár okamžiků se otočí i život Tomáše, 
jeho rodiny a jeho přátel. Jejich osudy se dramaticky propletou s osudy lidí, 
kteří se v tehdejším Československu ocitli nikoliv z vlastního rozhodnutí. 
Přijeli sem plnit rozkazy, aniž jim pořádně rozuměli a často ani netušili, 
jak moc poznamenávají životy lidí a země, kterou neznali a do níž je jednou 
v noci prostě poslali. Příběh fi lmu Anglické jahody se mohl odehrát vlastně 
v jakékoliv době, která se tak trochu vymkla z kloubů. Je osudovým mi-
lostným příběhem mladých lidí, kteří chtěli mít chvilku času na lásku, ale 
ocitli se v nesprávnou dobu na nesprávném místě. A stejně tak je osudovým 
příběhem generací, jejichž sen o svobodě a obyčejně šťastném životě byl 
právě téhle srpnové noci násilně přerván.Režie: Vladimír Drha.
Hrají:Viktor Preiss,Pavla Tomicová,Nina Divíšková,Ivan Lupták,Marie 
Štípková. Drama ČR. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 75, 77 Kč 114 minut

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že třetí představení di-
vadelní sezony 2008 - 2009 pro skupinu O (platí pouze pro předplatné) 
se uskuteční ve středu 4. února 2009 v 19 hodin

– hudební komedie
Divadelní scénář vytvořený s použitím „Figarovy svatby“ Pierra-Au-
gustina Carona de Beaumarchaise v překladu Karla Krause a „Figarova 
rozvodu“ Ödöna von Horvátha v překladu Jarmily Hrubešové.

Bláznivý den aneb Figarova svatba
Hravá komedie o tom, jak se ženichovi a nevěstě mohou svatební plány 
v průběhu jediné chvíle změnit v šílený kolotoč intrik, náhod a nedo-
rozumění. Dílo, které proslavil W. A. Mozart svou operou pod názvem 
Figarova svatba. Melodie z opery se ve své době staly „šlágry“ a nebudou 
samozřejmě chybět ani v této inscenaci. Jako pokračování Beaumarchaise 
napsal Ödön von Horváth v roce 1936 svou černou komedii „Figarův 
rozvod“ a přivedl tak známé postavy nepodléhající času do revoluce 
– z hraběte a hraběnky Almavivových se stali uprchlíci. A Figaro? Ze 
staré věrnosti sleduje se Zuzanou panstvo do emigrace a luxusní život 
končí. Přes mnohé peripetie se pak bludná pouť služebníka Figara, jeho 
milované Zuzany a hraběte Almavivy opět uzavírá na zámku Almavivů. 
Člověk vržený do zmatků doby a hledající smysl své existence je hlavním 
tématem této scénické montáže.
Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!            -prog-

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí pořádá ve čtvrtek 5. února 2009
od 17 do 21 hodin v předsálí velkého sálu

Vstupné: 35 Kč. Určeno pro žáky od 12 do 15 let.

Novinka v Jupiter clubu
Od letošního roku zavádíme v Jupiter clubu nový sys-
tém prodeje vstupenek na kulturní pořady. U každého 
pořadu bude oznámeno datum, do kterého bude nutno 
si vstupenky vyzvednout. Nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět 
do prodeje. K tomuto kroku jsme nuceni přistoupit z těchto důvodů:
1. rezervované vstupenky zůstanou nevyzvednuté, přitom by volná 

místa mohli obsadit náhradníci 
2. u některých pořadů máme možnost je pro malý zájem zrušit

Děkujeme za pochopení.                                                         -zh-

y ý p

Loutková revue pro děti, kterou 
připravili členové loutkoherecké 
skupiny spolupracující s Českou 
televizí Praha, známí z pořadů 
Jů a Hele, Pohádková půda, 
Edův pohádkový balík a nespo-
čet televizních večerníčků. Re-
vue se odehrává na strašidelné 
půdě, kde žijí například strašidla 
Pepíno a Špekoun, kterých se 
nikdo nebojí, legrační klaun 
Bimbo či pavoučice Agáta, 
slavná pěvecká hvězda. 
Jako hosté pořadu vystoupí zná-
mé Jů a Hele. V představení se 
střídají komické dialogy, písnič-
ky, pohádky, taneční vystoupení 
a soutěže, zkrátka děti čeká jed-
no překvapení za druhým. 

Publikum však nezůstává pouze 
v roli diváků, ale samo se také 
aktivně zapojí do představení. 
Děti se naučí prostřednictvím 
písničky strašit a během sou-
těže si osvojí řadu cirkusových 
triků. 
Velkou předností tohoto před-
stavení je to, že loutky jsou 
doslova v nadživotní velikosti, 
což uvádí v úžas nejen děti, ale 
i dospělé. Loutkoherci vytvo-
řili skutečně unikátní „šou“, 
což potvrzují pořadatelé z celé 
republiky. 
Představení trvá 70 minut (bez 
přestávky). 

Zdroj: zastupující agentura

14. 3. 2009 Čáslavice
21. 3. 2009 Studenec
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínky  den datum název plesu hudba

sobota  7. 2. HASIČSKÝ PLES MARATON
sobota 14. 2. STUDENTSKÝ PLES M.E.Š., F.BOX
sobota 21. 2. SPORTOVNÍ PLES M.E.Š. 
pátek  6. 3. CHARITATIVNÍ PLES M.E.Š.

Poznámka: Zpracováno ke dni 10. 12. 2008. Přehled bude průběžně dopl-
ňován. Změna vyhrazena!                                                         -prog. odd JC-

Sobota 24. ledna 2009 ve 20 hodin

Hraje Jásalka
z Nové Vsi u Nového Města na Moravě.
SDH Velká Bíteš

Spolek živnostníků pořádá v sobotu 31. ledna 2009

Hraje: Ellu Bend
Obecní dům v Blízkově
Začátek ve 20 hodin
Bohatá tombola
Srdečně zvou pořadatelé.
Po skončení akce možnost rozvozu. 

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí Vás zve na

který se uskuteční v sobotu 7. února 2009 v Jupiter clubu.
K tanci a poslechu hraje skupina MARATON.

Začátek je ve 20 hodin. 
Informace na tel. 603 983 091. ◄► Srdečně zvou pořadatelé.

VELKOMEZIŘÍČSKO®

Výstavní prostory v budově Krajské-
ho úřadu kraje Vysočina v Jihlavě.
Výstava je přístupná do 2. úno-
ra 2009 ve všední dny od 8 do 
17 hodin. 
Muzeum Vysočiny Třebíč ve spolu-
práci s Městským muzeem ve Velké 
Bíteši připravily pro veřejnost první 
část putovní výstavy zachycující 
obrazem i slovem některé výroční 
obyčeje a projevy, které se konají v 
oblasti Podhorácka. Výstava je 
jedním z výstupů terénního výzku-
mu obyčejových tradic, který pod 
koordinací pověřeného pracoviště 

Tradiční lidové kultury Muzea Vy-
sočiny Třebíč probíhal v roce 2008 
ve všech obcích kraje Vysočina v ná-
vaznosti na výzkum celostátní.
Autor libreta a výtvarného zpraco-
vání Silva Smutná. Exponáty a pa-
nely s fotoreportážemi zapůjčilo 
Městské muzeum ve Velké Bíteši. 
Realizace Muzeum Vysočiny Tře-
bíč, pověřené pracoviště Tradiční 
lidové kultury a odbor kultury 
a památkové péče Krajského úřadu 
kraje Vysočina.
Přijměte naše srdečné pozvání. 

Silva Smutná

Etnografi cká výstava
OBRÁZKY Z PODHORÁCKA

Slavnosti a obyčeje zvykoslovného roku v současnosti

První stárkovský pár ve Velké Bíteši v roce 2008.       Foto Silva Smutná

do

Otevřeno:
pondělí, středa, pátek: 7.30–11.30, 12.30–18.00,

úterý a čtvrtek 7.30–12.30

Ženy ze Lhotek pořádají 24. 1. 2009

v místním kulturním domě. 
K tanci a poslechu hraje kapela ŽÍZEŇ. 
Začátek zábavy ve 20 hodin. Občerstvení zajištěno. 
Srdečně zvou pořadatelky. 

Zastupitelstvo obce zve všechny na již
10. reprezentační

Kde: KD Ořechov
Kdy: 31. ledna 2009 ve 20 hodin
Hraje: M.E.Š. 
Je připravena bohatá tombola a občerstvení.
Těšíme se na vás.

se skupinou N & S Band v KD Hodov.
Sobota 24. 1. 2009, začátek 20 hodin.
Bohatá tombola – každý los vyhrává!
Autobus: Domus v 19.35 hodin, 
Zámecké schody v 19.40 hodin, 
Třebíčská v 19.45 hodin i zpět.
Srdečně vás zvou pořadatelé.

TJ Sokol Hodov si vás dovoluje pozvat na

Dne 15. ledna jsme vzpomněli 
3. smutné výročí úmrtí našeho man-
žela, tatínka a dědečka, pana 
Františka Nahodila. 

Přišla těžká noc, 
a po ní žádné ráno. 
Vidět ranní slunce 
už nebylo Ti, taťko, přáno. 
Navždy se oči zavřely 
a znavené srdce přestalo bít, 
u nás však budeš 
svůj věčný plamínek života mít. 
Dne 19. ledna 2009 jsme si s bolestí 
v srdci připomněli 1. výročí úmrtí 
našeho drahého manžela a tatínka, 
pana 
Pavla Prokopa 
z Borů. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. 

Děkuje manželka s dětmi. 

ZŠ Netín vás zve na tradiční

který se uskuteční tuto neděli 25. 1. 2009 v KD Netín. 
Začátek je ve 13 hodin.                                        -jm-

Sbor dobrovolných hasičů v Dolních Loučkách
si vás dovoluje pozvat na XXX. ročník soutěže

o putovní pohár v požárním útoku,
15. února 2009 v 10 hodin na hasičském cvičišti v Dolních Loučkách. 
Ve fi nále po základním kole bude soutěžit prvních pět družstev mužů 
o putovní pohár ministra vnitra ČR.            Milan Sojka, starosta sboru
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FOTBAL

VOLEJBAL

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 7.

HÁZENÁ

LYŽOVÁNÍBASKETBAL

MĚSTSKÁ LIGA

HOKEJ
HC Břeclav – HHK VM 4:2 (0:1, 
2:0, 2:1)
Branky: 34. Karný (Nohel), 40. 
Prachař (Vaněček), 55. Čikl (Ba-
rák), 59. Karný (Vaněček, Prachař) 
– 19. Kunstmüller (Heřmanský), 41. 
Bukáček (Bula).
Sestava HHK Velké Meziř íčí: 
Betinec (Kousal) – Smejkal, Strá-
ňovský, Hajas, Vlašín, Heřmanský, 
Pálka, Kochánek, Kunstmüller, 
Bukáček, Bula, Trosčák, Nekvasil, 
Jonáš, Bašnár, Dostál, Sobotka, 
Jánský. Rozhodčí: Volf – Held, 
Lošťák. Vyloučení: 6:9, využití 3:2. 
Diváků: 335.
Ostatní výsledky 32. kola: Pelhři-
mov – Šumperk 2:9, Vsetín – Opava 
3:4, Nový Jičín – Technika Brno 5:6, 
Uničov – Šternberk 7:3, Hodonín – 
Přerov 3:4 SN, Orlová – Žďár n. S. 
5:1, Valašské Meziříčí – Prostějov 
2:4.

Tabulka skupiny Východ
po 32 kolech:

II. liga ČSLH sk. Východ
 1. Salith Šumperk 32 21 0 0 3 8 129:72 66
 2. HC Valašské Meziříčí 32 18 4 0 4 6 141:102
 3. HC Slovan Orlová 32 18 6 0 0 8 125:99 66
 4. HC Slezan Opava 32 16 3 0 5 8 123:93 59
 5. SHK Hodonín 32 15 5 0 3 9 116:95 58
 6. HC Uničov 32 16 2 0 3 11 126:110 55
 7. VSK Technika Brno 32 16 3 0 1 12 121:107 55
 8. HC TJ Šternberk 32 13 2 0 3 14 112:122 46
 9. VHK Vsetín 32 12 3 0 3 14 113:103 45
10. HC Nový Jičín 32 11 4 0 4 13 105:111 45
11. HC ZUBR Přerov 32 12 3 0 2 15 97:112 44
12. SKLH Žďár nad Sáz. 32 10 3 0 1 18 95:136 37
13. Spartak Pelhřimov 32 10 1 0 3 18 101:134 35
14. HK Prostějov 32 9 2 0 3 18 91:128 34
15. HC Břeclav 32 8 2 0 2 20 84:122 30
16. HHK Velké Meziříčí 32 6 2 0 5 19 88:121 27

HHK VM – HC Bobři Valašské 
Meziříčí 2:1 SN (1:0, 0:1, 0:0, 
0:0, 1:0)
Branky: 9. Bula (Bukáček), 65. Ne-
kvasil – 33. Zrník (Dvořák, Vaně-
ček). Sestava HHK Velké Meziříčí:
Betinec (Chadim) – Smejkal, Strá-
ňovský, Hajas, Vlašín, Heřmanský, 
Kochánek – Kunstmüller, Bukáček, 
Bula, Burian, Nekvasil, Sobotka, 
Bašnár, Dostál, Troščák, Jánský, 

Krča, Vrána.
Rozhodčí: Kubičík – Chocholouš, 
Humpolíček. Vyloučení: 7:9. Di-
váků: 300.
Ve středu 14. 1. se na našem zimním 
stadionu odehrál tuto sezonu již 
třetí souboj dvou Meziříčí. Favorit 
byl opět jasný, hosté z Valašského 
Meziříčí okupovali před utkáním 
první př íčku s náskokem pět i 
bodů na druhý Šumperk, zatímco 
HHK se krčil na posledním místě 
se ztrátou dvou bodů na Břeclav. 
Všechny papírové předpoklady 
však brzy vzaly za své, k vidění byl 
vyrovnaný hokej s mnoha krásný-
mi hokejovými momenty na obou 
stranách. Skóre zápasu otevřel v 9. 
minutě Jan Bula, který po přihráv-
ce Miroslava Bukáčka překvapil 
Krumpocha v brance hostí, když 
přesně trefil mezeru mezi jeho 
betonem a tyčkou – 1:0! V dalším 
průběhu první třetiny už gól nepadl, 
přestože příležitostí bylo hlavně 
na domácích hokejkách požeh-
naně. Do druhé třetiny vstoupili 
Valaši s odhodláním udělat něco 
s nepříznivým výsledkem. Začali 
si vytvářet více šancí než v první 
části a několikrát před Betincem zle 
zatopili. Ten však i tentokrát svůj 
tým držel. Vyrovnat se Bobrům po-
dařilo ve 33. minutě, kdy hostující 
Zrník vystřelil a kotouč se po Be-
tincově zákroku pomalu dokutálel 
do branky – 1:1. Třetí část hry byla 
opět vyrovnaná, jak kdyby proti 
sobě nestál první a poslední tým. 
Šance na rozhodnutí byly na obou 
stranách, své kvality však prokázali 
oba gólmani, čímž poslali zápas do 
prodloužení. Tam vstoupili aktivně-
ji hráči HHK, kteří si vytvořili hned 
několik slibných šancí, žádná však 
nebyla využita. Poté převzali ini-
ciativu hosté z Valašska a Betinec 
měl plné ruce a nohy práce. Gól opět 
nepadl a zápas dospěl k samostat-
ným nájezdům, ve kterých jedinou 
branku vstřelil Karel Nekvasil 
a rozhodl o tom, že prémiový druhý 
bod zůstane doma.                     -hhk-

Program na tento týden:
DNES, VE STŘEDU 21. LEDNA 2009 OD 18 HODIN DOMA 
DERBY PROTI PELHŘIMOVU (HHK Velké Meziříčí – HC 
Spartak Pelhřimov)
Neděle 25. 1. 2008 VHK Vsetín – HHK Velké Meziříčí, utkání začíná 
v 17 hodin. (ZS Na Lapači ve Vsetíně)

18. kolo
Extraliga

HC Bory – SK Building VM 9:3
Uhlíř 3, Pálka 2, Zikmund, Berger, 
Pospíchal L., Pospíchal D. – Cízl, 
Štěpánek, Švec
SK Lavičky – Horní Heřmanice 
6:3
Plhák 2, Skryja, Sýkora, Pařízek, 
Černý – Mejzlík J. ml. 2, Pešek
Březka-Stanoviště – Agromotor 
VM 1:5
Smutný – Babák 3, Bíbr, Kadela
Sanborn VM – Technické služby 
VM 4:7
Pondělíček 2, Novák 2 – Hlavnička 
2, Horký 2, Valička P., Šlapal D., 
Šlapal O.
NHÚ Balinka VM – Eurobagging 
VM 2:3
Vacula, Novotný – Jež 2, Krejčí
SK Vídeň – SK Omega VB 0:4
Budín, Kučera, Kroutil, Čech
 1. Technické služby VM 18 15  1 2 104:64  31
 2. HC Bory 18 12  1 5 104:48  25
 3. Agromotor VM 18 10  5 3 100:60  25
 4. Březka – Stanoviště 18 11  2 5 105:65  24
 5. SK Omega Velká Bíteš 18 10  2 6  90:44  22
 6. SK Lavičky 18  9 2  7  74:74  20
 7. Sanborn VM 18  8 4  6  77:92  20
 8. Eurobagging VM 18  7 3  8  68:88  17
 9. Horní Heřmanice 18  4 3 11  79:101 11
10. SK Vídeň 18  3 3 12  51:87   9
11. NHÚ Balinka VM 18  2 2 14  48:111  6
12. SK Building VM 18  3 0 15  62:128  6

I. liga
Tabulka se nyní rozdělí na polovi-
nu, týmy do pátého místa se utkají 
vzájemně 2× o dvě postupová místa 
do extraligy a týmy na 6.–10. místě 
se utkají vzájemně 2× o konečné 
umístění. Body ze základní části 
se nezapočítávají.
Farma Měřín – Stránecká Zhoř 
12:1
Štoček F. 2, Štoček J. 3, Seknička 
3, Kožený, Kocanda, Mužátko, 
Půža – Urbánek
SPL Radostín n. Osl. – SK Afcon 
Kunšovec VM 1:7
Váša – Pirochta 4, Klouda 2, Hanáček
HC Lhotky – Auto Dobrovolný 
VM 4:5
Vídeňský 3, Kocourek – Novák 2, 
Vlach 2, Weber
HC Tasov – HC River VM 0:5
Rous, Ondráček, Kozina, Vrtal, Loub
HFC Dráhy VM – HC Pikárec 2:1
Hamřík, Veleba – Ventruba
 1. Auto Dobrovolný VM 18 14 0  4 115:56 28
 2. SK Afcon Kunšovec VM 18 12 1  5 114:40 25
 3. Farma Měřín 18 11 1  6  86:60 23
 4. HFC Dráhy VM 18  8 4  6  52:71 20
 5. HC Lhotky 18  8 2  8  71:71 18
 6. SPL Radostín n. Osl. 18  7 3  8  64:66 17
 7. SK Stránecká Zhoř 18  7 2  9  68:84 16
 8. HC River VM 18  7 2  9  55:63 16
 9. HC Pikárec 18  4 2 12  39:87 10
10. HC Tasov 18  3 1 14  33:99  7

-fan-

O další úspěšný víkend pro velko-
meziříčské lyžaře se tentokrát po-
starala Karolína Bednářová, která 
se spolu s Barborou Bartuňkovou 
a Petrem Molákem zúčastnila 
17.–18. 1. 2009 závodů v obřím 
slalomu seriálu VIST CUP 2009 
(Pohár Krkonoš žactva).  Při účasti 
30 závodníků v kategorii získa-
la Karolína Bednářová v sobotu 

2. místo a v neděli 3. místo v kate-
gorii starší žákyně. Barbora Bartuň-
ková s Petrem Molákem se účastnili 
pouze sobotního závodu a obsadili 
17. a 22. místo. Tento týden čekají 
Karolínu Bednářovou a Veroniku 
Čamkovou, která si o víkendu dala 
od závodů volno, mezinárodní 
závody Skiinterkritéria v Říčkách, 
kde potvrdili účast závodníci z více 
jak 20 zemí.

-dol-

Finálová skupina
mladších dorostenek

BK Velké Meziříčí – TJ Sokol 
Lanžhot 46:37, 48:67
V prvním zápase předvedly naše 
hráčky vynikající obranu a na-
prosto katastrofální zakončování 
v útoku. Na jedné straně jsme byli 
schopni buď bránit tak, že soupeř za 
24 sekund, které jsou na útok, ani 
nevystřelil. Případně zakončoval 
z nepřipravených pozic a my jsme 
se zmocňovali míče obranným 
doskokem. V útoku se nám ze za-
čátku nedařilo úspěšně zakončovat 
rychlé protiútoky a na koš jsme se 
až zbytečně nadřeli. Naším špat-
ným zakončením jsme se přičinili 
o nízké skóre, i když jsme soupeře 
jednoznačně přehrávali. V závěru 
zápasu nás podržela přesnými stře-
lami z dálky Tereza Sojková.
Druhý zápas zahájil soupeř něko-
lika úspěšnými dalekonosnými 
střelami. Kvůli naší opětovné mi-
zérii v útoku se nám soupeř začal 
vzdalovat a náskok se neustále 
zvyšoval. Jen zlepšenou koncov-
kou v poslední čtvrtině zápasu 
nevypadá skóre tak hrozivě. Takže 
pozitivem byla vynikající obrana 
a bojovnost, negativem byl špatný 
pohyb v útoku bez míče, avizova-
né přihrávky a nerozhodnost při 
zakončení, na těchto věcech bude 
potřeba zapracovat v tréninku.

Sestava: J. Rapušáková, R. Vaďu-
rová, J. Kupská, L. Mikulová, K. 
Grandičová, N. Rapušáková, T. 
Sojková, Z. Kupská, P. Syslová, L. 
Nováková a V. Kryštofová. Trenér 
Tomáš Rapušák.

Skupina o 5.–9. místo,
starší minižákyně

BK Velké Meziříčí – Jiskra Kyjov 
B 65:21, 60:27
Minižákyně vstoupily do bojů 
5.–9. místo. A do zápasů vstoupily 
výborně, v obou zápasech soupeře 
z jižní Moravy přehrály. V zápasech 
dostaly dostatek příležitostí i mlad-
ší hráčky, takže spokojeni mohli být 
všichni. Po rozpačitém startu do 
sezony je to velké povzbuzení jak 
pro hráčky, tak pro rodiče, kteří si 
úspěch jaksepatří užili.
V zápasech nastoupily tyto hráčky: 
J. Ráčková, K. Fikrová, L. Kožená, 
K. Kryštofová, D. Syslová, Ž. Žan-
dová, P. Sekničková, K. Ubrová, V. 
Holubová, B. Kučerová, Š. Maštero-
vá, E. Cejnková, V. Úlovcová a K. 
Čermáková, trenérka Renata Dvo-
řáková. Zápasy rozhodovaly Nikola 
Rapušáková a Dana Křížová.
Příští program:
dorostenky 31. 1. BK Velké Me-
ziříčí – Gambrinus Brno, 9.00, 
11.00, doma
žákyně 24. 1. BK Velké Meziříčí – 
DDM Slavkov, 9. 00, 11. 00, doma
minižákyně 24. 1. SKB Tišnov – 
BK Velké Meziříčí, 12. 45, 14. 45, 
venku                                     -rap-

Verča Úlovcová v souboji proti Kyjovu.                    Foto: -rap-

Putovní pohár Memoriálu Eduar-
da Klapala získala Slávia Praha
Ve IV. ročníku Memoriálu Eduarda 
Klapala kategorie mladších žákyň, 
který se uskutečnil 17.–18. ledna, 
hráčky Slávie Praha nepoznaly 
hořkost porážky a s přehledem 
zvítězily. Domácí dívčí základnu 
nakonec po odstoupení celku Hodo-
nína reprezentovala dvě družstva. 
A-tým s bilancí čtyř vítězství a tří 
porážek skončil na celkové čtvrté 
turnajové příčce. Souboje se Slá-
vií Praha, Havlíčkovým Brodem 
a Zlínem byly herně vyrovnané, 
leč o vítězství soupeřek rozhodla 
důraznější obrana a efektivnější 
zakončení střeleckých pokusů. Vě-
kově mladší B-tým, který získává 
zápasové „ostruhy“, obsadil ko-
nečné osmé místo. Při závěrečném 
ceremoniálu převzala z rukou syna 
zakladatele velkomeziříčské házené 
Pavla Klapala staršího ocenění za 
nejlepší kanonýrku turnaje Markéta 
Partlová, nejlepší brankářkou byla 
vyhlášena Veronika Čižmářová 
z HC Zlín.
Výsledky: Sokol VM A – Slávia 
Praha 10:17, – Havlíčkův Brod 
17:23, – HC Zlín 6:12, – Kobylisy 
17:12, – Kunovice 12:7, – Vršovice 
26:5, – Sokol VM B 28:0,
Sokol VM B – Slávia Praha 2:22, 
– Havlíčkův Brod 1:14, – HC Zlín 
1:13, – Kobylisy 2:19, – Kunovice 

4:16, – Vršovice 4:11, – Sokol VM 
A 0:28.
Hrály: Syptáková Veronika, Záviš-
ková Iva (14) – Partlová Markéta 
(39), Kratochvílová Hana (35), 
Studená Kateřina (14), Sedláčková 
Klára (8), Janečková Denisa (5), 
Závišková Kateřina (5), Koudelo-
vá Tereza (3), Rosová Terezie (2), 
Zezulová Kristýna (2), Kopeč-
ková Kateřina (1), Bačová Soňa, 
Kazderová Veronika, Doležalová 
Romana, Homolová Michaela, 
Pokorná Lucie, Sedláková Natálie, 
Koudelová Eliška, Uchytilová Agá-
ta. Trenérky Kratochvílová Olga, 
Partlová Edita.

Pořadí:
1. DHC Slávia Praha 101:44 14
2. Jiskra Havlíčkův Brod  99:67 12
3. HC Zlín  80:40 10
4. Sokol Velké Meziříčí A 116:76 8
5. Sokol Kobylisy II 103:75 6
6. SHK Kunovice  73:69 4
7. Vršovice  43:125 2
8. Sokol Velké Meziříčí B  14:124 0
Pořadatelé děkují firmám Con-
struct, POEX, Building centrum, 
Řeznictví U Malečků, Silvatech, 
Silvaco, Papírnictví Radka Sklená-
řová za hodnotné ceny pro zúčast-
něná družstva a pro nejlepší hráčky 
turnaje. Poděkování patří Střední 
škole řemesel a služeb za ubytování 
družstev, Jídelna Tomáš Jarušek za 
prvotřídní stravování po celou dobu 
akce. Mediálním partnerem akce byl 
týdeník Velkomeziříčsko.      -záv-

Volejbaloví junioři zahájili nový 
kalendářní rok dohrávkou desátého 
kola. V tom se měli předminulý 
víkend utkat v důležitém duelu 
s hradeckou Slávií. Jelikož měli 
Hradečtí, coby pořadatelé dlou-
holetého memoriálu Míly Myslíka 
(turnaj krajských výběrů), i náš 
trenér Petr Vašíček, který má na 
starosti výběr Vysočiny, problém 
s termínem, dohodli se na odložení 
vzájemných zápasů na neděli 18. 
1. Vzájemný souboj měl důležitý 
náboj. Nový Jičín v posledním 
a předposledním kole bodoval 
naplno a odsunul naše volejbalisty 
na pátou příčku. Kluci splnili svůj 
úkol v prvním zápase na jedničku, 
druhý však prohospodařili.
Sp. Velké Meziříčí – Sl. Hradec 
Králové 3:0 (17, 15, 17) a 0:3 (-21, 
– 21, – 23)
Do prvního zápasu vstoupili naši 
hráči koncentrovaně a od prvních 
výměn soupeř i ukazovali, kdo 
je pánem na palubovce. Soupeř 
jim vydatně pomáhal vlastními 
chybami, a tak bylo za hodinku 
po zápase.
Odpolední odveta však pro naše 
barvy nedopadla vůbec dobře. 
Soupeř cítil, že nemá co ztratit, 
najednou se téměř zbavil vlastních 
chyb, přitvrdil v útoku a dokázal 
naše hráče přetlačit. Ti navíc možná 
podcenili začátek zápasu, tahali 

stále za kratší konec a když už se 
jim podařilo bodově se přiblížit, 
stačilo několik nedůrazných útoků 
a soupeř opět vedl. Druhý set byl 
již trochu lepší, v koncovce však 
naši hráči opět propadli. Třetí 
set byl nejnadějnější, díky šňůře 
povedených podání Šimka se po-
prvé v zápase dostali do luxusního 
vedení o čtyři body (12:8), na šest-
náctce však již bylo zase srovnáno. 
Především útok středem sítě se 
našim hráčům nepodařilo ubránit 
snad ani jednou, a tak se hradečtí 
hráči opět dostali do vedení, které 
si již nedali vzít. Po jednoznačném 
vítězství v prvním tak naši hráči 
utrpěli ve druhém zápase krutou, 
ale zaslouženou porážku.
Sestava VM: Málek, Vašíček, Tro-
jan, Žikeš, Vrána, Šimek, Kliment, 
Pařízek, Kameník.
Výsledky 10. dvoukola:
Olomouc – Nový Jičín 0:3, 0:3; 
Brno – Ostrava 3:0, 3:0
Výsledky 11. dvoukola:
Hradec – Brno 0:3, 1:3; Olomouc 
– Ostrava 1:3, 0:3; N. Jičín – Zlín 
3:2, 3:2                                    -kon-

Tabulka EX-JRI, sk. B
po 11. dvoukolech:

1. Volejbal Brno 22 22 0 66:13 44
2. DHL Ostrava 20 13 7 44:28 33
3. Fatra Zlín 18 11 7 42:34 29
4. TJ Spartak Vel. Meziříčí 20 8 12 37:40 28
5. TJ Nový Jičín 20 8 12 32:43 28
6. Slavia Hradec Králové 20 6 14 47:47 26
7. UP Olomouc 20 1 19 13:59 21
8. SCM ČVS kadeti 8 5 3 17:14 13

FC VM – FC Slovan Rosice 2:1 
(1:0)
Rozhodčí Slezák, 20 diváků. Bran-
ky: Mucha Z. (11.), Kratochvíl (53.) 
– (77. Kučera). Sestava FC VM: 
Pokorný (46. Simandl) – Mucha 
Z., Klusák, Fober, Krejčí – Hort, 
Pokorný, Berka (46. Průša), Němec 
(46. Kratochvíl), Loup – Karásek.
První z dlouhé série zimních pří-
pravných utkání sehrálo naše áčko 
na umělé trávě na ulici Školní 
s druhým týmem jihomoravského 
KP. Cílem zápasu bylo nejen pokra-
čování v kondiční přípravě, ale také 
integrace a vzájemné seznámení 
se nových a kmenových hráčů. 
V bráně se v poločase vystřídali 
oba gólmani staršího dorostu, kte-
ří zastoupili nemocného Invalda 
a chybějícího Trnavského. Na místě 
stopera nastoupil místo tradiční 
opory Tomáše Galii, jehož zkouší 
Rousínov, hráč Rájce – Jestřebí 
Stanislav Klusák. Jeho angažmá ve 
Velmezu je zatím v jednání, a tak 
jedinou jistou posilu pro jaro mohli 
diváci spatřit na hrotu. Na postu 
vysunutého středního útočníka na-
stoupil Jan Karásek, který je u nás 
na půlročním hostování z týmu 
lídra jihomoravského krajského 
přeboru SK Olympie Ráječko.
Průběh utkání odpovídal papírové 
síle obou mužstev. Meziříčí nepus-
tilo soupeře v prvním poločase do 
kloudnější a plynulejší akce a samo 
se dostávalo díky výrazné herní 
převaze v poli do slibných příleži-
tostí. Ani ne tak brankových, proto-

že tam Velmezu scházela přesnost, 
ve fi nální fázi přesná přihrávka či 
centr, ale spíše nátlakových. První 
branka padla již v 11. minutě. Po 
rohovém kopu zahraném nakrátko 
a následném centru Horta se pravý 
obránce Zdeněk Mucha trefi l přes-
ně hlavou. Domácí se pohybem 
ve středu pole dostávali k míčům, 
kterým však v přechodové fázi 
chyběla přesnost nebo větší odvaha 
jít do rizika, což bylo na druhou 
stranu pochopitelné, vzhledem ke 
skutečnosti, že šlo o úvodní zápas 
přípravy. Ve druhém poločase došlo 
ke změně ve středu zálohy (Průša 
za Berku) a na pozici ofenzivního 
záložníka (Němec za Kratochvíla). 
Právě Vít Kratochvíl vzápětí svým 
dobrým pohybem v součinnosti 
s ostatními hráči vybojoval míč na 
stoperovi soupeře a chladnokrevně 
zakončil. Začátek druhého polo-
času navázali naši hráči na slušný 
výkon z prvního dějství a hřebíček 
do rakve hostí mohl na konci 
první dvacetiminutovky zatlouct 
kapitán Hort. Po centru Loupa ale 
přestřelil, a Velkomeziříčští poté 
podlehli sebeuspokojení. S ním 
přišla nedisciplinovanost a první 
problémy. Prostor před stopery se 
otevřel a Slovan několikrát zahrozil 
středem. Inkasované brance hostí 
předcházel faul v nebezpečné vzdá-
lenosti od branky, kterým Klusák 
řešil jeden z průniků zdvihajícího 
se soupeře. Kučera se z „trestňáku“ 
parádně trefi l přes zeď k tyči a zmír-
nil konečnou porážku hostí. Zápas 
byl poté dohrán bez vážnějších 
momentů na obou stranách.         -fc-


