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Založeno roku 1919

Velkomeziříčští jednali se zá-
stupci Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD) České republiky o otázce 
možného budoucího rozšiřování 
dálnice D 1 na šest jízdních pruhů. 
ŘSD s touto variantou v budoucnu 
počítá a před časem se dokonce se-
šlo i s velkomeziříčskou veřejností, 
aby svůj záměr představilo. Tehdy 
také ze strany zástupců ŘSD zazně-
lo, že současné rozšíření dálničního 
mostu nad městem by bylo velmi 
komplikované, a proto by mohl 
zůstat tak, jak je. To byla pro vedení 
Velkého Meziříčí nepřijatelná zprá-
va a bezpečnostní komise města 
proto vydala stanovisko, že s tako-
vým možným řešením v žádném 
případě nesouhlasí. Pokud by totiž 
celá dálnice přes Vysočinu měla 
šest jízdních pruhů, tři ve směru 

na Prahu a tři ve směru na Brno, 
ale most by zůstal pouze o čtyřech 
pruzích, pak by přímo v tomto místě 
logicky vznikaly zácpy. Vozidla 
by pak mohla sjíždět z dálnice do 
města ve snaze vyhnout se kolonám, 
a to zejména v případě nějaké havá-
rie apod. To by již tak dost kompli-
kované dopravě ve městě rozhodně 
nepř idalo. „Teď zástupci ŘSD 
přijeli a ubezpečili nás, že v případě 
rozšiřování dálnice počítají také 
s rozšířením mostu. Jen zatím neví 
jak, protože most je specifi cký. Bu-
dou hledat možnosti,“ informoval 
starosta František Bradáč. Vedení 
města tuto zprávu přijalo s povdě-
kem a opětovně zdůraznilo, že by 
se opačné variantě řešení v každém 
případě bránilo.

Martina Strnadová

Hovořili o možném 
rozšíření dálnice i mostu Po roce se kauza zaměněných dětí dostala opět do 

soudních síní. Vrchní soud v Olomouci projednával 
minulý týden výši odškodného rodinám s vyměněnými 
holčičkami, protože se proti rozsudku krajského soudu 
v Brně z loňského roku odvolala třebíčská nemocnice. 
Odvolací soud však verdikt potvrdil, pouze u Libora 
Broži z Jabloňova ještě částku snížil o sto tisíc korun. 
Jabloňovští tedy dostanou milion sto tisíc korun, Čer-
mákovi z Přibyslavic pak o rovný milion víc. Celkem 
tedy nemocnice bude muset na odškodném zaplatit 3 
miliony 200 tisíc korun. K tomu pak ještě náklady za 
soudní výlohy, které se vyšplhaly na půl milionu korun. 

Co vedlo soudce k tomu, aby otci Veroniky Bro-
žové nepřiznal to, co krajský soud, vysvětluje právní 
zástupce poškozených Igor Veleba: „Soudce naznal, 
že pan Broža byl jednak první, kdo měl pochybnosti, 
ale ne všechny jeho i partnerčiny kroky, které udělali, 
byly perfektní. Kdyby tomu tak bylo, mohla se záměna 
odhalit dřív a újma by nebyla tak veliká. Navíc měl 
soudce značné výhrady také k tomu, že se L. Broža 
s přítelkyní J. Trojanovou za honorář mediálně anga-
žovali v německé televizi, a tím, že svůj ‚příběh‘ takto 
popularizovali, zneuctili svoje citové strádání.“

Ani děvčata nedostala stejnou částku, krajský soud 
loni rozhodl o tom, že větší újmu utrpěla Nikola Čer-
máková. Ta podle výroku psycholožky vyrůstala rok 
v neharmonickém prostředí páru z Jabloňova, kde se 
v hádkách řešilo tajné provedení testu DNA, podezření 
z nevěry a podobně. Proto dostala o 200 tisíc více, než 
Veronika Brožová, kterou měli doma druzí rodiče 
a podle soudu ji láskyplně vychovávali oba. 

Třebíčská nemocnice už dříve pochybení přiznala 
a zaměstnance, kteří výměnu děvčátek v prosinci 2006 
zavinili, propustila. Zároveň však argumentovala tím, 
že pochybení je i na straně rodin a lékařů. Nebýt toho, 
mohlo vše vyjít najevo mnohem dřív. Jako satisfakci 
žalobcům nemocnice tehdy nabídla celkem 600 000 
korun. To však poškození odmítli, chtěli víc. „Vrchní 
soud velmi kritizoval postup a postoj nemocnice, 
zejména to, že chtěl přenést zodpovědnost za záměnu 
dětí na matky, ale i za špatný procesní postup,“ dodal 
Veleba.

Rozhodnutí odvolacího Vrchního soudu v Olomouci 
je podle právního zástupce rodin s nejvyšší pravděpo-
dobností konečné. 

Iva Horká

Odvolací soud v Olomouci
vynesl konečný verdikt v kauze zaměněných dětí

Tatínkovi z Jabloňova snížili odškodné

Chodce ohrožuje sníh 
a led padající ze střech

Spoustu práce mají hasiči i specializované fi rmy
Sníh padající z nebe se střídá s tím padajícím ze střech. Spolu s ledo-

vými rampouchy dělá nemalé starosti majitelům domů. Ohrožuje totiž 
bezpečnost chodců. Ti se mnohdy nic netuše pohybují v nebezpečné zóně, 
kde jim každou chvíli může spadnout na hlavu pořádná hromada těžkého 
mokrého sněhu nebo naopak zmrzlý a tvrdý kus ledu. 

Profesionální hasiči na Velkomeziříčsku tak v minulých dvou týdnech 
zasahovali u několika událostí v souvislosti se sněhovou nadílkou. V týdnu 
od 11. ledna šlo ve většině případů o stromy spadlé přes komunikaci. Dva 
takové byly ve Vlkově, další tři stromy ležely přes silnici v Borech a po 
jednom pak v Mostištích, Rousměrově či Skleném nad Oslavou. V minu-
lém týdnu se spíš množily žádosti o odstranění rampouchů ze střech budov. 
Hasiči likvidovali nebezpečné rampouchy na střeše velkomeziříčské 
radnice, stejně tak na budově městského úřadu ve Velké Bíteši, kde navíc 
odstranili led i ze střechy městské knihovny a z dalšího domu na Masa-
rykově náměstí. „Hasiči zasahují vždy, když hrozí nebezpečí z prodlení 
– je ohrožen život, zdraví, majetek. Zasahujeme na budovách veřejného 
zájmu, tedy na mateřských a základních školách, úřadech atd. Pokud 
není naplněna podmínka nebezpečí z prodlení, nevyjíždíme,“ vysvětlila 
tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru (HZS) kraje Vysočina 
Petra Musilová. Soukromé subjekty by měly v těchto případech volat 
specializovanou fi rmu a likvidaci sněhu a ledu na střeše si zaplatit. Kon-
takty na specializované fi rmy občané naleznou na internetu, v telefonních 
seznamech atd. „Pokud by si však občan nevěděl rady, kde získat kontakt 
na fi rmu, může zavolat na Krajské operační a informační středisko HZS 
kraje Vysočina. Operační důstojníci disponují seznamem fi rem a pokud 
to bude možné, kontakt předají,“ dodala Petra Musilová.

Technické služby svážely sníh z chodníků 
i vozovek

Po Velkém Meziříčí tak minulý týden jezdili také pracovníci technic-
kých služeb města a odstraňovali sníh a led ze střech městských budov. 
Někteří vlastníci domů situaci řešili tak, že umístili v nebezpečném úseku 
na chodník dřevěné latě, které opřeli o zeď budovy a opatřili je cedulkou 
s upozorněním na padající sníh. V podstatě tak provedli zábor chodníku, 
který musí povolit městský úřad. „Město to však s vlastníky domů nijak 
neřeší, protože bezpečnost chodců je v tomto případě přednější,“ vyjádřil 
se starosta František Bradáč. 

V minulém týdnu také v některých částech města zmizely valy sněhu 
nahrnuté kolem vozovek a chodníků. Odklidili je pracovníci technických 
služeb přes noc ze středy na čtvrtek. 

„V některých místech sníh odhrnuli na volný neužívaný prostor. 
A kde nebylo místo, odtud jej odváželi na městský pozemek na Ostrůvku. 
Odhadem tak stovka tater odvezla patnáct stovek kubíků sněhu,“ sdělil 
František Bradáč a dodal, že stejnou práci chtěli udělat i v jiných částech 
města.                                                               (Pokračování na starně 2.)

Denní stacionář 
Nesa na Čechově 
ulici ve Velkém 
Meziř íčí, jehož 
zkrácený název 
j e  v y t v o ř e n ý 
s p oje n í m s lov 
Ne j s me  Sa m i , 
prošel v loňském 
roce rozsáhlou 
rekonstrukcí. Ta 
spočívala přede-
vším v celkové 
přestavbě vnitřku 
a nemalou opravu 
si vyžádala také 
střecha objektu. 
Samotné práce 
probíhaly od břez-
na do listopadu 
2009, v prosinci 
téhož roku pak 
proběhlo vyba-
vení nábytkem. 
Celkové náklady 
si vyžádaly de-
vatenáct milionů 
korun a kapacita 
se díky přestav-
bě zvýšila na víc 
než dvojnásobek. 
„V současné době 
zde máme deset 
klientů, v letošním 
roce pak předpo-
kládáme navýšení 
kapacity na šest-
náct a do pěti let 
na pětadvacet,“ 
upřesnila vedou-
cí zařízení Alena 
Poulová.

Po d le  j e j í ch 
slov stacionář po 
dobu rekonstruk-
ce fungoval v ná-
hradních prostorách v domě s pečo-
vatelskou službou na ulici Zdenky 
Vorlové v Čechových sadech, který 
patří Sociálním službám města 
Velké Meziříčí.

Od prvního ledna letošního roku 
navíc stacionář, jehož zřizovatelem 
je od roku 2004 Diecézní charita 
Brno – Oblastní charita Žďár nad 
Sázavou, poskytuje novou terénní 
službu osobní asistence v části 
nových prostor na Čechově ulici. 
Jejím cílem je pomoci člověku se 
zdravotním postižením zvládnout 
prostřednictvím osobního asistenta 
ty úkony, jež by dělal sám, kdyby 
nebyl zdravotně postižen. Jde 

Bývalé jesle se za 19 milionů proměnily v moderní zařízení

Biskup požehnal opravený stacionář

například o asistenci při zvládání 
sebeobsluhy, při každodenních 
běžných činnostech v domácnosti, 
o doprovod na pracoviště, k lékaři 
či dětí do školy a podobně.

Nesa je jedním ze zařízení žďár-
ské Charity, která na rekonstrukci 
objektu získala evropské peníze. 
„Jsou to dotace z programu ROP 
Jihovýchod, z oblasti podpory na 
rozvoj regionálních středisek, které 
tvoří sedmdesát procent celkových 
nákladů. Třicetiprocentní podíl 
pak připadá na samotnou charitu,“ 
vyčíslila náklady ředitelka žďárské 
Charity Jana Zelená, „v něm se 
počítá s fi nanční spoluúčastí kraje 

Vysočina, dále Města Velké Mezi-
říčí, které dvěma miliony korun již 
přispělo, a zbytek půjde z výtěžku 
tříkrálové sbírky z let 2007 až 2009 
a také od individuálních dárců.“

Slavnostní otevření a žehnání 
opravených prostor pak proběhlo 
uplynulé pondělí odpoledne za 
účasti brněnského biskupa Vojtě-
cha Cikrleho, zástupců Diecézní 
charity Brno, Charity České re-
publiky, Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou, kraje Vysočina, našeho 
města, stavební fi rmy, starostů obcí 
z okolí Velkého Meziříčí a dalších 
pozvaných hostů. 

(Pokračování na straně 3.)

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle žehná zrekonstruovaný stacionář ve Velkém Meziříčí 
a přeje jeho klientům boží požehnání.                                                     Foto: Iva Horká

Tento víkend
Beseda s Jiř ím Trojanem, 
29. ledna v 18 hodin, KD 
Dobrá Voda

Taneční výlet na sněhu a udír-
nový festival na Fajtově kopci, 
30. ledna od 16 hodin

Sportovní ples, 30. ledna 
v Jupiter clubu, hraje Kozénka 
band

Trad ičn í  hasičsk ý ples , 
30. ledna od 20 hodin v Netíně, 
hraje M.E.Š.

Křesťanský ples 30. ledna od 
20 hodin v KD Vídeň, hraje 
Venkovská kapela
Více strana 8

Zápisy do 
základních 

škol
Termíny zápisu budoucích 
prvňáčků do jednotlivých zá-
kladních škol ve městě a okolí 
včetně bližších informací na-
jdete na str. 4.

Otevření 
snowparku 
přeloženo

Slavnostní otevření nového 
snowparku v areálu sjezdovky 
na Fajtově kopci ve Velkém 
Meziříčí bylo přeloženo na 
6. 2. 2010 (z původně pláno-
vaného 23. 1. 2010).

Jakub Smolík 
na 

Charitativním 
plese

Populární zpěvák Jakub Smo-
lík přijal pozvání na Charita-
tivní ples Dětského střediska 
(DS) Březejc a Jupiter clubu 
5. 3. 2010. Na něm nejenomže 
jako host zazpívá a zahraje na 
kytaru, ale zúčastní se také 
oblíbené a již tradiční dražby 
výrobků klientů DS. 
V našem městě se zpěvák a ky-
tarista objeví letos ještě jednou, 
a to na samostatném koncertu 
v Jupiter clubu 19. 3. 2010.

Více strana 8

Avizní okénko připravila
Iva Horká

Oteplení v minulém týdnu vytvořilo na střechách nebezpečné rampouchy 
a sněhové převisy.                                             Foto: Martina Strnadová
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Zprávy z jednání Rady města z 13. 1. 2010
(Pokračování z minulého čísla.)

 5) Zdroj:  0,2 tis. Kč – § 6409 rezerva neúčelová
 Rozdělení:  0,2 tis. Kč – § 3729 ostatní nakládání s odpady
 6) Zdroj:  17 tis. Kč – § 6409 rezerva neúčelová
 Rozdělení:  17 tis. Kč – § 6310 bankovní poplatky
 7) Zdroj:  9 tis. Kč – § 6409 rezerva neúčelová
 Rozdělení:  9 tis. Kč – § 3612 převod předpl. nájemného
 8) Zdroj:  100 tis. Kč – § 4183 příspěvek na provoz a úpravu
    bezbariérového bytu
 Rozdělení:  100 tis. Kč – § 4182 příspěvek na zvláštní po-
    můcky
 9) Zdroj:  50 tis. Kč – § 3639 metropolitní síť
 Rozdělení:  50 tis. Kč – § 5512 výměna kotle v budově
    hasičské zbrojnice pro nájemce
    ZZS
10) Zdroj:  100 tis. Kč – § 3639 metropolitní síť
   100 tis. Kč – § 3725 využívání a zneškodňování
    komunálního odpadu
 Rozdělení:  200 tis. Kč – § 3631 veřejné osvětlení – doplatek
    za elektřinu
11) Zdroj:  999,6 tis. Kč – § 6409 rezerva z dotace na úz.
    analytické podklady
   6.759,8 tis. Kč – § 6409 rezerva na investice
   15.291,6 tis. Kč – § 6409 rezerva neúčelová
 Rozdělení: – 2.289,0 tis. Kč – pol. 1111 daň z příjmů fyz. osob
    ze záv. činnosti
  – 7.082,0 tis. Kč – pol. 1112 daň z příjmů fyz. osob ze
    SVČ
  –10.468,0 tis. Kč – pol. 1121 daň z příjmů práv. osob
  – 87,0 tis. Kč – pol. 1337 poplatek za likvidaci
    komunálního odpadu
  – 3,0 tis. Kč – pol. 1341 poplatek ze psů
  – 16,0 tis. Kč – pol. 1345 poplatek z ubytovací
    kapacity
  – 80,0 tis. Kč – pol. 1346 poplatek za povolení
    k vjezdu
  – 45,0 tis. Kč – pol. 1347 poplatek za provozovaný
    hrací přístroj
  – 2.536,0 tis. Kč – pol. 1361 správní poplatky
  – 445,0 tis. Kč – pol. 1511 daň z nemovitostí
12) Zdroj:  184,0 tis. Kč – pol. 1113 daň z příjmů fyz. osob
    z kap. výnosů
   120,0 tis. Kč – pol. 1122 daň z příjmů práv. osob
    za obce
   235,0 tis. Kč – pol. 1211 daň z přidané hodnoty
   1.002,0 tis. Kč – pol. 1353 příjmy za zkoušky odb.
    způsob. od žadat. o ŘP
   165,0 tis. Kč – pol. 1359 ostatní odvody z vybr.
    činností (autovraky)
 Rozdělení:  1.706,0 tis. Kč – § 6409 rezerva neúčelová
13) Zdroj:  85,6 tis. Kč – § 6409 rezerva neúčelová
 Rozdělení:  85,6 tis. Kč – pol. 4121 snížení dotace na povin-
    nou školní docházku od obce Ba-
    liny (schváleno RM 2. 12. 2009)

 3. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
a) Zdroj: 80 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 80 tis. Kč – § 6171 vypracování projektu do výzvy č. 53
    EU s názvem „Posilování institucionální
    kapacity a efektivnosti výkonu MěÚ VM“
b) Zdroj: 280 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 280 tis. Kč – § 4195 příspěvek na péči – doplatek za
    rok 2009
c) Zdroj:  5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
 Rozdělení:  5 tis. Kč – § 3419dotace pro TJ Dětské středisko
    Březejc, o. s., Sviny 13, 594 01 V. Meziříčí
 Účel: zajištění Národního turnaje OZP CUPU I. liga – I. kolo
   v boccie (6.–7. 2. 2010)
d) Zdroj:  70 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  70 tis. Kč – § 5512 opravy provedené v prostorách
    hasičské zbrojnice pro nájemce ZZS kraje
    Vysočina.

 4. Rada města z důvodu zvýšení bezpečnosti pohybujících se dětí 
souhlasila s osazením bezpečnostního zábradlí a dopravních značek 
č. A12 „Děti“, č. B20 a „Nejvyšší dovolená rychlost 30“ a č. V 13a 
před budovou Domu dětí a mládeže ve Velkém Meziříčí.

 5. Rada města souhlasila se stanovením výše nájemného pro byt na ul. 
Poříčí 808, Velké Meziříčí na částku 45 Kč/m2/měsíc bez poplatku 
za zařizovací předměty s účinností od 1. 2. 2010.
Rada města dále souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy mezi 
příkazcem Město Velké Meziříčí a příkazníkem SVJ Hornoměstská 
113/65 pro zajištění záležitostí dle textu návrhu příkazní smlouvy.
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytového 
prostoru – učebny a přilehlé zahrady v objektu na ulici Ostrůvek 288/2 ve 
Velkém Meziříčí mezi smluvními stranami – Chaloupky o. p. s. a Pionýr-
skou skupinou Kamarád Jihlava v rozsahu jedenkrát týdně na 1,5 hodiny.

 6. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu Areálu zdraví 
na ul. Sportovní ve Velkém Meziříčí. Rada města dále schválila text 
přiložené Smlouvy o nájmu nebytových prostor a bytu Areálu zdraví 
na ulici Sportovní, Velké Meziříčí.

 7. Rada města prominula v souladu s ust. § 85 písm. f ) zákona 
č. 128/2000 Db., o obcích, v platném znění pohledávku ve výši 
255,90 Kč vedenou pod VS 916202002.

 8. Rada města nesouhlasila se zaváděním pronájmu prostor v Jupiter 
clubu, s. r. o., Velké Meziříčí za účelem prodejních akcí.

 9. Rada města projednala a schválila uzavření nájemní smlouvy 
s MUDr. Helenou Sedmidubskou za účelem provozování praxe 
praktického lékaře – na vymezenou část prostor v budově č. p. 464/17, 
Nad Gymnáziem, Velké Meziříčí.

10. Rada města souhlasila s uzavírkou celého náměstí v sobotu 29. 5. 2010 
v době od 6 do 23 hodin z důvodu konání akce Muzikanti dětem.

Ing. František Bradáč, starosta města

Skupina osob očkovaných proti 
pandemické chřipce byla po No-
vém roce rozšířena. Ministerstvo 
zdravotnictví 11. ledna odsou-
hlasilo rovněž očkování studentů 
lékařských fakult a studentů těch 
vysokých a středních škol, kteří 
v rámci přípravy na své povolání 
vykonávají praxi ve zdravotnickém 
zařízení. Vedle toho stále trvá očko-
vání dětí, kterým to doporučil jejich 
pediatr, tzn. těch ve věku od 10 do 
17 let trpících vážnou chronickou 
chorobou, a stejně tak dospělých 
patřících do rizikové skupiny. Vedle 
zdravotníků a chronicky nemoc-
ných se očkování týká i pracovníků 
kritické infrastruktury. „Ve druhé 
polovině minulého týdne byla mezi 
všechna vakcinační centra distri-
buována třetí dávka očkovací látky 
Pandemrix. V případě kraje Vyso-
čina šlo o 3 200 dávek,“ doplnila 
v souvislosti s rozšířením skupiny 
očkovaných osob tisková mluvčí 

Očkování proti pandemické chřipce je stále aktuální
kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Ve žďárském okrese provádí 
očkování proti prasečí chřipce cen-
tra v nemocnicích v Novém Městě 
na Moravě a v Mostištích. Podle 
informací vedoucí oddělení proti-
epidemického na územním praco-
višti krajské hygienické stanice ve 
Žďáře nad Sázavou MUDr. Renée 
Mašové byly v Novém Městě do-
sud očkovány necelé dvě stovky 
zájemců a v Mostištích asi dvacítka. 
„Kromě toho ale ještě mohou oč-
kovat i praktičtí lékaři, takže tohle 
číslo není konečné,“ upozornila 
R. Mašová. Děti navíc očkuje pouze 
jediné očkovací centrum v kraji, 
a to v nemocnici v Jihlavě. I tak 
je ale zřejmé, že zájem o očkování 
zůstává malý. „Přitom ale očko-
vání proti pandemické chřipce je 
stále aktuální a rozhodně je mohu 
doporučit,“ zdůraznila doktorka 
Mašová, „nechat se očkovat má 
smysl i nyní. Původce pandemické 

chřipky totiž bude nadále kolovat 
v populaci, neboť není vázán na 
zimní období jako sezonní chřipka.“

Podle prognózy by 
mohla přijít druhá 

vlna prasečí chřipky
V současné době to vypadá, že 

prasečí i sezonní chřipka je na ústu-
pu. To lze ovšem jen stěží odhadnout. 
Zvýšený výskyt onemocnění těsně 
před koncem roku přerušily Vánoce, 
a proto došlo k poklesu nemocnosti. 
To se nyní může zase změnit. Navíc 
existuje hypotéza, že by mohla přijít 
ještě druhá pandemická vlna chřip-
ky. „Domníváme se, že ve vysoké 
nemocnosti ve školských zařízeních 
před Vánoci se vyskytovaly i případy 
prasečí chřipky,“ podotýká Renée 
Mašová. Není to však potvrzeno, 
protože laboratorně se prověřují 
pouze závažné případy, které končí 
hospitalizací. Před koncem roku tak 
bylo z důvodu vysoké nemocnosti, a 

to více než třicetiprocentní, zavřeno 
několik škol v kraji. Na Velkome-
ziříčsku si chřipkové prázdniny 
„užili“ například žáci základní školy 
Sokolovská jak druhého tak i první-
ho stupně z budovy v Komenského 
ulici, dále děti ze základní školy 
Křižanov či třeba ty ze základní 
a mateřské školy v Dobré Vodě. 
„Teď nemáme hlášeno nic takového 
a nacházíme se pod epidemickým 
prahem jak sezonní, tak i pande-
mické chřipky. Čekáme, jak to bude 
vypadat dál. Zatím za sebou totiž 
nemáme ani tu pandemickou, ale 
ani tu sezonní,“ dodává Mašová.

Podle údajů Krajské hygienické 
stanice kraje Vysočina bylo v kraji 
potvrzeno ke dni 18. ledna 2010 
celkem 72 případů onemocnění 
novým virem pandemic (H1N1). 
Z toho Žďársko se podílí 16 případy, 
Jihlavsko 15, Třebíčsko 20, Pelhři-
movsko 12 a Havlíčkobrodsko 9.

Martina Strnadová

V novém závodě fi rmy ProPS s.r.o. ve Velkém Meziříčí byla minulý 
týden zahájena výroba pryžových kabelů. Zhruba dvě stě metrů dlouhou 
halu v areálu bývalého Kabla společnost odkoupila od fi rmy nkt cables 
poté, co byla tato výroba v původním kabelářském podniku zrušena. 
Tam, kde nyní sídlí fi rma ProPS, bývaly sklady surovin. Po rekonstrukci 
objektů a modernizaci linek vznikly nové prostory výše uvedeného je-
diného českého výrobce pryžových kabelů. „Od nkt cables k nám přešlo 
také sedmnáct zaměstnanců, kteří v tomto provozu nebo oboru již dříve 
pracovali,“ upřesnil vedoucí výrobního závodu ing. Aleš Slabý.

„S novým rokem 2010 jsme připraveni dodávat pryžové kabely našim 
zákazníkům,“ uvedli jednatelé společnosti ing. Vladimír Caska a ing. Pavel 
Smetana, kteří přijeli nový závod slavnostně otevřít. Přestřižení pásky se 
ujal také starosta našeho města ing. František Bradáč. Ten popřál vedení 
i pracovníkům, aby se jim v jejich práci dařilo a se zájmem si opravené 
prostory jakožto bývalý zaměstnanec Kabla prohlédl. „Tady jsem před 
třiceti lety začínal,“ zavzpomínal starosta. Přítomni byli také zástupci 
dalších kabeloven, bank či dodavatelů.

Společnost ProPS byla založena na konci roku 1998, sídlí v Praze 
a výrobní závod má kromě našeho města také v Kladně. Svoji činnost 
zaměřuje zejména na výrobu speciálních směsí pro kabelářský průmysl, 
výrobu a zpracování gumárenských směsí a výrobu regenerátu a gumáren-
ských směsí na bázi regenerátu. Další činností fi rmy je lisování výrobků 
z technické pryže. Všechny směsi fi rma dodává s atesty vystavenými na 
základě zkoušek z vlastní laboratoře a mechanické zkušebny.

(Další informace najdete v placeném inzerátu v dnešním vydání novin 
na straně 6.)                                                                                    Iva Horká

Pásku při slavnostním otevření nového výrobního závodu ve Velkém Me-
ziříčí přestřihl jeden z jednatelů fi rmy ProPS Pavel Smetana (vlevo) spolu 
se starostou našeho města Františkem Bradáčem.        Foto: Iva Horká

Zahájili výrobu pryžových kabelů v novém závodě

Poradna SOS pravidelně

(Pokračování ze strany 1.) „Ale například na Čechově ulici to pro velké 
množství aut zaparkovaných kolem silnice nešlo.“ Hromady sněhu tak 
technické služby odklidily zejména z centra města, z Čechových sadů 
a dalších míst. Ovšem počasí se v minulých dnech postaralo o nové.

Tento týden přinesl další sněhovou nadílku
Větší problémy s padáním sněhu a ledu ze střech by v současné době 

tolik hrozit neměly. Do konce ledna má totiž podle společnosti Meteopress 
mrznout, tedy žádné rychlé tání. Čekají se spíš teploty pod bodem mrazu, 
oblačno a občas mírné sněžení. 

Dnes, ve středu, dokonce měly padat teplotní rekordy. Někde se podle 
předpovědí Meteopressu měla rtuť teploměru propadnout až k mínus 
pětadvaceti stupňům, na Moravě však mělo být tepleji. Postupné mírné 
oteplení pak čekají meteorologové až počátkem února. 

Začátek tohoto týdne přinesl další pořádnou sněhovou nadílku. Pada-
lo drobně, ale vytrvale. Z pondělí na úterý přibylo až deset centimetrů 
nového sněhu. Situaci navíc komplikoval ostrý vítr, který na silnicích 
vytvářel sněhové jazyky. Policie vyjížděla k několika nehodám na dálnici. 
Ty se tradičně nevyhnuly ani úseku D 1 přes Vysočinu. V úterý ráno na 
162. kilometru směrem na Brno, tedy přímo u Velké Bíteše, havaroval 
kamion. Dálnice byla ráno v těch místech asi hodinu a půl neprůjezdná. 
Mnozí řidiči proto na základě zpravodajství v rádiích sjížděli už v Měříně, 
aby se vyhnuli koloně. Zhuštěný provoz se tedy nevyhnul ani Velkému 
Meziříčí. Ještě kolem půl osmé, při cestě dětí do školy, se přes Novosady 
a Sokolovskou ulici táhla kolona kamionů i osobních aut. Mnohé, které 
zastavily před přechodem pro chodce například u gymnázia, pak měly 
problém znovu se rozjet na zasněžené a uklouzané vozovce. Před osmou 
hodinou pak byl provoz na dálnici obnoven. Silničáři přesto upozorňovali 
řidiče, aby si zejména v úseku od Velkého Meziříčí směrem na Brno 
dávali pozor na sněžení a sníženou viditelnost. Ani ne dvě hodiny poté 
byla ze 162. kilometru dálnice hlášena další dopravní nehoda, tentokrát 
dvou osobních aut.                                                              

 Martina Strnadová

Chodce ohrožuje sníh a led padající ze střech

Poradna SOS ve Velkém Me ziříčí 
opě t pravidelně 
od 14 do 16 ho-
din v kancelá ř i 
Obecního živno-
stenského úřadu, 
Náměst í  27/28, 

Velké Meziříčí. Nyní již pravidelně 
jednou za čtrnáct 
dní, a to každou 
sudou středu. Dů-
vodem jsou per-
sonální změny na 
poz ici  poradce.

Hromady těžkého sněhu leží i na střeše kostela. Proto se kolem něj objevila 
červenobílá páska jako výstraha pro kolemjdoucí.

Foto: Martina Strnadová
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Řidička se lehce zranila

Zájemci o areál zdraví 
se mohou hlásit

Město Velké Meziříčí pronajme Areál zdraví na Sportovní ulici. Od stá-
vajícího nájemce totiž dostalo výpověď. Nyní město hledá nového zájemce, 
který by se ujal celého komplexu, tedy sportovišť – kurtů i kuželkářské 
dráhy –, ale i restaurace, bufetu a dalších prostor. Nabídky přijímá městská 
správa bytů, jejíž ředitel JUDr. Karel Lancman poskytne i bližší informace 
o podmínkách pronájmu, až do 18. února. (Podrobnosti na str. 5.)

Vedení města nejprve projednalo podmínky pronájmu a další se spor-
tovními oddíly, které areál využívají. „Po jednání se sportovci, především 
se Spartakem, radní souhlasili se zveřejněním záměru pronájmu areálu,“ 
informuje starosta František Bradáč. Z došlých nabídek pak hodlají vybrat 
nového nájemce, který zabezpečí chod celého areálu. „Máme zájem prona-
jmout celý areál jednomu subjektu, který by zabezpečil veškeré potřebné 
činnosti, umožnil sportování našim oddílům jako doposud a případně si 
tam vyvíjel i nějaké další vlastní aktivity,“ dodává starosta Bradáč. Na-
příklad třebíčská fi rma, byla nájemcem areálu až doposud, zde pořádala 
akce pro veřejnost jako dětský den, sportovní turnaje apod.

V areálu je několik kurtů – centrální, dva volejbalové a tři tenisové. 
Nechybí ani cvičná zeď. To jsou sportoviště, kterých může využívat i ve-
řejnost. Vedle toho je pro sportovní oddíl kuželkářů k dispozici kuželkář-
ská dráha. Bar v areálu nabízí asi padesátku míst k posezení a v případě 
vhodného počasí poslouží i zhruba stejný počet míst na venkovní terase, 
která má rozlohu více než devadesát metrů čtverečních. Necelá dvacítka 
lůžek slouží k ubytování. Navíc je v areálu i byt pro správce o ploše téměř 
sedmdesát metrů čtverečních. Sportoviště běžně využívají sportovní 
kluby Spartaku – tenisti, kuželkáři a volejbalisté, ale i veřejnost.

Martina Strnadová

E-box usnadní třídění
Středisko ekologické výchovy Ostrůvek se ve spolupráci se společ-

ností ASEKOL rozhodlo usnadnit občanům třídění vysloužilých malých 
elektrozařízení. Občané mají možnost zanést starý mobil, kalkulačku, 
telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na 
SEV Ostrůvek (od 7.00 do 14.30) a zdarma se jej zbavit vyhozením do 
připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístěn v přízemí budovy na chodbě. 
Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou 
likvidaci. Cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je 
také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou 
končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví 
škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde 
k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází 
k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud 
je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina 
vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní 
zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na 
www.elektrosrot.cz.                                                  Markéta Navrátilová

Jubilejní Desátá Tříkrá-
lová sbírka roku 2010 je 
u konce. Rekordní počet 
kasiček, který pro letošní rok činil 353 ks, byl postupně rozpečetěn a za 
účasti zástupců příslušných městských úřadů a obcí a Oblastní charity Žďár 
byl jejich obsah postupně spočítán a předán na účet Tříkrálové sbírky.

Celkový výtěžek koledníků Desáté Tříkrálové sbírky roku 2010 na 
území, kde poskytuje služby Oblastní charita Žďár nad Sázavou, činí 
2.032.826 Kč. Výtěžek se i přes tolik zmiňovanou ekonomickou krizi 
překvapivě přehoupl přes úctyhodnou dvoumilionovou částku. V porov-
nání s loňským rokem je o zhruba 93.000 Kč vyšší.

Z dané částky, která je ze sbírkového účtu určena zařízením Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou a lidem v sociální nouzi, bude věnována část 
výtěžku na pomoc obyvatelům Haiti. Tak bylo vedením Charity rozhod-
nuto v poslední den sbírky.

„Sbírka se setkává s velmi vlídným přijetím. Cítíme, že dárci do nás vklá-
dají důvěru i po deseti letech její existence. Chceme dát jasný signál, že dary 
jsou určeny na pomoc těm nepotřebnějším. Proto jsme se rozhodli ihned 
500.000 Kč z celkového výtěžku sbírky v Diecézní charitě Brno věnovat obyva-
telům Haiti,“ říká ředitel Diecézní charity Brno ing. Mgr. Oldřich Haičman.

Zbylá částka je určena na podporu charitních projektů v zahraničí, 
diecézních projektů a na režii sbírky.

„V loňském roce byla většina získaných prostředků použita na rekon-
strukci a rozšíření denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí. Díky 
Tříkrálové sbírce můžeme tedy poskytnout služby stacionáře i dalším 
zájemcům, kterým jsme doposud kvůli omezené maximální kapacitě ne-
mohli vyhovět,“ sděluje ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou. A zároveň dodává: „V letošním roce by měla Tříkrálová 
sbírka podpořit novou službu osobní asistence, o kterou je velký zájem 
a která doposud v našem regionu chyběla. Dále také počítáme s tím, že 
může dojít v důsledku ekonomické krize k situaci, kdy poklesne objem 
fi nancí pro fungování našich zařízení, takže výtěžek Tříkrálové sbírky 
bude možná záchranou pro zachování některých služeb.“

Tříkrálovou sbírku má v místním regionu již pátým rokem na starosti 
koordinátorka Mgr. Michaela Mahlová. „Mám radost, že se nám za pomoci 
našich koledníků daří šířit tříkrálovou tradici, jejímž smyslem je vnášet 
pokoj a radost do lidských domovů a srdcí. Letos svým podílem přispěli 
také uživatelé Klubu v 9 – centra služeb pro podporu duševního zdraví, 
kteří ušili obleky pro koledníky. Během sbírky vyšel „ze stáje“ do ulic 
náš ušitý „velbloud Kamil“, který přinesl úsměv na tvář nejen dětem, ale 
i dospělým. Doufám, že v příštím roce se podaří stáj rozšířit i o malého 
oslíka,“ říká Michaela Mahlová. A současně přidává i své díky: „Hřeje mě 
u srdce, když slýchávám od králů spokojené zážitky z putování a přeji si, 
aby příjemné vzpomínky v jejich myslích zůstaly co nejdéle. Také bych ráda 

poděkovala koledníkům 
z Velkého Meziříčí, kteří 
pod královským vedením 

Pavla Vávry vykoledovali do jedné kasičky rekordních 25.189 Kč.“
Tříkrálová sbírka umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Diecézní cha-

ritou prostřednictvím svých oblastních charit na pomoci sociálně slabým 
či trpícím a stává se jedním z pravidelných zdrojů pro podporu charitní 
činnosti. Česká biskupská konference pověřila její organizací sdružení 
Charita Česká republika se sídlem v Praze, které sdružuje oblastní i farní 
charity v celé České republice – tedy i na území brněnské diecéze.

„I letošní výtěžek svědčí o obrovské štědrosti lidí. Velmi děkuji všem, 
kteří se do jubilejní desáté Tříkrálové sbírky jakýmkoliv způsobem zapo-
jili a pomohou tak svým dobrým skutkem všem, kteří pomoc potřebují,“ 
zakončuje Jana Zelená.

Sbírka je osvědčena Magistrátem Hl. m. Prahy pro konání na celém 
území ČR v souladu se Zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

Porovnání výtěžku Tříkrálové sbírky v Oblastní charitě Žďár n. S.:
2002 – 681.089,20 Kč ,  2003 – 1.045.512 ,00 Kč ,  2004 – 

1.220.247,70 Kč, 2005 – 1.500.002,00 Kč, 2006 – 1.578.645,00 Kč, 
2007 – 1.737.188,00 Kč, 2008 – 1.728.185,00 Kč, 2009 – 1.939.564,00 Kč, 
2010 – 2.032.826,00 Kč

Více informaci naleznete na www.dchbrno.caritas.cz nebo na 
www.trikralovasbirka.cz.                                           Mgr. Lenka Judová

Doplňujeme výsledky z minulého čísla VMska jubilejní Tříkrálové 
sbírky v bezprostřední oblasti Velkomeziříčska o obce v širším okruhu 
VM, resp. pouze oblasti, protože jednotlivý výčet by byl velmi rozsáhlý, 
a není tolik prostoru.

Oblast Měřínsko s obcemi Měřín, Kyjov, Milíkov, Černá, Meziříčko, 
Jersín, Blízkov, Dědkov, Pustina, Chlumek, Geršov, Nová Zhoř, Pavlínov 
aj. vybráno celkem 107.977Kč.

Oblast Radostínsko s obcemi Radostín n. Osl., Pavlov, Znětínek, 
Krásněves, Kněževes aj. 85.973 Kč. Oblast Heřmanovsko s obcemi Nová 
Ves, Milešín, Vidonín, Radňoves aj. 24.511Kč. Oblast Křižanovsko s ob-
cemi Křižanov, Horní Libochová, Kundratice, Jívoví, Kadolec, Kozlov, 
Sviny aj. 82.874 Kč. Oblast Osovskobítýšsko s obcemi Osová Bítýška, 
Záblatí, Ořechov, Ronov, Vlkov, Osová, Skřinářov aj. 55.332 Kč. Oblast 
Velkobítešsko s obcemi Velká Bíteš, Košíkov, Přibyslavice, Bezděkov, 
Nové Sady, Březské, Březí, Níhov, Borovník, Rozseč aj. 174.868 Kč.

A nakonec ještě dvě, rozhodně také příznivé informace. Když 
sečteme jednotlivé oblasti velkomeziříčského děkanátu (bez Bu-
dišovska), tak dostaneme částku 940.925 Kč, což je téměř polo-
vina toho, co se letos vybralo na celém okrese Žďár nad Sáza-
vou. (2.032.826 Kč).                                                    Jiří Zeman

Desátá tříkrálová pouť skončila

Další krajské dotace
na územně plánovací činnost obcí

Od roku 2003 kraj Vysočina přispěl na pořízení územního plánu 479 obcím 
celkem více než 47 milionů korun. Největší zájem o tento typ krajské dotace 
měly obce po roce 2007, kdy začal platit nový stavební zákon. Podle něj již ob-
cím nestačí pro plánování vlastního rozvoje jednodušší urbanistická studie.

„Cílem poskytování dotací je podpora územně plánovací činnosti – 
pořízení územních plánů hlavně malých obcí. Malé obce by si bez dotace 
územní plán ve většině případů nepořídily. Územní plán pak mohou využít 
pro získání dotací z dotačních titulů kraje, ministerstev či EU. Většina 
programů má v podmínkách poskytnutí dotace schválený územní plán,“ 
uvedl krajský radní Zdeněk Ryšavý a doplnil, že ke krajské dotaci obce 
za posledních osm let přidaly ze svých rozpočtů téměř 24,5 mil. korun.

V letošním roce mohly tedy obce kraje Vysočina požádat o tuto do-
taci již poosmé. V letech 2003 až 2006 obce žádaly především o dotaci 
na koncept územního plánu. Od roku 2007 je to především požadavek 
o dotaci na návrh územního plánu.

O dotaci by mohlo požádat – tzn., že ještě nepožádalo –, cca 120 obcí 
našeho regionu. Z evidence krajského úřadu kraje Vysočina vyplývá, že 
103 z nich nemá žádnou územně plánovací dokumentaci, ostatní obce mají 
územně plánovací dokumentaci starší a měly by na dotaci také nárok.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina, Jihlava

Na konci loňského roku byl 
v ambulantním traktu ORL oddě-
lení jihlavské nemocnice obnoven 
provoz ambulance pro vyšetřování 
vestibulárního aparátu (rovnováž-
ného ústrojí).

Vestibulární aparát je malý orgán, 
který se nachází ve vnitřním uchu 
(tedy blízko sluchového ústrojí). 
Tento orgán informuje o poloze 
hlavy a celého těla, je zcela nezbytný 
pro udržení rovnováhy. Základním 
subjektivním příznakem poruchy 
tohoto aparátu je závrať. Příčinu 
závratí může diagnostikovat právě 
lékař této ambulance ve spolupráci 
s audiologickou ambulancí. Na léčbě 
závratí se vedle ORL podílí i další 
specializace – neurologie, rehabili-
tace, psychiatrie. Avšak první, kdo 
provádí základní diagnostickou 
rozvahu a kdo stanoví, zda jde 
o vestibulární poruchu, je většinou 
praktický lékař.

Provoz ambulance pro vyšetřo-
vání vestibulárního aparátu byl pře-
rušen pro poruchu starého přístroje. 

Ambulance pro vyšetřování
vestibulárního aparátu

Nový přístroj, tzv. videonystagmo-
graf, byl zakoupen z prostředků 
Nemocnice Jihlava. Jeho cena činila 
730.420 Kč.

Dle MUDr. Zdeňka Simkoviče 
je fungování videonystagmografu 
založeno na následujícím princi-
pu: „Při vyšetření stimulujeme 
výplachem polokruhové kanálky 
vestibulárního aparátu ve vnitřním 
uchu a zaznamenáváme odpověď. 
A to prostřednictvím kamery umís-
těné na brýlích. Tato kamera snímá 
pohyb očí (nystagmus) a ten je 
zaznamenáván počítačem do křivky 
neboli grafu, který pak dále vyhod-
nocujeme počítačovým programem. 
Podle tohoto záznamu můžeme 
uvažovat o periferní nebo centrální 
poruše rovnovážného ústrojí.“

Týdně může být v ambulanci, 
vedené MUDr. Zdeňkem Simkovi-
čem, vyšetřeno kolem deseti pacien-
tů. Jde o časově náročné vyšetření, 
které trvá přibližně jednu hodinu.

Veronika Novotná,
tisková mluví nemocnice Jihlava

Policejním vyjednavačům z Jih-
lavy se podařilo zabránit devatenác-
tiletému mladíkovi, aby skočil z dál-
ničního mostu ve Velkém Meziříčí. 
Ten stál na mostním zábradlí podél 
dálničního tahu ve směru na Brno 
a byl rozhodnutý ukončit svůj život 
skokem dolů. Naštěstí si ho všiml 

řidič, který zavolal policii. Na místo 
dorazila policejní hlídka z Dálniční-
ho oddělení Velký Beranov. Té se 
ale nepodařilo muže odradit, neboť 
byl ve velmi špatném psychickém 
stavu. Přesvědčili ho až přivolaní 
specialisté – vyjednavači. Díky 
nim nedošlo k tragédii.   -ivh, jm-

Vyjednavači zabránili sebevraždě

V polovině prosince loňského 
roku si zapůjčil třicetiletý muž 
z fi rmy ve Velkém Meziříčí bou-
rací kladivo včetně příslušenství 
a pokosovou pilu. Vypůjčené nářadí 
měl vrátit v předem dané době. Na 
tuto skutečnost zřejmě zapomněl. 

Věci do současné doby nevrátil, 
ale naopak je prodal. Utržené 
peníze použil pro svoji potřebu. 
Firmě tak způsobil škodu ve výši 
22.000 korun. 

por. Mgr. Jana Martincová, 
komisařka PIS

Nevrátil vypůjčené nářadí

Dne 24. ledna 2010 v 16.20 hodin 
jel osmatřicetiletý řidič s vozidlem 
Seat po silnici v obci Martinice 
směrem od obce Mostiště. Na 
př ímém úseku komunikace na 
kluzké zledovatělé vozovce bez 
posypu řidič nepřizpůsobil rych-
lost jízdy a dostal smyk. Přejel do 
protisměru, kde narazil do proti-
jedoucího vozidla Renault. Došlo 

k lehkému zranění osmadvacetileté 
řidičky, která byla vozidlem RZS 
převezena do nemocnice v Novém 
Městě na Moravě k ošetření. Její 
spolujezdkyně byla jednorázově 
ošetřena osádkou vozidla RZS 
na místě dopravní nehody. Na 
vozidlech vznikla škoda ve výši 
50.000 korun. Zkouška na alkohol 
byla negativní.

(Pokračování ze strany 1.)
Přítomni byli také samotní kli-

enti a jejich rodinní příslušníci. Pro 
všechny byl připraven bohatý pro-
gram včetně proslovů, biskupova 
obřadu žehnání, hudby, rautu, ale 
především pochopitelně prohlídky 

Místnost pro individuální činnosti, odborně nazývaná snoezelen, jíž vé-
vodí velké vodní lůžko (vlevo). Hostům ji představila vedoucí stacionáře 
Alena Poulová (zcela napravo).                                       Foto: Iva Horká

Slavnostního otevření se zúčastnili jak klienti (sedící vepředu), tak mimo 
jiné i (zleva) zástupce kraje Vysočina Petr Krčál, starosta Velkého Me-
ziříčí František Bradáč, prezident Diecézní charity Brno Josef Zouhar 
a ředitel Charity Česká republika a Diecézní charity Brno Oldřich 
Haičman.                                                                    Foto: Iva Horká

Biskup požehnal opravený stacionář

nových prostor. Při té se hosté pře-
svědčili, že z bývalých jeslí, které 
v budově fungovaly dvanáct let 
(1980–1992), vzniklo vskutku mo-
derní a specializované pracoviště. 
Přesně takové, jaké si dnešní doba 
pro práci s postiženými lidmi žádá. 

Devizou není jenom tento fakt, ale 
i to, že Nesa má nyní celou budovu 
jenom pro svoji potřebu, poté co se 
z ní na Poštovní ulici odstěhovala 
bývalá zvláštní škola. Obdiv si 
tedy s jistotou získala mimo jiné 
multismyslová relaxační místnost, 
odborně nazvaná snoezelen. Ta 
nabízí širokou škálu úkonů, zpro-
středkovává klientům potřebné 
vjemy ve specifi cky vytvořeném 
prostředí, což slouží k relaxaci, 

zklidnění, k rozvoji verbální i ne-
verbální komunikace, ke stimulaci 
smyslů či prožití osobní zkušenosti 
a podobně.

Pro všechny ostatní zájemce, 
kteří by si chtěli prostory pro-
hlédnout, vedení Nesy připravilo 
na 18. únor letošního roku den 
otevřených dveř í. Nahlédnout 
můžete i do fotogalerie na webu 
našeho týdeníku.

Iva Horká



ŘÁDKY NA NEDĚLI

Číslo 4 27. ledna 2010 strana 4

Jak jsem objevoval Mezříč
(15. díl)Být svědkem

Být svědkem – to je úkol, ba přímo životní poslání toho, kdo se setkal 
s Kristem. Být svědkem toho, co s Kristem prožívám, co jsem od něj do-
stal, na jakou cestu mne pozval, pro jaké hodnoty, důrazy a vidění světa 
mi otevřel oči. Toto životní poslání nemá nic společného s povýšeností 
a arogancí, ani se cpaním Ježíše nevěřícím, s vlezlým marketingem víry. 
O co v něm ale jde? Jak vyjádřit tento svěřený úkol, toto křesťanské životní 
poslání pozitivně? Například, že nejsem lhostejný, ale pomůžu, když je 
potřeba. Třeba když dojde někde k zemětřesení. Nebo že nekonzumuji 
stejně zběsile jako moje okolí, a přece jsem plný. Nebo že se netřesu o sebe 
a své zdraví, a přece žiji. Svědkem jsem tehdy, když se mi něco povede, a já 
řeknu, že to není jen a pouze moje zásluha. A když se mi něco nepovede, 
tak nedělám mrtvého brouka, dovedu přiznat chybu a omluvit se. Pak to 
znovu zkouším s nadějí, že to i Bůh se mnou také ještě zkusí. Svědkem 
jsem třeba i tehdy, když nemám skoro žádnou moc, a přece nelezu nikomu 
do zadku. Nebo když nevydělávám sto tisíc měsíčně, a přece jsem vděčný. 
Když se nemstím. Když trpím, ale nenadávám. Když dovedu s pokorou 
povědět, odkud k tomu čerpám sílu, komu věřím, na koho spoléhám. 
Kristovým svědkem jsem i v řadě jiným situací, když zůstávám věrný 
jeho hodnotám. Kéž nám s Boží pomocí dochází, čeho je kdy nejvíce 
třeba. Kéž se k tomu navzájem povzbuzujeme a inspirujeme.

Pavel Janošík (pavel.janosik@evangnet.cz)

Českobratrská církev evangelická
● 29. 1.: 18 hodin – biblická hodina (Křižanov)
● 31. 1.: 9 hodin – bohoslužby
pokud není uvedeno jinak, konají se setkání v Husově domě (Velké 
Meziříčí, U Světlé 24)                                                                            -pj-

Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidelná shromáždění, která se konají 

každou neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráň-
ská 134/2, VM. Bližší info: www.acvm.ic.cz

Kontakt: Mgr. František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz, 
mob. 739 600 015

Program bohoslužeb v kostele sv. Mikuláše
Středa 27. 1.
 7.00 Mše sv. volný úmysl o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Oslavice o. M. P.
Čtvrtek 28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele 
církve
 7.00 Mše sv. za rodiče Anežku a Karla Vondráčkovi,
 dva bratry a sestru. o. M. P.
18.00 Mše sv. za rodinu Jašovu, za duše,
 na které nejbližší nepamatují. o. L. Sz.
17.00 Mše sv. Hrbov o. M. P.
Pátek 29. 1.
 8.00 Mše sv. za Františka Zejdu. o. M. P.
16.30 Mše sv. pro mládež, za děti a mládež. o. L. Sz.
Sobota 30. 1. Sobotní památka Panny Marie
 7.00 Mše sv. volný úmysl o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za Zdeňka Mejzlíka a zemřelé členy rodiny. o. M. P.
 9.00 Mše sv. Lavičky o. M. P.
4. neděle v mezidobí 31. 1.
 7.30 Mše sv. za Josefa Střechu, rodiče a rodiče Motyčkovy. o. M. P.
9.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Nedomovu,
 Štěpánkovu, Machovu a Sekničkovu. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiče s dětmi, za děti, které přijímají
 svátost křtu. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za rodinu Skryjovu, Kutlvašrovu,
 Pospíchalovu a celou přízeň. o. L. Sz.

Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

V posledních letech války naše 
gymnázium zabrali pro německý 
lazaret. Jednou týdně si chodím do 
kina v Sokolovně pro úlohy (které 
většinou „družstevně“ a na základě 
„prosté výměny“ zpracováváme). 
Jinak se touláme po lesích, sbírá-
me staniolové pásky, shazované 
ze spojeneckých letadel k rušení 
německých radarů. 

V posledních měsících války se 
události už přímo řítí. Rusové jsou 
na Slovensku, západní spojenci 
pronikají do Německa, nestačíme 
na mapě zakreslovat dobytá a osvo-
bozená území. Koncem dubna je 
osvobozené Brno; na ulici se ten 
večer shlukují vzrušení lidé, jako 
by i pro nás měla válka snad už 
nazítří skončit. Tato nálada ještě 
sílí při zprávách o smrti Hitlera 
a o pádu Berlína. Nikoho nena-
padne, co všechno ještě čeká naše 
město v nejbližších dnech. Netu-
šíme, že naše Velké Meziříčí se 
přiřadí k těm místům od Ruska po 
Francii, Balkán a Itálii, mezi jejichž 
obyvateli si zařádily popravčí čety 
fašistických okupantů. Desítky 
našich spoluobčanů jsou bestiálně 
postř íleny na březích Balinky 
a Oslavy – 7. května 1945, jen pár 
hodin před úplnou kapitulací Ně-
mecka, před koncem druhé světové 

Tento den je již po jedenadvacáté 
vyhlašován UNESCO na základě 
Ramsarské úmluvy z roku 1970. 
Týká se úmluvy o mok řadech 
mezinárodního významu, které 
mají především význam jako bi-
otopy vodního ptactva, ale také 
obojživelníků. Konvence vstoupila 
v platnost v prosinci roku 1975 po 
uložení originálních dokumentů 
u UNESCO sedmou zemí, která 
se k této konvenci přidala. Zá-
kladní snahou konvence je moudré 
a úsporné využívání mok řadů 
a jejich ochrana. Význam mokřadů 
je i vodohospodářský a ekonomic-
ký, neboť na velkých územích je 
to rezervoár vody, mají možnost 
vodu i zadržovat a napomáhat při 
povodních. Na základě této úmluvy 
účastnické státy navrhly alespoň 
jeden mokřad mezinárodního vý-
znamu do Seznamu mezinárodně 
významných mokřadů, zachovávat 
jeho ekologický charakter, tento 
udržovat a nadále zlepšovat.

Znamená to zabezpečit trva-
le vhodné prost ředí pro život 
vodního ptactva i obojživelní-
ků, zabezpečit výchovu obyva-
telstva, výzkum v této oblasti, 
řízení využití i návaznost na další, 

zvláště stavební zásahy v přírodě.
Účastnické státy povinně kon-

zultují naplňování této konvence 
u mokřadů mezinárodního význa-
mu. Některé projekty na jejich zá-
chranu je třeba konzultovat meziná-
rodně (u nás v posledních měsících 
výskyt bobrů na jižní Moravě).

Tuto konvenci dosud podepsalo 
přes sto států ve všech světadílech. 
Nyní je asi 500 lokalit mezinárod-
ního významu o rozloze 50 milionů 
hektarů. Česká republika podepsala 
konvenci v roce 1993, před tím již 
Československo v roce 1990.

Z hlediska práce ochránců pří-
rody je nutné pečovat i o mokřa-
dy místního významu. V našem 
případě jsou to Zátoky v katastru 
obce Netína a části města Olší nad 
Oslavou, kde byl loni ukončen 
výzkum jak po stránce ekologické, 
tak i biologické a vodohospodářské. 
Nyní se zjišťují majitelé těchto 
pozemků, bude následovat jednání 
s nimi a pak žádost o zařazení do 
přírodních památek. Apelujeme na 
občany, aby nás upozornili na další 
mokřady místního významu, které 
je třeba zachovat.

RnDr. Arne Němec, předseda 
ZO ŠCOP Velké Meziříčí

Ve školním roce 2010/2011 bude naše škola poskytovat vzdělávání 
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v těchto typech škol:

Základní škola: základní škola (školní vzdělávací program), základní 
škola speciální (včetně rehabilitačního vzdělávacího programu).

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2010/2011 proběhne v pátek 
5. února 2010 od 13 do 16 hodin v prostorách školy.

Střední škola: praktická škola jednoletá, praktická škola dvouletá, 
tkalcovské práce.

Tkalcovské práce je nově otevřený dvouletý učební obor, kde žáci 
získávají teoretickou i praktickou průpravu pro výrobu tkaných a jiných 
textilních výrobků (především na ručních tkalcovských stavech). Příprava 
je ukončena závěrečnou zkouškou s výučním listem. Absolventi najdou 
pracovní uplatnění nejen v tkalcovských dílnách event. na chráněných 
pracovištích, ale mohou pracovat i v domácím prostředí a své výrobky 
prodávat (v oděvních galeriích, prodejnách bytového textilu). Do učebního 
oboru se mohou přihlásit nejen žáci, kteří letos končí povinnou školní 
docházku (základní škola, základní škola speciální), ale i žáci, kteří již 
absolvovali jiný učební obor nebo střední školu a nejsou starší 24 let.

Přihlášky do výše uvedených oborů vzdělání (střední škola) pro školní 
rok 2010/2011 se podávají do 15. března 2010 ředitelce školy. Přijímací 
zkoušky se nekonají.

Našim žákům nabízíme: umístění školy v prostředí krásné nenarušené 
přírody, program „Zdravá škola“, individuální speciálně pedagogický 
přístup, nízké počty žáků ve třídě, individuální vzdělávací plán, přizpů-
sobení vzdělávacího programu zdravotnímu postižení a individuálním 
schopnostem žáka, slovní hodnocení, možnost diagnostického pobytu 
v délce 2 až 6 měsíců pro ověření správnosti zařazení, počítačová učebna 
vybavená počítači s dotykovou obrazovkou a speciálními pomůckami pro 

2. únor – Světový den mokřadů

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 ob-
vody pro jednotlivé školy. Ředitel spádové školy je povinen před-
nostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném ob-
vodu. 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, 

války v Evropě… Netušíme, že do 
našeho Velkého Meziříčí dorazí 
mír, až když Amerika a celá Ev-
ropa už budou oslavovat vítězství 
a několik hodin už bude osvobozená 
i Praha. Ale netušíme ani to, že ještě 
ráno 9. května zažije město letecké 
bombardování, které si vyžádá další 
desítky lidských životů… Když 
okolo našeho domu projížděl první 
sovětský tank, podíval jsem se na 
hodinky: bylo 9. května 1945, 9 ho-
din, 23 minut… Za několik dní se na 
novém hřbitově Velké Meziříčí lou-
čí s více než stovkou svých občanů 
– tragických obětí posledních hodin 
války a ještě i prvních hodin míru… 
Velkomeziříčská tragédie, krutá, 
surová, pomstychtivá a zbytečná 
exekuce téměř šedesáti občanů, 
se po letech dočkala televizního, 
jednak dramatického, jednak do-
kumentárního zpracování. Přesto 
však asi stále není ani české veřej-
nosti dostatečně známá, hlavně ve 
srovnání s podobnými událostmi 
v dějinách domácího i evropského 
protifašistického odboje za druhé 
světové války. Nechyběly ani situ-

ace humorné – i když, jak pro koho. 
V domě naproti nám byla dočasně 
umístěna část internovaných kola-
borantů a Němců. Onoho dne jsem 
z okna pozoroval, jak tam na stráži 
stál mládenec – jeden z těch, kteří 
kvůli okupaci nebyli na vojně. Ve 
všelijakých uniformách, poté, co 
jim někdo ukázal, jak se zachází 
s puškou, byli v těch rušných dnech 
zařazováni ke strážní a pořádkové 
službě. Mládenec, stojící na prahu 
klenuté brány, si pravou rukou za 
zády zřejmě pohrával s puškou na 
řemeni, až náhle z hlavně vyšla 
rána, těsně u jeho pravého ucha, 
přímo do klenby vrat, kousek nad 
jeho hlavou. Jestli strážný měl tak 
dobré nervy nebo ohlušen zcela 
ztuhl, těžko říct. Zkrátka chvíli 
nehybně stál, zatímco se na jeho 
hlavu a ramena snesla sprška omít-
ky s kousky cihel… Po přechodu 
fronty se všude povalovala spousta 
všelijakého střeliva, někdy i těžké 
munice. Našli se kutílkové, kteří 
rozebrali i dělostřelecké náboje,

V polovině května jsme pomáhali 
při uklízení a opravách v budově 

našeho gymnázia, hlavně při za-
sklívání oken, vyražených tlakovou 
vlnou při leteckém bombardování 
města 9. května. Jinak gymnázium 
bombám uniklo a my jsme mohli 
brzy nastoupit do školy, abychom 
aspoň zkráceně dokončili naši 
kvintu. Byli jsme rádi, že je mír, že 
jsme přežili, že můžeme studovat ve 
svobodné vlasti a s nadějemi jsme 
se dívali do budoucnosti. Zatím 
všechno vypadá dobře, jsou první 
taneční, matura je ještě v nedohled-
nu, většinou zatím nerozmýšlíme, 
co po ní. Je nám právě těch krásných 
šestnáct, takže kromě školy žijeme 
svými zálibami, kamarádstvím, 
tancem a prvními láskami. Až 
tak ku konci septimy a od začátku 
oktávy začínáme tušit, že ono to 
všechno nebude asi tak docela pe-
říčko – že ta nejhezčí etapa našeho 
mládí zřejmě končí…

A tak tady končí i mé vzpomí-
nání.

Upřímně děkuji našemu Kar-
lovi Pavlíčkovi, který s nevšední 
ochotou zabezpečil rozmnožení 
a rozeslání těchto vzpomínek.

Ing. Bohumír Kvasnička,
Bratislava

(Dokončení z č. 5, 9, 13, 18, 22, 
26, 31, 35, 38/39, 43/09, 2, 3/10) 
Seriál tímto dílem skončil.

Nabídka oborů vzdělání v Základní škole a Střední škole Březejc
snazší ovládání PC (velkoplošné klávesnice, trackball), speciální výukové 
programy, interaktivní tabule, psychorelaxační a terapeutickou místnost 
s uplatněním metody snoezelen (vodní lůžko, bazální stimulace, aroma-
terapie, světelné efekty), alternativní a augmentativní komunikaci (znak 
do řeči, výměnný obrázkový komunikační systém, strukturované vyučo-
vání...), zájmové kroužky, návštěvy fi lmových a divadelních představení, 
koncertů, výstav, pravidelné výstavy prací našich žáků, sportovní vyžití 
v přírodě – bazén, závěsný kuželník, basketballový koš, stůl na stolní 
tenis). Dětské středisko Březejc, ve kterém je škola umístěna, zajišťuje 
denní, týdenní a celoroční pobyty včetně stravování a rehabilitace.

Při škole pracuje speciálně pedagogické centrum (dále SPC), které 
poskytuje poradenské služby a odbornou péči pro děti předškolního 
věku a pro žáky školního věku: s tělesným postižením, s mentálním 
postižením, s narušenou komunikační schopností (tj. žákům s vadami 
řeči), s kombinovaným postižením.

Krajské koordinační centrum logopedické péče ve školství
Od letošního roku bylo naše SPC pověřeno krajem Vysočina a MŠMT 

koordinací logopedické péče ve školství pro kraj Vysočina. Naším cílem 
bude zabezpečit zkvalitnění logopedické péče ve školství a větší zpří-
stupnění odborně zajišťovaných podpůrných speciálně pedagogických 
služeb dětem, žákům a dalším uživatelům.

e-mail: spcvm.koordinator@seznam.cz.
Školu je možné navštívit kdykoli po předchozí domluvě.
Bližší informace a kontakty: Základní škola a Střední škola Březejc, 

594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 521 516, mobil: 774 449 319, www.skoly-
brezejc.cz, e-mail:, skola.brezejc@seznam.cz.

Kontakty SPC: Dům zdraví s. r. o., Poříčí 11, 594 01 Velké Meziříčí, 
tel.: 566 520 168, e-mail: spcvm@seznam.cz                    M. Štouračová

Sluneční, Smrková, Sportovní, Strmá, 
Střední, Tichá, U Cihelny, U Elektrárny, 
U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zlatého 
křížku, Uhřínovská, V Potokách, Vrcho-

vecká, Zámecká, Zámecké schody a Záviškova.    Ing. Pavel Stupka
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 sou-
částí osobní dokumentace), rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 
(bylo-li vydáno na jiné škole). Dotazník bude vyplněn při zápisu. Upozorňu-
jeme rodiče žáků základních škol, kteří zvažují změnu vzdělávání svých dětí 
(na základě 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
Ředitelka ZŠ Netín oznamuje, že zápis do 1. ročníku školního roku 

2010/2011 proběhne ve čtvrtek 28. ledna 2010 v době od 14 do 17 hodin. 
K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.  -mb-

Základní škola a střední škola Březejc, Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2009/2010 proběhne dne 5. února 

2010 od 13 do 16 hodin v prostorách školy. Základní vzdělávání se v naší 
škole bude uskutečňovat v těchto vzdělávacích programech: základní škola 
praktická; základní škola speciální; rehabilitační program ZŠ speciální. 
Žáci budou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu vytvoře-
ného kolektivem pedagogických pracovníků naší školy.  M. Štouračová

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ
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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

Ordinace

od 1. 2. 2010 na adrese
V. Meziříčí,

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

Pohotovosti, s. r. o.

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

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
* Prodej, montáž a servis chladící 

a klimatizační techniky
* Plnění autoklimatizací
* PRODEJ DOMÁCÍCH

ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
chladničky, mrazničky, sporáky, 
pračky, vysavače, roboty, varné 
konvice…

Nábřežní 27
594 01 Velké Meziříčí
prodej: 737 716 527
opravy: 602 753 049

Přijmeme asistentku
– zástup za MD s výhledem 
trvalého pracovního poměru.
Podrobný životopis zašlete na 
e-mail: r.studena@gremis.cz 
do 10. 2. 2010. Termín výbě-
rového řízení bude oznámen 

písemně.
Nástup dle dohody –
nejpozději 1. 4. 2010.

– kadeřnictví
– kosmetika
– solárium
– lymfodrenážní masáže
– permanentní make-up
Nově: modeláž nehtů, japonská, kla-
sická, manikúra, zdobení, ruční malba. 
Tel.: 605 131 241, Eliška Rychlá 
Čermákova 29, Velké Meziříčí
tel.: 566 520 888

Oznámení
o zveřejnění pronájmu 

nebytových prostor
Město Velké Meziříčí zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 39 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr pronájmu ne-
bytových prostor – Areál zdraví na ulici Sportovní ve Velkém 
Meziříčí:
– nebytové prostory na pozemku p. č. 3911/16 o výměře 194 m2 

– zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku p. č. 3911/17 o vý-
měře 228 m2 – zastavěná plocha a nádvoří zapsaných na listu 
vlastnictví č. 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Velké Meziříčí pro obec Velké 
Meziříčí a katastrální území Velké Meziříčí,

– nebytový prostor je situován: 1. PP o rozloze 153,83 m2, 1. NP 
o rozloze 376,27 m2, 2. NP o rozloze 292,60 m2 – z toho byt 
o výměře 69,10 m2, terasa o rozloze 91,40 m2.

Zájemci o zveřejněné nebytové prostory v Areálu zdraví, Sportovní 
ul. ve Velkém Meziříčí se písemně přihlásí na Městské správě bytů, 
Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí, ředitel JUDr. Karel Lancman, 
který poskytne na požádání podrobnější informace k podmínkám 
pronájmu v termínu do 18. 2. 2010.

Oznámení
Prodejna polykarbonátu od 
18. 1. 2010 přestěhována z Malé 
st ránky 345  na ul .  J ihlav-
ská 2134, 200 m za VM po pravé 
straně, směr Jihlava. Bílo-modrá 
budova. Tel.: 739 435 941. Prodej 

a montáž vertikálních žaluzií.

Nebojte se zavolat,
solidní jednání.

– 739 494 795.

Prodám
■ 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.
■ Šuplíkový mrazák Ardo 185 l, 
málo používaný, cena dohodou. 
Tel.: 774 948 441.
■ Prase, váha 180 – 200 kg, cena 
za 1 kg živé váhy 34 Kč. Tel.: 
739 619 677.
■ Palivové dřevo 500 Kč/prm. 
Tel.: 737 748 776.
■ 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.
■ Třísky na zátop do krbu. Lev-
ně. Tel.: 603 592 552.
■ 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.
■ Dubové fošny, síla 50 mm, 10 m3, 
cena dohodou. Tel.: 605 125 451.
■ 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.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Fiat Brava 1.2 80 SC LPG, 
r. v. 2002, 106 000 km, sekvenční 
LPG od 9/2008, zelená metalíza, 
koupeno v ČR, první majitel, nové 
náplně, nové př. kotouče, výfuk 
1/2 roku, cena 85.000 Kč. Tel.: 
776 155 981.
■ 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.

(Pokračování na straně 6.)



i podnikání, hypotéka možná, cena 
599.000 Kč. Tel.: 777 587 965.

■ Prodám RD se zahradou 
ve Velkém Meziříčí na ulici Vr-
chovecká. Cena 1.150.000 Kč 
(dohoda možná). RK nevolat.
Tel.: 777 628 982.

■ 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.

■ Prodám RD 3+1 v Kozlově ve 
VM, 1 276 m2, cena 1,2 mil. Kč. 
Tel.: 777 587 965.
■ 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 byt 2+1 ve Velké 
Bíteš v 1. NP zrekonstruovaného 
bytového domu v ulici U Stadionu. 
Tel.: 774 836 208.
■ Hledám k pronájmu garáž 
na ulici Gen. Jaroše nebo ulici 
Čechova ve Velkém Meziříčí. Tel. 
604 183 971.
■ 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.
■ 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.
■ 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.

zachovalá. Cena 5.000 Kč. Tel.: 
605 154 135.

■ Konzumní salátové bram-
bory odrůda Lolita, 1 kg/4 Kč. 
Tel. p. Jurková, 733 193 270.

■ Aut. pračku Samsung, ne-
používanou, ještě 1 rok záruka, 
šířka 40 cm, velký display, mnoho 
funkcí, časování, jako nová. Cena 
5.000 Kč. Tel.: 605 154 135.
Koupím
■ Koupím les, platba hotově. Tel. 
739 641 944.
■ Dílenský ponk, i použitý, stojan 
na vrtačku Narex, i použitý. Tel.: 
604 473 997.
■ Elektromotor, 900 ot/min, 380 V, 
1,1 kW nebo jiný. Tel.: 604 473 997.
■ Koupím a dobře zaplatím věci 
po německé armádě. Košile – če-
pice – blůzy – šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno – helmy 
a korkové, nože vysouvací – bajone-
ty – dýky – pilotní boty a kombinézy 
– kukly – dále staré zbraně i vraky 
a díly – jakékoliv šavle – pušky – 
dýky – vyznamenání a staré mince. 
Děkuji za zavolání kdykoliv, platba 
hotově, Vladimír Kubát, Druž-
stevní 41, VM. Tel.: 723 531 154.
Nemovitosti
■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

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.

Prodám
(Pokračování ze strany 6.)
■ 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.
■ ALFA Romeo 146, r. v. 1996, 
najeto 134 tis. km, 1 596 ccm – 
benzín, bez koroze, el. okna, el. 
zrcátka, el. šíbr, abs, posilovač, 
centrál, 2× airbag, za 29.900 Kč. 
Tel.: 739 022 072.
■ Různé el. motory na míchačku, 
štěpkovač, okružní pilu a pod. Dále 
ND na karoserii, poloosu, nápravu 
na Peugeot 205 a os. auto Nisan. 
Cena dohodou. Tel.: 739 902 188.
■ Prase, doma krmené, 100 – 
150 kg. Tel.: 566 520 629.
■ Motorovou pilu MS 390 Stihl, 
výkon 3,6 kW, dětské lyžařské 
přilby Uvex, starší dámské horské 
kolo. Tel.: 736 240 216.
■ Náhr. díly na Peugeot 25, 2 ks pře-
vodovek, cena za kus 2.000 Kč, zadní 
páté dveře (zachovalé) cena 500 Kč 
a další náhradní díly kromě motoru. 
Dohoda cen možná. Tel.: 774 346 275.
■ Kombi chladničku Gorenje, 
provedení nerez, 1 kompresor, 
tř ída A, stář í 2,5 roku, velmi 

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

■ Pronajmu pokoj v RD, 2 km 
od Velké Bíteše. Zařízený, 1 osoba. 
Tel.: 606 181 593.
■ Hledám pronájem nejlépe 
zařízeného bytu nebo části RD 
v Měříně nebo V. Meziříčí. Tel.: 
777 617 675.
■ Nabízím ubytování ve Velkém 
Meziříčí v 1–2 pokojích, zařízená 
kuchyně, koupelna, WC společné. 
Tel.: 723 531 154, volat kdykoli.
Různé
■ Hledám práci řidiče, skupiny A, 
B, C, BE, CE. Tel.: 776 204 485.
■ Babička hledá dědu k seznáme-
ní, solidní jednání, jen vážně. Tel.: 
731 965 159.

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

■  Na uč í m  n ěm č i n u .  Te l . : 
737 439 784.

■ Hledá se

1. 1. 2010 se ztratil bernský 
salašnický pes Bernie, velký, 
dlouhosrstý, černý s bílou nápr-
senkou a hnědým dobarvením. 
Jakékoli informace o něm pro-
sím volejte na tel.: 603 220 133.

Zubní pohotovost
30. 1. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, V. Meziříčí, tel.: 566 522 442
31. 1. MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár n. S., tel.: 566 536 712
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: so, ne a svátky od 9 do 
12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost Karáskovo náměstí 11, 
Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny v době od 17 do 7 hodin, o víkendech 
a svátcích nepřetržitě).                                     Zdroj: http://www.nnm.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.

Sbor dobrovolných hasičů Martinice
zve všechny na tradiční

se skupinou Žízeň.
Sobota 6. 2. 2010, začátek ve 13 hodin.

Zabíjačkové speciality po celé odpoledne.

Kopretina
centrum pro rodiče s dětmi
Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí, mob.: 777 183 388, e-mail: kopretina.
velmez@caritas.cz, www.zdar.caritas.cz

Podrobná nabídka programů a aktivit
Čtvrtek 28. 1. – 15.00–16.30 Keramická dílna – vyrábíme zvířátka.
Úterý 2. 2. 10.00–11.00 Tvůrčí dílna – vyrábíme masky.
Čtvrtek 4. 2. 15.00–16.30 Keramická dílna – vyrábíme jmenovky na 
zavěšení – domeček.
Týden od 8. 2.–11. 2. 
Výroba svíček z parafínu – přijďte si vyrobit vlastní svíčku, máme na 
výběr různé tvary a barvy. Úterý 16. 2. 10.00–11.00 Tvůrčí dílna – vy-
rábíme sněhuláka. Čtvrtek 18. 2. 15.00–17.30 Keramická dílna – vyrá-
bíme stojánek na vajíčko. Pátek 19. 2. 9.30–11.30 Společné setkání nad 
výchovou dětí s Mgr. Elen Sejrkovou. Úterý 23. 2. 10.00–11.00 Tvůrčí 
dílna – malujeme a vystřihujeme. Čtvrtek 25. 2. 15.00–17.30 Keramická 
dílna – vyrábíme květináček – ježka.

Pravidelné aktivity
Pondělí: 9.00–11.00 Montessori techniky pro rodiče s dětmi; 11.00–13.00 
Kavárnička – volná komunikace mezi rodiči, vzájemná podpora při 
řešení běžných rodičovských starostí a radostí, Herna – neorganizovaná 
aktivita pro rodiče s dětmi, volný přístup k motorickým i terapeutickým 
hrám, hračkám a k sportovnímu náčiní; 16.00–20.00 Angličtina pro 
rodiče s dětmi.
Úterý: 9.00–13.00 Kavárnička, herna, tvůrčí dílna.
Středa: 9.00-13.00 Kavárnička, herna; 10.00–11.00 Barevné cvičení 
pro rodiče s dětmi – rodiče se učí, jak správným způsobem rozvíjet mo-
torické schopnosti svého dítěte, zlepšit koordinaci těla pomocí cvičení 
aktivních her a písniček; 16.00–18.00 Předporodní kurzy – kontakt: 
mob.: 732 380 517.
Čtvrtek: 9.00–13.00, 15.00–18.00 Kavárnička, herna; 10.00–13.00, 
15.00–18.00 Keramická dílna – tvoření z keramické hlíny dle předlohy 
nebo vlastní fantazie.
Pátek: od 9.00 Den pro ženy – péče o tělo, krásu a zdraví, možnost vy-
užití služeb profesionální kosmetičky, nutno objednat předem na mob.: 
777 183 388, prosíme o nahlášení dětí na hlídání.
Do Kopretiny vezměte s sebou vlastní přezůvky pro dospělé i děti, pra-
covní oděv na výtvarné činnosti, oblíbenou hračku, svačinku a především 
dobrou náladu. Pitný režim zajištěn. Příspěvek činí 30 Kč.

Martina Rosická

Lisovna plastů, spol. s  r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí,
přijme pro posílení svého pracovního týmu spolupracovníka na pozici:

Požadavky: 
∗ VŠ technického směru a 3 roky praxe v řídící funkci nebo SŠ 

technického směru a 5 let praxe v řídící funkci 
∗ zkušenosti s výrobou pro automobilový průmysl
∗ znalost problematiky kvality plastikářské výroby 
∗ znalost alespoň jednoho světového jazyka 
∗ znalost požadavků normy ČSN ISO 9001 a ČSN ISO/TS 16949

Náplň práce:
∗ jednání s obchodními partnery o požadované kvalitě produktů 
∗ příprava vzorkování a zkoušek
∗ příprava a vedení dokumentace
∗ spolupráce při řešení reklamací a zjišťování příčin interních neshod

TECHNIK JAKOSTI

V případě zájmu pošlete strukturovaný životopis na adresu
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí

e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz
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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. Greeneová, P. Facinelli. 
Fantasy horor USA, pův. 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. 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…
V hlavní roli Woody Harrelson. Hororová komedie USA, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 16 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 88 minut
Pátek 5. v 19.30 hodin
LOVE AND DANCE
Touha tančit… Touha milovat
Film, v němž se mezi rytmem a tancem rodí láska, ve kterém první krůčky 
hrdinů po parketu strhnou lavinu nečekaných událostí. Romantický, taneč-
ní fi lm Polska, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 123 minut
Středa 10. v 19.30 hodin
SAMEC
Režie D. Mackenzie. V hlavní roli Ashton Kutcher, Anne Hecheová. Ko-
medie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 97 minut
Pátek 12. v 17 – 21 hodin
17.00 hodin – Před fi lmem výstava vinylů + DJ live set YaKnow? 
CHECK na gramofonech.
Za dobrého počasí Graffi ti live show MAFAKAZZ crew
(Optik.Tex.Cio.Carrot)  vstupné 50 Kč
19.30 hodin – BEASTIE BOYS, 50 KAMER A 40 TISÍC OČÍ
Slovy režiséra Nathaniala Hörnblowéra „fi lm natočila banda nezkušených 
kameramanů. Ale právě to mu dodává na upřímnosti. Lidé, kteří stáli za ka-
merou, točili, co cítili.“ 9. října 2004 před vyprodaným koncertem v newy-
orské Madison Square Garden rozdali Beastie Boys mezi své obecenstvo 50 
kamer. Z 50 různých perspektiv tak vznikl energií nabitý dokument, který 
diváka vrhá do víru živého vystoupení legendární kapely. „Beastie Boys, 50 
kamer a 40 tisíc očí“ je výsledný unikátní dokument, který dynamicky za-
chycuje širokou paletu zážitků z živého koncertu. Z pódia se na diváky sype 
show Mike D (Michael Diamond), Ad Rock (Adam Horovitz), MCA (Adam 
Yauch), Mix Master Mike a také několik speciálních hostů. Hudební doku-
ment USA 2006, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 49 Kč 90 minut
Sobota 13. v 19.30 hodin
MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH
…aneb Moje velké řecké léto
Romantická komedie USA, Španělska. Původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 95 minut
Neděle 14. (sv. Valentýn) v 18 hodin
ZAKLETÝ V ČASE
Film je natočen podle bestselleru o lásce, která přesahuje hranice času. Ro-
mantický fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné:64, 66 Kč 107 minut
+ valentýnské překvapení
Středa 17. v 19.30 hodin
HOLKA Z MĚSTA
Režie J. Elmer. V hlavní roli R. Zellweger. Romantická komedie USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 97 minut
Pátek 19. v 19.30 hodin
ŽENY MÉHO MUŽE
V hlavní roli Z. Studénková, M. Stropnický, V. Dlouhý. Drama ČR, SR, 
Maďarska. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 85 minut
Středa 24. v 19.30 hodin
FAME – CESTA ZA SLÁVOU
Režie K. Tancharoen. Hudební fi lm USA, původní znění , české titulky. 
Mládeži přístupný
Vstupné: 64, 66 Kč 107 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 – ÚNOR 2010

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 v sobotu 6. a 20. února 2010 
od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč.
Rezervace vstupenek na tel. 566 782 004, 566 782 005
nebo na program. oddělení JC. 
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem 
loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) 
nejpozději 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
 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

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí
vás zvou na

Vystoupení kouzelníka Harryho – přebarvování šátků a peří, kouzla 
s kartami a dalšími předměty, mizení kostela, „hořící hlava“ a mnoho 

dalších kouzel.
Soutěže a hry pro všechny děti, diskotéka.

Občerstvení zajištěno. Prodej popcornu, balónků.

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že třetí představení diva-
delní sezony 2009 – 2010 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O (platí 
pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 3. března 2010 od 19 hodin 

JOHN GODBER – překlad Marie Procházková
„To byla ale noc! je jednou z nejlepších Godberových her,
na repertoáru Hull Track Theatre.“ Yorkshire Post
Jedna z posledních komedií autora Vyhazovačů, Barmanek (hraje divadlo 
Radka Brzobohatého) a mnohých dalších. Je to noc s Northern Soulem 
a s ďábelskými malíři pokojů, na niž nelze zapomenout! Richard Jackson 
je středního věku, patří ke střední třídě a je zdánlivě spokojen se svým 
životním osudem… Ale všechno se změní, když se v Richardově domě 
objeví malíři pokojů. Dva malíři pokojů jsou malá rodinná fi rma Dannyho 
a Lea Hardyových, dvou skalních, živočišných fl ámů, oddaných Northern 
Soulu. A tak jedné noci, kdy Richardova rodina je pryč, se jeho plány na 
klidnou noc v čínském bistru s lahví vína rychle vypaří po náhodném 
setkání s Dannym, Leem a jejich manželkami. Najednou se Richard ocit-
ne v divoké a neplánované noci, která má jak veselé, tak i katastrofální 
důsledky pro každého ze zúčastněných. Kombinace piva, nevěry a snahy 
o vzájemnou výměnu partnerů, to vše podkresleno Northern Soulovou 
muzikou, učiní z té noci „noc“, na kterou nelze zapomenout.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!

Neděle 28. února 2010,
velký sál Jupiter clubu, začátek v 15 hodin.

Vstupné: děti 35 Kč, dospělí 45 Kč.

Jak tiše letí vánek do polí a lesů, 
které jsi měl tak rád, 
tak rychle letí léta,
co opustil jsi nás.
Dne 29. ledna 2010 uplyne 20 let od 
úmrtí pana 
Jaroslava Kadlece 
z Krásněvsi. 

Vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.

Dne 22. 1. 2010 jsme vzpomněli 
7. výročí úmrtí naší drahé mamin-
ky, babičky a prababičky, paní 
Zdeňky Komínkové. 

Stále vzpomínají děti s rodinami. 

Z očí nám odešla,
v srdci však zůstala. 
Naše drahá a starostlivá maminka 
a babička, paní 
Marie Čížková 
ze Lhotek. 
Dne 26. 1. 2010 jsme vzpomněli 
1. výročí jejího úmrtí. 

Josef a Hana
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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

KD Uhřínov, sobota 13. 2. 2010

se skupinou TOTO BAND.
Bohatá tombola, valentýnské překvapení.

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.

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.

Horácký hokejový klub pořádá vícegenerační zábavu.
Hrát budou:

Oslavice
Sobota 6. února 2010 od 19.30 hodin

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

Taneční zábava se skupinou

Zveme vás na

Srdečně zveme všechny na již

30. 1. 2010 od 20 hodin v KD Vídeň,
se skupinou Venkovská kapela.
Předprodej vstupenek: eM Móda, Vrchovecká 74
Mediálním parterem akce je týdeník Velkomeziříčsko

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

Seznámení se s různými technikami modelování a výrobou dekorativní 
a užitkové keramiky, práce na hrnčířském kruhu. 
Od čtvrtka 11. 2. 2010 do začátku června 2010 (vždy ve čtvr-
tek). Bližší informace na programovém oddělení Jupiter clubu, tel. 
566 782 004, 566 782 005, 566 782 006.                                  -prog-

obce Ořechov.
Hudba Muzikanti Ladislava Prudíka

30. ledna ve 20 hodin, KD Ořechov
Rezervace míst na tel. čísle 608 774 784. Čeká vás bohatá tombola.

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.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí
pořádá v úterý 9. 2. 2010

Jupiter club, s. r. o., uvede 

Sbor dobrovolných hasičů Lhotky
vás zve na

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, fotogra-
fování, 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.

v předsálí velkého sálu od 17 do 21 hodin.
Určeno pro žáky od 12 do 15 let. Vstupné: 35 Kč.   -prog-

v pátek 19. března 2010 v 19.30 hodin
na velkém sále JC.
Vstupné: 280 Kč a 250 Kč
Rezervace a prodej od 27. ledna
na tel. čísle 566 782 004, 566 782 001
nebo na programovém oddělení JC.
Vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději
do 7. března, jinak budou dány 
do volného prodeje.

Host: Accort ● 29. 1. 2010 KD Ruda, začátek ve 20 hodin

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

se skupinou DRING
27. února 2010 od 20 hodin do KD Uhřínov.

Bohatá tombola. Rezervace místenek: 566 520 456, 777 819 707.
Občerstvení zajištěno.

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 nealkoholické nápoje. A také vám 
nabídneme něco dobrého k snědku.
Za malý peníz vám prodáme lístky do tomboly, ve které můžete vyhrát 
i velké ceny!

SDH Ruda pořádá

Sobota 13. února 2010
Sraz masek v 9 hodin v kulturním domě, průvod masek 

obcemi Kúsky, Dolní Radslavice, Lhotky.
Taneční zábava ve 20 hodin v KD, bohatá tombola.
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BASKETBAL

STOLNÍ TENIS

KUŽELKY

BOWLING LIGA 2010

Krajský přebor Vysočiny
Na zrekonstruovaných Kamenic-
kých drahách se áčku nedařilo 
a jednoznačně prohrálo.
Slovan Kamenice nad Lipou – 
Spartak Velké Meziříčí A
2523:2351 * 7:1
Chvála M. 409:412 Baloun V.
Rychtařík J. 434:387 Badalík M.
Souček R. 418:413 Lavický B.
Rychtařík V. 420:374 Krejska R.
Šindelář P. 437:365 Lavický J.
Podhradský M. 405:391 Korydek F.

Krajská soutěž Vysočiny
skupina B

Béčko jako jediný náš celek doká-
zalo o tomto víkendu bodovat, když 
dobrou kolektivní hrou porazilo 
hosty z Třebíče o 150 kuželek.
Spartak Velké Meziříčí B – TJ 
Třebíč E
1760:1610 * 6:0

Lavický F. 414:413 Toman M.
Kováč Z. 436:406 Novotný M.
Víteček M. 456:426 Toman J.
Starý J. 454:365 Brátka T.
Céčko zahrálo pod své možnosti 
a dostalo „kanára“ od lídra soutěže.
Spartak Velké Meziříčí C – BOPO 
Třebíč B
1591:1785 * 0:6
Šimek J. 424:471 Mikoláš J.
Lavický A. 386:476 Dřevo V.
Weiss V. 406:424 Šplíchal P.
Mátl J. 375:414 Šplíchal P. ml.
Sdružený krajský přebor dorostu
Ve svém prvním jarním utkání 
dorost těsně prohrál o pět kuželek. 
Dobře zahrál Jan Mička.
Centropen Dačice C –  
Spartak Velké Meziříčí
1174:1169 * 3:1
Křížek L. 403:365 Trnka J.
Baštář O. 346:434 Mička J.
Waszniovski M. 425:370  Dycha J.

-sta-

Tabulka krajského přeboru 
2. třídy po 13. kolech

 1. H. Brod B 13 13 0  0 130:42  39
 2. V. Meziříčí 13 12 0  1 123:48  37
 3. Nové Město 13  9 1  3 118:80  32
 4. Chotěboř C 13  7 3  3 105:79  30
 5. Jemnice 13  6 3  4 100:95  28
 6. Nuselská 13  5 1  7  87:110 24
 7. TJ Žďár C 13  4 3  6 101:106 24
 8. Sokol Žďár B 13  2 5  6  89:117 22
 9. Nížkov B 13  2 4  7  79:116 21
10. Panská Lhota 13  3 1  9  73:114 20
11. Jaroměřice 13  3 1  9  78:114 20
12. Vladislav 13  0 2  11  66:128 15

Tabulka krajského přeboru 
3. třídy po 13. kolech

 1. Hrotovice 13 11 1  1 125:62  36
 2. Chmelná B 13  9 1  3 114:79 3 2
 3. Humpolec B 13  9 0  4 108:82  31
 4. Kámen 13  7 1  5 102:104 28
 5. Lhotky 13  7 0  6 107:91  27
 6. Pacov 13  6 1  6 105:106 26

Turnaj v Ledči nad Sázavou
V sobotu 23. 1. 2010 pořádal HC 
Ledeč nad Sázavou turnaj pro 
nejmenší hokejisty.
Zúčastnili se ho i naši nejmenší 
zástupci a odvezli si z něj čtvrtou 
bronzovou medaili.
Děkujeme všem hráčům za jejich 
výkon a už nyní se těšíme na další 
turnaj.
Celkové skóre 16:16
Branky celkem: Barák M. 10×, 
Stupka P. 4×, Ambrož F. 2×      -pj-

Mladší a starší žáci si odvezli z Bo-
skovic plný počet bodů.

Krajská liga Vysočiny
3. třídy

HHK VM A – HC Dukla Jihlava 
B 6:8 (2:3, 1:1, 3:4)

Sestava přípravky: ležící Tlapáková L., první řada zleva Nesvadba V., Bíbr 
D., Ambrož F.,druhá řada zleva Juda P., Stupka P., Barák M., Šilpoch M. 
a trenéři zleva Stupka P., Vlček Z., Bíbr H.              Foto: archiv HHK VM

River bowling vyhlašuje bowlingo-
vou ligu dvoučlenných družstev.
Soutěž bude probíhat v pondělí 
mezi 17.30 a 22.00 v dvoutýdenních 
odstupech v provozovně River 
bowling Moráňská 134/2 Velké 
Meziříčí, tel.: 608 720 052, email:  
riverbowling@seznam.cz.
Účastnit se mohou dvoučlenná 
družstva, která předložila přihláš-
ku. Osoby hrající za tým se mohou 
v průběhu ligy libovolně měnit. 
Účast ženy, dítěte nebo mladistvého 
do 17 let v družstvu bude zvýhod-
něna přičtením 10 bodů v každém 
zápase, kterého se zúčastní.
Družstva hrají vzájemná utkání 
každý s každým několikrát během 
celého roku. V průběhu jednoho 
hracího dne odehrají zpravidla tři 
až čtyři utkání. Za družstvo hrají 
dva hráči postupně na jedné při-
dělené dráze dle soupisky, kterou 
vyplňují před utkáním. Během 
utkání není možné střídání hráčů. 
Vítězem utkání je družstvo, které 
docílí vyšší celkový součet bodů ze 
hry. Do tabulky stanovující celkové 

pořadí družstev získává za vítězství 
v utkání dva body, za remízu jeden 
a za prohru žádný. O celkovém po-
řadí v tabulce rozhoduje postupně 
celkový počet bodů a poté počet 
sražených kuželek. Každý hrací 
den bude též vyhodnocován a to 
podle celkového počtu sražených 
kuželek jednotlivých družstev. 
Oceněna budou vždy družstva na 
prvních třech místech a nejvyšší 
nához jednotlivce.
Družstvo hradí 100 Kč za soutěžní 
zápas.
Herní rozpisy a výsledky budou 
rozesílány na emailové adresy 
účastníků ligy a budou k nahlédnutí 
v provozovně River bowling a na 
www.riverbowling.cz. 
Organizační setkání se uskuteční 
1. 2. 2010 od 18.00 do 20.00 v pro-
vozovně River bowling, na kterém 
odevzdáte přihlášky.  Zveme vás 
k tréninkovému hraní zdarma 
při zahájení prvního ročníku 
naší ligy. První soutěžní utkání se 
uskuteční 15. 2. 2010 v 18.00. 

-koz-

Turnaj ve stolním tenise
o putovní pohár obce

V sobotu 6. února 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. Prezence 30 min. před začátkem. 

Startovné. Pro účastníky jsou připraveny zajímavé ceny. 
Srdečně zvou pořadatelé.

Šeborov u Uhřínova • sobota 30. 1. 2010
Od 11 hodin prezence účastníků závodů, startovné 100 Kč 

(účast, občerstvení).
Začátek závodů ve 13 hodin.

Přijďte se podívat na závody nebo se sklouznout na sněhu…
Občerstvení zajištěno.

Bližší informace na tel.: 777 972 919.

HC SOKOL KŘIŽANOV vás zve na tradiční lyžařský závod:

KŘIŽANOVSKÁ
PATNÁCTKA
Memoriál Honzy Kotíka
koná se v neděli 7. února v Křižanově
začátek prezentace v 10.00 hodin,
start v 11.00 hodin u rybníka Škrejblík (za hřbitovem)
kategorie: 
děti/mládež: předškolní, 1.–2. třída, 3.–4. třída, 5.–6. třída, 7.–8. třída
muži/ženy: 18 – 40 let, 40 – 60 let, nad 60
Občerstvení zajištěno, přijďte v hojném počtu!

Vítězství nad Ostravou
Liga starších dorostenek

BK Velké Meziříčí – SBŠ Ostrava 
64:55 (25:23)
Sestava a body: Štáhlová Lucka 
17 (5 doskoků), Vendy Marková 9, 
Rapušáková Niki 8 (6 doskoků, 4 
získané míče), Nováková Lucka 6 
(4 doskoky, 3 získané míče), Miku-
lová Lucka 6 (4 doskoky, 2 získané 
míče), Syslová Petra 5 (4 doskoky), 
Fňukalová Zuzka 5 (1 doskok, 1 
získaný míč), Rapušáková Jája 3 
(4 doskoky), Vaďurová Radka 3 
(6 doskoků, 2 získané míče), Inka 
Vrzáčková 2 (4 doskoky, 3 získané 
míče), trenér Tomáš Rapušák.
BK Velké Meziříčí – Lokomotiva 
Krnov 57:87 (30:38)
Sestava a body: Rapušáková Niki 
9, Vaďurová Radka 9, Mikulová 
Lucka 8, Syslová Petra 8, Rapu-
šáková Jája 6, Štáhlová Lucka 6, 
Kamanová Áňa 4, Vendy Marková 
3, Nováková Lucka 2, Fňukalová 
Zuzka, Inka Vrzáčková, trenér 
Tomáš Rapušák.
V sobotu hrály naše hráčky dva 
další zápasy ligy starších doros-
tenek. V prvním zápase se utkaly 
s týmem z Krnova. Na tento tým 
jsme si věřili a průběh prvního 
poločasu ukázal, že vítězství je 
v našich silách. Ještě dvě minuty 
před koncem první poloviny zápasu 
jsme vedli 29:28. Soupeř ale změnil 
osobní obranu na zónovou a s tímto 
faktorem jsme se nedokázali vyrov-
nat. Na překonání zónové obrany 
je třeba uvolnění hráčky na střelbu 
ze střední nebo delší vzdálenosti, 
které se nám dařilo, ale bohužel se 
nedařila samotná střelba. Výsledek 
vypadá daleko krutěji než bylo 
patrné z průběhu zápasu.
Ve večerních hodinách nás čekal 
soupeř z Ostravy. V posledním zá-
pase v Ostravě jsme s tímto týmem 
prohráli o 5 bodů, tak jsme si dali 
jednoznačný cíl, a to vítězství. Celý 
zápas byl nesmírně dramatický, na 
obou stranách se střídalo vedení 
a celkem agresivní z obou stran. 
O agresivitě a bojovnosti svědčí 55 
odpískaných faulů, 27 našich a 28 
soupeře. Poslední čtvrtina zápasu 
trvala snad věčnost. Když náš tým 
ve třetí minutě závěrečné části hry 
odskočil do vedení o 9 bodů (48:39), 
zdálo se, nebude rozhodnuto. Sou-
peř se s tímto průběhem nehodlal 
smířit a hlavně dalekonosnými 
střelami dotáhl skóre a srovnal na 
52:52 v sedmé minutě poslední 
čtvrtiny. Poslední tři minuty zápasu 
se strhla úporná bitva o vítězství. 
Náš tým střílel v těchto třech mi-
nutách 11 trestných hodů, soupeř 
z Ostravy 8. Skvělou obranou náš 

tým udržel soupeře na třech bodech 
(právě z trestných hodů), když ze 
hry jsme nedostali už ani bod. Proti 
třem bodům soupeře, naše hráčky 
daly 12, uklidňující koš s faulem 
a proměněnou šestkou dala v po-
slední minutě Radka Vaďurová na 
63:55. V závěru se ještě dělo hodně 
zajímavých věcí, ale výsledek se 
změnil jen o bod v náš prospěch. 
Po závěrečném hvizdu propukla 
na naší straně obrovská euforie 
a radost. Po půlroční dřině přišlo 
konečně ocenění v podobě vítězství 
nad týmem z Ostravy. Všechny 
hráčky zaslouží obrovskou pochva-
lu za velkou bojovnost a za to, že 
hrály srdcem a k bojovnosti přidaly 
tentokrát i dovednosti. Vítězství si 
náš tým určitě zasloužil.

OP mladších dorostenek
BK Velké Meziříčí – Sokol Šlapa-
nice 93:35 a 64:17
Sestava: Zezulová Dáda, Rapušá-
ková Jája, Ubrová Kája, Kryštofová 
Verča, Nováková Lucka, Buková 
Šárka, Fňukalová Zuzka a Syslová 
Peťa, trenér Dan Ubr.
Jak veliký rozdíl je mezi ligou 
a oblastním přeborem se přesvědčili 
všichni zúčastnění. Většina našich 
hráček má zkušenosti z dorostenec-
ké ligy a v těchto zápasech ukázaly 
ligovou výkonnost. Soupeřky do-
slova smetly z palubovky. Druhý 
zápas se hrál už jen na hrubý čas, 
protože soupeř nechtěl odjet domů 
ze stobodovým výpraskem.

OP starších žákyň
BK Velké Meziříčí – ČKD Blan-
sko 33:55 a 28:58
Sestava: Ráčková J., Macková P., 
Fikrová K., Žandová Ž., Holubová 
V., Čermáková K., Kryštofová K., 
Syslová D., Kučerová B., Seknič-
ková P.a Kožená L, trenér Kamil 
Hugo.
Naše hráčky nestačily i přes velkou 
snahu a bojovnost na svého soupeře. 
Na druhou stranu mají věkovou 
rezervu a v této kategorii mohou 
hrát ještě příští sezonu.
Příští zápas dorostenecké ligy:

BK Příbor – BK Velké Meziříčí, 
pátek 29.1. v 16.30, Příbor
OP mladších dorostenek:
BK Velké Meziříčí – Tišnov, sobo-
ta 30.1. v 9.00 a 11.00, tělocvična ZŠ 
Školní Velké Meziříčí

OP žákyně
Frisco Brno – BK Velké Meziříčí, 
sobota 30. 1., 9.30 a 11.30, Brno
Tišnov – BK Velké Meziř íčí , 
neděle 31. 1., Tišnov          -rap-

Pro zájemkyně o basketbal – 
přijďte v pondělí, středu nebo 
pátek mezi 15.30 a 17.00 do 
tělocvičny na ZŠ Školní ve 
Velkém Meziříčí.   

 7. Černovice 13  6 0  7 102:96  25
 8. Chotěboř D 13  6 0  7  98:99  25
 9. Pelhřimov C 13  5 1  7  98:104 24
10. TJ Žďár D 13  4 1  8  79:115 22
11. Sněžné 13  3 1  9  70:111 20
12. H. Brod C 13  1 1 11  63:122 16

-pl-
Okresní přebor I. třídy 

TJ Sokol Nížkov C – SK Sokol 
Lhotky B 12:6 
Sestava Lhotky: Doubek 2,5, Chy-
lík 1,5, Nevrtal T., Večeřa 2 

Okresní přebor IV. třídy  
SK Sokol Lhotky C – SK Vepřová 
A 10:8
Sestava Lhotky: Dufek 3, Krčál 
3, Nevrtal T. 3, Vondrák 1

Okresní soutěž
Sokol Sněžné C – SK Sokol Lhot-
ky C 3:15 
Sestava Lhotky: Holubář 4,5, 
Kupka M. 3,5, Kupka V. 3,5, Ma-
rek 3,5

-ach-

Mladší žáci
SK Minerva Boskovice – HHK 
VM 6:11 (2:1, 2:5, 2:5)
Branky:  5 Strnad, 2 Tichý, 2 
Tlapák, Slabý, Mynář. Asistence: 
5 Tlapák, 3 Strnad, Bezák, Kam-
pas, Tichý. Sestava HHK:  Juda 
J. – Smažil, Bezák, Kampas F., 
Šilpoch, Báňa – Strnad, Tlapák, 
Tichý – Slabý, Juráček, Mynář – 
Kapusta. Vyloučení: 3:3. Využití: 
1:1. V oslabení: 0:1. Zásahy bran-
kářů: 19:41. Diváků: 55.

Starší žáci
SK Minerva Boskovice – HHK 
VM 1:11 (0:7, 1:4, 0:0)
Branky:  3 Lainka, 2 Marešová, 2 
Kampas M., Kejda, Burian, Novot-
ný, Smejkal. Asistence: 3 Kejda, 3 
Lainka, 2 Smejkal, Fiala, Novotný. 
Sestava HHK:  Vitešník – Kučera, 
Fiala, Sladký, Novotný, Marešová, 
Lainka, Kejda, Kampas M., Smej-
kal, Burian, Bernat, Kampas J., 
Jašek. Diváků: 60.

Program na tento týden:
Sobota 30. 1. 2010 HHK mladší žáci 
– MBK Vyškov B, utkání začíná 

Branky: 2× Kroutil R., 2× Bíbr A., 
Juda M., Pacal L. Sestava: Svoboda 
I. – Kroutil R., Báňa M., Juda M., 
Pitřík R., Bíbr A., Pacal L.
HHK VM B – HC Dukla Jihlava 
B 9:4 (3:1, 3:2, 3:1)
Branky: 5× Třeštík F., 2× Krůza 
M., Bezák M., Paták D. Sestava: 
Pestr M. – Třeštík F., Šandera L., 
Bezák M., Paták D., Krůza M., 
Pražák M.

4. třída
HHK VM – HC Dukla Jihlava 1:7 
(0:2, 1:4, 0:1)
Branky: Juda M. Sestava: Svoboda 
I. - Báňa M., Řepa V., Dundálek D., 
Úlovec J., Janoušek P., Pacalová 
K., Loup P., Juda M., Nevěčný O., 
Karásek L., Budín N., Nováček S., 
Zaisel L.                                 -úlo- 

v 9.00 hodin (ZS Velké Meziříčí). 
HHK starší žáci – HC Uherský 
Brod, utkání začíná v 11.00 hodin 
(ZS Velké Meziříčí)              

Krajská liga starších žáků
 1. Znojemští orli 11 11 0 0 98:35 22
 2. Technika Brno 13 7 2 4 78:49 16
 3. HHK Velké Meziříčí 12 6 1 5 52:46 13
 4. HC Uherský Ostroh 13 5 3 5 61:62 13
 5. HC Břeclav 11 5 2 4 52:39 12
 6. HC Uherský Brod 8 5 1 2 37:27 11
 7. HC Horní Benešov 11 5 1 5 53:51 11
 8. Tigers Wien 10 3 2 5 34:52 8
 9. Boskovice 13 2 1 10 49:92 5
10. Český Těšín 10 0 1 9 31:93 1

Krajská liga mladších žáků
 1. MBK Vyškov A 15 14 0 1 172:24  28
 2. Znojemští orli 13 12 0 1 166:34  24
 3. HHK Velké Meziříčí 14 9 3 2 96:48  21
 4. SK Minerva Boskovice 14 7 3 4 92:82  17
 5. HC Uherský Ostroh 15 6 2 7 85:69  14
 6. HK Kroměříž 14 6 2 6 86:73  14
 7. HC Břeclav 14 5 2 7 60:115 12
 8. MBK Vyškov B 14 5 0 9 61:106 10
 9. HC Šternberk 13 3 3 7 45:81  9
10. Technika B 15 2 1 12 19:145 5
11. Technika A 13 0 0 13 13:118 0

-hhk-

Družstvo starších dorostenek BK Velké Meziříčí, které na vánočním 
turnaji v Ostravě vybojovalo třetí místo.                           Foto: -rap-

Foto: www.mxhobbylitomysl.cz
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HÁZENÁ

VOLEJBAL

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGAHOKEJ

ŠACHY

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,
doprovod 10 Kč

VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

Muži HHK porazili HK Kro-
měříž.
HHK VM – HK Kroměříž 3:1 
(1:0, 1:0, 1:1)
Branky: 4. Šlapal (Šoukal), 35. 
Troščák (Krča, Kočí), 53. Krča 
(Šoukal) – 44. Setinský (Jelínek). 
Sestava HHK Velké Meziříčí: Štábl 
(Štourač) – Rosendorfský, Kočí, 
Stráňovský, Šerý – Krča, Troščák, 
Novák – Barák, Ferenčík, Simandl 
– Malec, Šlapal, Šoukal. Sestava 
HK Kroměříž: Vybíral – Župka, 
Šerka, Jelínek, Novák, Pírek, Beč-
ka, Židlík, Setinský, Veselský, Vin-
klárek. Rozhodčí: Slavka – Kučera, 
Maťašovský. Vyloučení: 6:7, navíc 
Šerý (HHK) a Novák (KRO) 5 + 
DKU. Využití: 0:0. Zásahy bran-
kářů: 17:30. Diváci: 152.
Výsledky 18. kola: Boskovice – 
Vyškov 4:6, Velká Bíteš – Moravské 
Budějovice 1:1, Uherské Hradiště – 
Uherský Brod 0:5, Uherský Ostroh 
– Kometa Úvoz 1:3.
Program HHK na tento týden:
Sobota 30. 1. 2010 HC Uherské Hra-
diště – HHK Velké Meziříčí, utkání 
začíná v 17.00 hodin (ZS Uherské 
Hradiště)                                -hhk-

Krajská liga mužů JM a Z
Tabulka po 18. kole

 1. HC Mor. Budějovice 16 10 4 2 86:37 24
 2. HC Uherské Hradiště 16 10 3 3 79:58 23
 3. HC Uherský Brod 16 10 2 4 76:44 22
 4. HC Kometa Úvoz 16 7 5 4 54:48 19
 5. SK Minerva Boskovice 16 8 3 5 65:61 19
 6. Hokej Uherský Ostroh 16 6 5 5 46:40 17
 7. HC Spartak Velká Bíteš 16 4 2 10 55:77 10
 8. MBK Vyškov 16 3 3 10 51:79 9
 9. HK Kroměříž 16 4 1 11 40:73 9
10. HHK Velké Meziříčí 16 3 2 11 35:70 8
11. HC Grewis Plumlov 0 0 0 0  0:0 0
HC Veverská Bítýška – HHK 
VM B 3:2 (2:1; 1:0; 0:1)
Rozhodčí: Černý – Růžička, Pro-
cházka. Branky: 3. Živný P., 20. 
Skalník (Živný V., Živný P.), 36. 
Gejdoš (Živný V.) – 15. Malec 
(Šoukal, Šlapal), 54. Trnka (Barák, 
Vondráček). Vyloučení: 7:4 navíc 
Barák J. 10 min. za nesportovní 
chování; využití 0:2. Střely na 
branku: 47:27. Sestava V. Meziříčí: 
Štourač (Komínek) – Kudláček M., 
Invald – Trnka, Bradáč – Peterka, 
Hrnčíř – Martinec – Šoukal, Šlapal, 
Malec – Pelíšek, Barák M., Navrátil 

Úspěšný vstup do žákovské ligy
Velkomeziříčské starší žákyně si 
zajistily postup mezi šestnáct nej-
lepších týmů ČR. V úvodním kole 
prestižní celorepublikové soutěže 
potvrdily naše hráčky, že rozhodně 
patří do elitní skupiny této věkové 
kategorie. Do turnajových soubojů 
ve sportovní hale Zory Olomouc 
vstoupily prohrou po bojovném 
výkonu s fyzicky lépe disponova-
ným favoritem ze Zlína A. Další 
poměrně zdařilý souboj svedly 
s domácím celkem. I zde měl soupeř 
herní a zejména výškovou převahu. 
Tu pak dokázal brankově vyjádřit 
až po změně stran. Ve třetím turna-
jovém vystoupení jsme narazili na 
vítěze západočeské skupiny celek 
DHC Plzeň. Od úvodních minut 
měly soupeřky střelecky navrch 
(6:10). Naše hráčky v závěru první 
části hrací doby zlepšily obrannou 
hru a po obětavém kolektivním 
výkonu začaly postupně stahovat 
brankový náskok. Bojovností a ze-
jména nápaditější útočnou hrou se 
po změně stran podařilo srovnat 
brankový poměr (13:13). Oba týmy 
se pak až do závěrečné fáze střídaly 
v nejtěsnějším vedení. V drama-
tickém a hektickém závěru si oba 
kolektivy sáhly na dno sil a po 
zásluze se rozešly smírně. Poslední 
turnajovou překážkou k cestě za 
postupem byl dosud nebodující ri-
val ze Spartaku Třebíč. I když jsme 
do utkání vstoupili hodně vlažně, 

přesto jsme soupeře dostávali pod 
tlak a postupně navyšovali vedení 
až na poločasový pětigólový rozdíl. 
Po přestávce byl patrný oboustran-
ný úbytek sil, z čehož pramenily 
časté nepřesnosti a ztráty. Naší 
dobře zformované obraně se dařilo 
„hlídat“ třebíčskou kanonýrku 
Natálii Nechvátalovou a vyrážet do 
rychlých protiútoků, čímž jsme si 
udržovali stálý čtyřgólový náskok. 
Poslední minuty hrané „na krev“ 
přinesly nakonec toužebně očeká-
vané vítězství a stvrzený postup do 
dalšího kola, jehož bychom měli být 
v polovině února pořadateli.

Výsledky:
Sokol VM – Zlín A 20:27 (9:13)
Sokol VM – DHK Zora Olomouc 
15:23 (7:11)
Sokol VM – DHC Plzeň 22:22 
(9:11)
Sokol VM – Spartak Třebíč 19:14 
(11:6)

Tabulka:
1. HC Zlín A  99:69 8
2. DHK Zora Olomouc 101:51 6
3. DHC Plzeň 79:88 3
4. TJ Sokol Velké Meziříčí  76:86 3
5. Spartak Třebíč  48:109 0
Hrály: Syptáková Veronika, Záviš-
ková Iva (16) – Kratochvílová Hana 
(22/7), Partlová Markéta (20/4), 
Studená Kateřina (12), Sedláčková 
Klára (4), Rosová Terezie (2), Zezu-
lová Kristýna, Koudelová Tereza, 
Homolová Michaela, Hleba Inna, 
Závišková Kateřina. Trenéři Vin-
cenc Záviška, Radka Vidláková.
www.hazenavm.cz                -záv-

Dne 29. 12. 2009 se 
uskutečnil, již devátý 
ročník turnaje f irem 
v ledním hokeji. Z ví-
tězství se nakonec rado-
vali hokejisté Stavebnin 
Smejkal.

Nejlepší brankář turna-
je: Šiml Michal MBL 
Devils Brno

Nejlepší střelec turnaje: 
Šlapal Zdeněk ml., Sta-
vebniny Smejkal

Foto vítězů:
Horní řada – kapitán 
mu žs t va  Zachoval , 
Pavlas, Mejzlík, Kru-
žík, Šlapal Zdeněk ml., 
Bibr, Horký, Švihálek, 
spodní řada – Fischer, 
Sobotka, Babák, Malý, 
Švejda, Kadela, Vidlák, 
brankář Smejkal Libor 
starší.                    -dek-

Junioři
Juniory čeká v boji o play-off Slavia 
Liberec.
Boj v základních skupinách extrali-
gy juniorů je po uplynulé sobotě již 
historií. Soutěž bude nyní pokračo-
vat play-off. Začíná se 6. února a od 
tohoto data bude každý zápas hodně 
důležitý. V prvním kole druhé části 
si to v první řadě rozdají vítězové 
skupin ve dvou zápasech o nasaze-
ní na prvním, respektive druhém 
místě. Hrát se bude na půdě lepšího 
a tím je vítěz skupiny A, ČZU Praha 
A, které má lepší poměr setů než 
Volejbal Brno, vítěz naší skupiny 
B. Pouze tyto dva celky nemusí 
bojovat o play-off. Zbývající celky 
se utkají systémem A2-B7, A3-B6, 
A4-B5, A5-B4, A6-B3 a A7-B2. 
Hraje se na tři vítězné zápasy, 

a začíná se vždy na půdě mužstva, 
které mělo po základní části více 
bodů (lepší poměr setů, či míčů). 
Vítězové těchto dvojiček postupují 
do play-off. Poražení budou hrát 
baráž s družstvy z 1. ligy.
Takže převedeno do konkrétních 
jmen si spolu zahrají:
ČZU Praha A – Volejbal Brno
Dukla Liberec – Nový Jičín
Příbram – Hradec Králové
České Budějovice – Zlín
Ostrava – Dansport Praha
ČZU Praha B – Ústí n. Labem
Velké Meziříčí – Slavia Liberec
Soupeřem našeho celku tak bude 
poslední tým skupiny A, Slavia 
Liberec. Začínat se bude v Meziříčí, 
pokud by se rozhodovalo až v pátém 
zápase, bude se hrát zase v domácím 
prostředí. Náš celek je určitě favori-
tem a postup do osmičky by pro něj 
neměl být problém. Pokud se podaří 

dohoda se soupeřem, odehrají se oba 
domácí zápasy v jednom dni (rozpis 
ČVS stanoví termín 6. a 7. 2.)
Pro úplnost ještě připojuji všechny 
chybějící výsledky základní části.

Dohrávka dvanáctého kola:
Hradec Králové – Ostrava 1:3, 3:2
Zbývající výsledky posledního 
kola základní části:
Nový Jičín – Zlín 1:3, 0:3
ČZU Praha B – Ostrava 3:2, 3:0
Brno – Hradec Králové 3:0, 3:0

Tabulka EX-JRI, sk. B 
po základní části:

1. Volejbal Brno 24 22 2 70:14 46
2. TJ Sp. Velké Meziříčí 24 17 7 5929 41
3. volleyball cz.ČZU Praha B 24 14 10 52:46 38
4. DHL Ostrava 24 13 11 48:45 37
5. Fatra Zlín 24 11 13 47:46 35
6. Slavia Hradec Králové 24 6 18 27:62 30
7. TJ Nový Jičín 24 1 21 10:71 23

Muži
Muži v Přibyslavi vyhořeli.

TJ Sokol Přibyslav – TJ Spartak 
VM 3:0 a 3:0
(17, 21, 24) a (22, 20, 15)
Za všechny komentáře strohé vyjá-
dření našeho smečaře, Jiřího Homo-
ly: „Soupeř hrál dobře, ale hlavní 
příčinou obou porážek byl příliš 
velký počet chyb v naší hře.“
Sestava VM: Homola J. a T., Trojan, 
Villert, Hybášek S. a R., Holík, 
Novotný
Ostatní, dosud známé výsledky 
třetího kola:
Pelhřimov – Jihlava 3:1, 3:1  

Tabulka VYS-M-1-2 (7-12) 
mužů po třetím kole:

1. Sokol Přibyslav 6 4 2 13:7 10
2. Sokol Okrouhlice 4 3 1 10:6 7
3. Spartak Pelhřimov 4 2 2 9:8 6
4. TJ Sp. Velké Meziříčí 4 2 2 6:9 6
5. SK Jihlava 4 1 3 7:10 5
6. Sokol Bystřice n. P. 2 0 2 1:6 2

 -kon-

18. kolo
Extraliga

Technické služby VM – Euro-
bagging VM 8:3
Vítek 2, Kružík, Hlavnička, To-
dorov, Kožený, Horký, Chmelíček 
– Tomek 2, Bartůněk
Březka – Stanoviště – Sanborn 
VM 4:7
Smutný 2, Rouš, Budín – Pondělí-
ček 4, Lorenc 2, Bajer
HC Bory – Agromotor VM 3:7
Kabelka, Fenik, Pálka – Kadela 
2, Mejzlík, Bíbr, Malý, Pavlas, 
Sobotka
SK Vídeň – Omega VB 0:4
Budín 3, Káňa
NHÚ Balinka VM – SK Lavičky 
4:2
Navrátil 2, Jelínek, Cink – Dvořák, 
Skryja

Extraliga
 1. Sanborn VM 16 15 1 0 133:42 31
 2. Březka – Stanoviště 16 10 3 3 92:50 23
 3. Technické služby VM 17 10 1 6 82:68 21
 4. HC Bory 16 9 0 7 88:59 18
 5. SK Omega VB 16 9 0 7 63:53 18
 6. Agromotor VM 16 9 0 7 84:83 18
 7. SK Lavičky 17 8 0 9 57:80 16
 8. SK Vídeň 17 6 1 10 46:65 13
 9. NHÚ Balinka VM 17 4 0 13 44:83 8
10. Eurobagging VM 16 4 0 12 44:101 8
11. Horní Heřmanice 16 3 0 13 63:112 6

1. liga
Auto Dobrovolný VM – SK Strá-
necká Zhoř 4:5
Weber 2, Láznička, Novák – Bar-
tušek 3, Kazda, Necid

SK Afcon Kunšovec VM – SPL 
Radostín n. Osl. 11:0
Pirochta 4, Hanáček 2, Strnad, Kad-
lec, Duchtík, Klapal, Klouda
HC Tasov – HC Pikárec 1:3
Švec – Šumichrást 2, Hudec
HC Benetice – Farma Měřín 5:6
Vaněk 2, Letmajer 2, Veškrna – 
Seknička 3, Štoček J., Štoček F., 
Kašpar
SK Netín – River VM 13:3
Kolář 3, Plhák T., Dvořák 2, Černý 
2, Juda 2, Beran ml. 2, Beran st. – 
Daniel, Ondráček 2

1. liga
 1. SK Netín 16 15 1 0 141:31 31
 2. SK Afcon Kunšovec VM 16 13 0 3 107:51 26
 3. HC Benetice 16 9 2 5 73:61 20
 4. HC Pikárec 17 8 2 7 69:58 18
 5. Farma Měřín 16 8 2 6 67:62 18
 6. Auto Dobrovolný VM 16 7 1 8 78:86 15
 7. HCF Dráhy VM 16 6 2 8 47:57 14
 8. SPL Radostín n. Osl. 17 7 0 10 56:84 14
9. HC River VM 17 4 2 11 52:78 10
10. SK Stránecká Zhoř 17 4 0 13 57:128 8
11. HC Tasov 16 2 2 12 37:88 6

-fan-

Hokejový turnaj fi rem na zimním stadionu 
ve Velkém Meziříčí

– Vondráček, Barák J., Štepánec – 
Šmejkal.
Domácí vstoupili do utkání aktiv-
něji a ve třetí minutě se ujali vedení. 
Následně si vypracovali několik 
dalších šancí, ale protivník vyrovnal 
při přesilové hře svojí vůbec první 
střelou na branku. Přesto do kabin 
odcházeli spokojenější domácí, kte-
ří využili tlaku v závěrečné minutě 
prvního dějství. Vzhledem k tomu, 
že Bítýška měla poměr střel 25:3, 
byl jednogólový rozdíl pro mužstvo 
HHK milosrdným. Od druhé třetiny 
se hrál zápas v režii hostů, kteří byli 
lepší jak po bruslařské stránce, tak 
i v kombinaci a v nasazení. Naštěstí 
pro domácí jim tak, jako ve všech 
předchozích vzájemných utkáních, 
vázla koncovka, a tak jedinou bran-
ku vstřelili domácí, což se nakonec 
ukázalo jako rozhodující.
V závěrečné dvacetiminutovce 
vyvinuli hráči Velkého Meziříčí 
enormní snahu o změnu výsledku, 
ale dokázali jenom snížit v 54. mi-
nutě další využitou přesilovou hrou 
na konečných 3:2 pro V. Bítýšku.
Oba týmy je však třeba pochválit 
za velmi kvalitní utkání, které svojí 
úrovní převyšovalo běžný standard 
utkání v okresním přeboru. HHK 
B nedotáhlo další zápas s týmem 
z první trojky do vítězného konce 
(v Náměšti 4:5, doma s Bítýškou 
2:3 a s Mostištěmi 4:6). Herně s tě-
mito mužstvy dokáží držet krok, 
ale vždycky chybí nějaký ten gól 
a i trocha štěstí.
Další zápas hrajeme v neděli 
31. 1. 2010 v 16.45 na domácím 
ledě proti Nedvědici.
Ostatní výsledky: Náměšť – Šer-
kovice 6:0 – po první třetině, 
nedohráno pro malý počet hráčů 
hostů. Nedvědice – Křižanov 1:4. V. 
Bíteš B – Řečice – odloženo na 21. 
2. 2010 pro marodku týmu Řečice. 
Mostiště – volno.              

Tabulka po 13. kole
1. Náměšť n. Osl. 10 9 1 0 79:26 19
2. Mostiště 11 9 0 2 61:42 18
3. Vev. Bítýška 12 8 1 3 63:41 17
4. Řečice 11 6 0 5 69:63 12
5. Velká Bíteš B 11 5 1 5 58:63 11
6. V. Meziříčí B 12 4 2 6 57:50 10
7. Křižanov 12 2 2 8 48:69 6
8. Šerkovice 11 1 2 8 41:76 4
9. Nedvědice B 10 1 1 8 23:69 3

   -ht-

Krajský přebor
7. kolo = neděle 24. ledna: Spartak 
VM A - Jiskra Humpolec A 5:3
Statistika domácích: Kopr, Mrazík 
a Jan po 1 bodu – ing. Nedoma (C), 
Mgr. Mejzlík, Bárta a Janák Jos. po 
0,5 b. – Čtveráček 0 b.
V kulečníkovém salónku restaurace 
U Kozů se našincům tentokrát daři-
lo – nejspíš proto, že za hosty nena-
stoupil legendární všeuměl Hliník. 
A tak mohla zavládnout všeobecná 
domácí spokojenost. Tým Spartak 
VM A se nyní nachází na 4. místě 
dvanáctistupňové tabulky, což je 

opravdu velmi solidní. Jen tak dále 
a výše.

Regionální soutěž sk. Východ
7. kolo = 24. 1.: TJ Žďár n. S. 
D – Spartak Velké Meziříčí B 
0,5:4,5
Za hosty nastoupili Kučera (C), 
Dvořák J., Handa a Paul po 1 bodu 
– Urbánek 0,5 b. Neprohrál nikdo 
z našich.
Kolektiv Spartak VM B se aktuálně 
ocitá na 4. příčce pětipříčkového 
žebříčku, myšleno pochopitelně 
odshora. Jeho vítězství nad stále 
druhým Žďárem D ovšem bylo 
překvapivé, zasloužené a drtivé. 

-vp-

FC Velké Meziříčí pořádá dne 31. 1. 2010

halový turnaj starších žáků
v malé kopané.

Účastníci turnaje: FC Vysočina Jihlava, 1. SC Znojmo FC Velké Me-
ziříčí, Hodonín – Šardice, FC Sparta Brno, HFK Třebíč, SK Břeclav, 
FC Vysočina Jihlava 96, FK Kolín, FC Dosta Bystrc – Kníničky. 
Turnaj se uskuteční od 8.00 ve sportovní hale U Světlé ve Vel. Meziříčí.
Všechny příznivce kopané srdečně zvou pořadatelé.             -fcvm-

TJ DĚTSKÉ STŘEDISKO BŘEZEJC, o. s.

Národní turnaj v boccie
tělocvična 3. ZŠ od 6. února (8.30–17.30) do 7. února (9.00–14.00) 2010

1. liga, 1. kolo
Srdečně zveme příznivce boccii, přijďte podpořit svoje favority 

nebo se jen podívat na aktivity handicapovaných sportovců.


