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PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
PSYCHOTERAPIE

Individuální konzultace, skupinová setkání, terapeutická sezení
Mgr. ELEN SEJRKOVÁ

Náměstí 3 – (nad rest. „Obecník“) – 3. patro
Objednejte se, prosím, předem, na čísle 608 754 953

Připravte se na přechod k digitálnímu vysílání už dnes.
Nabízíme vám instalace satelitního příjmu.

Výhody příjmu televize přes satelit jsou nesporné. Nejvyšší možná kvalita 
příjmu kdekoliv, bezkonkurenční počet programů, možnost přijímat programy 
ve vysokém rozlišení. Nabízíme nejen dodání zařízení, ale samozřejmostí je 
i možnost odborné instalace.Ceny zařízení pro jednu televizi začínají na cca 

3.490 Kč, cena za standardní instalaci (montážní práce) je 600 Kč. 
Programy které je možné přijímat neomezeně bez poplatků: ČT1, ČT2, ČT24, 
ČT4 Sport, NOVA, NOVA Cinema, Prima, Barrandov, STV1, STV2, JOJ, JOJ 

plus, Z1, NOE, Public TV, Óčko, TA3.
Neváhejte a kontaktujte nás. Telefon 566 523 790.

Plesy v Jupiter 
clubu

Ples v bílém
dne 22. 1. 2010 v 19 hodin 
pro kurz v 17 hodin, dne 
23. 1. 2010 v 19 hodin pro 
kurz v 19 hodin. 
Více strana 7.

Plesy v okolí
Tradiční hasičský 

ples
23. ledna ve 20 hodin v KD 
Pavlínov, hrají Bosorky

XV. sousedský bál
23. ledna v KD Vídeň, hraje 
F-Box
Více strana 8.

Vánoční 
koncert 2009 

na DVD
Záznam z tradičního vánoč-
ního koncertu v Jupiter clubu 
z 20. 12. 2009 je k dispozici na 
DVD. To si můžete objednat 
v papírnictví v Domusu na No-
vosadech ve VM a druhý den 
vyzvednout za 200 korun.

Zápisy do 
základních 

škol
Termíny zápisu budoucích 
prvňáčků do jednotlivých zá-
kladních škol ve městě a okolí 
včetně bližších informací na-
jdete na straně 6.

O nejlepšího 
sportovce 

města Velké 
Meziříčí

Informace o anketě, nomina-
cích sportovců a kontaktech 
na straně 10.

Předplatné 
týdeníku 

Velkomezi-
říčsko

ceny od 1. ledna 2010:
* tištěný s desetiprocentní 

slevou za 10,80 Kč
* elektronicky ve formátu pdf 

za 6 Kč
Objednávejte v redakci, tel. 
566 782 009, nebo e-mail
velkomeziricsko@velkome-
zi ricsko.cz

Avizní okénko připravila 
Martina Strnadová

Vedení města se zabývalo návr-
hem na zavedení zóny s nejvyšší 
povolenou rychlostí třicet kilome-
trů v hodině na celém velkomezi-
říčském náměstí. Nakonec radní 
rozhodli o omezení rychlosti pouze 
při výjezdu z centra, tedy v ulici 
Komenského.

Jednání vyvolal požadavek z do-
mu dět í a mládeže na zř ízení 
přechodu pro chodce v místě před 
domem k základní škole naproti. 
„Tento prostor však z hlediska 
parkovacích míst pro přechod 
není vhodný. Ale s tím, že nějaké 
bezpečnostní opatření v tom místě 
je potřebné, souhlasíme,“ uvedl 
starosta František Bradáč. Mezi 

chodníkem a vozovkou proto bude 
vybudováno zábradlí, aby děti, 
které vycházejí z domu dětí a mlá-
deže nevběhly přímo do silnice. 
Navíc bude v prostoru před objek-
tem instalována dopravní značka 
s maximální povolenou rychlostí 
30 kilometrů v hodině. Ta bude ještě 
doplněna další značkou »pozor dě-
ti«, která bude navíc provedena i ve 
vodorovném dopravním značení 
přímo na vozovce. „Na celé náměstí 
třicítku dávat nebudeme, tam se ani 
rychleji jet nedá,“ doplnil starosta 
s tím, že auta jsou navíc nucena za-
stavit u výběrčího při vjezdu a pak 
teprve vjíždí na náměstí, což je také 
zpomalí.              Martina Strnadová

V ulici Komenského bude třicítka

Rošt zachytí přívalovou vodu
Sto padesát čtyři tisíc korun stálo vybudování záchytného roštu před 

mostem přes dálnici na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí. Město jej ne-
chalo postavit na místní komunikaci, aby zachycoval vodu z přívalových 
dešťů, jaké byly například v loňském roce. „Při velké vodě tam docházelo 
k zaplavování zahrádek, které jsou pod dálnicí, a k přetékání přívalové 
vody přes obruby,“ vysvětlil starosta František Bradáč.                 -mrs-

Kraj Vysočina umožní od prvního února 
pacientům zdravotnických zařízení opět 
žádat o dar za uhrazené regulační poplatky, 
a to prostřednictvím individuálně a písemně 
uzavřených darovacích smluv s krajem. 
Jenomže půjde o mnohem složitější proces, 
než tomu bylo dřív. 

Zatímco doposud stačilo pouze podepsat 
darovací smlouvu v tom kterém zdravotnic-
kém zařízení, od prvního února to budou 
mít pacienti komplikovanější. Nejprve totiž 
musí po ošetření či hospitalizaci zaplatit 
poplatek, poté si vyžádat doklad o jeho 
zaplacení, pak si musí sehnat předtištěný 
formulář darovací smlouvy, ten vyplnit, 
k němu přiložit doklad o zaplacení, vše vlo-
žit do obálky, označit nápisem „Poplatky“ 
a poslat buď poštou na krajský úřad nebo 
osobně přinést na podatelnu krajského úřadu 
v Jihlavě. A pak čekat, až peníze dostanou 
zpět – buď na svůj bankovní účet, nebo jim 
přijdou složenkou. O způsob zaslání daru 
musí v žádosti taktéž požádat a uvést tedy, 
kam chtějí peníze poslat. 

Pro pacienty, kteří mají o dar zájem, je 
důležité, aby důsledně vyžadovali každý 
doklad o zaplacení. Bez něho totiž nemají 
na vrácení poplatku nárok.

„Žádost o dar bude Rada kraje schvalovat 
hromadně každé čtvrtletí,“ doplnil vysočin-
ský hejtman Jiří Běhounek, původní profesí 
lékař, „v případě složenky budeme z admi-
nistrativních důvodů vracet obnosy, které 
přesáhnou devadesát korun. To znamená, 
že lidé pošlou účty třeba za několik návštěv 
u doktora, včetně poplatků za recepty.“ 

(Pokračování na straně 2.)

Kraj bude dál poskytovat dary na poplatky.
Žádat o ně však bude složitější

Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek (uprostřed) na pravidel-
ném novoročním setkání s médii informoval mimo jiné i o novém 
způsobu proplácení darů za regulační poplatky pacientům kraj-
ských nemocnic.                                                Foto: Iva Horká

Policejní zásahová jednotka za-
držela na Velkomeziříčsku minulou 
středu dopoledne tři podezřelé mu-
že ve věku 35 a 41 let. Šlo o zkušeb-
ního komisaře městského úřadu ve 
Velkém Meziříčí a dva instruktory 
autoškoly mající vazbu na naše měs-
to. Vyšetřovatelka jim hned druhý 
den sdělila obvinění – jednomu 
z pachatelů ze spáchání trestného 
činu zneužívání pravomoci veřej-
ného činitele a přijímání úplatků, 
zbývajícím dvěma pak z trestného 
činu přijímání úplatku a pomoci 
k zneužívání pravomoci veřejného 
činitele. „Zadrženi byli na základě 

Policie zatkla zkušebního komisaře úřadu a dva instruktory autoškoly kvůli korupci

Všichni tři pachatelé jsou již ve vazbě

Kriminální policie ze Žďáru nad Sázavou svolala 15. 1. kvůli zatčení 
úředníka radnice a dvou učitelů autoškoly z Velkomeziříčska mimořádnou 
tiskovou konferenci. Média informoval vedoucí oddělení hospodářské kri-
minality Roman Šoukal se svojí kolegyní Janou Mokrou (oba na snímku) 
a tiskovou mluvčí Janou Martincovou.                           Foto: Iva Horká

Při domovní prohlídce pachatelů našli policisté kromě peněz také známky 
technické kontroly a měření emisí.                            Foto: archiv policie

opatřených důkazů,“ informovali 
kriminalisté, „a v současné době 
jsou již ve vazbě.“

Podle policie všichni zúčastnění 
ovlivňovali výsledky závěrečných 
zkoušek při získání nebo rozšíře-
ní řidičského oprávnění různých 
skupin a podskupin či opravných 
zkoušek. Vyšetřovatelé př itom 
hodlají prověřit období od roku 
2003, tedy od doby, kdy zmíněný 
zkušební komisař dostal oprávnění 
k vykonávání zkoušek. Jak uvedl 
vedoucí oddělení hospodářské 
kriminality ve Žďáru nad Sázavou 
Roman Šoukal, jde zhruba o stovky 

lidí z celé České republiky. Mezi 
nimi jsou i cizinci, kteří podvodným 
způsobem řidičské průkazy (ŘP) 
obdrželi. „U kterých se prokáže 
neoprávněné získání, budou pře-
zkoušeni. Pokud uspějí, řidičák jim 
zůstane, v opačném případě jim 
bude odebrán,“ vysvětlila policistka 
Jana Mokrá.

„Přímo ze Žďárska jich je však 
minimum,“ upřesnil nadporučík 
Šoukal novinářům na mimořádné 
tiskové konferenci na Krajském 
ředitelství policie kraje Vysočina ve 
Žďáře nad Sázavou minulý pátek. 
Kvůli přehledům o závěrečných 
zkouškách při získávání ŘP na 
případu spolupracuje také minis-
terstvo dopravy.

Policisté provedli u obviněných 
v minulém týdnu také domovní 
prohlídky, během nichž zajistili 
fi nanční hotovost přesahující půl 
milionu korun. „Je předpoklad, 
že jde o výnos z trestné činnosti. 
Ale vše je zatím v šetření,“ doplnili 
policisté. Ti u obviněných našli též 
zelené a červené originální známky 
o provedení měření emisí a technic-
ké kontroly, dále registrační značky 
na automobily (SPZ) a veškerou 
evidenci o provozu autoškol. Bližší 
informace o tom, zda byly známky 
prodávány nelegálně, kriminalisté 
odmítli sdělit s ohledem na průběh 
vyšetřování. Ze stejného důvodu se 

konkrétně nevyjádřili ani k otázce, 
jestli se na zmíněné trestné činnosti 
podíleli také dva policisté. Podezře-
ní, že by do případu byli aktivně pří-
slušníci policie zapojeni, nemají.

Dva pachatelé jsou navíc legál-
ními držiteli zbraní – zkušební 
komisař vlastnil jednu a učitel auto-

školy dvě. „Vzhledem k tomuto faktu 
musela zadržení provést zásahová 
jednotka. Ale odpor nekladli, zatče-
ní totiž nečekali. Byli překvapeni,“ 
řekl kriminalista, „komisaři byl 
zatčen v kanceláři, učitelé v místě 
bydliště.“   

(Pokračování na straně 2.)
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Tradiční ples města, který se letos konal minulou sobotu v prostorách 
Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí, představil novinku. Příchozí ženy 
dostaly u vstupu do sálu milou pozornost od místostarosty města Josefa 
Komínka. Ten vítal se svojí manželkou všechny hosty, dámy od něho však 
navíc dostaly květináč s prvosenkami. Symbol jara potěšil, stejně jako 
profesionální taneční ukázky ze Starletu či bohatá tombola.

Text a foto: Iva Horká

Ženy dostaly od místostarosty 
prvosenky

Od 1. 1. 2010 došlo na základě 
vyhlášky č.451/2009 Sb. ke snížení 
částek příspěvku na provoz motoro-
vého vozidla poskytovaného dle § 
36 vyhlášky MPSV ČR č.182/1991 
Sb. těžce zdravotně postiženým 
občanům, kteří používají motorové 
vozidlo, jehož jsou provozovateli 
nebo vlastníky, ke své pravidelné 
dopravě. Příspěvek mohou nadále 
čerpat i provozovatelé a vlastníci 
motorových vozidel, která slouží 
k pravidelné dopravě blízkých osob, 
jimž byly přiznány mimořádné 
výhody II. a III.stupně (průkazky 
ZTP, ZTP/P).

Příspěvek nadále nenáleží oso-
bám postiženým úplnou nebo 
praktickou hluchotou, které jsou 
z tohoto důvodu držiteli průkazu 
ZTP.

 Podle nového právního předpisu 
se příspěvek na provoz motorového 
vozidla na rok 2010 sníží, a to 
o 50 % u osob, jejichž zdravotní 
stav odůvodňuje přiznání mimo-
řádných výhod II. stupně a o 20 % 

u osob, jejichž zdravotní stav odů-
vodňuje přiznání mimořádných 
výhod III. stupně. Nově tak příspě-
vek na provoz motorového vozidla 
v roce 2010 bude: 7.920 Kč pro 
občany, jejichž zdravotní postižení 
odůvodňuje přiznání mimořádných 
výhod III. stupně (3.360 Kč u jed-
nostopých vozidel)

3.000 Kč pro občany, jejichž 
zdravotní postižení odůvodňuje 
přiznání mimořádných výhod

II. stupně (1.150 Kč u jednosto-
pých vozidel)

Pokud občan splňuje podmínky 
pro poskytování více příspěvků, 
snižuje se výše druhého a každého 
dalšího příspěvku o 420 Kč u jed-
nostopého vozidla a o 2.124 Kč 
u ostatních vozidel. Jsou-li splněny 
podmínky pro přiznání příspěvku 
na provoz motorového vozidla až 
v průběhu kalendářního roku, výše 
tohoto příspěvku činí poměrnou 
část z uvedených částek.

Ing. Jaroslava Klapalová,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Snížení příspěvku
na provoz motorového vozidla

Zprávy z jednání Rady města z 13. 1. 2010
 1. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 

na zřízení věcného břemene ve prospěch města s právem vstupu 
na pozemek PK parc. č. 6327 v majetku soukromé osoby a uložení 
vodovodního vedení do tohoto pozemku s právem provozování, 
údržby a oprav. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu určitou po 
dobu trvání stavby.

 2. Rada města vzala na vědomí následující rozpočtová opatření reali-
zovaná k 31. 12. 2009 v pravomoci starosty v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města Velké Meziříčí č. 23/2009 z 15. 12. 2009.
Rozpočtová opatření v pravomoci starosty, provedená k 31. 12. 2009
 1) Zdroj:  10 tis. Kč – § 6409 rezerva neúčelová
 Rozdělení:  10 tis. Kč – § 3399 ohňostroj na konci roku –
    posílení původní částky
 2) Zdroj:  5 tis. Kč – § 3722 sběr a svoz komunálních
    odpadů
 Rozdělení:  1 tis. Kč – § 2212 silnice
   1,5 tis. Kč – § 3631 veřejné osvětlení
   1,5 tis. Kč – § 3727 prevence vzniku odpadů
   1 tis. Kč – § 3412 péče o sportovní zařízení
 3) Zdroj:  60 tis. Kč – pol. 4122 dotace z Kraje Vysočina
    na podporu projektu „Revitalizace,
    ozdravění a oživení škol. prost –
    ředí“ – č. ZZKV 5-09/26 b
 Rozdělení:  60 tis. Kč – § 3113 příspěvek na provoz pro ZŠ
    Lhotky
 4) Zdroj:  17,2 tis. Kč – pol. 4122grantový program Kra –
    je  Vysoč i na  „ Popu la r i zace
    a vzděl. v oblasti ICT II. – 2009“
    na podporu projektu „Počítač pro
    každého“
 Rozdělení:  17,2 tis. Kč – § 3421 příspěvek na provoz pro
    Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí

Ing. F. Bradáč, starosta (Pokračování příště)

Proškolování pracovníků měst-
ského úřadu ve Velkém Meziříčí 
stojí ročně statisíce. Město se 
proto chce pokusit získat nějaké 
finance na tyto výdaje formou 
dotace. Hodlá se přihlásit do pro-
jektu Posilování institucionální 
kapacity a efektivnosti městských 
a obecních úřadů. „Máme zájem 
se projektu zúčastnit, dáváme 
proto osmdesát tisíc korun na jeho 
vypracování,“ informuje starosta 
František Bradáč a dodává, že 
projekt se týká nejen proškolování 
zaměstnanců městského úřadu, 
ale také volených orgánů, čili sa-
mosprávy – členů zastupitelstva. 

Pokud město v projektu uspěje, 
mohlo by prostředky na školení 
z různých oblastí čerpat během 
tří let. Poměr dotace a vlastních 
zdrojů je navíc velice výhodný. 
Dotace činí pětaosmdesát procent, 
takže z vlastní pokladny by město 
doplatilo pouhých patnáct procent. 
„Pokusíme se dotaci získat, proto-
že školení pracovníků musíme pro-
vádět každoročně. Změn je tolik,“ 
říká starosta s tím, že jenom pro 
letošní rok město za tímto účelem 
vyčlenilo v rozpočtu čtyři sta tisíc 
korun. „Vloni jsme měli připrave-
ných tři sta tisíc a nestačilo to,“ 
dodává.            Martina Strnadová

Velkomeziříčsko má druhou nejvyšší 
nezaměstnanost na Žďársku

Nezaměstnanost v mikroregionu Velkomeziříčsko se za poslední rok 
zvedla až na 12,3 %. Taková byla situace k 31. prosinci 2009. Číslo míry 
nezaměstnanosti je bráno z dosažitelných, tedy z těch, kteří pracovat 
chtějí. Je to téměř dvojnásobek oproti konci roku 2008, kdy mělo Velké 
Meziříčí 6,4 %, a v červnu mělo dokonce jen 4,6 %.

„Dvanáct celých tři desetiny procenta, to je nejvíc, co tady pamatuji,“ ne-
chal se slyšet starosta František Bradáč. Velké Meziříčí tak pomalu dostihlo 
Bystřici nad Pernštejnem, kde byla nezaměstnanost ke stejnému datu vůbec 
nejvyšší, a to 12,6 % (pololetí 2008 – 7,1 %). Bystřicko se ovšem s vyšší ne-
zaměstnaností oproti ostatním regionům žďárského okresu potýká stabilně. 
Vyšší míru nezaměstnanosti ve srovnání s dalšími mělo v minulosti i No-
voměstsko. Teď je na tom podobně jako Bítešsko, které má 10,5 % (pololetí 
2008 – 4,6 %), Nové Město má 10,9 % (pololetí 2008 – 6,8 %). Nejlépe na tom 
byl ke konci roku 2009 Žďár nad Sázavou s 8,5 % (pololetí 2008 – 4,5 %).

Situace na Velkomeziříčsku je tedy výrazně horší, než byla před rokem 
a půl. Ale z výše uvedeného je patrné, že nezaměstnanost stoupla všude. 
„U nás na tom má největší podíl asi výrazné snížení počtu pracovníků 
ve fi rmě Draka Kabely, která je tady dneska největším zaměstnavatelem. 
A taky restrukturalizace prováděná v bývalém Kablu, dnes nkt cables,“ 
zamýšlí se velkomeziříčský starosta Bradáč. V nkt cables ovšem došlo 
ke změně vlastníka, který měl zájem zachovat ve Velkém Meziříčí jen 
určitý typ výroby a ostatních se zbavil. „Tam by ta změna přišla ať už 
krize je, nebo není. Jenomže to provedli zrovna v tu pro nás nejnevhod-
nější dobu,“ dodal Bradáč. Podle něj dnes město nemá žádné šance tuto 
obtížnou situaci nějak řešit a zaměstnanosti pomoci. „V minulosti jsme 
se mohli pustit například do budování průmyslové zóny, ale teď je situace 
jiná. Průmyslovou zónu máme plnou,“ podotýká ještě.

Ač má Velkomeziříčsko nyní druhou nejvyšší nezaměstnanost ve žďár-
ském okrese, podle jiného ukazatele je zde nabídka volných pracovních 
míst vůbec největší. Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo je zde 
pouze 17, zatímco třeba na Bítešsku jich je 52, na Novoměstsku 25, na 
Žďársku 20 a na Bystřicku 45 uchazečů na jedno volné pracovní místo.

„Snad je v tom pro nás určitá naděje, že by se situace mohla 
snáz zlepšit,“ uzavřel František Bradáč.         Martina Strnadová

(s využitím zdroje http://portal.mpsv.cz)
Graf nezaměstnanosti najdete na str. 6.

Chtějí získat dotaci 
na školení pracovníků

Obyvatel Velkého Mezi ř íčí 
a místních částí oproti loňsku ne-
přibylo. Je jich naopak o necelé tři 
desítky méně. Vyplývá to ze sdělení 
evidence obyvatel velkomeziříčské-
ho městského úřadu.

Stav počtu obyvatel města a jeho 
místních částí se vztahuje k prv-
nímu lednu 2010. Město Velké 
Meziříčí má k tomuto datu 10 237 
obyvatel. Největší místní částí jsou 
Mostiště s 592 obyvateli, následuje 
Olší nad Oslavou – 264, Lhotky – 
234, Hrbov – 146, Svařenov 114, 
Dolní Radslavice – 86 a nejmenší 
Kúsky s 68 obyvateli. Celkem tedy 
11 741 obyvatel.

Z uvedeného vyplývá, že sa-
motné město má 10 237 obyvatel. 
„Před rokem, k 31. 12. 2008 mělo 

samotné město 10 285 obyvatel,“ 
sdělila Alena Šinkovská z evidence 
obyvatel. To tedy bylo o osmačty-
řicet lidí víc. Celkově i s místními 
částmi pak mělo Velké Meziříčí 
11 770, tedy o již zmiňovaných 
devětadvacet lidí víc. „Takže nás 
nijak nepřibývá. Přestože tady je 
výstavba bytů… ani baby boom, 
o kterém se mluvilo, není z těchto 
čísel patrný. Kolem těch 11 800 plus 
mínus nějaký člověk, se stav pohy-
buje stále,“ konstatoval starosta 
města František Bradáč.

Vedle toho na území města 
a místních částí ofi ciálně pobývá 
ještě sto padesát sedm cizinců. Jsou 
to zejména Ukrajinci, Bělorusové, 
Vietnamci, ale třeba také Nizoze-
mec a další.     Martina Strnadová

Velkomeziříčských
je o tři desítky méně

(Pokračování ze strany 1.)
Na účet však může ale dorazit 

i třicetikoruna, tam žádný limit 
nehrozí, neboť s tímto způsobem 
posílání nejsou spojeny žádné ná-
klady nebo jen minimální.

Formuláře darovací smlouvy 
budou k dispozici na recepci sídla 
kraje Vysočina v Jihlavě, dále ve 
všech krajských zdravotnických 
zařízeních nebo si je lidé budou 
moci stáhnout z internetu na webu 
krajských nemocnic, to znamená 
Nemocnice Jihlava, Třebíč, Havlíč-
kův Brod, Nové Město na Moravě 
a Pelhřimov.

K dispozici budou v elek-
tronické podobě také na webu 
www.zdraví-vysociny.cz nebo 
na webových st ránkách kraje 
www.kr-vysocina.cz.

Pokladnu kraje Vysočina přijde 
vyplácení těchto darů na více než 
pětapadesát milionů korun, které 
na ně má v rozpočtu připraveny. 
„Důvodem zmíněné administra-
tivní změny je platná evropská 
legislativa, která kraji nedovoluje 
poskytnout jednotlivým nemoc-

nicím další prostředky podpory 
k řešení darů za poplatky, jako 
tomu bylo dosud. Úředně stanovený 
limit by některá krajská zařízení 
překročila již v únoru letošního 
roku,“ vysvětlilo vedení kraje.

Závěrem je nutno zdůraznit, 
že vše se týká pouze krajských 
zdravotnických zařízení, a nikoliv 
soukromých. 

Stejně tak platí, že nyní se už bez 
peněz při ošetření v krajských ne-
mocnicích člověk neobejde, protože 
poplatek musí skutečně uhradit. 
Předtím stačilo, když podepsal 
tiskopis, že přijímá dar, a peníze 
nemusel vůbec vydat. Teď tomu 
bude naopak.

„V případě nejasností může ve-
řejnost využít speciální mailovou 
adresu poplatky@kr-vysocina.cz 
nebo v prvních týdnech zavedení 
systému darů bude v úředních 
hodinách funkční také informační 
telefonní číslo 564 602 328, kam se 
můžete se svými dotazy obrátit,“ 
dodala tisková mluvčí kraje Jitka 
Svatošová.      

Iva Horká

Kraj bude dál poskytovat dary 
na poplatky.

Žádat o ně však bude složitější

(Pokračování ze strany 1.)
Úředníkovi radnice, kterému byla 
ihned odebrána licence, hrozí 
trest odnětí svobody až osm let, 
instruktorům až tři roky. Stíhaný 
však může být i některý z těch žáků, 
který úplatek nabídl. Jde o první 
případ korupce takového rozsahu, 
který v rámci kraje Vysočina poli-
cie zadokumentovala.

Žádné nekalé praktiky 
krýt nebudu,

říká tajemník úřadu
O tom, že se na odboru dopravy 

děje něco nezákonného, se vedení 
města podle vyjádření staros-
ty Františka Bradáče dozvědělo 
zhruba před rokem, a jak doplnil 
tajemník úřadu, bylo to díky ano-
nymním písemným i telefonickým 
upozorněním.

„Na základě několik měsíců 
trvajícího podezření, že zkušební 
komisař našeho úřadu neprovádí 
přezkoušení uchazečů o řidičské 
oprávnění standardním a korektním 
způsobem, jsme se začali celou věcí 
zabývat,“ říká tajemník velkomezi-
říčského městského úřadu Stanislav 
Rosa, „poté, co byly vyčerpány 
možnosti úřadu situaci řešit, požá-
dal jsem o pomoc policii a předal 
jí záležitost k šetření. Následné 
několik měsíců trvající šetření 
a zjištěné skutečnosti, zvláště pak 
jejich rozsah, potvrzují oprávněnost 
a prozíravost tohoto rozhodnutí.“

Všichni tři pachatelé jsou již ve vazbě
Když se podnět z radnice dostal 

na policii, kriminalisté už v té 
době s touto informací pracovali. 
„Vzápětí proběhlo prvotní šetření, 
kde se určitá oznámení potvrdila, 
proto byly dál prováděny úkony 
dokumentace, o nichž se v tuto 
chvíli nemohu zmiňovat,“ naznačil 
nadporučík.

Podle tajemníkových slov na 
trestuhodné jednání úředníka upo-
zornil vedoucí odboru dopravy 
Marek Švaříček. Ten v současné 
době převzal agendu po zatčeném 
podř ízeném, neboť též vlastní 
oprávnění zkušebního komisaře, 
i když ne na všechny skupiny. 
Podle jeho slov probíhají závěrečné 

zkoušky normálně, už 14. ledna 
se zkoušelo. K žádnému kolapsu 
prý rozhodně nedojde. „Než bude 
vybrán a zaškolen nový zkušeb-
ní komisař, zajistíme výpomoc 
externím komisařem,“ ujišťuje 
vedoucí zdejšího odboru dopravy. 
Na otázku, kde pachatelé přišli ke 
známkám či SPZ, Švaříček řekl, že 

netuší, a dodal, že se dá 
zneužít všechno, včetně 
zfalšování zápisů. Navíc 
jeho podřízený měl jako 
pracovník úřadu př í-
stup do prostor, kde se 
uvedené věci nacházejí. 
Ke zneužití už pak byl 
jenom krůček. Podle 
policie se však může 
počet obviněných ještě 
navýšit. O kolik a za 
jakou trestnou činnost, 
musí kriminalisté teprve 
vyšetřit. Proto v součas-
né době probíhají výsle-
chy svědků a zajišťová-
ní dalších důkazů. Šéf 
úředníků na radnici ale 
věří, že jeho podřízení 
jsou čestní lidé. „Co se 
stalo, beru jako selhání 
jednotlivce a mrzí mě, že 
to vrhá špatné světlo na 
celý úřad. Nekalé prak-
tiky žádného z pracov-
níků jsem nikdy nekryl 
a krýt nebudu,“ uzavírá 
tajemník.

Iva Horká

Bankovky, které kriminalisté zajistili při domovní prohlídce u obviněných, by mohly 
pocházet z jejich trestné činnosti. Šlo o celkový obnos ve výši více jak půl milionu 
korun.                                                                                           Foto: archiv policie



Číslo 3 20. ledna 2010 strana 3

OKÉNKO KRAJE
 564 602 111

Lyžaři nepohrdli
zabijačkovými pochoutkami

Již nyní můžeme říci, že Tříkrálová sbírka roku 2010 byla opět úspěš-
ná, a to i přesto, že celková částka, která byla vykoledovaná na území 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou, není v těchto dnech ještě známa. 
O velké dobročinnosti však svědčí výsledky sbírky v jednotlivých obcích 
Velkomeziříčska a Tasovska. Výsledky z oblastí Měřínska, Křižanovska, 
Velkobítešska budou uvedeny v následujících vydáních. Výsledky měst-
ských částí jsou zveřejněny ve vývěsce na zdi věže kostela.

S napětím jsme očekávali výsledky desáté jubilejní sbírky. Občas se 
vyskytly názory, že v období krize bude výsledek nižší. Pravdu měli ti, kdo 
říkali, že ekonomická situace nebude mít na sbírku vliv, protože soucitní 
lidé právě nyní ještě více přispějí potřebným, nemocným a lidem s posti-
žením. Ve srovnání s loňskem se totiž vykoledovalo o 21.000 Kč více.

Za tento nesobecký přístup, za jakoukoliv fi nanční částku a za vlídné 
a milé přijetí koledníků patří všem dárcům veliký dík a vděk nejen od orga-
nizátorů Charity, ale zcela určitě i od těch, kterým tato sbírka pomůže.

Další poděkování patří těm, kteří vzali na svá bedra ještě i ten mnohem 
těžší úděl a s velikou láskou zcela nezištně věnovali potřebným bližním 
ještě i své vlastní pohodlí teplého domova a vydali se s pokladničkou 
a zpěvem do nevlídného počasí, deště, sněhu a náledí zvěstovat radostnou 
zvěst o narození Ježíše Krista, popřát všem dobré zdraví a sbírat štědré 
dary, a to třeba i po celé tři dny. Jsou jimi právě vedoucí skupinek se 
svými koledníky – dětmi.

Děkujeme zejména těm pokročilého věku, z nichž většina trpí již znač-
nými zdravotními problémy, a přesto vyráží do této náročné služby.

Bohužel je toto oblast, která má i pro letošní rok své rezervy. Přes 
veškeré výzvy je velmi těžké sehnat byť jedinou novou skupinku. Týká 
se to i dětí, což je velmi smutné a mělo by to nás všechny bez rozdílu či 
přesvědčení vést k zamyšlení, zda opravdu bychom nemohli obětovat 
ještě i trochu více a ochotně pomoci i svým skutkem. Tříkrálovou sbírku 
pořádá katolická Charita, ale výtěžek se zcela jednoznačně týká naprosto 
všech, kteří péči potřebují. Na sbírce se podílí obecní a městské úřady, 
kde jsou pokladničky protokolárně zapečeťovány, otevírány a počítán 
jejich obsah. Proto není tato dobročinná aktivita pouze věcí farnosti, jak 
se tím někteří často ohánějí. Týká se nás všech.

Je pravdou, že u nás a v širokém okolí se podílí na organizaci sbírky ve 
většině věřící či křesťané. Zkusme se však zcela nezaujatě a bez emocí 
zamyslet a popřemýšlet, zda i já či mé děti bychom nemohli být svým 
bližním – nám všem – ještě prospěšnější? Nebojte se, ozvěte se a pomozte. 
Vždyť pomoc lidem v nouzi dokáže v člověku vytvořit radostný pocit. 
Kdo má odvahu dělat dobro, může třeba i zde objevit prostor pro světlejší 
budoucnost, po které určitě všichni toužíme.

Závěrem ještě jedna radostná zpráva. Letos v našem městě byla jedna 
pokladnička naplněna částkou 25.189 Kč – téměř neuvěřitelné, ale o to 
více milé! Dosud částka nejvíce činila cca 15–16 tis. Tuto kasičku naplnili 
občané ulic Bezručova, Družstevní, Nad Tratí, Nádražní a Nad Plovárnou. 
Že by ti nejštědřejší bydleli právě tam? Určitě nejen tam! I ostatní některé 
úseky měly pokladničky pěkně zaplněné.

Vám všem, dárcům odkudkoliv z města, Tasovska, či kterékoliv vesnice 
nebo samoty v našem okolí, všem vedoucím a koledníkům, pomocníkům 
a fi nančnímu odboru MěÚ, který byl nápomocen při sčítání, patří srdečné 
a upřímné Pán Bůh štědře odplať!

Jiří Zeman, asistent Tříkrálové sbírky pro oblast Velkomeziříčska

Tříkrálová sbírka 2008 – 2010 podle obcí
 obec 2008 2009 2010
Baliny 4.150 4.160 4.840
Bory 17.100 17.200 15.767
Březejc 4.415 4.610 5.810
Březka 1.970 2.132 2.340
Čikov 5420 5160 5.170

Krize neovlivnila výtěžek letošní Tříkrálové sbírky.
Vybralo se víc, než loni

Dolní Heřmanice 3064 3910 2.230
Dolní Radslavice 5.880 6.780 7.274
Holubí Zhoř 5.033 3.810 4.610
Horní Heřmanice 4.423 3.860 4.350
Horní Radslavice 4.950 5.894 5.150
Hrbov + Svařenov 7.980 8.922 9.520
Jabloňov 9.120 9.640 10.230
Kochánov 8.960 6.470 7.010
Lavičky + Závist 12.755 15.692 15.205
Lhotky 5.280 6.340 5.960
Kúsky 3.700 2.280 2.370
Martinice 11.983 15.200 14.960
Mostiště 13.539 14.425 18.577
Netín + Záseka 9.480 9.655 10.508
Olší n. O. 7.150 8.635 8.390
Oslava 1.290 1.504 1.610
Oslavice 14.597 14.955 15.672
Otín + Pohořílky 12.800 11.700 12.990
Radenice 5.115 5.060 4.720
Ruda 10.740 10.755 9.690
Stránecká Zhoř 9.813 10.350 11.447
Šeborov + Frankův Zhořec 3.670 5.150 4.000
Tasov 15.357 15.072 16.535
Uhřínov 10.035 10.075 10.160
Vaneč 2.060 2.928 2.541
Velké Meziříčí 108.269 124.623 135.110
Vídeň 10.781 11.433 13.060
Zadní Zhořec 68.030 7.040 8.594

Podle farností
Bory 24.412 22.260 20.487
Netín 46.223 46.621 50.264
Ruda 24.275 25.005 25.730
Tasov 34.195 36.116 37.026
Uhřínov 35.878 37.679 37.650
Velké Meziříčí 190.775 220.382 238.233
CELKEM 355 708 388.053 409.390

Je již vaše fi rma 
zařazena 

v kalendáři fi rem na 
www.mestovm.cz?
A odpovídají údaje 

skutečnosti?
Již několik let mají podnikatelé ve 
Velkém Meziříčí a okolí možnost 
zaregistrovat se na oficiálních 
stránkách Města Velké Meziříčí 
do kalendáře firem. Návštěvník 
těchto stránek poté snadno najde 
fi rmu, kterou potřebuje. Registrace 
i následné změny zvládne běžný 
uživatel PC a vše je zdarma.

Jak na to?
1. Údaje o vaší fi rmě si budete chtít 

spravovat sami – na ofi ciálních 
stránkách města www.mesto-
vm.cz se zaregistrujete, poté 
přihlásíte a v Kalendáři fi rem 
již zvolíte možnost Přidat vaši 
fi rmu do této kategorie.

2. O zařazení fi rmy do katalogu po-
žádáte pracovníka MěÚ – pošlete 
na e-mail poulova@mestovm.cz 
požadavek o zařazení fi rmy do ka-
talogu se všemi potřebnými údaji.

V případě, že je vaše firma již 
v kalendáři uvedena, prosím vás 
o kontrolu údajů. Neodpovídají-li 
údaje skutečnosti, můžete je sami 
opravit, nebo mě kontaktujte na 
výše uvedeném e-mailu.

Veronika Poulová

Vysočina se dočkala vlastního fi lmu
Více než půl roku trvala příprava a realizace nového obrazového 

dokumentu o kraji Vysočina. Šestnáct minut dlouhý propagační doku-
ment pro kraj Vysočina natočil a režíroval Robert Sedláček (Muži v říji, 
Pravidla lži). Filmová pozvánka do kraje na hranici Čech a Moravy je 
součástí krajského projektu Vítejte na Vysočině!, který je podpořen ROP 
Jihovýchod.

Obrazový dokument je prvním svého druhu, který si kraj Vysočina 
v takovém rozsahu nechal natočit. Režisér Robert Sedláček velkoryse 
prezentuje města regionu, památky, přírodu, tradiční průmysl i zvyky. 
Část materiálů byla natočena z letadla, mnoho dynamických záběrů po-
řídil kameraman z ramena kamerového jeřábu. „Poslední záběry zimních 
studií štáb natáčel v krajském městě o Vánocích. V tu dobu byl dokument 
již téměř hotov,“ uvedl Zbyněk Čech z krajského úřadu. „Nejdéle jsme 
pořizovali časosběrné záběry dálnice. Paradoxně jsme je pak v dokumentu 
nepoužili. Ve střižně jsme pracovali zhruba s třiceti hodinami natočeného 
materiálu,“ prozradil Robert Sedláček.

Ze zmíněných tří desítek hodin natočeného rozmanitého materiálu 
vznikly plánovitě také kratší verze dokumentu. Tříminutová studie 
a třicetivteřinové „reklamní“ spoty. „Veřejná premiéra dokumentu byla 
naplánována k představení na letošní veletrh cestovního ruchu v Brně 
RegionTour. V Jihlavě byl dokument představen médiím stylově v Centru 
dokumentárního fi lmu Dukla,“ uvedl Martin Hyský, radní kraje Vysočina 
pro oblast regionálního rozvoje. Stručný komentář fi lmu je připraven 
v různých jazykových mutacích a fi lm je tedy připraven i pro zahraniční 
prezentaci.

Veřejnost se bude moci s dokumentem setkat na veřejných prezenta-
cích kraje Vysočina. Například v rámci krajských promoakcích – Zlatá 
podkova, vyhlášení Sportovce roku 2009, v rámci Dne otevřených dveří 
nebo během Barevných Vánoc.

„Pořízení nadčasového profesionálně zpracovaného snímku si mohl 
kraj Vysočina dovolit pouze za přispění evropských dotací. Celkové ná-
klady na výrobu dokumentu se vyšplhaly na 1,5 mil. korun. Kraj uhradí 
pouhých 7 % z této částky,“ doplnil Martin Hyský.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Koledníci letos v našem městě vybrali víc, než loni, a to i přesto, že sku-
pinek bylo ve srovnání s loňskem méně.                       Foto: Iva Horká

Ideální lyžařské podmínky o ví-
kendu přivábily na sjezdovku na 
Fajtově kopci doslova davy milov-
níků lyžování i snowboardingu. 
V plném proudu byla i výuka 
v lyžařské škole.

Na sobotní odpoledne však ski-
klub připravil pro zájemce ještě 
jiné lákadlo, a to i pro nelyžaře. 
Byla jím nefalšovaná česká domácí 
zabijačka se vším všudy. Dokonce 
za doprovodu živé hudby v podání 
Kozénka bandu.

Zabijačka začala v pravé poledne, 
ovšem pochoutky z ní si nedočkavci 
mohli kupovat v podstatě už od 
rána. „Jen prase jsme nechali 
přivézt už zabité, abychom neděsili 
děti. Těch je tu spousta,“ podotkl 
manažer skiklubu Jiří Pálka. Jinak 
nechybělo vůbec nic. Dva řezníci 

a další pomocníci přímo před zraky 
přihlížejících bourali prase, krájeli 
sádlo na škvaření, mleli maso na 
prejt, plnili klobásky… Mezi při-
hlížejícími se našli mnozí, kteří 
takovou zabijačku viděli na vlastní 
oči vůbec poprvé.

Lyžující i nelyžující si pochut-
návali na domácích jitrničkách či 
jelítkách s kysaným zelím, tlačence, 
k dostání byla i zabijačková polévka 
a guláš. V mrazivém počasí přišel 
vhod také horký grog či štamprlička 
slivovice. A kdo už měl mastného až 
dost, nepohrdl domácími buchtami 
s mákem nebo tvarohem. Vše bylo 
k mání.

Martina Strnadová

Více fotografi í ve fotogalerii na 
www.velkomeziricsko.cz

Odložené představení z podzimní divadelní sezony 
Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí mohli diváci zhléd-
nout nyní, ve středu 13. ledna 2010.

Pražské divadlo Palace přivezlo do našeho města hru 
Veřejné oko, v níž se představili herci Lukáš Vaculík, 
Ivana Jirešová a Hynek Čermák. Komorní komedie 
vyprávěla příběh o netypickém manželském trojú-
helníku, ne však takovém, na jaký jsme z podobných 
představení zvyklí. Při hlubším pohledu šlo o něžně 
moudrý příběh o lásce, hledání, bláznovství i moud-
rosti. Dva muži – pragmatik Karel Sidley a pošetilý 
snílek Christoforu – a mezi nimi mladá dívka Belinda, 
bývalá servírka z nočního klubu a manželka daňového 
poradce Karla. Na krátkou chvíli také imaginární 
milenka soukromého detektiva Christofora. Jednomu 

Podzimní představení Veřejné oko diváci zhlédli nyní
se odcizila, s druhým se cítila jako ve snovém světě. 
„Když jsem s ním, tak žiju,“ svěřila se manželovi se 
svými pocity poté, co zjistila, že ji nechal sledovat, 
protože měl za to, že je mu nevěrná. I přesto, že Karel 
Belindu zachránil z úplného dna, poskytl jí veškerý 
přepych, úctyhodné postavení i materiální zabezpe-
čení, mladá žena se cítila v tomto svazku jako ptáče 
polapené ve strohém světě faktografi e. Proto z něho 
hledala únik. Zdálo se jí, že v osobě detektiva našla 
člověka, se kterým by chtěla žít. Ten však dal přednost 
tomu, aby bylo manželství Karla a Belindy zachráněno. 
Dal oběma návod, jak mají najít cestu zpátky k sobě. 
Zda se jim to podařilo, už autor hry Peter Shaffer 
nechal na samotných divácích.

Iva Horká

Herečka Ivana Jirešová ztvárnila 
v představení Veřejné oko mladou 
novomanželku Belindu.

Foto: Iva Horká
Hynek Čermák (vlevo) v roli soukromého detektiva a Lukáš Va-
culík jako daňový poradce.                                    Foto: Iva Horká

Řezník před zraky přihlížejících lyžařů i dalších, kteří si vyšli na Fajtův 
kopec jenom na odpolední vycházku, boural prase zavěšené na hácích. 

Foto: Martina Strnadová
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Jak jsem objevoval Mezříč
(13. díl)

Bohatství, krása a zdraví
Čas od času se asi každý zasní a představuje si, jaké by to bylo být 

o něco bohatší, krásnější a zdravější. Myslím, že tímto způsobem alespoň 
na chvíli docela rádi unikáme z šedivé, všední a někdy i bolestné životní 
reality. V takové situaci je možné si položit otázku, v čem bohatství, 
krása a zdraví spočívá. Třeba s překvapením zjistím – vždyť já vlastně 
jsem velmi bohatý, protože mám rád a někdo má rád mě, pocítil jsem 
milosrdenství a mohu žít vděčně, mám spousty možností, jak dělat lidem 
radost, jak podpořit skvělé aktivity a zapojit se do nich! Vždyť já můžu, 
když chci! Jsem bohatý, jen s tím umět nakládat! To není jen v penězích, 
to je v milosrdenství, v obětavosti, v naději, která koná. A krása člověka? 
Copak je jenom v tom, jak člověk vypadá? Není spíš v tom, čeho dobrého 
je schopen, čím se můžeme vzájemně potěšit, podepřít, nadchnout? Sku-
tečná krása přece není v tom, co je před očima, ale v tom, co je v srdci. 
A zdraví? I ten, kdo podléhá slabosti těla a duše, může ukazovat k těm 
nejdůležitějším a nejkrásnějším věcem člověka. I ten, kdo se nakonec blíží 
konci pozemského života, může být druhému člověku svědectvím o lásce, 
odpuštění, naději. Zdraví není jen záležitost biologická, ale především 
existenciální. Já vlastně jsem zdravý, když žiji s Bohem i bližními v míru 
a pokoji, když se obnovuje má naděje, když směřuji k naplnění.

Pavel Janošík (pavel.janosik@evangnet.cz)

Českobratrská církev evangelická
● 20. 1.: 14 hodin – rozhovory s odsouzenými ve věznici (Rapotice), 

18 hodin – ekumenické shromáždění (Velké Meziříčí, kostel sv. Mi-
kuláše)

● 21. 1.: 17 hodin – mládež
● 24. 1.: 9 hodin – bohoslužby, 16 hodin – střední generace
● 26. 1.: 15 hodin – děti, 18 hodin – biblická hodina (Tasov)
● pokud není uvedeno jinak, konají se setkání v Husově domě 

(Velké Meziříčí, U Světlé 24)                                             -pj-

Pořad bohoslužeb 
v kostele sv. Mikuláše

Středa 20. 1.
 7.00 Mše sv., volný úmysl o. L. Sz.
18.00 Společné modlitby za jednotu křesťanů. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Lavičky o. M. P.
Čtvrtek 21. 1. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
 7.00 Mše sv. za P. Jana Slabého, jeho rodiče
 a za kněze, kteří u nás působili. o. M. P.
18.00 Mše sv., volný úmysl o. L. Sz.
17.00 Mše sv. Vídeň o. M. P.
Pátek 22. 1.
 8.00 Mše sv. za rodiče Kališovy a sourozence,
 švagrovou Květu a za Boží ochranu. o. M. P.
13.00 Mše sv. v domově důchodců. o. M. P.
16.30 Mše sv. pro mládež, za Emilii, Andělu,
 Františka Slabých a jejich dcery Františku, Marii,
 Terezii a za Andělu a Ferdinanda Plachetských
 a jejich rodiče. o. L. Sz.
Sobota 23. 1. Sobotní památka Panny Marie
 7.00 Mše sv. za rodiče Koukalovy, manžela, Petra Turka,
 sestru Marii, duše v očistci a na poděkování
 za dar zdraví. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za rodinu Janovu, Kadelovu, Jirákovu,
 na poděkování a na vlastní úmysl. o. M. P.
3. neděle v mezidobí 24. 1.
 7.30 Mše sv. za Marii a Cyrila Černých a rodiče Černých. o. M. P.
 9.00 Mše sv. za farníky. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiče s dětmi, za Marii
 a Cyrila Přibylovi a sourozence. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Peškovu,
 Charvátovu, Svatoňovu, Mejzlíkovu a Hajátkovu. o. M. P.

Farní oznámení
Každý den v 17.00 zveme k modlitbě na úmysl Nového Jeruzaléma. Do 

25. ledna trvá Týden modliteb za jednotu křesťanů. Ve středu v 18.00 se 
koná v našem kostele ekumenická pobožnost. Zveme všechny farníky. Ve 
středu místo náboženství v 18.00 zveme mládež na pobožnost za jednotu. 
Ve čtvrtek po večerní mši sv. bude teologická hodina. V pátek od 14.00 
do 16.30 adorace Nejsvětější svátosti. Od 14.00 do 15.30 příležitost ke 
svátosti smíření a pokání. V sobotu v 8.00 bude setkání ministrantů, 
v 19.30 příprava na svátost manželství. Děkujeme všem, kteří pracovali 
v kostele a na faře. Za týden bude sbírka věnována obětem zemětřesení 
na Haiti. V sobotu 30. ledna se koná ve Vídni křesťanský ples. Dary do 
tomboly, o které moc prosíme, je možné předat na faře v kanceláři.

Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

Dne 6. ledna 2010 v 11.45 hodin 
odehrálo se následující:

Pán v letech a pěnách rozčileně 
lomcuje zamčenými dveřmi do 
knihovny. Majíc slušného vycho-
vání a úctu k šedinám, odemykám 
se slovy: „Dobrý den, jdete v po-
lední pauze, ale přece sem znovu 
nepotáhnete tuhle obrovskou tašku 
knížek. Pojďte, alespoň je vrátíme.“ 
Pán (zřejmě v rozrušení) zcela 
opomněl pozdravit a zahudral: „To 
řekněte doktorům.“ Mírně zmatena 
se táži, co mám zdravotníkům vy-
řídit. Odtuším ze syčení na půl úst, 
že u nich zmíněný pacient prodléval 
až dosud a tito tedy mohou za jeho 
pozdní návštěvu v naší instituci. 
Lehce jeho robustním tělem odstr-
čena (a to nejsem žádná pápěrka) 
následuji rozkuráženého muže 
k výpůjčnímu pultu, na který ve-
hementně vyhází obsah vaku. Bez 
skrupulí začíná pozvolna vybírat 
novou četbu. Na nesmělý dotaz 
po čtenářském průkazu loví kartu 
vystavenou na ženské, ano ženské, 
jméno. Dveře za ním zapadly bez 
rozloučení a poděkování. Nehledě 
k neotřesitelně otřesným způsobům 
nutno říci, že šlo o přehlídku nejčas-
tějších neduhů, kterými trpí někteří 
(opakuji pouze někteří) naši čtenáři. 
Zkusme nasadit léčbu.

PROVOZNÍ DOBA je po léta 
stejná a rozhodně se k ní na těchto 
řádcích nevracíme poprvé. Inu což, 
opakování matka moudrosti. V pon-
dělí, středu a pátek se od 7.30 do 
11.30 a po hodince na oběd od 12.30 
do 18.00 těšíme na návštěvníky 
v půjčovně pro dospělé, internetové 
studovně a čítárně, výstavním sále 
a od května do září i zahradní čítár-
ně. Půjčovny pro děti a mládež se 
v uvedené dny logicky týká čas od 
12.30 do 17.00. V červenci a srpnu 
krátíme provozní dobu vždy a všude 
do 16.30. Zcela zavřeno však o let-
ních prázdninách nemíváme nikdy. 
To pravidelně až o Vánocích. Nejste-
li si jisti, nahlédněte třeba na vaše 
čtenářské průkazy či na naše inter-
netové stránky. Ovšem z nesnází po-
může též starý dobrý Bellův přístroj.

TELEFONNÍ ČÍSLA máme 
změněna již druhým rokem. Umí 
však dosud potrápit. Proto si je 
dle již zmíněné hlášky maskující 
ušlechtilostí opakování naše výpad-
ky paměti (jistojistě jde o diagnózu) 
připomeneme. Po notoricky známé 
trojce 566 následuje vždy 781 a poté 
dle cíle: 900 ředitelna, 901 sekreta-
riát, 902 kancelář, 903 půjčovna pro 
dospělé, 904 půjčovna pro děti, 905 
internetová studovna a čítárna.
ČTENÁŘSKÝ PRŮKAZ je 

osobním dokladem zrovna jako 
průkaz občanský či řidičský. Za-
tímco prokázat se dokladem jiného 
zdravotního pojištěnce či majitele 
běžného účtu se přísně zapovídá, 
a napadne to toliko otrlé jedince 
s kriminální minulostí, v knihovně 
to někteří čtenáři z neznalosti, 
jiní úmyslně vnímají jinak. Ano, 
problémem jsou také příliš laskavé 
knihovnice, které umí přimhouřit 
očko i obě. Na rovinu říkám, že jsem 

Vytrženo z diáře
Městské knihovny Velké Meziříčí

zásadně proti a táhnu do boje s tímto 
nešvarem. Každý čtenář je povinen 
prokazovat se vlastní kartičkou. Ne-
hledě na to, že nesmí své výpůjčky 
poskytovat dalším osobám! Tato 
ustanovení knihovního řádu nemají 
za úkol bezdůvodně ztrpčovat život, 
ale zamezit častým obtížím, k nimž 
náleží ztráta přehledu o tom, co 
a pro koho je půjčeno na jednu legiti-
maci a poté rovněž handrkování nad 
upomínkami, sankčními poplatky 
a ztrátami knih. Ke sklonku loňské-
ho roku patřila výzva k doregistraci 
„černých uživatelů“ našich služeb 
nazvaná CO VÁS NEZABIJE, TO 
NÁS POSÍLÍ! Vyplnit za někoho 
přihlášku a uhradit registrační po-
platek ve výši 100 Kč za dospělého 
a 70 Kč za dítko do 15 let, studenta 
a důchodce bylo též možno dárko-
vým poukazem v rámci akce ČTE-
NÁŘEM POD STROMEČKEM. 
Tuto elegantní formu využilo jen 8 
zájemců, z nichž náhodná čtenářka 
vylosovala následující výherkyně 
výpravných publikací Velké Mezi-
říčí v zrcadle dějin: M. Janíčkovou, 
P. Ráčkovou a J. Kočí. Gratulujeme 
po činu k počinu i k výhře v dobré 
víře, že potěší. Právě chystáme 
celoroční dárkové poukazy, jimiž 
bude možno čtenářský průkaz 
blízkým věnovat. A rovněž tak po-
slední výzvu k uzdravení jednoho 
každého vědomého i nevědomého 
zneuživatele našich služeb. Po této 
sérii vstřícných kroků se stanu 
zajisté terčem nelichotivých po-
známek, protože vydám striktní 
zákaz obsluhy návštěvníka s cizím 
či žádným průkazem, pochopitelně 
s přesným vymezením pravidel 
a akceptovatelných výjimek. Byť 
jde o notně nepopulární opatření, 
situace je neúnosná a pro obě strany 
nevýhodná. 

VÝSTAVNÍ KALENDÁŘ pro 
rok 2010 sestavujeme právě nyní. 
Nabízíme prezentaci díla amaté-
rům i profesionálům. V případě 
zájmu se na mne bez obav obraťte 
osobně či telefonicky. Neúčtujeme 
vystavovatelům žádné poplatky 
a vycházíme jim maximálně vstříc. 
Aby bylo nač se těšit, čím kochat 
a proč zajít, zvažte, zda neznáte 
někoho, kdo by se mohl a chtěl svou 
tvorbou pochlubit.

V Ý S TAVA  N E T O P ÝŘ I , 
ŽÁBY, HADI A JINÁ HAVĚŤ 
až do dernisáže v podvečer 19. 1. 
představovala v našich prostorech 
fotografi cký um Mgr. Vlastislava 
Káni a příklad spolupráce se Stře-
diskem ekologické výchovy Ost-
růvek. Ty potvory (řečeno laskavě 
a o zvířatech) stály za to! 

Jen co snad se ctí udoláme led-
novou kalamitu suchopárných 
administrativních úkonů, vrhneme 
se také na vzrušující plánování 
dalších rozličných aktivit, kterými 
spolu s vámi všemi chceme oslavit 
letošních 121. let existence knihov-
ny. Ale nyní mne omluvte, někdo 
klepe. Je 13. ledna 9.26 hodin. Jaké 
bude toto setkání?

Mgr. Ivana Vaňková, 
ředitelka MěK VM

Jednou z nejaktuálnějších a nejdynamičtějších vzdělávacích metod, 
kterých lze v rámci moderních technologií využít, je interaktivní výuka. 
Jde o metodu, která kombinuje aktivní zapojení žáků do výuky s názornou 
audiovizuální prezentací probírané látky za použití moderní techniky. 
Předpokladem pro její uplatnění při výuce je od-
povídající technické vybavení školy, metodicky 
připravení pedagogové a dostatečný materiálový 
základ pro vedení hodiny.

Pomoc pro finanční zabezpečení uvedených 
kritérií nabízí operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Evropského sociálního fondu a právě z tohoto operačního programu se 
podařilo jedenácti partnerským školám kraje Vysočina získat fi nanční 
částku přesahující 16 mil. korun. Tyto prostředky budou vynaloženy na 
pořízení nezbytného technického vybavení (především interaktivních ta-
bulí), proškolení pedagogů, vytvoření interaktivních materiálů pro výuku 
jednotlivých předmětů a umožní se do projektu zapojit i studentům při 
zpracování jejich vlastních prezentací. Realizace projektu je naplánována 
na období let 2010–2012.

Do projektu zaměřeného na rozšíření interaktivní výuky na gymnáziích 
kraje Vysočina se do daného termínu přihlásilo celkem 98 učitelů z 11 
škol, z nichž každý připraví 25 interaktivních výukových hodin, a asi 
4 500 žáků zúčastněných škol, kteří vytvoří 1 500 referátů s použitím 

příslušného softwaru a zároveň budou při výuce 
využívat materiálů připravených pedagogy. Celá 
šíře zpracovávané problematiky zahrnuje jak příro-
dovědné, tak humanitní obory. Zvláštní pozornost 
je v rámci hodnocení výstupů projektu věnována 

zejména anglickému jazyku, počítačové gramotnosti a ekologické výcho-
vě. Metodické materiály určené k vzdělávání pedagogů zpracuje a kvalitu 
produktů bude posuzovat 27 členů odborných metodických komisí. Po 
skončení projektu v dubnu 2012 budou všechny prezentace k dispozici 
pro odborníky i širokou veřejnost na webovém portálu.

Jednou ze vzdělávacích institucí zapojených do uvedeného projektu je 
i naše škola – Gymnázium Velké Meziříčí, konkrétně 7 vyučujících (za bio-
logii, chemii a fyziku) a koordinátor. Věříme, že se nám podaří splnit všech-
ny cíle projektu a využít vysoký potenciál žáků a pedagogů školy.      -gvm-

Nejsme sami
V březnu roku 2009 započala dlouho očekávaná kompletní rekonstruk-

ce Denního stacionáře Nesa. Název „Nesa“ jsme si vytvořili spojením slov 
„Nejsme sami.“ A letos zjara nás o přiléhavosti tohoto názvu přesvědčili 
obyvatelé Domova s pečovatelskou službou (DPS) v Čechových sadech. 
Právě do tohoto domu jsme se mohli na dobu, po kterou rekonstrukce 
probíhala, přestěhovat a zde poskytovat naše služby.

Po celou dobu našeho pobytu mezi místními obyvateli a pracovnicemi 
se všichni uživatelé a pracovníci Nesy cítili jako doma, ne jako v pro-
vizorních dočasných prostorách. Lidský přístup plný ochoty byl zřejmý 
při každém setkání na chodbě, v jídelně či v krásném okolí DPS. Milé 
slovo od zkušené starší paní, vyslechnuté hned zrána, bylo pro všechny 
z Nesy balzámem pro duši. Procházky i zahradničení v blízkém okolí 
DPS byly příjemným zpestřením našich dnů. A pokud se nám jen trošku 
chtělo, mohli jsme si jít protáhnout tělo do jen pár kroků vzdáleného 
Happy squashe, kam nás manželé Havelkovi srdečně zvali a my toho 
vždy s nadšením využívali.

Pro pracovníky i uživatele Nesy bylo loučení s obyvateli DPS, které 
přišlo s dokončením rekonstrukce začátkem prosince, smutným zakon-
čením roku, protože od dobrých lidí, kteří nás mají rádi, se vždy odchází 
s těžkým srdcem.

Všem obyvatelům i pracovníkům Domova patří za jejich trpělivost, 
ochotu a dobrotu velký dík.

Uživatelé a pracovníci denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí

Společenské napět í narůstá 
spolu s nebezpečím války. Ve 
Španělsku už bomby padají. My 
nacvičujeme evakuaci školy při 
leteckém poplachu.

Léto 1938. – Poslední závan 
mírových časů: Krajinská výstava 
ve Velkém Meziříčí. Přehlídka 
dosažených výsledků a úspěchů, 
i nadějí a plánů do budoucna. Kro-
mě expozicí v interiérech početné 
stánky za budovou gymnázia. Spo-
lu s tím lunaparkové atrakce, hodně 
světel, pestrobarevné žárovkové 
girlandy, ruch do nočních hodin. 
Z amplionů stále znovu oblíbený 
song „Buď jen mou, Violeto...“

V období Mnichova děti sice 
ještě všechno zcela nechápou, ale 
z řečí a chování dospělých vyciťují, 
že tentokrát může jít do tuhého. 
V mé paměti zůstal strýc, jak se 
zachmouřenou tváří poslouchá 
Hitlerův norimberský rozhlasový 
projev, plný útoků proti Českoslo-
vensku a prezidentu Benešovi. Do 
Mezříče přichází posádka záložní-
ků a v centru města je denně živo 
do nočních hodin. Jezdí mimořád-
ný dálkový autobus Brno-Praha. 
V pohotovosti jsou vlastenecké 
organizace, místní skauti si ba-
terkami morseovkou vyměňují 
depeše mezi věží kostela a bránou 
pod zámkem. Při mobilizaci vy-
provázíme povolané záložníky na 
nádraží. Přes všechnu nejistotu lidé 
věří republice, armádě, spojencům. 
Proto je podzim 1938 mimořádně 
smutný. Pro uprchlíky ze Sudet 
se organizují sbírky, děti darují 
hračky a knížky, dospělí šatstvo, 
potraviny a potřeby pro domácnost 
a přispívají do pokladničky pod 
vánočním stromem republiky na 
náměstí. Nad ránem 15. března 
1938 nám bouchají na dveře sou-
sedé: Němci obsazují republiku. 
Ve škole, jsme ve třetí třídě, pan 
učitel Bláha, válečný invalida, je 
mimořádně vážný, snaží se našim 
rozumům přiblížit, co se stalo. Vy-
učování načas odpadá, školu zabírá 
německá posádka. Do její polní 
kuchyně za kostelem se přicházejí 
najíst i někteří místní lidé. Němečtí 
vojáci zaplňují obchody, vykupují 
lahůdky, jižní ovoce, textil.

Probíhá zatýkání potenciálních 
nositelů odboje, včetně předsta-
vitelů místní inteligence. Později 
po obnovení vyučování vyvolají 
ze třídy spolužáka Ríšu; má hned 
přijít domů, protože se právě vrá-
til jeho otec, jeden ze zatčených 
rukojmích. Postupně se zhoršuje 
zásobování potravinami a dalšími 
životními potřebami. Pokračuje 
zatýkání a věznění, postihnutých 
je i několik našich profesorů. 
Dusnou atmosféru heydrichiády 
jako třináctiletí už vnímáme a vě-
domě spoluprožíváme. Zvláštní 
vzpomínka na zdravotní prohlídku 
někdy v sekundě nebo v tercii. Je 
úplně jiná, než každoroční obvyklé 

vyšetření. Za přítomnosti jakýchsi 
„cizích pánů“ jsme na školním 
dvoře, do půl těla vysvlečení, 
u stěny tělocvičny, fotografovaní 
zepředu i z profi lu – a nakonec 
dostáváme příkaz stáhnout trenýr-
ky a zakašlat (?) Nenacházím jiné 
vysvětlení, než že šlo o součást 
Němci organizované rasové selek-
ce české mládeže (u nás chlapců 
zjistit, jsme-li té „správné rasy“). 
Pro válku sbíráme všechno možné, 
také léčivé rostliny či kaštany, při 
čemž se nedá švindlovat. Zato 
sem tam sebereme z už nasbí-
raného, pod nádražím dočasně 
složeného starého železa, a potom 
ho ve škole znova odevzdáváme. 
Jednou jsou gymnazisté vyzváni, 
aby maximálně šetřili svou obuv. 
Od nás starší kvartáni se tedy 
„uvědoměle“, s nejvážnější tváří, 
o přestávce procházejí po chodbách 
a školním dvoře bosí. Mimořádně 
živé zůstaly pocity při německém 
státním smutku po Stalingradu. 
Také vzpomínka na nalezený leták, 
shozený ze spojeneckého letadla 
a určený původně zřejmě pro 
Francii, slibující potrestání váleč-
ných zločinů s výstrahou, že jejich 
pachatelé „budou pronásledováni 
až na konec světa“. My zatím, přes 
všechny úklady matematiků či la-
tinářů a jiných „třídních“ nepřátel, 
se probojováváme z ročníku do 
ročníku. Kluci rostou do výšky, jak 
tak překonávají pubertu, zvládají 
mutování a vykazují bující chmýří 
pod nosem. O jejich dospívání 
svědčí i to, že namísto příjmením 
oslovují své spolužačky už jejich 
křestním jménem.

Naše „žaby“ (podle všeho už 
políbené nějakým tím princem) se 
proměňují na všestranně vyvinuté 
krásky, k jejichž půvabům už ne-
možno zůstat lhostejný. Bohužel, 
obyčejně nestojí o naši pozornost 
– anebo snad my ještě nerozu-
míme těm tajemným ženským 
signálům.

V patnácti letech, v létě 1944, 
prožívám osvobození Říma, invazi 
v Normandii, osvobození Paříže 
a vypuknutí Slovenského národ-
ního povstání. Zprávy o tom všem 
už dostávám z první ruky – jednou 
v noci lovím v éteru a najednou 
s překvapením slyším: „Und nun 
bringen wir fünf Minuten ameri-
kanischer Marschmusik.“ Tak to 
si tedy poslechnu a nato se hlásí 
Stimme Amerikas, Stimeme der 
Vereinten Nationen – do konce vál-
ky potom sledované zpravodajské 
vysílání. Po desáté večer také rád 
poslouchám z Bratislavy legendár-
ní slovenská tanga. Netuším, že si 
je tam za pár let nejen zatančím, ale 
že tam i v životě zakotvím.

Ing. Bohumír Kvasnička
Pokračování příště.

(Pokr. z č. 5, 9, 13, 18, 22, 26, 31, 
35, 38/39, 43/09 a 2/10)

Interaktivní výuka – 
účinné vzdělávání
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Rolety, sítě
Plovoucí podlahy, PVC

Seřízení plastových oken
Tel.: 602 950 763

Základní i pokračovací kurzy 
snižování nadváhy STOB, od 
26. 1. 2010 ve Velkém Meziříčí.
Bližší info 605 010 666,
e-mail: ekstob@seznam.cz

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

JAZYKOVÉ KURZY
angličtina, němčina

ruština a francouzština
Od února 2010 otevíráme 3měsíční kurzy pro začátečníky i pokročilé.

V jednom kurzu max. 6 účastníků.
PŘÍJEM předběžných přihlášek do 31. ledna 2010

na e-mailové adrese: eco-prochazkova@seznam.cz
V přihlášce prosím uveďte: jméno + příjmení, název kurzu

(začátečníci, pokročilí) a telefonní kontakt.
Kontakt:Kontakt: p. Procházková, Mlýnská 1185/6, Velké Meziříčí tel.: +420 602 325 108

Radnická 6, Velké Meziříčí

přijme
vrchního číšníka/servírku
nástup možný ihned
Požadujeme: vzdělání v oboru, samostatnost,
 spolehlivost, bezúhonnost
Nabízíme: práci v mladém kolektivu, fi xní
 základ, odměny

Bližší informace
na tel.: 566 520 900,
777 567 102

Moderní jednokotlová technologie na 300 l.
Topení dřevem; doprava kvasu vývěvou;
možnost předehřátí kvasu; minimální množství 
samostatně páleného kvasu je 100 l.
Na přání ředění destilátu změkčenou vodou zdarma.
Tel.: 608 038 550.

JUDr. Edita Pařízková,
advokát a insolvenční správce

tel.: 604 871 900
e-mail: advokat@tilia-merin.cz
Kontakt: Náměstí 16, Měřín

Zajišťuje:
● upomínky dlužníkům 
● vyhotovení insolvenčních 

návrhů 
● podání přihlášek pohledávek 

do konkurzního řízení 
● sledování prohlášení konkurzu 

na vaše dlužníky 

Řeší:
● konkurzy 
● osobní bankroty (oddlužení)

Ordinace

od 1. 2. 2010 na adrese
V. Meziříčí,

Nad Gymnáziem 464/17 – 
v budově hasičské zbrojnice 
v dosavadních prostorách 

Pohotovosti, s. r. o.

do stavební údržby.
Přihlášky včetně životopisu 
podávejte písemně na výše 

uvedenou adresu do 5. 2. 2010.
Nástup možný ihned.

Maria Podstatzká Lichtenstein 
Velkostatek, Zámecké schody 
1200/4, 594 01 Velké Meziříčí

přijme

Esoterický obchod Larimar

Tel.: 603 184 919

Požadavky: – obchodní nadání s orientací na výsledek
 – organizační schopnosti 
 – praxe v oboru vítána
 – zodpovědnost, pečlivost
 – samostatnost, komunikativnost, časová fl exibilita
Nabízíme: – práci v dynamicky se rozvíjející fi rmě
 – odpovídající platové a provizní ohodnocení
 – možnost seberealizace a profesního růstu
 – NÁSTUP DLE DOHODY.

Kontakt: Výhradně strukturovaný životopis zasílejte na
 e-mail: prace@bohemiaokno.cz

Zvýšili se vám úroky na hypotéce?
Přeúvěrujte výhodně u nás. 
Nové poradenské místo
ČMSS
Vladimír Prokop
Pasáž IMCA
Náměstí 12, Velké Meziříčí, tel.: +420 724 813 461

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona 
č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici

Pracovníka odboru dopravy –
zkušebního komisaře řidičů

s místem výkonu Městský úřad Velké Meziříčí
a zařazením do 9. platové třídy dle platných právních předpisů.

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.

Předpoklady uchazeče:
● státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem 

v ČR starší 25 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
dobrá znalost českého jazyka,

● vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání zakončené maturitní 
zkouškou,

● držitel řidičského oprávnění skupin A, B, C, C+E nejméně 5 let
(držení řidičského oprávnění skupiny D nejméně 5 let výhodou),

● nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení moto-
rových vozidel a v posledních pěti letech mu nebyl takový trest uložen,

● nebyl mu v posledních třech letech odejmut průkaz zkušebního 
komisaře,

● znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
● spolehlivost, fl exibilita, samostatnost, odpovědnost.

Zájemce předloží písemnou přihlášku,
která musí obsahovat tyto náležitosti:

● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana,
● datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
● životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odbor-

ných znalostech a dovednostech,
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích 

státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem,

● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
● výpis z evidenční karty řidiče vydaný příslušným pracovištěm 

registru řidičů ne starší 3 měsíců.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 29. 1. 2010
do 12 hodin na adrese: 

Městský úřad Velké Meziříčí
k rukám tajemníka MěÚ ing. S. Rosy

Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Řeznictví Jiří Ma lec
Velké Meziříčí, Sokolovská 278
Akce trvá od 21. do 28. 1. 2010.

Uzená kýta 97 Kč
Vepřová krkovice 79 Kč
Kuřecí čtvrtky – balení 10 kg 35,90 Kč/kg
Kuře 46,90 Kč
Kuřecí řízek mražený 99 Kč/kg
Pangasius fi lety 67 Kč
Olej slunečnicový 1 l 23,90 Kč

Prodám
■ Andulky, agapornis, fi scherův 
a škraboškový. Různé barvy. Velký 
výběr. Tel.: 777 140 960.
■ Třísky na zátop do krbu. Lev-
ně. Tel.: 603 592 552.
■ Prase, váha 180 – 200 kg, cena 
za 1 kg živé váhy 34 Kč. Tel.: 
739 619 677.
■ Štěňata bernských salašnic-
kých psů, bez PP, odběr pů l-
ka ledna. Cena dohodou. Tel.: 
607 569 379.
■  Na Škodu Fel ici i veškeré 
díly z rozebraného auta. Tel.: 
608 034 567.
■ Štěňata jorkšírských teriérů. 
Dva kluci a jedna holka. Rodiče 
3 kg bez PP. Odběr druhá polovina 

ledna. Odčervená, očkovaná. Tel.: 
608 886 296.
■ Jehňata, stáří 2 měsíce. Tel.: 
608 108 322.
■ Palivové dřevo 500 Kč/prm. 
Tel.: 737 748 776.
■ Dubové fošny, síla 50 mm, 10 m3, 
cena dohodou. Tel.: 605 125 451.
■ ČZ 175, typ 477/1, r. v. 1971 + 
náhr. motor, pneu. Cena dohodou. 
Tel.: 732 160 903.
■ Letní pneu. 165/65 14R, 5 ks, 
na discích, všechny za 2.000 Kč. 
Autobaterii 12 V, 55 Ah, nová, 
1.300 Kč. Volat po 17. hodině. Tel.: 
737 559 156.
■ Pšenici , ječmen, brambory 
konzumní, odrůdy Dali, Marabel, 
Adéla, na sázení stejné odrůdy. Tel.: 
607 299 168, 566 544 576, nejlépe 
po 17. hodině.           

(Pokračování na  straně 6.)

Ceny platí do vyprodání zásob. Tel.: 566 523 016.

Posezení na baru v příjemném prostředí
Squash – 2 plně klimatizované kurty
Karfi ocentrum – kardiotrenažéry AMT, EFX

Zdenky Vorlové 21
Velké Meziříčí 

Telefon: 566 520 399, 604 245 017
www.buffalovm.cz
Interiérové dveře
Podlahy PVC, laminát, korek, vinyl, 
dřevěná třívrstvá…
Schodiště včetně zábradlí – kov, sklo, 
dřevo…

Radnická 6,
Velké Meziříčí

Tel.: 604 103 997, www.squashvm.cz

Dveře v rodinném domě či bytě 
plní řadu funkcí. Nejzákladnějším 
úkolem je oddělit od sebe míst-
nosti, dále pak zachovat teplotu 
v místnosti, chránit před hlukem 
a zajistit pocit bezpečí a soukromí. 
Jsou též chápány jako architekto-
nický prvek, který dotváří celkový 
dojem jak interiéru, tak i exteriéru. 
Dveře spolu s podlahou jsou tím, co 
nasadí našemu bydlení pomyslnou 
korunku. Musí se líbit a plnit svou 
funkci, jejich cena by měla být 
úměrná kvalitě. Rozhodování není 
jednoduché v současné velké na-

bídce. Připravili jsme pro vás speciální akci v interiérových dveřích. 
Jde o tři typy kompletů, kde komplet dveře, zárubeň a kování je za 
zvýhodněnou cenu od 3.490 KČ bez DPH. Jde o typy dveří řady: 
Swing, Nora, Elegant a výběr je možný z jedenácti dekorů.

Akce trvá do 31. 3. 2010, navštivte naši prodejnu Buffalo, ulice Rad-
nická 6, Velké Meziříčí (prodejna hned vedle Hotelu pod Zámkem), kde 
vám bude poskytnuto více informací k této akci a uvidíte dveře na vlastní 
oči.                                                                                                            -pi-

Inzerujte ve Velkomeziříčsku! Telefon: 566 782 009;
e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz; www.velkomeziricsko.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení



(Pokračování ze strany 5.)
Prodám
■ Fiat Brava 1.2 80 SC LPG, r. v. 
2002, 106 000 km, sekvenční LPG 
od 9/2008, zelená metalíza, koupe-
no v ČR, první majitel, nové náplně, 
nové př. kotouče, výfuk 1/2 roku, 
cena 85.000 Kč. Tel.: 776 155 981.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Pánský zánovní látkový kožich 
uvnitř a límec pravý beran, vhodný 
pro starší osobu na štíhlejší postavu, 
160 – 165 cm, za 2.000 Kč. Tel.: 
604 134 469.

■ Nejnovější model plničky 
cigaret. 220 V. Plynulá reg. 
hustoty tabáku. Autostop. Stačí 
nasypat tabák do zásobníku, na-
sadit dutinku a stisknout start, 
za pár sekund vypadne hotová 
cigareta. Mašinka je schopna 
naplnit 20 kusů za 3 minuty. No-
vinka na trhu. Záruka a servis 
24 měsíců. Náklady na 20 kusů 
cigaret cca 30 Kč. Super cena 
1.560 Kč. Tel.: 608 494 625.

■ Šuplíkový mrazák Ardo 185 l, 
málo používaný, cena dohodou. 
Tel.: 774 948 441.
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■ Domácí pekárnu; ND na Fe-
licii – diesel, včetně plechů; kotel 
na vyjetý olej; halogenové topení 
s dálkovým ovládáním; obklady; 
auto Cordoba z r. 1993 – nutná 
oprava podlahy, motor s převodov-
kou – Toyota Carina – benzin. Cena 
dohodou. Tel.: 739 902 188.
■ Automatickou pračku Indesit 
na 4,5 kg prádla, přední plnění, 
odložený start, displej. Koupena 
v květnu 2009. Cena 7.500 Kč. Tel.: 
777 695 853.
■ Štěňata německého ovčáka bez 
PP, očkována, cena 1.300 Kč. Tel.: 
731 040 292.
■ Mobil Samsung X660 (T-Mobi-
le), plně funkční. Cena 700 Kč. Tel.: 
737 870 564.
Koupím
■ Spodní frézku a dlabačku. Tel.: 
733 502 674.
■ Dílenský ponk, i použitý, stojan 
na vrtačku Narex, i použitý. Tel.: 
604 473 997.
■ Koupím obraz malíře Vysočiny, 
Jambor, Odvárka, Kopáček atd. 
Tel.: 733 228 905.
Nemovitosti

■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena 
599.000 Kč. Tel.: 777 587 965.
■ Prodám byt 2+1 ve Velké Bíteši. 
Celková plocha je 48 m2, nová ku-
chyň. linka, plastová okna, sklepní 
koje, balkon. Cena 1.010.000 Kč. 
Tel.: 775 214 919.
■ Prodám rodinný dům s dvěma 
bytovými jednotkami ve Velkém 
Meziříčí. Je to cihlový, část. podskle-
pený, polořadový dům, CP – 499 m2, 
ZP, 311 m2. Nové plyn. topení a el. 
Cena 1.990.000 Kč. Tel.: 775 214 919.
■ Prodám RD 3+1 v Kozlově ve 

VM, 1 276 m2, cena 1,2 mil. Kč. 
Tel.: 777 587 965.
■ Prodám garáž ve Velkém Me-
ziř íčí, na Fajtově kopci. Cena 
dohodou. Tel.: 608 223 951 po 14. 
hodině.

■ Prodám zahradu na „Palčá-
kách“ o výměře 522 m2. Cena 
dohodou. Tel.: 603 280 503.
■ Prodej RD ul. Zahradní 2,8 
mil Kč; RD Křižanov 599 tis. Kč 
a 1,8 mil. Kč; statek Kozlov 2,2 mil. 
Kč; areál Uhřínov; chata Oslava; 
pronájem kanceláří VM. Reality 
Vysočina. Tel.: 777 636 157.
■ Prodám RD 2 × 3+1, 10 km od 
VM. Přízemí domu 3 místnosti + 
kuchyň, terasa, koupelna, WC. 2. 
NP byt 3+1 s koupelnou, WC, te-
rasou. Při rychlém jednání dohoda 
o ceně možná. Tel.: 607 917 718.
Pronájem
■ Pronajmu garáž na ul. Bezručo-
va. Tel.: 604 327 528, 605 371 350.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, částečně zařízený, 1. pat-
ro, velmi pěkný, možno ihned. Tel.: 
732 183 331.
■ Dlouhodobě pronajmu byt 3+1, 
ul. Mírová. Tel.: 604 305 220.
■ Dlouhodobě pronajmu 2+kk 
v Čechových sadech, zařízený, 
volný ihned. Pouze solidní jednání. 
Tel.: 774 669 380, 777 149 040 – 
pouze SMS.
■ Pronajmu byt 3kk 1. kategorie 
ve VM, ul. Sluneční, dlouhodobě. 
Tel. po 16. hodině 776 689 095.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 602 661 053.
■ Pronajmu byt 3+1 na Družstev-
ní ulici 1347 ve Velkém Meziříčí 
s garáží. Byt se nachází v domě 
v příjemném prostředí s okrasnou 
zahradou. Cena dohodou. Tel.: 
721 223 709.

■ Hledám k pronájmu garáž 
na ulici Gen. Jaroše nebo ulici 
Čechova ve Velkém Meziříčí. Tel. 
604 183 971.
■ Pronajmu pokoj v RD, 2 km 
od Velké Bíteše. Zařízený, 1 osoba. 
Tel.: 606 181 593.
■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě pro 1 osobu. Tel.: 
737 840 914.
■ Pronajmu byt 2+1 Velká Bíteš, 
zařízený, ihned. 2.000 Kč + inkaso. 
Tel.: 739 349 830.
Různé
■ Naučím němčinu. Telefon: 
737 439 784.
■ Babička hledá dědu k sezná-
mení, solidní jednání, jen vážně. 
Tel.: 731 965 159.

■ Nabízím opravy komínů, 
vymazávání hřebenů, opravy 
bytových jader, opravy střeš-
ní krytiny, obklady a dlažby, 
zbavení mechu na střeše. Tel.: 
722 604 686.

■ Nabízím úklid sněhu ze 
zátěžových střech včetně ná-
mrazy. Tel.: 722 604 686.

■ Nabízím opravu a pří-
pravu zahradní sekačky na 
novou sezonu, opravu a servis 
menších 2 a 4 taktních spa-
lovacích motorů do výkonu 
20 kW. Tel.: 604 242 046.

■ Hledám někoho, kdo jezdí 
denně do zaměstnání do Tře-
bíče. Ozvěte se prosím na tel.: 
605 424 687.
■ Nabízím dlouhodobé celodenní 
i krátkodobé hlídání vašeho dítěte 
(dětí) přes týden, víkend i v nočních 
hodinách, pomoc v domácnosti 
či na zahradě. Jsem vysokoško-
lačka, mám zkušenost v oboru, 
praxi s dětmi všech věkových 
kategorií. Spolehlivost zaručena. 
Tel.: 739 672 508.

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

Rychle a dobře
vám prodáme za hotové váš
DŮM, CHALUPU či BYT.
Volejte 777 587 965. Pokud 
neprodáme – nic neplatíte!!!

Nejlepší ceny na Vysočině!

Potřebujete půjčit auto, dodávku, navigaci a další,
navštivte naše stránky www.cars.estranky.cz
nebo nám napište na sevcik-doprava@seznam.cz.

Zubní pohotovost
23. 1. MUDr. Marie Chromá, K ř ižanov, zdravotní středisko,
 tel.: 566 543 287
24. 1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou,
 tel.: 566 627 298                                Zdroj: http://www.nnm.cz

Nepůjde el. proud
Dne 20. a 21. 1. od 7.30 do 14.30 hodin ve VM, ul. Nová, Karlov od křiž. 
s Františkovem po křiž. K Buči.                                                      -e.on-

Ochotnický divadelní soubor Budišov uvádí 

Jiří Balda – Emanuel Brožík

Hudbu složil Rudolf Piskáček.
13. března 2010 v 18 hodin,

velký sál Jupiter clubu Velké Meziříčí.
Vstupné 80 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., 
klub Velké Meziříčí vás zve na

Ples dobré vůle
se skupinou DRING

27. února 2010 od 20 hodin do KD Uhřínov.
Bohatá tombola. Rezervace místenek: 566 520 456, 777 819 707.

Občerstvení zajištěno.

Míra nezam stnanosti v obcích okresu
ár n. S. k 31.12.2009 (dle PS )
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Zápis dětí do 1. tříd ZŠ 
Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2010/2011 

se bude konat v pátek 5. února 2010 v době od 14 do 18 hodin.
Dotazníky k zápisu nebudou rozesílány. Rodiče si tyto dotazníky 

mohou vyzvednout v budově ZŠ Komenského, a to ve školní družině 
v přízemí od pondělí 1. 2. do pátku 5. 2. od 14 do 16 hodin. V ostatních 
ZŠ budou rodiče tyto dotazníky vyplňovat přímo při zápisu. Vezměte 
s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti. Rodiče jsou povinni přihlásit 
své dítě k povinné školní docházce. K zápisu se dostaví děti narozené 
od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004, popřípadě ty děti, které měly odloženou 
povinnou školní docházku k 1. 9. 2009. Rodiče, kteří uvažují o odkladu 
školní docházky pro své dítě, toto sdělí zapisujícímu učiteli. Obecně 
závaznou vyhláškou města jsou vymezeny spádové obvody pro jednot-
livé školy. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky 
s místem trvalého pobytu v příslušném obvodu. Rodiče ovšem mohou své 
dítě zapsat do libovolné školy, kde o jeho přijetí rozhodne ředitel podle 
svých kapacitních možností. 

Jednotlivé školy ve městě mají stanoveny tyto spádové obvody:
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13:
Bezděkov, Boční, Čechova, Fortna, Gen. Jaroše, Hřbitovní, K Haltýři, 

K. Pánka, Komenského, Kostelní, Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, 
Náměstí, Novosady, Poříčí, Poštovní, Radnická, Rozkoš, Sokolovská, 
U Bašty, U Vody a V Podloubí.

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20:
Bezručova, Čermákova, Demlova, Družstevní, Dubová, Em. Zachar-

dové, Habrová, Jedlová, Jižní, K Novému nádraží, Kolmá, Krškova, 
Malá stránka, Markova, Mírová, Nad Kunšovcem, Nad Sv. Josefem, Nad 
Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Oslavická, 
Ostrůvek, Pionýrská, Pod Strání, Školní, Třebíčská, V Jirchářích, Ve 
Vilách, Zahradní, Zelený kout a Zd. Vorlové.

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055:
Arch. Neumana, Františkov, Fr. Stránecké, Hliniště, Hornoměstská, 

Jana Zahradníčka, Jestřábec, Jihlavská, Karlov, K Buči, Ke Třem křížům, 
K Novému světu, K Rakůvkám, Krátká, Křenice – samota, Křižní, Lesní, 
Lipnice, Loupežník – samota, Luční, Nábřeží, Nad Lalůvkou, Nad Pilou, 
Nad Sýpkami, Na Pískách, Na Spravedlnosti, Nesměř – samota, Nová, 
Nová Říše, Obůrka, Podhradí, Pod Hradbami, Pod Kaštany, Pod Lesem, 
Pod Sýpkami, Polní, Průmyslová, Příční, Příkopy, Skřivanova, Slepá, 
Sluneční, Smrková, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, U Cihelny, U Elek-
trárny, U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zlatého křížku, Uhřínovská, 
V Potokách, Vrchovecká, Zámecká, Zámecké schody a Záviškova.

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury
Zápis dětí do 1. třídy Základní školy v Mostištích se koná ve středu 

3. února 2010 od 13 do 17 hodin.      Mgr. Jitka Hublová, ředitelka školy 
Zápis dětí do 1. tříd Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
Ředitelství Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí oznamuje 

rodičům, že zápis do prvního ročníku na školní rok 2010/2011 proběh-
ne 5. února 2010 v budově školy na ulici Poštovní 3 v době od 8 do 
12 hodin. V případě, že se nemůžete v určeném dnu dostavit, kontaktujte 
ředitelství školy a bude stanoven náhradní termín. K zápisu si doneste 
rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení ke změně 
vzdělávání (popř. i další zprávy, které by měly být součástí osobní doku-
mentace), rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (bylo-li vydáno 
na jiné škole). Dotazník bude vyplněn při zápisu. Upozorňujeme rodiče 
žáků základních škol, kteří zvažují změnu vzdělávání svých dětí (na zá-
kladě doporučení školského poradenského zařízení), aby s předstihem tuto 
změnu projednali s vedením školy. Kontaktní údaje: tel.: 566 522 828, 
605 086 068, e-mail: info@zsspecialnivm.cz, www.zsspecialnivm.cz

Na školní rok 2010/2011 nabízíme tyto vzdělávací programy: příprav-
ný stupeň základní školy speciální; rehabilitační vzdělávací program 
základní školy speciální; základní škola speciální; základní škola (školní 
vzdělávací program); praktická škola jednoletá; kurz pro získání základů 
vzdělání poskytovaného základní školou speciální.

Ředitelství Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
Zápis do základní školy ve Lhotkách se koná ve středu 3. 2. 2010 od 

14 do 17 hodin.                                  Mgr. Eva Součková, ředitelka školy

– 739 494 795.

Putování pohádkovým světem
Ve veliké metelici, v té největší fujavici,
přispěchali předškoláci, co chtěli znát školní práci.
A že se jen pobavili, o tom jsme se přesvědčili,
my, co jsme tu s nimi byli.
Páteční odpoledne 8. ledna 2010 začalo putováním neobyčejnými svě-

ty. Neobyčejnými proto, že poutníky byly právě děti, které se ještě před 
zápisem do první třídy přišly seznámit s kamarádkou školou. Za pomoci 
dvou malých kamarádů, Tabulíka a Myšky, dokonale poznaly svět barev, 
čísel, zvířátek a kupodivu i písmen.

Co možná pro dospělého je mnohdy nepochopitelnou věcí, děti  zvlád-
nou vždy a bez okolků. A předškoláci, kteří tu byli, byli opravdu šikovní. 
Šikovnost ať se jich stále drží a škola je jim vždy kamarádkou.

Učitelé prvního stupně ZŠ Sokolovská
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Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádají
dne 22. 1. 2010 v 19 hodin PLES V BÍLÉM 
(platí pro kurz v 17 hodin)
dne 23. 1. 2010 v 19 hodin PLES V BÍLÉM 
(platí pro kurz v 19 hodin) na 
závěrečné ukončení kurzů tance 
a společenského chování. Hraje 
taneční skupina M.E.Š., reprodu-
kovaná hudba, DJ BOND. Účastníci 
tanečního kurzu mají vstup zdarma. 
Rezervace míst od středy 9. prosince 
2009. Prodej vstupenek a místenek 
od 4. ledna 2010, kancelář program. 
oddělení v pracovní dny od 8 do 
16 hodin. Tel. 566 782 004, 566 782 005.
Vstupné: 80 Kč, 20 Kč místenka. Vstup pouze ve společenském oděvu.

Středa 20. v 19.30 hodin
3 SEZONY V PEKLE
Dokud sníš, nejseš mrtvej!
Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a neko-
nečnému očekávání. Ivanu Heinzovi, pohlednému dandymu a vtipnému 
provokatérovi, je právě devatenáct. Utíká z domova, aby se vydal na 
nekonvenční pouť oslavující svobodu a umělecké ideály. Žije přítomným 
okamžikem, obdivem ke krásným ženám. Život se zdá být báječný, pokud 
ho vychutnáváte v cigaretovém kouři, lehkém opojení likérem a po boku 
fascinující, krásné a zkušené ženy. Ivan píše básně a vrhá se nadšeně 
do zničující romance s nezávislou a bisexuální Janou. Akční život plný 
inspirujících erotických her, výbuchů smíchu, dobové taneční hudby, ale 
i dramatických politických změn prožívají čerství milenci naplno. Žijí 
svou velkou milostnou romanci. Komu by se v téhle chvíli chtělo třeba do 
armády, která na Ivana kývá prstem. Komunistický režim začíná ukazovat 
i svou represivní tvář. Ivan a Jana se vyhýbají práci, spřádají fantastické 
plány do budoucnosti, živí se drobnými krádežemi a plánují útěk do Paříže. 
Střet s mocí však přichází tvrdě a nečekaně… Režie Tomáš Mašín.
Hrají K. Hádek, M. Ruppert, T. Pauhofová, K. Gruszkaová, M. Huba, 
J. Kraus. Milostná romance ČR, SR. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 110 minut
Sobota 23. v 19.30 hodin
PAMĚTNICE
POSLEDNÍ ŠKOLNÍ SRAZ ZAČÍNÁ
Poetický příběh o nepochybně posledním školním srazu a soužití dvou 
různých osobností. Bývalí spolužáci se scházejí po šedesáti letech na 
školním srazu, nepochybně posledním, tváří v tvář spolužačce Milušce 
Bínové. Bínová, kdysi nejoblíbenější spolužačka, dnes přijíždí po letech do 
rodného města, rozhodnutá zjistit, který z jejích spolužáků jí kdysi zničil 
život. Bínová se ovšem nevrací pouze po letech do rodného města a ke 
spolužákům, ale musí si také najít cestu ke své rodině a vnukovi, který se 
pokouší sraz zorganizovat. Pamětnice však není fi lmem o pomstě, jak by 
se mohlo zdát, ale o životě dnešních seniorů, o jejich vztazích s rodinou, se 
společností a vzájemných vztazích mezi generacemi. Režie Vlado Štancel.
Hrají L. Švormová, T. Magnusek, D. Gondík, R. Tomášek, V. Brabec, S. Zin-
dulka, J. Somr, L. Lipský a další. Poetická komedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 95 minut
Úterý 26. v 18 hodin, středa 27. v 19.30 hodin
TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC
Poté, co se Bella zotaví z útoku upíra, který ji málem stál život, chystá 
se s Edwardem a jeho rodinou oslavit své 18. narozeniny. Nešťastnou 
náhodou se však Bella při oslavě poraní a pohled na čerstvou krev je pro 
rodinu Cullenových až příliš lákavý. Rozhodnou se pro Bellino bezpečí 
opustit městečko Forks. To však Belle zlomí srdce. Už se zdá, že se ze 
svého smutku nikdy nedostane, ale nový smysl života překvapivě nachází 
v nezodpovědném chování a stále hlubším přátelství s Jakobem Blackem. 
Nebezpečí však na ni stále číhá v různých podobách.
Režie Chris Weitz. Hrají: K. Stewartová, R. Pattinson, T. Lautner, A. Gre-
eneová, P. Facinelli.
Fantasy horor USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 
13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 130 minut
Čtvrtek 28. v 19 hodin
Filmový klub
DŮM K POVĚŠENÍ
Hlavní hrdina fi lmu Perhan žije se svou babičkou Hatidžou, 
strýcem Merdžanem a nemocnou sestrou Danirou v romské 
osadě, ze které jsou pravidelně unášeny děti do Itálie, kde jsou 
využívány Ahmedovou mafi í k různým zločinům. Perhan se 
zamiluje do krásné Azry, ale k docílení svatby potřebuje peníze, a tak se 
vydává na dlouhou cestu do Milána…
Kusturica svým fi lmem reagoval na článek v novinách, kdy skupina 
jugoslávských Romů byla zatčena italskou policií a obviněna z vykupo-
vání dětí z chudých romských rodin. Děti převážela ilegálně do Itálie, 
kde je nutila k žebrání, prostituci a krádežím. Kusturica odjel do Skopje 
a několik měsíců žil v romské osadě, ve které naslouchal starým mýtům 
vyprávějících o svobodě a smrti. Ve fi lmu propojil dokumentární rovinu 
se symbolickou, ve které jsou protagonisté čistší, věří ve své sny a touží 
po šťastnějším volnějším životě. Drama Jugoslávie, Velké Británie, Itálie 
1988. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 49, 75 Kč 136 minut
Pátek 29. v 19.30 hodin
ZOMBIELAND
To nerozchodíš…
Hororová komedie USA, pův. znění, české titulky. Mládeži přístupný od 16 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 88 minut

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

KINO JUPITER CLUB – LEDEN DIVADELNÍ SEZONA JARO 2010

Středa 10. února v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Život je potřeba žít naplno a nikdy není pozdě ho změnit.
Hrají: Simona Stašová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Rezervace permanentek od 11. listopadu 2009
Rezervace na tel. čísle, 566 782 004, 566 782 001 nebo na programovém 
oddělení JC. Změna programu vyhrazena!

Komické drama pěti žen (z nichž dvě hrají muži), kterým tragicky po-
znamenal život jeden muž.
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská,
Michal Bumbálek/Pavel Zatloukal, Tomáš Sýkora/Barin Tichý
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Středa 19. května 2010 v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Divadlo je bordel a náš úkol je vyhovovat obecenstvu. Poskytovat mu 
vzrušení a senzace, za které jsou lidi ochotni zaplatit u kasy… Vím, co 
je to divadlo. Fabrika na vzrušení – takto vidí milované divadlo protřelý 
inspicient Oskar.
Hrají: Jitka Čvančarová, Ladislav Mrkvička/Vladimír Kratina,
David Matásek, Kateřina Hrachovcová-Herčíková a další
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Středa 14. dubna 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉHRY

Příběh dvou komparsistů komentující situace a nové vztahy mezi členy 
fi lmového štábu, hereckými hvězdami a místními venkovany se odehrává 
v malém irském městečku, kde je klid narušen hollywoodskou fi lmovou 
produkcí, která se rozhodla využít jak místních lokací, tak místních oby-
vatel k natočení amerického velkofi lmu. Co to udělá se dvěma obyčejnými 
chlapíky, když se náhle dostanou do světa peněz a slávy?
Hrají: Radek Holub a Miroslav Vladyka
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Pondělí 15. března 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO PALACE

Cena permanentky 900 Kč a 800 Kč

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá na malé scéně v sobotu 
23. ledna 2010 od 15 hodin loutkové divadlo s názvem

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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínky

AKCE V JUPITER CLUBU
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí
pořádá

Pátek 26. února 2010 od 20 hodin, 
velký sál Jupiter clubu.
K tanci a poslechu hraje skupina JUPITER
(známá z pořadů „Co čas neodvál“).
Rezervace vstupenek na progr. oddělení JC
nebo tel. 566 782 004, 566 782 005.

Vlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2010
Den: úterý ve 14.30 hodin Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
26. 1. přednáška Život a dílo Františky Stránecké Jiří Severa
 2. 2. přednáška Svatojakubská cesta (fi lm, poslední část) Jiří Michlíček
 9. 2. přednáška  Alpy a Italské Dolomity Mgr. Tomáš Holzner
16. 2. přednáška Jasenice Libor Smejkal
23.2. přednáška Přezimující ptactvo Mgr. Oldřich Hnízdil
 2. 3. přednáška Aktuální otázky zemědělské problematiky v EU Ing. Jan Veleba
16. 3. přednáška Borské minerály prof. Staněk
23. 3. přednáška Hledáme své předky Vladimír Makovský
30. 3. přednáška Kanada Libor Smejkal
 6. 4.  přednáška Historie sportu ve Velkém Meziříčí Petr Zezula
13. 4. přednáška Hamburk – největší říční přístav světa Jan Prchal
20. 4.  přednáška  Z historie obce PUCOV Josef Pěnčík
 4. 5. přednáška Odboj ve vzpomínkách hajného Josefa Pavlase Makovský, Křeček
18. 5.  přednáška Cestovatelské zážitky prof. Josef Fiala

 8. 6. přednáška
 50. výročí Technických služeb

  města Velké Meziříčí Věruš Pavliš

15. 6.  přednáška Gustav Pfl egl Moravský JUDr. Jaromír Karmazín
22. 6. přednáška Spisovatelé Vysočiny Ing. Hynek Jurman

Jupiter club, s. r. o., opět pořádá ve spolupráci s Hanou Cejpkovou,
absolventkou střední uměleckoprůmyslové školy, oboru keramika

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

V sobotu 20. března 2010 od 20 hodin na koncertním 
sále Jupiter clubu.

Stolová úprava. Rezervace míst nutná! Občerstvení zajištěno.
Hraje: DJ BOND

Vstupné: 60 Kč
Rezervace a prodej na tel. čísle 566 782 004, 566 782 001 

nebo na programovém oddělení JC.

Dne 19. 1. 2010 uplynulo smutné 
5. výročí ode dne, kdy nás navždy 
opustil náš manžel, tatínek, děde-
ček, bratr, švagr a strýc, pan
Zdeněk Mejzlík
z Velkého Meziříčí.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Osud nám nevrátí, co nám vzal,
vrací jen krásné vzpomínky
a s nimi žal.
Dík za to, čím jsi nám v životě byl, 
za každý den, jenž jsi pro nás žil.
Dnes, 20. ledna 2010, vzpomeneme 
5. výročí úmrtí našeho manžela, 
tatínka a dědečka, pana
Jindřicha Krále
z Křižanova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Vzpomínají manželka, děti,
rodina Jadrných a vnučka Olinka.

Dne 22. ledna 2010 by se dožila 
70 let naše milá maminka a babič-
ka, paní
Marie Jašová
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínají
dcery s rodinami.

Seznámení se s různými technikami 
modelování a výrobou dekorativní 
a užitkové keramiky, práce na hrnčíř-
ském kruhu. 
Od čtvrtka 11. 2. 2010 do začát-
ku června 2010 (vždy ve čtvrtek), 
možnost účasti rodič + dítě od 4 let. 

Bližší informace na programovém oddělení Jupiter clubu, tel. 
566 782 004, 566 782 005, 566 782 006.                        -prog-

aneb Udírnový festival
(k dispozici uzené, klobásy apod.)

Sobota 30. ledna 2010 od 16 hodin na Fajtově kopci.
Hraje Oldies but Goldies.

Beseda s panem Jiřím Trojanem 
V pátek 29. 1. 2010 v 18 hodin se uskuteční v kulturním domě v Dob-

ré Vodě beseda s Jiřím Trojanem z Velkého Meziříčí o létání, fotografo-
vání, plavbě po moři, to vše zdokumentované v krásných knihách edice 
„Na křídlech za poznáním“. Přijďte si poslechnout ohromného vypravěče 
plného dojmů z různých dobrodružství při jeho cestách.
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Sobota 30. 1. SPORTOVNÍ PLES KOZÉNKA BAND
Sobota 6. 2. HASIČSKÝ PLES MARATON
Sobota 20. 2. STUDENTSKÝ PLES NA ŠIKMÉ PLOŠE,
  KOZÉNKA BAND
Pátek 5. 3. PLES CHARITATIVNÍ F-BOX,
  host večera Jakub Smolík

Poznámka: Zpracováno k 11. 12. 2009. Přehled bude průběžně doplňován. 
Změna vyhrazena!

který se koná 30. ledna 2010
v Jupiter clubu.
K poslechu a tanci hraje

Kozénka band.
Bohatá tombola. Prodej vstupenek
programové oddělení JC.

FC Velké Meziříčí vás zve na

hledá nové spolubojovníky do svých řad.
Kdo se aktivně zajímá o historii, 
chtěl by se naučit šermovat, zažít 
spoustu krásných zážitků a má nad-
bytek volného času, ten je vítán.

Přijímáme kluky i holky, ženy 
i muže, přednost mají ti, kterým 
již bylo 18 let, ale po dohodě lze 
přijmout i mladší ročníky. 

Nuže… kdož zájem máš, vyhledej 
neb zavolej, jak níže psáno jest…

Radek Kamenský,
Dolní Radslavice 11, 594 01 Velké Meziříčí,
tel.: 721 531 952, e-mail: radek.radek@centrum.cz

KD Uhřínov
sobota 13. 2. 2010

se skupinou TOTO BAND.
Rezervace místenek na tel. 566 520 456 po 20. hodině. 

Bohatá tombola, valentýnské překvapení.

Sbor dobrovolných hasičů v Pavlínově
vás srdečně zve na

23. 1. 2010 ve 20.00 KD Pavlínov
Překvapení 2× za večer!
Hrají: Bosorky

Pozvánka na

23. ledna 2010 KD Vídeň.
K poslechu a tanci hraje F-BOX.
Bohatá tombola.

TJ Efekt Křižanov srdečně zve na

který se uskuteční v pátek 5. 2. 2010
v Katolickém domě v Křižanově.

K tanci hraje skupina M.E.Š.

SDH Ruda pořádá

Ostatkový průvod v maskách
Obec Ruda u Velkého Meziříčí, začíná se od kulturního domu v sobotu 
6. února 2010 od 13 hodin.
Hudba pan Rozmarýn a další dobrovolní hudebníci

Ostatkovou merendu
Kulturní dům Ruda u Velkého Meziříčí v pátek 
12. února 2010 od 19.30 hodin.
Hudba Duo Kratochvíl zahraje k tanci, zpěvu 
i poslechu.
Točené pivo, víno, studené, teplé i nealko-
holické nápoje. A také vám nabídneme něco 
dobrého k snědku.
Za malý peníz vám prodáme lístky do tomboly, ve které můžete vyhrát 
i velké ceny!

Horácký hokejový klub pořádá vícegenerační zábavu.
Hrát budou:

Oslavice
Sobota 6. února 2010 od 19.30 hodin

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi
Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí pořádá
společné setkání nad výchovou dětí s názvem
Co děláme ve výchově „špatně“? s Elen Sejrkovou
pátek 19. února 2010, 9.30 hodin.
Každý rodič má občas pocit, že něco dělá špatně. Společně rozluštíme, je-
li tomu tak. A pokud ano, čím bychom mohli nevhodné chování nahradit. 
+ Seznámení s konceptem „Obnovy lásky v rodině“
Kontakt: E. Sejrková 608 754 953, elen@33soft.com
Tvoření z marcipánu
pondělí 25. ledna 2010 v 9.30 hodin.
Více informací: Zuzana Dvořáková a Martina Rosická, odpovědné 
pracovnice, mob.: 777 183 388, e-mail: kopretina.velmez@caritas.cz 

Poradenské dny pro veřejnost
Svaz diabetiků po přestávce opět v lednu zahájí měření glykémie 

a tlaku krve. Každý čtvrtek vždy od 15.00 do 16.00 v Klubu důchodců, 
pečovatelské službě na ulici Komenského 6. Cena je 20 Kč – nutné režijní 
náklady. Tato akce je pro všechny občany, kteří chtějí znát svůj zdravotní 
stav, nemusí být členy svazu. Dále nabízíme ke čtení dialiteraturu jako 
Diaživot, Diastyl, Regenu a občerstvení – kávu nebo čaj zdarma.

Srdečně vás zve Svaz diabetiků Velké Meziříčí.

V sobotu 20. února 2010 od 20 hodin
v sále Hasičské zbrojnice Velké Meziříčí,
hraje TOTO BAND,
vstupné 100 Kč včetně místenky,
bohatá tombola.

Předprodej – Elektro Raus,
Radnická ulice Velké Meziříčí
www//hazenavm.cz

íčí,

Taneční zábava se skupinou ARBOK 29. 1. 2010 KD Ruda
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STOLNÍ TENIS LYŽAŘSKÁ ŠKOLA

3. třída A
Ledeč nad Sázavou – HHK VM 
2:10 (1:1; 1:5; 0:4)
Branky: Kroutil 3×, Pacal 3×, Bíbr 2×, 
Paták, Pitřík. Sestava: Štulpa, Paták, 
Pražák, Kroutil, Pitřík, Pacal, Bíbr

3. třída B
Ledeč nad Sázavou – HHK VM 
8:1 (2:1; 3:0; 3:0)
Branky: Třeštík. Sestava: Tlapáko-
vá, Krůza, Šandera, Třeštík, Havliš, 
Barák, Ambrož, Pestr, Bezák

4. třída
Ledeč nad Sázavou – HHK VM 
2:3 (2:1; 0:1; 0:1)
Branky: Úlovec 2×, Juda. Asistence: 
Přinesdomů 2×. Sestava: Tlapáko-
vá, Štulpa, Dundálek, Řepa, Báňa, 
Úlovec, Loup, Pacalová, Janoušek, 
Budín, Nevěčný, Juda, Karásek, 
Přinesdomů                               -jú-

Mladší a starší žáci opět bodovali 
o víkendu naplno.

Mladší žáci:
HHK VM – VSK Technika Brno 
A 8:0 (4:0, 2:0, 2:0)

Branky: 4 Strnad, 2 Tlapák, Sla-
bý, Mynář. Asistence: 2 Tichý, 
2 Tlapák, Kampas F., Smažil, 
Strnad, Úlovec. Sestava HHK: 
Juda J. – Smažil, Bezák, Kampas 
F., Dundálek – Strnad, Tlapák, 
Tichý – Slabý, Juráček, Mynář – 
Kapusta, Úlovec. Vyloučení: 2:0. 
Využití: 0:0.
Zásahy brankářů: 11:35. Diváků: 65.

Starší žáci:
HHK VM – VSK Technika Brno 
5:4 (0:3, 4:1, 1:0)
Branky: 2 Kejda, Smejkal, Lainka, 
Kampas M. Asistence: 2 Lainka, 
Marešová, Novotný, Smejkal. Se-
stava HHK: Vitešník – Kučera, 
Sladký, Novotný, Fiala, Kampas J. – 
Kejda, Štěpánek, Marešová – Smej-
kal, Lainka, Kampas M. – Crha, 
Jašek, Bernat. Diváků: 60.

Program na tento týden:
Sobota 23. 1. 2010, (ZS Boskovice), 
12.30 SK Minerva Boskovice – 
HHK ml. žáci,
14.30 SK Minerva Boskovice – 
HHK st. žáci                          -hhk-

Krajský přebor III. třídy
SK Sokol Lhotky A – TJ Sokol 
Sněžné A 10:5, Chylík 1, Konečný 
3, Lavický 3, Nevrtal Z. 3
SK Sokol Lhotky A – TJ Žďár 
n. S. D 10:5, Konečný 3, Lavický 
4,5, Nevrtal Z. 1,5, Večeřa 1

Okresní přebor I. třídy
SK Sokol Lhotky B – TJ Spartak 
Velká Bíteš A 8:10, Doubek 2, Chy-
lík 3, Večeřa 2,5, Vondrák 0,5

Okresní přebor IV. třídy
Orel Bystřice n. P. A – SK Sokol 
Lhotky C 13:5, Dufek 1, Krčál, 
Nevrtal T. 3, Rössler 1           -ach-

Mladší žákyně
Dvoudenní házenkářské měření sil 
mělo suveréna v podobě obhájkyň 
loňského prvenství – hráček Slávie 
Praha, které turnajem prošly bez 
ztráty bodu. Na pořadatele této již 
tradiční zimní mládežnické akce 
čekala nelehká organizační práce, 
která byla oceněna kladnými ohlasy 

všech osmi zúčastněných týmů. 
Velkomeziříčské hráčky vstoupily 
do „turnajového kolotoče“ smol-
ně, když v souboji s HC Zlín 98 
neproměnily řadu velmi dobrých 
příležitostí a nakonec podlehly 
nejtěsnějším rozdílem. V ostatních 
soubojích sobotního programu 
i nedělního dopoledne byl na domá-

Lyžařská škola ve skiareálu na 
Fajtově kopci pokračovala i o uply-
nulém víkendu. Odborní instruk-
toři lyžování děti vyučují vždy po 
dvouhodinových lekcích v sobotu 
dopoledne i odpoledne a v neděli 

dopoledne. Malí lyžaři absolvují 
celkem 20 výukových hodin. So-
botní lyžování zpestřila domácí 
zabijačka i s živou hudbou. Blíže 
o akci čtěte na straně 3. 

Text a foto: Martina Strnadová

Stejně jako v letech předchozích dochází i letos na dani z nemovitostí 
ke změnám, které se dotknou výše daňové povinnosti řady poplatníků. 
Jde o tyto změny:

1. Změna některých sazeb 
Od 1. 1. 2010 se (zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České re-
publiky na rok 2010) mění ustanovení § 6 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), jimiž jsou upraveny sazby daně 
z nemovitostí. Platné sazby za jednotlivé druhy pozemků a staveb jsou 
uvedeny v tabulce za článkem.

2. Ukončení osvobození nových staveb obytných domů a bytů
v nových stavbách obytných domů od 1. 1. 2010

Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z nemovitostí, byly 
od daně ze staveb osvobozeny nové stavby obytných domů ve vlastnictví 
fyzických osob a byty ve vlastnictví fyzických osob v nových stavbách 
obytných domů, pokud tyto stavby nebo byty sloužily k trvalému bydlení 
vlastníka nebo osob blízkých. Toto ustanovení bylo s účinností od 1. 1. 2009 
zrušeno zákonem č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon o dani z nemovitostí. 
Ve smyslu přechodného ustanovení čl. II zákona č. 1/2009 Sb. bylo uvedené 
osvobození poskytnuto naposledy v roce 2009. Na rok 2009 již přitom 
nebylo možno nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu, které 
byly dokončeny v průběhu roku 2008 nebo později. Počínaje zdaňovacím 
obdobím roku 2010 zcela končí platnost osvobození od daně ze staveb 
podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z nemovitostí. 

3. Změna průměrné ceny půdy v k. ú. Lhotka u Velkého Meziříčí 
Od 1. 1. 2010 nabývá také účinnosti vyhláška č. 427/2009 Sb., kterou 

se mění vyhláška č. 412/2008Sb., o stanovení seznamu katastrálních 
území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských 
pozemků. V rámci působnosti našeho FÚ došlo pouze ke změně ceny 
půdy pro k. ú. Lhotka u Velkého Meziříčí KÓD ČSÚ 743186, a to ze 
3,44 Kč na 3,24 Kč.

V souvislosti s výše uvedenými změnami nevzniká poplatníkům po-
vinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí ani sdělit správci 
daně tuto změnu, neboť nedochází-li k jiným změnám než těm, které 
jsou uvedeny v § 13a odst.2 zákona o dani z nemovitostí, vyměří příslušný 
správce daně upravenou daň z moci úřední a výsledek vyměření oznámí po-
platníkovi platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Pokud však u vás během roku 2009 došlo ke změně jiných okolností 
rozhodných pro vyměření daně, než jsou uvedeny výše, nebo ke změně 
v osobě poplatníka (např. jste zdědil, koupil, směnil, prodal nebo vám 

byly darovány nemovitosti, nebo pokud došlo ke změně typu pozemku, 
proběhly pozemkové úpravy atd.) jste povinen podat daňové přiznání, 
a to ve lhůtě do 31. ledna (kromě výjimek uvedených v zákoně v usta-
novení § 13a odst. 9 a 10 zákona o dani z nemovitostí).

Tiskopisy je možné si vytisknout i z internetových stránek České 
daňové správy, a to na adrese: http://cds.mfcr.cz – Daňové tiskopisy. 
Vyplněná daňová přiznání je možné zaslat poštou nebo odevzdat na 
podatelně FÚ. Na stránkách České daňové správy najdete také bližší 
informace o tom, jak postupovat při podání tiskopisu elektronicky.

Aby měli všichni poplatníci dostatek možností v uvedeném termínu 
daňové přiznání podat, rozšířil Finanční úřad ve Velkém Meziříčí úřední 
hodiny pro daň z nemovitostí: Po a St 8.00 – 17.00; v období od 25. 1. 2010 
do 31. 1. 2010 následovně: Po a St 8.00 – 17.00, Út, Čt, Pá 8.00 – 13.30.

Potřebujete-li radu či přímou konzultaci s příslušným správcem daně 
z nemovitostí v případě nějakých nejasností, doporučujeme vám vzít s se-
bou veškeré listinné podklady (především výpis z LV, popř. kupní nebo 
darovací smlouvu, znalecký posudek, geometrický plán atd., v případě 
staveb pak musíte znát zastavěnou plochu jednotlivých staveb), aby bylo 
možné daňové přiznání vyplnit. Pokud v katastrálním území, ve kterém 
vlastníte nemovitosti, proběhly pozemkové úpravy, při kterých došlo 
k přečíslování či změně výměry parcel, je třeba znát již tyto nové údaje. 

Kdy a jak platit daň z nemovitostí
Dle § 15 zákona o dani z nemovitostí nepřesáhne-li roční daň z ne-

movitostí částku 5.000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. 
května běžného zdaňovacího období, jinak ve dvou stejných splátkách, 
a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího 
období. U poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb 
ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 
běžného zdaňovacího období.

Daň je možné uhradit převodem na účet č. 7755-0037622751 kód 
banky 0710, konst. symbol 1148, variabilní symbol: RČ nebo IČO nebo 
daňovou složenkou na kterékoliv poště ČR (bez poplatků za platbu 
složenkou), popř. v hotovosti na pokladně FÚ. Stejně jako v předchozích 
letech, budou rozesílány daňové složenky, na kterých bude uvedena 
již přepočítaná částka k úhradě, proto žádáme poplatníky, aby, pokud 
neznají přesnou výši daně k úhradě, vyčkali až do obdržení složenek. 
Přepočet a vyměření nové výše daně bude provedeno až po ukončení 
lhůty pro podání daňového přiznání, proto pracovnice pokladny prozatím 
nemají přepočítané částky k dispozici a nemohou vám je sdělit.

Ing. Miroslava Jurkasová, 
vedoucí oddělení majetkových daní a ostatních agend

Tabulka s aktuálními sazbami pro 
výpočet daně z nemovitostí

1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona
o dani z nemovitostí:

A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75 %
B – trvalý travní porost 0,25 % 
C – hospodářský les 0,25 %
D – rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %

2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona
o dani z nemovitostí:

E – zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč/m2

F – stavební pozemek 2,00 Kč/m2

G – ostatní plocha 0,20 Kč/m2 

3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1
zákona o dani z nemovitostí:

Stavby:
H – obytný dům 2 Kč/m2

I – ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2 Kč/m2

J – stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný
 pro individuální rekreaci 6 Kč/m2

K – stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě 
 pro individuální rekreaci  2 Kč/m2

L – garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8 Kč/m2

M – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2

N – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, 
 ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2

O – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2

P – ostatní stavba 6 Kč/m2

Jednotky:
R – byt 2 Kč/m2

Samostatný nebytový prostor:
S – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2

T – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika,
 ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2

U – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2

V – samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 8 Kč/m2

Z – ostatní samostatný nebytový prostor 2 Kč/m2

Jiřina Sýkorová

Upozornění Finančního úřadu ve Velkém Meziříčí pro poplatníky daně z nemovitostí

cím kolektivu patrný výkonnostní 
odstup od ostatních celků. I přes 
snahu, bojovnost a nasazení již 
nedokázaly potěšit vítězstvím své 
početné příznivce a v konečném 
pořadí jim patřila osmá příčka. Při 
slavnostním vyhlášení převzala 
účastnická družstva ceny z ru-
kou zástupců rodiny zakladatele 
velkomeziříčské házené Eduarda 
Klapala. Na první tři týmy čekalo 
navíc ocenění v podobě medailí, 
pohárů a dortů. Plaketu pro nej-
lepší střelkyni turnaje s počtem 
27 přesných zásahů získala Hana 
Čermáková – SK Žeravice, ocenění 
pro nejlepší brankářku převzala 
Adriana Andělová – Sokol Písek. 
Z ocenění pro nejlepší hráčku do-
mácího družstva se mohla radovat 
Kateřina Kopečková.

Výsledky:
Sokol VM – DHC Slávie Praha 
3:10, – Sokol Písek 3:12, – DHK 
Uherské Hradiště 5:11, HC Zlín 
A 4:8, – SK Žeravice 2:13, – 
Havlíčkův Brod 8:12, – HC Zlín 
98 4:5.
Hrály: Šabacká Jarmila, Uchyti-

lová Agáta (1) – Janečková Denisa 
(10), Kopečková Kateřina (8), Zá-
višková Kateřina (6), Koudelová 
Eliška (4), Doležalová Romana, 
Bačová Soňa, Pavlíčková Tereza, 
Weinhőferová Simona, Singrová 
Kristýna. Trenérky Jelínková Rad-
ka, Závišková Ilona.

Pořadí:
1. DHC Slávie Praha 62:32 14
2. Sokol Písek 68:45 12
3. DHK U. Hradiště 65:47  9
4. HC Zlín A 59:46  9
5. SK Žeravice 57:51  6
6. Jiskra Havl. Brod 46:67  4
7. HC Zlín 98 31:58  2
8. Sokol Vel. Meziříčí 29:71  0
Pořadatelé děkují za poskytnutí 
nezbytného turnajového zázemí 
a sponzorům za ceny.       

Pozvánka do haly za Světlou:
Neděle 24. ledna 9.00–17.00
Hobby Centrum Cup 2010 – kate-
gorie mladší žáci.
Účastníci: Sokol Velké Meziříčí, 
Sokol Juliánov, Sokol Újezd u Brna, 
Sokol Telnice, SK Kuřim, Sokol 
Vršovice, Tatran Bohunice

     -záv-

Účastníci lyžařské školy spolu s instruktory.                                                                     Foto: archiv SKI klub

Veřejné bruslení
So 23. 1. 13.45 – 15.15
Ne 24. 1. 12.45 – 14.15
Pá 29. 1. 10.00 – 11.30
So 30. 1. 13.45 – 15.15
Ne 31. 1. 12.45 – 14.15
Vstupné – bruslící 20 Kč, do-
provod 10 Kč
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ANKETA SPORTOVEC

HANDICAP SPORT CLUB

HOKEJ
HHK VM – MBK Vyškov 3:2 
(0:2, 2:0, 1:0)
Branky: 29. Grmela (Novák), 33. 
Kočí (Barák), 44. Novák (Troščák) 
– 10. Šebela (Florián), 14. Němec. 
Sestava HHK Velké Meziř íčí: 
Chvátal (Pekárek) – Rosendorfský, 
Kočí, Stráňovský, Šerý, Musil – 
Láznička, Troščák, Novák, Grmela, 
Barák, Chlubna, Štěpánek, Nedo-
ma, Janák. Sestava MBK Vyškov: 
Janko (Peč) – Tománek, Lošek, 
Provazník, Špondr, Hudeček, Flo-
rián, Dobeš, Mikeš, Němec, Tobiáš, 
Šebela, Hedvik, Skácel. Rozhodčí: 
Coufal – Novák, Ludvík. Vylouče-
ní: 6:6. Využití: 1:1. Diváci: 150. 
Zásahy brankářů: 24:23.
První vítězství na domácím ledě do-
slova vybojovali naši hráči v utkání 
s Městským bruslařským klubem 
z Vyškova. Hosté sice vedli po 
úvodní třetině 2:0, domácí ale doká-
zali ve zbytku utkání zabrat a otočit 
skóre ve svůj prospěch.
Utkání začalo kuriozitou, kdy větši-
na hráčů Vyškova neměla povinnou 
výstroj (chránič očí), do utkání tak 
byli rozhodčím puštěni pouze na 
vlastní nebezpečí.
Vyškovští se také pokusili do utkání 
dostat „černocha“, nikoli však hrá-
če afrického původu – v průběhu 
1. třetiny lavice časoměřičů zjistila, 
že hráč hrající s číslem 9 vůbec není 
zapsán v zápise o utkání! Hráč byl 
okamžitě vyloučen z utkání.
Výsledky 16. kola: Velká Bíteš – 
Kroměříž 4:5, Uherské Hradiště – 
Moravské Budějovice 3:6, Uherský 
Brod – Kometa Úvoz 2:7, Boskovice 
– Uherský Ostroh 4:0.

HC Uherský Brod – HHK VM 8:0 
(3:0, 2:0, 3:0)
Branky: 4. Obadal L. (Kubiš), 
7. Gergela (Marek), 17. Woska, 
27. Surý (Kubiš), 28. Gergela (Ma-
rek, Hlatký), 54. Peterka (Obadal 
L., Surý), 58. Hasoň (Woska), 
59 Obadal L. (Peterka, Kojecký). 
Sestava HC Uherský Brod: Kudela 
(Ondrašík) – Surý, Marek, Woska, 
Březík, Obadal L., Hasoň, Šiller, 
Gergela, Peterka, Kubiš, Přikryl, 
Vančura, Hlatký, Obadal P., Kojec-
ký. Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Pekárek (17. Štábl) – Rosendorfský, 
Kočí, Stráňovský, Šerý – Láznička, 
Troščák, Novák – Barák, Chlubna, 
Štěpánek – Nedoma, Janák.
Rozhodčí: Dobeš – Bártek, Laczko. 
Vyloučení: 6:6. Využití: 3:0. Diváci: 
250. Zásahy brankářů: 19:24.
Výsledky 17. kola: Kometa Úvoz 
– Uherské Hradiště 3:8, Moravské 
Budějovice – Uherský Ostroh 1:1, 
Velká Bíteš – Boskovice 5:7, Kro-
měříž – Vyškov 3:5.
Program HHK na tento týden:

V sobotu 23. 1. 2010 od 17 hodin 
muži HHK doma proti HK Kro-
měříž.                                   

-hhk-
Krajská liga mužů JM a Z

Tabulka po 17. kole
 1. HC Moravské Budějovice 15 10 3 2 85:36 23
 2. HC Uherské Hradiště 15 10 3 2 79:53 23
 3. HC Uherský Brod 15 9 2 4 71:44 20
 4. SK Minerva Boskovice 15 8 3 4 61:55 19
 5. Hokej Uherský Ostroh 15 6 5 4 45:37 17
 6. HC Kometa Úvoz 15 6 5 4 51:47 17
 7. HC Spartak Velká Bíteš 15 4 1 10 54:76 9
 8. HK Kroměříž 15 4 1 10 39:70 9
 9. MBK Vyškov 15 2 3 10 45:75 7
10. HHK Velké Meziříčí 15 2 2 11 32:69 6
11. HC Grewis Plumlov 0 0 0 0 0:0 0

Volejbaloví junioři se rozloučili 
vítězně. Třinácté, předposlední 
kolo juniorské volejbalové extraligy 
přivedlo do Meziříčí poslední celek 
tabulky. Nový Jičín je v soutěži 
tak trochu do počtu, svoje jediné 
vítězství získal ve druhém kole na 
půdě Hradce Králové, od té doby 
nebodoval, a tak neměl být vážným 
soupeřem našeho celku. Ten má, 
zvláště ve druhé polovině základní 
části skvělou fazónu, ztratil pouze 
bod ve Zlíně a doma s Brnem. Opět 
se však ukázalo, že v této soutěži je 
každý zápas těžký.
TJ Sp. VM – TJ Nový Jičín 3:0 
(23, 20, 20)
Dopolední utkání bylo, alespoň 
bodově, vyrovnanější než se čekalo, 
soupeř sice přijel s minimálním po-
čtem šesti hráčů, ale chtěl si zahrát 
a kousal. Dokázal trestat chyby 
přeci jenom méně koncentrovaných 
hráčů Spartaku a zvláště v prvním 
setu vydržel až do koncovky. Vo-
lejbal neměl příliš vysokou úroveň, 
vítězství však nakonec bezpečně 
zůstalo na Vysočině.
TJ Sp. VM – TJ Nový Jičín 3:0 
(11, 23, 12)
Druhý zápas byl bodově i herně 
z pohledu domácích hráčů kvalit-
nější, již první set skončil debaklem 
hostujícího celku, když snad polo-
vinu bodů zajistil Málek výborným 
servisem. Ten se však ve druhém 
setu nejenom jemu nedařil, přidaly 

se i další chyby a soupeř se ujal do-
konce tříbodového vedení (12:15). 
Nicméně ani v těchto chvílích asi 
nikdo nepochyboval o druhém ví-
tězství domácích barev. Třetí set byl 
již opět pouze představením našeho 
celku, kterému se neubránil občas 
zatleskat i Petr Juda. A to nedělá 
příliš často
Poslední kolo se hraje již za týden, 
náš celek má volný los (díky li-
chému počtu účastníků v soutěži), 
kluci však již v tuto chvíli mají 
jistotu druhého místa a tím i lepších 
vyhlídek do play-off.
Sestava VM: Málek, Vašíček, Vrá-
na, Kliment, Kameník, Uchytil, 
Dvořák, Hybášek, Minář, Augusta, 
Duben.

Zbývající výsledky
třináctého kola:

Zlín – ČZU Praha B 3:2, 3:1 Ostrava 
– Brno 0:3, 1:3

Tabulka EX-JRI, sk. B po 13. 
dvoukolech:

1. Volejbal Brno 22 20 2 64:14 42
2. TJ Sp. Velké Meziříčí 24 17 7 5929 41
3. volleyball cz.ČZU Praha B 22 12 10 46:44 34
4. DHL Ostrava 20 12 8 41:35 32
5. Fatra Zlín 22 9 13 41:45 31
6. Slavia Hradec Králové 20 5 15 23:51 25
7. TJ Nový Jičín 22 1 19 9:65 21

Muži vydřeli dvě vítězství
Mužům se nepodařilo v základní 
části krajské jedničky skončit do 
třetího místa a tak bojují spolu 
s dalšími pěti celky o celkovou 
sedmou příčku. Start našeho celku 
se minulý týden nekonal, soupeř 

Atletická sezona 2010
Krajský přebor v hale

O víkendu proběhl v atletické hale 
v Praze na Strahově halový přebor 
kraje Vysočina. Medaile se rozdě-
lovaly v žákovských kategoriích 
a v tzv. kategoriích „open“ (dorost, 
junioři a dospělí společně).
Naši atleti získali celkem 17 medailí 
(což je zatím nejvíce v historii vel-
komeziříčské halové atletiky).
Nejúspěšnějšími našimi atlety 
byli Martin Perutka se dvěma ti-
tuly krajského přeborníka a Jakub 
Havlíček – 2 druhá a 2 třetí místa. 
Nejkvalitnější výkony předvedli 
oba výše jmenovaní, Martin Perut-
ka v běhu na 60 m překážek a Jakub 
Havlíček ve vrhu koulí. Oba by měli 
startovat na žákovském mistrovství 
republiky začátkem března v Jab-
lonci nad Nisou.
Na fi nálových pozicích (do 6. místa) 
se ještě umístili – Hana Kratochví-
lová, Michal Kyus, Radek Švihálek, 

Josef Studený, Martin Bouček, 
Adéla Chevalierová, Iva Závišková 
a Jan Uchytil.                         -vill-

Žákovské kategorie
1. místo
Kyus Michal 800 m 2:23,30
Perutka Martin 60 m př. 9,10 s
 dálka 551 cm
Závišková Iva výška 135 cm
Novotná Karolína koule 9,26 m
2. místo
Uchytil Jan 800 m 2:37,86
Malcová Šárka 800 m 2:56,16
Havlíček Jakub dálka 548 cm
 koule 12,02 m
Závišková Iva koule 9,17 m
3. místo
Doleželová Kateřina 800 m 2:56,19
Novotná Karolína výška 130 cm
Havlíček Jakub výška 155 cm
 60 m 8,14 s
Kratochvílová Hana dálka 422 cm

Kategorie „open“
1. místo
Holánek Petr 1500 m 4:16,10
2. místo
Bouček Martin koule 12,10 m

Rok se s rokem sešel a je tu již 
pojedenácté čas vyhlásit nejlepší 
sportovce našeho města za uplynulý 
rok. A to opět v kategoriích jednot-
livců i družstev. Dále mohou oddíly 
nominovat trenéry, odchovance 
či sportovce nebo funkcionáře na 
zvláštní ocenění. Sportovci budou 
rozděleni do jednotlivých kategorií 
dle věku: do 12 let, 13–15 let, 16–19 
let a nad 19 let.
Ankety se mohou zúčastnit pouze 
sportovci – jednotlivci či družstva – 
registrovaní za oddíl z Velkého Me-
ziříčí a místních částí. Logickou vý-
jimkou je kategorie „odchovanci“.
Každý oddíl dle svého uvážení 
může uvést v tabulce pro každou 

kategorii max. 2 sportovce – jednot-
livce a max. 2 družstva s uvedením 
dosažených úspěchů v roce 2009 na 
úrovni kraje, Moravy a Slezska, ČR 
nebo mezinárodních úspěchů.
Informace o anketě: ing. Zuzana 
Villertová, MěÚ Velké Meziříčí, tel. 
566 781 205. Formulář pro nomina-
ce je k dispozici na internetových 
stránkách města www.mestovm.cz. 
Ten je pak po vyplnění možné po-
slat na villertova@mestovm.cz.
Termín pro zasílání nominací je do 
1. 2. 2010, vyhlášení pak proběhne ve 
spolupráci s Jupiter clubem v pátek 
26. 3. 2010 v kinosále Jupiter clubu.
Veronika Poulová, pracovnice 
vnějších vztahů, MÚ Velké Meziříčí

Česká reprezentace v curlingu 
vozíčkářů, kde v základní sestavě 
nastoupili členové velkomeziříčské-
ho Handicap Sport Clubu Michaela 
Charvátová a Petr Gottlieb, vybo-
jovala 3. místo na mezinárodním 
turnaji Identacup 2010 (8.–10. ledna 
2010) v německém Schwenninge-
nu. Z bronzového stupínku při-

tom v posledním zápase sesadila 
tým domácího Německa, který se 
chystá na zimní paralympijské hry 
v kanadském Vancouveru. Tento 
výsledek je skvělý příslib pro nad-
cházející sezonu.
Mediálním partnerem sportovní 
akce je týdeník Velkomeziříčsko.

-char-

Anketa o nejlepšího sportovce
Velkého Meziříčí za rok 2009

Curling vozíčkářů

Krajský přebor
Vysočiny

Áčko v prvním jarním utkání do-
kázalo vyhrát v Pelhřimově díky 
dobrým výkonům B. Lavického, 
Balouna a Korydka.
Spartak Pelhřimov B – Spartak 
Velké Meziříčí A
2467:2505 * 3:5
Pohanová Z. 413:447 Baloun V.
Lehejčková I. 412:387 Badalík M.
Bína P. 416:454 Lavický B.
Leligdonová J. 406:402 Krejska R.
Kalivoda M. 406:386 Lavický J.
Machyánová I. 414:429 Korydek F.

Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
Derby mělo dvě různé poloviny. 
V první si céčko díky Šimkovi 
a Weissovi vytvořilo náskok 48 ku-
želek. Ve druhé béčko otočilo. Nej-
prve Starý ztrátu smazal a poté Víte-
ček nejlepším náhozem dne 486 vý-
hru potvrdil a celkový výkon celého 
týmu znamenal nový rekord kuželny.
Spartak Velké Meziříčí B – Spar-
tak Velké Meziříčí C
1774:1656 * 4:2
Kováč Z. 427:432 Šimek J.
Kamenský D. 402:445 Weiss V.
Starý J. 459:404 Mátl J.
Víteček M. 486:375 Lavický A.

-sta-

z Jihlavy se nedostavil k zápasu 
(naši junioři kupodivu ve stejném 
termínu zvládli cestu do Prahy) 
a o výsledku, případně náhradním 
termínu tak bude rozhodovat řídící 
soutěže. Premiéra tak byla odložena 
až na právě uplynulý víkend, kdy 
přijel předposlední celek základní 
skupiny A Spartak Pelhřimov.
TJ Spartak VM – TJ Spartak 
Pelhřimov 
3:1 a 3:2
sety (17, – 23, 
22, 21) a (-17, 
15, 23, – 21, 
11)
Oba zápasy 
byly vyrov-
nané a domá-
cí se na plný 
počet bodů 
hodně nadře-
l i. „Dokud 
jsme doká-
zali skládat 
bodovky, tak 
jsme neměli 
problém, ale 
třeba v prv-
ním setu dru-
hého zápasu 
jsme složili 
j e n o m p ě t 
míčů .  A to 
se pak těžko 
vyhrává,“ 
hodnotil vý-
s t i ž ně  oba 
zápasy blo-

kař našeho celku Standa Hybášek.
Sestava VM: Vašíček, Homola J. 
a T, Plachetský, Trojan, Villert, 
Hybášek S. a M. a R, Holík

Ostatní výsledky:
Přibyslav – Okrouhlice 1:3 a 0:3, 
Bystřice – Přibyslav 1:3 a 0:3
Za týden jedou muži do Přibyslavi.

Text a foto: Jaroslav Konečný

HHK VM B – HC Spartak V. Bí-
teš 6:6 (3:1; 0:3; 3:2)
Rozhodčí: Fiksa – Jirčík, Hájek. 
Branky: 11. Navrátil (Bradáč, Šla-
pal), 13. Šlapal (Komínek), 18. Šla-
pal (Bradáč), 46. Pelíšek (Invald), 
47. Navrátil (Bradáč, Šlapal), 52. 
Šlapal (Šoukal, Malec) – 9. Marek 
(Rozmahel), 21. Dačev (Budín), 23. 
Budín (Komínek M.), 27. Pohl (Ko-
mínek D., Dačev), 46. Pohl (Holík), 
53. Pohl. Vyloučení: 8:6; využití 2:2; 
střely na branku: 51:31. Sestava V. 
Meziříčí: Komínek – Kudláček M., 
Invald – Trnka, Bradáč – Zelníček 
– Šoukal, Šlapal, Malec – Pelíšek, 
Barák, Navrátil – Tůma, Martinec. 
Sestava V. Bíteše: Škoda (Loukota) 
– Komínek D., Komínek M., Pohl, 
Dačev, Marek, Dvořák, Holík, Vl-
ček, Rozmahel, Budín, Koukola.
Utkání začalo ve svižném tempu 
a šance se rodily na obou stranách. 
Vedení se ujali hosté, ale tím se 
jejich účet v první třetině uzavřel 
a kromě tří tyček se už do branky 
netrefi li. Domácí po dvou minutách 
vyrovnali a v rychlém sledu přidali 
další dva góly.
Od druhé třetiny se začali Mezi-
říčští více prosazovat před brankou 
soupeře, ale z devatenácti střel nic 
neproměnili. Je ovšem pravdou, 
že jeden regulérní gól jim nebyl 
uznán. Zato Bíteš měla daleko lepší 
střeleckou potenci a třemi góly oto-
čila skóre utkání. Stalo se to i díky 
dvěma využitým přesilovkám, 
z toho jednou 5:3.

Pravá přestřelka přišla v závěrečné 
části: 46. minuta z přesilovky 4:4, 
v téže minutě hosté opět odskočili 
o gól. O minutu později znovu 
vyrovnáno a v 52. zase padly dvě 
branky, po jedné na každé straně. 
Tím bylo skóre zápasu uzavřeno. 
Hráči HHK se sice ve zbývajících 
minutách snažili získat pro sebe oba 
body, ale bítešští hokejisté se místy 
i velkému tlaku ubránili.
Domácí opět nad regionálním 
rivalem nevyhráli hlavně díky 
vychýlené střelecké mušce, o čemž 
svědčí celkový poměr střel. Tento-
krát jim nepomohly ani body Šla-
pala (3+2). Hosty podržel brankář 
Škoda svou vysokou úspěšností 
zákroků a svým hattrickem při-
spěl Pohl.
Další zápas hrajeme v neděli 
24. 1. 2010 v 18.00 v Rosicích s HC 
Veverská Bítýška.

Ostatní výsledky:
Šerkovice – Řečice 10:6; Křižanov 
– V. Bítýška 3:9; Mostiště – Nedvě-
dice 7:2; Náměšť – volno

Tabulka okresního přeboru 
po 12. kole

1.  Mostiště 11 9 0 2 61:42 18
2.  Náměšť n. Osl.  9 8 1 0 73:26 17
3.  Vev. Bítýška 11 7 1 3 60:39 15
4.  Řečice 11 6 0 5 69:63 12
5.  Velká Bíteš B 11 5 1 5 58:63 11
6.  V. Meziříčí B 11 4 2 5 55:47 10
7.  Křižanov 11 1 2 8 44:68 4
8.  Šerkovice 10 1 2 7 41:70 4
9.  Nedvědice B 9 1 1 7 22:65 3

-ht-

Turnaj ve stolním tenise
o putovní pohár obce

V sobotu 6. 2. 2010 se v kulturním domě v Dobré Vodě uskuteční 
turnaj ve stolním tenise. Začátek klání chlapců a dívek do 14 let 
v 10 hodin. Souboj mužů a žen odstartuje ve 14 hodin. Prezentace 
30 min. před začátkem. Startovné. Pro účastníky jsou připraveny 
zajímavé ceny. Srdečně zvou pořadatelé.

BK Velké Meziříčí – basketbal
Nejbližší program ve Velkém Meziříčí (tělocvična ZŠ Školní):

Liga starších dorostenek
BK Velké Meziříčí – Lokomotiva Krnov, sobota 23. 1., 15.00

BK Velké Meziříčí – SBŠ Ostrava, sobota 23. 1., 18.30
OP mladších dorostenek

BK Velké Meziříčí – Sokol Šlapanice, neděle 24. 1., 13.00 a 15.00
OP starších žákyň

BK Velké Meziříčí – TJ ČKD Blansko, neděle 24. 1., 9.00 a 11.00
Srdečně Vás zveme, přijďte se podívat!


