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Založeno roku 1919

Dnes SOS
Pravidelná poradna Sdružení 
obrany spotřebitelů od 14 do 
16 hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, 
dveře č. 4).

Zítra začíná 
Regiontour 

Od 13. do 16. ledna se v Brně 
uskuteční mezinárodní veletrh 
turistických možností. Prezen-
tovat se bude i Město Velké 
Meziříčí
Více na straně 2

Zabijačka 
na Fajťáku

V sobotu 15. ledna od 12 ho-
din, zabijačka s hudbou Ko-
zenka Band
pořádá Ski klub Velké Me-
ziříčí

Město Velké Meziříčí
vás srdečně zve na

Ples městaPles města

v sobotu 15. ledna 2011
v Jupiter clubu.
K tanci a poslechu hrají 
hudební skupina M.E.Š. – 
velký sál
a moderátor Hitrádia Vyso-
čina Emanuel Míšek – vý-
stavní síň.
Zahájení plesu ve 20 hodin.
Vstupenky s místenkou je mož-
no zakoupit v informačním 

centru na městském
úřadu 

ve Velkém
Meziříčí 

v pracovní dny 
v době od 8 

do 15 hodin.

Den otevřených 
dveří

Střední škola řemesel a služeb 
Velké Meziříčí, Hornoměst-
ská 35,
středa 19. ledna 2011 od 10 do 
16 hodin.

Blíží se zápisy 
do škol

Více čtěte na straně 2 

Připravily Simona Fňukalová 

Rekonstrukce čistírny 
by měla začít už letos
Vybraný dodavatel stavby rekonstrukce čistírny odpadních vod ve 

Velkém Meziříčí a odkanalizování místní části Mostiště, sdružení fi rem 
Unistav – Chemkostav, vypsal nový harmonogram prací. Podle něj by 
akce měla začít již letos a hlavní díl prací by měl proběhnout v roce 2011. 
Původně přitom plánoval hlavní část prací až na rok 2012. Předchozí 
protahované výběrové řízení, které se muselo opakovat, totiž posunulo 
všechny termíny od zahájení akce až po její dokončení.

„Generální dodavatel stavby teď poslal návrh harmonogramu, který 
k našemu údivu opět zcela změnil. Chce začít už letos, což je pro nás 
zásadní změna. Hlavně nás proto zajímalo, zda úprava harmonogramu 
nebude mít vliv na konečnou cenu,“ popisuje starosta Radovan Necid, 
který se obává vícenákladů a nehodlá dopustit žádný nárůst ceny. 
Nenastanou-li nějaké nesrovnalosti, začne i město připravovat vše po-
třebné z jeho strany pro zahájení akce. „Bylo by to pro nás hektičtější, 
ale aspoň by to už bylo co nejdřív za námi,“ dodává starosta. Město má 
totiž vysoutěžený úvěr, který si na svůj fi nanční podíl na rekonstrukci 
čistírny musí vzít a kvůli průtahům jeho čerpání již několikrát odklá-
dalo. Ten bude nakonec mnohem nižší, než město původně plánovalo. 
Celkové vysoutěžené fi nanční náklady akce jsou totiž zhruba poloviční 
oproti původnímu projektu. Úvěr pro město tak bude asi ve výši padesáti 
milionů korun.

Již letos by tedy pravděpodobně měly začít práce na rekonstrukci čistír-
ny. Začne se dělat kanalizace v Mostištích a také budovat nový vodovod. 
To s sebou ponese i rozkopání celé Vrchovecké ulice až do Mostišť. Při 
jednom kopání město současně opraví i plynovod na Vrchovecké. Termín 
dokončení celé akce je nyní stanoven na březen roku 2013.

Martina Strnadová

Zdražení vody v našem regionu 
je provázáno s obrovskou investiční 
akcí Projekt ochrany vod Povodí 
řeky Dyje II. Do něj je zaintere-
sován i žďárský svaz vodovodů 
a kanalizací se svými dílčími ak-
cemi. Jednou z nich je také rekon-
strukce čistírny odpadních vod ve 
Velkém Meziříčí 
a odkanalizová-
ní Mostišť. Fi-
nanční náklady 
celého projektu 
byly stanoveny 
na 1,5 miliardy 
korun a přislí-
bená evropská 
dotace z toho by měla pokrýt až 1,2 
mld. korun. Podmínkou poskytnutí 
dotace je ovšem i respektování ceny 
vodného a stočného, která smí na-
růst jen o infl aci plus pět procent. 
Př i nedodržení této podmínky 
žadatelem, tedy příslušným svaz-
kem, může přijít z Evropské unie 
sankce ve výši až dvaceti procent 
z přislíbené dotace. Voda na Žďár-
sku byla zdražena od 1. ledna 2011 
na 69,90 korun za metr krychlový 
oproti 68 korunám v roce 2010. 
„Vznesl jsem přímo na žďárském 

svazku dotaz, zda se stanovením 
ceny vodného a stočného v souvis-
losti s dotací na akci Dyje II připadá 
v úvahu sankce Evropské unie za 
neplnění podmínek každoročního 
navyšování ceny o infl aci plus pět 
procent,“ informuje starosta Ra-
dovan Necid a dodává, „byl jsem 

ujištěn, že k to-
mu nedojde.“

Podle nové 
smlouvy z roku 
2009 má totiž 
svazek dojed-
n á n  c e n o v ý 
nárůst vody na 
celé období let 

2010 až 2014. Smlouva stanovuje, 
že cena vodného a stočného se z pů-
vodních 68 korun v roce 2010 dosta-
ne až na konečných 84,67 korun za 
metr krychlový vody v roce 2014. 
Přičemž nikterak neomezuje ceno-
vé skoky zdražování v jednotlivých 
letech daného období 2010–2014. 
Konečná cena, kterou by lidé na 
Žďársku měli za vodu platit v ro-
ce 2014 je tedy vysoká. „Svazek 
bude jednat o snížení této nejvyšší 
hranice,“ uzavírá starosta.

Martina Strnadová

V roce 2014 by voda mohla 
stát téměř 85 korun za kubík

Tříkrálová sbírka končí dnes
Také ve Velkém Meziříčí probíhala od prvního ledna letošního roku 

tříkrálová sbírka, kterou na území našeho státu pořádá Charita České 
republiky. Proto se v ulicích našeho města objevovali tři králové, z nichž 
některé doprovázel dokonce i plyšový velbloud. Ten vyvolával zájem ze-
jména malých dětí, ale především přitáhl pozornost dospělých s otevřenou 
dlaní. Smyslem této největší dobročinné akce je, aby se za vybrané peníze 
pomohlo nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni 
a dalším potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá. Při-
bližně desetina výnosu, který činí zpravidla něco mezi 45 až 60 miliony 
korun, je pak určena na humanitární pomoc do zahraničí. Ve Velkém 
Meziříčí část výtěžku poputuje například do denního stacionáře Nesa, 
který poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením 
od šesti do padesáti let. 

Sbírka se koná už pojedenácté, poprvé byla v ČR vyzkoušena v roce 
2000 v olomoucké arcidiecézi. Pro značný úspěch byla pak v roce 2001 
poprvé uspořádána v celostátním měřítku a od té doby se koná každoročně. 
Na úvod žehnají koledníkům v jednotlivých diecézích biskupové a kněží. 
Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci, převlečení za bájné krále Kašpara, 
Melichara a Baltazara, kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma 
novorozenému Ježíškovi. Proto také koledníci píší na dveře stavení sym-
boly K+M+B, což v překladu znamená ‚Kristus žehnej tomuto domu‘. 
Tito tři mudrci z východu pojali ona jména, která značí strážce pokladu, 
krále světla a ochranu života Kristova. Svátek připadá na šestý leden, den, 
kdy se prováděl obřad žehnání vody, a proto si prý Egypťané připomínají 
křest ve vlnách Jordánu.                                     (Pokračování na straně 3.)

Ačkoli lhůta pro výměnu starých řidičských 
průkazů již vypršela, přesto u velkomeziříčského 
městského úřadu zůstalo ještě toto pondělí nevymě-
něno na sedm stovek zmíněných dokladů. Potvrzují 
to nejen slova vedoucího odboru dopravy a silničního 
hospodářství Marka Švaříčka, ale taktéž statistika 
ministerstva dopravy, která je 
aktualizována po týdnu. Povinná 
výměna ř idičáků se vztahuje 
na ty doklady, které byly vydány 
od prvního ledna 1994 do konce 
roku 2000. Na tak vysokém čísle 
se ale podle informací z přísluš-
ného odboru podílejí také lidé, 
kteří požádáno o výměnu již mají, 
ale prakticky si nový řidičák ještě 
nevyzvedli, a taktéž ti, jež nikdy 
už auto například ze zdravotních 
důvodů řídit nebudou. Proto si 
ani o nový doklad nezažádali a ani v budoucnu to 
nehodlají udělat.

Podle informací vedoucího odboru dopravy při-
šlo na zdejší úřad první lednové pondělí asi patnáct 
řidičů, kteří si o výměnu, jež měla být provedena 
do 31. 12. 2010, požádali. „Zatím řešíme tyto pozdní 
výměny řidičských průkazů domluvou,“ sdělil Marek 
Švaříček. Ten ale také potvrdil, že zanedlouho však 
úředníci přistoupí k tomu, že budou opozdilcům uklá-
dat pokuty. To jim totiž umožňuje zákon o přestupcích. 

Stále ještě zbývá vyměnit několik stovek řidičských průkazů 
Lidé nedbají ani na pokuty, které jim hrozí

Podle něho může být udělena bloková pokuta až do 
výše třiceti tisíc korun.

Po Novém roce se na odboru dopravy v našem městě, 
který sídlí v budově na náměstí nad Českou spořitelnou, 
výrazné fronty netvořily, odbavování probíhalo plynu-
le. Pokud byste se chtěli frontě s jistotou vyhnout, vyu-

žijte vyvolávací on-line systém. Ten 
naleznete na webových stránkách 
města (www.mestovm.cz), v pra-
vém dolním rohu v okénku Služby. 
Objednáte se na určitou hodinu 
v pohodlí domova a pak už se jenom 
na určený čas dostavíte k přepážce, 
kde budete přednostně odbaveni.

Jak uvedly statistiky, například 
v sousední Třebíči řidičských prů-
kazů zbývá vyměnit ještě necelá 
tisícovka, ve Žďáru nad Sázavou 
téměř osm stovek. O poznání hůř 

jsou na tom velká města – třeba v Brně i v Plzni jde 
o více než deset tisíc nevyměněných dokladů k řízení 
a v Praze dokonce přes 41 tisíc.

Průkazy, které byly vydány od 1. 1. 2001 do 
30. 4. 2004 musí být vyměněny do 31. 12. 2013. Rozho-
dující pro výměnu je tedy datum vydání, nikoliv jeho 
typ, upozorňují úředníci ministerstva dopravy. 

Počínaje 1. 1. 2014 bude v ČR platný pouze jeden typ 
řidičského průkazu vzoru Evropských společenství.

Iva Horká

Koledníky doprovázené velbloudem Kamilem mohli lidé v ulicích Velkého Meziříčí potkat v den svátku Tří 
králů, tedy minulý čtvrtek.                                                                                                           Foto: Iva Horká

Pokud se chcete vyhnout pokutě, neměli byste s výměnou starého řidičského průkazu otálet a zajděte si požádat 
o nový.                                                                                                                                           Foto: Iva Horká

ŘP vydané od 1. 1. 1994 
do 31. 12. 2000 – výměna 

do 31. 12. 2010
(v lednu zatím ještě lze 
na MěÚ VM vyměnit bez 

pokuty)
ŘP vydané od 1. 1. 2001 
do 30. 4. 2004 – výměna 

do 31. 12. 2013
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Zápis dětí do 1. tříd ZŠ
Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2011/2012 

se bude konat v základních školách ve městě v pátek 11. února 2011 
v době od 14 do 18 hodin.

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. 
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005, popřípadě 
ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2010. 
Vezměte s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti. Pokud uvažujete 
o odkladu školní docházky pro své dítě, sdělte to zapisujícímu učiteli.
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13:

Rodiče si mohou dotazníky k zápisu vyzvednout v budově ZŠ Komen-
ského, a to ve školní družině v přízemí od pondělí 7. 2. do čtvrtka 10. 2. 
od 14 do 16 hodin. Dotazník bude také připraven ke stažení na webových 
stránkách školy www.zssokolovska.cz v sekci dokumenty. Spádový obvod 
školy je tvořen ulicemi:

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:

Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáhnout na we-
bových stránkách školy www.zs-oslavickavm.cz. Spádový obvod školy 
je tvořen ulicemi:

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:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáhnout na we-

bových stránkách školy www.3zsvm.cz v odkazu Školní rok – Zápis do 
1. třídy. Spádový obvod školy je tvořen ulicemi:

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 Spravedlosti, Nesměř-samota, Nová, Nová 
říše, Obůrka, Podhradí, Pod Hradbami, Pod Kaštany, Pod Lesem, Pod 
Sýpkami, Polní, Průmyslová, Příční, Příkopy, Skřivanova, Slepá, Sluneč-
ní, Smrková, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, U Cihelny, U Elektrárny, 
U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zlatého křížku, Uhřínovská, V Potokách, 
Vrchovecká, Zámecká, Zámecké schody a Záviškova.

Zápis dětí do 1. tříd v základních školách Mostiště a Lhotky se bude 
konat ve čtvrtek 27. ledna 2011 v době od 13 do 17 hodin.

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

Vzhledem k tomu, že Trafi ka Milana Buršíka je od prvního ledna 
letošního roku mimo provoz, upozorňujeme čtenáře, že si týdeník Vel-
komeziříčsko mohou koupit v Turistickém a informačním centru v bu-
dově radnice na náměstí, kam se dostanete buď hlavním vchodem nebo 
přímo z ulice Radnická. Dále lze koupit naše noviny přímo v redakci 
Velkomeziříčska, která sídlí taktéž na náměstí, a to v budově Jupiter 
clubu v prvním patře.

Z úsporných důvodů nebudou vycházet přílohy
Kvůli úsporným opatřením, které nutí jak město, tak všechny pří-

spěvkové organizace k šetření fi nancí, nebudou v letošním roce v našem 
týdeníku vycházet bezplatné přílohy, jejichž součástí byla vámi oblíbená 
fotogalerie. Tu teď najdete pouze na našem webu. Velmi nás to mrzí, 
ale doufáme, že až pomine ekonomická krize, opět se k tomuto modelu 
vrátíme. V rámci normálního desetistránkového rozsahu budou jednou 
měsíčně vycházet placené celostránkové prezentace. Vydavatel a redakce 
týdeníku Velkomeziříčsko děkují za pochopení.

Ve vydaném jízdním řádu došlo ke změnám
V minulém čísle našeho týdeníku jsme informovali, že městské Turis-

tické a informační centrum v Radnické ulici ve Velkém Meziříčí vydalo 
praktické jízdní řády ‚do kabelky‘. Podle sdělení pracovnic TIC v nich 
došlo k několika změnám – (viz tabulka níže). Jde například o vypuštění 
spojů ve směru z Brna, a to v 11.50 (v jízdním řádu zakoupeném loni ozna-
čeno: 1235 11.50 – odjezd z Brna, 12.35 – příjezd do VM, 52 poznámka). 
Stejně tak byl vypuštěn další spoj, a to z Jihlavy do Brna (v pracovní 
dny, 7.00 odjezd z autobusového nádraží ve VM, 7.45 – příjezd do Brna). 
Další změny si podle zveřejněné tabulky opravte ve svojí původní verzi 
jízdního řádu. Vyhnete se tím nepříjemnostem při cestování.

Iva Horká

Trafi ka na náměstí je mimo provoz.
Naše noviny koupíte v informačním 

centru na radnici i v redakci

Dodatek k jízdnímu řádu
platnému od 12. 12. 2010

Česká televize zahájila
pravidelné regionální vysílání
Česká televize zahájila třetího ledna tohoto roku pravidelné regionální 

vysílání zpravodajství a informací ze severní a jižní Moravy na satelitu 
Astra. Konečně tak oslovuje svým zpravodajstvím i diváky na severní 
a jižní Moravě, kteří dosud mohli ze satelitu sledovat jen pražské regionální 
vysílání. S ofi ciálním startem regionálního vysílání ČT na satelitu dochází 
také k jedné zásadní změně – tradiční regionální zpravodajství na ČT1 
bylo zrušeno a bylo přesunuto na zpravodajský okruh ČT24. Regiony mají 
svůj stále stejný čas na ČT24 od 18 do 18.30 hodin, a to každý den včetně 
sobot a nedělí a speciální večerní čas v pracovní dny od 22.49 do 23 hodin. 
Regionální vysílání ČT24 může televize s veřejnoprávním posláním vedle 
pravidelných pořadů využívat také v době mimořádných událostí, jako jsou 
například volby nebo přírodní katastrofy (povodně, sněhové kalamity).
Časy regionálního vysílání ČT24 jsou od pondělí do pátku v čase od 18 

do 18.30 hodin. V této době můžete zlédnout Události v regionech. V so-
botu a v neděli od 18 do 18.30 hodin pak Události v regionech víkend a od 
pondělí do pátku od 22.49 do 23 hodin potom Události v regionech plus.

Regionální vysílání ČT je dostupné pro všechny diváky přijímající vysí-
lání na satelitu Astra 3A (23,5°E), včetně uživatelů CS Link a Skylink.

Občané, kteří chtějí sledovat regionální vysílání, musí na svých satelit-
ních přijímačích naladit novou předvolbu ČT24 JM (jižní Morava) nebo 
ČT24 SM (severní Morava). Pro naladění mohou občané využít službu 
OdbornyServis.cz, která má působnost v každém okrese ČR. Stačí fi rmu 
kontaktovat na stránkách www.OdbornyServis.cz, nebo telefonicky na 
čísle 552 305 255.

(Zdroj: parabola.cz. Projekt Odborný Servis CZ. www.odbornyservis.cz
Zprac: I. Horká

Bezpečnosti ve Velkém Meziříčí 
byla věnována schůzka staros-
ty Radovana Necida s policisty 
zdejšího obvodního oddělení PČR 
a s kriminalisty, která proběhla 
ještě před Vánoci. „Řešili jsme 
problémy bezpečnosti ve městě, 
spolupráci s městskou policií, ka-
merový systém na vjezdu a výjezdu 
z města,“ jmenoval Radovan Necid 
hlavní body jednání. Zejména 
v souvislosti s množícími se krá-
dežemi v autech na odpočívadlech 
dálnice D 1 je v zájmu všech, aby 
obce a města při dálnici osadila 
hlavní vjezdy a výjezdy kamera-
mi. Totéž chtějí i Velkomeziříčští. 
„Navíc bychom chtěli napojit 
obvodní oddělení státní policie ve 
městě na náš kamerový systém, po-
kud to půjde,“ přidal starosta další 
možnost, která by také přispěla 
k řešení bezpečnostních otázek. 
„Již jsme jednali s fi rmami, aby 

Chtějí zlepšit spolupráci 
městské a státní policie

nám připravily rozpočet, kolik 
by to mohlo stát,“ dodal. Dalším 
diskutovaným problémem na 
schůzce na radnici bylo i zajištění 
bezpečnosti při pořádání různých 
městských akcí, jakou třeba bylo 
rozsvěcení adventních světýlek 
a podobně.

Cílem vedení města i policie je 
i zlepšit informovanost občanů 
o práci policistů vůbec. Stále panují 
různé mýty o tom, jak a kde by 
policie měla zasahovat. V budoucnu 
by se tak mohl objevit například 
vedoucí územního odboru ve Žďáře 
nad Sázavou Bohumil Šlapák na 
některém z pravidelných setkání 
starosty města s občany. Ze stejného 
důvodu se připravuje i samostatná 
sekce městské policie na webových 
stránkách města, kde lidé také na-
jdou informace o práci městských 
strážníků.

Martina Strnadová

V rámci kraje Vysočina se město 
Velké Meziříčí představí na pres-
tižním mezinárodním veletrhu ces-
tovního ruchu Regiontour v Brně, 
který se letos koná podvacáté. 
Stánek bude mít v pavilonu P pod 
číslem 122 B. Kromě materiálů 
o našem městě se na něm bude 
prezentovat také Velká Bíteš. Na 
čtvrtek 13. ledna, kdy v deset hodin 
proběhne zahájení, je připraven 
bohatý program v duchu rodin-
né dovolené. V jedenáct hodin 
dopoledne se představí skupina 
profesionálních bavičů ze Šiklova 
mlýna, ve čtrnáct hodin se ujme 
slova hejtman kraje Vysočina Jiří 
Běhounek, poté se koná ochutnáv-
ka pivovaru a další doprovodné 
akce, včetně tiskové konference 

od 15 do 16 hodin. „V průběhu 
veletrhu budou na stánku probíhat 
soutěže se zajímavými cenami. 
Obsluhu jako již tradičně bude 
zajišťovat Hotelová škola Svět-
lá a Obchodní akademie Velké 
Meziříčí,“ přiblížila Květoslava 
Hladíková z místního turistického 
a informačního centra, které sídlí 
v budově radnice.

„S cílem oslovit více rodin s dět-
mi přichází kraj se zajímavou 
nabídkou v podobě jednoduché 
cestovní příručky nazvané Vyso-
činou hravě. Jednačtyřicet tipů na 
výlety celé rodiny nejen do přírody, 
ale i za památkami, jsme do dopro-
vodné mapy nechali zakreslit často 
veselými piktogramy,“ informoval 
kraj Vysočina.

Od 13. do 16. ledna se tak bude 
na brněnském výstavišti kromě 
kraje Vysočina prezento vat další 
zhruba čtyřicítka regionálních 
zástupců – měst, obcí, producentů 
a turistických center. „Spolupráce 
na přípravě nabídky s ostatními 
s u b j e k t y  p o d p o r u j í c í m i 
cestovní ruch v kraji se nám rok 
od roku více vyplácí. Jedním 
z  v ýs t upů ,  k romě  společné 
účasti na veletrhu, jsou také 
Turistické noviny, které nabízejí 
sezonní lákadla, anebo turistická 
kuchařka s 96 konkrétními tipy 
na víkendové či týdenní pobyty 
přímo s adresami poskytovate-
lů služeb,“ vyjmenovala hlav-
ní organizá torka veletrhu Jitka 
Mattyašovská.

Čtvrteční zahajovací den ve-
letrhu pojala Vysočina stylově 
a v rámci části doprovodného pro-
gramu dojde i na úpravu známého 
rčení na aktuální: Všechny cesty 
vedou na Vysočinu. „Prozradíme 
pouze to, že chceme být důslední, 
a proto se se svými aktivitami 
zaměříme jak na autobusovou, 
leteckou, tak na železniční i pěší 
přepravu. Čeká nás například pře-
značování turistických tras nebo 
dokonce úprava jízdních řádů,“ 
prozradila Ivana Šteklová z organi-
začního týmu kraje Vysočina. Jeho 
stánek najde veřejnost v Brně po 
celou dobu veletrhu pod tradičně 
modrozelenou barvou s číslem 122 
v pavilonu P.

Iva Horká

Začíná mezinárodní veletrh Regiontour.
Představí se na něm i Velké Meziříčí

Starosta 
Radovan Ne-
cid se poprvé 
v le tošn ím 
r o c e  s e š e l 
s občany Vel-
kého Mezi-
říčí. Setkání 
proběhlo ve 
č t v r t e k  6 . 
ledna v lout-
kové scéně 
Jupiter clubu, 
kam přišla asi 
třicítka oby-
vatel města 
i nejbližšího 
okolí. Tedy 
podobně jako 
na to vůbec 
první, které 

proběhlo ještě začátkem prosince 2010. Termín dalšího je stanoven opět 
na první čtvrtek v měsíci, což bude 3. února.

Starosta se s lidmi schází proto, aby s nimi diskutoval věci, které je 
v souvislosti s děním v našem městě a jeho chodem zajímají či tíží. Ne-
vyhýbá se přitom ani problémům a požaduje od občanů zpětnou vazbu. 
Protentokrát navrhl témata do diskuze sám hned na úvod – slučování škol, 
výstavba Lidlu, dokončení nového Svitu, otevření domova pro seniory 
v Čechových sadech, rekonstrukce čistírny odpadních vod a odkanali-
zování Mostišť…

Hned to první téma všechny zajímalo nejvíc. O slučování středních škol 
v našem městě se ofi ciálně zatím neví nic. Prosakují jen různé nepod-
ložené informace. „Víme o tom jen to, co se píše v tisku, a k tomu máme 
nějaké kusé informace od krajských radních,“ potvrdil starosta Necid. 
Zastupitelstvo kraje Vysočina zatím přijalo Harmonogram projednávání 
návrhu opatření k řešení dopadu demografi ckého vývoje do středních 
škol zřizovaných krajem. Ten říká, že v lednu proběhnou porady ředitelů 
dotčených středních škol, kde jim bude návrh opatření představen, stejně 
jako vedení měst. Finální verze návrhu by měla být projednána radou 
i zastupitelstvem kraje v březnu. O jaká opatření by však konkrétně mělo 
jít, to není jisté. Vyvstávají otázky – zda hodlá kraj sloučit dohromady 
gymnázium, hotelovou školu i střední školu řemesel a služeb, či zda 
plánuje zrušit víceleté gymnázium. Všechny tyto zprávy se setkávají 
s nespokojenými reakcemi obyvatel města, ředitelů škol i bývalých ab-

Tématem setkání bylo slučování středních škol
solventů, vyučujících apod. „I já jsem nespokojen. Nelze přece sloučit 
gymnázium s hotelovou školou či se střední školou řemesel a služeb,“ 
vyjádřil se nesouhlasně starosta, který striktně odmítl i možnost zrušení 
víceletého gymnázia. Podle něj by mohlo mít vazbu na celé fungování 
školy. Zájemce o studium na zdejším gymnáziu by omezená nabídka 
mohla postupně odradit a motivovat je k hledání jiné školy třeba v Brně, 
kde by víceleté gymnázium nechybělo. To se týká zejména bítešského 
regionu. Podle starosty tu v minulosti už jednou něco podobného bylo. 
Zrušili ve Velkém Meziříčí některé učební obory, které převzaly školy 
třeba ve Žďáře. A našim fi rmám ve zdejším regionu teď chybí pokrývači, 
tesaři, zedníci atd. „Budeme proto apelovat na kraj, aby takový krok ve 
Velkém Meziříčí nedělal. Nedělají to ani jiné kraje,“ zdůraznil Necid. 
Jako první proto zaslal hejtmanovi kraje Vysočina Jiřímu Běhounkovi 
a krajské radní pro oblast školství Marii Kružíkové otevřený dopis (viz 
minulé číslo týdeníku Velkomeziříčsko), v němž vyjadřuje nesouhlas 
města s podobnými záměry a žádá o schůzku. Ta by měla proběhnout 
co nejdříve, abychom se o plánech kraje se středními školami v našem 
městě dozvěděli víc.

Po tématu, které v současné době doslova hýbe naším městem, se 
dostalo i na další. Rekonstrukce čistírny odpadních vod a odkanalizo-
vání Mostišť pravděpodobně začne již letos. Lidé se tak musí připravit 
na rozkopanou Vrchoveckou ulici, Mostiště a s tím spojená dopravní 
omezení. Padly dotazy i na péči o zeleň ve městě a funkci městského 
zahradníka, na chybějící chodníky u Světlé či obchod na Hliništi i na 
plánované zahájení výstavby Lidlu v areálu bývalého Svitu. „O Lidlu 
toho moc nového nevím. Od investora slyšíme stále totéž, co už nám řekl 
předtím – že stavbu chystají a letos by chtěli začít,“ podotkl starosta. 
Podle posledních informací by tedy stavba měla být hotova v létě 2011. 
Vedle Lidlu by současně měla vzniknout i Kika – obchod s nábytkem. 
Jaká bude realita, to se teprve ukáže. Závěr setkání s občany patřil diskuzi 
o dalším osudu budovy starého domova pro seniory na Hornoměstské 
ulici.

Martina
Strnadová

► Na letošní 
první setkání 
se starostou 
p ř i š l a  a s i 
třicítka lidí. 

Foto:
Martina 

Strnadová

Starosta Radovan Necid diskutoval s občany města. 
Foto: Martina Strnadová
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Parlamentu České republiky, přijala 
pozvání starosty města Radovana 
Necida a navštívila v pondělí 10. 
ledna Velké Meziříčí. Na radnici se 
setkala s vedením města a společně 
probírali priority, které Velkome-
ziříčští hodlají řešit. „Zjistila jsem, 
že je to úplně stejné jako v Havlíč-
kově Brodě, odkud pocházím, je to 
doprava,“ sdělila Jana Fischerová, 
která je dosud stále ještě i zastupi-
telkou kraje Vysočina a před svým 
vstupem do Poslanecké sněmovny 
PČR vykonávala funkci starostky 
Havlíčkova Brodu. „Dalšími té-
maty, která jsme kromě dopravy 
probírali, byly cestovní ruch, slu-
čování středních škol, průmyslová 
zóna, zaměstnanost, sestavování 
rozpočtu města,“ doplnil ještě R. 
Necid. Doprava je ovšem jedním 
z těch hlavních problémů našeho 
města, které je v blízkosti dálnice 
D 1, z čehož na jednu stranu těží, 
ale zároveň tím i trpí. Prioritou 
Velkomeziříčských je proto do-
končení jihovýchodního obchvatu. 
„A u nás v Havlíčkové Brodě je to 
přesně to samé – jihovýchodní ob-
chvat. Pojďme tedy najít společné 
body, kde bychom mohli pomoci, 

Poslankyně parlamentu Jana Fischerová navštívila Velké Meziříčí

aby Velké Meziříčí postoupilo s ře-
šením dopravní situace,“ dodala 
J. Fischerová. Dopravě se věnovala 

i při setkání s vedením městysu 
Měřín, kam se zastavila v ten samý 
den. Bližší podrobnosti o návštěvě 

poslankyně Jany Fischerové ve Vel-
kém Meziříčí přineseme příště.

Martina Strnadová

Město chce zpracovat 
generel odvodnění

Velké Meziříčí má zájem o zmapování kapacity kanalizace ve městě. 
Chce proto, aby Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko vypracoval generel 
odvodnění, který ukáže aktuální situaci odvádění vody. Dokument po-
může dalšímu plánování města v oblasti výstavby. „Budeme vědět, kde 
je potřeba kanalizaci opravovat, kde máme jakou kapacitu, abychom 
mohli plánovat výstavbu,“ vyjmenovává některé důvody pro vypracování 
generelu starosta Radovan Necid.

Dokument tohoto charakteru řeší problematiku systému nakládání 
s dešťovými a splaškovými vodami na území města. Mapuje stav hyd-
raulické kapacity kanalizačního systému a případnou nedostatečnou 
ochranu zastavěného území před dešťovými přívaly. Běžně zahrnuje 
zpracování podkladů o stokové síti, o povodí, popisuje povrchový odtok 
vody, zpracovává srážková data, na základě všech potřebných údajů pak 
vyhodnocuje a posuzuje současný stav a navrhuje opatření do budoucna 
v souvislosti s povodněmi a další.

„Jednali jsme o tom se svazkem a bylo nám přislíbeno, že bychom se 
v rámci projekčních prací v roce 2011 o generel mohli ucházet. Jeho 
objednatelem pro nás by byl svazek, aby město ušetřilo na dani z přidané 
hodnoty,“ dodává starosta. Velké Meziříčí bude současně žádat na kraji 
Vysočina o dotaci z programu Čistá voda, která by mohla být až ve výši 
čtyř set tisíc korun.

Martina Strnadová

(Dokončení ze strany 1.) Do ulic obcí a měst vychází podle informací 
charity více než čtrnáct tisíc kolednických skupinek, což čítá přibližně 
50 000 dobrovolníků. Jejich vedoucím musí být dospělá osoba, vybavená 
průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje 
v ulicích, obdarovává drobnou pozorností, například pětigramovým bale-
ním cukříku a informačním letákem o právě probíhající sbírce. Koledníci 

jsou často dlouho dopředu toužebně očekává-
ni a leckdy jsou to jediní návštěvníci obyvatel 
v seniorském věku. Současně prosí o fi nanční 
příspěvek do úředně zapečetěné válcovité 
kasičky, opatřené charitním logem. Koled-
níky charity lze rozpoznat podle průkazky 
vystavené charitou ČR a potvrzené přísluš-
nou diecézní charitou s podpisy a razítkem 
charity. Údaje na průkazu koledníka musí 
souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, 
který si dárce může taktéž vyžádat.

Kasička, do které koledníci sbírku vy-
bírají, musí být úředně zapečetěná místně 

příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo 
pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna 
také nálepka se znakem charity. „Pokud vám však koledníci na požádání 
nepředloží svůj průkaz nebo odmítnou ukázat úřední pečetění sbírkové 
kasičky, mohou to být podvodníci,“ upozorňují na svých webových 
stránkách zástupci charity. Zároveň dodávají, že si jejich organizace 
nečiní výhradní právo na tento lidový zvyk. „Koledovat může opravdu 
kdokoli. Nemůžeme ale pak nést odpovědnost za dary, které veřejnost 
svěří koledníkům, kteří nejsou evidovaní jako osoby pověřené vykonávat 
tříkrálovou sbírku, to znamená, že nedisponují průkazem vystaveným 
podle pravidel a nevybírají dary do úředně zapečetěné kasičky,“ varuje 
charita.

Ve Velkém Meziříčí koledníci chodili zejména během uplynu-
lého víkendu – 8. a 9. 1. 2011. Celostátně sbírka končí čtrnáctého 
ledna, v našem městě právě dnes. Zítra se pak budou rozpečeťo-
vat kasičky a počítat jejich obsah. Kolik lidé darovali, přineseme 
v příštích číslech týdeníku Velkomeziříčsko.                     Iva Horká

Zatímco v roce 2009 došlo na 
Žďársku k 332 nehodám, loni jich 
bylo o 83 víc, tedy 415. Při nich 
zemřelo celkem deset lidí, a to jak 
loni, tak i předloni. Škoda se podle 
policejních statistik v roce 2010 
vyšplhala na více než dvaadvacet 
milionů korun. Za nejčastější příči-
nu havárií byl považován nesprávný 
způsob jízdy, její rychlost, nedání 
přednosti v jízdě a mnohdy také 
alkohol v krvi řidičů.

Proto vedoucí oddělení doprav-
ního inspektorátu ve Žďáře nad 
Sázavou Jan Kostečka radí řidičům, 
jak bez karambolu dojet v zimním 
období do cíle své cesty: „Řekl 
bych, že je to velmi prosté. Hlavně 
zbytečně nespěchat a přizpůsobit 
rychlost jízdy zejména stavu vo-
zovky a povětrnostním podmínkám. 
I na silnici, která se může zdát 
suchá a dobře sjízdná, může řidič 
v zimním období narazit na úseky, 
které budou kluzké. Pomalou jízdu 
na silnici pokryté sněhem nebo jeho 
zbytky považuji za samozřejmou, 
protože takový povrch vozovky 
výrazně ovlivňuje jízdní vlastnosti 
vozidel. V kalamitních situacích 
doporučuji zvážit, zda je vůbec nut-
né s vozidlem vyjíždět a není lepší 
využít jiné možnosti dopravy.“

O dalších problémech řidičů na 
silnicích si můžete přečíst v rozho-
voru s Janem Kostečkou v dnešním 
vydání na této a páté straně.

Loni zemřelo na silnicích 
kraje Vysočina 51 lidí

Na silnicích kraje Vysočina, 
včetně vysočinského úseku dálnice 
D1, policisté v loňském roce vy-

Dopravních nehod loni přibylo
šetřovali celkem 2 363 dopravních 
nehod, při nichž bylo 51 osob usmr-
ceno, 119 osob bylo těžce zraněno 
a dalších 1 151 osob utrpělo lehká 
zranění.

Hmotná škoda na havarovaných 
vozidlech a dalším majetku dosáhla 
částky 190.963.000 korun. Ve 216 
případech policisté při vyšetřování 
nehod zjistili, že řidiči před jízdou 
požili alkoholické nápoje.

V roce 2009 se podle informací 
z Krajského ředitelství policie kraje 
Vysočina stalo na silnicích kraje 
Vysočina ve srovnání s loňským 
rokem o 797 nehod méně. Př i 
dopravních nehodách v roce 2009 
zemřelo o 16 lidí méně. O 55 osob 
více bylo těžce zraněno. „Pokud 
porovnáme nehodovost na Vysočině 
procentuálně, tak ve srovnání s ro-
kem 2009 loni počet nehod narostl 
o 51 procent, počet úmrtí se zvýšil 
o 46 procent. O 32 procent poklesl 
počet těžce zraněných, o 35 procent 
se zvýšila hmotná škola a o sedm 
procent poklesl počet řidičů, kteří 
loni havarovali pod vlivem alkoho-
lu,“ uvedla policejní tisková mluvčí 
Dana Čírtková.

Podle jejích slov začátkem roku 
2009 vstoupila v platnost novela 
zákona o silničním provozu, která 
uzákonila povinnost přivolat poli-
cisty pouze k dopravním nehodám, 
kde způsobená škoda převyšuje sto 
tisíc korun, nebo v případě, když 
dojde ke zranění osob. „Proto mů-
žeme považovat statistické srovnání 
vývoje nehodovosti v roce 2009 
a 2010 za velice objektivní,“ dodala 
Čírtková.                        Iva Horká

Nejvíce havárií je způsobeno 
špatným řízením

Rozhovor s npor. Mgr. Janem Kostečkou, vedoucím oddělení Doprav-
ního inspektorátu ve Žďáře nad Sázavou.

Kolik dopravních nehod se stalo na Žďársku za poslední měsíc 
roku 2010?

Hlídky dopravních policistů vyjely celkem k 29 dopravním nehodám. 
Dále jsme ještě šetřili 28 nehod bez zranění a se škodou do 100.000 korun, 
které účastníci nebyli povinni policii oznámit. Podíleli jsme se i na zajiš-
tění míst havárií a dopravních nehod, které účastníci nechtěli a nemuseli 
oznámit policii, ale účast hlídky policie byla nezbytná z hlediska zajištění 
bezpečnosti a plynulosti provozu v místě nehody. Tyto „asistence“ nejsou 
statisticky sledovány.

Jak vážná zranění byla účastníkům vlivem nehod způsobena?
Při nehodách bylo 11 osob lehce zraněno, což je v porovnání s rokem 

2009 o 14 zraněných méně. K vážné dopravní nehodě s těžkým zraně-
ním došlo 4. prosince 2010 na silnici 1. třídy číslo 19 u obce Mělkovice. 
Zraněný později na následky poranění v nemocnici zemřel.

Můžete říci, kolik nehod způsobili řidiči, jejichž jednání bylo 
ovlivněno požitím alkoholu před jízdou?

Za měsíc prosinec byly šetřeny dvě nehody, kdy u řidiče byla dechovou 
zkouškou odhalena přítomnost alkoholu v dechu.    (Pokračování na str. 5.)

I v letošním roce můžete na-
vrhnout své tipy do ankety Zlatá 
jeřabina – Cena kraje Vysočina 
za kulturní počin roku 2010 v ka-
tegoriích Kulturní aktivita a Péče 
o kulturní dědictví.

Nominace kulturních počinů 
roku 2010 je možné podat do 
28. ledna 2011. Návrhy 
kulturních akcí a př í-
kladných obnov kultur-
ních památek můžete 
zasílat prostřednictvím 
nominačního formuláře, který 
je umístěn na stránkách kraje 
Vysočina www.kr-vysocina.cz – 
v sekci kultura a památky. Dále 
máte možnost zasílat své nominace 
písemně na adresu Krajský úřad 
kraje Vysočina, odbor kultury, 
památkové péče a cestovního ru-
chu, Žižkova 57, 587 33 Jihla-
va s označením „Zlatá jeřabina 
2010“ nebo elektronicky na adresu: 
zlatajerabina@kr-vysocina.cz.

Nominovány mohou být počiny 
uskutečněné v roce 2010 na území 
kraje Vysočina jako jsou např. 

zajímavé koncerty, festivaly, diva-
delní přehlídky, muzejní expozice, 
výstavy, ediční počiny nebo pří-
kladné obnovy památek v regionu 
Vysočina. Anketou a především 
prezentací jednotlivých kulturních 
počinů bychom rádi poukázali na 
aktivity a odhodlání organizátorů 

a vlastníků památek, kte-
ří přes nelehkou fi nanční 
situaci, jež se odrážela 
v různých dotačních pro-
gramech v oblasti kultu-

ry, věnovali nemalé úsilí k realizaci 
kulturních akcí pro veřejnost nebo 
přispěli k zachování kulturního 
dědictví v kraji. Z došlých nominací 
bude následně odbornou pracovní 
skupinou pro výběr nominací do 
ankety Zlatá jeřabina vybráno 30 
počinů do kategorie Kulturní akti-
vita a 30 do kategorie Péče o kultur-
ní dědictví. Těchto 60 počinů bude 
v měsíci březnu bojovat o hlasy 
svých příznivců z řad veřejnosti ve 
vyhlášené anketě.

Iveta Doležalová,
KrÚ kraje Vysočina

Zatmění Slunce
bylo vidět i v Meziříčí

Částečné zatmění Slunce mohli pozorovat i lidé na Velkomeziříčsku. 
Proběhlo v úterý 4. ledna v dopoledních hodinách, kdy Měsíc zakryl 
přibližně 79 procent průměru slunečního kotouče. Zhruba uprostřed 
České republiky se měsíční disk dotkl slunečního pár minut po 8. ho-
dině, maximální fáze zatmění nastala v 9.25 a celý úkaz skončil chvíli 
před 11. hodinou. Astronomický jev zájemci mohli pozorovat díky dobré 
viditelnosti hlavně na jižní Moravě, na Šumavě a zčásti i na Vysočině. 
Jinde podmínky pro sledování nebyly tak příznivé.

Poslední částečné zatmění Slunce bylo v ČR k vidění 1. srpna 2008 
a předtím 3. října 2005. Příležitost k pozorování tohoto zajímavého jevu 
tedy není tak častá. Na další, tentokrát mimořádné úplné zatmění Slun-
ce, se mohou těšit lidé v listopadu 2012. Pozorovatelné však bude pouze 
v Austrálii. V České republice bude letos vidět ještě zatmění Měsíce, a to 
hned dvakrát – podle astronomů bude velkolepé úplné zatmění Měsíce 
15. června 2011.

Druhé zatmění Měsíce bude vidět až v prosinci 2011, které bude v ČR 
pozorovatelné jen ve své závěrečné částečné a polostínové fázi.

Martina Strnadová

Zatmění Slunce je astronomický jev, který nastane, když Měsíc 
vstoupí mezi Zemi a Slunce, takže jej částečně nebo zcela zakryje. 
Taková situace může nastat jen, pokud je Měsíc v novu.

Místy bylo zatmění Slunce nad Velkým Meziříčím vidět dobře, chvílemi jej 
ale zakrývala oblačnost.                                   Foto: Martina Strnadová

Anketa Zlatá jeřabina

Tříkrálová sbírka
končí dnes

Velkomeziříčský starosta Radovan Necid s poslankyní Parlamentu Janou Fischerovou diskutovali také nad 
poslední etapou obchvatu. Ten si politička mohla prohlédnout v plánu na stole.       Foto: Martina Strnadová
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Odhalení
Zrovna včera jsme slavili svátek Tří králů, který v obnovené liturgii 

nese název Slavnost zjevení Páně. Tento den nám připomíná sebesdělení 
či sebezjevení Boha lidstvu v osobě Ježíše Krista. Hvězda oznamovala 
narození nového krále, kterému se přišli poklonit mudrci, jako zástupci 
nevěřících národů. Tři dary: zlato, kadidlo a myrha vyjadřovaly pravdu 
o nově narozeném dítěti: Od východu přišli do Betléma mudrci, aby se 
poklonili Pánu; otevřeli své pokladnice a obětovali mu vzácné dary: zlato 
velikému Králi, kadidlo pravému Bohu a myrhu k jeho pohřbu.

Ale když tak člověk čte u sv. Matouše o těch událostech, tak si dříve nebo 
později všimne, že ještě jedna pravda byla zjevena nebo spíše odhalena. A to 
charakter krále Heroda. V jeho životě se objevil problém – údajný nový král. 
Strach a závist ho vedli, jak píše evangelista, k vraždění nevinných dětí.

Mnoho z nás v problematických situacích také reaguje nekontrolovaně. 
Chováme se neobvykle, dokonce tak, že se sami následně divíme, co jsme 
to udělali. Sami sebe odhalujeme. Jenomže velmi často to nejsou skutečné 
problémy. A když jsou, tak místo klidného řešení se objevuje ukvapené 
jednání. A k tomu nám schází trpělivost a důvěra.

P. Lukasz Szendzielorz

Plán bohoslužeb od 12. 1. do 16. 1. 2011
Středa 12. 1.
 7.00 mše sv. za Jiřího Hradu o. L. Sz.
17.00 Oslavice mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 13. 1.
 7.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
17.00 pouť nového Jeruzaléma
18.00 Hrbov mše sv. o. M. P.
Pátek 14. 1.
 8.00 mše sv. za Josefa Hamra a dvoje rodiče o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za Cyrila Slabého, manželku Andělu, 
 jeho rodiče a sestry, za Ferdinanda 
 a Andělu Plachetských a jejich rodiče o. L. Sz.
Sobota 15. 1. – sobotní památka Panny Marie
 7.00 mše sv. k poctě sv. Judy Tadeáše o. L. Sz.
18.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Práškovu 
 a Zezulovu o. M. P.
 8.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Neděle 16. 1. – 2. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za spolupracovnici Radku, 
 za požehnání a Boží pomoc pro celou její rodinu o. M. P.
 9.00 mše sv. za rodiče Anežku a Ludvíka Šitkovi, 
 bratra Petra, rodiče Marii a Stanislava Kosourovi 
 a duše v očistci o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi za živou a zemřelou 
 rodinu Oulehlovu a Boučkovu o. L. Sz.
18.00 mše sv. za rodinu Pospíšilovu, Lavických 
 a Musilovu o. L. Sz.

Farní oznámení
Ve středu ve 13.50 a v 18.00 bude náboženství pro mládež. Ve čtvrtek 
v 17.00 v našem kostele bude pout’ Nového Jeruzaléma, celebruje biskup 
Mons. Vojtěch Cikrle. Autobus jede z Vídně v 16.35 hodin, z Mostišť 
v 16.40 a z Laviček – rozcestí také v 16.40 hodin. V pátek od 14 do 16.30 
bude adorace nejsvětější svátosti a od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke 
svátosti smíření a pokání. V sobotu v 8.00 bude setkání ministrantů. 
V sobotu v 19.30 bude II. příprava na manželství. Ve dnech 11.–12. 7. 2011 
organizujeme poutní zájezd do Mariazell. Cena 1.400 Kč dospělí a 700 Kč 
děti a mládež. Přihlášky do 31. 1. 2011. Další informace najdete ve vývěsce. 
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře. Děkuji mládeži za 
přípravu živého betléma. Dne 29. 1. 2011 v KD Vídeň proběhne křesťanský 
ples. Hrát budou Muzikanti Ladislava Prudíka. Předprodej vstupenek se 
uskuteční od 17. 1. 2011 v prodejně Květiny – Verunka na Novosadech.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 14. 1.
15.00 Horní Bory pohřeb Josefa Smejkala ze Skleného o. M. P.
17.30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti.
18.00 mše sv. za rodiče Homolovy, Holoubkovy 
 a Brodských o. M. P.
Neděle 16. 1. – 2. neděle v mezidobí
 9.45 Horní Bory mše sv. za Pavla Prokopa, 
 rodinu Prokopovu a Hladíkovu o. M. P.

Českobratrská 
církev evangelická

12. 1.: 15.30 hodin – děti
16. 1.: 9 hodin – ekumenické boho-
služby s vysluhováním večeře Páně 
(host: M. Čapka), 14 hod – biblická 
hodina (Jabloňov)
17. 1.: 17 hodin – biblická hodina 
(Hrbov).
Zveme k účasti na bohoslužbách 
a dalších setkáních. Pokud není uve-
deno jinak, konají se v Husově domě 
(Velké Meziříčí, U Světlé 24). Více: 
www.velke-mezirici.evangnet.cz     -PJ-

Bítešáci vkročili do nového roku 
2011 se zpěvem a hudbou. Se sta-
rým rokem se rozloučili v kostele 
sv. Jana Křtitele koncertem souboru 
Bítešan, nový rok přivítali další 
neděli, 2. ledna, opět v bítešském 
kostele. Tentokrát ho zaplnilo do 
posledního místečka vystoupení 
pěveckého sboru Bítešská Schola.

Sbor vznikl před patnácti lety 
původně jako chrámové těleso. 
Později rozšiřoval svůj okruh půso-
bení i mimo kostel a Velkou Bíteš, 
neboť se jeho vystoupení stávala 
stále známější a oblíbenější. Jeho 
sbormistrem se stal od loňského 
podzimu Rudolf Drozd, učitel 
bítešské základní umělecké školy, 
který současně studuje dirigentství 
na Janáčkově akademii muzických 
umění. Poslední tři roky si sbor 
vychovává svůj „dorost“, Scholič-
ku. Soubor dětí vystoupil v úvodu 
koncertu. Přesto, že pro diváky, 

sedící ve druhé polovině kostela, 
byly viditelné pouze jejich pletené 
čepičky a kulichy, slyšet byli malí 
zpěváci dokonale. Zpívali s chutí, 
čistě a přirozeně. Doprovázela je 
kytara jejich vedoucího Jana Bry-
ma, fl étnička a rytmické nástroje. 
Po zdařilém úvodu nastoupili do-
spělí. V programu zazněly ozvěny 
nedávného Adventu a vánoc, koledy 
české, slovenské i zahraniční. Jed-
notlivé bloky písní vtipně spojoval 
slovem Ladislav Koubek a písně 
spojovaly zase sbor s vděčným 
publikem. V závěru koncertu pak 
vystoupili společně dospělí i se 
Scholičkou, potlesk nebral kon-
ce. Poslední přídavek Narodil se 
Kristus Pán… zpívali pak všichni 
přítomní.  V úterý 4. ledna vystou-
pili v kulturním domě na koncertu, 
organizovaném Bítešským hudeb-
ním půlkruhem, manželé Marti-
na a Jan Schulmeisterovi (klavír 

a housle) a violoncellista Kamil 
Žvak. Uměnímilovní občané Bíte-
še se pak dále těšili také z minulé 
neděle 9. ledna, kdy opět v kostele 
vystoupila s Tříkrálovým varhan-

V Bíteši začínají nový rok zpěvem a hudbou

Už od konce listopadu prostoupily celý Ostrůvek Vánoce. Nejprve se tu 
objevily tradiční postavy adventu, za které se děti na programech přestro-
jily. Na improvizované adventní módní přehlídce byl k vidění Ambrož, 
Barborky, Mikuláš i Lucie. Jejich fi gurkami ozdobila každá třída i svůj 
adventní kalendář, který jim až do Štědrého dne bude postupně odkrývat 
jednu vánoční pohádku.

Devatero druhů pokrmů, které si naši předkové připravovali na štěd-
rovečerní stůl, představili lektorky z Ostrůvku rovněž návštěvníkům tra-
diční vánoční výstavy v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí, kterou pořádá 
Český svaz žen. Prostřený stůl s pokrmy byl doplněn o nástěnku s popisy 
jídel a tradicemi, které byly spjaté s vánočním obdobím. V ostrůvecké 
rukodělné dílně si zájemci mohli vyrobit zajímavé vánoční přáníčko nebo 
vánoční ozdobu ze slámy.

Staročeské vánoce dětem přibližujeme i na vánočních programech. 
Povídáme si o betlémech, ochutnáme tradiční jídla nebo společně s pas-
týři prostřednictvím jedné známé koledy prožíváme betlémský příběh 
a putujeme s dárkem k jesličkám.

Kromě výletů do časů našich předků se s dětmi občas také vydáme do 
světa, abychom poznali, jak slaví Vánoce děti z Afriky, Jižní Ameriky či 
Tichomoří. Z každého programu si účastníci odnáší drobné výrobky, aby 
nezapomněli, že Vánoce by neměly být jen časem shonu a nakupování, 
ale také, jak se skrývá v názvech našich vánočních programů, časem 
rozjímání.

Chceme všem ukázat, že Vánoce se mohou stát pojítkem mezi námi 
a našimi předky a že nám mohou pomoci pochopit alespoň část jejich 
moudrosti. A pokud se podíváme i do světa, možná nám cizokrajné vá-
noční zvyky připomenou, jak důležité jsou snahy o uchování tradičních 
kultur, které jen velmi slabě odolávají tlaku nadnárodních společností.

Text a foto: Mgr. Jana Audy

Kdo? Markrabě moravský a bra-
niborský, zvolený král římský – 
Jošt Lucemburský. Narodil se na 
podzim roku 1351. Jeho otcem byl 
mladší bratr Karla IV. Jan Jindřich. 
Král Václav IV. a jeho bratr Zik-
mund byli tedy jeho bratranci. Sám 
měl ještě dva mladší bratry, z nich 
známější je Prokop. Po otcově smrti 
roku 1375 se ujal vlády na Moravě, 
o kterou se ale dělil se svým bratrem 
Prokopem. Z jejich sporů vznikaly 
četné šarvátky, známé jako války 
mezi markrabaty. Jošt byl velice 
vzdělaný a velký milovník knih, 
protože však byl také lakomý, prý 
si je raději vypůjčoval, než kupoval. 
V době sporů mezi jeho bratranci 
Václavem a Zikmundem se střídavě 
přikláněl k jednomu i druhému, aby 

z toho pro sebe vyzískal nová úze-
mí. Úspěšně si vedl i v mezinárodní 
politice, dokonce byl 1. října 1410 
zvolen římským králem. Přestože 
jeho protikandidátem byl Zikmund, 
hlas mu dal i Václav. Korunovace 
se však Jošt už nedožil, protože 18. 
ledna 1411 na brněnském Špilberku 
zemřel. Snad byl otráven. Zemřel 
bezdětný, takže byl posledním 
moravským markrabím z rodu 
Lucemburků. Po jeho smrti byl 
správou Moravy pověřen Lacek 
z Kravař jako moravský zem-
ský hejtman. Byl to tentýž Lacek 
z Kravař, který Meziříčí roku 1408 
udělil plná městská práva. V roce 
1409 tuto listinu potvrdil také Jošt 
Lucemburský.

-ripp-

Zemřel před 600 lety

Vánoční atmosféra na Ostrůvku

ním koncertem Petra Kulajová.
Není to hezký začátek nového 

roku? Co se kultury ve Velké Bíteši 
týče, určitě je.    Zora Krupičková

Foto: Otto Hasoň

Apoštolská
církev

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

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

Kontakt: Mgr. Franti-
šek Kameník, e-mail: 

kamenikf@centrum.cz, mob. 
739 600 015

Českobratrská církev evangelická ve Velkém 
Meziříčí zve na
VEČER S HOSTEM
tentokrát s fi lozofem, překladatelem, signatá-
řem Charty 77, bývalým ministrem školství, 
politikem a prezidentským kandidátem
Janem SOKOLEM
na téma: Etika a život
čtvrtek 20. ledna v 18 hodin, Husův dům, 
U Světlé 24                 Foto: www.wikipedie.cz

Svět prý podobá se městu s okrouhlými 
hradbami, ulicemi a rynky. Lidé do něj vstu-
pují Branou života, bloudí cestami a touží 
dojít na náměstí s hradem Moudrosti. Je 
to jeden velký mumraj. A pro tu tlačenici 
a ruch každý z nás úplně mine nejednoho 
člověka. Chodí-li však někdo alespoň chvíli 
stejnými stezkami jako my, je to jiné a je to 
v našich rukou. Můžeme ho léta míjet bez 
povšimnutí.

Nebo se po čase na něj letmo usmějeme. 
Možná popřejeme pěkný den. Ale lze se dát 
i do řeči.

Je to riskantní, neboť se k nám mohou 
přitovaryšit Všudybud a Mámení. Ale co 
když ten druhý není žádný Všezvěd ani 
Mámil? Lze vyjít stejnou nohou a sladit krok. 
Jít po boku bok velmi velmi dlouho, čas od 
času, anebo jen chvíli. Je-li společná cesta 
důležitější než cíl a našlapujeme-li zlehka, 
dojdeme společně hradu Štěstí.

I já měla to štěstí být souputníkem pana 
ing. Oldřicha Inochovského. Z dob působe-
ní ve zdejším muzeu nám zůstala zdvořilá 
oslovení provázená vždy společenským 
vykáním. Později jsme se potkávali v měst-
ské knihovně. Zašel jen tak na slovíčko. Mluvívali jsme o rozmachu 
svých křídel a uměli ocenit nápady toho druhého. Často se v duchu zde 
zmiňovaného díla hovořilo o „namáhání do přetržení“, o „pachtění, co 
chleba sotva obhájí.“ A právě Olda lépe než jiní znal prostou Komenského 
pravdu, že „sladké s hořkým se mísí.“ Je obdivuhodné, jak vzdoroval 
neduhům tělesným silou a bohatstvím ducha. Naše jen zdánlivě neuctivé 

Labyrint světa a ráj srdce Oldřicha Inochovského
a hubaté poznámky byly velmi vzácným 
kořením těchto setkání. Právě toto vzájemné 
laskavé popichování a drsná sebeironie mi 
velmi chybí.

Zrovna tak těžké je představit si, že se 
nebude několikrát týdně v internetové 
studovně proplétat virtuálním bludištěm 
v honbě za notovými záznamy, že do žádné 
další regionální publikace nevytvoří nové 
perokresby, že nerozzáří se svou Genezí 
naše sváteční chvíle do nejvyššího lesku, že 
nepřijme pozvání k osobnímu a osobitému 
účinkování v chystaných pořadech, že tady 
neuspořádá čtvrtou výstavu svých děl.

Tu poslední uvedl pro téměř 300 obdivova-
telů „pérovek“ nesmírně příjemným vystou-
pením během nočních prohlídek v polovici 
listopadu roku 2010. A jen o dvě léta dříve, 
při dernisáži Tajemného světa netradičních 
koláží, jsme se domluvili na experimentu, 
při kterém se dal všanc přítomným hostům. 
Každý ho jedním jediným slovem charak-
terizoval. Jak byl tedy vnímán těmi, kdož 
se s ním také potkávali v labyrintu života? 
Oldřich Inochovský – člověk kamarádský, 
úžasný, neuvěřitelný, obětavý, roztržitý, 

zodpovědný, odolný, zvláštní, bohorovný, složitý, zádumčivý, dobrotivý, 
nevyzpytatelný, tajemný a tichý. Tento poutník vyslyšel loni ve dnech 
nejsvátečnějších hlas: „Navrať se, odkuds vyšel, do domu srdce svého, 
a zavři po sobě dveře!“ Dovolte mi prosím ryze soukromý vzkaz: „To jste 
si tedy mohl odpustit, pane kolego!“                                Ivana Vaňková

Foto: archiv týdeníku Velkomeziříčsko
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Ceník soukromé inzerce
v týdeníku Velkomeziříčsko
Jedno vydání soukromého řádkového inzerátu do rubriky »Prodám – 
koupím – vyměním« je za cenu 25 Kč, s rámečkem 35 Kč, s fotografi í 
45 Kč. K inzerátům pod značkou je navíc připočítán manipulační 
poplatek 20 Kč. Do rubriky daruji bereme inzeráty zdarma.
Příspěvky do rubrik »Blahopřání – vzpomínka – poděkování« jsou 
za cenu 100 Kč bez fotografi e a 150 Kč s fotografi í.

Platba
Požadujeme platbu předem nejlépe v hotovosti, převodem, složenkou.
Číslo účtu: Česká spořitelna, 1621489309/0800, variabilní symbol 
– 4649.

Využijte sběrny inzerce
Zájemci z Velké Bíteše a okolí, kteří chtějí inzerovat v týdeníku 
Velkomeziříčsko, mají možnost podávat inzerci do našich novin v In-
formačním centru (IC) na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši, 
tel. 566 532 025, 566 532 342; e-mail: ic@vbites.cz. Pro inzerenty 
z Měřína je sběrna inzerce v papírnictví na měřínském náměstí. 
Pro Křižanovské je sběrna inzerce v novinovém stánku na Benešově 
náměstí v Křižanově, u autobusové zastávky. V Tasově lze podávat 
inzerci v prodejně smíšeného zboží u Jaroslavy Böhmové.    -red-

ČESKÁ DAŇOVÁ SPRÁVA UPOZORŇUJE

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

Požadujeme:
* SOU/SŠ technického zaměření * manuální zručnost, 
přesnost * praxe v oboru vítána * zkušenosti s problematikou 
zpracování plastů vítány * schopnost týmové spolupráce

Náplň práce:
* upevňování forem * seřizování vstřikovacích lisů a manipulátorů 
* spouštění výroby konkrétního výrobku * dohled na 
kvalitativní parametry * optimalizace výrobního procesu

Nabízíme:
* platové podmínky v závislosti na výsledcích * 1,5 násobek 
mzdy ročně navíc, podíl na ekonomických výsledcích firmy * 
6 týdnů dovolené * příspěvek na dopravu, příspěvek na stravování 
* další zam. výhody (masáže, posilovna, kult. a sport. akce apod.)

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku doplněnou 
životopisem na adrese:

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ
V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU

Střední škola řemesel a služeb
Velké Meziříčí, Hornoměstská 35

nabízí pro školní rok 2011/2012 tříleté obory vzdělání:
Mechanik opravář motorových vozi-
del * Opravář zemědělských strojů 
* Kuchař – číšník * Provoz služeb 
* Obráběč kovů * Strojní mechanik 
* Elektrikář * Zemědělec – farmář 
* Pekař * Řezník – uzenář * Zedník 
* Elektromechanik pro zařízení a pří-

stroje * Krejčí
a dále možnost nástavbového studia – denní i dálkovou 

formou
pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání

Podnikání
Možnost ubytování a stravování ve vlastních prostorách školy.

Tel.: 566 523 241, e-mail: skola@ssrsvm.cz, www.ssrsvm.cz

Den otevřených dveří
19. ledna 2011.

Krátce před vánočními svátky, ve 
středu 22. 12. 2010, proběhlo v Zá-
kladní škole v Mostištích přátelské 
setkání bývalých i současných za-
městnanců a pozvaných hostů u pří-
ležitosti 120. výročí založení školy.

Celou akci, která se nesla v duchu 
nadcházejících svátků, zahájila 
ředitelka Mgr. Jitka Hublová. Od 
ní si převzal slovo starosta Velké-
ho Meziříčí ing. Radovan Necid. 
Oba kladně zhodnotili dosavadní 
činnost, klima a prostředí školy. 
Poté předvedli místní žáci své vy-
stoupení. Básničky, pohádky, tanec 
a písničky vystřídala videoprojekce 

Základní škola v Mostištích oslavila 120. výročí
sestavená z různých ukázek běžné-
ho školního života. Všichni hosté 
si také mohli prohlédnout prostory 
celé budovy. Obdivovali přede-
vším moderní a kvalitní vybavení 
učeben. Setkání bylo zakončeno 
přátelským posezením a besedou 
s místními pamětníky. Naše po-
děkováni si zaslouží všichni žáci, 
kteří pilně nacvičovali svoje vy-
stoupení, rodiče, jejichž spolupráce 
se školou je na velmi dobré úrovni 
a v neposlední řadě i hosté, kteří si 
našli v předvánočním čase chvíli na 
příjemné setkání a zavzpomínání.

Text a foto: Pedagogický sbor
ZŠ v Mostištích

Dne 1. 1. 2011 nabyl účinnosti zák. č. 280/2009 
Sb., daňový řád (dále jen DŘ), který nahrazuje dosud 
aplikovanou procesní normu pro daňové řízení, tj. 
zák. č. 337/1992 Sb. zákon o správě daní a poplatků, 
ve znění pozdějších předpisů. Daňový řád mimo jiné 
v ustanovení § 250 nově stanoví povinnost daňovému 
subjektu uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně. Její 
výše je přímo zákonem stanovena v rozmezí od 500 
Kč do 300.000 Kč, bez možnosti správního uvážení. 
To prakticky znamená, že fi nanční úřad musí pokutu 
udělit i v případě, že daňové tvrzení zní na velmi malou 
částku, příp. na daňovou povinnost ve výši nula, na 
daňovou ztrátu, případně je součástí přiznání, vedle 
daně ve výši 0 Kč, také daňový bonus!

Proto opakovaně upozorňujeme, že pokud daňový 
subjekt nepodá daňové tvrzení (řádné či dodatečné viz 
§ 1 odst. 3 DŘ) v zákonem stanovené lhůtě, ačkoliv měl 
tuto povinnost, nebo jej podá po stanovené lhůtě se 
zpožděním delším než 5 pracovních dnů, je povinen 
uhradit pokutu ve výši nejméně 500 Kč, bez možnosti 
jejího prominutí. Pokuta se daňovému subjektu sděluje 
platebním výměrem, přičemž je splatná do 30 dnů ode 
dne oznámení platebního výměru.

Výše popsaná pokuta se netýká pouze daňových 
přiznání, ale v případě plátců daně z příjmů fyzických 
osob nově i vyúčtování daně, tj. vyúčtování daně ze 
závislé činnosti a vyúčtování daně z příjmů vybírané 
srážkou podle zvláštní sazby. I v těchto případech 
není podstatné, zda je vyúčtována daň v kladných 
hodnotách (tedy byla povinnost skutečného odvodu 
sražené daně), nebo je daň ve výši nula Kč, případně 
je vyúčtován pouze daňový bonus, hrazený plátcem 
z vlastních prostředků podle § 35d zákona o daních 
z příjmů.

Stejná pokuta se týká i případů pozdě podaného 
(nebo nepodaného) hlášení podle § 38d odst. 3 zákona 
o daních z příjmů v případě sražené daně z příjmů 
nerezidentům.

Pokud jde o poplatníky daně 
z příjmů právnických osob, upo-
zorňujeme na to, že výše uvedené 
sankce se vztahuje mj. i na všechna 
řádná daňová přiznání, jakož i na 
dodatečná daňová přiznání, kde 
zákonná lhůta pro jejich podání 
připadne na období po 1. 1. 2011 – 
tj. zejména:
– na řádná daňová přiznání za 

zdaňovací období trvající 12 
měsíců podaná ve lhůtách dle § 
136 DŘ,

– na řádná daňová přiznání za 
období, za která je povinnost 
podat tato přiznání, u nichž jsou 
lhůty pro jejich podání speciálně 
upraveny v § 38m zákona o dani 
z příjmů (ZDP),

– na řádná daňová přiznání za 
období, za která je povinnost 
podat tato přiznání např. při 
vstupu daňového subjektu do 
likvidace, ukončení likvidace viz 
§ 240 odst. 5 DŘ, při daňových 
řízeních vedených v souvislosti 

s insolvenčním řízením viz § 244 DŘ,
– případně na dodatečná daňová přiznání – viz § 141 

DŘ.
Upozorňujeme, že neziskovým organizacím byla 

s účinností od 1. 1. 2011 z. č. 346/2010 Sb., který byl no-
velizován ZDP v § 38m odst. 8, udělena výjimka z ust. 
§ 136 odst. 5 DŘ, tzn. že tomuto okruhu poplatníků, 
kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová po-
vinnost na dani z příjmů práv. osob k níž je registrován, 
nevzniká povinnost tuto skutečnost sdělovat správci 
daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Plátce daně z přidané hodnoty upozorňujeme, že 
termín pro podání přiznání či souhrnného hlášení 
je dle §101 a 102 zákona o dani z přidané hodnoty 
do 25 dnů po skončení zdaňovacího období; pokuta 
bude vystavena i v případě, kdy jde o uplatnění 
nadměrného odpočtu.

Poplatníci majetkových daní jsou povinni podat 
místně příslušnému správci daně přiznání:
– k dani z nemovitostí – v termínu do 31. 1.,
– k dani darovací – v termínu do 30 dnů od obdržení 

zapsané smlouvy z katastru, a to i v případě přiznání 
podaného na nulovou částku při vzniku nároku na 
osvobození (toto se týká zejména daně darovací 
u převodu bytů z bytového družstva na jeho členy,

– k dani dědické – v termínu do 30 dnů od nabytí 
právní moci usnesení o dědictví,

– k dani z převodu nemovitostí – v termínu do konce 
3. měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán 
vklad práva do katastru nemovitostí, a to i v případě 
přiznání podaného na nulovou částku při vzniku 
nároku na osvobození.
Podrobnější informace najdete mimo jiné na 

internetových stránkách české daňové správy 
http://cds.mfcr.cz/, kde v části: daně elektronicky na-
jdete i jednotlivé daňové formuláře k vyplnění.

Mgr. J. Odvářka, Finanční ředitelství Brno

Dopravní nehodovost v kraji Vysočina
Od 1. ledna do 31. prosince 2009

 Útvar Počet Úmrtí Těžké Lehké Škoda Alkohol  nehod  zranění zranění (v tis. Kč)
ÚO Pelhřimov 198 3 39 140 19.746 36
ÚO Havlíčkův Brod 362 6 33 224 29.755 64
ÚO Jihlava 258 7 27 235 23.023 44
ÚO Třebíč 309 6 31 243 21.575 47
ÚO Žďár nad Sáz. 332 10 39 205 19.141 37
DO Velký Beranov 107 3 5 55 27.743 4
Kraj – celkem 1566 35 174 1102 140.983 232

Od 1. ledna do 31. prosince 2010
 Útvar Počet Úmrtí Těžké Lehké Škoda Alkohol  nehod  zranění zranění (v tis. Kč)
ÚO Pelhřimov 295 10 19 149 22.292 35
ÚO Havlíčkův Brod 367 8 26 203 23.346 55
ÚO Jihlava 433 11 24 293 28.378 31
ÚO Třebíč 346 10 19 232 21.676 48
ÚO Žďár nad Sázavou 415 10 26 155 22.146 44
DO Velký Beranov 507 2 5 119 73.125 3
Kraj – celkem 2363 51 119 1151 190.963 216

Zdroj: PČR

Přišla o telefon 
a fi nanční hotovost
Dne 4. 1. okolo 12. hodiny vešla 

bez svolení do neuzamčeného bytu 
v domě na ulici Družstevní ve Velké 
Bíteši neznámá žena. Obyvatelku 
bytu informovala o nehodě její 
dcery a vyzvala ji, aby si s sebou 
vzala telefon a vyšší fi nanční hoto-
vost. Důvěřivá seniorka tak učinila 
a s nevítanou návštěvnicí odešla na 
náměstí, odkud měly odjet autobu-
sem do Brna. Čekání na spoj si krá-
tily v pobočce České spořitelny, kdy 
žena volně manipulovala s taškou 
seniorky a následně odešla s tím, 
že si potřebuje koupit něco k jídlu. 
Zpět se už nevrátila a podvedená 
zjistila, že jí z tašky byl odcizen 
mobilní telefon a hotovost v celkové 
hodnotě 8.000 korun.

K popisu ženy bylo zjištěno 
přibližné stáří 40–45 let, střední 
postava, bílá pleť, vlasy světlehnědé 
barvy, zvlněné, uprostřed česané na 
pěšinku. V přední části kratší ofi na, 
v zadní části délka vlasů na ramena. 
Kolem hlavy omotaná zimní šála 
šedé barvy. Oblečena do žluté zimní 
bundy s potiskem. Na nohou měla 
sportovní tepláky černé barvy, na 
boku s pruhy bílé barvy a sportovní 
bílé tenisky.

Vybráno z archivu PČR

Vzpomenete si na řidiče s re-
kordní hodnotou, který si dovolil 
usednout za volant?

U jednoho z řidičů byla rozborem 
odebraného vzorku zjištěna hladina 
2,44 g/kg alkoholu v krvi. V tomto 
případě už jde o podezření ze spá-
chání trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky. U druhého 
řidiče byla zjištěna hladina alkoholu 
0,81 g/kg.

Co bylo nejčastější příčinou 
nehod loni v prosinci?

Nejčastější příčinou vzniku do-
pravních nehod byl nesprávný 
způsob jízdy, kam můžeme zařadit 
příčiny jako nedodržení bezpečné 
vzdálenosti, nezvládnutí řízení 
vozidla nebo nevěnování se řízení 
vozidla. Podle mého názoru ne-
správný způsob jízdy úzce souvisí 
s její rychlostí, která je druhou 
nejčastější příčinou vzniku doprav-
ních nehod. Další častější příčinou 
je nedání přednosti v jízdě. Těmto 
porušením se snažíme také ve 
větší míře věnovat při dohledu nad 
bezpečností a plynulostí provozu na 
pozemních komunikacích.

A co zimní výbava motoris-
tů? Měla vliv na nehody? Měl 
některý z řidičů například letní 
pneumatiky?

Na Žďársku nemáme ve vět-
šině případů problémy s letními 
pneumatikami. Místní řidiči si 
vzhledem ke specifi ckým klimatic-
kým podmínkám regionu většinou 
pneumatiky u vozidel vymění za 
zimní. Jako skoro ve všech výše 
položených oblastech i u nás se 
však vyskytují problémy s náklad-
ními auty, zejména s kamiony. 

Tyto situace, kdy je nutno obnovit 
průjezdnost některých silnic, pak 
řešíme ve spolupráci se správci 
komunikací.

Měl byste nějakou radu pro 
řidiče, jak bez karambolu dojet 
v zimním období do cí le své 
cesty?

Rada je, řekl bych, velmi prostá. 
Hlavně zbytečně nespěchat a při-
způsobit rychlost jízdy zejména 
stavu vozovky a povětrnostním 
podmínkám. I na silnici, která se 
může zdát suchá a dobře sjízdná, 
může řidič v zimním období nara-
zit na úseky, které budou kluzké. 
Pomalou jízdu na silnici pokryté 

Nejvíce havárií je způsobeno špatným řízením
(Pokračování ze strany 3.)

sněhem nebo jeho zbytky považuji 
za samozřejmou, protože takový 
povrch vozovky výrazně ovlivňuje 
jízdní vlastnosti vozidel. V kala-
mitních situacích doporučuji zvá-
žit, zda je vůbec nutné s vozidlem 
vyjíždět a není lepší využít jiné 
možnosti dopravy.

Ještě poslední otázka. Jaké 
výše dosáhla způsobená škoda 
při nehodách?

Celková škoda dosáhla výše 
2.078.000 korun a byla téměř 
o 1.600.000 korun nižší než v loň-
ském roce.

Připr.: I. Horká
(Zdroj: Policie ČR, Vysočina)

OKÉNKO 
POLICIE  158

Cizinec zemřel 
na ubytovně 

ve Velkém Meziříčí
Policisté vyšetřují podezření ze 

spáchání vraždy, k níž došlo minu-
lou sobotu na jedné z ubytoven ve 
Velkém Meziříčí. Policie v zájmu 
prověřování důkazů a dalšího pát-
rání odmítají prozatím sdělit bližší 
informace. Potvrdili pouze to, že 
šlo o muže cizí státní příslušnosti 
ve věku osmačtyřiceti let. Jasno 
by měla do celého případu vnést 
nařízená soudní pitva.

Další podrobnosti k případu byly 
uvolněny na tiskové konferenci po 
uzávěrce našeho týdeníku. Proto při-
neseme více v příštích číslech.   -ivh-



■ Škodu Felicii r. v. 1995. El. 
Varhany Casio CTK 531. Míchačku 
na 2 kolečka. Cirkulu domácí vý-
roby s kolébkou, motor 4 kW. Tel.: 
731 252 298.
■ Učebnice pro střední školu, 
Mat., podvojné účetnictví, eko-
nomika, ČJ, vhodné pro studenty 
denní i dálkové, + výpočty apod. 
Tel.: 732 846 836 (Měřín).
Koupím
■ Staré zbraně, metály, řády, 
vyznamenání, mince a bankovky. 
Tel.: 723 531 063.
■ Koupím a dobře zaplatím 
věci po německé armádě. Košile, 
čepice, blůzy, šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno, helmy, 
nože vysouvací, bajonety, dýky, 
pilotní boty a kombinézy, kukly, 
dále staré zbraně i vraky a dýky – 
vyznamenání a staré mince. Děkuji 
za zavolání kdykoliv, platba hotově, 
Vladimír Kubát, Družstevní 41, 
VM. Tel.: 723 531 063.
■ Stará řezbářská a truhlář-
ská dláta, sekeru teslici. Tel.: 
732 406 751.

Nemovitosti
■ Prodám byt ve Velkém Meziří-
čí 3+1, OV, balkon, možnost koupě 
i garáže. Udržovaný, RK nevolat. 
Tel.: 725 695 624.
■ Prodáme krásný byt 1+1 včetně 
zařízení ve Velkém Meziříčí. Byt 
je po celkové rekonstrukci. Volejte 
prosím po 18. hodině, o víkendu 
kdykoliv. Tel.: 774 595 902.

■ Prodám byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí, ul. Bezručova, OV. RK 
nevolat. Tel.: 775 232 180 Kč.

■ Prodám byt 3+1 po celkové 
rekonstrukci ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 604 691 775.
Pronájem
■ Pronajmu garáž ve Velkém 
Meziříčí za gymnáziem pod tratí. 
Tel.: 725 760 110.
■ Pronajmu ihned cihlový byt 3+1 
na ul. Krškova. Tel.: 776 665 551.
■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě. Tel.: 604 419 483.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Vel-
kém Meziříčí, ulice Kolmá. Tel.: 
737 868 879.
■ Pronajmu garáž Na Výsluní ve 
Velkém Meziříčí. Cena dohodou. 
Tel.: 725 647 169.
■ Pronajmu byt 2+1 (50 m2) ve 
Velkém Meziříčí. Cena nájmu 6 tis. 
+ inkaso. Volný od 1. 2. 2011. Tel.: 
776 344 454.
■ Pronajmu garáž na ulici Záviš-
kova. Tel.: 776 343 319.

Číslo 2 12. ledna 2011 strana 6

Velkomeziříčsko v pdf. Více na tel.: 566 782 009;
e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz; www.velkomeziricsko.cz

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

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

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

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

Zdravé hubnutí se STOBEM 
od 1. února 2011

ve Velkém Meziříčí.
Bližší informace: 

605 010 666.
ekstop@seznam.cz

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

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

JAZYKOVÉ KURZY
anglického a německého jazyka

Kontakt:Kontakt: p. Procházková, Mlýnská 1185/6, Velké Meziříčí
tel.: +420 602 325 108

Od února 2011 otevíráme 3–6 měsíční kurzy pro začátečníky,
pokročilé a konverzační „Pojďte se s námi rozmluvit“.

Více informací vč. rozpisů výuky zašlu na vyžádání.
V jednom kurzu max. 6 účastníků.

Příjem předběžných přihlášek do 4. února 2011
na emailové adrese eco-prochazkova@seznam.cz

V přihlášce prosím uveďte: jméno+příjmení, název kurzu a telefonní kontakt.

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

nabízí k pronájmům 
následující prostory:

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

Velká učebna
2. patro, kapacita max. 30 osob.

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

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

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

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

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

K prostorám nabízíme tyto služby:
catering dle požadavku 
zákazníka (coffee break, 
obědy, rauty atd.)
Ozvučení, osvětlení, 
dataprojekce. Připojení 
na internet. Akce na 
klíč (kulturní program 
apod.). Propagace (vý-
lep plakátů , týdeník 
Velkomeziříčsko).

Informace:
Miloslav Čech, tel . 
566 782 005,
pronajem@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz               -prog-

Esoterický obchod Larimar

Tel.: 603 184 919

DRAŽBA rodinného domu 
čp. 43, 3 + 1, v obci Dobrá Voda 
u Křižanova. Vyvolávací cena 
250.000 Kč. Tel.: 777 028 938.

Prodám
■ Ford Focus combi, GHIA, po 
výměně rozvodů a oleje, 1.8 TDCi, 
85 kW, r. v. 2002, klima, 4 airbagy, 
litá kola, zimní pneu, el. okna a zr-
cátka. Parkovací asistent, servisová-
no a garážováno. Cena 95 000 Kč. 
Při rychlém jednání sleva. Tel.: 
777 321 877.
■ Štěně pejska jorkšíra, nar. 
21. 11. 2010. Matka bez PP 2,5 kg, 
otec s PP 2,5 kg, je sám z jednoho 
vrhu, velmi čilý, aktivní, silný jedi-
nec. Odčervený a očkovaný. Možno 
vidět po předchozí domluvě na tel.: 
605 086 068.
■ Renault Espace 2.0, benzin, r. v. 
12/1998, barva stříbrná metalíza, 
7 míst, klimatizace, ABS, airbag, 
střešní nosič, sada hliníkových 
letních kol, autorádio, nové STK 
12/2012, nový výfuk. Cena doho-
dou. Tel.: 773 276 099, 773 036 331.
■ Dvoukolovou káru za traktor, 
kabinu na Zetor 25 A, malo-
traktor domácí výroby. Cena do-
hodou – levně. Tel.: 775 920 530, 
732 663 069.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní, 
dále sadbové brambory odrůdy 
Belana, Adéla, Marabel. Volej-
te nejlépe po 17. hodině na tel.: 
566 544 576, 607 299 168.
■ Prase doma krmené bez směsi. 
Tel.: 566 520 077, 731 261 448.
■ Pšenici 380 Kč /q, ječmen 
360 Kč/q. Tel.: 777 882 467.
■ Ford Escort combi 1.7, r. v. 
1995, v pojízdném stavu, červe-
ná metalíza, STK 4/2011, cena 
7.000 Kč, dohoda možná. Tel.: 
733 530 356.
■ Hezký kabátek XXL, přes prsa 
2×52, boky 2×56, odepínací kože-
šina na límci, kožešina u rukávů, 
černobílá kostka, nenošený. Cena 
650 Kč. Tel.: 724 689 403.

■ Ky-
vadlové 
hodiny, 
nástěn-
né ,  hez-
ké, výška 
9 0  c m , 
Quartz. 
Hodí se do 
bytu i na 
chalupu. 
Ruční prá-
ce ,  cena 
3.000 Kč.
Tel.: 
732 406 751.
■ Renault Thalia 1,4 i, 55 kW, 
r. v. 2001, najeto 146 000 km, 
stříbrná metalíza, 2× airbag, el. 
ovládání oken a zrcátek, litá kola, 
nové zimní pneu, autorádio, centrál 
na DO, posilovač řízení, zámek 
řadicí páky, po výměně oleje, udr-
žovaný a garážovaný vůz. Eko daň 
zaplacená. Cena 55.000 Kč. Tel.: 
777 321 877.
■ Stolek na počítač. Cena doho-
dou. Tel.: 777 172 814.

Tel.: 603 224 909.

Marcela Pololáníková
nabízí své služby všem, kteří 

chtějí zdravě zhubnout nebo se 
racionálně stravovat.

www.vyzivoveporadenstvi.ic.cz
Tel.: 608 886 643.

Wüstenrot
stavební spořitelna

poradce Pacalová M.
tel.: 777 717 632, 776 833 981 Tel : 603 224 909

(zuby nevadí). Platba v hotovosti.
Tel.: 731 898 593.

děkuje svým zákazníkům za spolupráci a důvěru 
v uplynulém roce a do nového roku přeje všem 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. U Brány – 
Komenského 2/20

■  P r o n ajmu nov ý  by t 
2+kk + 2 koupelny, mezonet 
(55 m2), Velké Meziříčí, Škol-
ní. 5.500 Kč + inkaso. Tel.: 
776 319 525.

■ Hledám podnájem bytu 1+1 ve 
Velkém Meziříčí. Volejte prosím po 
18. hodině. Tel.: 724 727 139.
Různé
■ Přepisování textů. Přepíši různé 
texty nebo knihy. Okolí Velké-
ho Meziříčí a Velké Bíteše. Tel.: 
606 156 047.
■ Nabízím celodenní hlídání 
dětí do 1 roku. Vhodné pro matky, 
které se potřebují vrátit do práce. 
Spolehlivost, vzdělání v oboru, 
práce a zkušenost s dětmi, příjem-
né domácí prostředí. Hlídání i na 
více než 8 hodin denně. V ceně 
hlídání je oběd pro dítě. Cena do-
hodou. Maximálně 2 děti. Pouze 
osobní setkání. Tel.: 737 949 428, 

e-mail: hlidanidetivm@seznam.cz
■ Nabízím ornamenty dřevoře-
zeb vhodné pro řezbáře,umělecké 
truhláře, restaurátory, kováře, ku-
tily jako inspirace pro nejrůznější 
použití. 
Formát 
A3, sada 
100 listů, 
spousta 
nápadů 
a inspira-
ce na dlou-
h á  l é t a . 
Doporu-
čuji. Více na http://hodiny-zrcadla.
cz. Tel.: 732 406 751.
■ Hledám cestující na denní dojíž-
dění autem z Velkého Meziříčí nebo 
z Měřína do zaměstnání v Jihlavě 
a zpět. Tel.: 605 424 687.
Seznámení
■ K trvalému vztahu ráda po-
znám muže nad 55 let. Nabídky do 
redakce pod zn. ŘP – vítán.

Zubní pohotovost
Sobota 15. 1. MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 
tel.: 566 690 125. Neděle 16. 1. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, tel.: 
566 567 332. Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné tele-
fonicky ověřit, zda nebyly služby prohozeny.     Zdroj: http://www.nnm.cz

Schůze SPCCH Velké Meziříčí
Výroční členská schůze se bude konat ve čtvrtek 13. 1. 2011 ve 
14.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu. Na této schůzi mohou 
členové zaplatit členské příspěvky na rok 2011 a přihlásit se na 

rekondiční pobyty.
Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH VM.
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

KINO JUPITER CLUB
LEDEN 2011

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání

Vzpomínka

Poděkování

* * *

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2011

Vlastivědná a genealogická společnost, o. s.
při Jupiter clubu – plán přednášek leden – únor 2011
Vždy v úterý ve 14.30 hodin, vestibul kina Jupiter club

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší

18. 1. přednáška Peru – Bolívie – Jižní Amerika Jaromír Bednář

25. 1. přednáška Archeologický průzkum Prof. Josef Unger, CSc.  v Tasově II.
 1. 2. přednáška Čína František Notypka
 8. 2. přednáška Genealogické prameny PhDr. Oldřich Chládek
15. 2. přednáška Indie – II. díl Ing. Miroslava Kneslová
22. 2. přednáška Kapitoly z dějin Moravy ing. Karel Hromek

Sedmdesátka už je tady, 
ať Tě život stále baví. 
Děti velké, prima žena, 
tak si pěkně užívej. 
A ten humor, kterým vládneš, 
klidně dále rozdávej.
Dne 16. ledna oslaví můj manžel 
a náš bratr 
Bohumil Starý 
z Oslavice své kulaté narozeniny. 

Všechno nejlepší mu přejí 
manželka Anna 

a bratři s rodinami. 

Očím jsi odešel, 
v srdcích jsi zůstal.
Dne 9. 1. 2011 uplynuly 3 roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustil pan 
Zdeněk Broža 
z Jabloňova. 

S láskou a vděčností vzpomínají manželka a děti s rodinami. 

Těžko je zapomenout,
když slzy v očích stojí.
Těžko je vzpomínat,
když srdce stále bolí.
Čas prý rány hojí,
je to ovšem zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání. 
Kdo ve svém srdci
pro nás tolik lásky měl,
ten s námi žije dál,
ten nezemřel.
Dne 15. ledna si připomeneme 
5. výročí úmrtí našeho milovaného 
manžela, tatínka, dědečka a pradě-
dečka, pana
Františka Nahodila.

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. 

Děkujeme za slova útěchy od všech přátel a známých, kteří se přišli 
rozloučit s naší maminkou, paní 
Marií Celou. 

Dcery Marie a Zdenka s rodinou. 

Navzdory času a prostoru ožívá 
kouzlo vzpomínek…
Kéž naše srdce schovává ne odraz, 
ale plamínek. 
Dne 17. ledna tomu bude 11 let, kdy 
nás opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan 
Jiří Holý
z Velkého Meziříčí, bytem Břez-
ské 53.
Stále vzpomínají manželka Marie, 

dcera a syn s rodinami. 

Informace Svazu diabetiků Velké Meziříčí
Poradenské dny – znáte svůj zdravotní stav?

Územní organizace svazu diabetiků po přestávce opět provádí měření gly-
kémie za 20 Kč, cholesterolu za 40 Kč, BMI a tlaku krve. Každý čtvrtek 
vždy od 15 do 16 hodin v Klubu důchodců, Komenského 6 (pečovatelská 
služba). Členství ve svazu diabetiků není podmínkou k účasti na měření. 
Dále nabízíme ke čtení dialiteraturu (Diaživot, Diastyl apod).

Srdečně zve všechny občany výbor ÚO-SD Velké Meziříčí.

Čtvrtek 18. února 2011 v 19.30 hodin
Agentura Hanzlíček

Starší majitel rybí re-
staurace v New Yorku se 
po sedmadvacetiletém 
spořádaném manžel-
ství odhodlá k první 
nevěře. Má pocit, že 
vlastně vůbec nežije. Jak sám říká: „Chtěl jsem poznat, jaký je to s cizí 
ženou. Budu mít úspěch, budu se jí líbit, vzruší mě její dotek? Tisíce 
otázek, na které bych už nikdy nedostal odpověď, kdyby se moje jmé-
no zítra objevilo v rubrice úmrtí!“ Do bytu své stařičké maminky si 
postupně pozve tři různé typy žen a dostává se s nimi do neuvěřitel-
ně komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky.
Hrají: Simona Stašová a Petr Nárožný
Úterý 8. března 2011 v 19.30 hodin
Agentura Makroconcert

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

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

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

Pátek 14. v 19.30 hodin
PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
„Sen je druhý život“ – Gérard de 
Nerval, jeden z velkých prokle-
tých básníků
Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí 
život. Jeden v realitě a druhý ve 
svých snech. Chodí za psychoana-
lytičkou, která se mu pokouší vykládat, co jeho sny znamenají. Přijde na 
určitý rituál, který mu umožňuje kdykoliv navštěvovat své sny. Z nich 
se dozvídá o svém raném dětství, o vztahu k otci a matce. Když je pak 
svojí manželkou postaven před rozhodnutí mezi realitou a snem, odchází 
defi nitivně do svého snu. Jan Švankmajer k fi lmu a jeho tématu napsal: 
„Strach ze života je jedním ze základních lidských pocitů. Náboženství, 
tvorba, láska, sex, hromadění věcí, kterému ušlechtile říkáme sběratelství 
nebo pejorativně hamounství, honění se za slávou, za penězi, za mocí, to 
všechno jsou zástupné momenty, které mají tento fatální strach přehlušit. 
Strach ze života je mnohem silnější než ze smrti, o čemž nás přesvědčují tak 
četné vraždy a sebevraždy, a to jak skutečné, tak i předváděné v televizních 
seriálech nebo na plátnech kin. Tato temná podzemní řeka protéká naším 
nitrem a ovlivňuje jak naši aktivitu bdění, tak spánek. Jestli má sen, podle 
Freuda, splňovat naše tajná i zjevná přání, pak není možné, aby někde 
v hloubce permanentně nesplňoval základní lidské přání: Přežít svůj 
život“ Režie: Jan Švankmajer. Hrají: V. Helšus, K. Issová, Z. Krönerová, 
D. Bakerová, E. Došeková. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 105 minut
Středa 19. v 19.30 hodin
THE SOCIAL NETWORK
Každá doba má své vizionáře, kteří za sebou ve stopách své geniality 
zanechají pozměněný svět – ale málokdy k tomu dojde bez boje o to, co 
se přesně událo a kdo byl přítomen okamžiku zrození změn. Ve fi lmu 
The Social Network divákům režisér David Fincher a scenárista Aaron 
Sorkin umožňují nahlédnout do okamžiků, kdy vznikal Facebook, nej-
revolučnější sociální fenomén nového století, prostřednictvím odlišných 
pohledů hyperinteligentních mladých mužů, kteří svorně tvrdí, že právě 
oni byli u toho, když Facebook vznikl. Výsledkem je drama plné tvoření 
i destrukce, drama, které se zcela záměrně vyhýbá jediné interpretaci, 
ale místo toho poukazuje na rozpory v subjektivních výkladech událos-
tí, aby tak zrcadlilo stále se měnící sociální vztahy, které jsou pro naši 
současnost charakteristické. Režie: David Fischer. Hrají: J. Eisenberg, 
R. Mara, B. Barter, D. Fitzsimons, J. Mazzello. Drama USA, původní 
znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 120 minut
Pátek 21. v 19.30 hodin
HLAVA – RUCE – SRDCE
Film o lásce bez lásky, o válce bez války a magii bez kouzel.
Rok 1914. Plukovník von Haukwitz zahyne za záhadných okolností při 
okultní seanci. Jeho snoubenka, herečka Klára Knabelová, při vyšetřování 
zjistí, že tělu byly po smrti odňaty hlava, ruce a srdce. Při hledání odpo-
vědí na tuto záhadu naráží na nejbližší plukovníkovu osobu – poručíka 
Heinricha Rotha a osud je spojí dohromady. Vojenský vyšetřovatel Karel 
Vrana se snaží Kláru přimět ke spolupráci právě proti Rothovi a okultním 
kruhům v armádních řadách. Klára odmítne, ale vyjádří Vranovi podporu 
jeho cíli najít odcizené části plukovníkova těla. Mezitím je poručík Roth 
povolán na bojiště 1. světové války a Vrana zároveň vyráží po Evropě 
hledat ostatky von Haukwitze využívané okultními skupinami. Klára se 
přesunuje na svůj rodný statek na Moravu, kde obdrží jinou část těla – 
ruku zraněného poručíka Rotha. Ten se naplněn deziluzí po válce navrací 
ke Kláře na její statek a pokouší se hledat nové cesty uspokojení vlastní 
iracionality. Režie: David Kačab. Hrají: V. Čermáková, R. Zach, M. Finger, 
I. Uhlířová, J. Schmitzer. Historický fi lm ČR. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 110 minut

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, pobočka Velké Meziříčí 
Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 777 183 388, e-mail: kopretina.
velmez@caritas.cz, www.zdar.caritas.cz 
Vzdělávací a motivační program pro ženy na 
rodičovské dovolené a rodiče pečující o děti
Přednáší Mgr. Elen Sejrková
Úterý 18. 1. 2011, 9.30–11.30 hodin
blok: Psychologie zdraví a mentální hygieny
orientace ve svých kladech a záporech, co bych ráda změnila, čeho si na 
sobě vážím, význam sebepřijetí, zdravé sebelásky, stres – osobní význam 
stresu, jak se naučit se stresem žít
Úterý 25. 1. 2011, 9.30–11.30 hodin
II. blok: Úvod do psychologie – motivace
životopis – zásady, rady a triky jak správně napsat životopis, motivační 
dopis – čeho se vyvarovat, na co nezapomenout, syndrom vyhoření
Úterý 1. 2. 2011, 9.30–11.30 hodin
III. blok: Komunikace a jednání
komunikace – důležitost neverbální komunikace, komunikace v telefonu, 
sociální percepce (vnímání) – umožňuje základní orientaci v prostředí, 
co je to asertivita – jak prosazovat vlastní názor
Úterý 8. 2. 2011, 9.30 – 11.30 hodin
IV. blok – Psychologie pracovního procesu
přijímací pohovor – průběh, možná úskalí, možné otázky u přijímacího 
pohovoru, moje schopnosti, moje image
Přednášky budou prokládány dotazníky a testy k prohloubení vědomostí na 
dané téma a k lepšímu sebepoznání. Závěrečné shrnutí – osvědčení o účas-
ti. Cena za celý kurz 200 Kč včetně hlídání dětí + 4×30 Kč jako vstupné 
do Kopretiny. Přihlašujte se co nejdříve, peníze na kurz vybíráme předem.
Více na www.zdar.charita.cz/kopretina-program/. Kontakt: Z. Dvo-
řáková, tel.: 777 183 388, e-mail: kopretina.velmez@caritas.cz

Výzva k odběru rezervovaných vstupenek na programovém oddělení 
JC, v pracovní dny 8–16 hodin, tel.: 566 782 004 (001).

Budoucí prvňáčci, vážení rodiče,
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 20 pořádá 
pro kluky a holčičky, kteří se chystají do naší školy, 
již tradiční MINIŠKOLIČKU.
Přijďte za námi 20. ledna 2011, od 15 do 16 hodin.
Co vás čeká? Seznámíte se s prostředím školy, 
zahrajete si na malé školáky a naučíte se správně 
procvičovat svoje ruce, vyzkoušíte si počítačové 

programy pro prvňáčky a práci s interaktivní tabulí, zahálet nenecháte 
ani svoji fantazii a odnesete si pěkný výrobek.
Na vaši návštěvu se těší budoucí paní učitelky 1. tříd Radka Kopecká 
a Bohdana Musilová.

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že druhé představení diva-
delní sezony 2010-2011 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O (platí 
pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 9. února 2011 od 19 hodin

Henri Meilhac - Albert Millaud - Florimond Ronger Hervé:

Autor hudby této slavné rozpustilé operetky Florimond Hervé byl zaklada-
telem tehdy zcela nového hudebního žánru operety. Hervého nejslavnější 
opereta Mam’zelle Nitouche byla napsána v roce 1883. Premiéra se konala 
26. ledna v Paris Variétés. Libreto napsali Henry Meilhac a Arthur Milhaud.
Upozornění: Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin. Prosíme 
přijďte včas!
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Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 22. ledna 2011 od 
15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

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

Město Velké Meziříčí vás srdečně zve na

který se koná v sobotu 15. ledna 2011 v Jupiter clubu.
K tanci a poslechu hrají hudební skupina M.E.Š. (velký sál)
a moderátor Hitrádia Vysočina Emanuel Míšek (výstavní síň).
Zahájení plesu ve 20 hodin.
Vstupenky s místenkou je možno zakoupit v informačním centru na měst-
ském úřadu ve Velkém Meziříčí v pracovní dny v době od 8 do 15 hodin.

Tradiční VI. farní ples – 15. ledna 2011
Centrum kultury, sportu a zájmových činností v Osové Bítýšce,
ve 20 hodin slavnostní zahájení plesu.
Jedinečná tombola, výborné občerstvení, 
každý 50. návštěvník dostane láhev mešního vína,
k tanci a poslechu hrají Muzikanti Ladislava Prudíka.
Hostem plesu bude barytonista Jakub Pustina.

Srdečně vás zveme na

Sobota 15. 1. 2011
v Pavlově. 

Dechová hudba Bojané.

Sobota 15. 1. PLES MĚSTA
 Hudba M.E.Š., moderátor Hitrádia Vysočina 
 Emanuel Míšek
Sobota 29. 1. SPORTOVNÍ PLES
 Hudba KOZÉNKA BAND
 Prodej vstupenek v Jupiter clubu 
 na program. oddělení
 tel. 566 782 004, 566 782 005
Sobota 5. 2. TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
 Hudba KOZÉNKA BAND
Sobota 12. 2. STUDENTSKÝ PLES
 Hudba KOZENKA BAND
Pátek 11. 3. PLES CHARITATIVNÍ
 Hudba F-BOX

Změna vyhrazena!

Bohatá tombola,
občerstvení zajištěno –
zabijačkové speciality.
Začátek ve 20 hodin. 

Sobota 15. 1. Tradiční VI. farní ples, Osová Bítýška, Centrum kultury, 
sportu a zájmových činností
hudba Muzikanti Ladislava Prudíka, host barytonista 
Jakub Pustina

Sobota 15. 1. II. Řeznický ples, Pavlov, hudba Bojané 
Sobota 15. 1. 9. Společenský ples, Blízkov, Obecní dům, hudba J. P. Ex-

press
Sobota 29. 1. Křesťanský ples, Vídeň, KD, hudba Muzikanti Ladislava 

Prudíka
Sobota 5. 2. Tradiční XVI. hasičský ples, Osová Bítýška, Centrum kul-

tury, sportu a zájmových činností, hudba Galání a Blíženci
Sobota 22. 1. XVI. Sousedský bál, KD Vídeň, hudba F-Box
Sobota 22. 1. Tradiční hasičský ples, Netín, hudba M.E.Š.

ZUMBA v Jupiter clubu – leden
Cvičí ing. Jiří Bánovský z Brna.
1. hodina 13. ledna 2011 18.30 – 19.30, 19.30 – 20.30
2. hodina 20. ledna 2011 18.30 – 19.30, 19.30 – 20.30
3. hodina 27. ledna 2011 18.30 – 19.30, 19.30 – 20.30
Jupiter club, velký sál. Vstup pouze pro ty, kteří mají 
zaplacené předplatné 10 a 5 lekcí. Kartou se vždy 
prokazujte při vstupu na cvičení.                     -prog-

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá

pod vedením
Hany Cejpkové

Podmínky kurzu:
kurzovné 2.200 Kč (obsahuje 16 lekcí, lekce – dvě vyučovací hodiny), 
zahájení kurzu čtvrtek 17. února 2011 
a ukončení kurzu – 16. června 2011. 
Probíhá v keramické dílně v Jupiter 
clubu – suterén. Cena zahrnuje materi-
ál – 2 balíky hrnčířské hlíny na osobu, 
výpal keramiky. Probíhá vždy ve čtvrtek 
předběžně v 16 hodin, při větším počtu 
zájemců proběhnou 2 kurzy: první od 
15 do 16.30 hodin, druhý od 17 do 18.30 
hodin.
Seznámení s různými technikami, mo-
delování a výroba dekorativní a užitkové 
keramiky, práce na hrnčířském kruhu. 
Zájemci o kurz se mohou přihlásit na tel.: 
566 782 004 – 5, programové oddělení 
Jupiter clubu. Uzávěrka přihlášek 10. února 2011. www.jupiterclub.cz

v Jupiter clubu v neděli 20. března 2011 od 19.30 hodin. Cena vstupenky 
350 Kč, rezervace a prodej od 12. ledna na program. oddělení JC, tel.: 
566 782 004 (005). Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do 28. úno-
ra jinak budou dány do volného prodeje. Změna programu vyhrazena.   -zh-

Přírodní šperky Itálie s troškou 
kulturních perel

Umění v krajině. Jak jinak nazvat hornatou severní část Itálie, kde ledo-
vec vymodeloval krajinu s rudonosnými horami, vodopády, soutěskami, 
bizardními zemními pyramidami, dotvářenou kulisou opevněných středo-
věkých hradů. Načerpat energii uměleckých díl s námi můžete 28. 1. 2011 
v 17 hodin na Středisku ekologické výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. 
Provede a umělecké skvosty nám představí přednášející Zuzana Trojano-
vá. Cestou na jih se podíváme k největšímu skalnímu mostu a zamíříme 
do národního parku Apenin, přímo do kraje sýra Parmezánu. Dalším 
uměleckým kouskem, který navštívíme, jsou carrarské mramorové lomy, 
jejichž kámen využíval i slavný Michelangelo. Na těle i na duši pohladí 
také jedinečná atmosféra toskánských městeček s teplými minerálními 
prameny.                                                                             SEV Ostrůvek

I v letošním roce pokračuje Karel 
Plíhal ve svém koncertování a jsme 
rádi, že přijal pozvání i do Velkého 
Meziříčí, kde vystoupí v pátek 
4. 3. 2011 od 20 hodin na velkém 
sále Jupiter clubu. Koncert obsahuje 
nejoblíbenější písničky Plíhalovy 
dosavadní tvorby, velká část vy-
stoupení je věnována novým písním 
z chystaného CD Vzduchoprázdni-
ny, které Plíhal (jak sám říká) – „po-
stupně venčí“. Diváci se mohou těšit 
také na nové básničky, které jsou 
již tradičně samozřejmou součástí 
každého koncertu. Po něm je možné 
zakoupit si všechna doposud vyda-
ná CD a knihu Jako Cool v plotě.

Karel Plíhal je nejcitlivějším 
a nejpoetičtějším folkařem součas-
né české scény. Už přes dvacet pět 
let chodí na jeho koncerty lidé všech 
věkových skupin, rozmanitých 
profesí i hudebních vyznání. Karel 
Plíhal každému vždy dodá to, co 
mu chybí. Uklidnění, přemítání, 
humor a hlavně svůj nezaměnitelný 
přístup. Karel Plíhal tvoří neopako-
vatelné texty plné poetiky, hledá 
a nachází zajímavé rýmy a slovní 
spojení. Poté je s lehkostí doplňuje 
příjemnými melodiemi, a tak vzni-
kají jeho písně, které spíš pohladí, 
než nakopnou. Karel Plíhal jako 

Karel Plíhal ve Velkém Meziříčí
umělec se stále vyvíjí, a to hned na 
několika úrovních. Zaprvé jako mu-
zikant – ač platí už od hlubokých let 
osmdesátých za velmi schopného 
multiinstrumentalistu, především 
co se hry na kytaru týče, stále roste 
a jeho současná aranžérsky vyna-
lézavá hra má víc než k tradičnímu 
folkovému doprovodu mnohem 
blíž k jazzovému, případně kla-
sickému pojetí. Neméně zajímavé 
je sledovat dozrávání Plíhala jako 
autora. Evidentní je jeho směřování 
k maximálnímu zjednodušení, ke 
zkratce. To lze nejlépe ilustrovat na 
vtipných „veršovánkách“, kterými 
tradičně prokládá písně.

Vstupenky na koncert jsou již 
v prodeji na programovém oddě-
lení Jupiter clubu za 190 Kč. Kon-
cert je na sezení a má tudíž divadelní 
úpravu. 
Pozor! 
Kon-
cert 
j e  n e -
vhodný 
pro děti 
do 10ti 
let.

Pavel 
Pešek

PIO SQUAD – Jihlava
Vec + Zverina – Slovensko
Rest a Fatte – Praha a Zlín
Hamis (Crimminal Team) – Jihlava
22. 4. Velké Meziříčí, Jupiter club, od 20 hodin, předprodej 200 Kč, 
na místě 250 Kč

Knihovna Dobrá Voda vás všechny zve v pátek 14. ledna v 17 hodin 
do zasedací místnosti v kulturním domě k příjemnému

paní Gerdou z Velkého Meziříčí. 
Přijďte si jen tak prohlédnout věšteckou kouli, karty, amulety, ky-

vadlo… poslechnout napínavé vyprávění.

SDH NETÍN
vás srdečně zve na

tradiční
hasičský

ples
22. ledna 2011 od 20 hodin

Hudba: M.E.Š
Doprovodný program,
půlnoční překvapení
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Mostiště v okresním přeboru 
nepoznaly porážku

V neděli 16. 1. 2011 v 16 hodin čeká 
Mostiště na ZS Velké Meziříčí po-
slední kolo základní části.

Dohrávka 4. kola
Šerkovice – Mostiště 1:5
Branky Mostišť – Vojta Krejčí 
(Toman), Syrový (Josef Svoboda), 
Vojta Krejčí (Šlapal), Syrový (No-
vák) Slavík (Novák).

8. kolo
Mostiště – Velká Bíteš 6:5 (2:1, 
3:4, 1:0)
Branky Mostišť Jiří Svoboda (Syro-
vý), Toman (Vojta Krejčí, Slavík), 

Solař (Pokorný), Homola (Slavík), 
Musil (Slavík, Syrový).

9. kolo
Velká Bíteš – Náměšť 1:5
Nedvědice – Křižanov 2:2
Mostiště – Šerkovice 5:0

Tabulka okresního přeboru 
v ledním hokeji

1. SK Mostiště 9 9 0 0 57:24 18
2. TJ Šerkovice 9 7 0 2 61:31 14
3. Náměšť 9 6 0 3 53:37 12
4. Spartak Vel. Bíteš 8 2 0 6 34:46 4
5. HC Nedvědice 8 1 1 6 23:49 3
6. HC Sokol Křižanov 9 0 1 8 29:70 1

-kov-

Dorost
VSK Technika Brno – HHK VM 
3:6 (0:1, 1:4, 2:1)
Branky HHK: 3 Burian, 2 Štěpá-
nek L., Beránek. Asistence HHK: 
2 Střecha, Vondráček, Špaček, 
Štěpánek L., Vidlák. Sestava HHK: 
Matoušek (Hladík) – Krejčí, Von-
dráček, Vidlák, Kučera, Sladký, 
Novotný – Marešová, Špaček, Berá-
nek – Burian, Střecha, Štěpánek L. 
– Krejčová, Kejda, Jašek – Crha.

Krajská liga dorostu JM, VY 
a ZL

1. HC Uherské Hradiště 12 10 2 0 98:16 22
2. HHK Velké Meziříčí 13 9 2 2 78:33 20
3. SKHKM Hodonín B 12 9 1 2 72:24 19
4. HC Znojemští orli 14 8 1 5 61:45 17
5. HC Uherský Brod 13 3 1 9 32:95 7
6. VSK Technika Brno 12 1 1 10 16:87 3
7. HC Blansko 12 0 0 12 25:82 0

Starší žáci
HHK VM – HC Šternberk 5:0 
kontumačně
Liga starších žáků ČR skupina F
1. Hokej Uherský Ostroh 10 7 2 1 83:29 16
2. HC Břeclav 10 7 1 2 68:39 15
3. HHK Velké Meziříčí 10 7 1 2 57:46 15
4. HC Znojemští orli 9 5 3 1 59:35 13
5. HC Uherské Hradiště 9 5 1 3 96:38 11
6. Spartak Pelhřimov 9 4 0 5 52:38 8

 7. HC TJ Šternberk 9 3 2 4 53:45 8
 8. HC Kometa Group 8 2 1 5 31:51 5
 9. SK Minerva Boskovice 9 2 0 7 31:83 4
10. HCD 48 Vídeň 6 0 2 4 20:48 2
11. VSK Technika Brno 9 0 1 8 21:119 1

Mladší žáci
HHK VM – HK Kroměříž 1:17 
(1:9, 0:4, 0:4)
Branka a asistence: Loup (Šilpoch). 
Sestava HHK: Juda J. – Pacalová, 
Báňa D., Karásek, Zeisel, Janou-
šek, Báňa M. – Šilpoch, Úlovec, 
Loup – Cihlář, Juda M., Nevěčný 
– Kapusta.
Rozhodčí: Maloušek. Vyloučení: 
3:3, navíc: Báňa M. (HHK) 10 
min. OT. Střely na branku: 12:71. 
Diváci: 55.

Liga mladších žáků ČR sku-
pina F

 1. HK Kroměříž A 10 9 0 1 134:23 18
 2. HC Znojemští orli 9 7 0 2 87:49 14
 3. HC Uherské Hradiště 10 6 0 4 83:46 12
 4. HC Břeclav 9 6 0 3 62:42 12
 5. Hokej Uherský Ostroh 9 5 0 4 50:57 10
 6. VSK Technika Brno 9 4 0 5 44:65 8
 7. HCD 48 Vídeň 9 3 0 6 40:83 6
 8. Spartak Pelhřimov 9 2 1 6 49:83 5
 9. SK Minerva Boskovice 9 2 1 6 48:83 5
10. HHK Velké Meziříčí 9 1 0 8 18:84 2

-hhk-

So 15. 1. 14.15–15.45
Ne 16. 1. 14.00–15.30
So 22. 1. 14.45–16.15
Ne 23. 1. 13.45–15.15

Druhý ročník velkomeziříčského 
mariáše se uskuteční v sobotu 
22. 1. 2011 opět v hasičské zbroj-
nici. Začátek, tedy rozlosování 
bude v 9 hodin. Prezentace včetně 
tradičních zabijačkových pochutin 
v 8.30 hodin.
V loňském ročníku se sešlo 90 
hráčů a dle ohlasu byl hodnocen 
jako velice zdařilý. K výborné 
úrovni přispělo i zázemí hasičky. 
Stoly klasické čtyřky, což je pro 
mariáš ideální, a spousta místa – 
pochvalovali si karbaníci. Kladná 
hodnocení byla příjemná, přitom 
ovšem velice zavazující. Již nyní 
jsou přípravy v plném proudu. 
Plánujeme zhruba 100 cen, z nichž 
je téměř většina připravena, zbývá 

porazit dva pašíky pro ty nejlepší. 
Komu nepůjde karta, má šanci uspět 
v hojně dotované tombole, které se 
můžou účastnit i diváci. Od mysliv-
ců máme slíbené tři divočáky, tak 
doufáme, že něco skolí. Loni trefi li 
dva. Hrát se bude mariáš volený ve 
třech na pět kol, nejlepší a nejhorší 
kolo se škrtá, vklad se po každém 
kole vrací. Odměníme prvních 
30 hráčů, nejlepší ženu, první tři 
z Velkého Meziříčí, nejmladšího 
a nejstaršího hráče. Srdečně zveme 
všechny příznivce této úžasné hry. 
Doufáme a vynasnažíme se tak jako 
loni, aby hráči odcházeli s pocitem 
příjemně stráveného mariášnického 
dopoledne.

-dvo-

Kdy a jak se začalo lyžovat v čes-
kých zemích a ve Velkém Meziříčí 
jsme se zeptali Petra Zezuly ze Ski 
klubu Velké Meziříčí.
Zpráva dr. Frýdtjefa Nansena o ex-
pedici r. 1888 „Grónskem na sněžni-
cích“ popsala tisíc let staré severské 
lyžování, kdy lyže vznikly ze sněž-
nic a používaly se v každodenním 
životě, při válečných taženích i při 
cestách za poznáním. Sportovním 
odvětvím se však lyžování stalo 
až v polovině 19. století zásluhou 
obyvatel norského kraje Telemar-
ken. V Norsku se také konaly první 
lyžařské závody už v roce 1843 
a v roce 1877 tam vzniká vůbec 
první lyžařský spolek na světě 
Christianina skiklub. Do střední 
Evropy pronikl tento sport později – 
v devadesátých letech 19. století.
V Čechách se první lyže objevují 
5. ledna 1887, tedy před 124 lety. 
Tehdy osmnáctiletý student Josef 
Rössler – Ořovský, zdatný brus-
lař a veslař, si nechává pražskou 
celnicí proclít zásilku z Norska. 
K původně objednaným bruslím 
je zaslána i nabídka dvou párů ski. 
Neznalost tohoto produktu je proc-
lena jako dřevo prosté, nelakované. 
Již týž den je příjemce a jeho bratr 
vyzkoušejí na dvorku a večer, aby 
nevzbudili veřejné pohoršení, na 
Václavském náměstí v Praze. Ješ-
tě v této zimě roku 1887 svolává 
Rössler – Ořovský schůzi a na ní 

V sobotu 8. ledna 2011 zahájila 
lyžařská škola Ski klubu Velké 
Meziříčí čtyřtýdenní kurz výuky 

lyžování dětí. I přes tzv. tříkrálovou 
vodu se jejího zahájení zúčastnilo 
68 dětí.      Text a foto: Petr Zezula

Čtyřicátá pátá sezona na Fajtově kopci s použitím lyžařského vleku
aneb Jak se dostalo alpské lyžování do Velkého Meziříčí

zakládá při Bruslařském závodním 
klubu Ski klub. Jeho zásluhou i zá-
sluhou dalších nadšenců byly lyže 
postupně povýšeny na prostředek 
vynikající zábavy, přinášející ne-
opakovatelné zážitky, uspokojení 
a radost ze zdravého pobytu v pře-

krásném prostředí. Počet zájemců 
o lyžování rychle stoupal a v roce 
1903 byl založen Svaz lyžařů 
v Království českém. Lyžuje se 
všude, kde jsou k tomu jen trochu 
vhodné geografi cké a klimatické 
podmínky. Lyžování pevně zakot-

vuje i na Českomoravské vysočině.

Jako to tedy bylo u nás
ve Velkém Meziříčí?

V roce 1889 byl ve Velkém Meziříčí 
založen první sportovní klub pod 
názvem Český klub velocipedistů. 

Dobový snímek pochází z druhé poloviny 20. let min. století a zachycuje nástup lyžařů za reálným gymnasiem k „výšlapům“ na 
Fajtův kopec.                                                                                                                                               Foto: archiv Petra Zezuly

Mezi průkopníky – zakladateli – 
se uvádí MUDr. Bruno Kučera. 
Ten v létě 1888 navštívil Švédsko, 
odtud přivezl obrázkové časopisy, 
ve kterých členové klubu uviděli 
poprvé lyžaře. Ihned poslali dotaz 
na švédskou fi rmu Larsens Waben-

foretning Kristiania. Odtud přišel 
velmi srdečný dopis a místo šesti 
párů objednaných lyží dvanáct, asi 
po 30 švédských korunách. Rovněž 
byl přiložený list s náčrty znázorňu-
jícími různé fáze lyžařova pohybu. 
Zájem o lyžování ve Velkém Mezi-
říčí vzrostl tak, že bylo třeba většího 
počtu lyží. A tu začal bednář Tomáš 
Řehořka vyrábět lyže z dýh a Titus 
Krška vázání, avšak ne pro zisk, ný-
brž jen pro to, aby vyhověl novým 
pěstitelům tohoto krásného sportu. 
To je tedy jasné, že „ski“ ve Velkém 
Meziříčí zavedli jako formu zimní 
přípravy členové Českého klubu 
velocipedistů. A kdy to vlastně bylo 
přesně? Jedinou zmínku vztahující 
se k velkomeziříčskému lyžování 
přináší časopis „cyklistika“, ročník 
IX z roku 1893, kdy v prvním čísle 
(lednovém) ve zprávě o činnosti 
Českého klubu velocipedistů se píše 
toto: „Jako v létě jízda na kole, tak 
i zimního času kluziště cyklistů, 
jich přátele a co hlavní, přítelkyně 
k sobě vábí – a což ty dlouhé sáň-
ky, jak lid u nás letos zavede, ski 
nazývá – jak ty bouří myslí naší 
mládeže.“
V dalším pokračování se zeptáme – 
Jak se ve Velkém Meziříčí postupně 
měnily disciplíny – z běhu a skoku 
na sjezdové (alpské disciplíny). 
A jak to bylo s výstavbou prvního 
lyžařského vleku na Vysočině před 
45 lety.                                    -red-

So 29. 1. 14.15–15.45
Ne 30. 1. 14.15–15.45
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 
10 Kč
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HOKEJ LYŽOVÁNÍ

TURNAJ VETERÁNEK V HÁZENÉ

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

BASKETBAL

Ve čtvrtek 13. 1. 2011 od 18 hodin 
doma v derby proti Velké Bíteši, 
v sobotu 15. 1. 2011 od 17.30 hodin 
opět doma proti Boskovicím.
HC Břeclav – HHK VM 5:2 (2:0, 
1:0, 2:2)
Branky a asistence: 3. Bendík 
(Pánovec, Novák), 19. Konečný 
(Zháňal), 25. Novák (Foral, Bartoš), 
46. Konečný (Zhaňal, Bartoš), 
57. Konečný (Bartoš, Zhaňal) – 
43. Troščák (Štěpánek), 56. Vlašín 
(Novák). Sestava HC Břeclav: 
Žurek (Lindner) – Fanta, Foral, 
Pánovec, Novák, Zhaňal, Balat, 
Rakoczy, Bartoš, Gabriška, Bendík, 
Výborný, Konečný, Nedvěd. Sesta-
va HHK Velké Meziříčí: Nikodým 
(Hladík) – Střecha, Šerý, Robotka, 
Bartejs, Krejčí – Krča, Troščák, No-
vák – Štěpánek, Vlašín, Nekvasil – 
Nedoma, Smejkal, Burian – Janák, 
Kochánek, Chlubna. Rozhodčí: 
Holub – Lindák, Maloušek. Vylou-
čení: 6:6. Využití: 2:0.
Střely na branku: 28:22. Diváci: 
96.
Výsledky dvacátého kola: Bosko-
vice – Blansko 5:3, Velká Bíteš – 
Plumlov 2:4, Moravské Budějovice 
– Brumov-Bylnice 5:4, Kroměříž – 
Uherský Brod 4:3, Uherský Ostroh 
– Šternberk 2:3.

Program na tento týden:
Čtvrtek 13. 1. 2011 HHK Velké 
Meziříčí – HC Spartak Velká Bíteš, 
začátek utkání v 18 hodin (zimní 
stadion Velké Meziříčí)
Sobota 15. 1. 2011 HHK Velké 
Meziříčí – SK Minerva Boskovice, 
začátek utkání v 17.30 hodin (zimní 
stadion Velké Meziříčí)        -hhk-

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

 1. HC TJ Šternberk 18 16 0 0 0 2 122:51 48
 2. HC Mor. Budějovice 18 14 1 0 1 2 91:48 45
 3. SK Minerva Boskovice 19 13 0 0 2 4 89:57 41
 4. HK Kroměříž 19 11 3 0 0 5 87:49 39
 5. HC Kometa Úvoz 18 11 0 0 1 6 81:63 34
 6. HC Uherský Brod 18 9 2 0 1 6 81:71 32
 7. Hokej Uherský Ostroh 19 9 1 0 2 7 85:65 31
 9. HC Brumov-Bylnice 17 7 0 0 1 9 65:66 22
 8. HC Grewis Plumlov 18 6 2 0 2 8 71:86 24
10. Dynamiters Blansko 19 5 1 0 0 13 55:105 17
11. HHK Velké Meziříčí 19 3 0 0 0 16 53:102 9
12. HC Sp. Velká Bíteš 18 3 0 0 0 15 44:91 9
13. HC Břeclav 18 2 0 0 0 16 47:117 6

10. kolo KSM Vysočiny
TJ Jiskra Humpolec B – HHK 
VM B 1:6 (0:1, 1:1, 0:4)
Rozhodčí: Fiksa, Majtner, Říčan. 
Branky: 35. Dolejš – 11. Malec 
(Šoukal), 40. Šoukal (Malec, Ba-
rák), 45. Pelíšek (Invald, Malec), 48. 
Barák (Střecha), 49. Malec (Barák), 
53. Malec (Peterka, Pelíšek). Vy-
loučení: 9:7 navíc 10 minut Dvořák 
(HUM) + TH (25) za nesportovní 
chování. Využití: 1:2. Oslabení: 0:0. 

Střely na branku: 38:45. Sestava 
Humpolce: Zour – Srba, Radil, 
Dvořák, Zdražil, Beneš, Klubal, 
Dolejš, Doubek, Knězů, Drábek, 
Hlavnička, Vytera, Vaněk, Šerák. 
Sestava V. Meziříčí: Šeba, (Štourač) 
– Kudláček M., Pokorný – Peterka, 
Invald – Trnka, Bradáč – Šoukal, 
Kudláček J., Hubl – Tůma, Barák, 
Střecha – Pelíšek, Malec.
Zápas vůbec nebyl tak jednoznačný, 
jak tomu napovídá výsledek. Až 
Barákův gól na 4:1 v polovině třetí 
třetiny definitivně zlomil odpor 
domácího týmu.
Bylo to tak trochu srovnání úrovně 
KS Vysočiny a KP jižních Čech, 
protože Humpolec nastoupil z po-
loviny v jiné sestavě, než která 
odehrála první vzájemné utkání 
ve Velkém Meziříčí vč. gólmana. 
Podle toho vypadala hra v prvních 
dvou třetinách. Hosté se sice v polo-
vině první třetiny dostali do vedení 
brankou Malce po nahrávce zpoza 
branky od Šoukala, ale na střely vy-
zněla úvodní část jednoznačně pro 
domácí. Svoji střeleckou chuť se jim 
však podařilo zúročit až v 5. minutě 
druhé třetiny v přesilovce 5 na 
3. Na jejich očekávaný nápor ale 
nedošlo, protože vzápětí šli do tří 
i oni a dvojice Šoukal, Malec opět 
zaúřadovala. Střecha s Malcem 
vyšachovali obranu Jiskry a Šoukal 
sám před Zourem nezaváhal.
Ve třetí třetině se podařilo hokejis-
tům HHK po 5 minutách zvýšit na 
rozdíl dvou branek Pelíškem. Do 
nájezdu ho vyslal Invald, Malec 
ve středu hřiště puk šikovně sklepl 
a Pelíšek se sám před gólmanem ne-
mýlil. Hráči Humpolce to však ještě 
nevzdali. Znovu se vrhli do útoku 
a chtěli utkání zkorigovat – než je 
utnul Barák. Zbytek zápasu pak už 
jen dohráli z povinnosti a inkasova-
li ještě dvakrát, když Malec završil 
hattrick. Nejprve v dvojnásobné 
přesilovce doklepl střelu Baráka 
a při posledním gólu dokončil kom-
binaci Invalda s Pelíškem.
Vyrovnané utkání zvládli hosté 
díky přesnější koncovce a vynikají-
címu výkonu brankáře Šeby. Domá-
cím hráčům utekl úvod třetí třetiny, 
a to rozhodlo o jejich porážce.
Ostatní výsledky 10. kola: Ži-
rovnice – Světlá n. S. B 5:6; Ledeč 
n. S. – Telč 3:6

Tabulka:
1. HHK Velké Meziříčí B 10 8 0 0 2 0 50:24 24
2. SK Telč 10 7 0 0 2 1 55:30 22
3. HC Slavoj Žirovnice 10 4 1 0 3 2 51:53 16
4. HC Světlá nad Sáz. B 10 3 2 0 5 0 32:36 13
5. TJ Jiskra Humpolec 10 2 1 0 7 0 37:56 8
6. HC Ledeč nad Sázavou 10 2 0 0 7 1 33:59 7
Příští zápas se bude hrát na zimním 
stadionu v Ledči n. S. v sobotu 
15. 1. 2011 v 17 hodin.

-ht-

Pozvánka do sportovní haly za Světlou
Sobota 15. ledna 8.30-18.00 hodin,
neděle 16. ledna 9.00–13.30 hodin
VI. ročník Memoriálu

Eduarda Klapala mladších žákyň
Účastníci: Štart Trenčín (Slovenská republika), Slávie Praha, 
HC Zlín, DHK Uherské Hradiště, HC Hodonín, Jiskra Havlíčkův 

Brod, SHK Pardubice, Sokol Velké Meziříčí

Atletická přípravka
Atletický oddíl TJ Sokol Velké Meziříčí

přijímá do atletické přípravky předškolní děti ve věku 4–6 let.
Tréninky ve čtvrtek od 16 do 17 hodin v tělocvičně ZŠ Školní.

Kontakty na www.atletikavelmez.cz.                                      -vill-

Veronika Čamková s přehledem 
zvítězila

Veronice Čamkové se podařil vstup 
do úvodního kola republikového 
klasifi kačního závodu v alpských 
disciplínách, který se jel 8. a 9. led-
na na Karolínce. Jeho pořadatelem 
byl Ski Soláň. Reprezentantka Ski 
klubu Velké Meziříčí v obou závo-
dech potvrdila náročnou přípravu
a ve slalomu zvítězila s náskokem 
téměř 4 vteřin, stejně tak si vedla 
i v obřím slalomu.

Z dalších našich reprezentantů se 
umístili: mladší žákyně Tereza 
Neumanová ve slalomu na 25. mís-
tě a v obřím slalomu rovněž na 
25. místě; starší žák Petr Molák 
slalom nedojel a v obřím slalomu se 
umístil na 39. místě. Celkem starto-
valo 215 mladých závodníků.
Naše reprezentanty čeká o tomto 
víkendu náročný závod ve Špindle-
rově Mlýně v rychlostních disci-
plínách v obřím slalomu a super G. 
A následně Interski v Říčkách, kde 
poměří svoje síly s ostatními mla-
dými závodníky z Evropy.       -pz-

3. kolo nadstavbová část
Extraliga – o vítěze městské ligy
Technické služby VM – HC Bory 
0:5
Březina 2, Dvořák, Novák, Ka-
belka Petr
Sanborn VM – SK Netín 6:5
Bajer F. 3, Novák 2, Caha – Plhák 
T., Juda, Bradáč, Sýkora, Dostál
SK Omega VB – Euro ice boys 
VM 4:1
Budín, Dobrovolný, Dvořák, Do-
čkal – Bartůněk
Mazánek Březka – Agromotor 
VM 8:2
Hladík 2, Burian Petr, Hladký 2, 
Jelínek 2, Burian F. ml. – Bíbr, 
Šlapal
1. HC Bory 3 3 0 0 13:3 6
2. Mazánek Březka 3 2 0 1 16:8 4
3. SK Netín 3 2 0 1 16:11 4
4. Sanborn VM 3 2 0 1 12:10 4
5. SK Omega VB 3 2 0 1 9:7 4
6. Agromotor VM 3 1 0 2 8:14 2
7. Euro ice boys VM 3 0 0 3 5:14 0
8. Technické služby VM 3 0 0 3 4:16 0

1. liga – o postup do extraligy
Auto Dobrovolný VM – River 
VM 13:2
Weber 4, Říha 3, Dohnal 3, Šefčík 
3 – Simandl, Rous
Horní Heřmanice – SK Lavičky 
9:5
Dvořák 2, Kutílek 2, Horký, Mejz-
lík J., Pešek, Trojan, Mejzlík Z. – 

Novotný, Skryja, Dvořák, Mejzlík, 
Rosický
NHÚ Balinka VM – SK Vídeň 
3:4
Strádal 2, Komínek – Střecha Lad., 
Střecha Lud., Vávra, Pospíšil
SK Afcon Kunšovec VM – Farma 
Měřín 2:4
Pyrochta 2 – Štoček J. 2, Blažek, 
Puža
1. SK Vídeň 3 3 0 0 16:9 6
2. Auto Dobrovolný VM 3 2 0 1 25:14 4
3. Horní Heřmanice 3 2 0 1 18:15 4
4. Farma Měřín 3 2 0 1 10:11 4
5. SK Lavičky 3 1 0 2 16:15 2
6. SK Afcon Kunšovec VM 3 1 0 2 15:17 2
7. NHÚ Balinka VM 3 0 1 2 8:12 1
8. River VM 3 0 1 2 7:22 1

1. liga – o umístění 6. –11.
HCF Dráhy VM – HC Pikárec 5:5
Veleba 2, Tuček, Daněk, Tomšík – 
Vařejka 3, Ambrož, Gloss
HC Tasov – Stránecká Zhoř 3:3
Sláma Milan 2, Sláma Marek – 
Vlach, Veselý, Kazda
SPL Radostín n. Osl. – HC Be-
netice 2:4
Šíma, Hošek – Valík, Mikuláš, 
Čejka, Letmajer
 6. HC Benetice 3 2 1 0 16:10 5
 7. SPL Radostín n. Osl. 3 2 0 1 9:6 4
 8. HFC Dráhy VM 3 1 2 0 13:12 4
 9. HC Pikárec 3 1 1 1 15:15 3
10. Stránecká Zhoř 3 0 1 2 7:12 1
11. HC Tasov 3 0 1 2 5:10 1

-vid-

OP mladší dorostenky
ČKD Blansko – BK VM 32:62 
(6:14, 13:34, 15:48)
ČKD Blansko – BK VM 53:56 
(9:12, 29:29, 37:42)
Sestava: Buková Šárka, Syslová 
Petra, Nováková Lucie, Kryštofo-
vá Veronika, Zezulová Dagmar, 
Fňukalová Zuzana, Čermáková 
Kristýna, Ubrová Klára, Kože-
ná Lenka, Kryštofová Kateřina 
a Sekničková Petra, trenér Tomáš 
Rapušák, asistent Petr Filla.
V dalších dvou zápasech OP mlad-
ších dorostenek zavítal náš tým do 
Blanska, kde nás čekal ambiciózní 
a sympatický celek domácích. Se-
bevědomí domácího týmu vyrostlo 
předvánoční výhrou nad Valosu-
nem Brno, a tak si domácí děvčata 
věřila i na náš tým.
V prvním zápase ale náš tým skvě-
lou obranou znechutil domácím 
hru. Za první tři čtvrtiny zápasu 
daly domácí hráčky pouhopouhých 
15 bodů. Za obranu v prvních 
t řech čtvr t inách zápasu pat ř í 
našim hráčkám velká pochvala. 

V sobotu 8. ledna uspořádaly 
aktivistky ženské házené turnaj 
veteránek. Celkem čtyři týmy se-

V útočné fázi bylo vidět zlepšení, 
jen proměněných bodů mohlo být 
mnohem více. V poslední čtvrtině 
naše hráčky, bohužel, trochu po-
levily v obraně a soupeř alespoň 
kosmeticky upravil skóre na rozdíl 
30 bodů.
V druhém zápase soupeř zabral 
v útoku a co se týče průběžného 
skóre, srovnal hru s naším týmem. 
Domácím se několikrát podařily 
dalekonosné střely, které je udr-
žovaly ve hře. Nutno říci, že naše 
hráčky měly několikrát možnost 
výrazně odskočit soupeř i, ale 
bohužel neproměňovaly vyložené 
pozice. Ve druhém zápase naše 
děvčata proměnila pouze 17 ze 
37 trestných hodů. Naštěstí naše 
hráčky prokázaly, že i když se úpl-
ně v zápase vše nepodaří, tak jsou 
schopny dovést zápas do vítězného 
konce. Celkově je potřeba hráčkám 
pogratulovat ke dvěma vítězstvím 
a společnými silami pracovat na 
dalším zlepšování.

Příští program:
Liga starších dorostenek:

15. 1. BK Příbor – BK Velké Me-
ziříčí

16. 1. SBŠ Ostrava – BK Velké 
Meziříčí

OP žákyně:
25. 1. 9.00, 11.00 BK Velké Meziříčí 
– Valosun Brno

OP U 14 chlapci:

hrály mezi sebou vzájemná utkání. 
Nejlépe si vedl domácí celek, který 
nejprve porazil po boji bývalé hráč-

15. 1. BBK Blansko – BK Velké 
Meziříčí
Aktuality oddílu jsou na interne-
tovských stránkách www.baske-
tvm.cz.

-rap-

ky Spartaku Třebíč čtyřbrankovým 
rozdílem 16:12. V dalším souboji 
si pak poměrně snadno poradil 

v současné době s již nehrajícími 
odchovankyněmi pardubické háze-
né poměrem 22:12. V závěrečném 
turnajovém vystoupení musely 
domácí hráčky vynaložit hodně sil, 
aby „zlomily odpor“ velmi dobře 
a kompaktně hrajícího týmu praž-
ských Radlic 21:17. Naše družstvo 
se opíralo o velmi dobrý výkon 
brankářky Martiny Vránové, která 
měla lví podíl na triumfu. Dále 
se prezentovaly Jana Krejzlová, 
Hana Hledíková, Pavla Buková, 
Romana Kopečková-Vrbová, Lenka 
Pacalová, Jitka Plachetská, Zuzana 
Plachetská, Jarka Živčicová, Míša 
Fischerová, Katka Mejzlíková. 
Nezbytné trenérské rady a orga-
nizaci celého turnaje vzaly na svá 
bedra Radka Jelínková a Ilona 
Závišková.

Pořadí:
1. Velké Meziříčí 59:41 6
2. Třebíč 54:45 4
3. Radlice 55:46 2
4. Pardubice 35:71 0
www.hazenavm.estranky.cz

-záv-

Na snímku Dagmar Zezulová.                     Foto: Jasna Rapušáková ml.

Oddíl házené Tělocvičné jednoty Sokol Velké Meziříčí
zve do svých řad chlapce a děvčata narozené 1995–2002

se zájmem o pohyb.
Pravidelné tréninky pondělí až pátek 15.30–19.30 hodin ve spor-

tovní hale za Světlou.


