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Založeno roku 1919

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

MVDr. Tomáš Staněk
Hornoměstská 357, tel.: 605 129 170

www.veterinavelkemezirici.webnode.cz
Zverimex: široký výběr mraženého krmiva
AKCE: sleva 10 % na velká balení krmiv pro psy,
 akční ceny živých zvířat
Veterina: veterinární služby pro malá a velká zvířata

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.

Zveme vás na Den otevřených dveří ve čtvrtek 16. prosince 
2010 v době od 8 do 16 hodin v prostorách Hotelové školy Světlá 

a Obchodní akademie Velké Meziříčí.
Co za našimi dveřmi uvidíte?

Slavnostně prostřené stoly, vánoční cukroví, přípravu míchaných nápojů 
a dezertů, naše žáky při výuce, činnost fi ktivní fi rmy OA a prostory do-
mova mládeže. Žáci základních škol mohou poměřit svoje znalosti v kví-
zu ze zeměpisu a obratnost ve stolování. Od 9 hodin barmanská soutěž.

Jste srdečně zváni. Těšíme se na vaši účast.
Ředitelství HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí, U Světlé 36

Dnes
Vánoce, vánoce 

přicházejí
aneb Čas vánoční 
od 10 do 18 hodin můžete 
navštívit vánoční výstavu ve 
velkém sále Jupiter clubu. 

Pravidelná 
poradna SOS

(Sdružení obrany spotřebitelů) 
od 14 do 16 hodin na živnos-
tenském úřadě.

Tradiční
vánoční koncert 
v Jupiter clubu

19. a 20. 12. od 18 hodin ve 
velkém sále, tentokrát trochu 
naruby.
V první půli vystoupí pěvecké 
sbory Sluníčko, Slunko, Har-
monie, po přestávce skupina 
6 tet a pěvecký sbor a orche-
str základní umělecké školy.

Tasovský
vánoční koncert

18. 12. 2010 od 18 hodin 
v sokolovně.
Více strana 8

Vánoční vaření 
s Milošem 

Štěpničkou 2
20. 12. 2010
Rybí kuchyně v hotelu Jelín-
kova vila, o níž přineseme 
reportáž.

Zumba
v Jupiter clubu

Zábavné cvičení spojující latin-
skoamerické tance a aerobic.
Více strana 8

Připravily: Martina Strnadová
a Simona Fňukalová

Znovu k obchvatům města
Doprava ve Velkém Meziříčí je trvalým problémem. O jejím zlepšení 

vedení města jednalo v minulosti a téma zůstává aktuální stále. Již 
v předchozím čísle týdeníku Velkomeziříčsko jsme psali o tom, že nové 
vedení města hodlá znovu prověřit možnosti dostavby velkého obchvatu 
od Třebíče stejně jako i takzvaného malého vnitřního obchvatu. Někteří 
obyvatelé se i přes opakované vysvětlování znovu ptají, kudy by měl vést 
a zda vůbec něčemu pomůže. Stejné dotazy padly i na setkání starosty 
s občany první čtvrtek v prosinci.

„Pochopitelně, že když se stane něco na dálnici, malý obchvat situaci 
nevyřeší. Ale určitě pomůže alespoň nám, místním,“ říká starosta Rado-
van Necid s tím, že jde o projekt, který je v územním plánu města již od 
roku 1996. Před pěti lety byla jeho realizace vyčíslena na asi 100 milionů 
korun. „Ředitelství silnic a dálnic tehdy peníze mělo,“ podotýká starosta. 
Podle něj by jej i dnes měl zaplatit stát. Malý obchvat (mapka je na straně 
2 – pozn. red.), nazvaný jako Odstranění bodových závad na komunikaci 
II/602 – paralelní komunikaci s D 1, totiž řeší dopravní problém na dálnici 
a v dalším případě i na jediné průjezdné komunikaci městem. Tedy zředí 
dopravu a místní občané budou mít další možnost vyhnout se třeba ucpa-
ným Novosadům. Malý vnitřní obchvat má vést z křižovatky Hornoměstské 
a Pod Hradbami na Třebíčskou ulici po mostě přes Oslavu u Jelínkovy 
vily a poté vlevo za areálem bývalého Svitu až na Ostrůvek, kde vznikne 
křižovatka s kruhovým objezdem, dál přes nový most přes řeku do pro-
storu parčíku za městskou branou a zpět na hlavní silnici k poště. V rámci 
výstavby malého obchvatu by současně ze strany od Oslavice mělo dojít 
k opravě mostu přes železniční koleje na Třebíčské ulici a k napřímení 
zatáčky skrze areál technických služeb, které se budou stěhovat na Karlov.

A co se týče dostavby čtvrté etapy velkého obchvatu od Třebíče, ten je 
pro naše město podle starosty nezbytnou nutností. Měl by vést přes údolí 
Františkova, které by mělo být přemostěno. Tím by se odklonila vozidla 
jedoucí od Třebíče na dálnici D 1, takže by nesjížděla do města. Stejně 
tak by každý, kdo by z dálnice jel na jihovýchod kraje Vysočina, vyhnul 
by se Velkému Meziříčí a jel by rovnou na Třebíč. Tedy opět další krok ke 
zředění dopravy ve městě. „Bude pro nás štěstí, podaří-li se to dotáhnout,“ 
podotýká R. Necid a připomíná v této souvislosti i problém mýtného na 
dálnici, čemuž se kamiony vyhýbají sjížděním na krajské komunikace.

Bohužel poloha Velkého Meziříčí je taková, že jiný obchvat města nelze 
navrhnout. Ze severu je dálnice a z jihozápadu pak přírodní park Balinské 
údolí, kde vedení silnice nepřichází v úvahu. Je tedy nutné zefektivnit 
a dotáhnout stávající možnosti.                                   Martina Strnadová

Madona velkomeziříčská 
je zpátky v kostele

Středověká plastika Madony velkomeziříčské je od mi-
nulé středy zpátky v kostele svatého Mikuláše ve Velkém 
Meziříčí. Tam podle některých zdrojů bývala od nepaměti. 
Až v roce 2005 putovala na výstavu do Prahy. Poté byla 
z bezpečnostních důvodů asi rok uschována na oratoři 
ve velkomeziříčském kostele. Pak po dva roky – 2008 až 
2010 – těšila oko návštěvníků výstavy ve Znamení sedmi 
per na zdejším zámku. A až osmého prosince letošního 
roku, u příležitosti svátku Neposkvrněného početí Panny 
Marie, se vrátila tam, kam patří – do kostela na náměstí. 
Děkan Lukasz Szendzielorz spolu s místními farníky pro ni 
připravili důstojné a především bezpečné místo. To najdete 
v levém bočním vchodě, který byl zazděn a vznikla z něho 
kaple Madony velkomeziříčské. Naproti ní se nachází oltář 
Panny Marie Lurdské. 

Dřevěná socha Madony s Jezulátkem v náručí měří sto 
padesát osm centimetrů a neznámý řezbář, který na Moravu 
přišel patrně přes rakouské území, ji vyrobil z lipového dřeva 
někdy kolem roku 1380, míní někteří odborníci znalí věci. 
Podle nich prošla tato socha rozsáhlou restaurací kolem po-
loviny dvacátého století.           (Pokračování na straně 2.)

◄ Detail Madony velkomeziříčské. 
Foto: Iva Horká

Již pátý ročník charitativního 
koncertu proběhl minulou neděli 
na vnitřním nádvoří zámku ve Vel-
kém Meziříčí a zařadil se tak mezi 
tradiční akce v našem městě. Na za-
čátku všeho stála myšlenka opravit 
varhany v netínském kostele. Proto 
se tehdy rodina Podstatzkých, jejíž 
předci nástroj zafi nancovali, dohod-
la s obcí Netín, že bude uspořádána 
veřejná sbírka na opravu varhan. 
Kvůli tomu se také začaly konat 
zmíněné vánoční zámecké koncerty. 
Výtěžky ze vstupného totiž putují 
vždy na modernizaci uvedeného ná-
stroje. První etapa je zdárně ukon-
čena a stála více než milion korun.

Vzhledem k tomu, že byl letošní 
ročník jubilejní, pořádající rodina 
Podstatzkých proto posluchačům 
nabídla bohatý program, jemuž 
mimo jiné vévodil opět Dětský 
chrámový sbor z Netína, ale i další 
vzácní hosté v čele s folklórním 
zpěvákem Jožkou Šmukařem či 
operní pěvkyní, ředitelkou Základ-
ní umělecké školy Jihlava Danou 
Fučíkovou. Tradičně se kromě zpě-
vu a hudby podával vánoční punč 

Nad zámeckým koncertem bděli andělé

na zahřátí během koncertu a další 
lahodné občerstvení v závěru ve-
čera, které připravila Střední škola 
řemesel a služeb z Velkého Meziří-
čí. V téměř dvouhodinovém pořadu 
se představila místní skupina Dvě 
báby a spol. (Iva Horká, Věra So-
kolová, Pavla Kamanová a Lenka 
Vasková), která zazpívala skladby 
od Ulrychovců a Pavlíny Jíšové, 
dále duo Helena Klimešová a Vě-
ra Kuklíková, jež nabídlo kánon 
Dona Nobis, spirituál V jeslích dítě 
spinká a Adeste Fideles. Dětský 
chrámový sbor z Netína pod vede-
ním Martiny Sklenářové, za klavír-
ního doprovodu Ladislava Sklenáře 
a s kytarou Jaroslava Pavlase, pak 
přidal písničky od Jiřího Zmožka 
(Stalo se to), Vlasty Redla (Ten 
vánoční čas) či Čechomoru (Tisíc 
andělů) a další.         (Pokr. str. 5.)

František Podstatzký promlouvá k posluchačům na jubilejním 5. ročníku vánočního koncertu, který se tradičně 
koná na vnitřním nádvoří zámku. Za ním stojí Jožka Šmukař, který přivezl vánoční koledy, a vpravo moderá-
torská trojice (zleva) Nikol Karbanová, Iva Horká a Zuzana Havlátová.                                          Foto: -hor-

Staročeská štědrovečerní 
tabule.

Foto: Martina Strnadová
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Lidé chtějí od starosty 
hlavně zlepšit dopravu

Několik setkání s občany města absolvoval minulý týden starosta Vel-
kého Meziříčí Radovan Necid. Kromě první z řady pravidelných diskusí, 
které nově zavedl vždy první čtvrtek v měsíci, se na pozvání pořadatelů 
sešel ještě s důchodci, s Českým svazem žen, dobrovolnými hasiči a také 
s účastníky debaty v Husově domě.

„Šlo o velmi užitečné akce. Vždy jsem se dozvěděl řadu podnětů a při-
pomínek, které mi pomáhají. Lidé přinášejí věcná témata. Od vybudování 
obchvatu města, po zlepšení dopravní dostupnosti služeb pro seniory. Už 
dnes tak mám nejméně deset úkolů pro městskou radu,“ popsal závěry 
schůzek starosta Necid.

Další příležitost, jak starostovi svého města říci tváří v tvář své 
požadavky, náměty a názory, mají obyvatelé Velkého Meziříčí už 
šestého ledna, kdy je v Jupiter clubu druhá veřejná diskuze. Námě-
ty a připomínky lze už dnes psát na facebookovou stránku města 
(http://www.facebook.com/Velke.Mezirici), v přípravě je i chatová 
stránka na webu města (www.mestovm.cz).                                   -MěÚ-

Zaměstnavatelům ve Velkém 
Meziř íčí by nevadilo rozšíření 
průmyslové zóny a městská pod-
pora začínajícím fi rmám. Shodli 
se na tom na setkání se starostou 
Radovanem Necidem.

„Jde o to, že zaměstnanost ve 
městě je prakticky závislá na množ-
ství malých a středních f irem. 
Taková struktura podniků totiž 
lépe odolává ekonomické recesi. 
Jestliže výrobu utlumí jeden velký 
závod, rázem jsou bez práce desítky 
lidí. Pokud momentální nepřízeň 
osudu postihne menší fi rmu, neza-
městnanost neroste tak dramaticky 

Necid: úřady nemusí fi rmám 
pomáhat; stačí, když neškodí

a je zvládnutelná běžnými postupy 
pracovního trhu,“ vysvětlil Rado-
van Necid.

Ten se se zástupci místních fi rem 
sešel nejen proto, aby společně 
projednali momentální situaci za-
městnanosti města, ale také proto, 
aby našli společnou řeč při dalším 
rozvoji Velkého Meziříčí. „Mimo 
jiné jsme se shodli na tom, že 
veřejná správa pro rozvoj ekono-
miky udělá nejvíc, když podnikům 
a fi rmám klade do cesty co nejméně 
překážek, a já tomu dobře rozu-
mím,“ shrnul starosta.

-MěÚ-

Digitální vysílání ČT není takové,
jaké má být. Hledá se řešení na zlepšení

Na základě stížností diváků ve Velkém Meziříčí na signál z digitál-
ního opakovače umístěném na Fajtově kopci, požádala Česká televize 
provozovatele opakovače České Radiokomunikace o návrh řešení, které 
by zlepšilo stávající stav.

 „Opakovač pracuje v obtížných vysílacích podmínkách poblíž dálnice, 
a proto České Radiokomunikace navrhují změnit vysílací technologii 
a použít tam digitální převaděč,“ uvedl pro týdeník Velkomeziříčsko 
zástupce ČT Praha Karel Moulík.

Podle jeho sdělení proto v týdnu od třináctého prosince tohoto roku 
probíhá měření, které ověří funkčnost navrhovaného řešení. V době 
měření také dojde ke krátké výluce ve vysílání.

Jak dále Moulík sdělil, v případě kladného výsledku požádá Česká 
televize Český telekomunikační úřad o přidělení nového kmitočtu, na 
kterém pak bude dokrývač pracovat.

Blízkost dálnice digitálnímu vysílání údajně neprospívá, narušuje prý 
stabilitu vysílání.
Česká televize vysílá na multiplexu veřejné služby se všemi čtyřmi 

programy ČT (ČT 1, ČT 2, ČT 24 a ČT 4 sport).
Digitální opakovač byl v našem městě před nedávnem spuštěn také pro 

multiplex 2, na němž vysílají komerční televize – například Nova, Nova 
cinema, Prima, Prima cool, Barrandov).

 Iva Horká

Mapka ukazuje trasu tzv. malého obchvatu města, který by v budoucnu mohl odlehčit Novosadům. Měl by totiž 
vést z křižovatky ulice Pod Hradbami na Třebíčskou, v zatáčce odbočit za areál bývalého Svitu a kolem budou-
cího Lidlu kruhovým objezdem a pak přes řeku zase zpět k poště.         -mars- Mapka: archiv MěÚ Velké Meziříčí

(Pokračování ze strany 1.) Místo v kostele uvedená plastika několikrát 
změnila, v minulosti stála například vpravo na vítězném oblouku hlav-
ního oltáře, posléze vlevo nad křtitelnicí. Ovšem až nyní si ji mohou lidé 
prohlédnout opravdu zblízka. Stojí ve skleněné vitríně, která je zajiště-
na bezpečnostním systémem a obklopena květinami i nezbytně nutnou 
mírou osvětlení, jež vytváří příjemný pocit intimity mezi Madonou 
s dítětem a příchozími.

Ofi ciálně byla nová kaple otevřena ve středu osmého prosince po ve-
černí mši svaté, kterou s velkomeziříčským děkanem P. Szendzielorzem 
celebroval P. Jan Peňáz, jenž ve Velkém Meziříčí sloužil osmnáct let a nyní 
působí ve Křtinách. Podle jeho slov prošla plastika rozsáhlou restaurací 
kolem poloviny dvacátého století, přesněji v šedesátých letech. „Ať nás 
dnes těší, že jsme mohli uctít a vděčně oslavit spolupracovnici na díle 
Vykoupení, Pannu Marii,“ řekl mimo jiné během pobožnosti Peňáz. Ten 
také v příspěvku na svých webových stránkách připomíná, že je nyní doba 

Madona velkomeziříčská je zpátky v kostele
přípravy na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. 
„V naší diecézi byl vyhlášen program Vezmi a čti,“ podává vysvětlení 
Peňáz pro ty, kteří pátrali po původu visícího plakátu během mše a ote-
vřené Bible, stojící na rámu kazatelny v kostele. Myšleno je vzetí a čtení 
Písma svatého, které k nám přinesli právě oba soluňští bratři.

U příležitosti otevření nového madonina příbytku si farníci zazpívali 
i zbrusu novou píseň o pěti slokách, Madono velkomeziříčská. Složil ji 
Petr Němec, čtyřiačtyřicetiletý učitel místní základní umělecké školy. 
„Pan děkan oslovil zdejší hudebníky, přičemž nastínil také historii sochy 
i její návrat zpátky do kostela,“ odpověděl autor textu i hudby na otázku 
našeho týdeníku, odkud vzešel impulz ke vzniku skladby. Slova písně 
Němec podle svého vyjádření skládal na základě poznávání zdejšího 
křesťanského života, ale především s ohledem na to, jak oslovit Pannu 
Marii v této farnosti.

Iva Horká

Nová kaple Madony velkomeziříčské byla otevřena ve středu 8. 12. 2010 po mši svaté, kterou sloužil současný 
i bývalý děkan Velkého Meziříčí – P. Lukasz Szendzielorz (vlevo) a P. Jan Peňáz, působící nyní ve Křtinách.

Foto: Iva Horká

Miroslav Báňa:
Po dvanácti letech

se cítím zase svobodný
Starostou Velké Bíteše byl Miroslav Báňa od listopadu 1998, tedy tři voleb-

ní období. Předtím sedm let učil na základní škole chemii a fyziku, naposled 
ve Velké Bíteši. Nyní pracuje na Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny.

Coby nový starosta jste se začátkem roku 1999 pro náš týdeník 
vyjádřil, že jste školu opouštěl nerad…

To byla pravda, protože jsem měl práci velmi rád. Dokonce za mnou 
hned druhý den přišli žáci, abych se vrátil do fyziky, to bylo kruté, nebylo 
mi dobře po duši. Byla to totální změna, jako když se mávne proutkem.

Proč jste tedy vlastně do politiky vstupoval?
Přišla za mnou tenkrát kolegyně ze školy s návrhem, abych kandidoval. 

Myslím na šestém místě. Říkal jsem si – no dobře, nic z toho neplyne, 
tak proč ne… A pak byly volby a najednou jsem zjistil, že jsem poskočil 
dopředu. Do zastupitelstva se tenkrát dostali snad čtyři lidé za ČSSD 
a já jsem byl mezi nimi. Potom mě Dalibor Kolář oslovil s dotazem, jak 
bych se na to díval, kdybych dělal starostu města. V té chvíli jsem zůstal 
v úžasu. Bylo známo jedenadvacet nově zvolených zastupitelů a řešilo 
se, kdo má být starostou, protože pan Šmídek (předchozí starosta Velké 
Bíteše – pozn. red.) jim vadil. Tak si vzpomněli na mě, byl jsem nový.

Jaký jste měl cíl?
Vůbec žádný. Nic jsem si od kandidatury nesliboval, neřešil jsem to.
S jakou představou jste do funkce starosty nastupoval a jaká pak 

byla realita?
Začátek byl příjemný, to byl takový „perfektní“ šok z toho, co všechno 

kolem toho je, jaké tanečky… A pak jsem přebíral některé záležitosti a po-
stupně zjišťoval, že byly prakticky o ničem. Hromada sepsaného papíru 
o tom, jak se někteří mezi sebou dohadují. Uměle vytvořené „kauzy“, co 
se vedly kolem různých pozemků. Přišlo rozčarování. Základem pro mě 
bylo, udělat si svůj obrázek a řídit se vlastním rozumem.

Jak dlouho trvá, než se nový starosta rozkouká, pokud už nemá 
základ třeba coby člen rady?

Musí uplynout jaro, léto, podzim, zima, aby vůbec byl v obraze. Některé 
činnosti se opakují a některé jsou stále nové, ty se vesměs týkají projektů 
nebo změn v legislativě.

Co jste po té době viděl jako zásadní, co jste chtěl změnit?
První věc – padli jsme přesně do období, kdy probíhala optimali-

zace středních škol v rámci školského úřadu ve Žďáře. V Bíteši byla 
zrušena rodinná škola. Pak probíhala delimitace středního odborného 
učiliště zemědělského, které přecházelo do Velkého Meziříčí. A nebylo 
nic, kromě pokusu založit nějaké střední odborné učiliště ve vazbě 
na historii zemědělství. Ale když jsme si k tomu sami začali zjišťovat 
informace v Praze, tak jsme přišli na to, že už předchozímu vedení 
města i školy jasně defi novali, že tudy cesta nevede. To bylo na tom 
to nejsložitější – vzkřísit něco v hodině dvanácté. Nicméně, šli jsme 
za tím, co už tady kdysi bylo a bylo to dobře udělané – byl to model 
ze západní Evropy. Šlo o spolupráci zřizovatel – škola – zaměstnava-
tel. My jsme stavěli na bázi První brněnské strojírny. Připravili jsme 
vlastní projekt a de facto jsme jezdili pořád vyjednávat hlavně na 
ministerstvo školství i na úřad práce.         (Pokračování na straně 3.

Akce s názvem Rozhodně nerušíte! 
uzavřela měsíční maraton oslav 
121 let existence velkomeziříčské 
knihovny, které probíhaly od 12. 11. 
do 10. 12. „Toto závěrečné setkání 
minulý pátek vpodvečer nahradilo 
původně zamýšlenou dernisáž 
výtvarníka Oldřicha Inochovské-
ho, která musela být zrušena pro 
nenadálé zdravotní potíže autora,“ 
omluvila změnu programu hned 
v úvodu ředitelka instituce Ivana 
Vaňková. Ti co se ale zúčastnili, 
ochuzeni rozhodně nebyli. Proběhlo 
slosování tří soutěží, jejichž šťastní 
výherci si odnesli užitečné dárky, 
které při čtení knih zcela jistě oce-
ní. Jako třeba speciální čtenářské 

Oslavy v knihovně skončily
polštáře s kapsou, deky či originální 
perokresbu. Kromě toho se podáva-
lo lahodné občerstvení s teplými ná-
poji z dílny hotelové školy Světlá či 
zněla příjemná hudba skupiny Dvě 
báby a spol. s tematickými písnič-
kami jak ke knihovně (Knihovník, 
Oliver Twist), tak k blížícím se 
Vánocům (Ten den, ta noc, Zvon). 
První losování, a to ankety A vy mě 
také nerušte!, v níž měli soutěžící 
odpovídat na tři otázky, vzaly do 
ruky přítomné hudebnice. Pro ceny 
si přišly J. Ráčková, L. Kohoutová 
a R. Uchytilová. Při fotografi ckém 
kvízu S otevřenýma očima účastníci 
soutěže hledali místa pořízení ne-
tradičních fotografi í ve všech veřej-

ně přístupných prostorách 
knihovny. Losování proved-
li přítomní hosté a dárky si 
převzaly K. Ambrožová, 
H. Hladíková a L. Kohouto-
vá. Samotnými knihovníky 
byla slosována i mikuláš-
ská nadílka nazvaná Čtu 
si!, díky níž bylo zároveň 
obdarováno devětadvacet 
seniorů. Výherkyněmi se 
staly M. Ludesová, B. Ro-
sová a M. Holíková.

Iva Horká

Ze závěru oslav zdejší knihovny se těšili především soutěžící tří akcí, jejíž 
výherci obdrželi praktické ceny potřebné při četbě knih. 

2× foto: Iva Horká
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(Pokračování ze strany 2.) 
V té době se rozjížděl i krajský školský úřad, a tam 

nám vesměs všichni podali pomocnou ruku. Viděli, že 
to myslíme vážně a hlavně, že ze strany samosprávy 
města do toho chceme dát i vlastní peníze, což byla 
ostatně jediná možnost. Tak se nám podařilo založit 
střední odborné učiliště Jana Tiraye.

Další věcí byl územní plán města, který Bíteš neměla 
dosud vůbec zpracovaný. Vznikaly proto problémy při 
výstavbě rodinných domů, ozývali se i z Vodárenské, 
jak zajistit zásobování pitnou vodou, odvod splaškové 
kanalizace apod. Plán se nám podařilo vyřešit a schvá-
lit, což mělo vazbu na získávání dotací. Souvisela s tím 
i bytová výstavba.

Proč jste pak kandidoval znovu?
Práce mě bavila. Byl to můj koníček, nebyla to 

jen povinnost. Hlavně jsem rád řešil projekty, hledal 
způsoby jejich fi nancování. Problém je v tom, že čtyři 
roky utečou jako voda. Příprava projektu bohužel kvůli 
složitosti administrativy trvá i dva roky. Takže jsem 
chtěl pokračovat na rozdělané práci. To je pořád dokola, 
člověka to sváže a semele, jediným řešením je to utnout.

Vezmu-li v úvahu dobu na rozkoukání a na pří-
pravu projektu – jedno volební období se mi tak 
jeví jako krátké. Asi tedy pro město není úplně 
optimální, měnit každé čtyři roky starostu…

Ano, to není příliš šťastné 
řešení, ale je to tak dáno 
zákonem.

Co se vám za 
těch dvanáct let 
povedlo?

Založení 
učiliště, dnes 
u ž s t řed n í 
školy, pak 
technických 
služeb jako 
společnosti 
s ručením 
omeze-
ným. Šlo 
nám o da-
ňové  n á -
klady, kte-
r é  j s m e 
chtěli 

čerpat tak, jako podnikatelé. Z toho se odvíjí kom-
pletní odpadové hospodářství, které jsme vypracovali 
na velmi dobrou úroveň. Založili jsme i společnost 
s ručením omezeným Lesy Velká Bíteš, která funguje 
velmi dobře a je úspěšná ve správě majetku.

Z investic je to infrastruktura. V tom jsem dál na-
vázal, když to řeknu zcela adresně, na pana Šmídka. 
Znamenalo to přebudování stokové sítě, spravení 
veřejných vodovodů a v době, kdy to bylo ještě velmi 
zajímavé a výhodné, tak se ve Velké Bíteši podařila 
modernizace čistírny odpadních vod. Součástí bylo 
i odkanalizování zbývajících ulic, které tehdy ještě 
tekly klasicky do potoka.

No a v poslední době to byly hlavně modernizace 
těch ulic, kde proběhly komplexní rekonstrukce – Tyr-
šovy, Peroutkovy, Hrnčířské a ve spolupráci s krajem 
Kostelní, Vlkovské nebo náměstíčka u kostela.

A důležité je ještě vyzvednout skutečnost, že daňové 
příjmy města nejsou zatíženy žádnými úvěry. Ty jsme 
poplatili. To je spolu s připravenými projekty naše 
takzvané vysvědčení.

Vždy se ale všechno nedařilo podle představ…
No, co se nepodařilo včas a co jsem chtěl, jsou 

parkovací automaty na náměstí. Měly být zavedeny už 
dřív, to je pravda, byl by pořádek. Dnes vydělávají a dá 
se předpokládat, že nebude problém, aby za rok měly 
zisk tři čtvrtě milionu korun jen na náměstí.

Zůstala nějaká rozdělaná práce, kterou jste chtěl 
dokončit?

Celkem se nám dařilo dělat to, co jsme naplánovali. 
Ale kdyby byly volby až tak za rok, rok a půl, tak už by 
byl realizovatelný projekt Kolumbus. Jeho základem 
byla jednoduchá úvaha – nalézt v centru města nebo 
v těsné blízkosti náměstí plochy, které by sloužily jako 

parkovací stání pro osobní automobily. Je jasné, že ná-
růst počtu osobních aut tady je a bude pokračovat. A na 
náměstí víc parkovacích ploch nepřibude. Kolumbus 
počítá s novými parkovacími místy, s bezpečnými au-
tobusovými zastávkami i s novými obchodními místy. 
(Jde o obchodní centrum s autobusovým nádražím mezi 
ulicí Pod Hradbami a potokem Bítýška – pozn. red.) 
Proti tomu je samozřejmě postavené lobby podnika-
telů z náměstí a nejbližšího okolí, kteří by chtěli, aby 
se všechno odehrávalo výhradně na náměstí, ale tam 
to prostě není z technických důvodů možné. Náměstí 
není nafukovací.

Jinak na další čtyři roky je práce připravené dost. 
Jsou hotové projekty a schválená dotace na energetické 
úspory na kulturák, na mateřskou školu. Mají se dělat 
odpadová hnízda na kontejnery…

Ale nové vedení má také svoje priority…
Má. A je úsměvné, když někdo začíná dlouhodo-

bými vizemi a zatím ještě nenašel dostatek odvahy 
říct otevřeně veřejnosti, že třeba o nějakém obchvatu 
ve Velké Bíteši je naprosto zbytečné hovořit. Silnice 
I/37 má z hlediska frekvence aut ještě dostatečnou 
rezervu, křižovatky taky – na víc jak dvacet let –, to 
jsou ofi ciální výstupy Ředitelství silnic a dálnic. Když 
někdo chce někomu pořád mazat med kolem huby, ať 
to dělá, ale realita je trošku jiná. V územním plánu 

města je dopravní koridor sice začleněn, nicmé-
ně fi nanční náročnost je tak velká, že do 

Velké Bíteše tyto peníze nikdo nepustí.
Co jste se musel jako starosta 
naučit?

No v něčem jsem se moc ne-
změnil. Už tehdy jsem vysvět-
loval lidem v samosprávě, že je 
nutné naučit se říkat některým 
lidem na určité věci »ne«. Pro-
tože být neustále jenom tím 
populárním, hodným, mi-
lým, co všem všechno splní, 
je demagogie a idealismus, 
realita je jiná. Všechno se od-
víjí od fi nančních prostředků, 
nelze všem vyhovět.

Měl jste při tom starosto-
vání čas i na nějaké vlastní 
zájmy?

Práce byla můj největší koní-
ček. A pak ten druhý, doma – vě-
noval jsem se zahradě a zakládal 

jsem nové parky. Po dohodě se 
sousedy, jsme vysazo-

vali stromky, aby-
chom vytvořili 

takový 

lesopark. To byla moje relaxace – nakrmit kapříky, 
posekat trávu, upravit stromky.

Děti vám mezitím vyrostly…
No ty už mi doslova utekly. Když jsem vstupoval do 

politiky, vodil jsem je do školky a do školy…
Na rodinu tedy moc času nebylo.
Ne, to ne, to je mínusem, to přiznávám. To je práce od 

pondělí do pátku, někdy i od pondělí do neděle v tahu.
Teď, když to všechno skončilo, co cítíte – úlevu, 

zklamání?
Řeknu to takhle – jsem po dvanácti letech „žaláře“ 

konečně na svobodě.
Co starostovi nesmí chybět – krom toho, že musí 

umět říkat ne?
Musí si trvat na svých názorech, pokud je o nich 

přesvědčen, že jsou správné.
I když jsou nepopulární…
Především, když jsou nepopulární!
Pochopil jsem, že některé věci se dají protlačit, ale až 

po určité době, až situace dozraje. Stejně na to nakonec 
došlo, ale se ztrátou peněz i času.

A taky se starosta musí obrnit obrovskou trpělivostí. 
A především musí mít štěstí a dobré zdraví, jinak je v háji.

Co vám práce ve vedení samosprávy dala?
Dvanáctiletou praxi, která nemá chybu. Člověk si 

vyzkoušel zakládání společnosti, založení střední ško-
ly, tvorbu projektů – fi nancování, skladbu –, řešení roz-
počtu. To je tak obrovská škála, že je to až neskutečné.

A co vám vzala, o tom už jsme mluvili…
Ano, dvanáct let svobody.
Na co se teď těšíte?
Na změnu, protože ta nese život. Byla jedna práce, ta 

skončila a teď nastane změna. A já mám změnu rád.
Martina Strnadová

Miroslav Báňa:
Po dvanácti letech

se cítím zase svobodný
Kraj spouští 
kompletní 

informační databázi 
svých příspěvkových 

organizací
Po pů l ročním odlaďování a 

prvotním zadávání klíčových dat 
spouští kraj Vysočina v prosinci 
zkušebně zcela novou databázi s 
názvem Rejstřík příspěvkových 
organizací zřízených krajem Vyso-
čina. „Jde o zcela novou databázi 
s vysokou mírou spolehlivosti a 
komplexnosti poskytovaných infor-
mací,“ uvedl ředitel Krajského úřa-
du kraje Vysočina Zdeněk Kadlec. 
Novou aplikaci vytvořil krajský od-
bor informatiky, je jednoduchá na 
správu a uživatelé ocení především 
její snadnou obsluhu a orientaci v 
rámci aktuální nabídky. 

Výhodou společného rejstříku 
příspěvkových organizací je pře-
hledné uspořádání informací, jejich 
aktualizace a spolehlivost. „Data-
bázi plníme průběžně, změny jsme 
schopni do rejstříku promítnout v 
lepším případě řádově do několika 
hodin. Výhodu vlastní databáze vi-
díme hlavně v neomezené možnosti 
variability služby. Cokoli by nám v 
databázi chybělo nebo se objevila 
potřeba na další informace, jsme 
schopni v rámci odboru do několika 
dní doplnit,“ doplňuje Petr Pavlinec, 
vedoucí krajských informatiků.

Databáze sdílí základní data z 
elektronického portálu územních 
samospráv (ePusa) s tím, že navíc 
v ní uživatelé najdou například ge-
nezi zřizovatelských listin a jejich 
dodatků, do budoucna také výroční 
zprávy nebo odkazy na rozpočty 
organizací. 

Rejstřík příspěvkových organiza-
cí zřízených krajem Vysočina bude 
až do konce ledna 2011 fungovat 
ve zkušebním provozu, počínaje 
únorem 2011 půjde o běžnou službu 
krajských www stránek.

Jitka Svatošová, 
KrÚ kraje Vysočina

Kurzy tanců a společenské výchovy, které pořádá Jupiter club Velké 
Meziříčí, skončily minulý pátek barevnou prodlouženou. Na podzim, 
kdy začaly, se do nich přihlásily přes dvě stovky zájemců z řad studentů. 
Základy standardních i latinskoamerických tanců mladíky a slečny učila 
zkušená lektorka Vlasta Buryanová ze Starletu Brno. K tanci hrála na 
hlavním sále skupina M.E.Š a ve výstavní síni pak tanečníci mohli dovádět 
na diskotéce s DJ Bondem.

Naopak taneční kurz pro pokročilé z řad dospělých teprve začne, a sice 
17. ledna příštího roku. Zájemci se mohou stále ještě do 7. ledna přihlašo-
vat. Tuto možnost nabídla V. Buryanová na prodloužené také těm mladým 
lidem, kteří by měli zájem se i nadále v tancování zdokonalovat.

Iva Horká

Taneční pro mládež skončily, 
dospělí začnou v lednu

Taneční pro mládež skončily minulý pátek barevnou prodlouženou. 
Foto: Iva Horká

Na ledasjaká překvapení pod vánočním stromečkem 
jsme si už zvykli. O to víc, když jsou příjemná. O jedno 
takové se s předstihem postaral také zpěvák, skladatel 
a hudebník Janek Ledecký minulou středu večer. Do 
velkého sálu v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí na 
pozvání pořádajícího Pavla Peška ml. přivezl totiž 
svůj vánoční koncert. A hned v úvodu se sluší říct, že 
takový, jaký by měl vánoční koncert vypadat – poho-
dový, klidný, s výbornou muzikou i zpěvy. O to vše 
se nepostaral jenom Ledecký a jeho výtečná kapela 
s charizmatickým Angličanem, hráčem na basu, ale 
především Nosticovo kvarteto z Prahy a pěvecký sbor 
Sluníčko z Velkého Meziříčí.  Díky tomu všemu si 
během koncertu přišel na své každý, a kdo čekal jenom 
otřelou hitovku Sliby se maj plnit o Vánocích, tak musel 
být z pestrosti hudebních žánrů nutně mile překvapen. 
Pochopitelně onen Jankův hit nechyběl, stejně jako 

Janek Ledecký obdaroval i ty, co to nečekali
Pěkná, pěkná, pěkná, Ryba rybě či Proklínám a další, 
ale sympatický a vtipný zpěvák přidal i méně známé 
vánoční i nevánoční písničky jako například svoji 
autorskou skladbu Posílám ti či  Dětské oči (…září víc 
než betlémská kometa, než všechna světla létavic…). 
A přesně tak svítila očička malých Sluníček, když 
s Jankem Ledeckým posluchačům nabídla dvě kole-
dy – Nesem vám noviny a Pásli ovce valaši.  Kromě 
toho Ledecký zařadil i převzaté skladby, a to třeba od 
Boba Dylana anebo Johna Lennona. M. Nostitz Quartet 
(dvoje housle, viola, violoncello) se kromě doprovodu 
Ledeckého blýskl kusem jemu nejbližším, a sice od 
Vivaldiho. V závěru se pak přidala ještě předkapela 
Šťastný a veselý, která mimo to velkomeziříčský kon-
cert zahájila asi pěti skladbami – Noe, Vinou ptáků, 
Ještě mě nevzal proud a další. 

Iva Horká

Jako host se na vystoupení Janka Ledeckého představil místní pěvecký sbor Sluníčko. (Více fotografi í najdete 
na našem webu www.velkomeziricsko.cz.)                                                                                  Foto: Iva Horká

Miroslav Báňa                                                                                                          Foto: Martina Strnadová
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

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

O trpělivosti
Žijeme v době, kdy spoustu věcí můžeme mít hned. Většinou ani není 

třeba zaplatit, protože to vyřeší splátky. Těžko se smiřujeme s tím, že 
musíme být trpěliví například při léčení, tréninku, učení se cizího jazy-
ka nebo hraní na hudební nástroj. Ptáme se raději na nějaký rychlokurz 
nebo na zázračnou pilulku, po které se nám hned uleví. Zapomínáme, 
že všechno má svůj čas. Neumíme čekat a být trpěliví. Při čekání si 
uvědomujeme své omezené možnosti, což je pro nás, kteří jsme zvyklí 
mnohé plánovat a mít pevně v ruce, docela těžké. V životě je však důle-
žité se trpělivosti učit. Přímo nezbytná je při výchově dětí. Netrpělivost 
rozhodně nepomáhá a urychlení dospívání také nepomůže. Důležitá je 
také trpělivost s rodiči, když si myslí, že nejlépe vědí, co by měly jejich 
již dospělé děti dělat. Anebo když jim kvůli stáří všechno dlouho trvá. 
A také je potřebná trpělivost mezi manželi, když – jak zpívá Marek Eben 
– „není všechno doma, jak by si člověk představoval a jak by to žena měla 
v plánu.“ Přidám i trpělivost s kolegy a přáteli. I na těchto vztazích se 
musí stále a trpělivě pracovat, aby vydržely. Trpělivost sama se sebou, 
když mi leccos nejde – tu musím uvést také. A co trpělivost, když jde 
o touhu po nových věcech? Není lepší ve většině případů nejprve našetřit 
a pak je mít? Opak, který někdy končí až exekucí bývá zničující. Nemohu 
nezmínit i trpělivost ohledně růstu víry – u sebe i u druhých. A konečně 
trpělivost s Bohem. Té je také potřeba – zvláště když máme pocit, že 
nepřicházejí odpovědi na naše otázky, že naše modlitby nejsou slyšeny 
a zdá se nám, že se vzdálil. Pokud jsme dostatečně pokorní, přiznáme, 
že nemáme trpělivost s Bohem. Ještě že však má Bůh trpělivost s námi. 
Je to zázrak, že ji s námi – všelijak netrpělivými – ještě pořád má. Bůh 
je podle bible jako hospodář, který trpělivě dává novou šanci fíkovníku. 
Nebo jako hostitel, který čeká, až se hodovní síň naplní. Trpělivost – to je 
jedno ze základních témat křesťanského prožívání adventu. Kéž umíme 
od Boha čerpat sílu a vnést odlesk jeho trpělivosti do našich vztahů. Kéž 
se nám daří být trpělivějšími a všímat si, kdo je trpělivý s námi.

Pavel Janošík

Plán bohoslužeb od 15. 12. do 19. 12. 2010
Středa 15. 12.
 7.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
10.00 DMPS mše sv. o. M. P.
18.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 16. 12.
 7.00 mše sv. za zemřelého Mons. Metoděje Kotíka o. M. P.
18.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
Pátek 17. 12.
 8.00 mše sv. na dobrý vlastní úmysl o. L. Sz.
13.00 mše sv. v domově pro seniory  o. M. P.
13.00–16.00 příležitost ke svátosti smíření
16.30 mše sv. roráty pro děti – za rodiče Smejkalovy,
 na poděkování za boží pomoc a ochranu o. L. Sz.
Sobota 18. 12.
 7.00 mše sv. volný úmysl o. M. P.
18.00 mše sv. za rodiče Jašovy, rodinu Bílkovu
 a Jašovu o. L. Sz.
19.00 vigilie 4. adventní neděle
Neděle 19. 12. – 4. neděle adventní – den modliteb za kněžský seminář 
v Olomouci
 7.30 mše sv. za bohoslovce o. M. P.
 9.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Kučerovu,
 rodiče Vaňkovy a syna, celou přízeň a duše
 v očistci o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi – za rodiče
 Kryštofovy a pana Josefa Kryštofa
 a za všechny zemřelé příbuzné o. L. Sz.
18.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Němcovu
 a Kohoutovu o. M. P.

Farní oznámení
Ve středu ve 13.50 a v 18.00 bude náboženství pro mládež. V pátek 
14.00–16.20 bude adorace nejsvětější svátosti. V pátek v 19.00 bude před-
vánoční kající pobožnost pro biřmovance. V sobotu v 8.00 bude setkání 
ministrantů. V sobotu v 19.00 bude vigilie 4. adventní neděle. Podrobný 
rozpis předvánočních zpovědí najdete ve vývěsce.
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Předplatné za katolické tiskoviny 
na rok 2011 můžete uhradit v úředních hodinách ve farní kanceláři.

Pořad bohoslužeb pro Bory a okolí
od 15. 12. 2010 do 19. 12. 2010

Pátek 17. 12.
17.30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za Miroslava a Miladu Havelkovi o. M. P.
Neděle 19. 12. – 4. neděle adventní
 9.45 Horní Bory mše sv. za rodiče Kelnerovy,
 rodiče Pavelkovy a syna a rodiče Kubalovy o. M. P.

-o.L. Sz-

Českobratrská
církev

evangelická
15. 12.: 15.30 h – děti
16. 12.: 18 hodin – biblická hodina
19. 12.:  9 hodin – dětská vánoční
   slavnost
 14 hodin – biblická hodina
   (Jabloňov)
21. 12.: 18 hodin – biblická hodina
   (Vaneč)
Zveme k účasti na bohoslužbách 
a dalších setkáních. Pokud není 
uvedeno jinak, konají se v Husově 
domě (Velké Meziříčí, U Svět-
lé 24). Více: www.velke-mezirici.
evangnet.cz                    -PJ-

Jemná vánočka
Suroviny: 40 g droždí, 150 ml 

mléka, 100 g moučkového cukru, 
500 g hladké mouky, 1 balíček 
vanilkového cukru, 4 žloutky, 
špetka soli, ¼ lžičky nastrouha-
ného muškátového oříšku, 50 g 
rozinek, 50 g mandlí, 150 g másla, 
tuk na vymazání plechu, vejce na 
potření, 50 g mandlových lupínků 
na posypání

Postup: z droždí, části mléka 
a lžičky cukru připravíme kvásek. 
Mouku prosejeme, přidáme vzešlý 
kvásek, zbylý moučkový cukr, 
vanilkový cukr, vlažné mléko, 
žloutky, sůl, muškátový oříšek, 
opláchnuté rozinky, nahrubo na-
sekané mandle, částečně propra-
cujeme a pak přidáme rozpuštěné 
vlažné máslo. Vypracujeme vláčné 
tužší těsto a necháme ho na teplém 
místě asi hodinu kynout; během 
kynutí ho nejméně dvakrát pro-
pracujeme.

Upleteme vánočku, položíme na 
vymazaný plech a potřeme vejcem, 
posypeme mandlovými lupínky 
a pečeme v troubě předehřáté na 
180 °C asi 20 minut. Pak teplotu 
snížíme a dopékáme 20 minut při 
160 °C. Po upečení vánočku po-
cukrujeme.

Pletení vánočky
Těsto rozdělíme na 9 stejných 

dílů a každý rozválíme na pramen 
dlouhý asi 25 cm.

Nejdříve spleteme 4 prameny. 
Pojmenujme si je zleva A, B, C, D. 
Nejdříve B přeložíme přes A. Stej-
ně tak D doleva přes C. Uprostřed 

levý (A) přeložíme přes D. Pravý 
vnější (C) přeložíme doprostřed 
přes A a levý vnější (B) podložíme 
doprostřed pod D. Opakujeme: 
uprostřed levý (B) přeložíme přes 
prostřední pravý (C). Pravý vnější 
vrchem doprostřed, levý vnější 
spodem doprostřed. Dva prostřední 
přes sebe atd. U vánočky, která je 
velká (asi tak z 1 kg těsta), je lepší 
plést od středu nejdřív na jednu 
stranu, pak otočit a plést na druhou 
stranu – výsledek bude stejnoměr-
nější. Základ vánočky položíme na 
vymazaný plech, uprostřed mírně 
promáčkneme hranou ruky a potře-
me rozšlehaným vejcem. Pak splete-
me 3 prameny do copu a položíme 
je na základ. Opět promáčkneme 
a potřeme vejcem. Nakonec stočíme 
dva prameny do spirálky, položíme 
na povrch a konce zahneme pod vá-
nočku. Svrchu zapíchneme 3 špejle, 
aby si vánočka zachovala tvar.

Toto křížové pletení mělo ochrá-
nit před zlými vlivy. Čtyři základní 
prameny symbolizují živly – slunce, 
vodu, zemi a vzduch. Prostřední tři 
představují lidské vlastnosti – ro-
zum, vůli a cit. A horní dva prameny 
prý spojují vědění a lásku

Václav J. Myslivec
Dne 4. prosince uplynulo 80 let 

od úmrtí významného meziříčského 
občana Václava Myslivce. Narodil se 
v roce 1858 v Milovicích u Hořic jako 
syn rolníka. V roce 1884 přišel do 
Velkého Meziříčí jako učitel Rolnické 
školy. V letech 1908–1923 působil 
i ve funkci ředitele této školy. Byl 
dlouholetým členem okrašlovacího 
spolku (jednatel, hospodář, předse-
da). V roce 1915 (během války) byl 
iniciátorem vysázení Husovy lípy 
v parčíku proti gymnáziu k pětisetle-
tému výročí upálení M. J. Husa. An-
gažoval se také v hospodářském spol-
ku, který byl mimo jiné původním 
zřizovatelem Rolnické školy. Zemřel 
v Meziříčí roku 1930.            -Ripp-

Den 1. 12. 2010 je známý jako 
mezinárodní den boje proti AIDS. 
Naše škola ZŠ Sokolovská se tento 
rok opět zapojila do sbírky na pod-
poru Domů světla pro nakažené 
virem HIV. Zúčastnilo se 9 žáků 
devátých ročníků, kteří po Velkém 
Meziříčí od osmé hodiny ranní 
prodávali připínací stužky za 20 
Kč a rozdávali informační letáky. 
Žáci chodili po městě a prodali 95 
odznaků. Někteří lidé sice projekt 
odsuzovali, ale přesto se těm nejvy-
trvalejším podařilo prodat hodně. 
Peníze jsme spočítali, roztřídili 
a celkovou částku, která činila 2.014 
Kč, jsme po dohodě poslali přes 
Komerční banku na účet Červené 
stužky. V ČR je sedm AIDS center 
v bývalých krajských městech, kde 
si kdokoliv může nechat anonymně 
a bezplatně provést test na HIV. 
Tyto domy také poskytují ubyto-
vání všem sociálně slabším pozi-

tivním lidem. Někteří z nich jsou 
upoutáni na lůžko a musejí se o ně 
starat kvalifi kované sestry. Ti, kteří 
si od nás zakoupili stužku, přispěli 
na tyto Domy světla, aby mohly dál 
fungovat. Nakažených lidí přibývá 
a v těchto domech potřebují každou 
korunu pro pokračování v jejich 
stávající činnosti.

Tímto děkujeme všem dárcům 
za příspěvek, žákům a žákyním 
za snahu a trpělivost, kterou po 
celou dobu akce projevili.

RNDr. Radomíra Kučerová, 
metodik prevence, 

ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí

Vánoční atmosféra v Křižanově
Říkává se „Do třetice všeho dobrého“. A skutečně také třetí ročník 

křižanovských akcí laděných na vánoční strunu byl více než dobrý.
První takovou akcí byl Kateřinský jarmark, uskutečněný 20. listopadu 

v Katolickém domě. Opět to byla velkolepá oslava tvořivosti a ruční práce. 
Oči přecházely při zhlédnutí nejrůznějších vánočních ozdob a dárků – od 
zdobených perníčků, přes skleněné vitráže, mísy a tácy, svícny a svíčky, 
šperky, hrnky, dřevěné hračky a výrobky ÚSP Křižanov po nejrůznější 
vánoční dekorace všech velikostí, tvarů a barev. Na galerii se vyráběly 
lucerny a vánoční přáníčka, v malém sále se pak točily a různě zdobily 
adventní věnce. Na pódiu byla umístěna výstava vánočních dekorací a sto-
lování, kterou připravili Nagyovi za pomoci fi rmy VV Sklo s. r. o., Marie 
Smejkalové, Radomíry Schmidové, Kristýny Lundové, Gabriely Vávrové, 
Andrey Stehlíkové a Lenky Kamanové. Pro dovršení skvělé atmosféry se 
v šenku podávaly zabíjačkové speciality, svařák a jiné, mnohdy exotické 
dobroty jako nápoj Piña Colada. O týden později 27. listopadu přišlo na 
řadu slavnostní zahájení adventu. Slavnost byla zahájena o půl páté mší 
svatou v kostele sv. Václava. Odtud se pokračovalo na náměstí, kde se 
i přes mrazivé počasí sešel početný dav lidí. Po proslovech faráře Tomáše 
Holcnera a starostky 
Marie Smejkalové 
se rozsvítil (po na-
šem rožnul) strom 
a zapálila se první 
adventní svíčka. Se 
svými vystoupení-
mi předstoupili děti 
z Duhové školky, 
žáci pod vedením 
učitelky Mar t iny 
Večeřové, Schola 
a členové skupiny 
Šafářanka z ÚSP Křižanov. Jako první pomoc proti nachlazení tu byl po-
dáván čaj a speciální vánoční punč, který si nemohli všichni vynachválit. 
Jakmile však punč došel, náměstí bylo hned jako vymetené. Ti, kteří by 
si mysleli, že se všichni odebrali zpět do tepla svých domovů, by byli na 
omylu. Téměř nikdo si totiž nenechal ujít 92 nohavic štrúdlu, které se roz-
dávaly v Katolickém domě, takže praskal ve švech. Navíc tu byla možnost 
koupě uzeného masa, medoviny, míchaných nápojů apod. Na pódiu byly 
nejen dětem promítány oblíbené seriály Byl jednou jeden člověk a Jen po-
čkej, zajíci! Atmosféra večera byla skvělá, usmívali se i ti, kteří jsou jindy 
za bručouny, a celá akce se protáhla do pozdních večerních hodin. Obě 
akce proběhly pod taktovkou Spolku Katolického domu, Duhové školky, 
Vodotrysku a Křižanovského zpravodaje. Velký dík patří Zastupitelstvu 
městyse Křižanova za fi nanční podporu a samozřejmě také vám všem, 
kteří jste nás podpořili svou účastí. Snad brzy zase na viděnou.               -nag-

Pojmem „Holky“ rozuměj oslo-
vení Ženy věku 16 až 100 a více 
let… a rozmanité tělesné hmotnosti. 
A s čím že to vlastně začneme?

S hledáním lásky k sobě samé, 
s posílením sebevědomí, sebedů-
věry, s objevováním své vnitřní 
ženské krásy, ale také se zbavením 
všech duševních bolestí, kterými si 
toliko ubližujeme.

Naše vnitřní Žena pláče, je bo-
lestivá, smutná, zlostná, lítostivá 
a my ji mnohdy neslyšíme, vůbec jí 
nerozumíme, neumíme jí poradit.

Reálný svět Ženu odnaučil toužit, 
snít, radovat se, mít se ráda, hrát 
si, někdy jen tak být… a nedělat 
vůbec nic.

Jen procitneme, začínáme si 
ubližovat. Při pohledu do zrcadla 
spočítáme vrásky, ke svému zadeč-
ku a stehnům vyšleme nelichotivou 
myšlenku a bříško bychom nejraději 
odhodily daleko předaleko… O tom, 
že bychom jídlo do svých úst vklá-
daly s láskou, nemůže být ani řeč.

Pokud si dopřejeme „nezdravé“, 
vzápětí přichází pocit viny a urážky 
k sobě samé, pokud polykáme to 
„zdravé“, jde to s nechutí a vztekem 
na jídlo jako takové vůbec.

Během dne poškozování duše 
vesele pokračuje.

Přichází strach o rodinu, děti, 
strach z nemocí, vztek na hormo-
nálně posedlého partnera, jehož 
nepříčetně zasněný výraz a načepý-
řená peříčka rozhodně nepatří mně, 
pocit viny co všechno jsem nestihla 
vykonat pro blaho celé rodiny, smu-
tek že k obejmutí a pohlazení mám 
jenom svoje ruce, kterými si ale 
všude nedosáhnu, lítost, že nejsem 
vidět, nejsem slyšet…

Koktejl z těchto ingrediencí Žena 
popíjí každý den a její tělo, aby to 
vydrželo, začne se halit, začne se 
obalovat.

Jak se zbavit takto získaných 
kil navíc?

Tolikrát vyzkoušené diety a dras-
tická cvičení s emoční nadváhou 
nesvedou téměř nic.

Lékem na obnovení úcty a lásky 
ke svému tělu, k sobě samé je „in-
tuitivní – spontánní tanec“. Je to 
jediná cesta k fyzickému, ale hlavně 
psychickému uvolnění, k radosti, 
svobodě a volnosti.

Intuitivní tanec je tanec bez 
pravidel, jen pro radost z pohybu 
vlastního těla. Tělo si tančí, jak 
ono chce a ne tak, jak si myslíme, 
že by mělo.

Jedině zde se mohou rozpouštět 
tzv. „psychocysty“, což jsou shluky 
emocí, které na fyzickém těle dělají 
různé bolesti, nemoci a kila navíc.

Po 20 minutách volného tance, 
kdy vše nejprve jde přes levou 
hemisféru (rozum, logika) přichází 
spojení s vlastní duší, což řídí pravá 
hemisféra (kreativita, intuice) a zde 
dochází přes tanec k sebeléčení. 
Tanec trvá minimálně 36 min, my 
tančíme déle.

Než zahájíme vlastní volný ta-
nec, popracujeme s negativními 
emocemi – kupříkladu metodou 
EFT či krátkou psychosomatickou 
rozcvičkou, kdy se opět zpracují 
tyto negativní emoce.

Pak přijde vlastní volný tanec, 
kdy taneční vlna začne plynutím, 
tedy protažením, uvolněním, pro-
kroužením kloubů, dále pokračuje 
aktivní částí (staccato), začíná du-
pání, trhavé pohyby končetinami, 
hlavou, to vše se stupňuje v chaos 
– neřízené třepání, dupání, pohyby 
pánví, hlavou, zatínání svalů, cha-
otický dech.

Zakončuje se lyrikou, tedy úleva, 
odlehčení, hravost, tvořivost, úžas 
a nakonec klid.

V klidové fázi v leže na zemi 
za poslechu relaxační hudby tělo 
pracuje s takto natančenou energií 
jako vnitřní léčitel a tělo Ženy se na-
chází ve stavu podobnému lahodné 
koupeli po namáhavém dni.

Holky, přijďte tančit, začínáme 
v lednu roku 2011.

Na shledanou a na tančenou 
Libuše Kotoučková, 

samostatná porodní asistentka

Ohlasy ze Světlé (3)

Červená stužka

Holky, nikdy není pozdě začít



STK na dva roky, najeto 127.000 
km, zimní pneu, bez koroze, barva 
bílá, cena 22.000 Kč, plní euro 2. 
Tel.: 608 034 567.
Koupím
■  D i s k y  n a  f e l i c i i .  Te l . : 
566 524 006.
■ Truhlářskou literaturu, řezbář-
ská dláta a vůz 5 tun s SPZ. Tel.: 
733 502 674.
■ Srovnávačku s protahem a dla-
bačku. Tel.: 733 502 674.
■ Palivové dřevo. Tel.: 736 265 061.
Nemovitosti
■ Prodám byt 3+1 po rekon-
strukci ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
604 691 775.

■ Prodáváme ve Velkém Meziříčí 
zděný byt 3+1, pozemek na výstav-
bu rod. domu, chatu se zahradou, 
výrobní halu; rod. dům v Jabloňově; 
výrobní areál v Uhřínově. Reality 
Vysočina. Tel.: 777 636 157.

■ Prodáme krásný byt 1+1 včetně 
zařízení ve Velkém Meziříčí. Byt 
je po celkové rekonstrukci. Volejte 
prosím po 18. hodině, o víkendu 
kdykoliv. Tel.: 774 595 902.
■ Prodám byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí, ul. Bezručova. OV. RK 
nevolat. Tel.: 775 232 180 Kč.
■ 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.: 731 508 270.

■ Prodám byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, ul. Bezděkov. Byto-
vý dům po rekonstrukci (plast. 
okna, zateplení obvod. zdiva), 
4. NP, samostatné plynové 
topení, 1 sklep na poschodí, 
1 sklep v přízemí. Cena do-
hodou, vážným zájemcům. 
Tel.: 722 590 388, e-mail. 
kacutovicna@seznam.cz

Pronájem
■ Pronajmu byt 2+1 (50 m2) ve 
Velkém 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.
■ 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.
■ Čarodějnické černé kotě, co 
vám bude rádo sedět za krkem. Tel.: 
736 265 061.
Různé
■ Cestujete ve všední dny do Jih-
lavy z VM nebo Měřína s příjezdem 
do Jihlavy cca v 6 hodin? Přispěji na 
benzín za odvoz. Tel.: 602 451 676.
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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

Tel.: 776 076 759.

Prodám
■ Sedací soupravu Karla, barva 
červená, 3+2+1+ taburet. Rok po-
užívaná. Původní cena 24.500 Kč, 
nyní 17.000 Kč. Tel.: 775 323 873.
■ Prodám černý rozkládací 
stůl, dřevěný z masivu, se šesti 
židlemi, na kterých je modrofi alové 
polstrování, vše dva roky používané, 
výborný stav, cena 5.900 Kč hotově. 
Vlastní odvoz. Tel.: 608 966 479.

■ Akvárium lepené, síla skla 
1 cm, 61×120×43 cm (v×d×h). Cena 
1.000 Kč. Tel.: 608 544 345.
■ Perzián – kožich dámský, dlou-
hý, černý, vel. 48–50. Dále prodám 
menší pomníček s podstavcem 
52×40 cm do 1.000 Kč. Různé vlny 
na pletení asi 2 kg. Tel.: 722 200 602.
■  B a l í k ov a n é  s e n o .  C e n a 
20 Kč/kus. Tel.: 606 716 187.
■ Škodu Felicii 1,3, r. v. 1995, STK 
5/2012, bez koroze, mlhovky, střešní 
okno, závěsné zařízení, udržovaná, 
letní a zimní kola, cena 30.000 Kč. 

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

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.

Budoucí prvňáčci, vážení rodiče,
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 20 pořádá 
pro kluky a holčičky, kteří se chystají do naší školy, 
již tradiční MINIŠKOLIČKU.
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, 
zahrajete si na malé školáky a naučíte se správně 

procvičovat svoje r uce, 
vyzkoušíte si počítačové 
programy pro pr vňáčky 
a práci s interaktivní tabulí, 
zahálet nenecháte ani svoji 
fantazii a odnesete si pěkný 
výrobek.
Na vaši návštěvu se těší budou-
cí paní učitelky 1. tříd Radka 
Kopecká a Bohdana Musilová.

Dohoda jistá. Tel.: 605 338 268.
■ Dětský koberec na hraní „měs-
to“ 140×200 cm za 250 Kč. Dále 
prodám staré chlapecké brusle č. 24 
za 50 Kč, oteplovací soupravu vel. 
134 za 150 Kč, vel. 152 za 100 Kč. 
Tel.: 739 410 821.
■ Foto příslušenství – různé, mis-
ky, od. válce, exp. hodiny apod. Dále 
prodám starý nefunkční telefon, asi 
z 60. let (pro sběratele), pletací 
stroj, časopisy – za symbolickou 
cenu (ABC, Lidé a země, National 
Geographic, Kometa, Karavana, 
Skaut – Junák. Zdarma přenechám 
vázané staré časopisy Ohníček, „7“, 
Květy. Tel.: 739 410 821.
■  Spodní frézku s vozíkem 
a stolní soustruh na dřevo. Tel.: 
604 171 964.
■ Škodu Felicii 1,6 i, r. v. 1998, 
175.000 km, 2× airbag, ABS, posi-
lovač řízení, tažné zařízení, střešní 
okno, rádio. Po výměně rozvodové-
ho řemene a spojky. Cena dohodou. 
Tel.: 724 053 840.
■ Pěkná štěňata jorkšírů, pouze 
psi, bez PP, ale čistokrevní, očkova-
ní, odčervení. Skvělý vánoční dá-
rek. Odběr ihned. Tel.: 723 079 923.
■ Prodám destu 2,5 t, r. v. 1990, 
motor 6911 Zetor. Nová baterie, 
nový startér, dlouhé vidle. Cena 
64.000 Kč. Tel.: 774 968 202.
■ Fiat Punto 1,2, r. v. 1996, nové 
gumy, tažné zařízení, nová baterie, 
STK do r. 2012, cena dohodou. Tel.: 
604 104 366.
■ 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. Bo-
tas, v. 37 (24 cm), hůlky. Tel.: 
737 763 404.
■ Stolek na počítač. Cena doho-
dou. Tel.: 777 172 814.
■ 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.
■ Škodu Felicii kombi 1,3, nová 

Daň. evidenci, daň. přiznání, přehledy 
pro zdravotní a soc. pojištění.

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

nabízí k proná-
jmům následující 
prostory:
salonek, malou a velkou 
učebnu, koncertní sál, kino-
sál, malou scénu – loutkové 
divadlo, velký sál.

Podrobnější popis prostor 
naleznete na www.jupiterc-
lub.cz, dále bližší informace 
poskytne Miloslav Čech, tel.: 
566 782 005, e-mail: prona-
jem@jupiterclub.cz

Příjemné prožití vánočních svátků
a hodně štěstí a zdraví v novém roce přeje
Vlastivědná a genealogická společnost, o. s. při Jupiter clubu Velké Meziříčí.

JE ZIMA, 
ZIMA ZIMOVATÁ,
A DO RAMPOUCHŮ UKRYTÁ.
A VYSOČINA, 
JAKO KRAJKA, 
JE BÍLÝM MRAZEM ZALITÁ.
 B. Málková

dětské zboží a hračky
Komenského 4/5,
Velké Meziříčí
tel.: 773 912 525

Všem našim zákazníkům
přejeme

krásné prožití
svátků

vánočních

dětské zboží a hračky

Komenského 4/5,
Velké Meziříčí

tel.: 773 912 525

VÁNOČNÍ
AKCE

3+1 ZDARMA

Vlastivědná a genealogická společnost, o. s., při Jupiter clubu Velké Me-
ziříčí (www.vgsvm.estranky.cz) pořádá v úterý 28. 12. ve 14.30 hodin ve 
vestibulu kina Jupiter club přednášku
Historie židovské obce Polná,
přednáší Jan Prchal.                                     změna programu vyhrazena

Po domácích účinkujících pak 
přišli na řadu hosté z Jihlavy – 
operní zpěvačka Dana Fučíková 
a varhaník Petr Sobotka s písní Ave 
Maria a dvěma skladbami od G. Pu-
cciniho. Krom toho vystoupil ještě 
jihlavský Žesťový kvintet, který 
vsadil na Schumanna a Händela, 
ale také na moderní tradicionály. 
Jejich provedení posluchače na-
dchlo a hlasitě skandovali. Zlatým 
hřebem večera pak bylo nepochyb-
ně vystoupení známého zpěváka 
Jožky Šmukaře a jeho cimbálové 
muziky. Ti potěšili posluchače 
především vánočními koledami 
(Vzhůru, vzhůru pastuškové, Já 
bych rád k Betlému, Veselé vánoční 
hody a další), ale i moravskými pís-
němi. K nim se pak v úplném závěru 
přidali ostatní účinkující i diváci 
a zazpívali si dohromady Tichou 
noc. Text, který napsal V. Renč 
v roce 1968 na nápěv F. Grubera 
z roku 1818, měli posluchači k dis-
pozici jak na programu, který obdr-
želi u vstupu, tak na velkoplošných 
obrazovkách na bocích pódia. Tam 
také během produkce běžely titulky 
s oznámením kdo a co momentálně 
zpívá.

Celým pořadem diváky provázeli 
dva roztomilí andělíčci – osmileté 
spolužačky Nikol Karbanová 
a Zuzana Havlátová ve snových 
kostýmech – a moderátorka Iva 
Horká. O skvělý zvuk, osvětlení 
a videoprojekci se sponzorsky 
postaraly fi rmy MusicData a Ren-
talPro. Hudebníci si pochvalovali 

Nad zámeckým 
koncertem bděli andělé

(Pokračování ze strany 1.)

ozvučení a divácky bylo obzvlášť 
ceněno nápadité nasvětlení i vý-
zdoba nebeského okénka, odkud 
na nádvoří nebeské bytosti shlížely 
a nad vším bděly.

Nechybělo ani poděkování pořa-
datelů, které ke zcela zaplněnému 
nádvoří pronesl nejstarší ze sou-
rozenců Podstatzkých, František. 
„Ten zámek tady stojí snad tisíc let, 
ale nikdy se tady takový koncert 
nekonal. Děkuji tedy všem, kdo ho 
připravili i vám, kteří jste přišli.“

Že není ale pořádání podobných 
koncertů v zimě a venku jedno-
duché, o tom by mohla rodina 
Podstatzkých poutavě vyprávět. 
Předloni například silný vítr poz-
hášel na hlavním nádvoří všechny 
louče, které lemovaly chodník do 
zámku a měly tak svítit nejen na 
cestu, ale i navozovat tu správnou 
atmosféru. Letos zase musela být 
na zámek povolána specializovaná 
firma, jejíž pracovník-horolezec 
ještě pár hodin před zahájením akce 
shazoval ze střechy sníh, aby se 
zabránilo případnému zranění osob 
během pořadu, kdyby se hromady 
bílé nadílky sesunuly dolů. „Není 
to snadné, ale když se pak takový 
koncert povede, je to krásné,“ dodal 
s uspokojením F. Podstatzký. „Ten 
zámek má tak kouzelnou atmosfé-
ru, že zkrátka nemá konkurenci. 
A proto vydržíme i tu zimu,“ shrnula 
snad za většinu návštěvníků mladá 
maminka Pavla z Netína, proč se 
lidé na venkovní koncert opako-
vaně vydávají.               Iva Horká

Svým krásným hlasem potěšila publikum zámeckého koncertu Dana Fu-
číková z Jihlavy. Na klavír ji doprovázel Petr Sobotka, bývalý varhaník 
z netínského kostela.                                                        Foto: Iva Horká
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail:

vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz

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.

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.

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

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

Tel.: 775 270 163.

Léčivé čakrové svíce od 260 Kč
Alabastr – srdce, koule, sošky… od 80 Kč
Kameny XXL 60 Kč – 40 Kč

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

na saunu, masáže.
Dům zdraví Velké Meziříčí.

Tel.: 728 382 202.

přijme 

administrativní
pracovnici 

na HPP.
Aktivní znalost AJ

nutností.
Tel.: 776 115 776.

Ke každé objednávce plošné inzerce
uzavřené do konce roku 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

Building Plastics ČR, s. r. o.,
Velká Bíteš
hledá zaměstnance na pozici Technik
Požadujeme:
technické nebo strojírenské vzdělání SŠ nebo VŠ, velmi dobrou znalost 
programu Excel, znalost práce na PC (Microsoft Offi ce), dobrou znalost 
minimálně jednoho světového jazyka (AJ nebo NJ), technickou zdatnost, 
zodpovědnost, samostatnost a fl exibilitu, řidičský průkaz sk. B. 
Pracovní náplň: 
technické podklady pro výrobu, technické řešení realizací zakázek, 
telefonická pomoc zákazníkům, tvorba cenových nabídek, sledování norem, 
zajištění typových zkoušek.
Nabízíme: 
práci ve stabilní a dynamické fi rmě, možnost profesního růstu, práce na plný 
úvazek, další jazykové vzdělávání, fi remní stravování, nástup možný ihned.

Vaše žádosti a životopisy zasílejte prosím na kanova@minirol.cz. 
Více na www.minirol.cz

Nemocnice sv. Zdislavy, a. s., Mostiště 93, 594 01 Velké Meziříčí
přijme do pracovního poměru

lékaře/lékařku – pro obor
interní lékařství

Možnost zaměstnání i pro absolventy LF bez praxe.

Požadavky:
občanská a morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost.

Nabízíme:
nadstandardní platové ohodnocení.

Bližší informace podá:
primář  interního oddělení MUDr. Josef Umlauf, Ph.D., 

tel: 734 593 492, 
nebo zástupce primáře int. oddělení MUDr. Ivana Tvarůžková, 

tel: 775 350 492,
tel. nemocnice: 566 512 311.

Vážení obchodní přátelé, 
děkujeme za spolupráci v uplynulém roce 
a zároveň vám přejeme do nového roku 2011
hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.

ho
za s

vám
ci v u
do no

ac
o n

Průmyslová 2086, 594 01 Velké Meziříčí

Kolektiv fi rmy EUROWAGON, s. r. o.

MCM steel s. r. o.
Vyšehradská 1349/2, Praha 2
přijme do pracovního poměru
pro provozovnu ve Velkém Meziříčí, Příkopy 39

– pomocná obsluha CNC strojů
Nabízíme – nástup možný ihned nebo dle dohody
 – dobré platové podmínky

Strukturovaný životopis zasílejte na e.mail:
michal@mcmsteel.cz

ŘEZNICTVÍ KOMÍNEK
KOMENSKÉHO 10/2, 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

PŘIJÍMÁ
OBJEDNÁVKY

NA

Vše pro řemeslo a zahradu.

Děkujeme všem zákazníkům 
za projevenou přízeň

a přejeme krásné prožití 
svátků vánočních a hodně 

zdraví do nového roku.

U Brány – Komenského 2/20, Velké Meziříčí       603 184 919

Náměstí 84/8 (stará pošta), Vel-
ké Meziříčí, tel.: 566 520 355

nabízí

● fl aušová paleta
vel. 38–60, cena 2.200 – 
2.900 Kč 

– kostýmy, halenky, šaty
– dárkové poukazy
● zakázkové krejčovství
– fl aušové kabáty
– plesové šaty

Firma

Otevřeno po–pá 9–12, 13–17 hodin, so a ne 8–11 hodin
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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

Blahopřání

Vzpomínky

* * *

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2011
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

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-

Dne 14. 12. 2010 oslavil 80 let pan
Tomáš Würth
z Velkého Meziříčí.

Život Ti píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným chceme Ti říct:
„Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví.“

To Ti přejí kamarádi z netínské hospody.

Dne 12. 12. 2010 uplynulo 5 let od 
úmrtí naší drahé maminky, babičky 
a prababičky, paní
Marie Kryštofové
z Březejce.

Stále vzpomínají děti s rodinami. 

Dne 14. prosince jsme si připomněli 1. smutné výročí ode dne, kdy nás 
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
Ludvík Zelený
ze Skleného nad Oslavou.

S láskou a úctou stále vzpomíná
a všem za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 18. 12. 2010 uplyne 5 let, kdy 
nás navždy opustila paní
Božena Patřičná
z Velkého Meziříčí.

Za tichou vzpomínku děkují
manžel a synové s rodinami. 

Dne 18. 12. 2010 bude tomu rok, 
co od nás navždy odešla manželka, 
babička, paní

Anděla Trnková.
Stále vzpomínají

manžel a děti s rodinami. 

Zhasly oči plné lásky
naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy na ni
v našich srdcích vzpomínky. 
Dne 18. prosince 2010 si připome-
neme 11. smutné výročí úmrtí naší 
milované maminky, tchýně, sestry, 
tety, švagrové a babičky, paní

Anny Prachařové
z Velkého Meziříčí.

S láskou vzpomínají
sestry Marie, Andělka, Jarka

a dcera Iveta s rodinou.

Očím jsi odešel, v srdci jsi zůstal…
Dne 19. 12. 2010 vzpomeneme 
5. smutné výročí, co nás navždy 
opustil náš drahý manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan
František Němec
z Netína.

Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

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
Woody Allen jako Allan Felix se nachází v nepříjemné 
životní situaci. Odešla od něj manželka a on se neúspěšně 
pokouší navázat vztah s jinou ženou. Ani není divu, v přítomnosti 
žen se z něj stává roztěkaný nemotora, který nedá dohromady kloud-
nou větu. Do toho mu přichází na pomoc manželský pár – nejlepší 
přítel Dick a jeho zanedbávaná choť Linda. Důležitý je tu i Hum-
phrey Bogart (postava z fi lmu Casablanca), který hlavnímu hrdinovi 
pomáhá vyřešit jeho problémy. Režie: Herbert Ross. 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
Příběh penzionovaného agenta CIA Franka Mosese, který žije poklidně 
a idylicky na venkově. Až do té doby, kdy se jej nové vedení CIA roz-
hodne zlikvidovat. V tu chvíli nastává souboj na život a na smrt mezi 
špičkovým, ale zestárlým agentem, a celým zbytkem CIA. Název fi lmu 
je zkratkou označení Retired Extremely Dangerous (v důchodu, extrémně 
nebezpečný), a právě takovým se náš hrdina ukáže. V hlavní roli Bruce 
Willis, John Malkovich. Akční komedie USA, původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 115 minut
Sobota 18. v 19.30 hodin
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Devatenáctiletou Alenku Kingsleyovou čeká zážitek, na který hned tak 
nezapomene. Když ji na viktoriánské zahradní slavnosti požádá o ruku 
Hamish, bohatý, ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, sebere se 
a uteče pryč. Vydá se za Bílým králíkem ve vestě a s kapesními hodinkami, 
kterého uvidí pospíchat po louce. Bílý králík záhy zmizí do králičí nory. 
Alenka pocítí zvláštní nutkání následovat ho, do nory spadne a po pádu, 
který působí skoro jako podivný sen, se ocitne v kruhové místnosti s celou 
řadou dveří. Poté, co okusí z lahvičky s nápisem „Vypij mě“, jejíž obsah 
způsobí, že se zmenší, a zakousne koláč, na kterém je zdobeně napsáno 
„Sněz mě“ a po kterém se zase zvětší, se jí nakonec podaří jedněmi z dveří 
projít a ocitá se v ohromující a fantastické Říši divů, které její obyvatelé 
říkají Podzemní říše.Tam se setkává s celou škálou pozoruhodných postav, 
od vychloubačné Plšice až po potrhlého Kloboučníka, od ušklebeného 
kocoura Šklíby až po houseňáka Absaloma, kouřícího vodní dýmku, od 
podivné Bílé královny až po její záštiplnou starší sestru Srdcovou krá-
lovnu, krutou vládkyni Podzemní říše. Režie Tim Burton. Český dabing 
L. Vlasáková, J. Bartoška, T. Vilhelmová. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 108 minut
Úterý 21., středa 22. v 19.30 hodin
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE
Krásná a nebezpečná Alice pokračuje ve světě, zničeném virem, kte-
rý své oběti mění ve vražedné zombie. Její boj proti viníkům globální 
epidemie eskaluje a Alice se ocitá v pasti v troskách Los Angeles, kde 
je nucena čelit tisícům nemrtvých a hrozbám, které nikdy neočekávala. 
Děj fi lmu začíná čtyři roky po původní epidemii T-viru, který vytvořila 
společnost Umbrella v naději na nalezení léku proti stárnutí a nervovým 
chorobám. Jeho nezamýšleným vedlejším účinkem je schopnost oživit 
mrtvé buňky, čímž své hostitele proměňuje v krvelačné zombies. V hlavní 
roli Milla Jovovich. Film USA, Velké Británie, Německa, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 97 minut

Vítání dětí v sobotu 4. 12. 2010
Jakub Barva, Laura Procházková, Simona Pohanková, Tadeáš 

Houdek, David Buriánek, David Vaverka, Adam Bednář, Alice Dolí-
halová, Jindřich Havránek, Jakub Jonáš, Nela Jůdová, Ondřej Kadlec, 
Nikola Krčálová, Luboš Peterka, Nikol Pospíchalová, Kryštof Skři-
vánek, Šimon Koudela, Radek Pešek, Bruno Babák, Kryštof Babák, 
Tobiáš Hrabálek, Stanislav Hybášek, Nela Jarušková, Simona Požárová, 
Sára Šikulová, Inka a Tobiáš Valičkovi, Karolína Nováčková, Matyáš 
Plesl.                                                                                               -mat-

Foto: Jitka Bradáčová

Dne 12. 12. 2010 uplynuly 3 roky 
od chvíle, 
kdy nás navždy opustil manžel, 
tatínek a dědeček, pan 
Josef Kaštan. 
S láskou vzpomínají a nikdy nezapo-
menou manželka a děti s rodinami. 

Duben 2011 v 19.30 hodin
Divadlo Palace
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VÝSTAVYAKCE JUPITER CLUBU

neděle 26. 12. Studenec

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

Výzva k odběru rezervovaných vstupenek – nejpozději do čtvrtka 
16. 12.  na programovém oddělení.

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.

►  Měř í n ,  24.  12 .  v  10 
a 20.30 hodin, parkoviště 
u kostela, největší živý 
betlém na Vysočině

► Osová Bítýška, 24. 12. ve 
14 hodin u kostela sv. Ja-
kuba

► 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

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

otevřeno denně na zazvonění

* do 8. ledna 2011, Café Time

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

do 8. ed a 0 , Ca é e

Pěvecký sbor Magna Diesis, dětský pěvecký sbor Perliky, sólisté 
a komorní 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. Jan-
číka. Diriguje Michal Jančík. Vstupné: dospělí 90 Kč, děti, studenti, 
důchodci 50 Kč. Předprodej vstupenek probíhá na programovém 
oddělení Jupiter clubu. Mediálním partnerem koncertu je týdeník 
Velkomeziříčsko. Koncert se koná ve spolupráci s Jupiter clubem. 

Pěvecký sbor Magna Diesis dětský pěvecký sbor Perliky sólisté

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. 

pořad národopisného souboru 
Bítešan sestavený z lidových písní 
a zvyků doby vánoční. Kostel 
sv.  Jana K ř t i t e le  ve Ve lké 
Bíteši, neděle 26. prosince 2010 
v 15 hodin.

Kuchyňské sdružení Poláškovi a Konvalinkovi vás zve na
koncert spirituálů a jiných písní…
neděle 2. 1. 2011 v 16.30 hodin, Husův dům Velké Meziříčí

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! Zumba je určena pro 
všechny bez ohledu na taneční zkušenosti, věk a kondici.
Více informací na tel. 566 782 004 -5, 566 782 001.
Kdy: každý čtvrtek, začíná se 13. ledna 2011 (od 19 do 20 hodin)
Kde: velký sál Jupiter clubu
Kdo: od 15 let – neomezeně
S kým: zkušený lektor (muž) z Taneční školy STARLET z Brna
Co s sebou: pohodlné tenisky, oblečení na cvičení, pití, ručník, dob-
rou náladu.
Nabídka:
1. Předplatné – 10 lekcí – (9 lekcí + 1 zdarma) 540 Kč/60 Kč 1 lekce

Jsou určeny termíny, výhoda 1 lekce zdarma
13. 1. 2011 1. lekce; 20. 1. 2011 2. lekce; 27. 1. 2011 3. lekce; 3. 2. 2011 
4. lekce; 10. 2. 2011 5. lekce; 17. 2. 2011 6. lekce; 24. 2. 2011 7. lekce; 
3. 3. 2011 8. lekce; 10. 3. 2011 9. lekce; 17. 3. 2011 10. lekce

2. Předplatné – 5 lekcí – (5 lekcí) 350 Kč/70 Kč 1 lekce
Výhody: lekce nejsou datumově určeny, určí si je každý sám. 
INFO PRO PŘEDPLATNÉ
Nelze odhlašovat, můžete za sebe poslat náhradníka!

3. Jednotlivé vstupy – 80 Kč/1 lekce
Přihlásit se do kurzu ZUMBY je možné telefonicky na číslech 
566 782 004–5, e-mail: program@jupiterclub.cz (jméno příjmení, 
tel. kontakt, jakou nabídku zvolíte) do konce prosince 2010. Na za-
čátku ledna bude všem zájemcům poslána výzva k potvrzení účasti 
a zaplacení. Nezapomeňte, že tempo si určuje každý sám bez ohledu 
na kolegyni či lektorku, není úmyslem vás zničit, ale naopak naladit 
a dodat energii a radost z pohybu…

Radost ze ZUMBY můžete předat v podobě dárkového poukazu.

* Obec Ruda si vás dovoluje pozvat do kulturního domu na

ručně vyřezávané betlémy, vánoční vazby, svícny, 
výšivky atp.
neděle 19. 12. 2010, 13–17 hodin, neděle 26. 12. 2010, 
10 –14 hodin, úter ý 28. 12. 2010, 13–17 hodin,
neděle 9. 1. 2011, 10–14 hodin.

* 

Výherci soutěže 
o CD skupiny 

Bagr
V minulém čísle jsme zveřejnili 
soutěž o CD skupiny Bagr. Tito 
výherci obdrží nové CD: 
Jiř í Balabán, Eva Poláková, 
Karel Fic.

Dětský chrámový sbor z Netína vás srdečně zve na

v neděli 2. ledna ve 14 hodin v kapli sv. Benedikta ve Stránecké Zhoři.

29. 12. Lhotky
Předsilvestrovská zábava s kapelou

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-

Joseph Heller:
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STOLNÍ TENIS
Dorost

HHK VM – HC Uherské Hradiště 
5:5 (1:1, 3:3, 1:1)
Branky a asistence HHK: 19. Ště-
pánek (Střecha), 28. Štěpánek 
(Burian, Vondráček), 33. Střecha 
(Burian), 40. Štěpánek (Burian, 
Střecha), 45. Štěpánek (Střecha). 
Sestava HHK: Matoušek (Hla-
dík) – Špaček, Burian, Krejčí, 
Suk, Střecha, Štěpánek, Krejčová, 
Beránek, Vondráček, Kučera, No-
votný, Kejda, Jašek, Crha. Roz-
hodčí: Kavina – Maloušek, Musil.
Vyloučení: 11:7, navíc: Střecha 
(HHK) 10 min. OT + 10 min. NESP, 
Havičinka (UH) 5+OK. Využití: 
3:0. Diváci: 30.
HHK VM – HC Znojemští orli 5:3 
(2:1, 2:1, 1:1)
Branky a asistence HHK: 8. Von-
dráček (Špaček), 11. Krejčí, 27. 
Beránek (Špaček), 39. Štěpánek 
(Burian), 60. Štěpánek (Burian). 
Sestava HHK: Hladík (Matoušek) – 
Špaček, Burian, Krejčí, Suk, Štěpá-
nek, Beránek, Vondráček, Kučera, 
Novotný, Kejda, Jašek, Marešová, 
Crha. Vyloučení: 9:4. Využití: 1:2, 
v oslabení: 1:0. Diváci: 62.
Krajská liga dorostu JM, VY a ZL
1. HC Uherské Hradiště 10 9 1 0 88:8 19
2. HHK Velké Meziříčí 10 7 1 2 62:25 15
3. SKHKM Hodonín B 10 7 1 2 59:23 15
4. HC Znojemští orli 11 7 1 3 46:32 15
5. HC Uherský Brod 10 2 1 7 25:76 5

6. VSK Technika Brno 11 1 1 9 15:84 3
7. HC Blansko 10 0 0 10 19:66 0

Starší žáci
HC Uherský Ostroh – HHK VM 
3:3 (1:1, 2:2, 0:0)
Branky HHK: Zajíc, Kampas M., 
Burian. Asistence HHK: Kampas 
M., Kampas J., Zajíc, Lainka. Sesta-
va HHK: Vitešník – Kampas, Sma-
žil, Bezák, Jaroš – Lainka, Zajíc, 
Kampas M., – Strnad, Kampas J., 
Burian – Bernat, Tichý, Červinka. 
Střely na branku: 39:18. Diváků: 40.

Mladší žáci
HC Uherský Ostroh – HHK VM 
5:4 (1:1, 2:1, 2:2)
Branky HHK: 4 Fiala. Asistence 
HHK: Loup. Sestava HHK: Juda J. 
– Pacalová, Báňa, Karásek, Zeisel – 
Šilpoch, Úlovec, Loup – Fiala, Juda 
M., Nevěčný – Kapusta. Střely na 
branku: 35:19. Diváků: 60.

-hhk-
Hokejová přípravka

V neděli 12. 12. 2010 se uskutečnil 
turnaj hokejové přípravky na míst-
ním ZS. Naši hokejisté zde získali 
stříbrné medaile. Bojovali proti 
Velké Bíteši, Havlíčkovu Brodu 
a Pelhřimovu. Celkové skóre pro 
HHK 10:7. Branky: Vitešník D. 9×, 
Juda P. 1×. Sestava: Tlapáková L. – 
Kuřátko Š., Vovsík M., Švejda P., 
Zdvihal Š., Jašek P., Strádal T., Juda 
P., Vitešník D., Šilpoch M. a trenéři 
Dostál I., Nekvasil K.            -jud-

17. ročník
V pondělí 6. prosince uspořádali 
učitelé tělesné výchovy Základní 
školy Oslavická Velké Meziříčí již 
tradiční sportovní soutěž. Svoje 
schopnosti v rámci lehkoatletic-
ké disciplíny skoku do výšky si 
porovnalo 11 dívek a 25 chlapců 
8.–9. tříd. Mezi žákyněmi devá-
tých tříd obhájila loňské vítězství 
Nikola Vidláková, prvenství mezi 
žákyněmi osmých tříd si výko-
nem 138 cm vybojovala Markéta 
Partlová. V kategorii chlapců 
obhájil prvenství mezi deváťáky 
výkonem 159 cm Radek Švihálek, 
na příčku nejvyšší vystoupil mezi 
žáky osmých tříd David Smejkal. 
Pozvání na tuto zdařilou sportovní 
soutěž přijal starosta města Velké 
Meziř íčí ing. Radovan Necid, 

který se také společně s ředitelkou 
školy Mgr. Dagmar Suchou ujal 
předávání cen nejlepším závod-
nicím.

Kategorie dívky 9. třídy:
1. Vidláková Nikola 123 cm
2. Peksová Kateřina 120 cm
3. Kosourová Gabriela 117 cm

Kategorie dívky 8. třídy:
1. Partlová Markéta 138 cm
2. Janečková Denisa 135 cm
3. Sedláčková Klára 126 cm
Kategorie chlapci 9. třídy:
1. Švihálek Radek 159 cm
2. Milota Tomáš 156 cm
3. Polášek Ondřej 153 cm

Kategorie chlapci 8. třídy:
1. Smejkal David 147 cm
2. Košábek Adam 144 cm
3. Horký Bohuslav 141 cm
www.zs-oslavickavm.cz         -záv-

V sobotu 4. 12. 2010. proběhnul 
ve Žďáře nad Sázavou tradiční 
Mikulášský turnaj v rapid šachu, 
pořádaný též jako druhý ze série 
turnajů ligy Vysočiny. V mrazivém 
počasí jsme se ve čtvrt na sedm ráno 
sešli na vlakovém nádraží a vyrazili 
na naše letošní první šachové klání. 
Pořadatelé zajistili výborné prosto-
ry v jídelně 5. ZŠ. Na místo jsme 
dorazili jako jedni z prvních, a tak 
jsme měli čas se před samotným 
turnajem ještě rozehrát. Naše se-
stava byla téměř kompletní (chyběl 
pouze na poslední chvíli onemocně-
lý Jirka Kuřátko). Obsazení turnaje 
bylo velmi silné. Vždyť 7 hráčů ze 
startovní listiny má už svůj osobní 
rating ELO a pravidelně nastupují 
za dospělácké kluby. Bylo tedy 
jasné, že pro nás turnaj nebude 
procházka růžovým sadem. A to 
se částečně i potvrdilo.
Nejlepším naším reprezentantem 
byl Kryštof Červenka. Z 57 účast-
níků se umístil celkově na 13. místě 
se ziskem 4,5 bodu ze 7 možných. 
Kryštof odehrál výborný turnaj 
a asi nejvýrazněji ze všech svých 
svěřenců na něm vidím neustálý 
vzestup výkonnosti. Chybí mu snad 
jen špetka sebevědomí a odvaha 
některé pozice pouze odhadnout 
a ne se snažit spočítat vše do úpl-
ného detailu, což není možné ani ve 
vážných partiích, natož pak v rapi-
du (tempo hry bylo 2× 20 minut). 
Kvůli tomuto handicapu se Kryštof 
dostával do časových tísní a ve stre-
su dělal zbytečné chyby, kterými 
se připravoval o šance na medaili 
(a jsem si 100% jistý, že šance byly 
obrovské). I přesto si však zaslouží 
velikou pochvalu.
Kdybych měl udělit titul „skokan 
kroužku“, nepochybně by jej získal 
Jakub Hladík. Od loňského roku 
se velmi zlepšil. Nad pozicemi 
přemýšlí a nehraje první nápad, což 
přináší své ovoce. V turnaji získal 
taktéž 4,5 bodu a pouze pomocné 
hodnocení jej odsunulo o tři mís-
ta za Kryštofa. I tak je 16. místo 
velký úspěch, málem odměněný 
bronzovou medailí v individuální 
kategorii do 16 let. Kuba dokázal, 
že když chce, tak dokáže odehrát 

velice slušně. Důležité je upevnit 
základy a hlavně nepřestat na sobě 
pracovat. Příště už to medaile může 
být i kovová, pro tentokrát „pouze“ 
bramborová.
Určitým zklamáním byl turnaj 
bezpochyby pro Dominika Dvo-
řáka. Byť těsně, ztrácel partie i se 
slabšími soupeři. Chyběla obvyklá 
pohoda a nadhled díky, kterému se 
mu vloni tak dařilo. Výkon 4 body 
a celkové 21. místo sice není úplně 
nejhorší, ale rozhodně neodpovídá 
Dominikově výkonnosti a talentu. 
Tady jsem rozhodně čekal medaili. 
Ale nevěšme hlavu, chce to jen 
prostě na chvilku vypnout počítač 
a sednout nad šachovou knížku 
a trénovat. Co ty na to, Domčo?
Jirka Batelka odehrál turnaj vcelku 
dobře. Bylo tu pár vážných chyb, 
které vedly ke ztrátám partií, ale 
suma sumárum za 2,5 ze 7 a 44. mís-
to se rozhodně nemusí stydět. Pořád 
věřím, že talent má (koneckonců to 
dokazují jeho dvě vítězné partie, 
u kterých jsem byl přítomen téměř 
celou dobu), jediné co Jirku sráží, 
jsou ukvapené tahy. Ale na tom se 
dá zapracovat a příště určitě nějaký 
ten bodík navíc přiskočí.
Trošku nostalgie mi vnesl do myš-
lenek start nováčka našeho týmu 
Tomáše Řezníčka. Na svém prvním 
turnaji jsem všechny partie prohrál, 
skončil jsem suverénně poslední 
a domů odjížděl s pláčem. Měl 
jsem teda trošku obavy, ale Tom mě 
velmi příjemně překvapil. Získal 
cennou výhru, která sice stačila 
jen na 56. příčku, ale na druhou 
stranu na Tomovi bylo vidět, že ho 
šachy baví a do svých partií dával 
všechno. A to prosím chodí teprve 
do druhé třídy. Takže Tome, jen tak 
dál. Držím pěsti.
Celkově turnaj hodnotím jako velmi 
vydařený. I když konkurence byla 
obrovská a vraceli jsme se sice 
s krásnými věcnými cenami, ale 
bez medaile. Myslím, že jsme si 
ho všichni užili, a když jsme téměř 
po dvanácti hodinách dorazili do 
Velkého Meziříčí, už jsme se těšili, 
kdy zase vyrazíme na šachy.
Tomáš Mrazík (vedoucí šachového 

kroužku při DDM VM)

Silniční motocyklové závody vstou-
pily do historie regionu v roce 
1967.
Tehdejší Automotoklub Velké Mezi-
říčí uspořádal 8. října poprvé silniční 
závod automobilů a motocyklů na 
okruhu Lavičky-Hrbov-Svařenov. 
Okruh částečně využíval hlavní 
silnici z Jihlavy na Brno, byl dlouhý 
4800 metrů, převýšení měl 50 me-
trů. Polovinu tratě tvořily dlouhé, 
přímé úseky, druhá polovina byla 
velmi technicky náročná, zejména 
v pasáži od odbočky ze státní silnice 

na Hrbov až do výjezdu ze Svaře-
nova. Po startu u obce Lavičky se 
zhruba kilometr před Velkým Mezi-
říčím zatáčelo na křižovatce pravým 
vinglem směr Hrbov. Poměrně úzká 
silnice kopírovala kraj lesíka a byla 
lemována opravdu nebezpečně vy-
hlížejícími topoly na vnější straně 
pod Hrbovem. Vjezd do vesnice byl 
ve stoupání sérií jezdecky zajíma-
vých oblouků na srdce. Obzvlášť 
„vypečený“ byl sedmý úsek okruhu, 
průjezd středem obce, který byl 
zakončen esíčkem levá-pravá. Zde 
se jezdci doslova protahovali úzkou 
skulinou mezi dvěma domy, to vše 
stále v mírném stoupání. Toto místo, 
později obložené z obou stran balíky 
slámy, spolu s téměř dvoukilomet-
rovou rovinou tvořilo asi typickou 
dominantu zdejší trati. Po výjezdu 
z tohoto nebezpečného adrenalino-
vého úseku se pokračovalo z Hrbova 
do Svařenova rychlým pravým ob-
loukem a na plný plyn až k pravé za-
táčce v polích za obcí. Zde se muselo 
podřadit, v zatáčce byla nepříjemná 
nerovnost v ideální stopě. Naštěstí 
zde byla silnice po obou stranách 

Krajský přebor 3. třídy
SK Sokol Lhotky A – TJ Sokol 
Černovice A 9:9
Sestava Lhotky: Konečný 3, Lavic-
ký 3,5, Musil 1, Nevrtal Z. 1,5
SK Sokol Lhotky A – Slavoj Pacov 
A 7:10
Sestava Lhotky: Konečný 1, Lavic-
ký 4,5, Musil 1, Nevrtal Z. 0,5

Okresní přebor 2. třídy
SK Netín A – SK Sokol Lhotky 
B 6:12
Sestava Lhotky: Doubek 1,5, Chylík 
3,5, Nevrtal T. 4,5, Večeřa 2,5

Okresní přebor 4. třídy
SK Vepřová A – SK Sokol Lhotky 
C 12:6
Sestava Lhotky: Krčál 1, Kupka V., 
Rössler 4, Vondrák 1

Okresní soutěž
SK Sokol Lhotky D – Sokol Vlkov 
A 8:10
Sestava Lhotky: Holubář F. 1, Kup-
ka M. 3, Kupka V. 2,5, Marek 1,5

-chyl-
TK Autocolor Oslavice B – Nové 
Veselí A 6:12
Body Oslavice: Jaša Jaroslav 2,5, 
Šoukal František 2, Štěpánek Jiří 1,5
TK Autocolor Oslavice A – Sněž-
né A 13:5
TJ Sokol Sněžné B – TK Autoco-
lor Oslavice B 11:7
Body Oslavice: Doležal Jaroslav 2, 
Štěpánek Jiří 2, Šoukal Fr. 3

-šou-

Okresní přebor 3. třídy
TJ Žďár nad Sázavou F – SK 
Ježek Uhřínov A 10:8
Body Uhřínov: Bazala J. 3,5, Svo-
boda P. 2, Chmel F. 2, Komínek 
Z. 0.5.

Okresní soutěž B
Velké Meziříčí D – SK Ježek Uh-
řínov B 10:8
Body Uhřínov: Ješinová J. 3, Krejčí 
T. 2,5, Necid V. 2, Uchytil J. 0,5.

-hm-
Okresní přebor 5. třídy

 1. Orel Bystřice n. P. B 8 7 0 1 92:52 22
 2. Nové Město B 8 5 2 1 88:56 20
 3. Poděšín C 8 5 1 2 82:62 19
 4. TJ Žďár n. S. G 8 5 0 3 85:59 18
 5. Bory A 8 4 2 2 80:64 18
 6. Orel Nové Město A 8 3 2 3 74:70 16
 7. Borovnice B 8 3 1 4 77:67 15
 8. Velká Bíteš C 8 2 0 6 39:105 12
 9. Malá Losenice B 8 1 1 6 53:91 11
10. SK ACO Nové Dvory B 8 0 1 7 50:94 9

Okresní soutěž sk. A
1. Velká Losenice A 8 8 0 0 112:32 24
2. TJ Žďár n. S. H 8 7 0 1 108:36 22
3. Velké Meziříčí E 8 3 1 4 47:97 15
4. Nížkov E 8 2 1 5 58:86 13
5. Polnička C 8 2 1 5 62:82 13
6. Jámy B 8 0 1 7 45:99 9

Okresní soutěž sk. B
1. Velké Meziříčí D 7 7 0 0 0 112:14 21
2. Vlkov A 7 6 0 1 0 98:28 19
3. Lhotky D 8 4 0 4 0 67:77 16
4. Rovečné C 7 4 0 3 0 73:53 15
5. Sněžné C 7 1 0 6 0 32:94 9
6. Uhřínov B 8 0 0 7 1 14:130 7

-pl-

Z historie Ceny Českomoravské vrchoviny
Vzpomínka na motocykly
bez stromů. Pokud jezdec už tuto 
asfaltovou muldu trefi l, zde byl chy-
bující jezdec nakopnut do širého úni-
kového prostoru na poli. Po dalších 
500 metrech roviny se dobrzďovalo 
na křižovatku T a pravým vinglem 
se jezdci dostali na začátek cílové 
roviny svažující se až do prostoru 
startu. Tady si jezdci slabších kuba-
tur mohli „přečíst noviny“, protože 
následovaly 2 kilometry klesání. 
Parkoviště strojů bylo umístěno 
u odbočky na obec Lavičky, tehdejší 
louka, dnešní hřiště za dálnicí.

V roce 1974 okruh doznává jediné 
změny v celé své historii. Vzhledem 
k otevření nového úseku dálnice 
z Měřína na Brno byl první úsek 
po startu prodloužen zhruba o 100 
metrů. Přibyla jedna zatáčka navíc 
k Hrbovu s vracečkou na umělém 
náspu lemovaná z obou stran hlubo-
kými příkopy, a proto musel být ten-
to úsek opatřen svodidly a potažmo 
i balíky slámy. Přesto zde docházelo 
k častým karambolům. Snad ten nej-
větší se stal při závodě přeboru třídy 
350 ccm v roce 1983 hned po startu.
Občané Hrbova a Svařenova zpo-
čátku pořádáním nijak nadšeni 
nebyli, ba spíš naopak. Hluk, pro-
blémy s domácími zvířaty a rozdě-
lení obcí zavodní tratí (zakázané 
úseky apod.) nesli zpočátku těžce. 
Postupem času závodům přišli na 
chuť (tzv. obecní motoristická pouť) 
a dokonce se sami zapojovali do 
příprav a organizace (Pavel Krejčí, 
František Oulehla, Toník Brejška, 
Vlasta Kučera a další).
Jako součást některých ročníků čle-
nové autoklubu připravili sobotní 
taneční veselice v místním kultur-

ním domě – vepřové hody.
První tři ročníky 1967–69 se odjely 
v duchu tehdejšího trendu společně 
s automobily F-3 vozy Lotus – 
Hubáček, Cejnar (Dukla Praha) 
Wartburg – Husták (Jihlava), Cejnar 
(Brno) tovární Škoda-ing. Ondřejík 
a spol. Od roku 1968 až 1984 se na 
tomto okruhu pravidelně jezdily 
závody mistrovství ČSSR s jednou 
výjimkou 1982. Kromě jezdců 
1. výkonové třídy zde jezdili o body 
i jezdci přeboru Čech a moravské-
ho oblastního přeboru C. Domácí 
jezdci Vladimír Drachovský, Honza 
Stupka, Saša Deraha, Vašek Hladík 
a J. Trojan předváděli urputné sou-
boje s konkurencí, mnohdy úspěšně 
s pozicí na bedně vítězů, a tak potě-
šili spousty diváků a svých přízniv-
ců. V osmdesátých létech začal být 
okruh vzhledem k dosahovaným 
rychlostem motocyklů v některých 
místech úzký a nebezpečný, pro 
závody mistrovství republiky byly 
proto postupně zařazovány jen 
závody nižších kubatur. Největší 
návštěvy diváků byly v letech 1978-
81, kdy byl zvolen ideální termín 
pro pořádání, těsně před, nebo po 
Velké ceně v Brně. Kdo tehdy jel 
po dálnici na Grand prix do Brna, 
nemohl si nevšimnout stanového 
městečka na poli, kolem balíky 
obložené silnice směrem na Hrbov. 
Fandové z tehdejší NDR si zde pro-
dlužovali motocyklový svátek.

Mezi první vítěze MR se zapsa-
li v prvním roce 1968 Voříšek 
125 ccm, Klátil 350 ccm.
Nejúspěšnější jezdci mimo jiné: 
Bojer, Sedláček, Fendrych, Bíma, 
Fr. Štastný, Staša, Baláž, Král, Ha-
vrda, Bartůněk, Mrkývka, Franc, 
Vašíček, Srna atd. Poslední 17. roč-
ník 19. srpna 1984 vítězství ve třídě 
80 ccm Krmíček, 125 ccm Šafránek. 
V roce 1985 byl v kalendářích 
zapsán termín 21.–22. září jako 
18. ročník závodů ve Velkém Me-
ziříčí. Kvůli vojenskému leteckému 
cvičení na dálnici mezi Měřínem 
a Velkým Meziříčím (úsek dálnice 
byl vybudován jako přistávací plo-
cha o cca 2,5 km) se konat nemohl. 
Bohužel, tato nucená pauza se nako-
nec ukázala jako rozhodující. Škoda, 
bylo to v době, kdy se u nás budoval 
první autodrom a přírodní okruhy 
měly tehdy zelenou. Náš okruh byl 
velmi oblíben jezdci.
Sportovní komisaři a delegáti stře-
diska silničních závodů hodnotili 
okruh a pořadatele velice kladně, do-
konce se připravovalo a diskutovalo 
o nové studii tvaru okruhu, včetně 
spolupráce s pořadateli VC Brna.
Zakladateli této slavné motocyklové 
historie na Velkomeziříčsku jsou 
mimo jiné: Boh. Parkán, Miloš 
Lazar, Jaroslav Kaštan, Miroslav 
Láněk, Jaroslav Chytka, J. Krato-
chvílová., Josef Policar, Ota Teplý, 
J. Čtveráček, Fr. Vítek a spous-

ta členů i nečlenů AMK.
Všem jmenovaným i nejme-
novaným velké díky, zapsali 
se do historie obcí Hrbov 
a Svařenov.
Také v obci se od té doby 
pár domů zbouralo a zase 
přistavělo. V okolí poblíž 
k ř ižovatky svařenovské 
a státní silnice (u dálni-
ce) vyrostlo obří skladištní 
monstrum tak typické pro 
dnešní dobu.
Na závěr této vzpomínky ko-
ketuji s myšlenkou společně 
s několika nadšenci z míst-
ního autoklubu uspořádat 
(setkání) vzpomínkové jízdy 
v roce 2011 na této trati. To 
by snad 18. ročník tohoto 
bývalého okruhu byl jistě 
svátkem všech motocyklo-
vých jezdců, fandů a pamět-
níků.                Mirek Zezula

Foto: archiv automotoklubu

VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

o pohár starosty města
V neděli 26. 12. 2010 proběhne již 14. ročník vánočního turnaje o po-
hár starosty města v malé kopané. Zájemci nechť se přihlásí na tel. 
čísle 608 126 661 u Dana Rause. Startovné ve výši 1.000 Kč můžete 
uhradit v hotovosti v prodejně elektro, Radnická 5, Velké Meziříčí.
Pozor, omezený počet startujících.                                            Daniel Raus

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

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

Srdečně jsou zváni
všichni členové našeho sdružení.

Na stupni nejvyšším Vladimír Drachovský. 
Foto: archiv automotoklubu
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HOKEJ HOKEJ B

MOTOKROS

VOLEJBAL

STOLNÍ TENIS

HÁZENÁ

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

HHK VM – HC Brumov-Bylnice 
4:7 (3:0, 1:5, 0:2)
Branky a asistence: 7. Krča (Troš-
čák), 10. Vlašín (Molák), 12. Vlašín 
(Štěpánek), 25. Štěpánek (Šerý) 
– 24. Gergela (Mokrej), 28. Ger-
gela (Březík), 29. Peterka (Vaněk, 
Gajdošík), 31. Dalecký (Machala), 
36. Peterka (Vaněk), 42. Vaněk (Ga-
jdošík), 49. Dalecký (Machala).
Sestava HHK Velké Meziříčí: Šťou-
rač (31. Nikodým) – Rosendorfský, 
Robotka, Šerý, Bartejs, Blažek 
– Krča, Troščák, Novák – Štěpá-
nek, Molák, Vlašín – Nedoma, 
Smejkal, Burian – Janák. Sestava 
HC Brumov-Bylnice: Tuček (Vali-
gura) – Bahula, Bednařík, Hlatký, 
Březík, Chromý, Gergela, Mokrejš, 
Gajdošík, Baroň, Vaněk, Peterka, 
Dalecký, Machala, Lukáš, Pavlík. 
Rozhodčí: Boháček – Jirčík, To-
man. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 
15:48. Diváci: 190.

Výsledky šestnáctého kola: Blan-
sko – Uherský Brod 6:5 SN, Kometa 
Úvoz – Šternberk 1:8, Boskovice – 
Uherský Ostroh 4:3, Břeclav – Kro-
měříž 1:12, Velká Bíteš – Moravské 
Budějovice 1:3.

Program na tento týden:
Sobota 18. 12. 2010 HC Uherský 
Brod – HHK Velké Meziříčí, za-
čátek utkání v 17.00 (zimní stadion 
Uherský Brod)                      

 -hhk-
Krajská liga jižní Moravy 

a Zlínska
 1. HC TJ Šternberk 15 13 0 0 0 2 101:42 39
V2. HC Mor. Budějovice 14 10 1 0 1 2 70:40 33
 3. SK Minerva Boskovice 15 10 0 0 2 3 67:44 32
 4. HC Uherský Brod 15 8 2 0 1 4 69:62 29
 5. HK Kroměříž 14 7 3 0 0 4 60:30 27
 6. Hokej Uherský Ostroh 15 7 1 0 2 5 70:53 25
 7. HC Kometa Úvoz 14 8 0 0 1 5 58:50 25
 8. HC Grewis Plumlov 14 5 2 0 2 5 57:59 21
 9. Dynamiters Blansko 15 5 1 0 0 9 46:82 17
10. HC Brumov-Bylnice 14 5 0 0 1 8 51:54 16
11. HHK Velké Meziříčí 15 3 0 0 0 12 45:80 9
12. HC Sp. Velká Bíteš 15 3 0 0 0 12 35:72 9
13. HC Břeclav 15 1 0 0 0 14 39:100 3

10. kolo
Extraliga

Tech. služby VM – SK Vídeň 4:6
Šmejkal, Vítek, Pospíšil, Láznička 
– Svoboda 2, Hubený 2, Vídeňský, 
Pospíšil
HC Bory – Horní Heřmanice 9:4
Bergr 3, Uhlíř ml. 2, Dvořák 2, 
Michal, Kabelka M. – Mejzlík 2, 
Šilhan, Horký
Sanborn VM – NHÚ Balinka 
VM 6:2
Bajer F. 3, Lorenc 2, Gryč – Vacula 2
Mazánek Březka – Euro ice boys 
VM 6:4
Hladký 3, Třeštík 2, Burian Vl. – 
Malát 3, Chládek
Agromotor VM – SK Omega 
VB 3:6
Šlapal 2, Sobotka – Loup 3, Pelán 
2, Dočkal

Extraliga
 1. Agromotor VM 9 8 0 1 56:34 16
 2. Sanborn VM 9 7 0 2 68:27 14
 3. Mazánek Březka 9 6 1 2 51:31 13
 4. SK Omega VB 10 6 1 3 40:41 13
 5. HC Bory 9 5 0 4 52:31 10
 6. Technické služby VM 9 5 0 4 48:33 10
 7. SK Netín 9 3 1 5 47:35 7
 8. Euro ice boys VM 9 3 1 5 28:39 7
 9. SK Vídeň 9 3 0 6 33:58 6
10. Horní Heřmanice 9 2 0 7 35:76 4
11. NHÚ Balinka VM 9 0 0 9 19:72 0

1. liga
HC Benetice – SPL Radostín n. 
Osl. 1:4
Caha – Váša 2, Pešek, Homola
SK Afcon Kunšovec VM – HCF 
Dráhy VM 12:7
Pyrochta 5, Nováček 3, Strnad 3, 
Vidlák – Mičuda 2, Daněk, Ivančík, 
Šmída, Tomšík, Veleba
Auto Dobrovolný VM – River 
VM 12:1
Weber 7, Dohnal 3, Vondráček, 
Dobrovolný – Ondráček
SK Lavičky – SK Stránecká 
Zhoř 6:3
Polák 2, Stupka 2, Chrást, Nevěčný 
– Nevěčný, Veselý, Vlach
Farma Měřín – HC Pikárec 4:2
Motyčka, Štoček, Kocanda, Puža – 
Vařejka, Chrást

1. liga
 1. Auto Dobrovolný VM 9 9 0 0 87:20 18
 2. SK Afcon Kunšovec VM 9 8 0 1 75:31 16
 3. Farma Měřín 9 6 0 3 37:27 12
 4. River VM 9 5 1 3 31:46 11
 5. HCF Dráhy VM 9 3 2 4 36:41 8
 6. HC Benetice 9 4 0 5 25:33 8
 7. SK Lavičky 9 4 0 5 23:45 8
 8. SPL Radostín n. Osl. 9 2 2 5 23:31 6
 9. HC Tasov 9 2 2 5 21:39 6
10. SK Stránecká Zhoř 9 1 3 5 25:45 5
11. HC Pikárec 10 1 0 9 26:51 2

-vid-

Krajská jednička mužů se již mi-
nulý týden přehoupla do své druhé 
poloviny. Naši borci na půdě favo-
rita ze Žďáru neuhráli ani set, a tak 
si v souboji s posledním celkem 
tabulky nemohli dovolit zaváhat.
Domácí lavička byla hodně proříd-
lá, oproti předchozím zápasům chy-
běl Ondra Holík, který je zraněný, 
Miloš Kryštof, který rovněž není 
fi t, Petr Vašíček vedl ve stejném 
termínu volejbalové benjamínky 
na domácím turnaji, Vojta Havlíček 
se omluvil z pracovních důvodů, 
a tak muže zachraňovala dvojice 
juniorů Standa Kliment a Honza 
Kučera. Vlastní zápasy příliš vo-
lejbalové krásy nepobraly, domácí 
již v prvním setu soupeře vyprovo-
dili s pořádným přídělem a zřejmě 
i hosté z Pacova pochopili, že jim 
v Meziříčí pšenka nepokvete. Oba 
zápasy tak proběhly v poklidném 
duchu a menší bodové rozdíly pra-

menily spíše ze slabší koncentrace 
domácích. Povinné body tak zůstaly 
doma, důležitější zápasy však tepr-
ve přijdou.
Sp. VM – Sokol Želetava 3:0 
a 3:0
(8, 20, 15) a (19, 20, 15)
Sestava: Kliment, Kučera, Hybášek 
S., Vašíček R., Homola J., Trojan, 
Plachetský, Hybášek R.
Zbývající výsledek:
OA Třebíč – SK Jihlava 1:3, 3:2

Tabulka KP 1M – B
po 6. dvoukole:

1. Žďas Žďár 10 10 0 30:1 20
2. OA Třebíč 12 8 4 27:23 20
3. TJ Sp. Velké Meziříčí 12 5 7 22:22 17
4. SK Jihlava 10 5 5 19:20 15
5. Sokol Želetava 12 0 12 4:36 12
O ambicích našeho celku pro zís-
kání třetí příčky, která zajišťuje 
postup do lepší šestky, hodně 
napoví již příští týden. Kluci jedou 
do Jihlavy a pokud tam neuspějí, 
budou již prakticky bez šance.

 -kon-

S příchodem zimy se nabízí mož-
nost bilancovat uplynulou sezonu 
velkobítešského motokrosového 
týmu Mannen motorsport. Jezdci 
tohoto týmu v letošní sezoně ab-
solvovali závody mezinárodního 
mistrovství ČR juniorů, meziná-
rodního mistrovství SR juniorů, 
přeboru Moravy, krajského přeboru 
jižní Moravy a Vysočiny.
Nejúspěšnějším jezdcem letošní 
sezony byl velkomeziříčský Viktor 
Sklenář, který se pravidelně kvali-
fi kuje na mezinárodní mistrovství 
ČR juniorů a letos získal první 
body. Další oporou týmu Mannen 
motorsport byl Antonín Železný, 

jezdec mistrovství ČR juniorů. 
Dále pak Jaroslav Jurný, který byl 
letos třetí v krajském přeboru jižní 
Moravy kategorie Elite a Marek 
Štolfa, druhý muž přeboru Vysočiny 
v kategorii MX1 Hobby. Nebýt tech-
nických problémů a zranění, kterým 
se žádný tým v průběhu sezony 
nevyhne, s velikou pravděpodob-
ností by o stupně nejvyšší bojovali 
i ostatní členové tohoto týmu.
K úspěchu týmu nemalou měrou 
přispěly firmy TREDOS, s. r. o., 
I-connect Michal Hradil, Berux 
a N. MANNEN, s. r. o., bez jejichž 
podpory by tento fi nančně náročný 
sport nebylo možné provozovat.
S přáním úspěchu do nové sezony 

Petra Jurná manažerka týmu.

Vánoční turnaj ve stolním tenise o žákovského přeborníka města 
Velké Meziříčí

Havlíčkův Brod – VM 10:6
body: Klíma Petr 3/1, Řikovský 
Aleš 1/3, Klíma Tomáš 1/0, Pokorný 
Jan 0/3, Kampas Jan 0/2
čtyřhra: Klíma Petr, Řikovský 
Aleš
Chotěboř – VM 9:9
body: Klíma Tomáš 2/2, Klíma Petr 
2/2, Řikovský Aleš 2/2, Pokorný 
Jan 2/2
čtyřhra: Klíma Tomáš, Kampas 
Jan
VM B – Vojnův Městec 12:6
body: Kampas Jan 4/0, Klíma 
Tomáš 3/1, Skryja Marek 3/1, Buk 
Martin 2/2
VM C – Velká Bíteš 10:8
body: Dvořák František 4/0, Bednář 
Ivan 3/1, Kořínek Stanislav 2/2, 
Zelený David 0/4
čtyřhra: Dvořák, Kořínek
VM D – Uhřínov B 10:8
body: Vodák Petr 4/0, Zelený To-
máš 3/1, Caha Martin 1/3, Pokorný 
Petr 1/3
čtyřhra: Vodák, Zelený Tomáš
VM E – Žďár nad Sázavou H 
4:14
body: Minařík Jakub 1/3, Prachař 
Václav 1/3, Liška Patrik 1/3, Němec 
Tadeáš 1/1, Kobylka Lukáš 0/2

Dne 11. 12. se odehrály poslední 
dvě kola první půlky krajských 
přeborů. První zápas se hrál v Hav-
líčkově Brodě. Dobře připravení 
domácí nás porazili 10:6. V utkání 
se dařilo pouze Klímovi P., a to 
bohužel nestačilo k bodovému 
zisku družstva. Do stavu 4:4 jsme 
dokázali se soupeřem držet krok, 
poté domácí udeřili a dostali se do 
vedení na 7:4. To už bylo nad naše 
síly a utkání jsme prohráli. Druhý 
zápas začal v 18 hodin v Chotěboři 
a skončil ve 21.30 hodin. Se silným 
soupeřem jsme uhráli remízu 9:9. 
Pochválit nelze jednotlivce, ale celé 
družstvo. Všichni naši hráči uhráli 
po dvou bodech.
Naše rezerva přivítala hráče z Voj-
nova Městce. Zápas jsme měli 
pod kontrolou a nadále držíme 
druhé místo. C tým přivítal Bíteš 
a v nervózním utkání jsme udrželi 
těsnou výhru. V utkání dominoval 
Dvořák František. Naše déčko hrálo 
proti Uhřínovu. Povinnost vyhrát 
a zůstat v čele tabulky jsme splnili. 
Výhra se nerodila vůbec jednoduše, 
hosté podali vynikající výkon. Lví 
podíl na výhře mají Vodák Petr 
a Zelený Tomáš. Naši nejmladší 
nestačili na silný Žďár a utrpěli po 
dlouhé době porážku.              -pk-

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.

Vánoční házenkářský turnaj
spojený se setkáním bývalých a současných hráčů a hráček se uskuteč-
ní ve středu 29. prosince od 15.30 hodin ve sportovní hale za Světlou.

Ve středu 22. prosince proběhne v prostorách tělocvičny Základní 
školy Oslavická Velké Meziříčí

XIV. ročník vánoční laťky.
Spolupořadatelem této akce okresního měřítka je OR AŠSK. Soutěž 
dívek 8.45–10.00 hodin, soutěž chlapců 10.15–12.45 hodin.

Na snímku z prvního utkání dvojice Kučera (3), Hybášek (6) zastavila útok 
soupeře.                                                               Foto: Jaroslav Konečný

v pátek 17. 12. 2010 v nové tělocvičně Střední školy řemesel 
a služeb Velké Meziříčí.

Bližší informace: Petr Klíma 608 861 687, info@gfin.cz
Dvouhra pro registrované i neregistrované žáky a žákyně základ-
ních 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

8. kolo KSM Vysočiny
SK Telč – HHK VM B 2:3 (1:1, 
0:2, 1:0)
Rozhodčí: Hejduk, Karásek, Uhlíř. 
Branky: 8.Cech (Běhal, Koreš), 
58.Kubát (Šalanda T.) – 10.Navrátil 
(Invald, Tůma), 22.Hubl (Pelíšek), 
32. Barák (Navrátil). Vyloučení: 
4:12, navíc Havlík T. (T) 5 + OK 
za nesportovní chování. Využití: 
1:0. Oslabení: 0:1. Střely na branku: 
39:20. Sestava V. Meziříčí B: Šeba 
(Komínek) – Kudláček M., Pokorný 
– Peterka, Martinec – Trnka,In-
vald – Pelíšek, Kudláček J., Šoukal 
– Střecha, Hrnčíř, Hubl – Tůma, 
Barák, Navrátil
Utkání o první místo v tabulce 
začalo očekávaným náporem do-
mácího týmu, který vyústil v jejich 
první branku v 8. minutě. Hostům 
se však podařilo vyrovnat hned 
v 10. min. pohotovou střelou Na-
vrátila. Díky ní se hra vyrovnala 
a přelévala se od jedné branky 
ke druhé. Na kráse jí sice ubíralo 
vytrvalé sněžení s deštěm, ale na 
nasazení obou mužstev žádný vliv 
nemělo. První část skončila smírně 
a diváci se tedy mohli těšit na další 
vývoj dramatického zápasu.
Na začátku druhé třetiny se štěstí 
přiklonilo k hostujícímu týmu, kdy 
ve 22. minutě zakončil Hubl po 
spolupráci s Pelíškem důrazný for-
čekink. Poté se začali zviditelňovat 
rozhodčí a HHK odehrál polovinu 
třetiny v oslabení. Všechna se mu 
podařila ustát a navíc v jednom 
z nich, v polovině druhé části, 
přidal třetí gól. To se zdařil výpad 

dvojice Barák – Navrátil do sou-
peřova obranného pásma a prvně 
jmenovaný domácího gólmana 
prostřelil. Hráči Telče samozřejmě 
ještě přidali na důrazu a chtěli vý-
sledek zkorigovat. Dobře bránící 
hosté je však do vyložených šancí 
nepustili.
Závěrečná část byla o to víc vyhe-
covaná a hrálo se na obou stranách 
na ostří nože. Víckrát šli zase sedět 
hráči meziříčského béčka (opět 
celkem 5×). Domácí se však i díky 
přibývající nervozitě ani v těchto 
přesilovkách nedokázali prosadit. 
Využili až tu poslední, minutu a půl 
před koncem, kdy odvolali brankáře 
a při dvojnásobném přečíslení se 
jim podařilo protlačit puk do Še-
bovy sítě. Jejich závěrečný nápor 
však uťal svojí nedisciplinovaností 
Tomáš Havlík, který po zbytečném 
proslovu k sudímu musel zmizet ve 
sprchách.
Zápas dvou vyrovnaných soupeřů 
rozhodli neproměněné přesilovky 
domácích, ale dlužno říct, že je 
hosté i s trochou štěstí výborně 
odbránili a opět díky své bojovnosti 
uhráli se silným soupeřem cenné 
vítězství.
Ostatní výsledky 8. kola: Žirov-
nice – Ledeč n. S. 5:4; Humpolec 
B – Světlá n. S. B 3:6
1. HHK Velké Meziříčí B 8 6 0 0 2 0 37:22 18
2. SK Telč 8 5 0 0 2 1 42:25 16
3. HC Slavoj Žirovnice 8 4 1 0 2 1 45:40 15
4. HC Světlá nad Sázavou B 8 3 1 0 4 0 24:27 11
5. TJ Jiskra Humpolec B 8 2 1 0 5 0 34:43 8
6. HC Ledeč nad Sázavou 8 1 0 0 6 1 26:51 4
Příští zápas bude na ZS VM v ne-
děli 19. 12. 2010 v 16:30 hodin proti 
Žirovnici.                                  -ht-

2. liga mužů jižní Morava
Tatran Bohunice – TJ Sokol VM 
26:26 (15:11)
Úvod utkání patřil našim hráčům, 
kteří se rychle ujali vedení (1:4, 
2:5) a především střelbou z prostoru 
spojek přehrávali soupeře. Bohu-
nice přidaly na důrazu v obraně 
a vyrovnaly hru. Našim hráčům se 
přestala dařit kombinace a hluchá 
desetiminutovka znamenala vedení 
domácích 12:8. V té době ještě přišlo 
nepříjemné zranění Vojty Hrona, 
který zápas nedohrál (Vojtovi 
přejeme brzké uzdravení!) a tím 
i oslabení obrany. Bohunice tak 
vedly v poločase o čtyři góly 15:11.
Po druhý poločas si domácí udržo-
vali 3 až 5 brankové vedení, když 
hostům se nedařila na rozdíl od 
domácích střelba. Ještě v 19. minutě 
svítilo na ukazateli skóre 25:21. 
Hosté pozměnili obranu, v bráně 
se chytnul David Stoklasa a šňůrou 
pěti branek v řadě se podařilo zá-
pas otočit. V dramatické koncovce 
se ale nepodařilo takticky dohrát 
na půli soupeře a Bohunice ještě 
dokázaly sebrat míč a vteřinu před 

koncem vyrovnat. Naši hráči po 
remíze v Bohunicích tedy přezimují 
na osmém místě v tabulce se ziskem 
deseti bodů.
Sled branek: 1:4, 2:5, 5:6, 7:7, 
11:8, 14:9, 15:11, 16:12, 19:14, 21:16, 
22:19, 25:21, 25:26, 26:26. 7 m hody: 
2/1:5/2, vyloučení 4:3.
Sestava a branky: Kotík Libor, 
Stoklasa David – Večeřa Vítězslav 
(7), Fischer Radim (7/1), Konečný 
Ladislav (5), Matušík Roman (3), 
Kříbala Martin (1), Kříbala Petr (1), 
Strašák Pavel (1), Miloš Necid (1), 
Hron Vojtěch, Kříbala Pavel, Trojan 
Vítězslav, Šidlo Ladislav. Trenér 
Vaverka Vlastimil, zodpovědný 
vedoucí Vodák Petr.
Tabulka 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. HK Ivančice 11 7 1 3 303:260 15
 4. Házená Legata Hustopeče 11 5 4 2 333:308 14
 5. SK Kuřim 11 6 0 5 340:346 12
 6. Tatran Bohunice 11 4 3 4 282:285 11
 7. TJ Sokol Sokolnice 11 5 1 5 296:306 11
 8. TJ Sokol Velké Meziříčí 11 4 2 5 303:289 10
 9. Jiskra Havlíčkův Brod 10 4 2 4 242:269 10
10. Sokol II. Prostějov 11 3 1 7 293:337 7
11. TJ Sokol Telnice 11 2 2 7 311:354 6
12. TJ Sokol Juliánov 11 1 0 10 254:322 2

Foto: archiv týmu


