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Ing. Ladislav Molnár
ZAHRADNÍ CENTRUM
v Budišově
…sezona u nás ještě nekončí!
Vánoční stromky v květináčích.
Vánoční dekorace, svícny, vánoční inspirace.
Otevřeno: po–pá 9–16 hodin, so 8–12 hodin.
Sezonu ukončíme 18. prosince 2010.
Tel.: 568 875 403, 736 484 434, 736 484 435.

Dnes
Vánoční koncert

Janka Ledeckého

od 19.30 hodin, velký sál Jupi-
ter clubu, jako speciální host 
vystoupí dětský sbor Sluníčko 
při ZŠ Školní pod vedením 
Olgy Komárkové a Andrey 
Svobodové.

Poradna ČOI
Pravidelná poradna České ob-
chodní inspekce, od 8.30 do 
15 hodin v nové budově MěÚ, 
kancelář obecního živnosten-
ského úřadu, dveře č. 9.

Jožka Šmukař
zazpívá na zámku

Tuto neděl i (12. 12.) za-
zpívá na vnitřním nádvoří 
velkomeziř íčského zámku 
známý lidový zpěvák Jožka 
Šmukař se svojí cimbálovou 
muzikou. Přijďte se potěšit 
vánočními písněmi v jeho 
podání. Vstupné je dobrovol-
né, neboť vystoupí v rámci 
5. charitativního 
koncertu. 
Představí se i další účinkující. 
Začátek v 17 hodin.
Více strana 8

Vánoční výstava 
v Jupiter clubu

od 13. do 15. prosince, velký 
sál Jupiter clubu, tradiční vý-
stava pořádaná ve spolupráci 
Českého svazu žen a Jupiter 
clubu.
Více strana 8

Vánoční trhy 
na náměstí

Město Velké Meziříčí pořádá 
v úterý 14. 12. 2010 tradiční 
vánoční trhy. Z tohoto důvo-
du bude náměstí po celý den 
uzavřeno.

Den otevřených 
dveří

na HŠ Světlá 
a OA

16. prosince od 8 do 16 hodin
od 9 hodin barmanská soutěž
Více strana 4

Zumba
Zábavné cvičení spojující la-
tinskoamerické tance a aerobic 
připravují v Jupiter clubu.
Více strana 8

Připravily Simona Fňukalová 
a Martina Strnadová

Řešili bezpečnost města.
Městskou policii čekají změny
Činnost velkomeziříčské městské policie dozná změn. Jejich cílem je 

zajištění co největšího veřejného pořádku ve městě a bezpečnosti jeho 
obyvatel, současně se zlepšením vnímání strážníků ze strany občanů. 
„Chceme, aby městská policie dávala, obrazně řečeno, méně pokut, ale 
aby bylo více strážníků v ulicích města. A to hlavně v pátek a v sobotu, kdy 
je to třeba nejvíc,“ říká starosta Radovan Necid. Za tímto účelem proběhla 
na radnici schůzka vedení města s městskými policisty, kteří byli vyzváni 
k předložení vlastních návrhů na zlepšení své práce. Výsledkem budou čtyři 
zásadní opatření, na kterých se radní se strážníky shodli. Prvním z nich 
bude zavedení tísňové telefonní linky městské policie, dalšími vytvoření 
pracovní skupiny pro záležitosti veřejného pořádku ve městě, změna služeb 
strážníků a v neposlední řadě i zlepšení informovanosti občanů o jejich 
činnosti. Uvedená opatření bude městská policie zavádět do praxe za stáva-
jících fi nančních prostředků. Navyšovat je město nehodlá, protože heslem 
pro příští rok jsou »úspory«. „Ze schůzky s městskou policií jsem nabyl 
dojmu, že máme strážníky, kteří chtějí městu pomoci,“ zhodnotil starosta.

Městská policie bude mít tísňovou linku
Snad již brzy budou moci obyvatelé Velkého Meziříčí v případě potřeby 

bezplatně volat na tísňovou linku městské policie s číslem 156. Je to 
vlastně obdoba takových linek, jako jsou 158 u státní policie, 155 u zdra-
votnické záchranné služby či 150 u hasičů. Občané se díky ní budou moci 
snáze dovolat pomoci strážníků a ti zase od nich získají informace o tom, 
že se ve městě někde něco děje. Stejná linka funguje běžně ve větších 
městech. Vyžaduje však nepřetržitý čtyřiadvacetihodinový provoz měst-
ské policie, což je ve Velkém Meziříčí z důvodu malého počtu strážníků 
problém. Řešením bude přesměrování čísla 156 v případě nepřítomnosti 
strážníků na Policii ČR.  

Pracovní skupina bude řešit
aktuální problémy

Záležitostmi veřejného pořádku ve městě se bude zabývat i nově 
vytvořená pracovní skupina ve složení starosta, místostarosta, vedoucí 
obvodního oddělení Policie ČR a vedoucí městské policie. Podle konkrétní 
situace budou přizváni ke spolupráci i další, zejména městský kurátor, 
zástupce kriminální policie a podobně. Pracovní skupina bude řešit aktu-
ální bezpečnostní problémy města. Cílem je i zlepšení komunikace mezi 
jednotlivými subjekty policie a dalšími. „Ne vždy se daří komunikovat 
městské policii se státní a naopak. Mají rozdílné potřeby třeba co se týká 
městského kamerového systému,“ upřesňuje starosta Necid a vysvětluje, 
„státní policie potřebuje sledovat pokud možno co nejvíce dopravní 
provoz se zaměřením na registrační čísla vozidel, protože tady máme 
kriminalitu, kterou přináší blízkost dálnice. Městská policie zase spíš 
ulice a prostranství, zda se tam něco neděje.“    (Pokračování na straně 2.)

Občané Velkého Meziříčí přišli 
poprvé pohovořit se starostou města 
Radovanem Necidem ve čtvrtek 
2. prosince do kinosálu Jupiter clu-
bu. Zahájili tak pravidelná setkání 
starosty s občany města, která budou 
vždy první čtvrtek v měsíci. Další 
tak bude následovat 6. ledna 2011.

„Nedělá mi potíže hovořit o pro-
blémech města,“ uvedl Radovan 
Necid a seznámil př ítomné se 
svojí představou o podobě setkání, 
„chci mít zpětnou vazbu od vás, od 
občanů. A pokud bychom nezískali 
na svou stranu i další, kteří by měli 
zájem přijít si se mnou popovídat 
a říct svůj názor k chodu města 
a k tomu, co je trápí, budu hledat 
témata. Například budeme aktu-
álně řešit podobu náměstí a jsem 
připraven, že tady bude plný sál, 

Starosta Necid se setkal s občany
až se budeme bavit o tom, zda se 
ta lípa má skácet, nebo ne.“ A kdo 
nebude moci přijít osobně, dozví se 
podrobnosti prostřednictvím tisku, 
a to i z týdeníku Velkomeziříčsko.

Na úvod starosta připomněl, že 
nové vedení města se při prvních 
jednáních rady teprve seznamovalo 
se svojí prací, protože čtyři sedminy 
radních jsou nováčci. Už teď ale 
před nimi leží zcela zásadní úkol, 
a to jsou úspory. Město chce být 
připraveno na každou eventualitu, 
tedy i na hrozící deficitní krizi. 
„Naši předchůdci nám zanechali 
město ve velmi dobrém stavu, co 
se týká financí. Není zadlužené, 
máme na čem stavět,“ zdůraz-
nil R. Necid s tím, že ani nové 
vedení nehodlá město zadlužo-
vat.    (Pokračování na straně 2.) 

Značková prodejna českého 
výrobce kalhot v Křižanově 
s 20letou tradicí,
vás zve k vánočním nákupům
– dámských a pánských kalhot
– pánských košil a vázanek
– dámských halenek
– svetrů a vest
Úpravy délek kalhot naší výroby 

zdarma.

Benešovo náměstí 65, Křižanov, 
tel. 721 300 466

Zima dorazila v plné síle také 
na Velkomeziř íčsko a př inesla 
s sebou hromady sněhu i pořádný 
mráz. Koncem minulého týdne 
spadla teplota na některých místech 
republiky dokonce až pod mínus 
dvacet stupňů. Počátkem tohoto 
týdne navíc přišly mrznoucí srážky 
na většině území Česka a meteo-
rologové varovali před ledovkou. 
Silničáři i technické služby tak mají 
co dělat, aby udrželi silnice sjízdné 
a chodníky schůdné. Ač sníh v na-
šich zeměpisných šířkách není nic 
neobvyklého, tím spíš v prosinci, 
přesto mnohé řidiče zaskočil nepři-
pravené a nepozorné. Jen na dálnici 
D 1 se stalo v uplynulém týdnu 
několik nehod. Například minulou 
středu po poledni byly havárky na 
119., 133. a 172. kilometru dálnice. 
Další následovala ve čtvrtek ráno, 
kdy stála dálnice na 185. kilometru 
u Brna ve směru na Prahu. Srazily 
se tam dva kamiony a v místě se 
tvořily několikakilometrové kolony. 
Menší nehoda se nevyhnula ani Vel-
kému Meziříčí, kde se srazila auta 
na Sokolovské ulici. První prosinec 
nebyl šťastný ani pro motoristy 
jedoucí kolem Radostína nad Osla-
vou. Na kluzké vozovce tam dostala 
smyk řidička, která skončila mimo 
komunikaci s lehkým zraněním. 
Další řidič v hustém sněžení srazil 
a zabil srnu, která mu vběhla přímo 
pod auto. Na Bítešsku v sobotu do-
stal muž na sněhu smyk a navíc řídil 
s alkoholem v krvi. V ten samý den 
vyjížděli hasiči k Tasovu k vozidlu, 
které skončilo na střeše.

Někomu ale sníh přinesl i radost 
– určitě dětem, ale také milovní-
kům zimních sportů. Ti se nejen 
z Velkého Meziříčí ale i ze širokého 
okolí, třeba i z Brna vypravili na 
sjezdovku na Fajtově kopci, kde 
byla zahájena již 45. sezona lyžař-
ského vleku. Ten se letos rozjel jako 
jeden z prvních v našem regionu 
v pátek ve tři hodiny odpoledne 
a po celý víkend se lyžovalo. Petr 
Zezula, dlouholetý člen ski klubu, 
vzpomněl i na vůbec první sezonu 
zdejšího vleku: „Lyžařská sezona 

Sníh potěšil lyžaře, ale potrápil řidiče

1965–66 byla první sezonou prv-
ního lyžařského vleku na Vysočině. 
Byl postaven na severním svahu 
Fajtova kopce skupinou nadšenců 
za technické a materiální pomoci 
tehdejšího n. p. Opravny zeměděl-
ských strojů ve Velkém Meziříčí.“

Nyní je sjezdovka výborně upra-
vená, hlavní svah pokrývá padesát 
až sto centimetrů technického sně-
hu, na zbytku je pětadvacet centi-
metrů přírodního sněhu. „Dosněžili 
jsme i lyžařskou školku. Budou-li 
podmínky, o víkendu už spustíme 
i dětský vlek,“ říká manažer ski 
klubu Jiří Pálka a dodává, že hodlají 

se zasněžováním pokračovat podle 
podmínek i na snowparku, který 
by měl být brzy také zprovozněn. 
„Sněžná děla běžela od noci ze 
soboty na neděli o posledním listo-
padovém víkendu a pak v podstatě 
od pondělního večera nonstop až do 
pátku. Celkem víc než 120 hodin,“ 
doplňuje informace Jiří Pálka. Zim-
ní sezona ve skiareálu na Fajťáku se 
tak rozběhla naplno. V provozu byl 
i skibar, restaurace nabízela polední 
menu, takže servis se vším všudy. 
Ceny jízdenek včetně dalších infor-
mací najdete na www.skivm.cz.

Martina Strnadová

O víkendu už se na sjezdovce Fajtova kopce lyžovalo jako na jedné 
z prvních v regionu.                                             Foto: Martina Strnadová

V čísle 41 týdeníku Velkomeziříčsko jsme publikovali 
rozhovor s novým starostou Velkého Meziříčí Radova-
nem Necidem. Dnes přinášíme rozhovor s bývalým sta-
rostou našeho města Františkem Bradáčem. V dalším 
čísle si pak můžete přečíst povídání s bývalým starostou 
Velké Bíteše Miroslavem Báňou. Pro oba jsme připra-
vili zhruba stejné otázky, týkající se začátku, průběhu 
a závěru jejich působení na radnicích, ale také jejich 
výhledu do budoucna. Další článek do konce tohoto ro-
ku bude patřit ještě starostovi Měřína Jiřímu Servítovi, 
který post starosty obhájil a na měřínské radnici zůstá-
vá. I on má tedy co hodnotit a plánovat. Po Novém roce 
potom na stránkách našeho týdeníku představíme dva 
nové lidi na postu nejvyšším, a to starostu Velké Bíteše 
Milana Vlčka a starostku Křižanova Marii Smejkalovou.

Starostou je člověk 24 hodin denně, 
míní František Bradáč

Byl jste ve vrcholných funkcích na radnici ve 
Velkém Meziříčí celkem šestnáct let – tři roky 
jako místostarosta a třináct let starostou. S jaký-
mi představami či cíli jste do politiky před lety 
vstupoval?

Přiznám se, že tehdy jsem moc představu neměl. 
Když jsem v roce 1994 vstupoval do politiky, byl jsem 
na kandidátce až na sedmém místě. Ani jsem nepočítal 
s tím, že se dostanu do zastupitelstva, natož pak do 
některé uvolněné funkce na radnici. Výsledky byly ale 
nakonec překvapivé, takže jsme museli v rodině udělat 
poměrně zásadní rozhodnutí, že funkci místostarosty 
přijmu. Že ale na radnici vydržím šestnáct let, mě 
tenkrát opravdu vůbec nenapadlo.

 (Pokračování na straně 3.)
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Zprávy z jednání Rady města z 1. 12. 2010
1. Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke „Smlouvě 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ ze dne 29. 6. 2009 
mezi městem a vlastníky.

2. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu 700 m2 
z pozemku parc. č. 5894/2 v k. ú. Velké Meziříčí – lokalita nad dál-
nicí – za účelem skladování palivového dříví. Po uplynutí zákonné 
lhůty pro zveřejnění bude Radě města předložen návrh na uzavření 
nájemní smlouvy s podmínkami nájmu, dle podmínek v místě a čase 
obvyklém.

3. Rada města souhlasila se záměrem výpůjčky části pozemku o výmě-
ře 10 m2 z pozemku parc. č. 3303/8 v lokalitě Amerika, k. ú. Velké 
Meziříčí za účelem celoročního parkování jednoho osobního vozidla 
a vybudování lehce odstranitelného přístřešku na toto vozidlo.
Po zveřejnění záměru výpůjčky a uplynutí zákonné lhůty zveřejnění 
bude Radě města předložen návrh smlouvy o výpůjčce s uvedenými 
podmínkami.

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

5. Rada města souhlasila s vyřazením nepotřebného a rozbitého majetku, 
bezúplatně převedeného na organizaci Sociální služby města Velké 
Meziříčí v roce 1999 delimitační dohodou.

6. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
8.1. Zdroj: 15 tis. Kč – § 3632 hrobová místa – příjmy z pronájmů

Rozdělení: 15 tis. Kč – § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
   – pořízení mobiliáře (nákup odpadkových 
   košů)

8.2. Zdroj: 44 tis. Kč – § 3633 prodloužení inženýrských sítí 
    Čechovy sady II

Rozdělení: 39 tis. Kč – § 3722 PD na vyklizení jímky pod sklád-
   kou
 5 tis. Kč – § 3722 aktualizace rozpočtu přetěsnění 
   skládky TKO

7. Rada města souhlasila se zapojením transferů, přijatých na účet města 
v listopadu 2010, do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí
Částka v Kč Poskytovatel Přijetí dotace Účel
1 329 689,00 min.vnitra listopad 2010 projekt 
„Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu měst. úřadu 
Velké Meziříčí Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/53.00121

8. Rada města souhlasila s konáním charitativního koncertu Muzikanti 
dětem na Náměstí ve Velkém Meziříčí v sobotu 28. května 2011 v době 
od 6 do 23 hodin.

9. Rada města jmenovala starostu města ing. Radovana Necida a vedou-
cího odboru výstavby a ÚP ing. Antonína Kozinu za členy Řídícího 
výboru Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.

Ing. Radovan Necid, starosta

Pozvánka na jednání Zastupitelstva města 
Velké Meziříčí

 které se uskuteční v úterý 14. prosince 2010 v 15 hodin, v koncertním 
sále Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
 I. Zahájení
 II. Hlavní body programu:

 1. Kontrola plnění usnesení
 2. Jednací řád Zastupitelstva města Velké Meziříčí na volební 

období 2010–2014
 3. Finanční a kontrolní výbor Zastupitelstva města Velké Meziříčí 

na volební období 2010–2014
 4. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města na volební 

období 2010-2014
 5. Rozpočtová opatření:

5.1. příspěvek na provoz pro ZŠ Oslavická na dofi nancování 
zakoupených učebnic a nábytku do tříd

5.2. dotace na investici pro ZŠ Oslavická za účelem zakoupení 
nového serveru a příslušenství

5.3. zvýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Sokolovská VM v sou-
vislosti s poukázáním platby k uvedenému projektu

5.4. zvýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Lhotky na podporu 
projektu „Zdravá škola“

5.5. zvýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Školní – 1. záloha na 
podporu projektu „EU peníze školám“

5.6. zvýšení příspěvku na provoz PO Muzeum Velké Meziříčí
 6. Rozpočtové opatření – navýšení základního jmění TSVM, s. r. o.
 7. Dodatek č. 27 zřizovací listiny Městské správy bytů Velké 

Meziříčí
 8. Rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011
 9. Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 4/2010 o míst-

ním poplatku ze psů
10. Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 5/2010 o míst-

ním poplatku za užívání veřejného prostranství
11. Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 6/2010 o míst-

ním poplatku z ubytovací kapacity
12. Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 7/2010 

o místním poplatku za povolení k vjezdu motorovým vozidlem 
do vybraných částí města

13. Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 8/2010 o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

14. Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 9/2010 o míst-
ním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické herní zařízení povolené ministerstvem fi nancí podle 
jiného právního předpisu

15. Darování majetku – obrazy pro muzeum
16. Darování majetku – jízdní kola pro základní školu
17. Pověření zástupců města k zastupování města Velké Meziříčí na 

valných hromadách společnosti SATT, a. s., Žďár nad Sázavou 
a Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Žďár nad Sázavou

 III. Diskuze, interpelace
 IV. Závěr

Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

Zvažují úpravu nebo stěhování 
psího útulku

Opuštění, toulaví či ztracení psi ve Velkém Meziříčí se dostanou do 
městského psího útulku. Zde je o ně postaráno do té doby, než si je tu najde 
jejich majitel, případně než si je převezme nějaký nový. Útulek funguje již 
třináct let v ulici Zámecká. Za ta léta se čas od času objeví nějaká stížnost 
občanů, bydlících v sousedství, kvůli hluku v útulku. To je pochopitelné, 
protože městští strážníci přivezou psa třeba i v noci, ten je vystresovaný 
a štěká či vyje. Vedoucí psího útulku Helena Krátká sdělila, že na takové 
psy má na zahradě buňku, kam je může zavřít, aby nebyli venku v kotci. 
Avšak například v nočních hodinách se s takovým zvířetem, které je ve 
stresu, tudíž může třeba i kousat, obtížně manipuluje.

Vedení města zvažuje možnosti, jak s útulkem dál, aby neobtěžoval 
sousedy. Odbor výstavby vytipoval lokalitu mimo městskou zástavbu na 
Uhřínovské ulici, kde by bylo možné postavit nový. Současně je nutné 
vyčíslit náklady na jeho výstavbu tzv. na zelené louce. Což by nebylo 
nikterak levné. Taková akce by totiž zahrnovala přivedení inženýrských 
sítí, stavbu správní budovy pro personál, kotců, oplocení areálu – vše 
v souladu s požadavky hygieny. „Nevíme, zda bychom si to vůbec mohli 
dovolit,“ říká starosta Radovan Necid a dodává, „my jsme nyní povinni 
navštívit stávající psí útulek, seznámit se s jeho provozem a pak vše po-
soudit.“ Podle něj by pro město s ohledem na fi nance bylo nejvhodnější 
pokračovat ve stávajícím stavu. Tedy ponechat městský psí útulek na 
Zámecké ulici a provést po dohodě s jeho vedoucí nějaká nezbytná opatření 
a úpravy pro snížení hlučnosti a podobně.

Martina Strnadová

Střední školy Vysočiny včetně 
několika brněnských se představily 
ve Velkém Meziříčí na již tradiční 
přehlídce v Jupiter clubu. Festival 
pořádají pravidelně rok co rok 
zdejší základní školy pro své žáky 
osmých a devátých tříd a jejich 
rodiče, aby jim usnadnili výběr 
dalšího studia a potažmo i povo-
lání. Letošní ročník organizovala 
základní škola na Soko-
lovské ulici a spolu s ní se 
účastnila i základní škola 
Oslavická. Sešlo se při 
něm dvacet devět střed-
ních škol z Jihlavy, Tře-
bíče, Žďáru nad Sázavou, 
Nového Města na Mora-
vě, Velké Bíteše i z Brna. 
Samozřejmě nechyběly 
ani zdejší gymnázium, 
hotelová škola a obchodní 
akademie a střední škola 
řemesel a služeb. „Popr-
vé se přijely prezentovat 
Střední škola gastrono-
mická Adolpha Kolpinga 
a pak ještě Biskupské gym-
názium, obě ze Žďáru,“ 
vyjmenovala výchovná 
poradkyně Lenka Třeští-
ková. Nabídka oborů byla 
pestrá, od technických, 
zdravotnických, umělec-
kých, gastronomických, 
přes zemědělské, chemic-
ké, ekonomické až po ces-
tovní ruch či management. 
Také zájem žáků a jejich 
rodičů byl velký. Potvr-
zovali to i zástupci jed-
notlivých škol, kteří informovali 
zájemce o podmínkách i výhodách 
studia na své škole i o budoucím 
uplatnění absolventů na trhu práce. 

Všechny školy pociťují v současné 
době postupný úbytek dětí, proto 
vítají možnost vlastní prezentace. 
„I k nám se jich hlásí méně, je to 
znát zejména u víceletého oboru,“ 
potvrzuje ředitel velkomeziříčské-
ho gymnázia Aleš Trojánek. Tam 
odcházejí děti již z pátých tříd 
základních škol. Podobně jsou na 
tom i další gymnázia ve Žďáře či 

třeba v Humpolci. Mnohé střední 
školy tak v současné době nedělají 
ani přijímací zkoušky, což ale není 
případ gymnázií. Některým školám 

zase pomáhá k přilákání zájemců 
o studium nabídka nejmoderněj-
šího vybavení. „U nás je největší 
zájem o maturitní obor mechanik 
seřizovač a také o obráběče kovů,“ 
říká zástupkyně ředitelky Střední 
odborné školy Jana Tiraye ve Velké 
Bíteši Ludmila Pecinová a potvr-
zuje souvislost s nedávno dokon-
čenou modernizací jejich školy za 

osmnáct milionů korun. Nejnovější 
technologie, kterou tak škola může 
nabídnout, spolu s garancí někte-
rých oborů strojírenskou firmou 

v Bíteši dělá své. Odborná učiliště 
si všeobecně stěžují na malý zájem 
o řemesla. Takový pekař, zedník, 
řezník či krejčí, o tyto obory je 
zájem minimální. Přednost mají ty, 
které jsou s maturitou.

„My jsme tady poprvé. Dcera má 
zájem o hotelovou školu. Byla bych 
ráda, kdyby studovala v místě byd-
liště, než aby dojížděla,“ popisuje 

Zdeňka Ryšánová, která 
také s dcerou a manželem 
přišla do Jupiter clubu pro 
informace o možnostech 
studia. „Zaujala nás tu 
ještě hotelovka v Třebíči 
a cestovní ruch ve Žďáře. 
Asi se tam pojedeme také 
podívat na den otevřených 
dveří,“ dodává ještě. Je 
tedy zřejmé, že festival 
středních škol žákům i ro-
dičům pomáhá rozšířit 
obzory. „Mrzí mě proto, 
že se s námi přehlídky ne-
zúčastnila třetí základní 
škola Školní. Dokonce ji 
měla letos i organizovat. 
Ani jejich žáci a rodiče 
o akci nevěděli. A přitom 
je vidět, že zájem je velký,“ 
podotýká ředitel základní 
školy Sokolovská Petr 
Hladík.

„V každém okresním 
městě jsou větší a lepší 
přehlídky, kam si rodi-
če s dětmi mohou zajet. 
A v době internetu si na-
víc mohou doplnit infor-
mace tam,“ vysvětluje 

ředitel základní školy Školní Petr 
Blažek důvody, proč se akce nezú-
častnili a dodává, že děti o ní byly 
informovány.     Martina Strnadová

Děti i rodiče se mohli seznámit se třemi desítkami škol

(Dokončení ze strany 1.) Naopak 
bude šetřit, a to na provozu měst-
ského úřadu či jeho příspěvkových 
organizací, nikoliv na občanech.

Starosta pak připomněl ty nej-
palčivější problémy, které hodlá 
vedení města prioritně řešit. Jsou to 
například bezpečnost města a chod 
městské policie. „Zaznamenal jsem 
stesky občanů na městskou policii, 
že nefunguje tak, jak by měla. Že je 
spíše represivním orgánem, než aby 
nám pomáhala. To chceme změnit,“ 
zmínil to, co aktuálně řešil spolu 
s radními i samotnými strážníky na 
společné schůzce v pondělí 29. lis-
topadu (Bližší podrobnosti z jednání 
čtěte v samostatném článku na str. 1 
a 2.). Do diskuze o jednosměrkách, 
zákazech vjezdu a dalších různých 
dopravních omezeních se připojili 
i občané. Starosta vysvětlil svoji 
představu, že některé takové bari-
éry, které brání v průjezdu městem, 
by mohly zmizet. A zejména v kri-
zové situaci, kdy se na dálnici třeba 
stane havárie a vozidla hromadně 
sjíždějí do města, nastoupí městská 
policie a bude místním občanům 
pomáhat dostat se bezpečně tam, 
kam potřebují, ať již k lékaři nebo 
pro dítě do školky.
A to třeba i skrze komunikaci, kam 
jinak platí zákaz vjezdu apod.

Přišla řeč i na další témata, 
o která se obyvatelé Velkého Me-

Starosta Necid se setkal s občany

Řešili bezpečnost města.
Městskou policii čekají změny

ziříčí zajímají. Padly tak dotazy 
na velký i tzv. malý obchvat města 
(o obchvatech jsme psali v minulém 
čísle 42 a znovu se k nim vrátíme 
příště). Vše je samozřejmě o fi -
nancích, o osobním vyjednávání 
na příslušných místech. Starosta 
tak zmínil, že nejen hodlá jezdit 
na kraj Vysočina, případně jinam, 
ale též chce zvát důležité osobnosti 
do Velkého Meziříčí. Říct jim, co 
město trápí, ukázat jim problém, 
vysvětlit a požádat je, aby nám 
s jeho řešením pomohly. V bu-
doucnu by tak mohl v našem městě 
proběhnout třeba den hejtmanský, 
senátorský, s předsedkyní Po-
slanecké sněmovny, s ministry, 
s radními kraje apod. „Tohle tady 
v minulosti moc nefungovalo,“ 
zmínil ještě. Došlo i na plánova-
nou výstavbu Lidlu v areálu za 
řekou. R. Necid podotkl, že to, 
zda za řekou bude Lidl či nějaký 
jiný obchodní dům, dnes město 
již nemůže ovlivnit. Pozemek je 
v územním plánu města vyčleněn 
pro občanskou vybavenost a zby-
tek je na jeho vlastníkovi, jímž 
je společnost CPI group. Akce je 
v současné době ve fázi, kdy spo-
lečnost Lidl koupila od CPI group 
pozemek potřebný pro výstavbu 
svého obchodu. Ale kdy se začne 
stavět, to zatím není jasné.

Martina Strnadová

(Dokončení ze strany 1.) Podle starosty jde tedy o to domluvit se na 
vhodném kompromisu. O kooperaci mezi městem, městskou a státní 
policií by mohla být v budoucnu i obsluha kamerového systému. Ten je 
zatím napojen na služebnu městské policie, která má pouze šest strážníků 
a neslouží nepřetržitě. Přepojením kamer na Policii ČR by se tento pro-
blém vyřešil a městští strážníci by dostávali hlášení do terénu od státních 
policistů. Stejně to již zavedli v Novém Městě na Moravě.

Strážníci budou v ulicích více o víkendech
Z jednání mezi radními a městskou policií vyplynula i potřeba hlídat 

pořádek ve městě více v době nadcházejícího víkendu a během něj. Nejin-
kriminovanější dobou bývají noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli, 
případně den, kdy je nějaká větší akce ve městě. Městská policie by vítala 
navýšení počtu strážníků. Vedení města to vidí jako nepravděpodobné 
vzhledem k fi nančním nákladům. Spíše preferuje, aby nasazení hlídek 
strážníků bylo fl exibilní, podle aktuální potřeby města.

Více o práci strážníků nabídne web města
Svoji práci, ale i aktuální problémy, bude městská policie prezentovat 

na webových stránkách města, kde bude mít svoji vymezenou část. Podle 
starosty Necida totiž Velkomeziříčští o činnosti strážníků vědí málo. Lidé 
by tam měli najít veškeré potřebné informace, které se týkají bezpečnosti 
ve městě.                                                                       Martina Strnadová

Na festivalu středních škol v Jupiter clubu se prezentovala i Střední uměleckoprůmyslová 
škola Jihlava – Helenín, která nabízí obory jako malba a ilustrace, design oděvu či reklamní 
tvorbu.                                                                                             Foto: Martina Strnadová

O první setkání se starostou měli občané zájem. 
Foto: Martina Strnadová
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Starostou je člověk 24 hodin denně, míní František Bradáč
(Dokončení ze strany 1.)

Poté, co jste si udělal o této práci jakousi 
prvotní představu, změnila každodenní pra-
xe po těch letech váš pohled na působení ve 
vedení města?

Předtím jsem pracoval sedmnáct let v tehdej-
ším státním podniku Kablo a vstup na politickou 
scénu pro mne byl jako kdybych vyšel ze zákulisí 
na jeviště. Prostředí závodu je přeci jenom více 
uzavřené, takže když se člověk ocitne ve veřejné 
funkci, je na něho vidět odevšud. Dostává se 
pod tlak veřejnosti i médií, a to bylo naprosto 
odlišné od zkušenosti, kterou jsem měl do té 
doby. Musel jsem se naučit spoustu věcí, ale pro 
mne byla tehdy výhoda, že jsem byl nejdříve 
místostarostou. Což bylo dobře, protože jsem se 
do všeho dostával postupně. Pozice starosty je 
oproti tomu o hodně náročnější. Byl jsem tehdy 
spíše nesmělý a raději jsem chtěl jenom pracovat 
a nebýt moc vidět.

Když jste se potom stal starostou, 
to už jste měl nějaký cíl?

Když jsem v roce 1997 nastupoval 
do funkce starosty, bylo potřeba 
především uklidnit politickou situaci 
rozjitřenou mimořádnými volbami. To 
byl první cíl. Až potom mohlo začít 
vše normálně fungovat a my mohli po-
kračovat ve věcech, které byly rozpra-
cované a zároveň připravovat ty nové.

Které akce považujete za stě-
žejní?

Z let 1997/1998 a vůbec přelomu ti-
síciletí ještě teď některé akce dobíhají. 
Například jsme se před mimořádnými 
volbami dostali do pilotního projektu 
zpracování strategického plánu měs-
ta. Byl schválen ještě před rezignací 
deseti členů zastupitelstva v prosinci 
1996 a byla v něm stanovena celá řada 
priorit jako například bytová výstav-
ba, dále podmínky pro průmyslovou 
výstavbu ve městě, stejně jako třeba 
stavba nové základní školy, autobuso-
vé nádraží a další. Všechno se postup-
ně začalo realizovat – v Čechových 
sadech bylo postaveno s podporou 
Státního fondu rozvoje bydlení cel-
kem osm nových bytových domů, byly 
dokončeny také inženýrské sítě pro 
soukromou bytovou výstavbu v síd-
lišti Čechovy sady, také byly vykou-
peny a zainvestovány pozemky pro 
průmyslovou zónu, která byla posléze 
během zhruba pěti let plně obsazena. 
Taktéž se podařilo zajistit fi nance na 
realizaci stavby třetí základní školy, 
která byla otevřena v září 2003. Za 
zmínku stojí i zastřešení zimního 
stadionu v roce 2002.

Do období přelomu t isíci let í spadají 
také začátky našeho snažení o vybudování 
protipovodňových opatření města. V té době 
byla s podporou tehdejšího okresního úřadu 
zpracována první studie možného řešení. 
Ta se později ukázala jako nevhodná, přesto 
byla důležitá, protože ukázala na jinou cestu 
řešení.

Počátkem desetiletí proběhla reforma ve-
řejné správy a naše město se stalo takzvaným 
trojkovým městem, což znamená, že město 
má kompetence k rozšířenému výkonu státní 
správy a na městský úřad byly delimitovány 
některé důležité agendy. To má spoustu výhod. 
Například už si asi těžko dovedeme představit, 
že bychom si občanské a řidičské průkazy či 
pasy jezdili stále vyřizovat do Žďáru. Můžeme 
si všechno obstarat tady ve městě. Musím ale 
dodat, že to tak nemuselo dopadnout, ve hře 
byly i jiné varianty, takže jsme byli rádi, že se 
to nakonec povedlo.

Pak to byla oprava ulice Novosady, na niž jsme 
se začali připravovat v roce 2004, 2005, protože 
jsme chtěli, aby byl hlavní tah městem v pořádku 
nejenom kvůli oslavám šestistého výročí udělení 
plných městských práv v roce 2008.

OKÉNKO KRAJE
 564 602 111

Slovo hejtmana
Ani jsem se nenadál a je za mnou polovina volebního období ve funkci 

hejtmana kraje Vysočina. Po dvou letech v mých pocitech převažuje 
spokojenost s výsledky mnohdy hektického úsilí krajské samosprávy 
i samotného krajského úřadu a v návaznosti na ně i se spoluprací s městy 
a obcemi na celé Vysočině. To v žádném případě neznamená uspokojení. 
Myslím, že jsem už znám svými kritickými postoji ke každému šlendriánu 
nebo jen nedůslednosti v práci svých podřízených i partnerů. Ale drtivá 
většina mých spolupracovníků i lidí na jiných úřadech či ve fi rmách odvádí 
solidní práci, takže i v době obecné hospodářské krize a vnitropolitických 
šarvátek jsme na Vysočině nezaznamenali podstatné problémy, jež by 
narušovaly běžný život občanů. Doufám, že tato spolupráce bude i po 
proběhlých volbách stejně oboustranně vstřícná a užitečná se znovuzvo-
lenými nebo i s novými představiteli měst a obcí.

Těch starostí nás čeká nemálo, ale jako zásadní výzvu v dlouhodobém 
horizontu vidím nutnost reagovat na skutečnost, která není stále dosta-
tečně vnímána. Demografi cký vývoj naší společnosti signalizuje dvě 
základní změny. Tou první je současný úbytek středoškolských studentů, 
na což musíme reagovat i restrukturalizací středních škol. Druhá probí-
hající změna je dlouhodobá a její řešení bude náročnější. Procentuálně 
prudce ubývá ekonomicky činného obyvatelstva a výhledy jsou ještě 
dramatičtější. Zmenšující se část těch pracujících musí uživit zvětšující 
se podíl těch v důchodovém věku. 

Přes všechny problémy a výtky je to i tím, že naše přes hrozby sou-
časných neřešených problémů stále ještě vyspělé zdravotnictví umožňuje 
seniorům dožít se vyššího věku. Je zřejmé, že stárnutí populace bude 
přinášet nové požadavky – nejen ekonomické. Před měsícem jsem psal 
v této souvislosti o nutnosti rozšiřování sociální péče pro starší spolu-
občany. Protože toto téma považuji za důležité, dnes se k němu vracím. 
Solidarita se seniory je výrazem vyspělosti společnosti. Žádná vláda, kraj 
ani žádné jiné instituce však samy tyto úkoly nevyřeší. Bude záležet na 
přístupu všech – těch v produktivním věku i samotných seniorů. A nejde 
jen o péči o pouhé zajištění důstojného fyzického bytí seniorů. Stále dů-
ležitější bude i vlastní seberealizace starších spoluobčanů tak, aby jejich 
život po skončení pracovního zapojení nebyl jen dožíváním. Společnost 
by měla vytvářet prostor pro využití jejich životních zkušeností i napl-
ňování jejich času. Jednou z možností tvořivého přístupu k aktivnímu 
prožívání tohoto volného času je například univerzita třetího věku, jež 
je pokračováním celoživotního vzdělávání. Situace seniorů se odvíjí od 
jejich vlastního aktivního přístupu i od postojů mladších generací k těm, 
kteří jim svou dlouholetou prací připravili podmínky pro jejich existenci. 
V mezigeneračních vztazích ještě více než jinde záleží na schopnostech 
vzájemně si naslouchat, umět se vžít do situace těch druhých. Vnímání 
seniorů jako rovnocenné součásti společnosti se každému dalšímu po-
kolení vrátí. A naopak. I malé dítě chápe někdy ty souvislosti – jako ve 
známé Nerudově básni – kdo jen vydlabe dědovi dřevěnou mísu, aby 
nerozbíjel talíře, ten se sám posléze dočká stejného. Stejně jako ti, kdo si 
na „bábu“ vzpomenou jen při předvolebním strašení. 

Nadcházející adventní období by mělo být zklidněním, přípravou na 
duchovní svátky. Samotná doba vánoční je pak časem rozjímání a zamyš-
lení nad uplynulým rokem, příjemných setkání celých rodin. Přeji vám 
krásné prožití nejhezčích svátků v roce, vychutnejte si přátelskou pohodu 
se všemi svými blízkými. 

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny 

Klub železničních modelářů 
s Domem dětí a mládeže Velké Me-
ziříčí uspořádal letos v listopadu 
již čtvrtý ročník výstavy Modelové 
železnice TT. Modelové kolejiště 
je vyrobeno v měř ítku 1:120, 
které se mezi modeláři označuje 
písmenky TT. Klub železničních 
modelářů při DDM Velké Meziříčí 
ho buduje zhruba osm let a v tomto 
měřítku patří k největším v České 
republice. Jeho celková délka je 
přibližně osmnáct metrů, šíře je-
den metr. Je na něm položeno více 
jak sto metrů kolejí a šedesát osm 
výhybek. Většina částí je tvořena 
podle vlastní fantazie tak, aby co 
nejvíce přibližovala provoz na teh-
dejších Československých státních 
drahách (ČSD) v období 70. let 
minulého století. Jsou zde však 
části odpovídající skutečnosti, 
jako například zastávka Martinice 
a především stanice Velké Mezi-
říčí, staré nádraží. „Skutečné se 

nachází na ulici Třebíčská a náš 
model zobrazuje stav jeho největ-
šího rozkvětu v 50. letech minulého 
století, kdy zde byl ještě pravidelný 
provoz,“ říká jeden z modelářů, 
„zvláštností našeho kolejiště jsou 
i modely lokomotiv a vagónů, 
které jsou z velké části stavěny 
členy klubu, a především lze najít 
takové, které ve Velkém Meziříčí 
byly nebo jsou.“ Podle jeho slov 
je jednou z rar it model parní 
rychlíkové lokomotivy Albatros 
nebo salonního vozu prezidenta 
Masaryka. Jejich velké předlohy 
byly ve Velkém Meziříčí v roce 
2008 v rámci oslav u nás. 

Výstavu konanou v suterénu 
zdejší základní umělecké školy 
měli možnost zájemci zhlédnout již 
počtvrté, přitom každý rok přišlo 
o něco více návštěvníků. Rekord 
byl podle pořadatelů vloni, kdy za 
pět dní přišlo 1 220 lidí. 

Zprac.: Iva Horká

Mašinky přilákaly přes tisíc
návštěvníků

Modely vlaků a železnic byly k vidění v ZUŠ v průběhu listopadu – 13., 
14., 17., 20. a 21.                                                    Foto: Simona Fňukalová

Poškodili kapličku v parku
Dne 30.11. bylo přijato na Obvodním oddělení PČR ve Velkém Meziříčí 

oznámení o poškození kapličky v parku ve Velkém Meziříčí. Neznámý 
pachatel poškodil měděnou plechovou střechu, izolaci a dveře kapličky. Do 
vnitřního prostoru nebylo vniknuto. Způsobená škoda převyšuje 6.000 Kč.

Vlak srazil dívku
Dne 1. 12. okolo 13. hodiny došlo v prostoru vlakové zastávky v Osové 

Bítýšce k nehodě, při které byla projíždějícím rychlíkem sražena dvaceti-
letá žena. Ta vystupovala z osobního vlaku a za ním vstoupila do kolejiště. 
Projíždějící rychlík na průjezd zastávkou upozornil troubením. Došlo ke 
střetu, při kterém mladá žena utrpěla zranění neslučitelná se životem. 
Podle zjištěných skutečností byla vyloučena možnost cizího zavinění.

Vybráno z archivu PČR

Z těch menších akcí bych jmenoval mimo 
jiné třeba síť dětských hřišť, včetně největšího 
dopravního v Čechových sadech, dále přestě-
hování odboru správního i dopravy a silničního 
hospodářství do nové budovy nad spořitelnu, 
parkování na náměstí bylo ve špičce z větší části 
omezeno na dvě hodiny, aby tak mohlo dojít 
k větší obměně vozidel, která potřebují v centru 
našeho města zaparkovat. Nemalé částky byly 
vloženy také do školství – jenom za poslední 
čtyři roky to bylo zhruba 17 milionů na vnější 
i vnitřní opravy budov.

Celkový fi nanční objem projektů v letech 
2006 až 2010 z dotací Evropské unie je téměř 
24 milionů korun, z toho dotace byla 16 milionů 
a podíl města tedy asi 8 milionů. Za tyto peníze 
přibyl ve městě například kamerový systém, 
veřejně přístupný internet, optická metropolitní 
síť a mnoho dalšího v nejrůznějších oblastech.

Je něco, co zbývá ještě zrealizovat?
Určitě jsou to protipovodňová opatření. Ale i ta 

už jsou nyní ve vysoké fázi rozpracování, příští 
rok by mělo být vypsáno výběrové řízení na doda-
vatele a realizace se předpokládá v roce 2012.

Co se týče čistírny odpadních vod, ta se uvá-
děla do provozu přibližně ve stejné době, když 
jsem nastoupil do funkce. Kolem roku 2005 se 
začala připravovat její rekonstrukce. Ovšem, 
počítalo se, že náklady se budou pohybovat 
kolem 430 milionů s podílem města asi sto 
milionů korun. Proto jsme nechtěli čerpat další 
peníze z Evropské unie, protože jsme měli obavy 
z možného zadlužení města. Jenže nakonec cena 
ve výběrovém řízení klesla téměř na polovinu, 
což jsme však tehdy nemohli vědět. Nicméně 
v současné době je už podepsána smlouva s do-
davatelem, který vyhrál výběrové řízení, a s pra-
cemi, včetně těch na odkanalizování Mostišť, by 
se mělo začít na počátku příštího roku. Největší 
objem prací však připadá až na další rok. Opra-
vena by čistička měla být v roce 2013.

Za další důležitou a úspěšně téměř dokonče-
nou věc považuji také dopravní propojení Velké-
ho Meziříčí a Třebíče. To jsme začali připravovat 
a realizovat zpočátku s Městem Třebíč a Státním 

fondem dopravní infrastruktury, později po zří-
zení krajů přešlo investorství na Kraj Vysočina. 
V tomto případě zbývá ještě poslední etapa 
obchvatu, a to přemostění Františkova.

Zmíním ještě jednu věc. Když jsme s novým 
starostou nedávno podepisovali protokol o pře-
dání města, předával jsem město téměř bez 
dluhů. Město je v dobré hospodářské situaci 
včetně vytvořených fi nančních rezerv. A toho 
si cením.

A co se vám nepodařilo udělat, a přitom 
jste chtěl?

Určitý dluh cítím v tom, že zatím nedošlo k re-
alizaci již zmíněného přemostění Františkova, 
poslední etapy obchvatu Velké Meziříčí-Třebíč. 
To cítím jako dluh, který po mě zůstal. Akce 
připravená je, včetně aktualizace, ale bohužel 
se jednání zastavila s výměnou vedení na kraji 
Vysočina po volbách před dvěma lety, kdy nové 

krajské vedení přehodnotilo priority.
S čím jste se musel nejvíc po-

prat?
Těch věcí byla spousta, ale za 

všechny zmíním třeba složitá jednání 
při přípravě pozemků pro průmyslo-
vou zónu, pak zcela určitě rekonstruk-
ci ulice Novosady před třemi lety. To 
bylo opravdu hodně náročné, řekl 
bych, že snad po všech stránkách, i po 
psychické. A to nejenom u mě. Všech-
no to, co se podařilo, však není jenom 
moje zásluha, jde o týmovou práci. 
A jsem tomu rád doteď, že jsem měl 
kolem sebe schopné a obětavé lidi.

Byl pro vás odchod z politické 
sféry spíš úlevou nebo zklamáním?

Zklamáním byla ta tvrdá podmín-
ka, že nesmím být ani v městské radě. 
Vysvětlení nevím dodneška. Potom 
také postoj některých lidí, se kterými 
jsem léta spolupracoval. Ale nakonec, 
když všechno proběhlo, pocítil jsem 
spíš úlevu.

Co vám tedy starostování dalo 
a co vzalo?

Tohle je práce především s lid-
mi. Těch jsem poznal spoustu, i to 
jak se chovají v určitých situacích 
včetně krizových. Tato zkušenost je 
opravdu velmi cenná. A co mi veřejná 
funkce vzala? Sice nijak dramaticky, 
ale přece jenom určitou ztrátu sou-
kromí jsem já i moje rodina pocítili. 
Starostou je totiž člověk čtyřiadvacet 
hodin denně, i když je na radnici nebo 
jde třeba nakupovat. A pak také tím, 
že jsem trávil v práci hodně času, 
neměl jsem ho tolik, kolik bych chtěl 
nebo kolik by ho potřebovaly naše 
děti. I když už jsou dnes všechny 

dospělé, určitý dluh vůči nim cítím.
Bez čeho se podle vás starosta nebo politik 

neobejde, co by mu nemělo chybět?
Starostování je podle mého názoru pozice po-

litická a manažerská. K tomu je ale ještě potřeba 
i lidský přístup. To vše by mělo jít ruku v ruce.

Máte na svoje zájmy teď víc času, než když 
jste byl na radnici? Na co se nejvíc těšíte?

 Nejdříve se musím co nejrychleji zapracovat. 
I když jsem se vrátil do stejné fi rmy, tak za tu 
dlouhou dobu se pochopitelně změnila, čili to 
mne zaměstná dostatečně. Na jiné koníčky už 
mi asi zatím moc času nezbude.

Po všem, co máte za sebou, šel byste do 
politiky znovu?

V tuto chvíli se mi na tuhle otázku těžko od-
povídá. Teď jsem ve fázi, kdy si zvykám na nové 
prostředí a to staré opouštím, už nemusím myslet 
na to, co mám udělat, kam bych jako starosta měl 
jít a podobně. Jsem v novém zaměstnání, musím 
se seznamovat s novými věcmi, takže nepře-
mýšlím o tom, co bude v tomto směru dál. Ale 
obecně se domnívám, že moje poslání skončilo, 
nastupuje nová generace a nezdá se mi tedy příliš 
pravděpodobné, že bych se ještě vrátil.

Iva Horká

František Bradáč, bývalý starosta našeho města působil na rad-
nici šestnáct let.                                               Foto: Iva Horká

Autobusy MHD ve Velkém 
Meziříčí budou od 12. 12. zajíždět 
i do Hlinišť. Lidem zde začínají 
sloužit dvě nové zastávky Zahrad-
ní a U Statku.

Do Hlinišť budou zajíždět au-
tobusy MHD, které dnes jezdí na 
zastávku Správa silnic. „Rozšíření 
MHD zlepší dopravní obslužnost 
města a zejména zajistí pohodlnější 
dopravu dětí do dvou základních 
škol v Čechových sadech,“ uvedl 
starosta Radovan Necid. 

Autobusy MHD budou jezdit i na Hliniště
Změna se týká linek a spojů 

MHD. U autobusů dopravující 
děti do škol v Čechových sadech 
se změna týká pouze školních au-
tobusů označovaných čísly 1, 6, 7. 
Ostatních linkových školních spojů 
označovaných čísly 2, 3, 4, 5, 8 se 
tato změna netýká.

Nové jízdní řády MHD (linka č. 
845201, 845202, 845203) i k základ-
ním školám v Čechových sadech lze 
nalézt na www.mestovm.cz.

    Marek Švaříček, MěÚ

OKÉNKO RADNICE 2
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Apoštolská
církev

vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 ho-
din v areálu bývalých lisoven, 

Moráňská 134/2, VM
Info: www.acvm.ic.cz

Kontakt:
Mgr. František Kameník,

e-mail: 
kamenikf@centrum.cz,

mob. 739 600 015

Úmysl
Cesta do pekel bývá dlážděna nejlepšími úmysly. Toto rčení, připisova-

né Dantemu a pak mnohým dalším, určitě zná každý z nás. Úmysl tady 
představuje přemýšlení, promýšlení nebo přípravu nějakého budoucího 
jednání, chování či činnosti, která ještě nenastala. Jde o to, že nestačí mít 
jenom dobrý úmysl, ale je třeba myšlenky uskutečnit jistým činem. To je 
asi pochopitelné. Ale zajímavější je problém, kdy dobrému činu předchází 
špatný nebo nedokonalý úmysl. Jaká je potom mravní hodnota činu, když 
úmysl mění morálnost činu podobně jako okolnosti?

Morální teologie učí, že špatný úmysl může nějaký zlý čin učinit horším, 
indiferentní čin špatným, dobrý čin méně dobrým nebo špatným.

Tuto teorii bych chtěl dnes aplikovat na trvající přípravy na vánoční 
svátky. Dobře víme, že k nim patří Ježíšek, který nosí dárky. Tento zvyk 
se objevil až za reformace v Německu, kde mu říkali Christkind. Z Ně-
mecka se Ježíšek dostal do sousedních zemí, také i do země české. Smysl 
„Ježíška“ je učinit druhému radost, vyjádřit lásku svým blízkým. Nezáleží 
na materiální hodnotě dárku, ale na úmyslu dárce. Někdy mám pocit (také 
i u sebe), že mnohdy koupi, přípravu i balení dárků chápeme jako nutnou 
povinnost. Prostě jsou Vánoce, tak musím mít pro blízké dárky. Někdy si 
myslíme, že čím bude dražší, tím větší radost bude u obdarovaného. Asi 
na tom něco bude, ale jakou radost má dárce? Jakou satisfakci?

Tu, že už splnil povinnost a může být v klidu (jestli nemá nějaké dluhy). 
Úmysl v tomto případě je opravdu důležitý, neboť může pokazit radost 
z toho, že jsem něco někomu dal. A jak říká Bible: Více štěstí je v dávání, 
nežli v braní.                                                        P. Lukasz Szendzielorz

Plán bohoslužeb od 8. 12. do 12. 12. 2010
Středa 8. 12. – slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
 7.00 mše sv. za rodiče Hortovy, syna a snachu, 
 rodiče Smejkalovy a dva syny o. M. P.
 8.00 mše sv. za Marii Holánkovou, Anežku Nedvědovou 
 a duše v očistci o. L. Sz.
16.30 mše sv. za Josefa Procházku, rodiče, sourozence 
 a za duše v očistci o. L. Sz.
18.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
Čtvrtek 9. 12.
 7.00 mše sv. za rodiče Bartuškovy a Josefa Bartušku o. M. P.
18.00 mše sv. na poděkování za přijaté milosti o. L. Sz.
17.00 Hrbov mše sv. o. M. P.
Pátek 10. 12.
 8.00 mše sv. za rodiče Štoksovy a Ludmilu Švarcovou o. L. Sz.
13.00 mše sv. v domově pro seniory o. M. P.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření
16.30 mše sv. – roráty pro děti za zemřelou Kláru 
 a Karla Kaštanovy a za celou živou a zemř. rodinu o. L. Sz.
Sobota 11. 12.
 7.00 mše sv. za Miloslava Bartoše a rodinu Bartošovu o. L. Sz.
18.00 mše sv. za zemřelé rodiče Teplých a jejich předky, 
 za rodiče Kronovetrovy a duše v očistci o. M. P.
19.00 – vigilie 3. adventní neděle
 8.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Neděle 12. 12. – III. Neděle adventní
 7.30 mše sv. za Stanislava Krejčího, živou 
 a zemřelou rodinu Krejčovu a za duše v očistci o. M. P.
 9.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi za rodiče Slabých, 
 děti a duše v očistci  o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Josefa Chylíka a rodinu Chylíkovu o. M. P.

Farní oznámení
Ve středu 8. 12. církev slaví slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny 
prvotního hříchu. Kdysi to byl povinný svátek. Dnes je to svátek, kdy se 
doporučuje zúčastnit mše sv. V našem kostele mše budou v 7.00, 8.00, 16.30 
a 18.00 hodin. Mše sv. v 18.00 bude s účastí Mons. Jana Peňáze sloužená 
za farníky a bude spojená s otevřením kaple Madony Velkomeziříčské.
Ve středu nebude náboženství pro mládež. Ve čtvrtek po večerní mši sv. 
bude teologická hodina. V pátek od 14.00 do 16.20 bude adorace nejsvětější 
svátosti. Od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. 
V sobotu v 8.00 bude setkání ministrantů a v 18.30 bude příprava rodičů 
před křtem dítěte, v 19.00 bude vigilie 3. adventní neděle.
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Předplatné za katolické tiskoviny 
na rok 2011 můžete uhradit ve farní kanceláři.

Pořad bohoslužeb pro Bory a okolí
Středa 8. 12. – slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
18.00 Horní Bory mše sv. za Vlastu 
 a Bohuslava Dvořákovy o. M. P.
Pátek 10. 12.
17.30 Dolní Bory – adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za Jindřicha Fňukala a rodiče o. M. P.
Neděle 12. 12. – 3. neděle adventní
 9.45 Horní Bory – mše sv. za rodiče Vencálkovy, syna 
 a celou přízeň a rodiče Dohnalovy o. M. P. 

-LSz-

Bohoslužby a akce v adventu
a o Vánocích ve farnosti Osová Bítýška

19. 12. 2010 – 4. neděle adventní: 9.00 Osová Bítýška, 11.00 Ronov
24. 12. 2010 14.00 Živý betlém na náměstí u kostela sv. Jakuba v Osové Bítýšce
vigilie slavnosti Narození Páně, 21.00 Ronov, 24.00 Osová Bítýška
25. 12. 2010 – slavnost Narození Páně: 9.00 Osová Bítýška, 11.00 Ronov
neděle 26. 12. 2010 – svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
9.00 Osová Bítýška, 11.00 Ronov, 14.00 Živý betlém u kaple sv. Antonína 
v Ronově
29. 12. 2010 v 18.00 koncert křesťanské hudební skupiny Slunovrat 
z Deblína
31. 12. 2009 v 15.00 silvestrovské překvapení na náměstí u kostela sv. 
Jakuba v Osové Bítýšce.
1. 1. 2010 slavnost Matky Boží, Panny Marie: v 9.00 Osová Bítýška, 
v 11.00 Ronov
8. 1. 2011 – Tříkrálová sbírka
15. 1. 2011 – Farní ples v Centru kultury a sportu v Osové Bítýšce   -o.R.K.-

Dne 25. listopadu 2010 navštívili 
žáci 3. třídy ZŠ Sokolovská městský 
úřad. V předmětu člověk a jeho svět 
se seznamují mimo jiné s městem, 
ve kterém žijí, a s jeho představiteli. 
Děti při návštěvě městského úřadu 
pozval do své pracovny starosta 
ing. Radovan Necid. Zde je přivítal 
a odpověděl jim na jejich zvídavé 
dotazy. Poté celou třídu provedl 

Návštěva u starosty
po radnici ing. Stanislav Rosa 
a seznámil ji s fungováním jednot-
livých odborů a významem radnice 
pro město. Dětem se návštěva na 
radnici moc líbila a odnesli si další 
zajímavé zkušenosti.

Mgr. Miroslava Šulcová,
ZŠ Sokolovská

Foto: archiv ZŠ Sokolovská

Budova luteránského gymnázia
a její osudy

QVOD FELIX ET FAVSTVM SIT. ANNO DOMINI MDLXXVIII HAEC 
DOMVS AEDIFICATA EST SVMPTIBVS MAGNIFICAE DOMINAE 
ALLINAE BERKOWAE MESERICZIANAE DE LOMNICZ ET IN 
MESERICZIO IN LAVDEM ET HONOREM DEI PROPAGATIONE 
EJVS ECCLESIAE ATQVE PROFECTVI CHRISTIANAE JVVENTVTIS. 
CONFIRMA HOC DEVS, QVOD OPERATVS ES IN NOBIS.

Tak zní latinský nápis na budově poblíž kostela. V českém překladu:
Budiž ke štěstí a blahu. Léta Páně 1578 byl tento dům vystavěn nákla-

dem urozené paní Aliny Berkové Meziříčské z Lomnice a na Meziříčí ke 
slávě a chvále boží, rozmnožování jeho církve a k prospěchu křesťanské 
mládeže. Upevni Bože, co jsi v nás vytvořil.

Vzniku budovy č. p. 11 na velkomeziříčském náměstí předcházelo se-
tkání na zámku v říjnu 1576. Na pozvání paní Aliny Meziříčské z Lomnice 
se sem sjela skupina luteránských šlechticů a duchovních. Výsledkem 
jejich rokování bylo ujednání známé jako kunštátsko-meziříčský církevní 
řád a také rozhodnutí zřídit latinské luteránské gymnázium.

Pro jeho stavbu paní Alena zakoupila dva měšťanské domy naproti 
kostelu a na jejich místě nechala do roku 1578 vystavět novou budovu 
palácového typu ve stylu vlašské renesance. Inspirací pro architekta byl 
zřejmě Palazzo Pompei ve Veroně. Budova měla prostorné sály i arkádové 
nádvoří. Dodnes se tato stavba může pochlubit unikátním krovem. Se 
zahradou za řekou Balinkou byla spojena vlastním mostem.

Meziříčské gymnázium illustre odpovídalo nižším ročníkům univer-
zity, jeho absolventi byli na úrovni bakalářů, takže mohli pokračovat 
v dalším studiu na univerzitě. Rektorem byl Němec Jan Ursinus a mezi 
absolventy patřili vedle šlechtických synů i meziříčští rodáci. Připomene-
me si alespoň jména Václav Plachetský či Jan Plachetský. Ze známějších 
absolventů můžeme zmínit například proslulého lékaře Matyáše Borbonia 
z Borbonheimu.

Přes opakované císařovy výzvy k uzavření školy zůstalo luteránské 
gymnázium v provozu až do roku 1602, tedy téměř čtvrt století. Mezitím 
však ve městě došlo k protireformaci, a tak byla nakonec zrušena i tato 
škola. Budova byla využita jako zbrojnice či sýpka, v jednom ze sálů se 
zde ke svým bohoslužbám scházeli luteráni.

Teprve po skončení třicetileté války, kolem roku 1650, zřídil tehdejší 
majitel panství Rudolf z Kounic v bývalé škole panský pivovar, který 
byl v provozu 300 let. Budova byla k novému využití částečně stavebně 
upravena. Např. prostor nádvoří byl zastřešen a byla zde zřízena lednice. 
Na zahradě za řekou byly vybudovány sklepy.

Po roce 1910 panský velkostatek přestal vyrábět pivo ve své režii 
a budovu pronajímal jako sládku Ladislavu Heidemu. Roku 1935 Ladi-
slav Heide s manželkou Ludmilou budovu odkoupili. V pivovaře byla 
umístěna též sodovkárna s výrobou limonád a sodové vody. V přízemních 
místnostech bývala do roku 1888 pivovarská hospoda, kterou L. Heide 
roku 1934 obnovil.

Od 1. 1. 1948 byl pivovar znárodněn, výroba zrušena a budovy připojeny 
k sousední koželužně. Ta prostory za řekou využila k rozšíření výroby, 
o starou budovu na náměstí ale zájem neměla. Roku 1953 proto přední 
objekt přešel do správy obce a následujícího roku do správy ONV. V letech 
1956–60 byla budova opravena a sloužila kulturním účelům jako sídlo 
městské knihovny (1960–2003) a LŠU, později ZUŠ (1964–2001). Po roce 
1989 se budova v rámci restituce vrátila do soukromých rukou.

-Ripp-
Desátý prosinec 1969 se stal dnem znovuzrození renesanční budovy 

ze 16. století, jediné toho druhu ve střední Evropě. Po skončení činnosti 
pivovaru a později i restaurace se stala budova skladištěm zeleniny. 
Poté nastal obrat k lepšímu, památkáři a architekti dali podnět k tomu, 
aby byla tak vzácná památka uvedena do původního stavu. Přes značné 
nesnáze s rekonstrukcí byla nákladem 4 milionů a pod záštitou KNV 
Jihlava slavnostně před 50 lety otevřena. Budova dostala název Dům 
osvěty. Pracovníci osvěty se po umístění v prvém poschodí ujali své 
činnosti a začali opravdu velkoryse. Prvními vzácnými hosty byli herci 
Národního divadla – Jaroslav Vojta, Ladislav Pešek a Jaroslav Marvan. 
Podobných setkání s význačnými osobnostmi byla celá řada. Osvěta 
spolupracovala s hudební školou, která si pro své akce pronajímala sály, 
zvláště sál v prvém poschodí. V tomto sále se konaly i taneční hodiny 
gymnazistů. Kromě toho se pořádaly v sobotu večer čaje. V Domě osvě-
ty se konaly plesy, tančilo se v obou sálech. Bylo využito i nádvoří, při 
jednom z plesů vyrostl na nádvoří krásný les. Osvěta pod tímto názvem 
zanikla, když v roce 1964 začal pracovat Jednotný klub pracujících, který 
převzal veškerou kulturní činnost se vším, co k tomu patří.

Důstojného umístnění se dostalo i knihovně. Z Obecníku se stěho-
vala jako okresní, do Domu osvěty již jako městská. V roce 1960 došlo 
k reorganizaci okresů a naše město přešlo pod okres Žďár nad Sázavou. 
Knihovně byly přiděleny místnosti v přízemí budovy. Ale co bylo 
důležité, knihovna mohla využívat ke svým akcím oba sály. Konaly 
se zde besedy se spisovateli, přednášky pro studenty, vystupovali tu 
také přední herci Horáckého divadla. Prvním spisovatelem, se kterým 
čtenáři knihovny besedovali, byl Zdeněk Pluhař. Svoji premiéru měl 
u nás Bohumil Hrabal, kterého doprovázel a zaučoval Adolf Branald. 

(Pokračování na straně 5.)

Českobratrská 
církev evangelická

 8. 12.: 15.30 hodin – děti
12. 12.:  9 hodin – bohosluž-

b y  ( h o s t : 
L. Kabíček)

14. 12.: 17 hodin – biblická 
hodina (Hr-
bov)

Zveme k účasti na bohoslužbách 
a dalších setkáních. Pokud není uve-
deno jinak, konají se v Husově domě 
(Velké Meziříčí, U Světlé 24). Více: 
www.velke-mezirici.evangnet.cz

-PJ-

Milí čtenáři, ve čtvrtek 16. pro-
since se bude na Hotelové škole 
Světlá a Obchodní akademii ve 
Velkém Meziříčí konat Den ote-
vřených dveří. K návštěvě srdečně 
zveme jak zájemce o studium, 
tak všechny ostatní, kteří mají 
chuť zavítat do naší školy a nasát 
předvánoční atmosféru. Budete 
mít možnost získat podrobné infor-
mace o studiu, pohovořit s kantory 
i studenty a poznat školní budovu 
a internát. Čekají na vás zajímavosti 
z gastronomie, můžete se přiučit 

Ohlasy ze Světlé

Pozvánka na barmanskou soutěž
Zveme vás na barmanskou soutěž, která se koná v rámci Dne otevře-
ných dveří Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie ve čtvrtek 
16. prosince 2010 od 9 hodin v prostorách školy. Naši studenti 
musí namíchat 3 nápoje v časovém limitu, podstoupit čichový test 

a projevit své odborné znalosti. Těšíme se na vaši návštěvu. 

stolování a kulinářsky se inspirovat 
pro nadcházející svátky výstavou 
perníkových betlémů a vánočního 
cukroví. Kromě toho vám naši žáci 
předvedou taje barmanského umě-
ní. Na vaši návštěvu se těší učitelé 
a žáci ze Světlé!

Závěrem ještě tip na zdravý 
moučník ze špaldové mouky. Špalda 
je starý nešlechtěný druh pšenice. 
Je bohatá na živiny a má lahodnou 
ořechovou příchuť.

Bc. Eva Cejnková

Koláč ze špaldové mouky
Těsto: 2 vejce, 100 g medu, 4 lžíce teplé vody, 50 g lískových oříšků, 

½ lžičky mleté skořice, 1 lžička nastrouhané citronové kůry, 250 g 
mrkve, 2 lžíce citronové šťávy, 200 g celozrnné špaldové mouky, 2 lžíce 
vinného kamene (možno kypřicí prášek), tuk na vymazání a strouhanka 
na vysypání formy.

Dohotovení: 100 g jemného třtinového cukru, 1 lžička mleté skořice.
Postup: Žloutky vyšleháme s medem a vodou do pěny. Přidáme mleté 

oříšky, skořici, citronovou kůru, nastrouhanou mrkev smíchanou s citrono-
vou šťávou. Bílky vyšleháme na pevný sníh a střídavě s prosetou moukou 
a vinným kamenem zlehka vmícháme do žloutkové pěny. Těsto vlijeme 
do pekáčku o velikosti 20 × 30 cm, který jsme vymazali tukem a vysypali 
strouhan-
kou. Koláč 
pečeme 
v  t r o u b ě 
předehřáté 
na 160° C 
asi 30 mi-
n u t .  P o 
upečení 
horký koláč 
posypeme 
třtinovým 
cukrem se 
skořicí.

Foto: archiv muzeaFoto: archiv muzea



Prodám
■ Fiat Punto 1,2. R. v. 1996, nové 
gumy, tažné zařízení, nová baterie, 
STK do r. 2012, cena dohodou. Tel.: 
604 104 366.
■ Levně běžky dl. 190, 205, 210 m 
a boty č. 40 a 44. Tel.: 775 997 269.
■ Zimní pneumatiky 225/45 R 17. 
Cena 500 Kč/ks. Použité krátce. 
Tel.: 566 547 263.
■ Železná kamna nová, vhodná do 
dílny, chalupy, roz. 44 cm × 32 cm, 
výška 82 cm. Rozumná cena doho-
dou. Tel. 776 008 310.
■ Kamna menší, nová, levně. Tel.: 
776 008 310.
■ Tepelné oběhové čerpadlo 
Grundfos UPS 25 -10 ,  cena 
1.000 Kč. Levně nové náhradní díly 
na Ford Focus, modelový rok 2000 
(př. tlumiče, blatník, př. nárazník, 
rameno, levé zrcátko, zad. světlo). 
Tel.: 774 570 571
■ Pánské brusle Botas č. 8. Nové 
nepoužívané. Cena 700 Kč. Tel.: 
776 598 282.
■ Dva tempurové polštáře pro 
zdraví krční páteře. Parní čistič 
Ekolux. Magnetoterapeutický pří-
stroj Biomag Monai. Cena dohodou. 
Tel.: 566 544 336.
■ Včelí med – kvalitní, květový, 
pastovaný a medovicový. Volejte 
večer. Tel.: 566 544 003.
■ Lyže Elan 160 cm, boty zn. 
Botas, v. 37 (24 cm), hůlky. Tel.: 
737 763 404.
■ Koženou pohovku Klippan 
Ikea, červené barvy. Bez poško-
zení ve velmi dobrém stavu. Cena 
6.900 Kč. Tel.: 733 219 999.
■ Krbovou římsu – dřevěnou, hně-
dý lak, dále prodám malá stáložárná 
kamna, levně. Tel.: 776 611 016, 
e-mail: kamnaparizek@seznam.cz.
■ Staveništní rozvaděč – 2.000 Kč 
a suché WC – 1.500 Kč. Tel.: 
603 223 391.
■ Stolek na počítač. Cena doho-
dou. Tel.: 777 172 814.
■ Šroťák kamenný, hydraul. 
rozvaděč, motor 5,5 kW – 2.900 ot., 
hasičskou stříkačku PS – 8. Tel.: 
732 724 122. 
■ VAZ 2106, r. v. 1978, nové brzdo-
vé potrubí, čepy řízení, karburátor. 
Tažné zařízení, střešní okno. Na-
jeto 27.000 km. STK do IX/2012, 
ekologická daň zaplacena. Cena 
dohodou. Tel.: 731 670 262.
■ Stavební vrátek, cena dohodou. 
Tel.: 608 401 132.
■ Destu 2,5 t, r. v. 1990, motor 
6911 Zetor. Nová baterie, nový star-
tér, dlouhé vidle. Cena 64.000 Kč. 
Tel.: 774 968 202.
■ Pěkná štěňátka jorkšírků, pou-
ze psi bez pp, ale čistokrevní, očko-
vaní, odčervení. Skvělý vánoční dá-
rek, odběr hned. Tel.: 723 079 923.
Koupím
■ Tele na odstav – býčka nebo 
jalovičku. Tel.: 608 865 561.
Nemovitosti
■ Prodám dvougenerační řadový 
dům 7+1 ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
776 067 007.

■ Prodám byt 2+1 na ulici Hor-
noměstská po rekonstrukci. Cena 
dohodou. Tel.: 737 468 313.

■ Prodám RD 2+1 s garáží 
blízko Velkého Meziříčí. Po 
rekonstrukci. Cena 1,7 mil. Kč. 
Tel.: 774 402 444.

■ Koupím garáž ve VM na ulici Bez-
ručova, popřípadě Nad Plovárnou. 
Prosím nabídněte. Tel.: 776 137 671.
■ Prodám byt 3+1 v OV po roz-
sáhlé rekonstrukci na Bezručově 
ulici. Volejte po 14. hodině. Tel.: 
776 322 899. RK nevolat. 
Pronájem
■ Pronajmu byt 2+1 (50 m2) ve V. 
Meziříčí. Cena nájmu 6 tis. + inkaso. 
Volný od 1. 2. 2011. Tel.: 776 344 454.

■ Pronajmu garsonku ve Velkém 
Meziříčí, na Družstevní ulici č. 
1347. Byt je v klidném prostředí 
okrasné zahrady blízko centra. 
Možný i pronájem garáže ve dvoře. 
Cena dohodou. Tel.: 721 223 709.

■ Hledám pronájem zahrady 
s chatkou (voda, elektřina), i v oko-
lí Velkého Meziříčí (do 20 km). 
Dlouhodobě. Tel.: 733 719 402.
■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě pro 1 osobu. Tel.: 737 840 914.
■ Pronajmu garáž na ulici Záviš-
kova. Tel.: 776 343 319. 
Vyměním
■ Svařovací inventor 160 A, nový, 
v záruce, za svářečku Triodyn 
KS 250 a výše. Tel.: 606 605 738.
Daruji
■ Štěňátka černobílá na dvorek 
i jako domácí mazlíčky. Odběr 
možný ihned. Tel.: 776 692 926.
Seznámení
■ Vdovec, 63 let, hledá ženu k se-
známení. Samota mě netěší. Tel.: 
720 454 825.
Různé
■ Cestujete ve všední dny do 
Jihlavy z VM nebo Měřína s pří-
jezdem do Jihlavy cca v 6 hodin? 
Ráda přispěji na benzín za odvoz. 
Tel.: 602 451 676.
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Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

Kvalifikovaný instruktor nabízí

(protahovací a posilovací). Lekce budou probíhat každou středu od 
19 do 20 hodin v tělocvičně hasičské zbrojnice. Začínáme 8. 12. 2010. 

Bližší info na tel.: 732 602 932.

Hřejivé slunce, fantastická krajina červených dun Namibské pouště, 
národní parky Etosha, Okavango a Chobe se stády slonů, žiraf a jiných 
zvířat – to je jižní Afrika. 
Nenechte si ujít promítání fotografi í a fi lmů spojené s vyprávěním ces-
tovatele Vítka Jaši z cestovní kanceláře, které se bude konat 16. 12. 2010 
v 17 hodin ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek. Z mysu Dobré 
naděje budeme společně putovat až k jednomu z nejkrásnějších přírodních 
divů světa, impozantním 
Viktoriiným vodopádům, 
domorodci trefně označo-
vaným „kouř, který hřmí“. 
Cestou se zastavíme u do-
morodého kmene Himba 
a nahlédneme pod poklič-
ku jejich každodenního 
života.
Každý, kdo má rád dobro-
družství a divokou příro-
du, u nás najde své místo!

Ke každé objednávce plošné inzerce
uzavřené od 10. listopadu 2010
vám nabízíme
novoroční blahopřání ve velikosti
objednaného inzerátu ZDARMA. 

Pokud vás naše nabídka zaujala, 
kontaktujte nás na tel.: 566 782 009, 739 100 979
nebo na e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz.

PF
 20

11

PF
 20

1

Budoucí prvňáčci, vážení rodiče,
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 20 pořádá pro kluky a holčičky, 

kteří se chystají do naší školy, již tradiční MINIŠ-
KOLIČKU.
Přijďte za námi v tyto čtvrtky vždy od 15 do 16 hodin:
16. prosince 2010, 20. ledna 2011
Co vás čeká? Seznámíte se s prostředím školy, zahra-
jete si na malé školáky a naučíte se správně procvičo-
vat svoje 

ruce, vyzkoušíte si počítačo-
vé programy pro prvňáčky 
a práci s interaktivní tabulí, 
zahálet nenecháte ani svoji 
fantazii a odnesete si pěkný 
výrobek.
Na vaši návštěvu se těší bu-
doucí paní učitelky 1. tříd 
Radka Kopecká a Bohdana 

Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

Dostali jste se do fi nanční tísně?
Vykoupíme vaši nemovitost, vy-
platíme vaše exekuce popř. jiné 
pohledávky. Peníze i do 24 hodin, 
platíme hotově. Tel.: 737 657 694.

Bagr vydal další CD
Poslední roky vydávala třebíčská skupina Bagr většinou autorská CD. 

Výjimkou byly před třemi lety Převzatiny, na které nyní navázaly Zába-
vovky. Vzniklo na přání našich příznivců, kteří chtěli slyšet i převzaté 
skladby, jež hráváme na našich vystoupeních. Předtím jsme je vyzvali v 
rámci  ankety, aby oni sami navrhli název CD, který by je nejlépe vysti-
hoval. A rozhodli se právě takto. Na novém CD budou česky otextované 
skladby kapel jako: The Offspring, Him, E. Iglesias, Avantasia, The 
Rembrandts či My Chemical Romance. Na textech se převážně podíleli 
basista Jarda Heralecký a zpěvák Petr Dvořák. Mezi převzatými sklad-
bami bude i jedna vlastní, s kterou se chystáme oslovit rádia a vytvořit 
na ni videoklip. Nedávno jsme s ní živě vystupovali v České televizi 
v pořadu České hlavičky. CD bude ofi ciálně představeno 26. 12. ve Stu-
denci, ale již nyní si je lze zakoupit třeba jako vánoční dárek v prodejně 
Muzika ve Velkém Meziříčí.                                               Karel Ošmera

Soutěž o CD skupiny Bagr
Opět přinášíme čtenářům soutěž, tentokrát o CD výše jmenované kapely. 
Otázka: Kolik sólových zpěváků se vystřídalo u Bagru po odchodu 

Petra Kapinuse?
Správnou odpověď vepište do kuponu (viz níže) a zašlete do redakce, 

Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí nejpozději do 13. 12. (včetně). Ze správ-
ných odpovědí vylosujeme 5 výherců, kteří obdrží nové CD skupiny. 

Již 230 let uplynulo 29. listopadu 
od smrti české, rakouské a uherské 
královny Marie Terezie. Narodila 
se 13. května 1717 ve Vídni a po 
smrti svého otce Karla VI. se v říjnu 
1740 ujala vlády v habsburské říši. 
Značnou část její vlády zaplnily 
války, ve kterých musela uhájit 
svoje dědictví, když okolní státy, 
zejména Prusko, odmítaly uznat její 
nástupnictví. To panovnici přinutilo 
uskutečnit řadu reforem, v nichž 
potom pokračoval její syn Josef II. 
Pravděpodobně nejznámější je za-
vedení povinné školní docházky, 
ale Marie Terezie se zasloužila 
i o podporu manufaktur a rozvoj 
průmyslové výroby. S tím souvisí 
zavedení jednotné soustavy měr 

a vah nebo společné měny ve všech 
zemích spojených pod její vládou.

Přes všechny povinnosti spojené 
s panováním žila Marie Terezie in-
tenzivním rodinným životem. Svého 
manžela Františka Štěpána Lotrin-
ského milovala tak, že od jeho smrti 
v roce 1765 nosila trvale smuteční 
oděv. Porodila mu celkem 16 dětí, 
z nichž přežilo 10. Prostřednictvím 
sňatků se jejich rod spojil s řadou 
panovnických rodin v Evropě.

Dvorní dámou Marie Terezie 
byla i tehdejší majitelka Meziříčí 
Marie Eleonora z Liechtensteina. 
V salonech meziříčského zámku je 
dodnes k vidění smuteční náhrdel-
ník Marie Terezie z černého skla.

-Ripp-

Marie Terezie –
první žena na rakouském trůně

Poslední leč v Hrbově
Oblíbený myslivecký ples pořádalo myslivecké sdružení Hrbov v so-

botu 20. 11. Událost začínala ve 20 hodin v kulturním domě v Hrbově. 
Hudební složku obstarala stejně jako loni měřínská skupina Toto band. Sál 
byl letos podle informací pořadatelů zaplněn poněkud skromněji, na čemž 
se možná podepsala i poslední leč konaná ve stejný den v Uhřínově. Také 
tombola byla letos mírně poznamenána neúspěchem. Předchozí víkend se 
totiž myslivcům podařilo při honu ulovit pouze dva zajíce. Přesto však byla 
tombola bohatá obdobně jako v letech minulých, rozdána byla odhadem 
stovka cen, které věnovali místní i přespolní sponzoři. K občerstvení 
nabízeli pořadatelé jako obvykle guláš, novinkou pak byly zvěřinové 
řízky z kachních prsíček s bramborovým salátem a majonézou.

Akce skončila až okolo nedělní 3. hodiny ranní, kdy na parketu zůstala 
skupina nejvytrvalejších místních tanečníků. Fotografi e nejen z letošní 
poslední leče, ale i z dalších hrbovských kulturních akcí si můžete pro-
hlédnout na stránkách www.hrbov-svarenov.czweb.org.

Bc. Tomáš Niessner

(Dokončení ze strany 4.) Hlavní činností knihoven je půjčování knih, 
u profesionálních knihoven k tomu přináleží i starost o vesnické knihovny 
určitého regionu. Meziříčská knihovna působila již za první republiky jako 
„doplňovací“ pro šedesát venkovských knihoven. Vzhledem k dobrým 
prostorovým podmínkám, k snadnému ubytování a stravování mohla 
Střední knihovnická škola v Brně posílat do naší knihovny na praxi svoje 
studenty. Praxe bývaly až pětitýdenní. Od roku 1961 až po osmdesátá léta 
bylo u nás na praxi přes osmdesát budoucích knihovníků.

V šedesátých a sedmdesátých letech byla meziříčská knihovna hodno-
cena jako jedna z nejlépe umístěných knihoven v Jihomoravském kraji. 
Co se týká činnosti, tak v roce 1964 obdržela uznání od ministerstva kul-
tury. V roce 2003 byla knihovna přestěhována na Poštovní ulici, interiér 
odpovídá současným podmínkám v celé své šíři, je perfektně vybavena, 
za což je nutné poděkovat velkorysosti městského úřadu.

Po ukončení činnosti osvětového zařízení se do prvého poschodí pře-
stěhovala hudební škola. Ta do té doby sídlila v prostorách budovy Stará 
pošta. Celé první poschodí sloužilo pro hudební, výtvarnou výuku a pro 
sborový zpěv (Včelka). Ale co bylo nejdůležitější pro školu, tak to byly dva 
nádherné sály s vynikající akustikou. Výborná akustika je i na nádvoří. 
Návštěvníci akcí, které škola pořádala, ale i příležitostní hosté pokládali 
sál jako jeden z nejkrásnějších sálů ve městě (viz foto dole). Jeho krása 
byla znásobena dřevěným stropem, krásnými křesly, ale hlavně lustry, 
které jen pro tuto budovu vyrobili skláři v Kamenickém Šenově. 

Hudební škola uskutečnila i před rokem 1964 celou škálu vynikajících 
vážných koncertů a vystoupení slavných hudebních i pěveckých osobností. 
Za všechny budiž vzpomenuto návštěvy Vodníka z opery Rusalka Eduar-
da Hakena, člena opery Národního divadla v Praze. Listovat pamětními 
knihami a kronikami hudební školy je úžasné a neuvěřitelné, zde je nutno 
připomenout veřejná vystupování orchestrů učitelů i žáků, vystupování 
pěveckých sborů. Hudební škola za svoje působení vychovala a vychovává 
velký počet nadšenců pro hudbu. Řada z nich si svůj zájem o hudbu zvolila 
za životní povolání. Současné působiště školy, nyní na ulici Poříčí, mohou 
závidět i daleko větší města. Učitelé i žáci si nové prostředí pro výuku 
všech dostupných předmětů velmi pochvalují. Ale přesto vzpomínají na 
sál a nádvoří domu č. p. 11 na Náměstí.

Nynějším majitelům vzácné kulturní památky budiž přáno, aby v do-
hledné době byla budova opět důstojně obydlena.

Vyslovuji upřímné poděkování PhDr. Marii Ripperové za vynikající 
historický úvod.
Řediteli ZUŠ Martinu Karáskovi děkuji za poskytnutí potřebných 

písemných materiálů a fotografi í.                                   Libuše Pišínová

Budova luteránského gymnázia
a její osudy

Áronův adventní koncert
Roman Ravin a Swayambhu

Tibetské mísy, alikvotní zpěv, bubny, gongy,
zvonky, tingša, dračinely, šengy…

Velké Meziříčí, Jupiter club – kinosál, 
úterý 14. 12. 2010 v 19 hodin

Předprodej: Café bar Orchidea, Informační 
centrum, Cukrárna Adina, Náměstí 26

Foto: archiv muzeaFoto: archiv muzea

ŘEZNICTVÍ KOMÍNEK
KOMENSKÉHO 10/2, 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

PŘIJÍMÁ
OBJEDNÁVKY

NA
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17,

nabízí k pronájmům 
následující prostory:

Salonek
v 1. patře naproti restauraci, kapacita max. 40 osob (vhodný k pořádá-
ní abiturientských srazů, rodinných oslav, slavnostních i smutečních 
hostin, prezentačních a předváděcích akcí apod.).

Učebna velká
2. patro, kapacita max. 30 osob.

Malá učebna
2. patro, kapacita max. 15 osob.
(prostory vhodné k uspořádání školení, přednášek, pracovních porad, se-
minářů, kurzů apod.) – variabilní uspořádání dle požadavků zákazníka.

Koncertní sál
koncertní, přednáškové a konferenční uspořádání – max. kapacita 
120 osob (vhodný k zasedání valných hromad, pořádání konferencí, 
seminářů, oslav, svatebních hostin s možností obsluhy z restaurace, 
realizaci rautů, koncertů apod.), k dispozici bar, koncertní křídlo.

Kinosál
max. kapacita 284 míst, pódium o rozměrech 7×3,5 m
(vhodný k pořádání koncertů, besed, přednášek, konferencí, divadel 
pro děti).

Malá scéna – loutkové divadlo
max. kapacita 100 osob,
(prostory vhodné k přednáškám, seminářům, besedám, netradičním 
divadelním formám apod.).

Velký sál
max. kapacita – konferenční uspořádání 250 míst, společenské s ta-
nečním parketem 380 míst (vhodný pro plesy, přednášky, konference, 
fi remní akce, koncerty, větší rodinné oslavy apod.).

K prostorám nabízíme tyto služby:
cater ing dle požadavku 
zákazníka (coffee break, 
obědy, rauty atd.)
Ozvučení, osvětlení, data-
projekce. Připojení na inter-
net. Akce na klíč (kulturní 
program apod.). Propagace 
(výlep plakátů, týdeník Vel-
komeziříčsko).

Informace: 
M i l o s l a v  Č e c h ,  t e l . 
566 782 005,
pronajem@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz      -prog-

opravy a revize plyn. spotřebičů, 
odstranění závad domovních

regulačních stanic a HUP.
Tel.: 605 771 912

Firma IURIFIN, spol. s. r. o.,

Kontakt: p. Hawerland, tel. 739 030 606.

bytem Velké Meziříčí, Gen. Jaroše 1499/51,

Kosour Elektro – prodejna
Velké Meziříčí
Nábřežní 27

o  prodejna

Ke zboží nad 5000 Kč
vysavač v hodnotě 800 Kč
ke zboží nad 10 000 Kč
vysavač v hodnotě 1500 Kč 
a k tomu možnost nákupu 
na splátky.

Servis plynových zařízení

Velké Meziříčí, a. s.

Zboží výhradně v prodejně RACIO, ul. Novosady 32, Velké Meziříčí.
Platnost akce od 8. 12. do 21. 12. 2010

 – Dagmar Pospíšilová ve spolupráci s fi rmou

nabízí předvánoční prodej svých výrobků za AKČNÍ CENY
Lísková jádra, volně 100 g 14,50 Kč
Kešu pražené, solené, volně 100 g 16,10 Kč
Papaya citron, volně 100 g  5,70 Kč

Město Velké Meziříčí zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 39 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr pronájmu nebytových prostor 
v objektu Obecník, Náměstí 79/3, Velké Meziříčí:

* nebytové prostory ve 4. nadzemním podlaží s celkovou plochou 
109,5 m2, včetně kuchyňky a sociálního zařízení se samostatným 
vchodem za účelem komerčního využití,

* nebytové prostory ve 2. nadzemním podlaží s celkovou plochou 
60,8 m2, včetně kuchyňky a šatny se samostatným vchodem za 
účelem komerčního využití.

Zájemci o zveřejněné nebytové prostory se mohou písemně přihlásit 
na Městské správě bytů, Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí, ředitel 
JUDr. Karel Lancman, který poskytne na požádání podrobnější 
informace a umožní prohlídku nebytových prostor.

Kdo vsadí na PP profi ,
vsází na tradici a dlouholetou spolupráci.

Jsme zde pro vás již 15 let.

si vám dovolují nabídnout AKČNÍ CENY následujících výrobků

Velké Meziříčí, a. s. ve spolupráci s
spotřební družstvo
Velké Meziříčí

Mince síťka 100 g 18,30 Kč
Arašídy praž. nel. 400 g 18,40 Kč
Rozinky 100 g  5,50 Kč

Platnost akce od 8. 12. do 21. 12. 2010

přijme 

obchodního
zástupce

pro prodej
dopravní techniky.

Tel.: 776 115 776

POTRAVINY DOMUS
Zveme vás k vánočním nákupům
Ztužený tuk Stella 250 g  9,90 Kč
Mouka hladká 1 kg  8,90 Kč
Rum Tuzemák 0,5 l 89,90 Kč
Eidam 30 % 1 kg 99,90 Kč

Od 6. 12.
do 19. 12. 2010

ve dvoře domu Náměstí č. p. 80,
Velké Meziříčí.

Tel.: 775 270 163.

Jan Trutna
(Bioprodukt)

oznamuje, že inzerát v min. 
čísle Velkomeziř íčska po-
daný fi rmou Iurifi n, s. r. o., 
(údajná pohledávka podstou-
pená p. Ivanem Svobodou, 
býv. pronajímatelem prodejny 
Bioprodukt) se nezakládá 
na pravdě a budou učiněny 
právní kroky k nápravě tohoto 

křivého nařčení. 

Tel.: 732 528 554.

Tel.: 724 800 956.

Magnetický náramek 89 Kč 40 Kč
Lesní skřítek pro štěstí 95 Kč 50 Kč
U Brány – Komenského 2/20, Velké Meziříčí
Tel.: 603 184 919,
otevřeno po–pá 9–12 hodin, 13–17 hodin,
so 8–11 hodin Společnost Eurowagon, s. r. o., působící v oblastech výroby 

mobilních buněk hledá vhodného kandidáta na pozici 

technolog – přípravář
Požadujeme: * vzdělání technického zaměření
 * znalost němčiny předpokladem, angličtiny výhodou
Náplň práce: * spolupráce na technických řešeních našich výrobků
 * organizace zásobování a příprava podkladů pro sklady
Své strukturované životopisy posílejte na výše uvedený e-mail, 
popř. nás kontaktujte na uvedeném telefonním čísle.

Průmyslová 2086
594 01 Velké Meziříčí

Tel. 564 408 080, e-mail: mlady@eurowagon.cz

obchodní prostory 38 m2,
lukrativní místo na náměstí.

Tel.: 775 680 638.

Tel.: 776 076 759.

na saunu, masáže.
Dům zdraví Velké Meziříčí.

Tel.: 728 382 202.

Tel.: 602 950 763.
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

KINO JUPITER CLUB
PROSINEC 2010

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínky

Poděkování

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2011

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že druhé představení diva-
delní sezony 2010 – 2011 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O (platí 
pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 29. prosince 2010 od 19 hodin

Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin. Přijďte včas!       -prog-

Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 290 Kč, 
tel.: 566 782 004 (001) nebo program. oddělení JC
Pátek 18. února 2011 v 19.30 hodin
Agentura Hanzlíček

Starší majitel rybí restaurace v New Yorku se po sedmadvacetiletém spořá-
daném manželství odhodlá k první nevěře. Má pocit, že vlastně vůbec nežije. 
Jak sám říká: „Chtěl jsem poznat, jaký je to s cizí ženou. Budu mít úspěch, budu 
se jí líbit, vzruší mě její dotek? Tisíce otázek, na které bych už nikdy nedostal 
odpověď, kdyby se moje jméno zítra objevilo v rubrice úmrtí!“ Do bytu své 
stařičké maminky si postupně pozve tři různé typy žen a dostává se s nimi do 
neuvěřitelně komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky.
Hrají: Simona Stašová a Petr Nárožný
Úterý 8. března 2011 v 19.30 hodin
Agentura Makroconcert

Monodrama Divá žena promlouvá jednoduchou a humornou cestou o váž-
ných vztazích mezi mužem a ženou. Hlavní hrdinka vnímá svět jako žena, 
která ví co chce, má své naděje a sny, a která hledá štěstí po boku muže. Divá 
žena je lovcem pronásledujícím svou kořist. Časem je zřejmé, že narazit na 
pana Božského je stejně pravděpodobné jako potkat tučňáka v bikinách. Ob-
čas ztrácí všechnu sílu, nikdy však nepřichází o svůj šarm. Smysl pro humor 
a nadhled jí v tom pomáhají. Máte pocit, že divou ženu dobře znáte? Nemáte 
náhodou stejné „štěstí“ na opravdové muže? Možná vám divá žena neporadí, 
ale určitě vás potěší, že nejste sama a hlavně – plakat budete jen smíchy.
Hraje: Anna Polívková
Duben 2011 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

Evě Boučkové muž zmizel a její dcera odchází každý večer na rande… Jed-
noho večera se ozve zaklepání na dveře. Jakýsi muž hledá paní Boučkovou. 
Jako záminku si bere cosi úředního, ale ve své podstatě přišel randit. To je 
chvíle, kdy se Boučková dostane pomalu do varu. Nejdříve si s ním vyřídí 
všechny účty se všemi muži svého života, pak jej střídavě odhání od dveří, 
aby posléze spolupracoval na jeho proniknutí do bytu, neb dcera odnesla 
nejen své, ale i její klíče. Mísí se v ní naštvání na mužské pokolení s touhou 
s někým si povídat, s někým plánovat třeba příští víkend… pro někoho 
existovat. Až do půlnoci randí Boučková přes své zamčené dveře.
Dveře aneb – Pane vy jste náhoda je úsměvná, konverzační komedie o na-
ději. O naději, pro kterou není podstatný věk a kterou nemohou zastavit 
ani zamčené dveře od bytu.
Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana Stryková/Tereza Nekudová
Květen 2011 v 19.30 hodin
Studio DVA

Máte chuť revoltovat proti zavedeným manželským stereotypům a vymést 
ze svého života nudu? Manželé Sansieuovi mají stejný problém… Po třiceti 
letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně změnit. Manželé 
Sansieuovi se jednoho dne během devadesáti minut pokusí o sexuální 
renesanci, revoltu proti zavedeným manželským stereotypům a vymetení 
nudy ze svého života. Podaří se jim to?
Hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica
Změna programu vyhrazena!                                                              -zh-

Nevíte ještě, co koupit pod stromeček svým nejbližším? Zkuste je po-
těšit permanentkou na čtyři divadelní představení v Jupiter clubu.
Cena permanentky je 1.000 Kč a 900 Kč.
Bližší informace na tel.: 566 782 004, 005, 001 nebo přímo na pro-
gramovém oddělení Jupiter clubu.

Joseph Heller:

Plán přednášek
Vlastivědné a genealogické společnosti

občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí,
www.vgsvm.estranky.cz

vždy v úterý ve 14.30 hodin v Jupiter clubu, vestibul kina
Datum P/B/V Předmět přednášky/besedy Kdo přednáší

14. 12. přednáška Kouzlo Vánoc – betlém Měřín Mgr. Oldřich Hnízdill
28. 12. přednáška Historie židovské obce Polná Jan Prchal

změna programu vyhrazena

Dnes, 8. prosince 2010, vzpomíná-
me 10. výročí úmrtí pana 
Aloise Nedomy 
z Dobré Vody. 

Vzpomínají manželka, 
synové Antonín a Vladimír 

s rodinami. 

Osmý prosinec 2009 byl pro nás 
nejsmutnější den, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatí-
nek a dědeček, pan 
Josef Procházka 
ze Lhotek. 
Tatínku, moc nám chybíš.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka a děti s rodinami. 

Dne 13. 12. vzpomeneme nedožitých 95 roků naší maminky, babičky 
a prababičky, paní 
Marie Malcové. 
Téhož dne uplyne 25 let od úmrtí našeho
tatínka, dědečka a pradědečka, pana 
Stanislava Malce 
z Rudy. 

Stále vzpomíná syn Stanislav s rodinou.

Středa 8. v 19.30 hodin
TAJEMSTVÍ MUMIE
Píše se rok 1912 a mladá šarmantní reportérka Adéle Blanc-Sec je ochotna 
učinit vše, aby dosáhla svých cílů. Neohroženě se vrhá do boje s podvod-
níky, šílenými vědci, ale i zkorumpovanými politiky. Ve chvíli, kdy Paříž 
ohrožuje 136 milionů let starý ptakoještěr, je to právě ona, kdo přispěchá 
městu světel a jeho obyvatelům na pomoc. Slavný režisér Luc Besson se 
vrací na plátna kin poutavou adaptací klasického komiksu. Hlavní postavy 
ztvárňují okouzlující Louise Bourgoin (Mikulášovy patálie) a charisma-
tický Mathieu Amalric (Quantum of Solace). Dobrodružný fi lm Francie, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 107 minut
Sobota 11. v 18 hodin
VÁNOČNÍ KOLEDA
Podle povídky Charlese Dickense.
Ebenezer Vydřigroš vstupuje do vánočního období s obvyklým znechu-
cením a se svým věrným zaměstnancem a jeho veselým synovcem jedná 
s obvyklou dávkou opovržení. Později téhož dne se Vydřigroš setká s du-
chem svého zemřelého obchodního společníka Josepha Marleyho, který 
v posmrtném životě platí za své dřívější bezcitné jednání. Marley doufá, že 
se mu podaří pomoci Vydřigrošovi před stejným osudem zachránit a pro-
zradí mu, že ho navštíví trojice duchů. Když ale vezmou duchové Vánoc 
minulých, současných a budoucích Vydřigroše na fantastickou pouť, která 
mu otevře oči a odhalí pravdy, kterým se zdráhá uvěřit, je Vydřigroš nucen 
otevřít své srdce a napravit roky zlé vůle, než bude příliš pozdě. Animo-
vaný, dobrodružný, rodinný fi lm USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 96 minut
Středa 15. v 19.30 hodin
BASTARDI
Film pojednává o brutální vraždě mladé praktikantky, kterou mají na svě-
domí tři mladíci z jedné základní školy. Avšak vymahatelnost práva u mla-
distvých pachatelů je téměř nulová, takže někdo musí vzít spravedlnost do 
svých rukou… Příběh z prostředí praktického školství bez povrchností, 
klišé a přetvářek. Film je založen na reálném základě a ukazuje, jak to do-
padne, když selže systém… Skupina zdejších žáků – mladých násilníků je 
obviněna ze znásilnění a vraždy mladé praktikantky. Přesto nebyli zatím 
odsouzeni a stále navštěvují školu. Do ní nastupuje mladý učitel, jenž si 
svým neortodoxním přístupem získává sympatie ostatních kantorů i žáků. 
Za jakým účelem však do školy opravdu přišel, zjistíme až v závěru celého 
příběhu. Drama ČR. Hrají: L. Potměšil, D. Dolanský, S. Rašilov, J. Šul-
cová, J. Přeučil, R. Holub, J. Obermaierová. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 80 minut
Čtvrtek 16. v 19 hodin
Filmový klub
ZAHRAJ TO ZNOVU SAME
Komedie USA 1972, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 12 let.
Vstupné: 49 Kč, 75 Kč 85 minut
Pátek 17. v 19.30 hodin
RED
Akční komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 115 minut

Český svaz žen, o. s., Velké Meziříčí 
a Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí zvou na výstavu

Pondělí 13.–středa 15. prosince 2010, velký sál Jupiter clubu, 10–18 hodin
PROGRAM:
Pondělí 13. prosince

* modelování z hlíny, výroba vánočních svícnů (klienti Dětského 
střediska Březejc)

* výroba vánočních ozdob ze slámy (p. Špaček)

* výroba vánočních přání a hvězdiček ze slámy a papíru (SEV Ostrůvek, 
Chaloupky, o. p. s., 14–17 hodin)

* zdobení perníčků (studenti Střední školy řemesel a služeb VM)
Úterý 14. prosince

* zdobení vánočních perníčků (studenti Střední školy řemesel a služeb VM)

* výroba vánočních přání a hvězdiček ze slámy a papíru (SEV Ostrůvek 
Chaloupky, o. p. s., 14–17 hodin)

* modelování z hlíny, výroba vánočních svícnů (klienti Dětského 
střediska Březejc)

* výroba vánočních ozdob ze slámy (p. Špaček)
Středa 15. prosince

* prodej vánočních perníčků (p. Marková)

* zdobení vánočních perníčků (studenti Střední školy řemesel a služeb VM)

* modelování z hlíny, výroba vánočních svícnů (klienti Dětského 
střediska Březejc)

Vánoční ozdoby a dekorace, možnost zakoupení výrobků.
SVÉ PRÁCE VYSTAVUJÍ:
SEV Ostrůvek Chaloupky VM, Základní škola a Klub maminek Pavlínov, 
Sociální služby města VM, Mateřská a Základní škola Mostiště, Střední 
škola řemesel a služeb VM, Drátkování Hodáňová, Tvořivé a relaxační 
centrum Otevřené srdce Oslavice, žáci ze školní družiny ZŠ Sokolovská 
VM, Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie VM, Domov pro seniory 
VM, Základní škola Tasov, Dětské středisko 

Březejc, Základní škola 
Oslavice – školní družina, 
Květiny Verunka, Základní 
škola a Střední škola Březe-
jc, Základní škola a Praktic-
ká škola VM, žáci ze školní 
družiny ZŠ Školní VM a žáci II. stupně p. u. Štěrbové, 
členky ČSŽ a jejich příznivci 

Vstupné dobrovolné!!!

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit dne 3. 12. 2010 
s panem 
Antonínem Teplým. 
Rovněž děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

Zarmoucená rodina

Čert a Mikuláš přišli v pátek na guláš
Děkujeme touto cestou za pozvání do Dětského střediska Březejc na 

mikulášskou besídku. Jako každý rok i v tento čas navštívil děti Mikuláš 
s andělem a celou hordou čertů. A my jsme byli při tom. Krátký divadelní 
kus o paní učitelce, žáčcích, sněhových koulích, medvědovi, medu a karbe-
nátkách nás pobavil a pásmo písniček nás ukonejšilo do spokojené nálady. 
Opět byla otevřena kniha hříchů a každé dítě bylo vyvoláno. A věřte, že 
všechny slibovaly, jak se v tom příštím roce polepší. No, nedivím se, i já 
bych slibovala a slibovala… Ti pekelníci vypadali opravdu odhodlaně od-
nést všechny, kteří nebudou sekat dobrotu. Po rozdání dárků a rozloučení 
s čerty jsme se přenesli do ráje. To paní kuchařky začaly servírovat jejich 
skvělý čertovský guláš. Děkujeme, byl opravdu vynikající.

Pane vedoucí, Marie a Olgo, děkujeme, že jsme mohli být s vámi. 
Zuzana, Hana a Miloš, JC

Město Velké Meziříčí vydalo

v dobových pohlednicích 
z počátku 20. stol.

V prodeji za 100 Kč na 
Informačním centru Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1.

                -hla-
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VÝSTAVYAKCE JUPITER CLUBU

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a taneční škola STAR-
LET Brno manželů Buryanových pořádá
v pátek 10. prosince 2010 od 19 hodin ZÁVĚREČNOU
BAREVNOU PRODLOUŽENOU (platí pro účastníky 
obou kurzů).
Hraje taneční skupina M.E.Š., DJ BOND.
Vstupné pro veřejnost: 80 Kč, 20 Kč místenka. Vstup 
pouze ve společenském oděvu.
Prodej vstupenek na program. oddělení JC, tel. 566 782 004, 
566 782 005.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v neděli 19. prosince
a v pondělí 20. prosince od 18 hodin na velkém sále Jupiter clubu

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a kapela STETSON 
si vás dovoluje pozvat na

Vánoce se kvapem blíží
Sobota 11. prosince 2010 od 20 hodin, velký sál.
Vánoční písničky, dále hudba k poslechu i tanci.
Rezervace vstupenek na program. oddělení tel.: 
566 782 004–5.

Vstupné: 100 Kč
Prodej vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu tel.: 566 782 004-5.

Vánoční zpívání 
na zámku

Rodina Podstatzkých pořádá v neděli 12. prosince 2010 v 17 hodin

5. jubilejní koncert
Jožka Šmukař zpívá vánoční písně
za doprovodu svojí cimbálové muziky 

Arie Tosky či Ave Maria v podání sólistky Mgr. Dany Fučíkové 
za varhanního doprovodu Petra Sobotky

Žesťový kvintet zahraje nejen vánoční koledy

Dětský pěvecký sbor Netín 
pod vedením Vladimíra a Martiny Sklenářových

a Duo Helena Klimešová a Věra Kuklíková
s klávesovým a kytarovým doprovodem 

Dvě báby a spol. 
s doprovodem kytary, kláves a akordeonu

Pořadem provází Nikol Karbanová, Zuzana Havlátová
a Iva Horká

Zvuk, světla a videoprojekce: MusicData Velké Meziříčí

Koncert se koná na vnitřním nádvoří velkomeziříčského zámku.
Pro posluchače je připraveno tradiční teplé občerstvení studentů 

SŠŘS Velké Meziříčí, jemuž vévodí vynikající vánoční punč.
Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude použit na rekonstrukci

varhan v Netíně.

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club, s. r. o,. Velké Meziříčí pořádá
18. prosince 2010 v 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč.
Rezervace: tel. 566 782 004, 005, program. oddělení JC. 
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem lout-
kového divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) nejpozdě-
ji do 14.45 hodin. Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.      -prog-

17 hodin prodejní vánoční trhy ve dvoře
17.30 hodin tasovský pěvecký sbor
18 hodin začátek vánočního koncertu
Předprodej vstupenek v prodejně spotřeb-
ního zboží Jana Pospíšilová Tasov a Music 
Data ve Velkém Meziříčí. Cena místenky 
je 100 Kč. Možnost dokoupení vstupenek 
na stání 15 minut před začátkem koncertu. 
Pořadatel koncertu: TJ Sokol Tasov ve 
spolupráci s OÚ Tasov

18. prosince 2010 – sokolovna Tasov

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá
v úterý 28. prosince 2010

v předsálí velkého sálu od 17 do 21 hodin. 
Určeno pro žáky od 12 do 15 let. Vstupné: 40 Kč.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a Taneční škola 
STARLET Brno manželů Buryanových nabízí

Velký sál Jupiter clubu * 7 vyučovacích lekcí * 
začátek kurzu v pondělí 17. ledna 2011 v 18 
a 20 hodin (dle počtu zájemců) * ukončení 
kurzu 28. února 2011
Uzávěrka přihlášek 7. ledna 2011. Cena 
kurzovného 1.400 Kč/taneční pár. Přihlášky a bližší informace na progra-
movém oddělení Jupiter clubu tel. 566 782 005 (004), po – pá (8 – 16 h)

VELKOMEZIŘÍČSKO

Geneze ve spolupráci s Jupiter clubem Velké Meziříčí
vás zve na

skupiny GENEZE s jejími hosty.
Sobota 25. 12. v 15.30 hodin, kostel sv. Mikuláše, Velké Meziříčí.

* Měřín, 24. 12. v 10 a 20.30 hodin, par-
koviště u kostela, největší živý betlém 
na Vysočině

* Osová Bítýška, 24. 12. ve 14 hodin 
u kostela sv. Jakuba

* Ronov, 26. 12. ve 14 hodin u kaple 
sv. Antonína

* Velké Meziříčí, 2. 1. 2011 u kostela 
sv. Mikuláše

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí si vás dovoluje pozvat na

8. 12. 2010 od 19.30 hodin, velký sál Jupiter clubu, speciální host dětský 
sbor Sluníčko při ZŠ Školní pod vedením Olgy Komárkové a Andrey Svo-
bodové. Prodej vstupenek na program. oddělení tel.: 566 782 004–5. 

Jupiter club, s .r. o., Velké Meziříčí pro vás připravuje v novém roce 

Zumba je ideální fi tness program, který spojuje latinsko-americké tance, 
aerobic fi tness cvičení. Konec nudným hodinám aerobiku, na které nevy-
držíte pravidelně chodit. Spalujte kalorie zábavně! Více informací na tel.: 
566 782 004-5, 566 782 001.                                                             -prog-

Středa 29. prosince 2010 od 20 hodin na velkém sále JC.
Stolová úprava. Rezervace míst nutná! Občerstvení zajištěno.

Hraje: DJ BOND Vstupné: 60 Kč
Vstupenky je nutné vyzvednout do 17. prosince!

Rezervace a prodej na tel. čísle 566 782 004 (001) nebo prog. odd. JC

* do 9. prosince, výstavní síň Jupiter clubu

otevřeno denně na zazvonění

* do 8. ledna 2011, Café Time

prodejní výstava otevřena po–pá 8-16 hodin, neděle 14–16 hodin, v ne-
děli 28. 11. v rámci Adventních světýlek otevřeno od 17 hodin. Jedna 
fotografi e stojí 500 Kč, 10 % z prodeje každé fotografi e bude věnován 
Dětskému středisku Březejc. 

* do konce roku 2010, prodejní Galerie Dvorek, 
Meziříčská 109, Křižanov, tel.: 561 116 236, 733 191 742

do 8. ed a 0 1, Ca é e

Oblastní charita Žďár nad Sázavou Nesa – denní stacionář
vás srdečně zve na

pátek 10. 12. 2010, 10–16 hodin
Prostory denního stacionáře Nesa, 
(Čechova 1660/30, Velké Mezi-
říčí)

Zastavte se na chvíli a vyberte si 
pod stromeček výrobek pro radost 
svou i vašich blízkých.

Jako bonus pro vás bude připraven 
vánoční punč a cukroví.      -L. Šu-

6.–22. 12. 2010
Základní škola Velká Bíteš,

Tišnovská 116,
příspěvková organizace

tradiční vánoční výstava v prostorách školy,
spojená s prodejem výrobků našich žáků.

Pracovní dny 8–15 hodin.

Pěvecký sbor Magna Diesis, dětský pěvecký sbor Perliky, sólisté a ko-
morní orchestr vás srdečně zvou na koncert, který se bude konat v pondělí 
27. 12. 2010 v 19 hodin v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. 
V programu zazní skladby B. Brittena, L. Fišera a M. Jančíka. Diriguje 
Michal Jančík. Vstupné: dospělí 90 Kč, děti, studenti, důchodci 50 Kč. Před-
prodej vstupenek probíhá 
na programovém oddělení 
Jupiter clubu. Mediálním 
partnerem koncertu je 
týdeník Velkomeziříčsko. 
Koncert se koná ve spo-
lupráci s Jupiter clubem. 

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí
vás zve na

25. prosince 2010 v sále hasičské zbrojnice.
K tanci a poslechu hraje skupina 
F. K. Music Františka Kratochvíla. 
Začátek je ve 20 hodin. 

Na kukandu
A je to tu! Poslední možnost navštívit v roce 2010 výstavní sál v Městské 

knihovně Velké Meziříčí! Probíhající výstava s trefným názvem Nerušit! 
byla zahájena 12. 11. a bude ukončena společně s oslavami dne 10. 12. 

v 17 hodin. I když název mluví jasně, nenechte se mýlit 
a přijďte. Perokresby ing. Oldřicha Inochovského zobra-
zují nejen zákoutí Velkého Meziříčí a přírodní scenérie. 
Část prezentace je věnována i autorských ilustracím 
v regionální literatuře a pohlednicím. Součástí výstavy 

je i anketa – A vy mě také nerušte! Stačí odpovědět na 3 otázky a hrajete 
o jednu z perokreseb! Neváhejte a přijďte VYRUŠIT!              -Sed-

Fond Třebíč, o. p. s., ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč si vás 
dovolují pozvat na slavnostní uvedení knihy

Sborník statí Bohuslava Mikuláška. 
Slavnost se uskuteční v pátek 10. prosince 2010
od 17 hodin na zámku v Třebíči. 
Knihu lze zakoupit v knihkupectví Marie Charvátové, Náměstí, 
Velké Meziříčí. 

000
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ŠACHY

HÁZENÁ MUŽI

HOKEJ B

HÁZENÁ MLÁDEŽ

Oddíl házené Tělocvičné jednoty Sokol Velké Mezi-
říčí zve do svých řad chlapce a děvčata narozené 
1995–2002 se zájmem o pohyb. 
Pravidelné tréninky pondělí až pátek 15.30–19.30 
hodin ve sportovní hale za Světlou.

Jihomoravská liga mladší žáci
Sokol VM – Sokol Telnice 6:7, 
18:16 (10:11), nájezdy 9:9
Neúspěšný vstup našich hráčů do 
utkání závěrečného podzimního 
kola poznamenal i výsledek souboje 
osobních obran. Ani druhá část 
utkání o druhou příčku tabulky se 
nevyvíjela dle představ domácích. 
Skóre hrozivě narůstalo a vypadalo 
to na jednoznačnou záležitost pro 
hostující celek. Následně několik 
nevynucených individuálních chyb 
Telnických jsme dokázali využít 
a do poločasu ještě snížit na mini-
mální rozdíl. Po změně stran pokra-
čoval náš celek ve zlepšeném herním 
projevu. Dokázal srovnat brankový 
poměr a poté i získat vedení, které již 
zdařilou hrou udržel až do vítězného 
konce. Nebýt bravurních zákroků 
výborně chytajícího brankáře Voj-
těcha Drápely, mohlo být o zápase 
rozhodnuto již do poločasu. Po pod-
zimní části nám tak patří zaslouženě 
stříbrná příčka tabulky.
Hráli: Drápela Vojtěch – Blaha 
Tomáš (9), Stupka Tomáš (6), 
Svoboda Filip (5), Janíček Martin 
(4), Macoun Filip, Šroler Dominik, 
Ambrož Michael, Pažourek Tomáš, 
Kratochvíl František. Trenéři Janí-
ček, Šidlo, Živčic.
 1. Nové Veselí A 11 11 0 0 255:90 22
 2. Velké Meziříčí 11 10 0 1 251:116 20
 3. Telnice 11 9 0 2 251:96 18
 4. Ivančice 10 7 0 3 154:112 14
 5. Juliánov 11 7 0 4 135:124 14
 6. Nové Veselí B 11 5 1 5 173:159 11
 7. SK Kuřim 11 4 0 7 130:149  8
 8. HK KP Brno 11 3 1 7 142:161  7
 9. Nové Bránice 11 3 1 7 63:138  7
10. Bohunice 10 3 0 7 98:143  6
11. Sokolnice 11 0 2 9 59:229  2
12. SHC Maloměřice 11 0 1 10 54:248  1

Jihomoravská liga starší žáci
Sokol VM – Sokol Telnice 20:32 
(12:12)
V přímém souboji o čtvrtou po-
stupovou příčku do žákovské ligy 
náš celek nedokázal udržet tempo 
hry ve druhém poločase a podlehl 
výrazným rozdílem. Stejně jako 
většinu podzimní části utkání jsme 
byli nuceni odehrát s kádrem věkově 
mladších žáků, což se pak zřetelně 
projevilo v závěrech vyrovnaných 
soubojů. Po celý první poločas se 
nám dařilo dostávat se do dobrých 
brankových příležitostí a ty pak 
efektivně zakončovat. Fyzicky 
zdatnější hostující hráče „držel na 
uzdě“ výborný brankář Vojtěch 
Drápela. Z hlediska sil pak byla jen 
otázka času, kdy nás soupeř začne 
přehrávat. Po výrazné trenérské po-
ločasové domluvě nastoupili do dru-
hého dějství Telničtí se změněnou 
obrannou formací. Aktivnější ro-
zestavění a agresivnější hra soupeře 
pak přinesly rozklad našich herních 
snah. Naše hráče nutno pochválit 
za bojovnost, soupeři pak můžeme 
popřát úspěšný vstup do celostátní 
prestižní soutěže žákovská liga. 
Sled branek: 2:1, 3:3, 6:5, 9:6, 10:8, 
12:12, 13:19, 16:28, 18:31.
Hráli: Drápela Vojtěch – Pavliš 
David (6), Janíček Martin (4), 
Veselý Jan (3), Blaha Tomáš (3), 

Stupka Tomáš (2), Svoboda Filip 
(1), Fiala Martin (1), Macoun Filip, 
Klapal Vojtěch, Ambrož Michael, 
Pažourek Tomáš. Trenéři Janíček 
Martin, Kaštan Karel.
 1. Nové Veselí 12 11 1 0 436:202 23
 2. Bohunice 11 10 1 0 423:260 21
 3. HK KP Brno 12 10 0 2 416:184 20
 4. Telnice 12 9 0 3 382:277 18
 5. Velké Meziříčí 12 8 0 4 334:332 16
 6. Nové Bránice 12 6 0 6 291:279 12
 7. Ivančice 11 5 0 6 308:303 10
 8. SHC Maloměřice 12 4 1 7 259:360  9
 9. Újezd u Brna 12 4 0 8 303:384  8
10. Dolní Cerekev 11 3 1 7 272:339  7
11. Sokolnice 12 3 0 9 232:384  6
12. Juliánov 11 1 0 10 132:340  2
13. SK Kuřim 12 0 0 12 203:347  0

2. liga mladší dorostenci
SK Velká Bystřice – Sokol VM 
36:34 (17:14)
Po delší herní přestávce nás čekal 
fyzicky velice zdatný a houževnatý 
soupeř. V úvodní čtvrthodině hry 
jsme si úspěšnými kombinacemi dr-
želi mírný náskok. Řada nevynuce-
ných chyb nás však stála množství 
sil, což se následně začalo projevo-
vat v ubývajícím důrazu obranné 
hry. Domácí zlepšenou souhrou 
a zejména nápaditou dohrávkou na 
pivota začali mít brankově navrch. 
Výrazný rozdíl byl i v zakončování 
brankových příležitostí, ve kterých 
naši v této chvíli působili naivně. 
Hodně psychických sil nám v této 
fázi vlil výkon brankáře Martina 
Blahy, který dokázal zlikvidovat 
čtyři samostatné nájezdy a držel 
naše bodové ambice ve hře. Škoda, 
že jsme v závěru prvního dějství po-
hrdli výhodou tří sedmimetrových 
hodů a přenechali soupeři tříbran-
kové vedení. Poločasová trenérská 
domluva a změny v obranné hře 
měly zvýšit obrannou aktivitu s cí-
lem přinutit tím domácí k chybám. 
Vše vzalo za své, když zejména 
nízký důraz znamenal, že domácí 
pohodlně odskočili na rozdíl šesti 
branek. Riskantní vysunutá obra-
na až na polovině hrací plochy 
přinesla ovoce a začala postupně 
slavit úspěch. Škoda, že toto riziko 
přineslo třetí vyloučení a ztrátu 
našeho stěžejního hráče, domácí 
pak opět získali tříbrankový ná-
skok. Po trenérském time-outu jsme 
zvolili přímočarou hru s využitím 
nacvičených kombinací. Postupně 
drama spělo k dramatickému roz-
uzlení. V poslední minutě svítil na 
ukazateli skóre remízový stav. Zá-
věrečnou snahu se nám nepodařilo 
zužitkovat výhodnou střeleckou 
pozici, následná chyba v osobním 
celoplošném bránění pak pečetila 
domácí vítězství. Sled branek: 2:0, 
2:4, 9:7, 13:9, 16:12, 17:14, 23:18, 
26:22, 28:26, 31:28, 34:29, 34:34, 
36:34. Vyloučení: 5:4, navíc ČK: 
1:1, 7 m hody: 4/4:6/3.
Hráli: Blaha Martin – Svoboda Jan 
(12/3), Horák Petr (10), Juránek 
Jakub (4), Pospíšil Jan (2), Krátký 
Michal (2), Lečbych Jan (2), Veselý 
Jan (1), Janíček Martin (1), Fiala 
Martin. Trenér Martin Janíček.
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-

Dne 27. listopadu se uskutečnil 
druhý ročník turnaje v malé kopa-
né ve sportovní hale na Světlé pod 
názvem Wiegel cup. Svojí kvalitou 
a úrovní velkou mírou předčil úvod-
ní ročník. K vidění byla spousta 
kvalitních a vyrovnaných zápasů. 
Turnaje se zúčastnilo 16 mužstev, 
která byla rozdělena do čtyř skupin. 
Z každé skupiny postupovala dvě 
nejlepší mužstva. Pak už následova-
ly vyřazovací boje. Do semifi nále se 
probojovala mužstva Agadosu, kte-
ré vyřadilo San Marco, a velkome-
ziříčské béčko pod názvem Benfi ka, 
které za sebou nechalo tým Dolních 
Radslavic. O třetí místo se kopaly 
pokutové kopy, ve kterých byly 
úspěšnější Dolní Radslavice. Poté 
přišlo na řadu fi nále, které podle 

diváků přineslo nejkrásnější a nej-
dramatičtější utkání turnaje. Zápas 
v normální hrací době skončil 2:2 
a rozhodovaly penalty, ze kterých 
se radoval tým Agadosu.
Konečné pořadí Wiegel cupu:
1. Agados; 2. Benfika; 3. Dolní 
Radslavice; 4. San Marco
Nejlepším střelcem turnaje se stal 
Ladislav Fischer z týmu Jablonec, 
který zaznamenal osm gólů.
Závěrem bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří se podíleli na tomto 
turnaji. Hlavně organizátorům, 
rozhodčím a také všem sponzorům, 
kteří se velkou mírou podíleli na 
hladkém průběhu turnaje. Děku-
jeme týdeníku Velkomeziříčsko, 
které se stalo mediálním partnerem 
této akce.                                 -zk-

Starší žáci
HHK VM – HC Pelhřimov 6:5 
(1:2, 1:1, 4:2)
Branky HHK: 3 Lainka, 2. Smej-
kal, Kampas M. Asistence HHK: 
2 Lainka, Burian, Jaroš. Sestava 
HHK: Juda J. – Bezák, Smažil, 
Kampas F., Jaroš – Kampas M., 
Lainka, Smejkal – Strnad, Kampas 
J., Burian – Bernat, Tichý. Rozhod-
čí: Kavina – Pospíšil, Musil. Vylou-
čení: 4:5, navíc Hynek (PEL) 5+OK. 

Využití: 1:1, v oslabení: 1:3. Střely 
na branku: 35:36. Diváků: 60.

Mladší žáci
HHK VM – HC Pelhřimov 5:2
Branky HHK: 3 Juda M., Smažil, 
Kampas F. Sestava HHK: Svoboda 
– Juráček, Janoušek, Karásek, Ne-
věčný, Pacalová, Smažil, Kapusta, 
Úlovec, Zeisel, Juda M., Šilpoch, 
Kampas F.
Rozhodčí: Maloušek – Pospíšil, 
Musil. Diváků: 55.                 -hhk-

spojený se setkáním bý-
valých a současných hrá-
čů a hráček se uskuteční 
ve středu 29. prosince od 
15.30 hodin ve sportovní hale 

za Světlou.

SK Sokol Lhotky pořádá 
v neděli 26. 12. 2010

21. ročník vánočního 
turnaje neregistrovaných 
hráčů ve stolním tenisu. 

Začátek je ve 13.00, prezentace 
od 12.30 v KD Lhotky. Na vítěze 
čeká putovní pohár, na hráče na 
ostatních místech věcné ceny. 

Srdečně zvou pořadatelé.

Krajský přebor 4. kolo
Spartak VM A – TJ Náměšť nad 
Oslavou 4:4
Body domácích Jan a Čtveráček po 
1 – Kopr, ing. Nedoma (C), Mrazík 
a Mgr. Majzlík po 0,5 – Bárta a Ja-
nák Jos. 0 b.
V hospůdce Na Poříčí při Domu 
zdraví se našim dařilo střídavě, 
a tak boj s konkurenční Náměští 
nakonec dopadl nerozhodně. Za 
hosty nastoupil i velkomeziříčský 
Vít Kratochvíl, který ve své partii 
remizoval s domácím Tomášem 
Mrazíkem. V tabulce nyní naše 
áčko zaujímá desáté místo, což mezi 
celkem jedenácti kluby opravdu 
není nic moc. Náměšti patří šestá 
příčka; krajský přebor vede ŠK 
Caissa Třebíč C před Jiskrou Hav-
líčkův Brod A, třetí je TJ Žďár nad 
Sázavou A, následují Jiskra Hum-
polec A a Spartak Pelhřimov A.
Reg. soutěž sk. Východ – 4. kolo
Spartak Velká Bíteš – Spartak 
VM B 3:2
Za domácí Vojtěch (C) a Šilhan po 
1 bodu – Skula a Bárta R. po 0,5 
b. – Valeš 0 b. Za hosty Dočkal 1 
b. – Dvořák Jos. a Zeman po 0,5 b. 
– Kučera (C) a Urbánek 0 b.
Velkomeziříčští sice podle očeká-
vání prohráli, ale docela překvapivě 
jen tím nejtěsnějším možným roz-
dílem, což je pro ně vlastně úspěch. 
Sice je to asi stálo dost úsilí a potu, 
ale téměř se jim to vyplatilo.
Takříkajíc družební Jámy zdolaly 
Sokol Opatov (okr. Třebíč) v po-
měru 3:2 (Kunc a Pelikán po 1 b. 
– Pliško a Pařil C po 0,5 b. – Prášil 
0 b.). Tabulku vede Bíteš před Opa-
tovem a Sokolem Nové Veselí, VM 
B je čtvrté.

Mikulášský turnaj v Jihlavě
V klášterním hotelu Gustav Mahler 
na Křížové ulici v Jihlavě se usku-
tečnil jubilejní, totiž již dvacátý 
ročník tradiční a velmi oblíbené 
– a také velmi obtížné – šachové 
soutěže. Společně s Velikonočním 
turnajem, konaným tamtéž, je právě 

onen Mikulášský hlavní turnajovou 
akcí našeho kraje Vysočina. Oba 
sportovně-společenské podniky 
pořádá šachový oddíl Gordic Jih-
lava a účastní se jich i šachisté 
z jiných moravských nebo českých 
krajů. Ředitelem turnaje je Jiří 
Bajer, hlavním rozhodčím Jaroslav 
Horák, členové místních oddílů 
Gordic a Gambit. Také letos se 
hrálo švýcarským systémem na 9 
kol po 2x deseti minutách, přičemž 
pro účastníky byly přichystány 
pěkné věcné ceny od sponzorujících 
jihlavských fi rem + o pauzách ob-
čerstvení zdarma. K dispozici měli 
hosté také předem objednaný oběd 
– a v křížové chodbě, která lemuje 
rajský dvůr někdejšího minorit-
ského kláštera, si navíc mohli pro-
hlédnout zajímavou fotografi ckou 
expozici ženských aktů. Někteří ji 
obešli dokonce třikrát či čtyřikrát.
Po tuhých bojích dvaasedmdesáti 
šachistů vykrystalizovalo následu-
jící konečné pořadí:
Jan Dočekal Znojmo 8 b./55,0
Josef Bína Jihlava 7,5 b./53,0
Josef Kratochvíl VM/Caissa Třebíč 
7 b./48,0
Lukáš Karásek Jihlava 6,5 b./54,0
Roman Vincze Jihlava 6,5 b./49,5
Filip Vala Havl. Brod 6,5 b./47,0
Umístění dalších hráčů z VM 
a okolí:
22. Jaroslav Jan 5 b./48,0 – 28. Mi-
loslav Kučera (Mostiště) 5 b./42,5 
– 37. Vladimír Pařil 4,5 b./39,0 – 
39. Dominik Dvořák (Měřín) 4,5 
b./38,0 – 54. Josef Dvořák (Měřín) 
3,5 b./40,0 – 55. Milan Čtveráček 
3,5 b./38,5 atd.
Josefu Kratochvílovi z VM, který 
hrává 1. ligu za Gordic Jihlava + 
soutěže za Caissu Třebíč, ke krásné-
mu umístění gratulujeme. Minulý 
„mahlerovský“ turnaj dokonce 
vyhrál, přestože je mu teprve 18 let, 
a to je obdivuhodné.
Jihlavské turnaje jsou vždy mimo-
řádně zdařilé, za což patří pořada-
telům uznání a dík. Na tom příštím, 
tedy Velikonočním, opět nebudeme 
chybět.                                     -vp-

Tým Agadosu

2. liga muži Jižní Morava
TJ Sokol VM – HK Ivančice 31:25 
(17:16)
Proti soupeři z předních příček 
tabulky se nerodilo vítězství snad-
no. Od úvodních minut byla hra 
od obou družstev vyrovnaná. Naši 
hráči se snažili trpělivou a kombi-
nační hrou přečíslit hodně vysunu-
tou obranu Ivančic. To se dařilo, 
také díky velmi dobré práci Vojty 
Hrona na brankovišti. Bohužel malá 
úspěšnost střelby našich spojek 
a naopak přesné zásahy střelců 
hostí, znamenaly vedení Ivančic 
(4:7, 8:12). Změna na postu bran-
káře a probuzení našich spojek byly 
základem k otočení nepříznivého 
stavu a jednobrankového poloča-
sového vedení. 
Úvod druhé půle byl opět vyrovnaný 
a naši hráči udržovali jednobranko-
vý rozdíl do stavu 20:19. Tento stav 
vydržel od 6. do 13. minuty a obě 
družstva i přes několik slibných 
šancí nemohla dát gól. Pak naši 
hráči odpor Ivančic zlomili a šňůrou 

KSM Vysočiny
HC Světlá n. S. B – HHK VM B 
1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Rozhodčí: Kokeně, Stehlík, Červen-
ka. Branky: 4. Křišťan – 34. Barák 
(Bradáč), 38. Šoukal (Kudláček M., 
Pelíšek), 53. Kudláček J. (Kudláček 
M.). Vyloučení: 7:10. Využití: 1:3. 
Oslabení: 0:0. Střely na branku: 
35:35. Sestava V. Meziříčí B: Štou-
rač (Šeba) – Kudláček M., Pokorný 
– Trnka, Bradáč – Invald – Pelíšek, 
Kudláček J., Malec – Šoukal, Hrnčíř, 
Martinec – Tůma, Barák, Navrátil.
Domácí tým začal očekávaným 
náporem ve snaze vrátit soupeři 
porážku z předchozího vzájemného 

utkání. Hned ve 4. se jim podařilo 
skórovat zásluhou Křišťana, který 
proměnil příležitost být sám před 
Štouračem. Stalo se to při první 
přesilovce Světlé, ale naštěstí to 
byla jejich jediná využitá. Po této 
brance ještě více narostla chuť 
domácích do hry. Nejbližší minuty 
to v obraném pásmu hostí pořádně 
hořelo. Postupem času však hráči 
HHK svojí zvýšenou agresivitou 
hru vyrovnali a odešli do kabin 
s celkem příznivým výsledkem.
Na začátku druhé třetiny opět hoke-
jisté HC přidali na důrazu, z něhož 
vyplynulo pět vyloučení na straně 
hostů během 10 minut. Jedním 
z rozhodujících momentů utkání 
bylo, že se jim podařilo všechna tato 

oslabení ubránit, to první dokonce 
pouze ve třech. Druhým jejich důle-
žitým počinem byl vyrovnávací gól 
při následné hře v početní výhodě, 
kdy se prosadilo duo z Laviček a po 
přihrávce Bradáče nekompromisně 
zavěsil Barák. Rozdílový gól padl 
o 4 minuty později zásluhou Šou-
kala, který pohotovou střelou zužit-
koval nahrávky Pelíška a Martina 
Kudláčka. Domácí tým se pak už do 
konce třetiny na nic nezmohl.
V první desetiminutovce závěrečné 
části se pouze střídali hráči obou 
mužstev na trestných lavicích 
a znovu to byli Meziříčští, kteří 
se dokázali celkem třikrát ubránit. 
Rozhodnutí padlo v 53., kdy hosté 
využili svoji poslední přesilovku 

po spolupráci bratrů Kudláčkových 
a Jiří nedal domácímu gólmanovi 
šanci. Hokejisté HHK si už vítěz-
ství pohlídali a Světlou nenechali 
v ničem vyniknout.
V. Meziříčí si tentokráte 3 body 
doslova vybojovalo a lépe proměňo-
valo hru v početní výhodě. Vzhle-
dem k tomu, že všechny góly padly 
v přesilovkách, rozhodlo jejich 
proměňování o výsledku zápasu.
1. SK Telč 7 5 0 0 1 1 40:22 16
2. HHK Velké Meziříčí B 7 5 0 0 2 0 34:20 15
3. HC Slavoj Žirovnice 7 4 0 0 2 1 40:36 13
4. TJ Jiskra Humpolec 7 2 1 0 4 0 31:37 8
5. HC Světlá nad Sázavou B 7 2 1 0 4 0 18:24 8
6. HC Ledeč nad Sázavou 7 1 0 0 6 0 22:46 3
Příští zápas bude na ZS Telč v sobo-
tu 11. 12. 2010 v 17 hodin.       -ht-

šesti branek se dostali do rozhodu-
jícího vedení (20. minuta 26:20). 
Zodpovědným výkonem a kolek-
tivní hrou dovedli domácí utkání 
do vítězného konce. Deseti góly se 
blýskl náš střelec Roman Matušík.
Sled branek: 1:3, 3:5, 7:8, 8:12, 
10:13, 13:15, 17:16, 19:18, 22:20, 
26:21, 28:23, 30:24, 31:25. 7m hody: 
5/4:5/2, vyloučení 6:5. Sestava 
a branky: Kotík Libor, Stoklasa Da-
vid – Matušík Roman (10), Fischer 
Radim (8/4), Kříbala Martin (4), 
Kříbala Petr (4), Strašák Pavel (2), 
Konečný Ladislav (2), Hron Vojtěch 
(1), Kříbala Pavel, Miloš Necid, 
Živčic Pavel, Šidlo Ladislav. Trenér 
Vaverka Vlastimil, zodpovědný 
vedoucí Vodák Petr.

2. liga mužů Morava jih
 1. HC Zlín 10 7 2 1 345:275 16
 2. SHC Maloměřice 11 8 0 3 358:309 16
 3. Házená Legata Hustopeče 11 5 4 2 333:308 14
 4. HK Ivančice 10 6 1 3 270:236 13
 5. SK Kuřim 10 6 0 4 316:313 12
 6. TJ Sokol Sokolnice 11 5 1 5 296:306 11
 7. Tatran Bohunice 10 4 2 4 256:259 10
 8. Jiskra Havlíčkův Brod 10 4 2 4 242:269 10
 9. TJ Sokol Velké Meziříčí 10 4 1 5 277:263 9

10. Sokol II. Prostějov 11 3 1 7 293:337 7
11. TJ Sokol Telnice 10 1 2 7 279:329 4
12. TJ Sokol Juliánov 10 1 0 9 229:290 2

2. liga ml. dorost – Morava
SK Velká Bystřice – TJ Sokol VM 
36:34 (17:14)
Po herní přestávce nás čekal fyzicky 
velice zdatný soupeř, který dohrává 
herní situace do samotného konce. 
Je to typická hra pro družstva ze 
severu. Bohužel v naší oblasti je hra 
při sebemenším náznaku faulu pře-
rušena a není umožněno dohrávat 
situace. V úvodu jsme do 15. min. 
drželi mírný náskok, ale řada ode-
vzdaných míčů a nevynucených 
chyb nás stála mnoho sil. Naše 
prostupná obrana dala možnost hře 
přes pivota, čehož soupeř náležitě 
využil. Laxnost zakončování 100% 
příležitostí a neproměnění třech 7 m 
hodů znamenaly do závěru poločasu 
náskok domácích. V tento moment 
chytil Martin Blaha čtyři trháky 
a držel nás ještě alespoň teoreticky 
ve hře. V přestávce bylo řečeno, že 
vše je ještě otevřené a přinutíme 
domácí chybovat nátlakovou hrou. 
Bohužel vstup opakoval střední část 

utkání 1. pol. a domácí pohodlně od-
skočili na rozdíl 6 branek. Po změně 
rozestavení a riskantní hry na hroty 
spojek, na což doplatil Jakub Jurá-
nek ČK po třech 2 min. trestech, 
jsme převrátili hru na naši stranu. Po 
time-outu jsme zvolili přímočarou 
hru a co nejrychleji zakončovali 
a rozehrávali 9 m hody přes nacvi-
čené situace. To přineslo úspěch 
a v poslední minutě byl remízový 
stav. Bohužel výhoda útoku z naší 
strany nebyla využita a heslo nedáš 
dostaneš platilo dvojnásob. V po-
sledních vteřinách jsme přistoupili 
na osobní hru, leč přemíra snahy 
vedla k technické ztrátě a domácí 
zároveň se závěrečným hvizdem 
potvrdili vítězství.
Sled branek: 2:0, 2:4, 9:7, 13:9, 16:12, 
17:14, 23:18, 26:22, 28:26, 31:28, 
34:29, 34:34, 36:34. Vyloučení: 5:4 
ČK: 1:1. 7 m hody: 4/4:6/3. Hráli: 
Blaha Martin – Svoboda Jan 12/3, 
Horák Petr 10, Juránek Jakub 4, 
Pospíšil Jan 2, Krátký Michal 
2, Lečbych Jan 2, Veselý Jan 1, 
Janíček Martin 1, Fiala Martin 
Trenér: Martin Janíček            -šid-
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

HOKEJ

KUŽELKY

HANDICAP SPORT CLUB

STOLNÍ TENIS

HÁZENKÁŘSKÝ TURNAJ

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
V sobotu od 17.30 hodin doma 

proti Brumovu-Bylnici.
HC Grewis Plumlov – HHK VM 
8:6 (5:2, 1:2, 2:2)
Branky HHK: 6. Novák (Krča, Ro-
sendorfský), 17. Novák, 22. Novák 
z trestného střílení, 40. Troščák 
(Krča), 55. Nedoma, 56. Krča (Ro-
sendorfský, Novák). Sestava HC 
Grewis Plumlov: Plánička (Švach) 
– Kryl, Bauer, Soldán, Hanslíček, 
Janeček, Dvořák, Pekr, Mazouch, 
Řehulka, Skácel R., Hliňák, Stejs-
kal, Skácel L., Mikeš, Kučera, Spá-
čil, Žilka, Berčák, Kučera. Sestava 
HHK Velké Meziříčí: Nikodém 
(19. Štourač) – Rosendorfský, 
Šerý, Štěpánek, Robotka, Chlubna 
– Krča, Troščák, Novák – Barák, 
Janák, Vlašín – Nedoma, Smejkal, 
Burian – Kochánek. Rozhodčí: 
Dobeš – Bártek, Janiš. Vyloučení: 
6:6, navíc Vlašín (HHK) 10 min. 
OT. Využití: 3:1. Střely na branku: 
30:26. Diváci: 61.
Výsledky patnáctého kola: Kro-
měříž – Velká Bíteš 4:1, Uherský 
Brod – Kometa Úvoz 3:2, Brumov-
Bylnice – Blansko 5:2, Uherský 
Ostroh – Břeclav 12:0, Šternberk 
– Boskovice 7:3.
HHK VM – HC TJ Šternberk 4:11 
(1:4, 1:2, 2:5)
Branky HHK: 18. Krča (Troščák), 
25. Novák, 51. Novák (Troščák), 59. 
Krča (Troščák). Sestava HHK Vel-
ké Meziříčí: Nikodým (25. Šťourač) 
– Střecha, Rosendorfský, Štěpánek, 
Šerý, Chlubna, Krča, Troščák, 
Novák, Barák, Molák, Vlašín, Ne-
doma, Smejkal, Burian, Kochánek. 
Sestava HC TJ Šternberk: Binar 
(Turek) – Stříteský, Dobrý, Fekiač, 
Hrbatý, Horák, Trunda, Jurák, 
Spurný, Musil, Ščastný, Vitásek, 
Poledna, Martinka, Volčko. Roz-
hodčí: Kladník – Linhart, Šustr. 
Vyloučení: 6:8, navíc Jurák (ŠTE) 
10 min. OT, Spurný (ŠTE) 5 + DKU 
TH. Využití: 1:3, v oslabení 0:1. 
Diváci: 120.
Výsledky čtrnáctého kola: Plum-
lov – Uherský Brod 3:4 SN, Blansko 
– Uherský Ostroh 3:4, Boskovice – 
Moravské Budějovice 2:1, Břeclav 
– Velká Bíteš 7:2, Kometa Úvoz 
– Kroměříž – odloženo.

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

 1. HC TJ Šternberk 14 12 0 0 0 2 93:41 36
 2. HC Mor. Budějovice 13 9 1 0 1 2 67:39 30
 3. SK Minerva Boskovice 14 9 0 0 2 3 63:41 29
 4. HC Uherský Brod 14 8 2 0 0 4 64:56 28
 5. Hokej Uherský Ostroh 14 7 1 0 2 4 67:49 25
 6. HC Kometa Úvoz 13 8 0 0 1 4 57:42 25
 7. HK Kroměříž 13 6 3 0 0 4 48:29 24
 8. HC Grewis Plumlov 14 5 2 0 2 5 57:59 21
 9. Dynamiters Blansko 14 5 0 0 0 9 40:77 15
10. HC Brumov-Bylnice 13 4 0 0 1 8 44:50 13
11. HHK Velké Meziříčí 14 3 0 0 0 11 41:73 9
12. HC Sp. Velká Bíteš 14 3 0 0 0 11 34:69 9
13. HC Břeclav 14 1 0 0 0 13 38:88 3

Program na tento týden:
Sobota 11. 12. 2010 HHK Velké 
Meziříčí – HC Brumov-Bylnice, za-
čátek utkání v 17.30 (zimní stadion 
Velké Meziříčí)                     -hhk-

Okresní přebor
Náměšť v 5. kole otevírala zastřeše-
ní zimního stadionu utkáním s SK 
Mostiště, ve kterém podlehla 4:5.

Skupina A
1. kolo: Křižanov – Mostiště 3:11; 
Náměšť n. O. – Šerkovice a V. Bíteš 
B – Nedvědice odloženo
2. kolo: Šerkovice – V. Bíteš B 7:4; 
Mostiště – Nedvědice 11:4; Náměšt 
n. O. – Křižanov 7:4
3. kolo: Křižanov – Šerkovice 2:11; 
Nedvědice – Náměšť n. Osl. 2:7; V. 
Bíteš B – Mostiště 1:3
4. kolo: Náměšť n. Osl. – V. Bíteš 
B 10:3; Křižanov – Nedvědice 3:4; 
Šerkovice – Mostiště odloženo
5. kolo: Nedvědice – Šerkovice 4:9; 
V. Bíteš B – Křižanov 9:4; Náměšť 
n. Osl. – Mostiště 4:5
1. SK Mostiště 4 4 0 0 30:12 8
2. TJ Šerkovice 3 3 0 0 27:10 6
3. Náměšť nad Oslavou 4 3 0 1 28:14 6
4. Spartak Velká Bíteš B 4 1 0 3 17:24 2
5. HC Nedvědice 4 1 0 3 14:30 2
6. HC Sokol Křižanov 5 0 0 5 16:42 0

Skupina B
1. kolo: Boskovice – Zastávka 4:2; 
Centrum Brno – Bulldogs 1:1; Vev. 
Bítýška – Hrušky 15:1
2. kolo: Zastávka – Hrušky 1:3; 
Boskovice – Bulldogs 4:5; Centrum 
Brno – Vev. Bítýška 4:1
3. kolo: Bulldogs – Zastávka 6:3; 
Vev. Bítýška – Boskovice 5:0; 
Hrušky – Centrum Brno 2:8
4. kolo: Centrum Brno – Zastávka 
8:1; Boskovice – Hrušky 5:2; Vev. 
Bítýška – Bulldogs 8:4
5. kolo: Vev. Bítýška – Zastávka 
5:1; Bulldogs – Hrušky 11:6; Cent-
rum Brno – Boskovice 5:1
1. RH Centrum Brno 5 4 1 0 26:6 9
2. HC Veverská Bítýška 5 4 0 1 34:10 8
3. HLC Bulldogs 5 3 1 1 27:22 7
4. SK Minerva Boskovice 5 2 0 3 14:19 4
5. Tatran Hrušky 5 1 0 4 14:40 2
6. HC Zastávka 5 0 0 5 8:26 0
1. kolo: HC Sokol Křižanov – SK 
Mostiště 3:11 (1:2, 2:4, 0:5) Branky 
HC Sokol Křižanov: Jakub Mahel 
(David Komínek), Malý (Aleš Ko-
mínek), Škrob (Kotík, Malý)
Branky SK Mostiště: Toman (Ho-
mola), Slavík (Smejkal), Toman 
(Slavík), Toman (Vojta Krejčí), Krš-
ka (Solař), Pokorný (Josef Svoboda, 
Smejkal), Solař (Krška), Syrový 
(Pokorný), Musil (Šlapal), Slavík, 
Syrový (Jiří Svoboda, Pokorný)
2. kolo: SK Mostiště – HC Ne-
dvědice 11:4 (3:1, 6:1, 2:2) Branky 
SK Mostiště: Pokrný (Musil), Solař 
(Šlapal), Vojta Krejčí (Slavík), 
Pokorný (Solař), Josef Svoboda 
(Syrový), Josef Svoboda (Syrový, 
Novák), Pokorný (Musil), Jiří Svo-
boda (Josef Svoboda, Syrový), Po-
korný (Solař, Václav Krejčí), Novák 
(Syrový), Vojta Krejčí (Šlapal)
Branky HC Nedvědice: Dudák 
(Hrbáč), Jíra (Neugbauer), Štarha 
(Tálský), Dudák (Prudký, Jíra)
3. kolo: HC Spartak Velká Bíteš 
B – SK Mostiště 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) 
Branky HC Spartak Velká Bíteš B: 
Pohl (D. Komínek)
Branky SK Mostiště: Jiří Svoboda 
(Slavík), Slavík, Slavík
5. kolo: TJ Náměšť n. O. – SK 
Mostiště 4:5 (2:1, 0:4, 2:0)
Branky TJ Náměšť n. O.: Kejda 
(Pejchal), Kejda, Oberreiter (Sta-
něk), Kohút (Fila). Branky SK Mos-
tiště: Musil (Solař), Josef Svoboda 
(Syrový), Krška (Musil), Musil 
(Šlapal), Musil (Krška).         -kov-

9. kolo
Extraliga

SK Omega VB – TS VM 5:10
Dočkal 2, Dobrovolný, Loup, Vrba 
– Hlavnička 3, Chatrný 2, Šmejkal 
2, Chmelíček, Kožený, Vítek
H. Heřmanice – Mazánek Březka 
1:13
Šilhan – Burian Pa 4, Burian Vl. 
2, Hladík 2, Hladký 2, Kadaňka 
2, Třeštík
Euro ice boys VM – Sanborn 
VM 2:4
Malát, Prajsner – Lerenc 2, Bajer, 
Pondělíček
NHÚ Balinka VM – SK Netín 
0:10
Dvořák D. 3, Černý, Dvořák R., 
Juda, Kolář, Plhák T., Plhák M., 
Wasserbauer
SK Vídeň – HC Bory 2:8
Dobrovolný, Vídeňský – Merkl 3, 
Dvořák 2, Březina, Kabelka M., 
Kabelka P.

Extraliga
 1. Agromotor VM 8 8 0 0 53:28 16
 2. Sanborn VM 8 6 0 2 62:25 12
 3. Mazánek Březka 8 5 1 2 45:27 11
 4. SK Omega VB 9 5 1 3 34:38 11
 5. Technické služby VM 8 5 0 3 44:27 10
 6. HC Bory 8 4 0 4 43:27 8
 7. SK Netín 9 3 1 5 47:35 7
 8. Euro ice boys VM 8 3 1 4 24:33 7

 9. SK Vídeň 8 2 0 6 27:54 4
10. Horní Heřmanice 8 2 0 6 31:67 4
11. NHÚ Balinka VM 8 0 0 8 17:66 0

1. liga
SPL Radostín n. O. – Auto Dob-
rovolný VM 0:8
Dohnal 2, Uchytil I. 2, Antoš, Krej-
čí, Novák, Říha
River VM – SK Afcon Kunšovec 
VM 1:12
Havlík – Pyrochta 4, Pospíšil 2, 
Číhal, Jaseňák, Klapal, Klouda J., 
Klouda L., Nováček
HCF Dráhy VM – SK Lavičky 2:3
Smejkal, Šmída – Chrást, Dvořák, 
Stupka
SK Stránecká Zhoř – HC Tasov 
2:2
Kazda, Urbánek – Mladý, Sláma
HC Pikárec – HC Benetice 2:1
Broža 2 – Kašpar                  -vid-

1. liga
 1. Auto Dobrovolný VM 8 8 0 0 75:19 16
 2. SK Afcon Kunšovec VM 8 7 0 1 63:24 14
 3. River VM 8 5 1 2 30:34 11
 4. Farma Měřín 8 5 0 3 33:25 10
 5. HCF Dráhy VM 8 3 2 3 29:29 8
 6. HC Benetice 8 4 0 4 24:29 8
 7. HC Tasov 9 2 2 5 21:39 6
 8. SK Lavičky 8 1 2 4 17:42 6
 9. Stránecká Zhoř 8 1 3 4 22:39 5
10. SPL Radostín n. O. 8 1 2 5 19:30 4
11. HC Pikárec 9 1 0 8 24:47 2

Ve středu 1. prosince se v krásném 
prostředí Top hotelu Praha konal 
již 17. ročník vyhlášení sportovce 
České republiky Spastic handicap 
za rok 2010. Z velkomeziříčského 
Handicap Sport Clubu byla vyhlá-
šena M. Charvátová v kategorii 
sportovec SH do 23 let za výkony 
v atletice, kde drží ve své třídě ná-
rodní rekordy v hodu diskem, oště-
pem a vrhu koulí, ale především za 
reprezentaci ČR v curlingu. V tom-
to sportu byla vybrána i do základní 

Mezinárodní turnaj starších 
žákyň

XIX. ročník O perníkové srdce
Po dva víkendové dny bojovalo 
v hale univerzity Pardubice deset 
týmů z Čech, Moravy a Polska 
o tradiční trofej – perníkové srdce. 
Zárukou dobré kvality byla účast 
čty ř předpokládaných 
účastníků fi nálového tur-
naje letošního ročníku 
Žákovské ligy a výběr 
Katowické oblasti. Orga-
nizátoři rozdělili družstva 
do dvou skupin, když 
z každé postupovaly tři 
do fi nálové skupiny a dvě 
do skupiny o umístění. 
Ve skupině A se předsta-
vila družstva Pardubic, 
Astry Praha, Kobylis II 
Praha, Zlína A a Olo-
mouce. Postup si nakonec 
vybojovala družstva Olo-
mouce, Zlína A a Kobylis. 
Jmenované celky získaly 
po šesti bodech, takže si 
přinesly do fi nálové sku-
piny po dvou bodech.
Ve skupině B se prezen-
tovala družstva Zlína B, 
Velkého Meziříčí, Slávie 
Praha, Vršovic a Ka-

OP 1
Nové Město – VM B 7:11
body: Kampas Jan 4/0, Klíma To-
máš 2/2, Šoukal Slavomír 2/2, Buk 
Martin 2/2
čtyřhra: Klíma, Kampas

OP 2
Lhotky B – VM C 12:6
body: Dvořák František 2/2, Buk 
Radek 2/2, Kořínek Stanislav 2/2, 
Pokorný Martin 0/4

OS B
Rovečné C – VM D 4:14
body: Zelený Tomáš 4/0, Vodák 
Petr 4/0, Zelený David 2/2, Caha 
Martin 2/2
čtyřhra: Vodák, Zelený Tomáš; 
Zelený David, Caha

OS A
Polnička C – VM E 8:10
body: Juda Zdenek 3/1, Němec Ta-
deáš 3/1, Liška Radim 3/1, Minařík 
Jakub 0/4
čtyřhra: Juda, Němec
Všechny naše rezervní družstva 
hrály o víkendu venku. Vyrovna-
né utkání v Novém Městě se nám 
podařilo dotáhnout do vítězného 
konce. V zápase zazářil tradičně 
Kampas. Za nemocného Skryju 
nastoupil poprvé v sezoně za B 
tým Buk Martin. Pronásledování 
Žďáru nadále pokračuje i po tomto 
kole. Družstvo C hrálo o první 
místo ve Lhotkách. V slepené 
sestavě se nám bohužel nepoda-
řilo dostatečně bodovat a tak se 
z vítězství radovali domácí, kteří 
vedou skupinu OP 2. Naše D zajíž-
dělo do Rovečného. Soupeře jsme 
jasně přehráli a potvrdili jsme cíl, 
který jsme si před sezónou dali, po-
stoupit o třídu výš. V utkání zářil 
Zelený Tomáš a Vodák Petr. Naše 
nejmladší družstvo odcestovalo do 
Polničky. První zápas u nás dopadl 
špatně, prohráli jsme 15:3. Odveta, 
která se hrála v neděli v Polničce 
už byla o něčem jiném. Dokázali 
jsme zvítězit 10:8. Velkomeziříčtí 
začínající hráči tohoto družstva 
získávají postupem času cenné 
hráčské zkušenosti a jsou zápas od 
zápasu čím dál tím lepší. Krásné tři 
body uhráli Juda, Němec a Liška 
Radim.
Dne 11. 12. se odehraje poslední 
dvojkolo krajského přeboru. Naše 
A pojede změřit síly do Havlíčkova 
Brodu a Chotěboře.                  -pk-

Okresní přebor 2. třídy
SK Sokol Lhotky – ST VM C 
12:6
Sestava Lhotky: Doubek 4,5, Musil 
3,5, Chylík 1,5, Večeřa 2,5

Okresní přebor 4. třídy
Sokol Doubravník A – SK Sokol 
Lhotky C 10:8
Sestava Lhotky: Krčál 2, Rössler, 
Nevrtal T. 4, Vondrák 2

Okresní soutěž
SK Sokol Lhotky D – TJ Sokol 
Sněžné C 12:6
Sestava Lhotky: Holubář F. 4,5, 
Kupka M. 3,5, Kupka V. 2, Marek 2
ST VM D – SK Sokol Lhotky 
D 16:2
Sestava Lhotky: Holubář F., Kupka 
M., Kupka V. 1, Marek 1      -chyl-

Okresní přebor 3. třídy
SK Ježek Uhřínov A – SK Netín 
B 13:5
Za Uhřínov bodovali: Svoboda P. 
4,5, Chmel F. 4,5, Bazala J. 2,5, 
Holub L. 1,5                        -chme-

Krajský přebor Vysočiny
Sokol Častrov – Spartak VM A
2505:2376 * 6:2
Němec D. 422:434 Baloun V.
Němec M. 424:381 Korydek F.
Kolář J. 387:422 Lavický B.
Kadlec F. 432:343 Krejska R.
Němec L. 404:370 Lavický J.
Havlíček J. 436:426 Starý J.
Na drahách vedoucího soutěže jsme 
po polovině vedli, ale závěr patřil 
domácím a po prohře klesáme na 
páté místo.
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B

Tabulka
1. PSJ Jihlava E 8 0 0 1699 16
2. TJ Start Jihlava C 6 0 2 1628 12
3. PSJ Jihlava D 5 0 2 1631 10
4. Velké Meziříčí B 5 0 3 1608 10
5. Velké Meziříčí C 4 0 4 1572 8
6. Nové Město C 4 0 4 1610 8
7. BOPO Třebíč C 1 1 6 1473 3
8. TJ Třebíč E 1 0 7 1546 2
9. PSJ Jihlava C 0 1 6 1534 1

Liga dorostu Vysočina
Spartak VM – BOPO Třebíč
1026:1025 * 2:2
Trnka 396:380 Svoboda
Mičková 333:337 Urubek
Mička 397:408 Klobas
Náš tým, v posledním zápase na 
domácí půdě, jen remizoval.

-sta-

sestavy pro nadcházející MS, které 
se bude konat v Praze na přelomu 
února a března 2011. Dalším oceně-
ným byl Ivoš Smolík. V kategorii 
družstev obsadil 1. místo, a to za 
reprezentaci na MS v Portugalsku, 
kde družstvo obsadilo konečné 
9. místo. Ivoš jako mladíček patřil 
k jedněm z nejlepších z českého 
týmu a v jednotlivcích v celkovém 
součtu obsadil 29. příčku.
Mediálním partnerem HSC je týde-
ník Velkomeziříčsko.           -char-

Ve čtvrtek 16. prosince se koná 
v Jupiter clubu od 18 hodin

valná
hromada
FC Velké Meziříčí. 
Srdečně  jsou zváni všichni 
členové našeho sdružení.

So 11. 12. 14.15–15.45
So 18. 12. 12.45–14.15
Ne 19. 12. 14.15–15.45
Vstupné – bruslící 20 Kč, do-
provod 10 Kč

towic. S plným počtem bodů a se 
čtyřmi do fi nálové skupiny postou-
pila Slávie, se dvěma body Polské 
družstvo a bez bodu naše hráčky. 
Ty dokázaly v úvodním souboji 
základní skupiny porazit Zlín B 
20:15, poté byla nad naše síly Slávie 
Praha 8:18. V dalším průběhu jsme 

nedokázali najít recept na hráčky 
Katowic a podlehli 14:21. Vítěz-
ství nad hráčkami Vršovic 17:10 
znamenalo vytčené třetí postupové 
místo do fi nálové skupiny. Zde byly 
již týmy nad naše síly a postupně 
jsme prohráli s celkovými vítězka-
mi turnaje Zorou Olomouc 8:19, 

následně pak s bronzovým celkem 
Zlína A 9:19 a v posledním tur-
najovém vystoupení i s hráčkami 
Kobylis 11:16.
Na turnaji byly vyhlášeny také top 
hráčky na jednotlivých postech. 
Nejlepší brankářka Nikola Černo-
chová ze Slávie Praha. Na křídle 

se nejvíce dařilo Sklená-
řové Lucii z Olomouce 
a na spojce se nejvíce 
líbila Michaela Kolářová 
Zlína A.
Pořadí: 1. Zora Olomouc, 
2. Slávie Praha, 3. Zlín A, 
4. Kobylisy, 5. Katowice, 
6. Velké Meziříčí, 7. Zlín 
B, 8. Pardubice, 9. Astra 
Praha, 10. Vršovice.
Hrály: Syptáková Vero-
nika, Vávrová Michaela 
– Kratochvílová Hana 
(33), Partlová Markéta 
(27), Janečková Denisa 
(8), Sedláčková Klára 
(6), Koudelová Eliška (5), 
Závišková Kateřina (3), 
Zezulová Kristýna (2), 
Kopečková Kateřina (2), 
Bačová Soňa (1), Doleža-
lová Romana, Koudelová 
Tereza. Trenéři Záviška, 
Partlová.                 -záv-

Vánoční turnaj ve stolním tenise o žákovského přeborníka 
města Velké Meziříčí

GlobalFIN-CUP III
v pátek 17. 12. 2010 v nové tělocvičně Střední školy řemesel 

a služeb Velké Meziříčí.
Bližší informace: Petr Klíma 608 861 687, info@gfi n.cz

Dvouhra pro registrované i neregistrované žáky a žákyně základních 
škol z Velkého Meziříčí a okolí. Poháry, diplomy a věcné ceny pro 

nejlepší. Pálky, míčky a sportovní oblečení vlastní.
Program: 7.45–8.15 prezence účastníků; 8.15-8.30 losování; 8.45 

zahájení turnaje.
Mediální partner – týdeník Velkomeziříčsko


