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Založeno roku 1919

Vážení obyvatelé 
Velkého Meziříčí, 
milí sousedé,
tichá
oslava
života,
nenápadné
a neokázalé skutky
nezištnosti, opravdová 
lidská sounáležitost . 
Takové známe Vánoce 
v našem městě a já si 
moc vážím toho, že jsme 
na opravdovost svátků 
společně nezapomněli. 
Proto přeji nám všem, 
abychom i letos prožili 
Vánoce klidné, přívětivé 
a rodinné. 

Radovan Necid, starosta

Vánoční koncert 
Geneze

Sobota 25. 12. v 15.30 hodin, 
kostel sv. Mikuláše, Velké 
Meziříčí

Slavnost koled
Pondělí 27. 12. v 19 hodin, 
koncert sborů Magna Diesis 
a Perliky v kostele sv. Mikuláše
Více strana 8

Vánoční dovolená 
v redakci 

Od 23. do 31. 12. 2010 (vyjma 
30. 12.). Příští číslo Velko-
meziříčska vyjde ve středu 
5. 1. 2011. Uzávěrka tohoto 
čísla je ve čtvrtek 30. 12. 2010 
ve 12 hodin.

Městský úřad 
je během svátků 

v provozu
Úřední hodiny na všech od-
borech Městského úřadu ve 
Velkém Meziř íčí zůstávají 
i během svátků pro veřejnost 
NEZMĚNĚNY. Výjimkou 
je pouze pátek 31. prosince 
2010, kdy je z důvodu konání 
uzávěrky a ukončení účetních 
operací otevřeno do 10 ho-
din. 

Novoroční 
ohňostroj

31. 12. 2010 o půlnoci na 
náměstí ve Velkém Meziříčí.

PF 2011
Jupiter club a redakce
Velkomeziříčska přeje všem 
svým čtenářům a inzerentům 
radostné prožití vánočních 
svátků a hodně zdraví 
a štěstí v novém roce. 

Připravily:
Simona Fňukalová a Iva Horká

Velkomeziříčští schválili 
rozpočtové provizorium
Město Velké Meziříčí vstoupí do nového roku 2011 s rozpočtovým 

provizoriem. Pro období prvního čtvrtletí roku je schválili zastupitelé 
města na svém prosincovém jednání. Základní rozpočet města nestihli 
schválit z důvodu podzimních komunálních voleb. Ty totiž probíhaly podle 
novely volebního zákona, kde je jinak stanovena lhůta na připomínky 
k výsledkům voleb, a tím je i posunut termín konání prvního ustavujícího 
zastupitelstva. Pro nedostatek času do konce roku by tedy nestihla ani 
zasedat k rozpočtu nová městská rada včetně semináře zastupitelů. „Po 
ukončení rozpočtového provizoria a schválení základního rozpočtu města 
se příjmy a výdaje uskutečněné v období provizoria vtáhnou do tohoto 
základního rozpočtu pro rok 2011,“ vysvětlila vedoucí fi nančního odboru 
městského úřadu Pavla Pólová.

Rozpočtové provizorium pro první čtvrtletí roku 2011 je navrženo 
podle očekávané skutečnosti na základě hospodaření města v roce 2010. 
Očekávané celkové příjmy pro období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 jsou ve 
výši 40 milionů 104 tisíc korun. Výdaje na stejné období pak dosahují 33 
milionů 266 tisíc korun. I v první čtvrtině roku město počítá s investice-
mi. Jedním z plánovaných projektů je realizace naučné stezky Nesměř 
a Balinské údolí, na niž město získalo v letošním roce příslib dotace 
z regionálního operačního programu. Akce by měla stát 580 tisíc korun. 
Realizována by měla být i první etapa rekonstrukce čistírny odpadních vod 
za 1 milion a 330 tisíc korun. Podíl města k dotacím na zachování a obnovu 
kulturních památek dosahuje výše 1 milionu 278 tisíc korun. Svoji činnost 
má rozběhnout i nízkoprahové centrum, které bude provozovat žďárská 
charita v objektu bývalé obnovy na Hornoměstské ulici. Ze strany města 
to vyžaduje jeho stavební úpravu za 1 milion 300 tisíc korun. 

Rozpočtové provizorium samozřejmě počítá i s částkou na činnost 
místní správy, která je ve výši 7 milionů 200 tisíc korun a s některými 
dalšími položkami.

Martina Strnadová

Česká televize (ČT) upravila 
digitální vysílač malého výkonu 
– opakovač změnila na převaděč. 
Sdělil to její tiskový mluvčí, podle 
kterého k tomu ve Velkém Mezi-
říčí – Fajtův vrch došlo v pondělí 
20. prosince. Vysílací frekvence se 
tak změnila z dosavadního 33. na 
34. kanál. Česká televize precizuje 
svou síť 1 pro digitální zemské 
vysílání multiplexu veřejné služby. 
Současně s probíhajícími analýzami 
potřebnosti a vhodnosti digitálních 
vysílačů malého výkonu v dalších 
lokalitách také reviduje provoz již 
spuštěných digitálních dokrýva-
čů. U dvou z nich nyní rozhodla 
o změně vysílací technologie. ČT 
upravila způsob digitálního zemské-

Změnili digitální opakovač na převaděč. Zlepší se kvalita vysílání
ho vysílání z dokrývačů pro Velké 
Meziříčí. „Standardně aplikovaná 
technologie digitálních opakovačů 
se v těchto dvou případech potýká 
se složitými místními podmínkami – 
vlivem mnohonásobných odrazů je 
v některých místech příjem těchto 
signálů DVB-T neuspokojivý,“ 
upřesnil Štěpán Janda z tiskového 
útvaru České televize. Ta proto roz-
hodla o změně daných digitálních 
opakovačů na převaděče a požádala 
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) 
o náhradní kmitočty. Tyto jsou již 
k dispozici, a tak televize přistoupila 
k úpravě obou digitálních vysílačů 
malého výkonu promptně ještě 
před koncem roku, aby už na Vá-
noce mohli diváci ve všech částech 

Ryba, rybka, rybička, vaří Miloš 
Štěpnička. Známé autorovo motto 
vévodí nejen jeho kuchařským kni-
hám, ale téměř každé akci, kde se 
vášnivý rybář i kuchař objeví. Jedna 
taková proběhla za nebývalého 
zájmu veřejnosti toto pondělí vpod-
večer v našem městě. Pořádal ji 
hotel Jelínkova vila v rámci předvá-
nočního vaření. Jeden z největších 

Vánoční inspirace: fi let ze sumce. V Jelínkově vile ho připravil Miloš Štěpnička

Rekonstrukce objektu Jupiter 
clubu se stala v současnosti jed-
ním z největších problémů města 
z pohledu investic. Takový závěr 
učinila Rada města v kompetenci 
valné hromady, která proběhla 
minulou středu. Radní se přímo na 
místě v Jupiter clubu přesvědčili, že 
jedna ze dvou budov, ta historická 
s číslem popisným 17, je ve velmi 
špatném stavu. Problematický je 
zejména velký sál, kde probíhají 
koncerty, plesy, divadelní předsta-
vení apod. „Kvůli špatnému podloží 
a dlouhodobě neřešeným stavebním 
problémům se vzdouvá podlaha, 
teče i do střechy. Už předchozí 
vedení města nechalo zpracovat 
studii zásadní rekonstrukce, z níž 
vyplynulo, že kompletní oprava 
této v podstatě staré sokolovny by 
stála zhruba 60 milionů korun,“ 
popisuje situaci starosta Radovan 
Necid. V minulosti sice nějaké 
opravy objektu probíhaly, ale šlo 
spíše o ty menší, které vyžaduje 
běžný provoz. Například střechu 
je nutné opravovat průběžně stále, 
neboť skrze ni do budovy zatéká, 

Budou hledat zdroj peněz
na opravu Jupiter clubu

stropy a stěny vlhnou, plesniví. Tím 
se však řeší jen lokální problém, 
nikoliv celek. Už i předchozí ve-
dení města se rekonstrukcí Jupiter 
clubu zabývalo a došlo k závěru, 
že je třeba k věci přistoupit kom-
plexně. Zásadní rekonstrukce tak 
v podstatě předpokládá kompletní 
zbourání a poté výstavbu nového 
sálu. Pouze historické průčelí bu-
dovy by zůstalo tak, jak je. „Vítám 
zájem nového vedení města o řešení 
náročné rekonstrukce velkého sálu. 
Velmi podrobně jsem je informoval 
o situaci v prostorách bývalé soko-
lovny a jsem rád, že je rozhodnuto 
pokračovat v realizaci připravené 
studie zpracované ateliérem VIK. 
Jsem si vědom, že rychlost rekon-
strukce bude závislá na fi nančních 
možnostech města. Dílčí opravy 
především střechy, podlahy atd. 
by samy o sobě byly f inančně 
velmi nákladné a jejich realizací 
bychom nedosáhli stanoveného 
cíle – moderního multifunkčního 
sálu,“ vyjádřil se ředitel Jupiter 
clubu Milan Dufek. 

(Pokračování na straně 2.)

► Specialista na rybí kuchyni Miloš 
Štěpnička, známý především z tele-
vizního pořadu Receptář, připravil 
rybí menu ze sumce v Jelínkově vile. 
Asistoval mu Milan Hotárek (vpra-
vo).                            Foto: Iva Horká

Vánoční koncert v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí 
přilákal i letos stovky diváků. Probíhal na velkém sále 
ve dvou dnech, v neděli 19. a v pondělí 20. prosince. 
Také tentokrát nabídl divákům přehlídku velkomezi-
říčských zpěváků a hudebníků. A stejně tak zdejším 
pěveckým sborům, hudebním skupinám a muzikantům 
poskytl možnost předvést svoje umění. Taková je tra-
dice. „Smyslem našeho vánočního koncertu je právě 
tohle - představit lidem, jaké máme ve městě umělecké 
zázemí. Naše město tím žije a je z čeho vybírat,“ při-
pomíná ředitel Jupiter clubu a současně režisér pořadu 
Milan Dufek. To je zcela bezpochyby pravda – dokazu-

Jupiter clubem se nesly koledy

je to dvě stě dvacet účinkujících, v drtivé většině dětí. 
Takovou uměleckou základnou ani rozsahem koncertu 
se asi nemůže pochlubit každé město.

Hned v úvodu zazpívali ti nejmenší ze všech – pě-
vecký sbor Smajlíci pod vedením Věry Havlišové. 
Název sboru je zcela namístě, neboť při jejich písnič-
kách Kapr či Ježíškovi onen úsměv nechyběl snad na 
žádné tváři v sále. Navázalo na ně Sluníčko, což jsou 
už zkušenější zpěváčci, ale přesto pořád dost malí na 
to, aby zaujali svou bezprostředností. Olga Žáková 
s Andreou Svobodovou s nimi nacvičily několik koled 
i jednu písničku ze seriálu Arabela.     (Pokr. strana 5.) 

Zpěvačky a zpěváci sboru Slunko zazpívali s červenými čepičkami na hlavách.       Foto: Martina Strnadová

odborníků na rybí kuchyni v naší 
republice, za nějž je Štěpnička po-
važován, předvedl svoji originální 
prezentaci přípravy a zpracování 
sumce velkého. Ten byl před začát-
kem ještě v kádích v suterénu vily, 
kde se ryby uchovávají živé. Pak 
následovalo servírování menu, kte-
ré se skládalo z rybího předkrmu, 
rybí polévky, speciality ze sumce 
a dezertu.  Nejprve se tedy podával 
předkrm – domácí salát z uzených 
ryb, které si pan Štěpnička vlastno-
ručně vyudil. Dodala je Jelínkova 
vila, jako ostatně všechny ryby pro 
tento večer.      

(Pokračování na straně 2.)

Velkého Meziříčí bez potíží naladit 
všechny čtyři programy ČT v digi-
tální kvalitě. Zásah na technologiích 
jmenovaných digitálních vysílačů 
ČT malého výkonu si vyžádal 
krátkou výluku vysílání. Po jejím 
skončení budou diváci přijímající 
signál těchto digitálních dokrývačů 
muset znovu naladit své přijímače. 
„U specificky řešených rozvodů 
společné televizní antény (STA) 
v bytových domech, kde eventuálně 
rozvádějí programy ČT převedené 
z DVB-T signálu na analogovou mo-
dulaci, bude nutná drobná úprava 
takového systému STA, zatímco na 
koncových přijímačích již přeladění 
nebude potřeba,“ dodal Janda.

Iva Horká



OKÉNKO RADNICE
 566 781 111

Číslo 45 22. prosince 2010 strana 2

Zprávy z jednání Rady města z 15. 12. 2010
1. Rada města souhlasila s uzavřením „Dohody o skončení nájemního 

poměru“ mezi městem a Architektonikou 3000, spol. s r. o., Brno.
2. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:

2.1./ Zdroj: 29 tis. Kč – § 2321 příspěvek SVaK Žďársko – kanalizace 
Bezděkov. Rozdělení: 29 tis. Kč – § 2212 PD na přeložky inženýr-
ských sítí spojených s prováděním oprav místních komunikací

2.2./ Zdroj: 122 tis. Kč – § 3631 veřejné osvětlení Hliniště II. Rozdělení: 
119 tis. Kč – § 3612 Hliniště II. – připojovací poplatek k distri-
buční soustavě E.ON, 3 tis. Kč – § 3612 projektová dokumentace 
Hliniště II.

2.3./ Zdroj: 66 tis. Kč – § 2321 příspěvek SVaK Žďársko – kanalizace 
Bezděkov. Rozdělení: 66 tis. Kč – § 3639 zpracování Oznámení 
o záměru a doprovodných studií na záměr Stavební úpravy TSVM 
pro recyklační a sběrný dvůr Velké Meziříčí

2.4./ Zdroj: 145 tis. Kč – § 6171 pol. 5169 výdaje místní správy. Roz-
dělení: 145 tis. Kč – § 3639 metropolitní síť

2.5./ Zdroj: 30 tis. Kč – § 4399 pol. 5194 ost. záležitosti soc. věcí 
a politiky zaměstnanosti. Rozdělení: 30 tis. Kč – § 4399 pol. 
5169 platby Technickým službám VM za zprostředkování veřejné 
služby a veřejně prospěšných prací

2.6./ Zdroj: 5 tis. Kč – § 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi. 
Rozdělení: 5 tis. Kč – § 4357 dar pro Domov sv. Josefa v Žirči, 
Oblastní charitu Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kos-
telec Účel: zkvalitnění a rozvoj péče o lidi nemocné roztroušenou 
sklerózou v Domově svatého Josefa v Žirči

2.7./ Zdroj: 50 tis. Kč – § 3319 fi nanční prostředky určené na provoz 
věže kostele sv. Mikuláše pol. 5011 – 8.400 Kč, pol. 5909 – 
41.600 Kč. Rozdělení: 50 tis. Kč – § 3319 pol. 5341 převod FP 
z hlavní na hospodářskou činnost.

3. Rada města jako zřizovatel příspěvkových organizací nepřijala nabídku 
v minulosti bezúplatně převedeného, resp. darovaného majetku pří-
spěvkové organizaci a udělila písemný souhlas s likvidací předmětného 
majetku následující příspěvkové organizaci v těchto pořizovacích 
cenách: Základní umělecká škola 42 421 Kč.
Rada města uložila tajemníkovi úřadu prověřovat stav nepotřebného 
materiálu před jeho likvidací.

4. Rada města schválila návrh odpisového plánu na rok 2010-2014 pro 
svoji příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Velké 
Meziříčí, Lhotky 42 dle přiloženého návrhu.

5. Rada města souhlasila se zapojením transferů, přijatých na účet města 
v listopadu – prosinci 2010, do rozpočtu upraveného 2010 města Velké 
Meziříčí
Částka v Kč Poskytovatel Přijetí dotace Účel
 2 462 000 obce Listopad – prosinec 2010 Vyúčtování nákladů na 

povinnou školní docház-
ku, předškolní docházku 
a provoz školních jídelen 
za leden – srpen 2010

 44 265  Min. fi nancí Listopad 2010 Na přípravu a provedení 
sčítání lidu, domů a bytů 
v roce 2011

 115 000 Min. vnitra Prosinec 2010 Prevence kr iminality 
– osvětlení ulice v blíz-
kosti dálničního sjezdu

 380 000 Min. vnitra Prosinec 2010 Prevence kr iminality 
– rozšíření městského 
kamerového a dohlíže-
cího systému

 6 575 000 MPSV Prosinec 2010 Na výplatu příspěvku na 
péči

 35 300 Kraj Vysočina Prosinec 2010 Na udržení akceschop-
nosti, věcné vybavení 
a odbornou přípravu 
JPO – Velké Meziříčí, 
Mostiště

 9 100 MPSV Prosinec 2010 Na pojistné pro osoby 
vykonávající veřejnou 
službu

 191 956 Kraj Vysočina Prosinec 2010 Prevence kriminality – 
osvětlení problémové 
ulice ve VM

 210 892 Min. financí Prosinec 2010 D o p l a te k  n a  vo l by 
do zastupitelstev obcí, 
konané 15. a 16. října 
2010

 418 497 Min. zemědělství Prosinec 2010 Č innost OLH za I I I . 
čtvrtletí 2010

6. Rada města souhlasila s odpisem pohledávek ve výši 3 130 Kč vznik-
lých v letech 2002– 2008 na úseku poplatku za komunální odpad.

7. Rada města podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady /ES/ č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících 
po železnici a silnici, rozhodla o přímém uzavření smlouvy o veřejné 
službě spočívající v provozování ostatních meziměstských linkových 
spojů pro potřeby města Velké Meziříčí se stávajícím dopravcem, 
společností ICOM transport a. s., Jiráskova 1424/78, Jihlava.
Rada města dále podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady /ES/ č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po 
železnici a silnici, rozhodla, že nezveřejní informace uvedené v článku 
7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ č. 1370/2007, 
o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, 
v Ústředním věstníku Evropské unie, neboť smlouva o veřejné službě 
spočívající v provozování ostatních meziměstských linkových spojů pro 
potřeby města Velké Meziříčí se týká poskytování méně než 50.000 
kilometrů veřejných služeb v přepravě cestujících ročně.

8. Rada města nesouhlasila s vydáním povolení k provozování loterie 
nebo jiné podobné hry prostřednictvím herního systému CLS dle 
ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, na adrese Hornoměst-
ská 350/9, Velké Meziříčí obchodní společnosti CAMPA-NET a. s., 
se sídlem 28. října 862, Ostrava, a to z důvodu nesplnění podmínek 
ustanovení § 4 odst. 2 zákona a ukládá kanceláři tajemníka ve lhůtě 
stanovené Ministerstvem fi nancí ČR odeslat písemné stanovisko 
s řádným odůvodněním.                    (Pokračování na straně 9.)

Dětské dopravní hřiště na Osla-
vické ulici ve Velkém Meziříčí bylo 
dokončeno již letos na podzim. Teď 
k němu přibylo i patnáct jízdních 
kol ve dvou velikostech, která za 
necelých čtyřicet tisíc korun zakou-
pilo město z vlastních fi nančních 
prostředků. K tomu navíc ještě 
zřídí i speciální učebnu v budově 
základní školy Oslavická. Vše bude 
sloužit povinné výuce dopravní 
výchovy žáků prvního stupně 
základních škol, a to nejen velko-
meziříčských, ale všech v rámci 
správního území našeho města. 
Výuka by se měla rozběhnout na 
jaře příštího roku a bude vedena 
odborným lektorem. Na jednání 
zastupitelstva přitom zazněl dotaz, 
proč město nenakoupilo vedle kol 
i nějaké tříkolky pro menší děti. 
„Povinná výuka dopravní výchovy 
se vztahuje až na žáky 4. ročníků 
základních škol. Děti z mateřských 
škol by se měly učit nejprve chodit 
přes přechody, poznávat barvy na 
semaforech apod. Určitě nebudou 
samy jezdit na silnici,“ vysvětluje 
Marek Švaříček, vedoucí odboru 

Na dopravní hřiště přibyla kola. 
Děti je využijí zjara

dopravy městského úřadu a dodá-
vá, že i přesto město do budoucna 
nějakou tu tříkolku či autíčko hodlá 
dokoupit také, ale spíš pro zpestření 
a určitě ne tolik jako jízdních kol.

Dětské dopravní hřiště je pro-
pojeno s běžným dětským hřištěm 
a samozřejmě je mohou využívat 
všechny děti nejen v rámci povinné 
dopravní výchovy. V souvislosti 
s tím se rozvinula na jednání za-
stupitelstva diskuze o vhodnosti 
propojení obou hřišť z hlediska 
bezpečnosti těch nejmenších dětí, 
které navštíví prolézačky a kolem 
nich budou jezdit starší děti na kole. 
„Dopravní výuka bude probíhat 
pod odborným dohledem a vede-
ním lektora, a to v dopoledních 
hodinách,“ vysvětluje zajištění bez-
pečnosti dětí Marek Švaříček. Jinak 
hlavním argumentem ve prospěch 
propojení byla zcela výrazná úspora 
fi nančních nákladů oproti výstavbě 
každého hřiště zvlášť. To znamená, 
že dopravní hřiště stálo asi desetinu 
původní ceny, přičemž na dětské 
hřiště město získalo dotaci z EU.

Martina Strnadová

Parkoviště u Kotvy bude uzavřeno
Parkoviště u obchodního domu Kotva na Novosadech ve Velkém Me-

ziříčí bude uzavřeno v termínu od 3. ledna do 18. února 2011 z důvodu 
rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu. Práce si průběžně vyžá-
dají i uzavírku průjezdu do ulice Rozkoš. Termíny fi rma Gremis oznámí 
dotčeným obyvatelům a fi rmám minimálně dva dny před zahájením výko-
pových prací. Informace podal odbor dopravy městského úřadu.   -mars-

Nové velkomeziříčské zastupi-
telstvo města zahájilo svoji činnost 
ustavujícím zasedáním 9. listopadu 
2010, kde zvolilo vedení města. 
V úterý 14. prosince se zastupitelé 
již pustili do běžné práce prvním 
jednáním v koncertním sále Jupi-
ter clubu. Sešli se v plném počtu 
třiadvaceti členů. Na programu 
měl i sedmnáct hlavních bodů 
k projednání. Schválili například 
rozpočtové provizorium města na 
období prvního čtvrtletí příštího 
roku 2011. Zabývali se i některými 
rozpočtovými opatřeními v sou-
vislosti s technickými službami 

Zastupitelé se pustili do běžné práce
města, muzeem, základními ško-
lami Oslavická, Sokolovská, Školní 
a Lhotky. Jedním z bodů programu 
bylo i stanovení výše odměn pro 
neuvolněné členy Zastupitelstva 
města na volební období 2010-2014. 
Došlo i na změny šesti obecně 
závazných vyhlášek města Velké 
Meziříčí o místních poplatcích či 
na darování obrazů muzeu a dět-
ských jízdních kol základní škole 
Oslavická v souvislosti s provozem 
dětského dopravního hř iště na 
Oslavické ulici a výukou dopravní 
výchovy.

Text a foto: Martina Strnadová

Měřínský starosta Jiří Servít
vyjmenovává

dokončené i budoucí akce
V předchozích číslech našeho týdeníku jsme zahájili malou sérii roz-

hovorů se starosty, ať již s novým starostou Velkého Meziříčí Radovanem 
Necidem (č. 41), s bývalým starostou našeho města Františkem Bradáčem 
(č. 43), dále s bývalým starostou Velké Bíteše Miroslavem Báňou (č. 44). 
V dnešním čísle přinášíme článek, který mapuje, co všechno se podařilo 
udělat či co připravuje starosta Měřína Jiří Servít, který si starostovské 
křeslo udržel.

Po Novém roce potom na stránkách našeho týdeníku představíme dva 
nové lidi na postu nejvyšším, a to starostu Velké Bíteše Milana Vlčka 
a starostku Křižanova Marii Smejkalovou

Co se v minulém období podařilo v Měříně zhotovit?
Za pomoci dotací to bylo odbahnění rybníka Nový za 11 milionů, 

dále rekonstruk-
ce tě locv ičny 
a stavba nových 
učeben za 12 mi-
lionů, výstavba 
dětského hřiště 
za 2 miliony, re-
konstrukce ka-
nalizace na ulici 
Zarybník, která 
stála 3,5 milionu 
a k tomu ještě 
rekonstrukce ko-
munikace Zaryb-
ník, což př išlo 
na 3,6 milionu 
korun. Pak také 
musím p ř ipo -
menout uložení 
rozvodu nízkého 
napětí do země 
na ulici Náměstí. 
Bez dotací to byl 
nákup Sokolov-
ny za 1,3 milionu 
korun, pak úpra-
va  s jez dovk y 
a její majetkové 
vypořádání č i 
nákup domu č. 
p. 101 s přilehlý-
mi pozemky.

Co je rozestavěno a potřebuje dokončit?
Tak především rekonstrukce kanalizace ulic Poštovní, Zahradní, Za 

Hřbitovem a část Náměstí. To si vyžádá jedenáct milionů korun. Na pro-
dloužení vodovodu a kanalizace Pustiny (hřiště) počítáme s polovinou 
milionu. Jenom projektová dokumentace kanalizace Pustina náměstí bude 
stát 150 tisíc korun, v tomto případě nám však pomůže dotace.

Rozdělanou máme kromě toho také fotovoltaickou elektrárnu na budově 
základní školy, což představuje 3,6 milionu. Na rekonstrukci veřejného 
osvětlení ulic Jihlavská, Růžová a Černická máme vyčleněno devět set tisíc 
a na územní plán Měřína a Pustiny s pomocí dotace počítáme se šesti sty 
tisíci korunami. Kromě toho nás čeká podání žádosti o výkup pozemků 
od Pozemkového fondu na Strážnici a výkupy pozemků na ulici Příční.

Na čem budete pracovat v budoucnu?
Například na rekonstrukci sokolovny, pomocí dotace na zateplení 

a výměně oken a dveří. Potom na výstavbě inženýrských sítí v lokalitě 
Balinka, na opravách komunikací a chodníků Poštovní, Zahradní a Za 
Hřbitovem. Čeká nás rekonstrukce zdravotního střediska – zateplení 
a výměna oken i dveří, ale nepochybně též rekonstrukce budovy radnice 
z dotace Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

Jmenovat mohu taky rekonstrukce kanalizace ulice Náměstí – od 
Poštovní k VM a též na ulici Na Nivech. Potřebujeme rovněž zastřešit 
a zateplit pláště mateřské školy či rekonstruovat kuchyně v základní 
i v mateřské škole. To by mělo proběhnout s částečnou dotací.

Z dotace SFŽP chceme upravit zeleň na náměstí a pláže u rybníka 
Nový.

Máme v plánu další výkupy pozemků na místní komunikaci a chod-
ník v Pustině a rovněž dokončení kanalizace v Pustině za 12,8 milionu 
korun.

Zprac.: Iva Horká

Budou hledat zdroj peněz
na opravu Jupiter clubu

(Pokračování ze strany 1.)
Podle Radovana Necida nynější 

vedení města potřebuje na tuto 
rekonstrukci sehnat nutné fi nance 
zhruba do tří let. Starosta jmenoval 
tři možnosti. První je z vnějších 
zdrojů, což ovšem podle něj není 
příliš reálné, neboť na podobný 
druh rekonstrukcí nejsou vypsány 
dotační programy. Město se tak 
hodlá spoléhat spíše na sebe. Sta-
rosta proto pověřil fi nanční odbor 
městského úřadu analýzou rozpočtu 
za účelem vyšetření alespoň části fi -
nancí potřebných pro rekonstrukci. 
Stejně tak bude hledat v kapitálo-
vých příjmech města – prodejem 
nějakého nepotřebného městského 
majetku by se také dala získat část 
peněz na tuto akci. 

Jupiter club je společností ve sto-
procentním vlastnictví města, která 

(Pokračování ze strany 1.) Po 
polévce, smetanovém rybím krému, 
přišel na řadu zlatý hřeb. „Chtěl 
jsem, aby chuť sumce zůstala při-
rozená, proto jsem vybral recept na 
přírodní fi let. K němu se dle mého 
názoru náramně hodí jednoduché 
staročeské šťouchané brambory,“ 
přiblížil menu M. Štěpnička. Ten 
nevařil sám, zdatně mu sekundovali 
kuchaři z Jelínkovy vily, zejména 
šéfkuchař Milan Hotárek, který pak 
hostům nabídl závěrečnou sladkou 
tečku, dezert s lesními plody.

Ovšem to nebylo všechno, kdo 
měl ještě chuť, mohl si přidat malou 
ochutnávku netradičních rybích 
dobrot. Ač je to k nevíře, podávala 
se dokonce rybí tlačenka i rybí 
klobásy, ale také třeba rybí škvarky 
či rybí čipsy.

Krom toho si přítomní mohli 
popovídat s protagonistou večera 
a nechat si od něho podepsat ně-
kterou jeho rybí kuchařku. Vydal 
mimo jiné Velký rybí receptář, 
Českou kuchařku či Dary moře 

Vánoční inspirace: fi let ze sumce
podle Miloše Štěpničky a další. 
„Překvapil nás zájem o toto se-
tkání, měli jsme hned vyprodáno,“ 
pochvaloval si provozní hotelu 
Bohdan Vítek. Za čtyř i chody 
rybího menu a ochutnávku ná-
vštěvník zaplatil 545 korun. Krom 
toho si pak mohl ještě prohlédnout 
Malostránský pivovar, kde se od 
roku 2004 vaří originální velko-
meziříčské pivo zvané Harrach. To 
přišlo nepochybně po všech těch 
dobrotách vhod.

A aby těch ryb nebylo málo, 
vybrali jsme pro vás, milí čtenáři, 
štědrovečerní večeři ze Štěpničko-
vy velké kuchařky, pochopitelně 
jak jinak než z ryb. Vždyť ty přeci 
patří neodmyslitelně k vánočním 
svátkům. 

Recept na polévku prácheň-
ských rybářů a rady, jak připra-
vit křupavého kapra s brambo-
rovým salátem či kaší, najdete 
na straně 3. Více na www.vel-
komeziricsko.cz a na straně 9.

 Iva Horká

vytváří kulturu ve Velkém Meziříčí 
od provozu kina, přes divadla pro 
dospělé i loutková pro děti, vydává 
noviny, pořádá výstavy, zastřešuje 
různé zájmové útvary a realizuje 
mnohé další akce. Škála jeho 
činnosti je velmi široká a pestrá. 
„Jeho roční rozpočet činí zhruba 
deset milionů korun, což jsou vý-
daje. Má zhruba šest a půl milionu 
korun příjmů. Takže město ročně 
na kulturu a provoz Jupiter clubu 
doplácí tři a půl milionu korun. 
Z toho jasně vyplývá, že Jupiter 
club není schopný si na rekonstruk-
ci vydělat sám, vlastními silami,“ 
dodává k tomu starosta Necid 
a podotýká, že hledání úspor by se 
však nemělo dotknout programové 
nabídky Jupiter clubu. Úspory je 
podle něj nutné hledat v provozních 
nákladech.         Martina Strnadová

Jiří Servít, znovuzvolený starosta Měřína. 
Foto: Iva Horká
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Štědrovečerní menu 
od Miloše Štěpničky

Polévka prácheňských rybářů
Hlavy a odřezky z kapra či jiných ryb, 200 g rybích vnitřností, 

cibule, 1,5 l vody, 60 g másla, 2 lžíce hladké mouky, mrkev, celer, 
petržel, hrst sušených hub nebo žampionů, smetana, 2 žloutky, zelená 
petrželka, celý pepř, muškátový květ, polévkové koření (nahradí je 
i libeček), sůl. 

Rybí hlavy a odřezky uvaříme s cibulí a celým pepřem (asi 30 mi-
nut). Obsah hrnce přecedíme a hlavy rozprostřeme na obrání. Vývar 
zahustíme máslovou jíškou, přidáme najemno nakrájenou veškerou 
kořenovou zeleninu, jemně pokrájíme i namočené houby. Přisolíme, 
přidáme muškátový květ a polévkové koření. Přivedeme do varu, vlo-
žíme na kousky nakrájené vnitřnosti a vaříme asi 10 minut. Přidáme 
smetanu a nakonec zjemníme polévku žloutky. Při servírování zasypeme 
zelenou petrželkou. 

Kapří řízky s bramborovým salátem nebo kaší
Nasolené řízky otřeme ubrouskem, aby na nich potom dobře držela 

strouhanka. Při obalování je vhodnější používat pivo, než mléko. Řízky 
jsou potom křehké. Tuku používáme hodně, aby řízky plavaly, nejlepší na 
smažení je samozřejmě sádlo, ve druhém případě nejraději Frito vegetol. 
„To je náš český výrobek a úplně se modlím, aby továrnu bývalí soudruzi 
taky nerozkradli,“ podotýká s obavami Štěpnička. U bramborového salátu 
doporučuje dávat do něho čerstvou uvařenou zeleninu. „Je to úplně něco 
jiného, než chuťově impotentní naložené zeleninové směsi,“ soudí kuchař 
a pokračuje, „samozřejmě den dopředu udělaný salát je nejlepší, nepře-
háníme to v něm s čerstvou cibulí, ta brzo kvasí a pak je každý nafouklý 
jako balon. Na první svátek vánoční se vůbec nevaří. Každý se pořádně 
vyspí nejméně do deseti, potom se ohřeje rybí polévka, v mikrovlnné 
troubě řízky a k tomu se podá zase salát. Chudák hospodyňka, když už 
od rána zase musí blbnout s krůtou nebo kachnou, ono je toho jídla po 
baráku snad málo?

Ještě bych se přimlouval za jednu věc. Kdo není milovníkem přepatla-
ného a sytého bramborového salátu, ať si raději udělá bramborovou kaši. 
Je nesmírně lehká, s výbornou chutí (samozřejmě že nemluvím o té hrůze 
z pytlíku) a ke kapřím řízkům se možná hodí víc. Její výroba je jednoduchá, 
ale chce to také svoje. V prvé řadě se s ní nebudeme matlat v nějakém 
robotu. Jenom jeho umytí nám dá více práce než samotná výroba kaše. 
Potřebujeme pouze obyčejné kuchyňské šťouchadlo na brambory a delší 
drátěnou metlu, co se také používá na šlehání bílků. Pro čtyřčlennou 
rodinu si dáme do většího nižšího kastrolu vařit 12–15 nakrájených 
středních brambor, osolíme a samozřejmě že do nich nebudeme sypat 
kmín. Uvařené brambory slijeme a necháme v kastrolu. Šťouchadlem je 
rozmačkáme, a teď pozor, zde se dělá největší chyba! Na toto množství 
musíme mít minimálně půl litru horkého mléka! Hospodyňky ho dávají 
zpravidla málo a ještě k tomu málo teplé. Potom je kaše pořád jak le-
pidlo, je tuhá a míchání je dřina. Takže do horkých brambor vhodíme 
několik lžic másla (ale může být i sádlo), nalijeme postupně horké mléko 
a začneme míchat. Rádo to vystříkne ven, proto je nejlepší dát kastrol 
do kuchyňského dřezu, zapřít o jednu stranu a zprvu jemně a elegantně 
kaši pořádně vymíchat. Netrvá to ani minutu. Dostatek mléka způsobí 
kyprost a lehkost kaše, je to opravdová voňavá lahůdka. Máme-li kaši 
hotovou trochu dřív, tak ji přiklopíme a pořádně zabalíme do utěrek či 
ručníků, staré hospodyňky všechno dávaly do peřin...“ 

(Zdroj: Velký rybí receptář Miloše Štěpničky) 
Více čtěte též na straně 1                                   Připravila: Iva Horká

Vánoce jsou za dveřmi. Snad 
každý už má doma nějakou tu vá-
noční výzdobu, nakoupené dárky, 
napečené cukroví, možná i kapra 
ve vaně. Při vytváření té správné 
vánoční atmosféry i překvapení 
pro své nejbližší se třeba někteří 
z vás nechali inspirovat výstavou 
Čas vánoční aneb Vánoce, Vánoce 
přicházejí, která byla k vidění ve 
velkém sále Jupiter clubu ve Velkém 
Meziříčí po tři dny minulého týdne. 
Pro potěšení všech ji i letos připra-
vily členky Českého svazu žen ve 
spolupráci s Jupiter clubem. 

Návštěvníci potěšili své oko 
krásnými výrobky z keramiky, dře-
va, proutí, vosku, papíru, látky, těs-
ta, drátů, slámy a mnohých dalších 

Vánoční výstava potěšila a inspirovala
materiálů, z nichž některé si mohli 
i zakoupit. Při prohlížení navíc na-
sbírali nápady k tomu, aby se doma 
mohli do něčeho podobného pustit 
i sami vlastníma rukama. Někteří 
vystavovatelé nabídli i praktické 
ukázky své tvorby přímo na místě, 
takže bylo čemu se přiučit – třeba 
jak nazdobit perníčky, vyrobit sví-
cen, ozdobu ze slámy nebo z papíru, 
vánoční přání či jak vymodelovat 
z hlíny lucernu. Další se zase inspi-
rovali svátečně prostřenými štěd-
rovečerními tabulemi, mezi nimiž 
nechyběla ani ta se staročeským 
menu. Vystavovatelů bylo tradičně 
mnoho od zdejších i okolních škol 
a školek, různých středisek a or-
ganizací třeba pro maminky nebo 

seniory až po zručné jednotlivce 
včetně členek místního svazu žen. 
Letos se mezi vystavovateli objevil 
i amatérský umělecký řezbář Josef 
Kejda ze Skřinářova. Pro výstavu 
zapůjčil svoje betlémy z lipového 
dřeva. Josef Kejda je vyučeným 
soustružníkem, ale dřevo je jeho 
velkým koníčkem. V minulosti 
býval i členem klubu výtvarníků 
při Jupiter clubu. Zabýval se dře-
věnými plastikami. Pak dvanáct let 
dělal starostu obce a dláto nevzal do 
ruky. Když na obci skončil, znovu 
se do vyřezávání pustil. „To bylo 
v roce 2002. Začal jsem betlémy, 
vyřezal jsem první ovečku. A fi-
gurky postupně přibývaly. Některé 
mám i ve velkém betlému v Třešti, 

či v galerii v Křižanově,“ 
popisuje Josef Kejda a do-
dává, že na velkém betlému 
pracuje po tři měsíce od 
rána do večera. A protože 
betlémů měl už dost, pustil 
se do něčeho nového – tvoří 
politickou satiru. Její ukáz-
ku mohli vidět i návštěvníci 
vánoční výstavy. Téma sice 
s Vánocemi zrovna nesou-
visí, nicméně je nadčasové, 
což dokázal i zájem ze 
strany návštěvníků. Před 
dřevěnými figurkami de-
seti největších Čechů či 
výjevem ze Silvestra 1992 
znázorňujícím rozdělení 
republiky byl neustále hlou-
ček zájemců.     

Martina Strnadová

Vánoce v oboře
Když čas se blíží vánoční
a nese lidem naději,
tak ze sněhu strom ráno ční
a větve rousá v závěji.

Srnkám je zima u jeslí,
i divočáci strádají,
vždyť hladu čas teď tu je zlý...
Dej zvěři vše, co ráda jí!

Seno a zrno, kaštany,
i jeřabiny, bukvice – 
a nebuď přitom naštvaný,
že mráz tě zebe velice.

Přisyp tam taky jablka
a pár žaludů z dubu,
ať nikdo hloupě neplká,
že „zvěř má prázdnou hubu“…

Hájovna krbem vyhřátá
svítívá světlem do noci – 
a vědí lesní zvířata,
že hajný chce jim pomoci.

Když venku zima do kostí
leze jak mlha na keře,
dá kapra dobré jakosti
si u sváteční večeře.

Když snížek padá ze šišek,
jemný jak pírka andílků,
dostaví se k nám Ježíšek
a přinese všem nadílku.

A už pan hajný s batohem
sahá po dalším ranci;
teď bere lyže za rohem –
plesejte, srnci, kanci!

Ač starý, přesto nelení –
zvěř kvituje to s díky;
tak třeba laně, jeleni,
ba i skvrnité siky.

Už sice zase chumelí
a vločky víří v tanci,
však výčet, ten je necelý –
hle, mufl oni a daňci!

V oboře zbaští z krmelce
třeba i chleba krajíc…
Kdože má bobky v prdelce
a v zubech mrkev? – Zajíc!

Když starý hajný usíná,
je láhev rumu načata.
On zítra v bytě u syna
potěší všechna vnoučata…

-vp-

K velbloudovi
přibude i tříkrálový oslík

Přípravy na Tříkrálovou sbírku 2011 jsou již v plném proudu. Dobro-
volníci z dobrovolnického centra Kambala připravili pro koledníky celého 
okresu 370 kasiček. Oproti minulému roku tak došlo k drobnému nárustu 
v celkovém počtu zapečetěných kasiček. 

Oblastní charita se opět snaží podporovat tříkrálovou tradici. „K mas-
ce velblouda, který již dva roky přináší dobrou náladu našim dárcům, 
připravujeme nového kolegu, tentokrát oslíka. Masku nám šije tradičně 
švadlena paní Květa O. ze Sněžného, která svýma zlatýma rukama dokáže 
vytvořit zvířátko, jež milují nejen děti, ale i dospělí,“ raduje se koordiná-
torka tříkrálové sbírky pro oblast bývalého okresu Žďár nad Sázavou Mgr. 
Michaela Mahlová. Novinkou jsou také ručně malované pohlednice od 
ilustrátorky Moniky Emrichové, která pohlednici dobrovolně zpracováva-
la až v daleké exotické Malajsii. Pro koledníky je připravován tříkrálový 
koncert a požehnání koledníkům v Brně v neděli 2. ledna 2011, které 
bude přenášet Česká televize od 17.30 hodin na ČT1. 

Ti, kteří chtějí podpořit tříkrálovou tradici a stát se králem – koled-
níkem, mohou kontaktovat nebo přímo vyhledat osobu, která v okolí 
tříkrálovou sbírku organizuje.

Tříkrálová sbírka roku 2010 podpořila:
přímou pomoc lidem postiženým zemětřesením na Haiti, nákup kom-

penzačních pomůcek pro pacienty domácí hospicové péče, sociální fond 
pro individuální pomoc potřebným lidem v okrese Žďár nad Sázavou, 
projekt Domova pokojného života v Nížkově – dokrytí provozních ná-
kladů, nákup rehabilitačních pomůcek pro uživatele denního stacionáře 
Nesa, přímou pomoc lidem zasaženýmh bleskovou povodní na Liberecku, 
rozvoj terénních služeb – zpřístupnění služeb dalším uživatelům charitní 
pečovatelské služby, domácí hospicové péče, humanitární pomoc pro lidi 
bez domova, dobrovolnickou službu v zařízeních Oblastní charity Žďár 
a projekt sousedské výpomoci v obcích.                                          -LŠu-

Prodejní vánoční trhy ve dvoře 
a tasovský pěvecký sbor předzna-
menaly samotný vánoční koncert 
v Tasově. Ten se konal minulou 
sobotu v tamní sokolovně po 
osmnácté hodině. Pořadatelé se 
inspirovali Babičkou Boženy Něm-
cové, v jejímž duchu se celý koncert 
nesl. Účinkující se tedy převtělili 
do babiččiných vnoučat Viléma, 
Jana, Adélky a Barunky i jiných 
postav, a tak na pódiu zazpívala 
kromě nich třeba také Viktorka či 
samotná kněžna přišla dětem pově-
dět, že jim přijedou zahrát umělci 
z rakouské Vídně. Babička svoje 
nejmenší ratolesti jistě potěšila 

dárkem, vytáhla z proutěného koše 
živá koťátka. 

V úvodu pak zvesela a roztomile 
spustily dvě akordeonistky Barbora 
Mladá s Andreou Zlámalovou. Poté 
přišly na řadu sólové zpěvačky, Te-
reza a Klára Jaseňákovy s klavírním 
doprovodem Olgy Komárkové. Svůj 
part pak rozehráli Trubači Zábřeh 
a nabídli mimo jiné skladbu Tane-
ček od Petra Vacka, Trubači vytru-
bují u kapličky či Hubertskou mši 
D dur, kterou nedávno zahráli také 
na Svatohubertské leči ve Velkém 
Meziříčí. Na neklapkové lesnice 
pak trojice muzikantů spustila také 
koledy, jako třeba Veselé vánoční 

hody či Nesem vám noviny 
a další. Po nich přišla tichá 
ukolébavka Terezy Jaseňá-
kové, která ztvárnila Vik-
torku (viz foto). Náročnější 
posluchače pak komorní 
hudbou potěšili jihlavští pe-
dagogové – jakožto umělci 
z Vídně –, houslista Josef 
Mrázek a varhaník Petr So-
botka, jenž zahrál na cemba-
lo. V jejich podání zazněla 
kromě jiného Fuga na téma 
Narodil se Kristus Pán od 
Josefa Ferdinanda Norberta 
Segera nebo skladba Con 
sueno Wolfganga Amadea 
Mozarta.

Závěr koncer tu, jenž 
probíhal bez přestávky, 
patřil sboru Magna Diesis 
s dirigentem Michalem Jan-
číkem, který nabídl směs 
vánočních písní a koled. 

Text a foto: Iva Horká

Kraj rozdělí mezi 
obce 69 milionů 
Kraj Vysočina dá v příštím roce 

na podporu obnovy venkova 69 
milionů korun, stejně jako letos. 
„Od roku 2004 jsme už na Vysoči-
ně z tohoto programu přidělili půl 
miliardy korun. U projektů obcí 
s více než třemi stovkami obyvatel 
přispíváme až polovinou nákladů, 
u nejmenších obcí to může být až 
60 procent,“ uvedl Martin Hyský, 
radní kraje Vysočina pro oblast re-
gionálního rozvoje. V letošním roce 
kraj schválil podporu 624 obcím. 

Garantovaná výše dotace je pro 
příští rok stanovena na 104.000 Kč. 
Maximální výše požadované dota-
ce bude ve výši 140.000 Kč. Tuto 
maximální částku mohou získat 
obce oceněné čestným uznáním 
v rámci soutěže Vesnice roku. Výše 
přidělené dotace bude stanovena 
na základě počtu obcí žádajících 
o dotaci. Spolufi nancování zůstane 
stejné jako v roce 2010 – obce do 
300 obyvatel budou muset doložit 
min. 40 % celkových nákladů, obce 
nad 300 obyvatel pak 50 %. Podat 
žádost mohou obce až do 1 500 
obyvatel. Žádosti o dotace mohou 
obce předkládat na úřadech přísluš-
né obce s rozšířenou působností po 
celý leden.

„V minulém roce kraj Vysočina 
přispěl nejčastěji na opravy míst-
ních komunikací (144 žádostí), na 
opravy obecních úřadů (72 žádostí) 
a kulturních zařízení (71 žádostí). 
V Blažkově díky fi nanční pomoci 
kraje Vysočina vyměnili okna v kul-
turním domě, v Lípě vybudovali 
chodníky u obecního úřadu, v Mi-
líčově opravili povrchovou kanali-
zaci, v Bobrové veřejné osvětlení 
a v Koněšíně toalety a umývárny 
v mateřské škole,“ vyjmenoval ně-
které úspěšně dokončené projekty 
Martin Hyský.

Jitka Svatošová,
KrÚ kraje Vysočina

Poznámka:
Z podmínek pro poskytnutí do-

tace připomínáme, že dotovaným 
projektem musí být pořizován nebo 
zhodnocován výlučně majetek obce. 
V majetku obce musí být i souvisejí-
cí pozemky (např. pozemky pod bu-
dovami obce, místními komunikace-
mi, pod chodníky apod.). Výjimku 
tvoří nově pozemky v majetku kraje 
Vysočina a pozemky do nichž budou 
nebo jsou uloženy inženýrské sítě 
(např. vodovod, kanalizace, kabely 
veřejného osvětlení a elektrického 
vedení). V případě realizace akce 
na pozemcích kraje bude muset 
obec doložit kopii smlouvy zaklá-
dající právo provést stavbu nebo 
smlouvy o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene – obě smlouvy 
schvaluje Rada kraje Vysočina. 
V případě, že obec zvažuje takto 
zacílený projekt a nemá smlouvy 
s krajem uzavřeny, doporučujeme 
se v této záležitosti obrátit na 
majetkový odbor Krajského úřadu 
kraje Vysočina, aby mohly být do 
konce ledna tyto smlouvy uzavřeny. 
I v roce 2011 bude platit povinnost, 
že obec musí mít zpracován jeden 
z těchto dokumentů: urbanistická 
studie nebo územní plán (v jakékoli 
fázi) nebo místní program obnovy 
vesnice.                                  -svat-

Tasovský koncert se nesl 
v duchu Babičky

Josef Kejda vystavoval svoje vyřezávané betlémy.       Foto: Martina Strnadová

KRÁSNÉ VÁNOCE 
I NOVÝ ROK

VŠEM OBYVATELŮM 
KRAJE VYSOČINA
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Apoštolská
církev

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

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

Kontakt:
Mgr. František Kameník,

e-mail: 
kamenikf@centrum.cz,

mob. 739 600 015

Vánoce „pohanů“
Televizní novináři kolem státních svátků 28. září, 28. října nebo 

17. listopadu dělají pouliční průzkum, jaký je název svátků a s kým nebo 
s čím je spojen. Velmi často neuslyší žádnou odpověď. Uvědomělejší část 
společnosti, když to slyší, tak křičí, že je to hrůza.

Televizní novináři kolem vánočních svátků dělají pouliční průzkum, 
kdo je to ten Ježíšek, který nosí dárky a s kým nebo s čím jsou Vánoce 
spojené. I v těchto průzkumech velmi často neuslyší žádnou odpověď. 
„Uvědomělejší“ křesťané, když to slyší, tak křičí: To jsou pohané. Nic 
nevědí. Hrůza. Proč vůbec slaví Vánoce.

 Za prvé: Je třeba říct, že samotné slovo pohané katolická církev už ve 
svých dokumentech nepoužívá. A kdybychom hledali v nějakých teolo-
gických slovnících význam tohoto slova, tak se dozvíme, že je opravdu 
těžko určit význam tohoto pojmu, neboť je mnohoznačný.

Za druhé: Myslím si, že mnoho lidí, kteří nesdílí křesťanskou víru, 
i když nevědomě, tak oslavují opravdu narození Pána Ježíše Krista. Už 
jenom snaha udělat někomu něco dobrého, být spolu s rodinou během 
svátků, poslechnout si nějaký vánoční koncert je vyjádřením lásky 
k člověku. Možná je to příklad anonymních křesťanů, o kterých psal 
teolog Karl Rahner.

Za třetí: Dnešní svět, který určitě potřebuje víru, a to dokonce nábo-
ženskou, musí začít od hledání duchovních hodnot. Aby někdo mohl být 
dobrým křesťanem, musí nejdřív být člověkem, který v sobě objevuje 
duchovní hodnoty. K tomu takové sváteční dny určitě pomáhají.

Všem čtenářům přeji krátce – neboť není třeba mnoha slov – pokojné 
a radostné prožití svátků Narození Páně se svými blízkými.

P. Lukasz Szendzielorz

Plán bohoslužeb od 22. 12. do 26. 12. 2010
Středa 22. 12.
 7.00 mše sv. za rodinu Stockingerovu o. L. Sz.
 9.00 pohřební mše sv. za zemřelou Marii Grecovou o. M. P.
Čtvrtek 23. 12.
 7.00 mše sv. za dobrodince Halačkovy a za živé a zemřelé
 příbuzné o. M. P.
18.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
Pátek 24. 12. Štědrý den – vigilie Narození Páně
 8.00 mše sv. za rodinu Koukalovu, Příhodovu, Brunerovu,
 za odpuštění všech hříchů a za dar zdraví, za duše
 v očistci o. L. Sz.
16.00 mše sv. z vigilie (pro děti), za zemřelou matku o. L. Sz.
24.00 mše sv. v noci za farníky o. L.Sz.
Sobota 25. 12. slavnost Narození Páně
 7.30 mše sv. za Vladimíra Kružíka a jeho manželku Miluši o. M. P.
 9.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi, za Marii Šoukalovou,
 rodiče Šoukalovy a Smejkalovy o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Františka Dočkala a rodiče Dočkalovy
 a Doležalovy  o. L. Sz.
Neděle 26. 12. svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
 7.30 mše sv. na poděkování za 50 let společného života,
 za syny a jejich rodiny o. M. P.
 9.00 mše sv. za farníky o. M. P.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi za Bedřicha Staňka,
 dvoje rodiče a za živé a zemřelé členy rodiny Staňkovy
 a Ochranovy o. M. P.
18.00 mše sv. za celou rodinu Šoukalovu, Stočkovu
 a Vokounovu o. L. Sz.
11.00 Vídeň – poutní mše sv. ke cti svaté rodiny o. L. Sz.

Farní oznámení
Po mši sv. je možné si vzít v sakristii vánoční oplátky. Lámou se při 
vánočním přání.
Ve středu od 9.00 bude návštěva nemocných. Na Štědrý den budou mše 
sv. v 8.00 a v 16.00 mše z vigilie pro děti. Půlnoční mše sv. bude ve 24.00 
hodin. Mše sv. 25. 12. a 26. 12. budou jako každou neděli 7.30; 9.00; 10.30 
pro rodiny s dětmi a 18.00 hodin. V neděli 26. 12. bude v 11.00 ve Vídni 
bude poutní mše sv. ke cti Svaté rodiny. Dne 25. 12. v 15.30 bude koncert 
skupiny Geneze. Dne 26. 12. bude v 17.00 koncert v kostele v Lavičkách. 
Plán předvánoční zpovědi najdete ve vývěsce. Děkujeme všem, kteří 
pracovali v kostele a na faře.
Vánoční sbírka bude na úhrady faktury za elektřinu v kostele.

Ohlášky pro Bory a okolí
Středa 22. 12.
17.00 Horní Bory příležitost ke svátosti smíření.
18.00 mše sv. na volný úmysl o. M. P.
Pátek 24. 12. Štědrý den – vigilie Narození Páně
22.00 Horní Bory mše sv. na volný úmysl o. M. P.
Sobota 25. 12. – slavnost Narození Páně
 9.45 Horní Bory mše sv. za Arnošta a Annu Kostečkovi,
 jejich rodiče a sourozence o. M. P.
Neděle 26. 12. – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
 9.45 Horní Bory mše sv. za rodiče Kadlecovy a syna,
 za rodiče Zikmundovy a syna o. L. Sz.

-L.Sz-

Českobratrská 
církev evangelická

25. 12.: 9 hodin – bohoslužby 
s vysluho-
váním ve-
čeře Páně

26. 12.: 9 hodin – bohoslužby
2. 1.: 9 hodin – bohoslužby,
 16.30 hodin – koncert 

(Kuspokon)
Srdečně zveme do Husova domu 
(U Světlé 24) na sváteční boho-
služby a novoroční koncert. Více: 
www.velke-mezirici.evangnet.cz

PJ

Jak ten čas letí. Je to už 15 let, co 
se kapela Stetson poprvé představi-
la na vánočním koncertu v Jupiter 
clubu ve Velkém Meziříčí. Sál byl 
i letos zaplněn věrnými fanouš-
ky a milovníky country hudby. 
V příjemné vánoční atmosféře, 
kde sál osvětlovaly jenom svíčky 
na stolech, v první koncertní části 
kapela zahrála 16 písní s vánoční 
tematikou. Sedm z nich mělo 
premiéru, jako např. Jsou svátky 
(S. Englich/Z. Borkovec), Klíč (J. 
Malík/P. Novotný), Koleda (M. 
Maxa), Nad horama vyšla hvězda 
(P. Ulrych) a další. Posluchači si 
také mohli poslechnout dvě písně 
od steel kytaristy P. Abesky Dárek 
od mámy a Vánoce se kvapem 

Vánoce se Stetsonem
blíží. Nemohl chybět ani Strom 
vánoční (P. Krejča/Z. Rytíř). Zá-
věrem koncertu již tradičně zazněla 
Grüberova Tichá noc, při které se 
na obloze roztrhla peřina a jeviště 
zasypal „sníh“. Přídavkem, který 
si posluchači vytleskali, zazně-
la premiérová píseň S. Nelsona 
a J. Rollinse s upraveným textem 
zpěvačky Vlaďky Čermákové 
Koncert vánoční. Poté byl taneční 
parket zcela zaplněn nedočkavými 
tanečníky, pro které Stetsoni hráli 
až do 2 hodin. Věřím, že všichni, 
kteří se rozhodli navzdory špatné-
mu počasí přijít do Jupiter clubu na 
tradiční vánoční posezení se Stet-
sonem, odcházeli spokojeni.

Pavel Abeska
Koncert country skupiny Stetson se konal 11. 12. 2010.

Foto: Antonín Havlát

Novoroční přípitek – Dionés
Potřebujeme na 1 porci: 3 cl Bacardi, 2 lžičky vanilkového cukru, 

2 cl čerstvé limetové šťávy, 2 cl sect rosé, 1 cl Monin liqueur (fraise des 
bois). V shakeru protřepejte všechny ingredience s ledem a přes sítko 
opatrně nalijte do sklenice. Každou sklenici pak ještě dolijte růžovým 
sektem. Ozdobit můžete podle vlastní fantazie, drink je výborný, pokud 
jej doplníte jahodovým likérem.

Novoroční vyprošťovací polévka
Potřebujeme: 1000 g uzené kýty, 2 bobkové listy, 10 kuliček pepře, 

8 kuliček nového koření, mletý pepř, sůl, ocet, naloženou červenou 
řepu.

Uzenou kýtu uvaříme s kořením doměkka. Vývar přecedíme a smí-
cháme s lákem z řepy. Dochutíme octem, cukrem, solí a pepřem. Vývar 
pijeme z hrnku horký – nesmí se už vařit, zhnědl by.

Novoroční uzené
Potřebujeme: 4–6 plátků libového uzeného masa, 300 g vypeckovaných 

a pokrájených sušených švestek, 0,05 l slivovice (nebo červeného vína), 
1 lžíce solamylu, citronová kůra, mletý pepř, drcený hřebíček, špetka 
mleté skořice, případně lžíce povidel.

Uzené povaříme a připravíme omáčku: švestky rozvaříme ve troše 
vody se slivovicí nebo vínem. Do měkkých švestek přidáme citronovou 
kůru a koření. Osolíme, přidáme povidla, zahustíme solamylem a krátce 
povaříme. Omáčkou přelijeme uzené maso, podáváme s bramborovými 
knedlíky nebo kroketami.

(Zdroj: www.recepty.cz)

Slovácký grog
Potřebujeme na 1 porci: 5 cl slivovice, 2 cl griotky, 1 kostku cukru, 

1 kolečko citronu, 5 cl vody.
Vodu svaříme s cukrem, přidáme vše ostatní, prohřejeme a podáváme.

Chuťovky v šunkovém kabátku
Potřebujeme: 14 ks sušených švestek, 28 ks mandlí, 14 plátků bagety, 

7 plátků schwarzvaldské šunky, 7 listů rukoly.
Pod horkou vodou proprané švestky necháme na sítu odkapat a pak je 

osušíme v papírové utěrce. Nařízneme je a každou naplníme 2 mandle-
mi. Plátky šunky podélně rozkrojíme a ovineme jimi naplněné švestky. 
Švestky položíme na plech vyložený papírem na pečení a pečeme v troubě 
vyhřáté na 200 °C 10 minut. Na plátky bagety položíme vždy lístek rukoly, 
přidáme rozpečenou švestku a zajistíme párátkem.

Sýrové preclíčky
Potřebujeme: 300 g hladké mouky, 15 g droždí, lžičku cukru, mléko, 

2 žloutky, sůl, 100 g tvrdého sýra, 150 g tuku, mák nebo kmín, trochu 
vejce na potření.

Droždí promícháme s cukrem, 2 lžícemi vlažného mléka a lžící mouky 
a necháme na teplém místě vykynout. Kvásek nalijeme do prosáté mouky 
se solí, přidáme žloutky, sýr, změklý tuk a mlékem zaděláme tužší těsto. 
Dobře vypracujeme, poprášíme moukou, mísu přikryjeme utěrkou a těsto 
necháme nakynout. Z těsta uděláme 2–3 válečky, nakrájíme na stejné 
kousky, vyválíme tyčinky, stočíme je v preclíky, přeložíme na vymaštěné 
plechy, necháme 10 min. kynout, potřeme vejcem, posypeme mákem 
nebo kmínem a pečeme při 220 °C.              (Zdroj: www.recepty.cz)

SILVESTR NOVÝ ROK

Vodorovně:
A. Nouzový most z prámů; vyhro-
žovat. – B. Dokonalost; německy 
„on“; slezské město. – C. Hrad 
v Českém ráji; částice hmoty; od-
větví. – D. Turci; hovorově námoř-
nictvo. – E. Reprezentační zvířátko 
na hrudi; neabsolvovat lyžování 
s kopce. – F. Dlaždička na stěně; 
XXX; americká pevnost v tehdy 
mexickém Texasu (počátek války 
USA-Mexiko v 19. stol.). – G. Sídlo 
v Rusku; mistr popravčí; hraniční 
poplatky; asijská velmoc. – H. Se-
verský paroháč; severofrancouzské 
město; kován. – I. Znovu; nová 
automobilka v Kolíně-Ovčárech; 
tekuté rozžhavené kovy. – J. SPZ 
Ústí nad Labem; forma; předpona 
naznačující opuštění nebo braní; 
evropský ostrovan. – K. Tisíc 
kilogramů; dámský klobouček; 
citoslovce překvapení rýmující 
se s velkým hadem-škrtičem. – 
L. Ruská řeka; býv. prvoligový 
fotbalista; německý neurčitý člen. 
– M. Velký kulatý podběrák; MPZ 
Polska; německá řeka (Main). – N. 
Samice kočkovité šelmy; XXX; 
hodně. – O. Německy „úhoř“; 
anglicky „Lotyšsko“; Němec od 
Drážďan. – P. Afričtí a asijští býci; 
ženské jméno. – R. Slavný rumun-
ský hudební skladatel (Gheorghe); 
hlavní město Baham. – S. XXX; 
literárně tvořit; citoslovce překot-
nosti. – T. Konta; zlatá kaplička nad 
Vltavou; Heyerdahlovo plavidlo; 
metropole Moravy. – U. Předložka; 
býv. titul „doktora politických věd“; 
textilní fi rma v Písku (výrobce dre-
sů); zkr. Akademie věd. – V. Iniciá-

ly Yvetty Vaníčkové; asijský lidový 
pěvec; rozkaz ke střelbě; zájmeno 
ukazovací.

Svisle:
1. Obzvláště malá fl étnička; pří-
rodní jev u Jaroměře. – 2. Sloven-
ská předložka; velkomoravský 
kníže; pramáti; město na SSZ od 
Olomouce. – 3. PRVNÍ ČÁST 
TAJENKY. – 4. Otec; vyčkávat; 
zn. voltampéru; polský satirik; 
severský lopatáč; ret. – 5. Oldřiška; 
zápor; popěvek; citoslovce nazna-
čující rytmus hudby; madridský 
fotbalový klub; jméno amer. hereč-
ky Crawfordové. – 6. Nevydávati 
zvuk hodin; strávit čas spaním; 
latinsky „právo“; kousek trávníku. 
– 7. Druhý den v únoru; libovolná 
věc; zkr. býv. ministerstva národní 
obrany; vraník. – 8. Cikán; pražská 
SPZ; chem. zn. hliníku; vyčinit 
(někomu); římsky 2002; vrch nad 
Bělehradem. – 9. Opření; rozkoš; 
babylónský bůh vod; Starořek; 
německy „jako“; slavný sovět-
ský špión na Západě (plukovník) 
vyměněný za pilota Powerse. 
– 10. DRUHÁ (ZÁVĚREČNÁ) 
ČÁST TAJENKY. – 11. Mužské 
jméno; mlčeti; citoslovce pochope-
ní; nasměrovat honěním. – 12. Bul-
harská studená polévka z okurek; 
náležející dravému pravěkému 
veleještěrovi.

Nápověda:
Alamo, Aty, TPCA, Aal, Latvia, 
Enescu, RSDr., Alea, akyn, Lec, 
ius, Ea, Aon, Abel, tarator.

-vp-
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Silvestrovská křížovka s tajenkou 
doplněná o tři lenochody (XXX)



kendu kdykoliv. Tel.: 774 595 902.

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.: 721 355 088, e-mail.: 
kacutovicna@seznam.cz.

■ Prodám byt 2+1 ve Velkém Me-
ziříčí, ul. Bezručova. OV. RK nevo-
lat. 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.
Pronájem
■ Pronajmu RD 7 km od VM, 
4+kk s garáží. Tel.: 604 546 758.
■ 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.
■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě. Tel.: 604 419 483.
Vyměním
■ Svařovací inventor 160 A, nový, 
v záruce, za svářečku Triodyn 
KS 250 a výše. Tel.: 606 605 738.
Daruji
■ Čarodějnické černé kotě, co 
vám bude rádo sedět za krkem. Tel.: 
736 265 061.
Různé
■ Nabízím celodenní hlídání 
dětí do 1 roku. Vhodné pro matky, 
které se potřebují vrátit do práce. 
Spolehlivost, vzdělání v oboru, 
práce a zkušenost s dětmi, příjemné 
domácí prostředí. Hlídání i na více 
než 8 hodin denně. V ceně hlídání 
je oběd pro dítě. Cena dohodou. 
Maximálně 2 děti. Pouze osobní 
setkání. Tel.: 737 949 428, e-mail: 
hlidanidetivm@seznam.cz
■ Cestujete každý den do práce 
směr VM-Měřín-Jihlava (Hruško-
vé Dvory) a zpět? Máte volné místo 
v autě? Za příspěvek na dopravu se 
s vámi ráda svezu. V případě zájmu 
pište sms nebo volejte: 732 867 163.
■ Postarám se o zanedbanou za-
hradu za možnost pěstovat léčivé 
byliny a zeleninu. Tel.: 737 192 593.
■ Cestujete ve všední dny do 
Jihlavy z VM nebo Měřína s pří-
jezdem do Jihlavy cca v 6 hodin? 
Ráda přispěji na benzín za odvoz. 
Tel.: 602 451 676.
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Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

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.

Prodám
■ Renault Thalia 1,4 i, 55 kW, r. v. 
2001, najeto 146.000 km, stříbrná 
metalíza, 2× airbag, el. ovládání 
oken a zrcátek, litá kola, nové zim-
ní pneu, autorádio, centrál na DO, 
posilovač řízení, zámek řadicí páky, 
po výměně oleje, udržovaný a ga-
rážovaný vůz. Eko daň zaplacená. 
Cena 55.000 Kč. Tel.: 777 321 877.
■ Štěňata dvouměsíční, psi, čis-
tokrevného německého ovčáka 
bez PP. Očkovaná, odčervená, 
k odběru ihned. Cena 2.000 Kč. Zn. 
Rex – jen do dobrých rukou! Tel.: 
608 666 950.
■ Železné zábradlí z dílu, délka 
8 m. Dále prodám pracovní stůl se 
svěrákem, železný. Prodluž. kabel 
na cívce – 50 m, 220V. Cena doho-
dou. Tel.: 739 083 414.
■ Litinový kotel na zemní plyn 
Viadrus G25, 12,5 kW, r. v. 1993. 
funkční, cena 3.000 Kč. Dále litino-
vý kotel na zemní plyn Viadrus G25, 
18,75 kW, r. v.1993 – oprava nutná, 
cena 1.000 Kč. Tel.: 777 248 196 VM.
■ Škodu Felicii kombi 1,3, nová 
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.
■ Černý rozkládací stůl, dřevěný 
z masivu, se šesti židlemi, na kte-
rých 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.
■ 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. Dohoda jistá. Tel.: 
605 338 268.
■  Spodní frézku s vozíkem 
a stolní soustruh na dřevo. Tel.: 
604 171 964.
■ Zimní pneumatiky 225/45 R 
17. Cena 500 Kč/ks. Použité krátce. 
Tel.: 566 547 263.
■ Včelí med – kvalitní, květový, 
pastovaný a medovicový. Volejte 
večer. Tel.: 566 544 003.
■ Stolek na počítač. Cena doho-
dou. Tel.: 777 172 814.
■ Stavební vrátek, cena dohodou. 
Tel.: 608 401 132.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
Koupím
■  P a l i v o v é  d ř e v o .  Te l . : 
736 265 061.
■ 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.
Nemovitosti
■ Prodám byt ve Velkém Meziří-
čí 3+1, OV, balkon, možnost koupě 
i garáže. Udržovaný, RK nevolat. 
Tel.: 725 695 624.
■ Prodám byt 3+1 po rekon-
strukci ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
604 691 775.
■ Prodáme krásný byt 1+1 včet-
ně zařízení ve Velkém Meziříčí. 
Byt je po celkové rekonstrukci. 
Volejte prosím po 18. hodině, o ví-

Uzená krkovice s kostí 1 kg  89,90
Veka krájená balená 360 g  12,90
Castellino bianco 1 litr   49,90
Šunka od kosti 1 kg 129,90
Od 20. 12. do 31. 12. 2010

Zveme vás
k vánočním nákupům

Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail:

vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz
Telefon: 566 782 009

Jupiter clubem se nesly koledy

Děkujeme za vaši přízeň 
v roce 2010
a těšíme se na nová setkání 
v roce 2011
u nás v Budišově.

Zahradní centrum v Budišově – 
ing. Ladislav Molnár

(Pokračování ze strany 1.) Oba sbory doprovodili Luboš Polášek, Aleš 
Pažourek a Lea Fučíková. Opět o něco větší děti se představily v pěvec-
kém sboru Slunko, který vede Jana Urbanová. S červenými čepičkami na 
hlavách zazpívaly také italskou koledu, anglickou či českou lidovou, ale 
také moravský nápěv Panna na oslu jede s textem Jaromíra Nohavici. O hu-
dební doprovod se postarala Barbora Rösslerová spolu s fl étnovým a žes-
ťovým souborem základní umělecké školy vedeným Josefem Vaňharou. 
První polovinu koncertu zakončil pěvecký sbor Harmonie pod vedením 
Olgy Komárkové a Andrey Svobodové. Ti sáhli po skladbách Hradišťanu, 
Spirituál kvintetu, přidali i jednu muzikálovou Tam za tou duhou.

Po přestávce zahájilo program 6 tet vedených Olgou Komárkovou. Jejich 
písničky od sourozenců Ulrychových – Píseň o domově, Aleluja Kyrie 
či Šumaři – , Hradišťanu i jednu vlastní Kamínky hudebně doprovodili 
Luboš Polášek s Alešem Pažourkem. A jako vždy, na závěr nastoupilo to 
největší hudební těleso – orchestr s pěveckým sborem základní umělecké 
školy. Pod taktovkou Martina Karáska se předvedly písní Te deum lauda-
mus a poté známými koledami Tichá noc, Nesem vám noviny, Chtíc, aby 
spal a Narodil se Kristus Pán. Celým koncertem diváky provedla slovem 
i zpěvem dvojice Vlaďka Čermáková a Vojta Sklenář, kteří prokládali 
jednotlivá čísla písničkami z pohádek.

Jak již bylo řečeno, výběr účinkujících proběhl podle tradičního scé-
náře. Ale jedno překvapení pořadatelé divákům také uchystali, a to po-
měrně radikální změnu. Koncert byl totiž naruby. Diváci usedli na jeviště 
a umělci zase vystoupili v hledišti, kde fi rma RentalPro postavila další 
pódium. „Chtěli jsme naše velkomeziříčské publikum malinko překvapit, 
ale především jsme se snažili splnit požadavky účinkujících. Dětské sbory 
v minulosti vystupující na stupních před jevištěm nebylo ze zadních řad 
moc vidět. Navíc dobře nazvučit širokou plejádu zpěváků a hudebníků 
bylo již nad rámec možností Jupiter clubu. Myslím si, že všechny tyto 
radikální změny podpořily zajímavá vystoupení účinkujících. S průbě-
hem obou koncertů jsem spokojen.“ vysvětluje Milan Dufek, který však 
připouští i některá negativa třeba v podobě nezvyklého přístupu do sálu. 
A jak už to tak bývá, někomu se novinka líbila, někomu možná ne. Ale to 
jsou technické detaily. Podstatné na celém vánočním koncertu byly zpěv 
a hudba všech účinkujících, kteří se spolu s organizátory poctivě snažili 
návštěvníky potěšit, naladit, zklidnit. Což se jim jistě podařilo.

„Poděkování si zaslouží nejen všichni účinkující, jejich vedoucí, rodi-
če, ale také pracovníci Jupiter clubu, kteří zajišťovali organizaci i chod 
zázemí v prostorách výstavního a koncertního sálu, mimo dosah diváků. 
Videoprojekci připravil Jiří Michlíček, texty namluvil Petr Kříž. Koncert 
podpořily fi rmy POEX i McDonald´s. Největší dík patří našim partnerům 
z RentalPro pod vedením Romana Zezuly,“ uzavřel Milan Dufek.

Martina Strnadová

V neděli 12. 12. 2010 se v Kato-
lickém domě uskutečnilo další fi -
nále Křižanovského kapra. Progra-
mem provázel člen ochotnického 
divadla a student JAMU Bc. Mi-
roslav Sýkora. V porotě zasedali 
starostka městyse Křižanov Marie 
Smejkalová, za Radu rodičů pak 
místostarostka Jiřina Sýkorová, za 
ZŠ ředitelka Mgr. Daniela Širhalo-
vá, za Sdružení rodičů ing. Marce-
la Šiborová a za spolek Katolického 
domu Mgr. Lenka Kamanová. 
Samotnou soutěž zpestřila jako 
každoročně kapela Šafářanka 
z ÚSP Křižanov. O mezivstupy 
mezi jednotlivými kategoriemi 

Křižanovský kapr
se postarali členové kytarového, 
pěveckého a pohybového kroužku. 
Hlavní ceny – poukázku na vá-
nočního kapra darovalo Rybářství 
Velké Meziříčí a. s., knižní odměny 
Sdružení rodičů. Poděkování patří 
soutěžícím, vyučujícím, všem, kte-
ří se na zdárném průběhu soutěže 
podíleli. Ale i vám všem, kteří 
jste si v uspěchané předvánoční 
době udělali čas a přišli povzbudit 
soutěžící. Všichni návštěvníci 
dostali perníkové kapříky, které 
napekli a nazdobili žáci základní 
školy.

Za ZŠ a MŠ Křižanov
D. Širhalová

Moderátoři vánočního koncertu – Vlaďka Čermáková a Vojtěch Sklenář. 
Foto: Martina Strnadová

Více fotografi í z vánočního koncertu i vánoční výstavy v Jupiter clubu na-
jdete ve fotogalerii týdeníku Velkomeziříčsko na www.velkomeziricsko.cz

Pokladnička u vstupu na vánoční výstavu.    Foto: Martina Strnadová

Vánoční koncert – pěvecký sbor a orchestr ZUŠ. Foto: Martina Strnadová

Uvnitř vánoční výstava a za okny vánoční trhy. Foto: Martina Strnadová

Vánoční koncert – pěvecký sbor Smajlíci.        Foto: Martina Strnadová
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Velkomeziříčsko v pdf
Využijte nabídky předplatného Velkomeziříčska v pdf a zašlete požadavek 
do redakce (velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz), kde bude vyřízen. 
Noviny vám zašleme na vaši e-mailovou adresu. Cena je 6 Kč, navíc s ba-
revnou obálkou                                                                                              -red-

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.

vám přeje

Velké Meziříčí, a. s.

Velké Meziříčí, a. s.

Zboží výhradně v prodejně RACIO, ul. Novosady 32, Velké Meziříčí.
Platnost akce od 22. do 31. 12. 2010

 – Dagmar Pospíšilová ve spolupráci s fi rmou

nabízí předvánoční prodej svých výrobků za AKČNÍ CENY
Rozinky 100 g  5,50 Kč
Pistácie pr. sol. volně 100 g 18,40 Kč
Kešu pr. sol. volně 100 g 16,10 Kč

Přejeme všem 
svým spolupracovníkům

a zaměstnancům
příjemné prožití 

vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěch 

v roce 2011.

fi rma AQUEKO

Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem.  
(Carlo Carretto)

Ať vánoční svátky a nadcházející nový rok
jen radost, láska a štěstí naplní!
Jménem všech pracovníků Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Ing. Jana Zelená, ředitelka

Všem stálým zákazníkům,
stejně tak i všem občanům

Velkého Meziříčí a okolí
přejeme krásné prožití Vánoc

a šťastný nový rok 2011.

Všem stálým zákazníkům,
stejně tak i všem občanům

Velkého Meziříčí a okolí
přejeme krásné prožití Vánoc

a šťastný nový rok 2011.

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 2
011

F 201
Vánoční dárek od týdeníku Velkomeziříčsko

Šťastné a pokojné 
svátky vánoční 

a mnoho zdraví do nového roku 
přeje nejen svým pacientům, 

ale i všem ostatním lidem dobré vůle 
kolektiv Nemocnice sv. Zdislavy, a. s., Mostiště

Ing. ZDENĚK AMBROŽ – PROJEKTSERVIS
oceňování nemovitostí, projekty staveb, energetické výpočty

ing. Z. Ambrož – autorizovaný inženýr, soudní znalec, energetický expert
Velké Meziříčí, Nad Gymnáziem 40 – tel. 737 558 779 (566 522 309)

si vám dovolují nabídnout AKČNÍ CENY následujících výrobků

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

Mandle praž. sol. 100 g 16 Kč
Kukuřice pr. sol. 200 g  8,90 Kč
Pistácie pr. sol. 300 g 63 Kč

Platnost akce od 22. do 31. 12. 2010

Jupiter club, s. r. o.,
Velké Meziříčí, Náměstí 17
nabízí
k pronájmům
následující 
prostory:
salonek, malou a velkou učeb-
nu, koncertní sál, kinosál, ma-
lou scénu – loutkové divadlo, 
velký sál.
Více na www.jupiterclub.cz nebo 
na tel.: 566 782 005 p. Čech, e-mail: 
pronajem@jupiterclub.cz

Zpracuji účetnictví –
daň. evidenci, daň. přiznání, 

přehledy pro zdravotní 
a soc. pojištění.

Tel.: 566 523 518, 776 330 209.

děkují všem
zákazníkům

a přejí jim hodně štěstí
do nového roku 2011.

Značková prodejna českého 
výrobce kalhot Křižanov 
s 20letou českou tradicí

děkuje
všem svým zákazníkům 
a obchodním přátelům
za spolupráci
v uplynulém roce.
Do nového roku
vám přejeme
hodně zdraví
a spokojenosti.

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

Firma

děkujeme všem
svým zákazníkům
za důvěru
a spolupráci
v uplynulém roce,
dále vám přejeme
krásné prožití
vánočních svátků
a hodně štěstí v novém roce.

Wellness studio Eva Horká
Bezděkov 44, Velké Meziříčí

-kosmetické, masérské služby-

přeje všem svým novým 
i budoucím zákazníkům 

krásné prožití Vánoc 
a hodně zdraví

a spokojenosti v roce 2011.

na saunu, masáže.
Dům zdraví Velké Meziříčí.

Tel.: 728 382 202.

přijme 

obchodního
zástupce

pro prodej
dopravní techniky.

Tel.: 776 115 776
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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 – LEDEN 2011

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřání

Vzpomínky

Poděkování

Poděkování

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-

Dne 31. 12. 2010 oslaví své naroze-
niny velice známá útočící kobra 
Soňa Štosková.
Přejeme jí do padesátky ještě nějaké 
hezké sexy zážitky a po nich jen 
vzpomínky.

Oči se mlží a srdce bolí,
vzpomínky se stále vracejí.
Byl jsi sluncem našich dní,
Tvá slova nám moc scházejí. 
Dne 21. prosince 2010 jsme vzpo-
mněli 8. výročí náhlého úmrtí 
našeho milovaného syna, bratra 
a kamaráda, pana
Zdeňka Požára
z Rudy. 
Dne 12. listopadu by se dožil 36 roků. 
S láskou vzpomíná rodina a přátelé.

Tvá hvězda nezhasla,
jen zmírnila svůj svit.
Dokud nás paměť nezradí,
budeš v ní věčně žít.
Dne 21. prosince jsme si připomněli den, 
kdy tragicky zahynul náš kamarád
Zdeněk Požár
z Rudy.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Kamarádi z Rudy

Domov je prázdný, vzpomínky 
v něm.
Chybíš nám tatínku, chybíš nám všem.
Na hrob Ti květiny se slzami kla-
deme,
že nikdy na Tebe nezapomeneme.
Dnes, 22. 12. 2010, tomu jsou 
2 roky, co od nás odešel náš milo-
vaný manžel a tatínek, pan
Svatopluk Šturma. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnuj-
te mu tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná manželka,
syn Svaťa a dcera Veronika.

Dne 1. 1. 2011 tomu bude rok, kdy 
náhle odešel můj manžel
Antonín Vávra.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte 
se mnou na něj.

Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka Jiřina.

Vánoční poděkování
Šťastná srdce našich klientů vyjadřují upřímné poděkování všem, kteří na-
dělili vánoční radost pod stromeček naděje a lásky do příštího života. 
Jménem DS Březejc děkujeme za velkorysou pomoc Jupiter clubu, s. r. o., 

Velké Meziříčí, rodině 
Podstatzkých-Lichten-
stein, Uzenářství Milan 
Sláma Velká Bíteš, fi rmě 
Agados, s. r. o., Velké 
Meziříčí a mediálnímu 
partnerovi týdeníku Vel-
komeziříčsko. 

Miroslav Štěpánek, DS 
Březejc

Poděkování a upřímné přání
paní ředitelce Hublové 
Děkujeme Ti, Jitko, za to, že jsi tak báječnou ředitelkou 
naší školičky. Máme Tě moc rády, a proto Ti přejeme 
zasloužený klid a pohodu o Vánocích a do roku 2011 
zdraví, hodné žáky a úsměv na líci.

Tvůj pedagogický sbor ZŠ a MŠ Mostiště

Poděkování za návštěvu sv. Mikuláše
Tak jako každoročně přijel do nemocnice v Mostištích, v sobotu 4. prosin-
ce, sv. Mikuláš a krásný bílý anděl. Kolik radosti a potěšení přinesl našim 
pacientům, kteří jsou mnohdy osamoceni nebo prožívají těžké životní 
chvíle, si dovede představit jen ten, kdo tuto situaci sám prožil.
Poděkování patří Řádu rytířů Kristových, kteří se o radostné prožitky 
adventních dnů zasloužili.
Děkujeme i dětem a učitelkám ze Základní školy v Mostištích, za 
krásná vánoční přáníčka pro všechny pacienty, a také pracovníkům 
stravovacího provozu nemocnice, kteří s láskou připravili miku-
lášské a vánoční balíčky.               Vedení Nemocnice sv. Zdislavy

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. Poté, 
co se přehnal celým světem, proměnil Zemi v místo z nočních můr, kde 
rapidně se vyvíjející zombies nahánějí poslední zbytky přežívajících 
lidí. 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
Mimořádný předprodej vstupenek!
Prodej vstupenek bude probíhat v týdnu od úterý 4. 1.  do pátku 7. 1. 
každý den v kanceláři na program. oddělení JC od 8 do 16 hodin – 
pouze přímý prodej (rezervace pouze v případě zamluvení a vyzvednutí 
vstupenek do pátku 7. 1.) Zbylé vstupenky budou vždy v prodeji hodinu 
před daným fi lmovým představením
Pátek 7. 1., sobota 8. 1. v 19.30 hodin
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana na motivy  stejnojmenné knihy 
Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, 
lásek a rodičů. Vypráví o tom zvláštním životním období, kdy dětství 
zvolna přechází v dospělost, a tahle cesta v každé době vede skrz bourání 
konformismu a rodičovských ideálů, revoltu vůči společnosti, hledání 
a nalézání sebeúcty. Tehdy stejně jako dnes… Hrají: L. Kovář, M. Vrba, 
J. Šárka, J. Vlček, A. Geislerová, M. Myšička, M. Taclík, K. Liška-Bo-
ková, M. Sidonová, J. Šulcová, J. Dulava, Jiří Macháček, Václav Kopta, 
Tragikomedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 78, 80 Kč 137 minut

Zubní pohotovost
Pátek 24. 12. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice nad 
Pernštejnem, tel.: 566 552 444. Sobota 25. 12. MUDr. Ivo Chytrý, Li-
bušina 174, Svratka, tel.: 732 642 160. Neděle 26. 12. MUDr. Dagmar 
Chytrá, Tyršova 855, Nové Město na Moravě, tel.: 739 093 334. Sobota 
1. 1. 2011 MUDr. Zdeňka Janoušková, Záviškova 1, Velké Meziříčí, tel.: 
603 206 336. Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefo-
nicky ověřit, zda nebyly služby prohozeny.     Zdroj: http://www.nnm.cz

Starší majitel rybí restaurace 
v New Yorku se po sedm-
advacetiletém spořádaném 
manželství odhodlá k první 
nevěře. Má pocit, že vlast-

ně 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 jmé-
no zítra objevilo v rubrice úmrtí!“ Do bytu své stařičké maminky si 
postupně pozve tři různé typy žen a dostává se s nimi do neuvěřitel-
ně 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 pro-
mlouvá jednoduchou a hu-
mornou cestou o vážných 
vztazích mezi mužem a že-
nou. 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. Občas 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… Jednoho večera se ozve 
zaklepání na dveře. Jakýsi muž 
hledá paní Boučkovou. Jako zá-

minku 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 po-
sléze 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 naději. 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

Máte chuť revoltovat proti 
zavedeným manželským ste-
reotypům a vymést ze svého 
života nudu? Manželé Sansi-
euovi 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
Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 290 Kč, 
tel.: 566 782 004 (001) nebo program. oddělení JC.
Změna programu vyhrazena!                                                              -zh-

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2011

Květen 2011 v 19.30 hodin
Studio DVA

Kdo ho znal, vzpomene,
kdo ho měl rád, nezapomene!
Dne 21. 12. jsme vzpomněli 10. vý-
ročí, kdy nás opustil pan
Antonín Střecha
ze Lhotek.

Stále vzpomíná sestra s rodinou.

Vánoční večer plný splněných přání
Vánoční čas spolu s Ježíškem zavítali i do Dětského střediska Březejc. 
A my jsme díky vám, kteří si přišli vybrat přáníčko z vánočního stromu 
a splnili tak všechna skromná přání dětí, mohli tyto dárky předat a prožít 
tak krásný vánoční večer, který pro děti připravili pracovníci Dětského 
střediska Březejc.
Nejprve jsme si všichni společně u rozsvíceného a krásně nazdobeného 
stromečku zazpívali několik vánočních písní, pak následovala výtečná 
štědrovečerní večeře, po které se začaly rozdávat dárečky. Právě ty dětem 
rozzářily oči, přivedly na tvář úsměvy a hlavně vyvolaly velikou radost. 
I my jsme dostali od dětí krásně ručně vyrobená přáníčka, rybičku z pedi-
gu a stromeček. Vrcholem večera byla diskotéka, kde se všichni „pořádně 
obuli do svých tanečních střevíců“ a ovládli parket. Tak probíhala vánoční 
besídka v Březejci a my děkujeme, že jsme mohli být u toho. Bylo nám 
s vámi nádherně.                                                          Hana a Miloš, JC

Duben 2011 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

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

Chtěla bych poděkovat své sousedce Evičce za všechno, co pro mě udělala. 
Evo, děkuji, jsem Tvůj velký dlužník. 

Liba

Pátek 18. února 2011 v 19.30 hodin
Agentura Hanzlíček

Foto: archiv DS Březejc
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VÝSTAVYAKCE JUPITER CLUBU

neděle 26. 12. Studenec

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)

Geneze ve spolupráci s Jupiter clubem, s. r. o., Velké Meziříčí
vás zve na

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

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

► Ronov
26. 12. ve 14 hodin u kaple sv. An-
tonína

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

Středa 29. prosince 2010
od 20 h na velkém sále JC.
Hraje: DJ BOND

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

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

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.

Dětský chrámový sbor z Netína
vás srdečně zve na

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

Štěpánská koledaŠtěpánská koleda
pořad národopisného souboru Bítešan pořad národopisného souboru Bítešan 

sestavený z lidových písní a zvyků doby sestavený z lidových písní a zvyků doby 
vánoční.vánoční.

Kostel sv. Jana KřtiteleKostel sv. Jana Křtitele
ve Velké Bíteši,ve Velké Bíteši,

neděle 26. prosince 2010neděle 26. prosince 2010
v 15 hodinv 15 hodin..

29. 12. Lhotky
Předsilvestrovská zábava 

s kapelou

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 8. a 22. ledna 2011 
od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

(Tři sněhuláci, Zvířátka a mráz,
Diamantová sekera)
Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč.
Rezervace vstupenek na tel. 566 782 004 (005) nebo na program. oddělení 
JC a je nutné vyzvednout je do pátku před termínem loutkového divadla. 
Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) nejpozději do 14.45 
hodin. Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.

Od zlaté neděle se kulturní 
dům v Rudě převlékl do vánočně 
laděného slavnostního hávu. Od 
19. prosince zde probíhá výstava, 
na které si mohou návštěvníci 
prohlédnout vánoční betlémy, 
ale i jiné výrobky s vánoční 
tematikou. 

Za zvuku vánočních koled, 
vůně chvojí a a při svařáku či 
horké medovině si můžete prohlédnout na 53 vystřihovaných malova-
ných betlémů Ludvíka Lorence a 10 vyřezávaných betlémů Josefa Kejdy 
ze Skřinářova. Dále jsou vystaveny vánoční vazby, vyšívané ubrusy 
a keramika. Děti ze Základní školy Ruda také přispěly nemalou měrou 
svými výrobky a výkresy.

Výstava pokračuje 26. prosince 2010 od 10 do 14 hodin, dále 28. pro-
since 2010 od 13 do 17 hodin a také 9. ledna 2011 od 10 do 14 hodin vždy 
v kulturním domě v Rudě.

Vánoční výstava

Foto: K. Dvořák

Přátelé Holého vrchu Jívoví a OÚ Jívoví vás srdečně zvou na
13. ročník Novoročního výstupu.

Sraz u kulturního domu ve 12 hodin.

Křesťanská hudební skupina

si vás dovoluje pozvat na koncert
29. 12. 2010 v 18 hodin

Osová Bítýška, kostel sv. Jakuba Staršího
Jaromír Klusák – el. kytara, zpěv, Ivan Máčka – akustická 
kytara, zpěv, Jana Mašková – housle, zpěv, Tereza Přikry-
lová – zpěv, Jiří Mašek – bicí, Jana Přikrylová – klávesy, 
Marta Dvořáčková – violoncello, Tomáš Kříž – baskytara

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody
ve Velkém Meziříčí přeje všem svým členům, partnerům
a spolupracovníkům radostné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a pracovních úspěchů i osobní pohody
v novém roce. 

PhDr. Arne Němec, předseda ZO ČSOP

pondělí 27. 12. 2010 v 19 hodin
v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

skladby B. Brittena, L. Fišera a M. Jančíka, diriguje Michal Jančík
Vstupné: dospělí 90 Kč, děti, studenti, důchodci 50 Kč. Mediálním 
partnerem koncertu je týdeník Velkomeziříčsko. Koncert se koná 

ve spolupráci s Jupiter clubem. 

Požehnané a radostné vánoční svátky 
přeje farní společnství u sv. Mikuláše.

Velké Meziříčí 2. 1. 2011
u kostela sv. Mikuláše ve 14 hodin

24. 12. 2010 u kostela v 10 hodin a 20.30 hodin
Divadelní a hudební zpracování klasického příběhu

o narození Krista
Letos bude připravena mobilní tribuna pro 1000  lidí, největší 
živý betlém na Vysočině, více než 40 účinkujících, živá muzika, 
7. ročník s tradicí od r. 2003, živá zvířata (velboud, kůň, osel, 
ovce, pes), občerstvení zdarma – teplý čaj, svařené víno a něco 

sladkého pro děti. Vstup zdarma.
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ŠACHY

HÁZENÁ

Páté kolo soutěží družstev bylo pro 
obě velkomeziříčské sestavy mimo-
řádně smolné. Naši sice hráli velmi 
dobře, jenomže jim to bohužel 
bylo houby platné a nakonec užuž 
se slibně rýsující body poztráceli. 
Sami jsou si ovšem na vině; a pří-
činou byla jejich stěží uvěřitelná 
hloupost, se samotným průběhem 
partií až tak úplně a přímo nesou-
visející…

Krajský přebor
Sokol Bedř ichov/Jihlava B – 
Spartak VM A 4,5:3,5
Body hostů Bárta a Čtveráček po 
1 – Janák Jos., Mgr. Mejzlík a Jan 
po 0,5 – Kopr, ing. Nedoma (C) 
a Paul 0 b.
Rozhodčí utkání, jímž zpravidla 
bývá hrající či nehrající kapitán do-
mácích, využil striktního výkladu 
platných pravidel, která mimo jiné 
říkají, že při partiích musejí mít 
hráči vypnuté mobily. Zatímco to 
všichni chápou tak, že telefon nesmí 
zazvonit nebo zapípat, aby nerušil 
ostatní kolem, jihlavský samosoud-
ce potrestal našeho kapitána kontu-
mací jeho duelu jen za to, že nakrát-
ko svůj mobil zapnul, a to aby se na 
displeji podíval, kolik že je právě 

hodin. Při šachovém zápase KP je 
totiž sice přítomno devět velkých 
(dvoj)hodin, ale čas na nich je ryze 
autonomní a nemá s tím reálným 
vnějším pranic společného. Pravi-
dla tedy sice zvítězila a rozhodla 
o konečné podobě výsledku, ale na 
druhou stranu šlo o mimořádnou 
trapnost. Žádný z meziříčských 
sudích by něco podobného žádnému 
u nás hostujícímu týmu nikdy neu-
dělal. Pravidla nepravidla. Hanba 
by ho totiž musela fackovat! Je to 
velká škoda, že definitivní skór 
nestanovila samotná hra, nýbrž 
nějaká nakrátko rozsvícená placatá 
krabička.

Regionální soutěž
skupina Východ

Spartak VM B – Sokol Nové Vese-
lí 3,5:1,5 ve hře, ale 0,5:4,5 rozhod-
nutím řídícího orgánu (STK).
Kdyby hloupost dávala křídla, 
museli by se hráči týmu VM B 
rozletět jako poplašené hejno 
mořských orlů. Hráli sice výborně, 
jenomže nevědomky prohodili 
sami sebe na 2. a 3. a bohužel 
také na 4. a 5. šachovnici – což 
je naprosto nepřípustné. Pořadí 
nastupujících se asi vůbec nekon-
trolovalo, a přitom posloupnost 
podle závazné soupisky je jednou 

dána a musí být přísně zachována, 
jinak šmytec. A ten opravdu na 
druhý den přišel, poněvadž co 
bylo pro domácí naprosto nepo-
chopitelně (a neomluvitelně) bůh-
víproč neřešitelným, to bylo pro 
ředitele soutěže J. Siebenbürgera 
ze Žďáru naprostou hračkou. Při 
kontrole výsledků onen přehmat 
nebo spíš podivuhodný renons 
domácích ihned odhalil a od zele-
ného stolu velmi pohotově stanovil 
přes internet konečný výsledek. 
A bylo vymalováno. Nikterak 
výrazní novoveselští sokolové 
tak papírově potloukli smrtelně 
zmatené meziříčské „orly“, aniž 
by se museli jakkoli znovu snažit.
Bez přítomnosti kapitána Kučery, 
který později – a plným právem 
– strašlivě na svůj tým nadával, 
se naši béčkaři ukázali být téměř 
nesvéprávnými. Nedá se to omlu-
vit ani pochopit, milé děti. Je to 
totiž příliš komické. Je to prosím 
k smíchu i k pláči zároveň. Kdyby 
jednou byla vyhlášena soutěž o ty 
úplně největší vrtáky, zůstaňte, 
občané v klidu a neutíkejte do 
dílny či do sklepa pro nějaké svoje 
obří nebozezy. Bylo by to marné. 
První místo by totiž tak jako tak 
suverénně obsadili šachisté Spar-

taku VM B. Jejich jména z milo-
srdnosti radši neuvádíme.

Mikulášský turnaj ve Žďáře,
hraný jako Memoriál Vladimíra 
Hrabala, vyhrál opět velkomezi-
říčský talent Vít Kratochvíl (12 
let). Akce byla určena mládeži do 
šestnácti let včetně a zúčastnilo se 
jí 57 startujících, z toho šest z Vel-
kého Meziříčí. Hrálo se celkem 7 
kol, a to tempem 2×15 minut.
Šlo o druhý podnik devítidílné Ligy 
mládeže kraje Vysočina – a Vítek 
oba vyhrál (Jihlava a Žďár). Ná-
sledovat budou turnaje v Náměšti, 
Pelhřimově, Humpolci, pak znovu 
v Jihlavě, Náměšti a Žďáře + nakonec 
fi nálové klání v Havlíčkově Brodu.

Přebor Velkého Meziříčí 
2010/2011

Místní ligu jednotlivců letos ab-
solvuje celkem 10 zájemců, což 
je oproti minulým letům citelný 
úbytek. Hrává se v hospůdce Na 
Poříčí při Domu zdraví, a to každý 
čtvrtek od 18 hodin.

Prozatímní pořadí
na čele soutěže:

Vít Kratochvíl 6 partií a 6 bodů – 
Mgr. Zdeněk Mejzlík a Jan Zeman 
6 partií a 4,5 b. – Milan Čtveráček 
4 partie a 3 b. – Jaroslav Jan 5/2,5 b. 
atd.                                          -vp-

Dorostenci v závěru podzimní 
části upadli do podprůměru.

II. liga mladší dorostenci
Sokol VM – HK Ivančice 17:24 
(7:11)
Utkání o druhou příčku tabulky 
s dobře známým soupeřem skýtalo 
před zápasem zajímavou podíva-
nou. Při vyrovnanosti soutěžních 
týmů to znamenalo z naší strany 
povinnost na domácí palubovce 
bodovat a tedy se na herní výkon 
dobře připravit a zejména plně 
soustředit. Toto ovšem většina 
našich mladých hráčů dosud plně 
nepochopila, a proto šlo z naší 
strany o nejslabší vystoupení v prů-
běhu dosavadní druholigové scény. 
Družstvo Ivančických nastoupilo 
plně koncentrované a motivované. 
V jeho řadách několik hráčů hostu-
je v nejvyšší dorostenecké soutěži 
za SCM Zubří a Nové Veselí, což 
bylo také zřetelně znát na herním 
projevu celého soupeřova kolekti-
vu. Před domácím publikem jsme 
se prezentovali od prvních minut 
př íliš sebevědomým výkonem. 
Chaoticky působící obrana nedo-
kázala zabránit nápaditým akcím 
Ivančických. Příliš individuálně 
vedené útočné akce končily ve-

směs na jeho dobře zformované 
defenzívě. Velmi dobrý výkon 
soupeřova brankáře pak dominoval 
nad naivitou našich střeleckých 
pokusů. Již do poločasu si hosté po 
zásluze vypracovali náskok, který 
pak v průběhu druhého poločasu 
ještě navyšovali. Tímto tristním 
výkonem jsme jen upozornili na 
laxní přístup hráčů, kdy se z po-
zice lídra tabulky po úvodních 
čtyřech vítězných kolech dostá-
váme v závěru podzimní části až 
k sestupovým příčkám. Doufejme, 
že trenérský rozbor situace bude 
impulsem a přispěje ke zlepšení 
herního projevu a k návratu do po-
předí tabulky. Sled branek: 0:3, 3:5, 
4:9, 7:11, 7:13, 10:15, 13:17, 14:19, 
15:23, 17:24, 7 m – hody 5/3:0/0 
vyloučení: 5:6
Hráli: Blaha Martin – Horák Petr 
(7), Krátký Michal (4), Juránek 
Jakub (3), Pospíšil Jan (2), Pavliš 
David (1), Veselý Jan, Lečbych 
Jan, Fiala Martin. Trenér Janíček 
Martin.
TJ Bystřice pod Hostýnem – So-
kol VM 30:30 (14:13)
V závěrečném druholigovém pod-
zimním kole jsme zajížděli na půdu 
soupeře, od kterého se očekávala 
tvrdá a dobře organizovaná obra-
na, doplněná rychlým přechodem 

do útoku. V souboji tabulkových 
„sousedů“ jsme chtěli po předcho-
zím domácím tragickém výkonu 
bojovným kolektivním výkonem 
bodovat. „Nažhavenost“ na zápas 
byla veliká a vstup nám vyšel ve-
lice dobře. Po zdravotní pauze se 
uvedl výborným výkonem brankář 
Josef Brabec a po nacvičených 
kombinacích bylo zřejmé, že uspět 
není nemožné. V následujících 
momentech pak řada našich nepro-
měněných vyložených brankových 
příležitostí dala domácímu týmu 
naději, kterou postupně „přetavil“ 
až v jednobrankové poločasové 
vedení. Po změně st ran jsme 
přistoupili na osobní obranu nej-
lepšího hráče domácích. Postup-
ně jsme dokázali nutit domácí 
k útočným chybám a ve 42. min. 
jsme se opět dostali do vedení. 
Čtyřgólové vedení se v této fázi 
zdálo být jako více než nadějná 
záležitost (23:27). Házená je ale 
sport velice rychlý a i takovýto 
náskok se dá za 90 vteřin prohos-
podařit. Po taktické stránce jsme 
v závěru zcela propadli. Nepřesná 
a vpravdě zbytečná střela z křídla, 
následné „klukovské“ vyloučení 
byly životodárným impulsem 
pro domácí tým, který srovnal 
brankový poměr na 29:29 a deset 

sekund před závěrečným signálem 
přesnou trefou se dostal dokonce 
do vedení. Domácí lavička slavila 
vítězství a my vrhli vše do útoku. 
Současně se závěrečnou sirénou 
byl odpískán devítimetrový hod. 
Nevídaně přesný projektil kapitána 
Jana Svobody přinesl těžce vydře-
nou remízu. Tímto „přezimujeme“ 
na pátém místě a v jarní části 
nás čeká ještě mnoho práce. Sled 
branek: 0:2, 5:3, 9:6, 11:9,14:13, 
17:15, 17:18, 19:18, 21:24, 23:27, 
26:28, 27:29,30:29, 30:30. 7 m hody 
2/2:6/6 vyloučení 1:1.
Hráli: Brabec Josef, Blaha Martin – 
Svoboda Jan (11/3), Krátký Michal 
(7/2), Pospíšil Martin (5/1), Horák 
Petr (3), Pospíšil Jan (3), Juránek 
Jakub (1), Veselý Jan, Lečbych 
Jan, Janíček Martin. Trenér Janíček 
Martin.

Tabulka:
1. Rožnov 8 7 1 0 280:175 15
2. STM Olomouc 8 5 1 2 220:183 11
3. Bystřice pod Hostýnem 8 4 2 2 234:207 10
4. HK Ivančice 8 5 0 3 221:200 10
5. Velké Meziříčí 8 4 1 3 250:194  9
6. Velká Bystřice 8 4 1 3 262:225  9
7. Kostelec na Hané 8 3 0 5 201:218  6
8. Sokolnice 8 1 0 7 146:262  2
9. Napajedla 8 0 0 8 132:282  0
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-

Dorost
HHK VM – HC Uherský Brod 6:0 
(3:0, 3:0, 0:0)
Branky HHK: 2 Štěpánek, 2 Stře-
cha, Burian, Kejda. Sestava HHK: 
Hladík – Krejčí, Vondráček, Slad-
ký, Kučera – Burian, Střecha, Ště-
pánek L. – Špaček, Kejda, Beránek 
– Crha, Zajíc, Novotný.
Krajská liga dorostu JM, VY 

a ZL
1. HC Uherské Hradiště 12 10 2 0 98:16 22
2. HHK Velké Meziříčí 13 9 2 2 78:33 20
3. SKHKM Hodonín B 12 9 1 2 72:24 19
4. HC Znojemští orli 14 8 1 5 61:45 17

5. HC Uherský Brod 13 3 1 9 32:95 7
6. VSK Technika Brno 12 1 1 10 16:87 3
7. HC Blansko 12 0 0 12 25:82 0

Starší žáci
HC Kometa Úvoz – HHK VM 4:10 
(0:3, 1:5, 3:2)
Branky HHK: 3 Kampas J., 3 Za-
jíc, 2 Strnad, 2 Lainka. Asistence 
HHK: 3 Lainka, Tlapák, Zajíc, 
Burian, Kampas F., Smažil. Sestava 
HHK: Vitešník (33. Juda J.) – Kam-
pas F., Smažil, Kampas M., Bezák 
– Tlapák, Lainka, Zajíc – Strnad, 
Kampas J., Burian – Tichý. Střely 
na branku: 17:34.                   -hhk-

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

Pozvánka do sportovní haly za Světlou:
Úterý 28. prosince od 13 hodin přípravné utkání žen
Sokol Velké Meziříčí versus účastník interligy W.H.I.L. – Házená 
Jindřichův Hradec

SK Sokol Lhotky pořádá v neděli 26. 12. 2010 21. ročník 
vánočního turnaje neregistrovaných hrá-
čů 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.

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.

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

Handicap Sport Club
Výbor HSCVM přeje příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2011 hodně zdraví, osobních a pracovních 
úspěchů všem svým sponzorům a příznivcům, kteří v roce 
2010 přispěli ke skvělým výkonům našich sportovců. Na-
ším mediálním partnerem je týdeník Velkomeziříčsko.

OKÉNKO RADNICE II.
 566 781 111

Zprávy z jednání Rady města z 15. 12. 2010
(Pokračování ze strany 2.)
 9. Rada města:

schválila rozpočtové opatření:
 Kapitola Paragraf Zdroj Rozdělení
Silnice § 2212  – 100.000
Sběr a svoz komunálního odpadu § 3722  – 250.000
Péče o sportovní zařízení § 3412  + 40.000
Ostatní zájmová činnost § 3429  + 20.000
Veřejné osvětlení § 3631   + 75.000
Pohřebnictví § 3632  + 5.000
Péče o vzhled § 3745  + 200.000
Celkem   – 350.000 + 350.000

10. Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s Úřadem práce 
kraje Vysočina a městem Velké Meziříčí, zastoupeným Domem dětí 
a mládeže Velké Meziříčí na pronájem učebny č. 9 o výměře 28 m2 
v objektu DDM v dopoledních hodinách 2× týdně v období leden 
až červen 2011 za účelem rekvalifi kace nezaměstnaných občanů 
Velkomeziříčska. Příjem z pronájmu bude příjmem města.

11. Rada města souhlasila s předloženou Smlouvou o výpůjčce mezi 
městem Velké Meziříčí a Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou 
Žďár nad Sázavou, Horní 22. Předmětem výpůjčky je notebook 
značky Acer TM5742 a fotoaparát Olympus fe-4050.

12 Rada města souhlasila:
– s uzavřením Náměstí ve Velkém Meziříčí dne 14. 5. 2011 od 12 do 

1 hodin následujícího dne u příležitosti konání 41. ročníku soutěže 
v požárním útoku Memoriál Jaroslava Vaňka s poskytnutím fi nanč-
ního příspěvku 2.000 Kč na zajištění odměn pro vítěze

– s bezplatným umístěním stánků s občerstvením na Náměstí v den 
konání soutěže, tj. 14. 5. 2011

13. Rada města souhlasila s výpůjčkou ½ sálu v Hasičské zbrojnici dne 
3. 12. 2010 v době od 14 do 17 hodin pro Český svaz žen, o. s., Velké 
Meziříčí za účelem pořádání Mikulášského a vánočního posezení 
pro seniory nad 70 let.

14. Rada města souhlasila dle článku IV., odst. 4 smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor, uzavřené dne 11. 10. 1999 mezi Městem Velké Meziříčí, 
zastoupeným Městskou správou bytů, Náměstí 79, Velké Meziříčí, 
s pronájmem nebytových prostor za účelem využití kanceláře /1 míst-
nosti/ pro činnost v oblasti environmentální výchovy, vzdělání a osvě-
ty pro metodičku ekologické výchovy v mateřských školách a její 
programovou asistentku na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012.
Rada města pověřila Městskou správu bytů Velké Meziříčí vypraco-
váním této smlouvy.                            Ing. Radovan Necid, starosta

Lyžaři mohou využít profesionálně 
upravené běžecké trasy v Balin-
ském údolí i na Fajtově kopci. Ski 
klub stopy projel již v minulém 

týdnu, na což mu jako každoročně 
f inančně přispívá město Velké 
Meziříčí. 

-mars-

Upravili stopy pro běžkaře

Miloš Štěpnička, specialista na 
rybí kuchyni, předvedl v Jelínkově 
vile ve Velkém Meziříčí 20. 12., 
co všechno se dá z ryb připravit 
– na snímku nahoře je mimo jiné 
rybí dort a dole rybí klobásy, rybí 
tlačenka či rybí škvarky. Klobásy 
p. Štěpnička vyudil v domácí udír-

ně. Střívka použil klasická kupova-
ná, rybí maso přebere, odstraní co 
možná nejvíc kostí a vše přemele 
na mlýnku. Pak přidá různé po-
chutiny, jako například slaninu 
a podobně, a plní klobásy.

Fantazii se meze podle jeho slov 
nekladou.                      Iva Horká

Rybí dort (vpravo).                                                          Foto: Iva Horká

Rybí klobásky a tlačenka.                                               Foto: Iva Horká
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HOKEJ

BILIÁR

VOLEJBAL

VÁNOČNÍ TURNAJ GlobalFIN – CUP

KUŽELKY HANDICAPOVANÝCH

STOLNÍ TENIS

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – VÁNOCE

HC Uherský Brod – HHK VM 7:2 
(2:2, 4:0, 1:0)
Branky a asistence: 6. Troščák, 
17. Smejkal (Nedoma). Sestava 
HHK Velké Meziříčí: Nikodém 
(37. Štourač) – Šerý, Bartejs, Ště-
pánek, Robotka – Krča, Troščák, 
Novák – Kochánek, Vlašín, Šou-
kal – Nedoma, Smejkal, Burian. 
Rozhodčí: Kollár – Švarc, Valentík. 
Výsledky sedmnáctého kola: Kro-
měříž – Boskovice 6:5, Brumov-
Bylnice – Plumlov 7:5, Moravské 
Budějovice – Břeclav 10:1, Uherský 
Ostroh – Kometa Úvoz 1:3, Štern-
berk – Blansko 5:1.

Program na tento týden:
Středa 22. 12. 2010 Hokej Uherský 
Ostroh – HHK Velké Meziříčí, za-
čátek utkání v 18.30 hodin (zimní 
stadion Uherský Ostroh)
Neděle 2. 1. 2011 HHK Velké Mezi-
říčí – HK Kroměříž, začátek utkání 
v 17 hodin (zimní stadion Velké 
Meziříčí)                                -hhk-

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

 1. HC TJ Šternberk 16 14 0 0 0 2 106:43 42
 2. HC Moravské Budějovice 15 11 1 0 1 2 80:41 36
 3. SK Minerva Boskovice 16 10 0 0 2 4 72:50 32
 4. HC Uherský Brod 16 9 2 0 1 4 76:64 32
 5. HC Kometa Úvoz 15 10 0 0 1 4 66:47 31
 6. HK Kroměříž 16 8 3 0 0 5 70:41 30
 7. Hokej Uherský Ostroh 16 7 1 0 2 6 71:56 25
 8. HC Grewis Plumlov 15 5 2 0 2 6 62:66 21
 9. HC Brumov-Bylnice 15 6 0 0 1 8 58:59 19
10. Dynamiters Blansko 16 5 1 0 0 10 47:87 17
11. HHK Velké Meziříčí 16 3 0 0 0 13 47:87 9
12. HC Sp. Velká Bíteš 15 3 0 0 0 12 35:72 9
13. HC Břeclav 16 1 0 0 0 15 40:110 3

KSM Vysočiny
9. kolo

HHK VM B – HC Slavoj Žirov-
nice 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)
Diváků: 74. Rozhodčí: Doležal, Ma-
loušek, Pospíšil. Branky: 4. Malec 
(Vrána), 6. Šoukal (Střecha, Bra-
dáč), 7. Martinec (Pelíšek), 31. Kud-
láček J. (Šoukal), 33. Barák (Tůma, 
Navrátil), 43. Malec (Šoukal), 51. 
Pelíšek (Kudláček M.) – 49. Prýgl 
(Ježek, Novotný). Vyloučení: 8:8, 
navíc Hubl 10 min., Soukup (ZIR) 
10 min. – oba za nespor tovní 
chování. Využití: 2:0. Oslabení: 
0:0. Střely na branku: 54:38. Se-
stava V. Meziříčí: Šeba (Štourač) 
– Kudláček M., Pokorný – Střecha, 
Bradáč – Trnka, Invald – Martinec, 
Pelíšek – Šoukal, Kudláček J., Hubl 
– Hrnčíř, Vrána, Malec – Tůma, 
Barák, Navrátil. Sestava Žirovnice: 

Dvořák – Baran, Podlaha, Stránský, 
Konhefr, Novotný, Ježek, Prýgl, 
Písař J., Písař V., Smolík, Sviták, 
Soukup, Erben.
Tři rychlé branky na úvod utkání 
položily základ k vítězství domá-
cího mužstva. Nejprve se trefil 
Malec po kombinaci s Vránou, 
potom střílel z úhlu Šoukal, když 
mu střeleckou pozici připravili Stře-
cha s Bradáčem. V 7. min. přinutil 
hostujícího trenéra k oddechovému 
času Martinec dorážkou střely 
Pelíška. Po domluvě na střídačce 
Žirovnice se hra pro zbytek třetiny 
vyrovnala a útoky se střídaly na 
obou stranách.
Tento průběh utkání trval do polo-
viny zápasu, v níž HHK opět dvěma 
slepenými góly zvýšil na klidový 
rozdíl dvou branek. Čtvrtý gól 
dal v přesilovce Jiří Kudláček po 
samostatné akci, do níž ho vyslal 
Šoukal a o 2 min. později vyša-
choval obranu Slavoje třetí útok 
gólem Baráka a po přihrávkách 
Tůmy a Navrátila. Hostující tým se 
sice snažil o zkorigování stavu, ale 
domácí obrana v čele s brankářem 
Šebou byla pozorná. Navrch získá-
vali hokejisté Žirovnice pouze při 
přesilovkách, ale při nich neměli 
potřebné štěstí.
Ve třetí části si domácí víceméně 
hlídali výsledek a navíc přidali ještě 
dvě branky zásluhou Malce a Pelíš-
ka. Slavoji se podařilo pouze pokazit 
nulu výborně chytajícímu Šebovi. 
Ve 49. min. se trefi l Prýgl. Závěr 
zápasu se pak už dohrál v klidu.
Domácí hráči vyhráli zaslouženě 
a od první minuty šli důsledně za 
vítězstvím. Žirovnice sice předved-
la, že hokej umí hrát také, ale proti 
jejímu výkonu z předcházejícího 
vzájemného duelu byla poloviční. 
Kaňkou na utkání je zranění hlavy 
Jana Vrány, když nešťastně upadl 
přímo před střílejícího obránce 
soupeře. Přejeme mu, aby byl brzy 
v pořádku a mohl se vrátit mezi své 
spoluhráče.
Ostatní výsledky 9. kola: Světlá n. 
S. B – Ledeč n. S. 2:4, Telč – Hum-
polec B odloženo na 2. 1. 2011.

Tabulka:
1. HHK Velké Meziříčí B 9 7 0 2 0 44:23 21
2. SK Telč 8 5 0 2 1 42:25 16
3. HC Slavoj Žirovnice 9 4 1 3 1 46:47 15
4. HC Světlá n. S. B 9 3 1 5 0 26:31 11
5. TJ Jiskra Humpolec 8 2 1 5 0 34:43 8
6. HC Ledeč n. S. 9 2 0 6 1 30:53 7
Příští zápas bude v sobotu 8. 1. 2011 
na ZS v Humpolci v 17 hodin.   -ht-

Dne 18. 12. ve Velkém Meziříčí 
proběhl v tělocvičně SŠ řemesel 
a služeb přebor žďárského okresu 
ve stolním tenise. Turnaje se zúčast-
nilo 32 hráčů a jedna hráčka.
Konečné pořadí dvouhra:
1. Flesarová Marcela – Nížkov,
2. Bláha František – Nížkov,
3. Veselský Roman – TJ Žďár n. S.,
4. Lavický Pavel – SK Lhotky,
5. – 8. Sobotka Jaroslav – Nížkov, 
Pokorný Jan – ST Velké Meziříčí, 
Veselský Oldřich – TJ Žďár n. S., 
Veselský Tomáš – TJ Žďár n. S.
9. – 16. Jaroš Petr – Nížkov, Při-
klopil Jiří – TJ Žďár n. S., Nevrtal 
Tomáš – SK Lhotky, Skryja Ma-

rek – ST Velké Meziříčí, Kampas 
Jan – ST Velké Meziříčí, Klusáček 
Jiří – TJ Žďár n. S., Hájek Miroslav 
– TJ Žďár n. S., Brabec Jaroslav – 
Autocolor Oslavice.

Konečné pořadí čtyřhra:
1. Veselský Roman a Tomáš – 
TJ Žďár n. S., 2. Jaroš Petr a Blá-
ha František – TJ Sokol Nížkov, 
3. Pokorný Jan a Skryja Marek 
– ST Velké Meziříčí, 4. Kampas 
Jan a Brabec Jaroslav – ST Velké 
Meziříčí a Autocolor Oslavice, 5. 
– 8. Nevrtal Zdeněk a Lavický Pa-
vel – SK Lhotky, Sobotka Jaroslav 
a Linhart Radek – TJ Sokol Nížkov, 
Veselský Oldřich a Přiklopil Jiří – 
TJ Žďár n. S., Klusáček Jiří a Hájek 
Miroslav – TJ Žďár n. S.             -pl-

Volejbalisté v Jihlavě zaváleli
Krajské volejbalové jedničky mužů 
vstupují do závěrečné fáze první 
poloviny soutěže. Rozhoduje se 
o složení nadstavbových fi nálových 
skupin a do konce těch základních 
zbývají dvě kola.
Postupová matematika je jasná, ve 
druhé části soutěže budou usilovat 
o celkové vítězství krajské jednič-
ky první tři celky ze skupiny A i B. 
Zbývající dva, respektive čtyři 
celky (obě základní skupiny jsou 
pětičlenné) budou hrát o pořadí 
na sedmém až desátém místě. Náš 
celek se po porážkách se Žďá-
rem, který zatím nemá v soutěži 
konkurenci, s Třebíčí a jednou 
porážkou od Jihlavy v domácím 
prostředí ocitl na čtvrtém, nepo-
stupovém místě a před odvetou 
v Jihlavě měl obrazně řečeno nůž 
na krku. Dvě porážky by zname-
naly ztrátu nadějí, jedno vítězství 
by nic neřešilo, naopak dvě výhry 
by hodně zvýšily vyhlídky na 
první šestku.
Do Jihlavy naše sestava opět odjela 
bez Kryštofa, Havlíčka a tentokráte 
i Romana Vašíčka, ale opět s dvo-
jicí Kliment, Kučera z juniorky. 
A jejich mise byla nakonec nad 
očekávání úspěšná. V prvním duelu 
jim sice utekla koncovka prvního 
setu, v těch dalších třech však 
již náš celek fungoval jako dobře 
namazaný stroj, zvládl náročnou 
koncovku druhého setu a pak již 
jistě a jednoznačně dokráčel k prv-
nímu vítězství.
Druhý mač byl mnohem náročnější, 
domácí již vedli 2:0 a v tu chvíli 
by si na vítězství našich barev asi 
nikdo nevsadil, leč stalo se. Ve 
třetím setu se karta obrátila, hodně 

se dařilo Kučerovi, který na domácí 
palubovce (je odchovancem Jihla-
vy, stejně jako Kliment) ukázal, co 
se v Meziříčí naučil, podařilo se 
vyhrát i čtvrtý set a rozhodovalo 
se ve zkráceném pátém setu. Ten 
byl bitvou, jak se patří, bojovalo 
se o každý míč a nakonec rozhodly 
dva úspěšné bloky Standy Hybáška 
a Víti Trojana.
Po plném bodovém zisku z hor-
ké jihlavské půdy si náš celek 
vytvoř il velice slušnou pozici 
k zisku třetí příčky, právě na úkor 
jihlavského mužstva. Muži sehrají 
poslední dvojzápas základní sku-
piny s Třebíčí 22. 1. a v případě 
jakéhokoliv bodového zisku by 
jim účast v nejlepší šestici neměla 
uniknout.
SK Jihlava – Sp. VM 1:3 a 2:3
(23, – 27, – 15, – 16) a (21, 23, – 16, 
– 21, – 16)
Sestava: Kliment, Kučera, Hybášek 
S., Homola J., Trojan, Plachetský, 
Homola T.
Zbývající výsledek: Sokol Želetava 
– Žďas Žďár 0:3, 0:3               -kon-

Tabulka KP 1M–B 
po 7. dvoukole:

1. Žďas Žďár 12 12 0 36:1 24
2. TJ Sp. Velké Meziříčí 14 7 7 28:25 21
3. OA Třebíč 12 8 4 27:23 20
4. SK Jihlava 12 5 7 22:26 17
5. Sokol Želetava 14 0 14 4:42 14

Volejbalisté opět zvou nejširší 
veřejnost na již

tradiční vánoční
SVAŘÁČEK,

který se bude konat 26. 12. 
v tělocvičně u kostela. V ex-
hibičním utkání se představí 
spousta odchovanců a k dispo-
zici bude i malé občerstvení. 

Začíná se ve 13 hodin.

Dne 17. 12. 2010 se uskutečnil 
vánoční turnaj ve stolním tenise 
o žákovského přeborníka města 
Velké Meziříčí. Tuto sportovní akci 
pořádal již potřetí GlobalFIN nezá-
vislé fi nanční poradenství, s. r. o., ve 
spolupráci se smluvními pojišťov-
nami, týdeníkem Velkomeziříčsko, 
oddílem stolního tenisu Velké 
Meziříčí a v neposlední řadě i se 
Střední školou řemesel a služeb 
ve Velkém Meziříčí. Turnaje se 
účastnili školáci ze škol z Velkého 
Meziříčí a okolí. Celkový počet 
startujících byl obrovský – 76 dětí. 
Přestože naprostá většina soutěží-
cích nebyla registrována v žádném 
oddíle stolního tenisu, úroveň tur-
naje byla výborná. První tři hráči 
z každé disciplíny si odnesli (větši-
nou poprvé v životě) velké poháry 
včetně krásných cen. Zásluhu na 
sportovní úrovni mají hlavně školy 
a jejich tělocvikáři, kteří se tělesné 
výchově a sportovnímu vyžití dětí 
věnují nejen z povinnosti. Mezi ně 
patří hlavně ZŠ Školní VM, ZŠ So-
kolovská VM, ZŠ Měřín, ZŠ Bory 
a ZŠ Osová Bítýška.

Dvouhra do 5. třídy –
7 startujících

1. Vaculík Miloslav ZŠ Osová 
Bítýška

2. Špinar Michal ZŠ Školní VM
3. Tamáši Matěj ZŠ Školní VM

Dvouhra do 7. třídy –
29 startujících

Čtveřice sportovců velkomeziříč-
ského Handicap Sport Clubu sou-
těžila o víkendu na národním tur-
naji dráhových kuželek v Tip sport 
aréně v Liberci. Na tomto turnaji 
se i za nepříznivého počasí sešlo 
na šedesát sportovců, kteří byli roz-
děleni do osmi skupin podle druhu 
postižení. Ve skupině těžce tělesně 
postižených bojovali o stupně vítě-
zů i velkomeziříčští sportovci. Ve 

V sobotu 18. prosince se uskutečnil 
již 16. ročník vánočního turnaje 
v biliáru dvojic. Plných 10 hodin 
se hráči snažili ukázat své hráčské 
umění na zeleném plátně v herně 
restaurace U Kozů. Vítězem se stala 
dvojice Ivo Vávra a Jiří Doležal, 
která se ziskem 4 bodů s jednou 
porážkou měla nejvyrovnanější 
výkony. Na druhém místě skončila 
dvojice Zdeněk Horák a Jaroslav 
Melichar. Na třetím místě skončila 
zkušená dvojice Rudolf Holý a Ja-

roslav Tesař. Překvapením turnaje 
bylo poslední místo několikaletého 
vítěze tohoto turnaje Mirka Bada-
líka. Letos opět pro zranění chyběl 
i dlouholetý hráč, veselý kolega, 
výborný parťák František Kučera. 
Touto cestou mu všichni účastníci 
posílají pozdrav s přáním brzkého 
uzdravení! Vám, čtenářům Velko-
meziříčska, přejí všichni členové 
biliárového klubu pěkné svátky 
vánoční a do nového roku 2011 
především pevné zdraví!

Za všechny
Zdeněk Horák, Alois Dvořák

11. kolo
Nyní po odehrané základní části 
se mužstva umístěna na 1.–8. mís-
tě v extralize utkají vzájemně 
dvoukolově o vítěze městské ligy 
2010/2011. Mužstva umístěna na 
9.–11. místě v extralize a mužstva 
na 1.–5. místě v 1. lize se utkají 
vzájemně dvoukolově o 3 postu-
pová místa do extraligy. Mužstva 
umístěná na 6.–11. místě v 1. lize 
se vzájemně tříkolově utkají o ko-
nečné umístění v 1. lize.

Extraliga
Horní Heřmanice – Technické 
služby VM 5:6
Mejzlík 2, Kutílek, Horký, Dvořák 
– Hlavnička, Chatrný, Šmejkal, 
Vítek, Šlapal, Kružík
SK Netín – Sanborn VM 3:6
Černý, Beran, Juda – Lorenc 3, 
Bednář 2, Bajer F.
Euro ice boys VM – HC Bory 3:3
Chládek, Bartůněk, Přidal – Uhlíř, 
Michal, Kabelka Petr
NHÚ Balinka VM – Mazánek 
Březka 4:7
Vacula 2, Jelínek, Strádal – Třeštík 
3, Mazánek, Hladký, Burian Pe., 
Burian Vl.
SK Vídeň – Agromotor VM 3:9
Navrátil, Ambrož, Střecha L. – 
Malý 3, Babák, Zachoval, Pavlas, 
Sobotka, Fischer, Švejda

Extraliga
 1. Agromotor VM 10 9 0  1 65:37 18

 2. Sanborn VM 10 8 0  2 74:30 16
 3. Mazánek Březka 10 7 1  2 58:35 15
 4. SK Omega VB 10 6 1  3 40:41 13
 5. Technické služby VM  10 6 0  4 54:38 12
 6. HC Bory 10 5 1  4 55:34 11
 7. Euro ice boys VM  10 3 2  5 31:42  8
 8. SK Netín 10 3 1  6 50:41  7
 9. SK Vídeň 10 3 0  7 36:67  6
10. Horní Heřmanice 10 2 0  8 40:82  4
11. NHÚ Balinka VM 10 0 0 10 17:66  0

1. liga
HCF Dráhy VM – Auto Dobro-
volný VM 3:8
Slavík, Širhal, Mičuda – Weber 3, 
Šefčík 2, Novák, Říha
River VM – HC Benetice 3:2
Daniel, Rous, Kavina – Krejčí 2
HC Tasov – SK Lavičky 2:10
Dočkal, Páral – Stupka 4, Polák 3, 
Dvořák 2, Mejzlík
SPL Radostín n. Osl. – Farma 
Měřín 2:7
Pešek, Vondrák – Štoček J. 3, Sek-
nička, Puža, Oulehla, Blažek
Stránecká Zhoř – SK Afcon Kun-
šovec VM 4:7
Sedláček 3, Konečný – Pyrochta 3, 
Klouda, Strnad, Pospíšil, Vidlák

1. liga
 1. Auto Dobrovolný VM 10 10 0 0 95:23 20
 2. SK Afcon Kunšovec VM 10  9 0 1 82:35 18
 3. Farma Měřín 10  7 0 3 44:29 14
 4. River VM 10  6 1 3 34:48 13
 5. SK Lavičky 10  5 0 5 33:47 10
 6. HC Benetice 10  4 0 6 27:36  8
 7. HCF Dráhy VM 10  3 2 5 39:49  8
 8. SPL Radostín n. Osl. 10  2 2 6 25:38  6
 9. HC Tasov 10  2 2 6 23:49  6
10. Stránecká Zhoř 10  1 3 6 29:52  5
11. HC Pikárec 10  1 0 9 26:51  2

čtyřech kolech vždy po patnácti 
hodech se se součtem bodů 241 
umístil na druhém místě Petr Gott-
lieb. Na stupně vítězů ho doprovodil 
také Jan Coufal, který se 181 body 
obsadil třetí místo. Po dvouletém 
půstu se tímto Velkomeziříčští opět 
vrátili mezi nejlepší ve své třídě 
postižení v tomto druhu sportu. 
Mediálním partnerem HSCVM je 
týdeník Velkomeziříčsko.     -char-

Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

Pá 24. 12. 12.30–14.00
So 25. 12. 13.30–15.00
Ne 26. 12. 13.30–15.00
St  29. 12. 10.15–11.45

Pá 31. 12. 12.45–14.15
So  1. 1. 13.00–14.30
Ne  2. 1. 14.00–15.30

1. Minařík Jakub ZŠ Školní VM
2. Liška Radim Gymnázium VM
3. Starý Josef ZŠ Bory

Dvouhra do 9. třídy –
39 startujících

1. Jůda Zdeněk ZŠ Školní VM

2. Němec Tadeáš ZŠ Školní VM
3. Jelínek Jiří ZŠ Sokolovská VM
Pořadatelé touto formou děkují 
všem, kteří se zasloužili o sportov-
ní vyžití dětí. Kompletní výsledky 
turnaje na www.gfi n.cz         -hub-

BOWLING

Vánoční turnaj
poř. jméno jednotlivé hry celkem průměr
1. Smejkal Libor 158 188 137 195 164 188 170 183 158 1541 171
2. Kozina Antonín 176 159 165 170 157 167 168 169 178 1509 168
3. Němec Leoš 144 147 136 195 191 148 162 163 159 1445 161
4. Kolčava Ruda 151 158 148 150 168 152 174 130 168 1399 155
5. Jakubec Josef 123 120 144 187 171 155 160 170 159 1389 154
6. Mynář Jaroslav 91 190 162 150 175 145 136 167 160 1376 153
7. Holík Vraťa 136 177 150 138 156 132 173 160 140 1362 151
8. Jakubcová Zdena 130 141 147 125 136 185 138 179 154 1335 148
9. Smejkal Libor ml. 134 137 133 112 151 103 148 129 99 1146 127

-koz-


