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Založeno roku 1919

Dnes
Den otevřených 

dveří
ve Střední škole řemesel a slu-
žeb Velké Meziříčí, Horno-
městská 35. Od 10 do 16 ho-
din.

Zítra 20. 1. od 18 hodin

Večer s hostem – 
Janem Sokolem

Husův dům Velké Meziříčí, 
U Světlé 24, setkání s fi lozo-
fem, překladatelem, signa-
tářem Charty 77, bývalým 
ministrem školství, politikem 
a prezidentským kandidátem.
Více na straně 4

Mariášový turnaj
v sobotu 22. ledna v hasičské 
zbrojnici
Více na straně 9

Sportovní ples
Další ples v Jupiter clubu je 
ples sportovců. 
Sobota 
29. ledna, 
hudba 
Kozénka 
Band
Více  n a 
straně 8 
a 10

Úředníci na radnici 
dostanou menší platy

Město Velké Meziříčí sestavuje rozpočet pro rok 2011. Zatím hospo-
daří na základě schváleného rozpočtového provizoria pro první čtvrtletí 
letošního roku. Již teď je jisté, že na výkon státní správy dostanou města 
a obce od státu pro rok 2011 o 17,6 procent fi nančních prostředků méně, 
než dostávala doposud. „U nás ve Velkém Meziříčí to dělá o 4,5 milionu 
korun méně,“ informuje starosta Radovan Necid s tím, že k tomu stát 
na město hodlá přenést některé svoje další povinnosti. Tedy přidá práce 
a ubere peněz. Tuto situaci musí město řešit. „Shodli jsme se v radě, že 
chceme z každé výplaty na radnici ušetřit pět procent, a to samozřejmě 
i včetně vedení města a všech dalších organizací, které město zřizuje. 
Jen přímo radnici a její stovce úředníků bude úspora činit 2,4 milionu 
korun,“ vyčísluje starosta. To nestačí, a proto se úspory budou hledat 
dál. Radní zatím absolvovali první ze čtyř sezení k rozpočtu města, po 
nichž bude následovat ještě pracovní seminář zastupitelů. „Očekávám, 
že v dalších sezeních nad rozpočtem bude rada opravdu odvážná a další 
úspory najde,“ podotýká R. Necid a dodává, že se zúčastnil setkání pěti 
starostů velkých měst bývalého žďárského okresu. Z něj vyplynulo, že 
i všechny další radnice k tomu přistupují stejně – ať již se to týká mezd 
úředníků i dalších úsporných opatření.

Vedení města hodlá sestavit rozpočet vyrovnaný a přitom i něco ušetřit 
na investice. Řešit musí některé vynucené věci, jako třeba opravy hava-
rijních stavů kanalizace a vody. Některé investice pak následně přinesou 
zpět do rozpočtu kapitálové příjmy, jako třeba přestěhování technických 
služeb do nového areálu. Vedoucí jednotlivých odborů městského úřadu 
předkládali radním svoje požadavky do rozpočtu včetně navržených úspor 
v řádu pěti až deseti procent, o něž byli požádáni starostou již v prosinci. 
„Chceme být připraveni na rozpočtovou krizi, kterou teď máme. A chceme 
být připraveni i na případný nenadálý propad v příjmech státního rozpoč-
tu,“ dodává starosta s tím, že příjmy města jsou postaveny střídmě.

Martina Strnadová

V posledním měsíci loňského 
roku se nezaměstnanost opět o něco 
zvýšila. V kraji Vysočina stoupla na 
10,7 procenta, ve Žďárském okrese 
pak na 11,1 % a vůbec nejvíce vzrost-
la ve Velkém Meziříčí, a to o 2,3 %. 
V našem městě tedy činila 12,3 
procenta, přičemž celostátní průměr 
byl ve zmíněném období 9,6 %. 
Uvedly to prameny z prosincového 
bulletinu Úřadu práce ve Žďáru nad 
Sázavou. Podle něho bylo tedy na 
Žďársku 6.863 uchazečů v evidenci.

Z okolních měst na tom byl tra-
dičně nejhůře okres Třebíč, kde se 

Nezaměstnanost se opět zvýšila
míra nezaměstnanosti pohybovala 
na 13,8 %. Vůbec nejvyšší neza-
městnanost, a to 23,74 %, byla na 
našem okrese zaznamenána v obci 
Ořechov. Za ní se pak objevil Štěpá-
nov nad Svratkou s 21,78 procenta. 
Špatně na tom byly i další vesnice 
nebo města, například Ujčov, Ra-
dešínská Svratka či Bystřice nad 
Pernštejnem.

V našem regionu to pak byly 
obce Uhřínov (16,81 %), Moravec 
(16,74), Křoví (14,96), Bory (14,20), 
Bobrová (13,83), Jimramov (12,99) 
a další.                            Iva Horká

Upozornění
Katastrální pracoviště Velké Meziříčí upozorňuje vlastníky nemovitostí v k. ú. 
Velké Meziříčí, že u některých pozemků došlo v rámci obnovy operátu ke změně 
číselného označení, popřípadě výměry těchto pozemků (se změnami se mohli 
vlastníci seznámit v rámci námitkového řízení na Městském úřadě ve Velkém 
Meziříčí, nyní dodatečně na Katastrálním pracovišti ve Velkém Meziříčí v pondělí 
a středu od 8 do 17 hodin).
Vlastníci změnou dotčených pozemků jsou povinni podat v případě změn (tj. 
upřesnění výměry, nové označení pozemku) dílčí daňové přiznání do 31. 1. 2011 
(z. č. 338/1992 Sb. §13a, o dani z nemovitostí), přičemž daňovému subjektu 
vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání ve stanovené 
lhůtě (z. č. 280/2009 Sb. §250, daňový řád).     JUDr. Zlata Heřmánková, PhD.

Probíhá diskuze o budoucnosti středních škol ve městě Domov pro 
seniory 

je dostavěn.
Veřejnosti 
se otevře 
v dubnu

Nový domov pro seniory v Če-
chových sadech ve Velkém Mezi-
říčí je dostavěn. Nyní čeká klienty 
starého domova na Hornoměstské 
ulici, který je v havarijním stavu, 
stěhování. Kapacita nového zaří-
zení je podle slov ředitelky Heleny 
Chalupové devadesát čtyři lůžek 
a veřejnost si ho bude moci prohléd-
nout v rámci dne otevřených dveří 
letos v dubnu. 

V nové moderní budově se nachá-
zejí jedno až dvoulůžkové pokoje, 
každý s vlastním WC a sprchovým 
koutem. Třicet čtyři lůžek bude 
určených domovu se zvláštním 
režimem pro klienty s demencí. 
Zbývajících šedesát lůžek bude 
sloužit klientům domova pro seni-
ory. Obyvatelé domova budou moci 
využívat širokou nabídku služeb od 
bufetu a kuchyně, přes knihovnu 
s internetem, až po rehabilitaci. 

Celkové náklady dosáhly na sto 
třicet dva milionů korun. Sedmde-
sát procent fi nančních prostředků 
investor, jímž je kraj Vysočina, 
získal z ministerstva práce a sociál-
ních věcí. Třicet procent pak přidal 
z vlastního rozpočtu.

Iva Horká 

Diamantová
svatba

Blíží se termín vaší zlaté či 
diamantové svatby, žijete ve 
Velkém Meziříčí, ale sňatek 
jste před lety uzavřeli v jiném 
městě?
Dejte o sobě vědět velkomezi-
říčské matrice. U příležitosti 
zlaté či diamantové svatby je 
možné uspořádat slavnostní 
obřad v obřadní síni na radnici 
a pro všech-
n y  j u b i -
l a n t y  j e 
připravena 
malá po-
zornost
v podobě dárkového balíčku.
Matrika ve Velkém Meziříčí 
eviduje pouze sňatky, uza-
vřené ve městě. Lidem, kteří 
uzavřeli manželství jinde, tak 
radnice nemá možnost k ta-
kovému významnému jubileu 
blahopřát.
Pokud se tedy termín vašeho 
výročí blíží, dejte vědět na 
níže uvedený kontakt.
Městský úřad – matrika, Rad-
nická 29/1, 594 13 Velké Me-
ziříčí, tel.: 566 781 177, e-mail: 
bednarikova@mestovm.cz

Martina Bednaříková, MěÚ

Připravily: Simona Fňukalová
a Iva Horká

Všichni, kdo se podíleli na letošní 
tříkrálové sbírce v našem regionu, 
mohou být spokojeni. Výtěžek je 
totiž vyšší než vloni, a to o bezmála 

jedenadvacet tisíc korun. „Na Vel-
komeziříčsku se letos vybralo přes 
430 tisíc korun,“ sdělila našemu 
týdeníku koordinátorka sbírky na 

Zástupkyně Oblastní charity Žďár nad Sázavou Michaela Mahlová (vlevo) 
a Jitka Prokopová z velkomeziříčského městského úřadu počítají peníze 
z několika desítek kasiček letošní tříkrálové sbírky.        Foto: Iva Horká

Tříkrálová sbírka vynesla 
více peněz, než vloni

žďárském okrese Michaela Mahlo-
vá. Loňský výnos byl 409.390 Kč, 
a proto koordinátorka vyjádřila po-
těšení nad tím, že se i letos podařilo 
překročit magickou hranici čtyř set 
tisíc. V našem regionu se podle je-
jích slov do ulic vydalo celkem 186 
dobrovolníků se sedmdesáti kasič-
kami. Nejúspěšnějšími z nich byli 
opět koledníci pod vedením Pavla 
Vávry, jejichž pokladnička vydala 
největší obsah – 23.456 korun. Podíl 
na opakované úspěšnosti má podle 
mínění zúčastněných lokalita, 
kterou zmíněná skupinka obchází. 
Patří tam poměrně hodně obydle-
ná část Velkého Meziříčí – ulice 
Bezručova, Družstevní, Nad Tratí 
a Nad Plovárnou. Další zajímavostí 
byla ale mimo jiné i kasička z Otína 
a Pohořílek. V jejích útrobách se 
nacházely obzvlášť velké bankov-
ky – čtyři tisícikoruny a dvanáct 
pětistovek.

„Poděkování patří ale všem. Těm, 
kdo obětovali svůj volný čas a ko-
ledovali, ale i těm, kteří přispěli,“ 
dodal jeden z organizátorů sbírky 
v naší lokalitě. K němu se přidala 
i ředitelka žďárské charity Jana Ze-
lená: „Děkujeme všem, kteří se do le-
tošního jedenáctého ročníku Tříkrá-
lové sbírky zapojují, ať již tradičně 
nebo poprvé, s veškerým nadšením 
a ochotou pomoci tam, kde je třeba.“

Sbírka na Velkomeziříčsku pro-
bíhala od prvního ledna, přičemž 
nejvíce exponovaný byl víkend od 
osmého do devátého ledna. Kasič-
ky byly vysypány a jejich obsah 
spočítán v zasedací síni na zdejší 
radnici minulý týden. Pověřeným 
pracovníkům charity i městského 
úřadu tato činnost každoročně 
zabere celé dopoledne.

Dále čtěte na straně 5. 
Iva Horká

Slučování středních škol ve Velkém Meziříčí a vůbec v celém kraji 
Vysočina je téma, které je v současnosti probíráno na všech úrovních. 
Podstatné je však jedno – zatím stále není nic jisté. 

Kraj Vysočina, coby hlavní strůjce připravovaných opatření, dosud 
neoznámil žádný konkrétní návrh. Pouze spustil diskuzi k budoucnosti 
středního školství. Vede jej k tomu fakt, že studentů v lavicích rok od 
roku ubývá. „Na Vysočině chybí ročně v lavicích prvních ročníků střed-
ních škol 800 studentů, to v praxi představuje 40 nenaplněných tříd. 
Tento úbytek se posunuje do vyšších ročníků a bude zásadně ovlivňovat 
střední školství ještě několik let. Nezájem o učební obory je hrozbou pro 
jejich budoucí existenci,“ informovala Jitka Svatošová, tisková mluvčí 
krajského úřadu kraje Vysočina. 

Kraj proto musí řešit dopad demografi ckého vývoje do středních škol, 
které zřizuje. „Čísla jsou neúprosná, už teď jsou některé střední školy 
využity jen ze 3/4 kapacity. To představuje vysoké náklady navíc na žáka 
jak v provozních, tak v osobních nákladech. Ministerstvo školství ovšem 
výši fi nanční dotace počítané na žáka nezvyšuje. To je pro kraj dlouhodobě 
neudržitelný stav žádající si jednání o zásadní změně. Musíme zabránit 
snižování kvality vzdělávání a přijmout opatření vedoucí k efektivnějšímu 
využití škol a výuce v nich. Na tom se shodují všichni účastníci diskuze,“ 
upozornil hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Kraj připravuje řešení této 
situace, kterou hodlá v dalších týdnech diskutovat především s vedením 
středních škol, s vedením měst, s krajskými zastupiteli, s pedagogy 
i s veřejností.

Také Velkomeziříčští očekávají konkrétní informace k tomu, jakým 
způsobem by se opatření měla dotknout zdejších tří středních škol ve 

městě. Starosta Radovan Necid napsal hejtmanovi kraje Vysočina Jiří-
mu Běhounkovi a radní pro školství Marii Kružíkové dopis se žádostí 
o schůzku a o vysvětlení všech otázek. „Naše školy, které jsou tady 
víc jak sto deset let, přežily složitější období, než je tohle. Doufám, že 
přežijí i tohle období slučování na kraji. Marie Kružíková mě v telefo-
nátu ubezpečila, že nehodlají dělat nic direktivně shora, že nás navštíví 
i s pracovníky školského odboru a budou s námi chtít hledat optimální 
řešení. Doufám, že jako město si k tomu budeme moci říct svoje,“ podotkl 
Radovan Necid. 

Což M. Kružíková potvrdila: „To, že dětí je čím dál méně, je fakt a my 
to musíme řešit. Setkáme se se zástupci města, škol a fi rem i ve Velkém 
Meziříčí a budeme hledat řešení společně, protože všude není stejná situa-
ce. Očekávám i z jejich strany návrhy pro ten konkrétní region. Například 
bez některých řemeslných učebních oborů se v budoucnu neobejdeme. 
Nechceme je tedy rušit, právě naopak.“ M. Kružíková zmiňované a disku-
tované slučování středních škol přirovnala k univerzitě, kde také fungují 
samostatně jednotlivé fakulty, ale jsou zastřešené jednotným vedením. 
K možnosti rušení víceletých gymnázií dodala: „Víceletá gymnázia by 
mohla zůstat třeba jen v bývalých okresních městech, protože těch opravdu 
talentovaných dětí, které potřebují výjimečnou péči, je v populaci kolem 
dvou až tří procent.“

Finální verzi opatření k řešení dopadu demografi ckého vývoje do 
středních škol zřizovaných krajem bude projednávat krajské zastupitel-
stvo pravděpodobně v březnu. Během léta chce kraj přijatá opatření již 
zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2012.

Dále čtěte na straně 3.                                            Martina Strnadová
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Na prestižním mezinárodním 
veletrhu cestovního ruchu Regi-
ontour v Brně, který se letos konal 
podvacáté, se v rámci kraje Vyso-
čina prezentovalo také město Velké 
Meziříčí. Pracovnice turistického 
a informačního centra naší radni-
ce (na snímku vlevo jedna z nich 
Lenka Pešková) příchozím nabízely 
propagační materiály o Velkém 
Meziříčí, ale třeba také týdeník 
Velkomeziříčsko. Stánek pocho-
pitelně poctili svojí návštěvou též 
zástupci města, starosta Radovan 
Necid (uprostřed) a místostarosta 
Josef Komínek (vpravo). Kromě 
nich se u zmíněného stanoviště 
představila také Velká Bíteš se 
svým novým starostou Milanem 
Vlčkem, který se taktéž osobně 
zúčastnil. Návštěvníky z ostat-

Velkomeziříčští se prezentovali 
na veletrhu

Zprávy z jednání Rady města z 12. ledna 2011
1. Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy:

a) mezi městem Velké Meziříčí a žadatelem na pronájem 700 m2 
z pozemku parc. č. 5894/2 v Rakůvkách, k. ú. Velké Meziříčí 
za účelem skladování palivového dříví. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

b) Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy mezi 
městem a AGRO-Měřín, a. s. na pronájem pozemků v k. ú. 
Velké Meziříčí parc. č. 3662 o výměře 794 m2, 3663 o výměře 
318 m2 a PK parc. č. 3663 o výměře 16 165 m2 a 3664 o vý-
měře 2 607 m2 za účelem zemědělského využití na dobu neu-
rčitou s možností ukončení nájemního poměru buď dohodou 
smluvních stran nebo výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou.

2. Rada města souhlasila s uzavřením „Smlouvy o právech a povinnos-
tech, spojených se vstupem na pozemek“ mezi městem Velké Meziříčí, 
Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a Vodárenskou akciovou 
společností a. s. Brno, jenž se týká připravované stavby – „Velké 
Meziříčí – ul. Strmá, rekonstrukce kanalizace“ a dotkne se pozemků 
města parc. č. 2842 a 2843 v k. ú. Velké Meziříčí.

3. Rada města souhlasila s uzavřením Dodatku ke Smlouvě č. 44085-
142/001/09 mezi městem a E.ON ČR o zřízení věcného břemene tak, 
že v čl. II, odst. 4 bude slovo „smlouvy“ nahrazeno slovem „stavby“. 
Dodatek bude po podpisu oběma smluvními stranami vložen do ka-
tastru nemovitostí.

4. Rada města souhlasila s uzavřením „Dodatku č. 2“ k Nájemní smlouvě 
ze dne 24. 8. 2005 a Dodatku č. 1 mezi městem a AGRO-Měřín, a. s., 
kterým bude z tohoto dodatku č. 1 vyjmut pozemek parc. PK č. 3804 
o výměře 7 197 m2 v k. ú. Velké Meziříčí, lokalitě Hliniště, který již 
není majetkem města.

5. Rada města souhlasila s uzavřením „Dodatku č. 2“ k nájemní smlouvě 
mezi městem a Českou spořitelnou ze dne 31. 8. 2006 na užívání ne-
bytových prostor v objektu města č. p. 14 Náměstí ve Velkém Meziříčí 
dle předloženého návrhu.

6. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem 
a žadatelkou o bezúplatném užívání 10 m2 z pozemku parc. č. 3303/8 
v lokalitě Amerika, k. ú. Velké Meziříčí za účelem parkování jedno-
ho osobního vozidla a vybudování lehce odstranitelného přístřešku. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s možností výpovědi 
s tříměsíční výpovědní lhůtou.

7. Rada města jmenovala členy komisí Rady města Velké Meziříčí na 
volební období 2010–2014.
Rada města doporučila, aby si každá komise stanovila roční plán práce. 
Rada města uložila zapisovatelům jednotlivých komisí oznamovat 
v dostatečném předstihu, tj. minimálně 14 dní dopředu, termín jednání 
komise na sekretariát starosty.
Dále Rada města uložila zapisovatelům komisí, aby po ověření zápisu 
z jednání komise zápis zaslali na sekretariát starosty, a to do týdne 
po jednání komise.

8. Rada města ve smyslu § 39/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, udělila souhlas s přijetím účelově určeného daru 
pro Městskou knihovnu Velké Meziříčí, uvedeného v žádosti ze dne 
14. 12. 2010, pro Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, příspěvkovou 
organizaci, uvedeného v žádosti ze dne 10. 12. 2010, pro Základní školu 
Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvkovou organizaci, uvedeného v žá-
dosti ze dne 3. 12. 2010 a Základní školu Velké Meziříčí, Sokolovská 
470/13, uvedeného v žádosti ze dne 6. 1. 2011.               (Pokr. str. 5.)

ních krajů zaujal bohatý program 
v duchu rodinné dovolené, který 
nepochybně zpestřili profesionální 
baviči z westernového městečka 
Šiklův mlýn. Starosta našeho města 
veletrh zhodnotil kladně: „Myslím, 
že Vysočina měla prezentaci posta-
venou střídmě a dobře.“ Místosta-
rosta pak doplnil, že návštěvníci 
vždy žádají a ptají se po něčem no-
vém. „My jsme ale letos bohužel nic 
nového nenabídli,“ dodal Komínek. 
Jednou z variant by mohla být opět 
nová kniha o Velkém Meziříčí, ale 
tu zatím město z úsporných důvodů 
vydat nemůže. „Námětů je víc, ale 
samozřejmě nejsou peníze. Jedině, 
když by šlo třeba o samofi nancova-
telný projekt. O tom ale rozhodne 
rada,“ uzavřel záležitost Necid.

Iva Horká 

Velké Meziříčí navštívila v pondělí 10. ledna poslankyně Parlamentu 
České republiky Jana Fischerová. Setkala se s radními a společně probrali 
priority a problémy našeho města. To bylo ostatně hlavním účelem schůz-
ky, kterou inicioval starosta Radovan Necid. Jana Fischerová ji uvítala, 
neboť, jak sama řekla, chce blíže poznat i další části kraje Vysočina mimo 
Havlíčkobrodska, odkud pochází, a seznámit se s novými vedeními měst 
a obcí. „Já mám blízký vztah k Velkému Meziříčí, které jsem poznala už 
jako studentka. Když se tady stavěl dálniční most, tak mě to sem přitáhlo,“ 
zmínila Jana Fischerová svou osobní vazbu na naše město. Ze společné 
diskuze poslankyně s radními pak vyplynulo, že hlavním problémem jak 
Velkého Meziříčí, tak Havlíčkova Brodu je doprava. „Ještě jsme k naší 
cestě dnes přidali Měřín, který je na trase a také má problémy s dopra-
vou,“ dodala J. Fischerová. Ta popsala problémy z Havlíčkova Brodu, 
kde až donedávna byla starostkou: „Havlíčkův Brod má také vyprojek-
tovaný jihovýchodní obchvat. Tranzitní doprava jezdí přes město, byly 
tam nehody, smrťáky… I průjezd městem se zpomaluje kvůli nákladním 
vozidlům, takže opravdu úplně stejný problém jako tady.“ Výsledkem 
setkání je tedy příslib snahy na obou stranách najít cestu a možnosti, 
jak věc řešit společně. Jana Fischerová je navíc stále ještě zastupitelkou 
kraje Vysočina a tento problém se týká i krajských priorit. Dokonce byla 
zřízena pracovní dopravní komise při ministerstvu dopravy, v jejímž 
rámci bude ministr Vít Bárta spolurozhodovat s hejtmanem Vysočiny 
Jiř ím Běhounkem o prioritách 
kraje. „Možnosti pro to něco udělat 
jsou vždycky, tomu věřím, a jako 
krajská zastupitelka i jako poslan-
kyně chci v tomto případě do řešení 
aktivně vstupovat,“ vyjádřila se 
Fischerová s tím, že sice není taková 
optimistka, aby v současné složité 
fi nanční situaci předpokládala, že 
výsledek bude vidět již letos. Ale 
bude se připravovat rozpočet státu 
na výhledové období, který by měl 
s řešením počítat. Přitom vyzvedla 
připravenost velkomeziříčské sa-
mosprávy, která má přichystaný 
výkup pozemků a nastaveny další 
nutné kroky. Takže v případě, že by 
se objevily třeba nějaké nedočerpa-
né evropské peníze, následně by se 
mohla naskytnout i možnost jejich 
čerpání pro zdejší region. Je proto 
důležité, být připraveni k okamži-
tému jednání.

Radovan Necid v souvislosti se 
složitou dopravní situací připo-
mněl i mýtné na dálnici D 1, které 
ji ještě více komplikuje. Kamiony, 
aby se vyhnuly mýtnému, sjíždějí 
i na silnice nižšího řádu souběžné 
s dálnicí. A to je opět případ Vel-

kého Meziříčí i Měřína, přes které vede hlavní trasa po silnici druhého 
řádu číslo 602. „Ministr dopravy Bárta chystá zpoplatnění asi osmi set 
kilometrů jedniček, ale měl by mýto zavést i tady, na šestsetdvojce,“ při-
pomněl starosta. Jana Fischerová přislíbila, že návrh přetlumočí ministru 
Bártovi osobně. „Určitě všechno se vším souvisí. Už jenom to, že tady 
máme poslankyni českého Parlamentu, je dobrá zpráva. A budeme se sem 
k nám snažit dostat všechny poslance, všechny senátory, pokud to bude jen 
trošku možné i ministra dopravy, a všem to vysvětlit,“ dodal starosta.

Doprava tedy byla hlavním bodem celého setkání poslankyně s vedením 
města. Přišla však řeč i na další, jako třeba plánované slučování střed-
ních škol, kde jak starosta podotkl, mají s poslankyní Fischerovou velmi 
blízké názory. Tématem k diskuzi se staly i cestovní ruch, zaměstnanost, 
průmyslová zóna či příprava rozpočtu.

V souvislosti s projednáváním problematických otázek Jana Fischerová 
vyzdvihla i počin veřejných setkávání starosty s občany. Sama se s tím 
seznámila v zahraničí, když navštěvovala partnerská města, a viděla tolik 
potřebnou zpětnou vazbu od občanů. Poté přidala vlastní zkušenost, když 
zavedli totéž v Havlíčkově Brodě, což se podle jejích slov velmi osvěd-
čilo. „Předešli jsme mnohému vtažením občanů do problému,“ uzavřela 
s tím, že jde o projekt tzv. otevřené radnice, který se může samosprávě 
vrátit v dobrém.

Martina Strnadová

Doprava byla hlavním bodem návštěvy poslankyně Jany Fischerové

Kriminalisté z Vysočiny objas-
nili případ zločinu vraždy muže 
na ubytovacím zařízení ve Velkém 
Meziříčí. Muže brutálním způ-
sobem zavraždili dva spolubyd-
lící z ubytovny. Kriminalisté oba 
muže v časných ranních hodinách 
následující den po vraždě zadrželi 
a v pondělí 10. ledna obvinili ze 
spáchání zločinu vraždy.

V sobotu 8. ledna jsme po šesté 
hodině večer přijali oznámení od 
zdravotnické záchranné služby 
o podezřelém úmrtí na ubytovně ve 
Velkém Meziříčí. Lékař na místě 
uvedl, že muž zřejmě zemřel na 
následky zranění, které způsobila 
jiná osoba. Na místo vyjeli policis-
té a kriminalisté Územního odboru 
Žďár nad Sázavou a následně kri-

Muž byl zavražděn zvlášť brutálním způsobem
minalisté Krajského ředitelství po-
licie kraje Vysočina, kteří si případ 
převzali. Zjistili, že obětí násilného 
trestného činu je osmačtyřicetiletý 
muž cizí státní příslušnosti. Byla 
nařízena soudní pitva.

„Situace po příjezdu policistů 
a kriminalistů na místo byla velmi 
složitá. V ubytovně bylo množství 
osob polské státní příslušnosti, 
většinou pod vlivem alkoholu. 
Z počátku nebyly k dispozici ta-
kové indicie, které by vedly ke 
zjištění osoby pachatele či které 
by alespoň naznačovaly nějaké 
podezření,“ řekl vedoucí odboru 
obecné kriminality Krajského 
ředitelství policie kraje Vysočina 
plk. Mgr. Pavel Peňáz.

Na místo byl vyžádán soudní 

lékař, který potvrdil, že jde o ná-
silnou smrt muže. Policisté odboru 
kriminalistické techniky a expertiz 
provedli zajištění stop.

Kriminalisté prováděli výslech 
ubytovaných osob. Z výslechů, 
ohledání těla oběti, místa činu 
a dalšího šetření vyplynulo po-
dezření, že se násilného trestné-
ho činu dopustili dva muži. Šlo 
o spolubydlící oběti. Kriminalisté 
je v neděli v časných ranních 
hodinách zadrželi a převezli do 
policejní cely.

„Podezření ze spáchání zločinu 
vraždy začali kriminalisté intenziv-
ně prověřovat. Probíhaly výslechy 
osob, při kterých tři podaly klíčová 
svědectví a dále vyhodnocování 
zajištěných stop z místa činu. Pro-

vedená soudní pitva potvrdila, že 
k úmrtí muže došlo v důsledku násil-
ného jednání ze strany druhé osoby. 
Příčinou smrti bylo vykrvácení do 
dutiny břišní a hrudní, ke kterému 
došlo z důvodu rozsáhlých vnitřních 
poranění, rozlámání většiny žeber 
a i dalších poranění. Tato zranění 
byla způsobena několika desítkami 
ran, a to údery pěstí, kolenem i ko-
pance nohou do celého těla, zejmé-
na pak do hlavy, hrudníku, břicha 
a zad. Na krku zavražděného byly 
nalezeny také známky rdoušení,“ 
řekl vrchní komisař odboru obecné 
kriminality kpt. Mgr. Pavel Kubiš.

Ten zahájil trestní stíhání obou 
mužů ve věku šestatřicet a dva-
ačtyř icet let polské státní př í-
slušnosti.          (Pokr. strana 3.)

Téměř do posledního místa zaplnili poutníci minulý čtvrtek v podvečer 
kostel svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Důvod? Za přítomnosti 
brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho se tam totiž konala stotřiatřicátá 
prosebná mariánská pouť. Mše svatá a modlitby během ní byly obětová-
ny na úmysly poutí Nového Jeruzaléma, mimo jiné například za to, aby 
vzrostla víra v našem kraji. Podle aktuálních informací totiž obecně klesá 
počet křesťanů, svateb v kostele, křtů a dalších církevních obřadů. Proto 
vznikl tento projekt, jehož základem je takzvaná ustavičná modlitba. Tu 
se poutníci, kteří jezdí na mše do kostelů zhruba ve dvaceti farnostech, jež 
se zapojily, modlí za šest úmyslů – je to prosba za nová a trvalá duchovní 
povolání, za věrné a obětavé spolupracovníky kněží, za již zmiňovaný 
vzrůst víry v kraji, dále prosba o mír v rodinách a ve světě, o život těla 
a duše počatých dětí a prosba o smír hříchů celého světa.

„Když lidé z farnosti chtějí, aby u nich Nový Jeruzalém byl, domluví se 
s místním panem farářem. On buď souhlasí, nebo ne. Je to na něm,“ vysvět-
luje v časopise Nový Jeruzalém iniciátor zmíněných poutí Ladislav Kinc. 
„Jsou farnosti, kde si Nový Jeruzalém objedná farář. To je v jeho kompe-
tenci. Pořadník přihlášených farností se řídí heslem: Kdo dřív přijde...“

V letošním roce se v našem regionu bude další prosebná pouť konat 
13. července v Radostíně nad Oslavou, 13. srpna v Oslavici a 13. listopadu 
v Měříně.                                                                                   Iva Horká

Pouť Nový Jeruzalém se ve Velkém Meziříčí konala za přítomnosti biskupa

◄ Mši svatou u příležitosti prosebné mariánské poutě, jež se konala ve 
velkomeziříčském kostele minulý čtvrtek, celebroval biskup Vojtěch Cikrle 
(na snímku).                                                                        Foto: Iva Horká

Velkomeziříčští radní s poslankyní Janou Fischerovou.                                             Foto: Martina Strnadová

Foto:
Pavel Stupka
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Školáci absolvovali lyžařský výcvik

Na lyžařském školním výcviku se minulý týden na sjezdovce na Fajtově 
kopci sešli žáci z brněnské základní a ze sekundy velkomeziříčského 
gymnázia (viz snímek).                                    Foto: Petr Zezula/Ski klub

Velký sál Jupiter clubu 
se rozvlnil v rytmu zumby

O zumbu je velký zájem. Na první hodině se v Jupiter clubu sešlo přes 
šedesát cvičících žen.                                                             Foto: Iva Horká

Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek a zástupci krajského odboru zdravot-
nictví jednali s řediteli všech pěti krajských nemocnic o situaci, která by 
mohla nastat v regionálním zdravotnictví začátkem března 2011 vlivem 
avizovaného odchodu lékařů. Odchody z nemocnic na Vysočině podložilo 
svou výpovědí 56% lékařů. Nejvíce v Nemocnici Jihlava.

První muž kraje Vysočina na tiskové konferenci informoval, že 
hejtmanství spolu s vedením nemocnic prodiskutovalo vzniklou situaci 
a hledá všechny cesty vedoucí k variantnímu řešení různých situací v sou-
vislosti s vývojem v nemocnicích. „Ředitelé nemocnic předložili první 
přehledy o struktuře nejvíce postižených oddělení. Z těchto prvotních 
přehledů vyplynulo, že nejvíce ohrožené jsou odbornosti ARO, chirurgie, 
interna a gynekologie – porodnictví. Máme dva měsíce na to, aby v pří-
padě, že nebude nalezeno ministerstvem zdravotnictví a vládou řešení 
této pro Vysočinu kritické situace, konkretizovali řešení péče o závažná 
onemocnění, traumata a celkově intenzivní péči. Kompletní sérii scénářů 
můžeme zveřejnit až ve chvíli, kdy budou doladěny,“ informoval hejtman 
Vysočiny Jiří Běhounek s tím, že se také v nejbližší době sejde opakovaně 
se zástupci lékařských odborů na Vysočině, k čemuž na centrální úrovni 
ještě nedošlo. Součástí připravovaných a rozpracovávaných krizových 
kroků je na Vysočině i řešení udržení nelékařských profesí a středního 
zdravotnického personálu. V budoucí personální struktuře oborů je pr-
votní předpoklad, že krajská Nemocnice Pelhřimov bude schopna v míře 
svých kapacit poskytnout nadále intenzivní zdravotní péči. Ostatní krajské 
nemocnice budou dělat vše pro to, aby zajistili nutnou ambulantní péči 
plus případný provoz lůžkových oddělení.
 Nemocnice Počet Počet podaných
  lékařských úvazků výpovědí v %
Nemocnice Jihlava 159 68% (109 úvazků)
Nemocnice Havlíčkův Brod 130 51% (66 úvazků)
Nemocnice Pelhřimov 92 35% (33 úvazků)
Nemocnice Třebíč 125 55% (69 úvazků)
Nemocnice Nové Město na Moravě 130 62% (80 úvazků)

Tab.1: Statistika výpovědí v nemocnicích kraje Vysočina (v úvazcích) 
zdroj: kraj Vysočina

V loňském roce kraj Vysočina dotoval provozy pěti krajských nemocnic 
částkou 213 milionů korun. Například v roce 2009 kraj přidal neplánovaně 
na platy zaměstnanců ve svých zdravotnických zařízeních 32 mil. korun. 
To vyvrací tvrzení ministra zdravotnictví Hegera, že kraje se na platech 
v nemocnicích nepodílejí.

Hejtmani krajů České republiky by se s ministrem zdravotnictví měli 
sejít už příští týden v Brně. „Očekávám, že nás pan ministr bude infor-
movat o zásadních a smysluplných řešeních, která podporuje a stojí za 
nimi i vláda,“ uvedl hejtman Běhounek s tím, že dosud zveřejněná dílčí 
centrální patření takovými nejsou. O řešení problémů se zajištěním zdra-
votní péče v regionu bude hejtman Vysočiny hovořit v nejbližších dnech 
i se členy Bezpečnostní rady kraje.

Jitka Svatošová, KrÚ kraje Vysočiny

Vysočina se připravuje 
na odchod lékařů

Krajský odbor školství, mlá-
deže a sportu definoval oblasti, 
které potřebuje regionální škol-
ství řešit. Všechny v budoucnu 
zvažované kroky chce vedení 
kraje v průběhu příštích týdnů dis-
kutovat především s vedením 
středních škol, pedagogy, s veřej-
ností, zástupci všech měst se sídly 
středních škol a členy krajského 
zastupitelstva. To už v září loň-
ského roku uložilo odboru školství, 
mládeže a sportu zpracovat návrh 
opatření k řešení dopadů demogra-
fi ckého vývoje do středních škol 
zřizovaných krajem a koncem roku 
vzalo na vědomí harmonogram 
jejich projednávání. Hlavním 
motivem k rozsáhlé diskuzi nad 
budoucností škol na Vysočině je 
zvyšování úrovně kvality vzdě-
lání, ekonomická stabilizace škol 
a zajištění stávající nabídky oborů. 
Kraj chce zachránit jedinečné 
obory, o které je menší zájem, ale 
mají v regionu tradici. „Díky této 

Slučování škol aktuálně
(Navazuje na článek ze strany 1.)

cestě se podařilo zachovat obory 
hodinář, kameník nebo fotograf,“ 
připomíná krajská radní pro oblast 
školství Marie Kružíková s tím, 
že avizovaná diskuze by měla 
přispět k odstranění problémů, 
před kterými ředitelé střední škol 
stojí nebo budou stát. „Aktuálně jde 
o udržení platů pedagogů, kteří učí 
nenaplněné třídy, ředitelé se obá-
vají také drahého provozu školních 
budov a současně jsou nuceni se 
přetahovat o žáky jen proto, aby 
nemuseli propouštět pedagogy,“ 
zmiňuje Kružíková. Situace se 
každoročně zhoršuje a kraj, jako 
zřizovatel většiny středních škol 
v regionu, je nucen přijmout taková 
opatření, aby byla i do budoucna 
zachována stávající druhová na-
bídka studijních i učebních oborů, 
přijatelná dostupnost a zvýšena 
kvalita vzdělávání. Více na www.
kr-vysocina.cz. 

Jitka Svatošová, 
KrÚ kraje Vysočina

Populární sportovní aktivita na-
zvaná zumba dorazila i k nám. Na 
podzim loňského roku se objevila 
například v Osové Bítýšce a nyní 
také ve Velkém Meziříčí. V Jupiter 
clubu začala úvodní série cvičení 
první hodinou minulý týden ve 
čtvrtek.

Spojení posilovacích cviků a ta-
nečních kroků za doprovodu latin-
skoamerické hudby je to, co činí 
zumbu tak oblíbenou. A pokud 
se k tomu přičte pohodový trenér, 
jakým bezpochyby Jiří Bánovský 
z Brna je, o zábavu pak není nou-
ze. Úspěchem nového hitu je zcela 
jistě i to, že v důsledku střídání 
pomalejšího a rychlejšího tempa, 
díky němuž se do cvičení správ-
ně zapojí všechny svaly i partie, 
dochází k řádnému spalování 
tuků. „Co potřebujete je pohodlné 
a prodyšné sportovní oblečení, 
vhodná obuv – tedy žádné bale-
rínky, a pití,“ seznámil přítomné 
ve velkém sále Jupiter clubu Jiří 
Bánovský. Poté ženy a dívky upo-
zornil, že by měly tančit tak, aby 
je druhý den nebolela záda. Pokud 
by některá cítila bolest, necvičila 
správně. Jedna lekce zumby trvala 
hodinu. Na jejím začátku účastnice 
kurzu, který uspořádal Jupiter club 
ve velkém sále, tělo rozehřívaly 
a rozcvičovaly, proto instruktor 
zvolil pomalejší hudbu i sestavu. 
Postupem tempo zrychloval, kroky 
byly o něco náročnější a zhruba 

v půlce hodiny byly hudba i sestava 
nejrychlejší. Na závěr se pak věno-
val protažení svalů a celkovému 
zklidnění. Úspěchem zumby jsou 
právě změny rytmů. Při cvičení se 
využívají základní kroky například 
salsy – rychlého tance populární-
ho v Americe, reggaetonu, který 
pracuje s rytmy bubnů, dále třeba 
merengui, což je svižný tanec 
z Dominikánské republiky, ale 
také kroky ze samby, mamby, fl a-
menga, tanga, mexického country 
a dalších jim podobných. Opakují 
se v krátkých intervalech a nakonec 
se poskládají do sestavy. Do té jsou 
zároveň zakomponovány efektivní 
posilovací cviky. To všechno za 
svižné a rytmické latinskoamerické 
hudby, která pobaví tak, že člověk 
má nakonec skutečně velkou radost 
z pohybu. A ještě jednu výhodu 
tento program má – můžete tan-
čit bez partnerů. Drtivá většina 
mužů totiž podobným aktivitám 
nefandí, a ženy zase naopak rády 
tančí. V případě zumby si vystačí 
samy. „A minimálně za tohle podle 
mě patří velký dík tomu, kdo tuhle 
báječnou věc vymyslel,“ řekla 
mladá dívka na adresu zumby. Tu 
podle Wikipedie v devadesátých 
letech založil věhlasný kolumbijský 
fi tness trenér a choreograf Alberto 
Perez. Později se přestěhoval do 
USA, kde vznikla organizace, 
která zaštiťuje zmíněný program 
celosvětově.                   Iva Horká

Hledaný muž
PČR pátrá od 14. 12. 2006 po Janu 

Hudečkovi, s bydlištěm v okrese 
Žďár nad Sázavou. Není ozbrojen 
ani nebezpečný. Je vysoký 175 až 
180 cm, hubené postavy s krátkými 
vlnitými hnědými vlasy a zdánlivé-
ho stáří 45 až 50 let. Okresní soud 
ve Ždáře nad Sázavou vydal na 
jmenovaného příkaz k dodání do 
výkonu trestu. Informace k hledané 
osobě sdělte na nejbližší útvar PČR 
nebo linku 158.

-PČR-

Zatímco většina školáků jezdí 
v rámci výuky na lyžařský výcvik 
na hory, zdejší děti ho většinou 
absolvují na sjezdovce na Fajtově 
kopci ve Velkém Meziříčí. A nejen 
ony. Například minulý týden se po 
svahu proháněli žáci ze základní 
školy na Botanické ulici v Brně. 
Podle sdělení místního Ski klubu, 
který lyžařský areál provozuje, 
šlo o dvacet dětí prvních až třetích 
tříd. Ty na Vysočinu jezdí v rámci 
zimní školy v přírodě. „Jsme zde už 
šestý rok, jezdíme s 1. až 5. třídou, 
přičemž dříve to byla jenom jedna 
skupina od pondělí do pátku, po-
slední roky sem vozíme děti již ve 
dvou turnusech,“ uvedla brněnská 
učitelka. Tito školáci jsou tady na 

rozdíl od místních také ubytováni 
na turistické chatě, která je přímo 
v areálu. Kromě nich minulý týden 
prošli výcvikem také studenti 
sekundy zdejšího gymnázia. Jak 
uvedli zástupci Ski klubu, tyto 
školní lyžařské tréninky se na 
velkomeziříčské sjezdovce konají 
pravidelně v lednu i v únoru. Ač-
koliv počasí minulý týden příznivé 
nebylo, děti si i přesto pobyt na 
sněhu užívaly.

Kromě toho začátkem ledna 
zahájila provoz také lyžařská škola. 
O ní jsme informovali v minulém 
čísle týdeníku Velkomeziříčsko. 
Měla by trvat čtyři týdny o víken-
dech a navštěvuje ji letos téměř 
sedmdesát dětí.              Iva Horká

Muž byl zavražděn 
zvlášť brutálním způsobem

(Pokračování ze str. 2.) Byli ob-
viněni ze spáchání zločinu vraž-
dy provedeného zvlášť surovým 
a trýznivým způsobem ve formě 
spolupachatelství.

„V sobotu v odpoledních hodi-
nách muži poškozeného napadli 
a do celého těla ho tloukli údery 
rukou, pěstí, kolenem i kopy nohou. 
V kolik hodin přesně a jak dlouho 
k útoku došlo nelze v tuto chvíli ještě 
přesně určit, bude to předmětem 
dalšího vyšetřování. Samotný útok 
však lze hodnotit jako velmi brutál-
ní. Po něm nechali muži zraněného 
ležet na pokoji a z místa odešli. Zra-

něný muž ještě několik desítek minut 
žil. Minimálně po část této doby byl 
při vědomí a s jistotou lze říci, že 
dost trpěl. Poté na rozsáhlá vnitřní 
poranění zemřel,“ doplnil vrchní 
komisař Kubiš. Jak dále sdělil, oba 
muži byli v době útoku v podnapi-
lém stavu. Poškozeného už mini-
málně několik týdnů šikanovali.

Za tento zločin hrozí pachatelům 
trest odnětí svobody na patnáct až 
dvacet let nebo výjimečný trest. 
Na muže byl podán návrh na vzetí 
do vazby.

Jana Kroutilová, Krajské 
ředitelství policie kraje Vysočina

Před zraky přihlížejících 
se na Fajtově kopci minulou 
sobotu v poledne konala 
pravá domácí zabijačka. 
Stotřiceti kilogramové pra-
se zpracovávalo několik 
lidí v čele se zkušenými 
řezníky Františkem Jurkem 
a Zdenkem Simandlem. Nad 
vším pak dohlíželi zástupci 
ski klubu. Přítomní si pak 
pochutnávali na výborných 
jitrnicích, jelítkách, klo-
básách, ovaru, škvarcích, 
tlačence, černé polévce 
a dalších výrobcích. Koupit 
si mohli ale také například 
domácí paštiku ve sklenici. 
Aby lidem lépe chutnalo, 
vyhrávala jim k tomu ka-
pela Kozénka band, která 
tak dotvářela př íjemnou 
atmosféru. Nabízené menu 
šlo tedy k duhu jak lyžařům, 
kteří si přijeli na sjezdov-
ku zajezdit, tak těm, jež 
si v pěkném slunečném 
a teplém odpoledni udě-
lali na vrchol nad městem 
procházku. Živo tam bylo 
nejen kvůli zmíněné lákavé akci, ale také proto, že odpoledne probíhala 
lyžařská škola pro děti.

Zabíjačka se na Fajtově kopci konala podruhé. Svoji premiéru tam měla 
vloni. Tehdy bylo ale naprosto opačné počasí, než letos.      Iva Horká

Zabijačka se konala
na Fajtově kopci podruhé.
Řezníci nezklamali, připravili pochoutky

František Jurek (vpravo) s ostatní-
mi pomocníky připravili chutnou za-
bijačku pro lyžaře i ostatní př ícho-
zí.                                     Foto: Iva Horká

Zdenek Simandl udil skvělé klobásy, jedny byly se sýrem.    Foto: Iva Horká
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Neúspěch jako učitel
Zažít úspěch je krásné, ba přímo až opojné. Snad proto si navzájem 

tak často přejeme hodně úspěchů. Kéž by opravdu přicházely, ale moc 
dobře víme, že se v životě dostavují i neúspěchy. Co s nimi? Jak je vyu-
žít k dobrému a nenechat se jimi zdrtit? Jsou lidé, kteří se po celý život 
něčemu novému učí, naslouchají, kladou si otázky a jsou otevřeni tomu, 
co se kolem nich děje. Ti by možná označili neúspěch za „nejlepšího 
učitele na světě“, jak napsal jeden moudrý spisovatel. Pokud neúspěch za 
takového učitele přijmeme, může nás opravdu mnohému učit. V některých 
situacích nás neúspěch například vyzývá k tomu, abychom se ozvali 
proti příkoří, které se nám děje. Jindy nám zase připomíná naše hranice 
a nabízí příležitost zkusit jinou cestu. Neúspěch občas mluví i následující 
řečí: „Nemůžeš mít vždycky všechno, co chceš. Respektuj hranice své 
i těch druhých.“ Stává se ale, že v některých situacích neuspějeme, tře-
baže děláme všechno správně. I to je možné. Neúspěch nám ukazuje sílu 
našeho charakteru. Provokuje nás totiž, abychom po prohře sáhli hlouběji 
ke zdrojům, ze kterých čerpáme, případně abychom hledali zdroje jiné, 
vydatnější. Neúspěch nás učí i pokoře a vytrvalosti. Ptá se, jestli se chce-
me vzdát nebo se opět pustit do díla. Díky neúspěchu můžeme doslova 
na vlastní kůži zakusit, že porážka se dá přežít a neuspět není ostuda. 
Z neúspěchu můžeme nakonec vyjít vnitřně silnější. Moudrý člověk se 
za neúspěch nestydí a dovede o něm s nadhledem mluvit. Ví totiž, že je 
cennou zkušeností, šancí a životní školou.                        Pavel Janošík

Plán bohoslužeb od 19. 1. do 23. 1. 2011
Středa 19. 1.
 7.00 mše sv. na vlastní úmysl o. L. Sz.
18.00 ekumenická bohoslužba
18.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 20. 1.
 7.00 mše sv. na vlastní úmysl o. M. P.
18.00 mše sv. za zemřelého Emila Havlíka a za živou
 a zemřelou rodinu
17.00 Vídeň mše sv.
Pátek 21. 1. památka sv. Anežky římské, panny a mučednice
 8.00 mše sv. za Anastázii Vochiánovou,
 Bohumila Šanderu a jejich rodiče o. L. Sz.
13.00 mše sv. v domově důchodců o. M. P.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za dary ducha svatého pro mládež a ma-
 turanty, kteří se rozhodují o budoucím povolání o. L. Sz.
Sobota 22. 1. – sobotní památka Panny Marie
 7.00 mše sv. za rodiče Koukalovy, manžela Petra Turka,
 sestru Marii a za duše v očistci o. M. P.
18.00 mše sv. za zemřelého Zdeňka Mejzlíka a celou
 rodinu o. L. Sz.
Neděle 23. 1. – 3. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Kratochvílovu,
 Pospíšilovu, celou přízeň a duše v očistci o. M. P.
 9.00 mše sv. za Františka Komínka, rodiče,
 rodiny Vítovu a Letmajerovu o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi za farníky o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Marii Smejkalovou a dvoje rodiče o. L. Sz.

Farní oznámení
Modlitby na úmysl Nového Jeruzaléma budou každý den v 17.00 hodin. 
Ve středu ve 13.50 bude náboženství pro mládež a v 18.00 bude v kostele 
ekumenická bohoslužba. Zveme všechny farníky. Ve čtvrtek v 18.00 bude 
v evangelickém sboru setkání s prof. Sokolem. Zveme všechny farníky, 
zejména účastníky teologické hodiny. V pátek od 14.00 do 16.30 bude 
adorace nejsvětější svátosti a od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti 
smíření a pokání. V sobotu v 19.30 bude III. příprava na manželství. Ve 
dnech 11.–12. července organizujeme poutní zájezd do Mariazell. Cena je 
1400 Kč pro dospělé a 700 Kč pro děti a mládež. Přihlášky podávejte do 
31. ledna. Další informace najdete ve vývěsce. V sobotu 29. 1. proběhne 
v KD Vídeň křesťanský ples s hudbou Muzikanti Ladislava Prudíka. 
Vstupenky zakoupíte v prodejně Květiny – Verunka na ulici Novosady. 
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 21. 1 – památka sv. Anežky římské, panny a mučednice
17.30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. na úmysl dárce o. M. P.
Neděle 23. 1. – 3. neděle v mezidobí
 9.45 Horní Bory mše sv. za Stanislava Ďáska, rodiče
 a dceru Janu o. M. P.

Farní oznámení pro Bory
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. V neděli po mši sv. bude první 
příprava na I. svaté přijímání. Příští sbírka bude na opravu elektroinstalace 
v kostele.                                                                                       -P.L.Sz-

Sbor dobrovolných hasičů Velká 
Bíteš pořádá kurzy první pomoci 
pro veřejnost v rámci přípravy 
obyvatelstva pro mimořádné si-
tuace. Znalost první pomoci a po-
skytnutí neodkladné resuscitace 
svědkem příhody na místě neštěstí, 
ještě před dojezdem zdravotnické 
záchranné služby, může mnoho-
násobně zvýšit šanci na přežití 
pacienta. Ochota poskytnout první 
pomoc je rozhodující zejména 
v těch nejkritičtějších situacích 
a bohužel bývá často limitována 
nedostatkem znalostí a z toho ply-
noucích obav z možného poškození 
pacienta. Největší důraz při kurzu 
je kladen na výuku neodkladné 
resuscitace – správné provádění 
srdeční masáže. Na teoretickou 
přednášku navazuje praktická 
část, při které si účastníci kurzu 
vyzkouší polohování pacienta, sta-
vění krvácení a resuscitaci podle 
nových standardů. Pro praktický 
nácvik se používají speciální vý-
ukové modely. Laerdal Litte Anne 
pro jednoduchý nácvik základní 
resuscitace dospělého a Baby Anne 
pro nácvik kardiopulmonální re-

PRVNÍ POMOC PRO VEŘEJNOST
„Znalost první pomoci zachrání zdraví i život!“

suscitace kojence. Máme možnost 
seznámit i s použitím automatické-
ho externího defi brilátoru. Výuka 
probíhá hlavně prakticky. Postupy 
první pomoci se řídí heslem: „Vše 
co potřebuješ, jsou dvě ruce“. 
Nezbytná však je i ochota pomoci 
postiženému a určitá míra zna-
lostí těchto základních postupů. 
Lidé se často obávají, že špatně 
poskytnutou první pomocí mohou 
uškodit. Profesionální záchranáři 
však jsou často bohužel svědky 
toho, že daleko více škodí nečin-
nost. V některých případech je 
předlékařská první pomoc zcela 
klíčová a může rozhodovat o pře-
žití pacienta – zejména tehdy, kdy 
je ohrožena dodávka okysličené 
krve do mozku pacienta.

Mezi tyto nejakutnější situace pa-
tří zástava oběhu a dechu (například 
při srdečních příhodách), dušení 
z jakékoliv příčiny a velká krevní 
ztráta – při úrazech, ale i z neúra-
zových příčin.

Bližší info a individuální do-
mluva na tel. 607 546 143, e-mail: 
hasicivelkabites@seznam.cz.
David Dvořáček, SDH Velká Bíteš

Pomáhali jsme dětem potřetí
Začátek prosince loňského roku byl pro mnohé symbolem předvánočních 

nákupů a příprav, děti ze 3. třídy ZŠ Křižanov se ale sešly společně se svý-
mi rodiči, sourozenci a babičkami ve škole. Důvodem bylo již třetí společné 
vyrábění dárků, tentokrát opět pro občanské sdružení Zdravotní klaun.

Loňský rok měli žáci zaměřen na zdraví, proto jsme využili právě 
zdravotní klauny, kteří navštěvují nemocné děti v nemocnicích, aby je 
trošku pobavili a zpříjemnili jim pobyt. Naše předloňské dárky je opravdu 
potěšily, což jsme mohli vidět na fotografi ích, které nám klauni poslali.

Loni se nás sešlo celkem 48, takže o nadšené pracovníky nebyla nouze. 
Ze společné čtyřhodinové práce vzniklo 25 polštářků, 40 náhrdelníků 
z korálků a nespočet obrázků ze zažehlovacích korálek.

Zmíněné odpoledne ale nebylo pouze pracovní, všichni jsme si pří-
jemně popovídali, ochutnali cukroví, štrúdl, ořechové rohlíčky, ale také 
chlebíčky, ovoce a jiné dobroty, které děti s rodiči přinesli. Poseděli jsme 
nad kávou i svařákem, který v mrazivém počasí každého zahřál. Všichni 
jsme se v tom předvánočním shonu alespoň na chvíli zastavili, strávili 
moc příjemné odpoledne se svými dětmi a ukázali jim cestu, jak pomáhat 
druhým.                                 Mgr. Iveta Doležalová, třídní učitelka 3. A

Dne 9. ledna 2011 poděkoval Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš 
bývalému starostovi města Mgr. Miroslavu Báňovi, za spolupráci na 
poli požární ochrany v jeho 3 volebních obdobích v letech 1998–2010. Za 
dlouholetou podporu dobrovolnému hasičskému hnutí a rozvoj požární 
ochrany mu bude při 140. výročí založení SDH Velká Bíteš v roce 2012 
udělena medaile „Za zásluhy“. Poděkování vyjádřil velitel a okrskový 
starosta bratr Ludvík Zavřel na konferenci okrsku Velká Bíteš. 

Výbor SDH Velká Bíteš
Děkujeme všem sponzorům, kteří podpořili 21. reprezentační hasičský 

ples a všem spoluobčanům, kteří ho navštívili. K tanci a poslechu nám 
hrála taneční skupina Jásalka z Nové Vsi u Nového Města na Moravě. 
V průběhu večera se představil taneční pár v latinsko-americkém tanci 
a dále vystoupili žáci ZUŠ Velká Bíteš.

Okrskový výbor SH ČMS Velká Bíteš

Poděkování

Ppor. Miroslav Mateja, velitel požární stanice Velká Bíteš, a Mgr. Mi-
roslav Báňa.                                      Foto: Lenka Plechatá

Další krádež 
měděných svodů

Dne 16. ledna zjistil majitel 
rodinného domu v Mostištích, že 
mu byly odcizeny čtyři měděné 
svody, 180 metrů elektrického 
měděného drátu a 50 metrů po-
gumovaného měděného kabelu. 
Přestože pachatel za odcizenou 
měď utrží jen pár stovek, svým jed-
náním způsobil škodu přesahující 
10.000 korun.

Ukradl PB láhve
V době od 15. do 16. ledna 

doposud neznámý zloděj u pro-
dejny v obci Ořechov nezjiště-
ným způsobem odstranil zámek 
u dvířek regálu a poté odcizil tři 
desetikilogramové propanbutanové 
lahve v hodnotě téměř 4.000 korun.

Vykradl 
neuzamčené auto
Dne 14. ledna od 10.30 do 11 ho-

din odcizil neznámý pachatel 
v Dobré Vodě z odemčené kabiny 
vozidla Ford Transit odloženou ko-
ženou taška s peněženkou, doklady, 
platební kartou a fi remní dokumen-
tací v hodnotě 7.000 Kč.

Nestačil zabrzdit 
náklaďák 

u přechodu
Dne 13. ledna v 15.05 hodin 

na přechodu pro chodce na ulici 
Sokolovská ve Velkém Meziříčí 
šestatřicetiletý řidič nákladního 
vozidla najel na patnáctiletou dív-
ku, která vstoupila do vozovky před 
přijíždějící vozidlo. Řidič nestihl 
dobrzdit a chodkyni přejel špičky 
bot. Ke zranění nedošlo, škoda na 
poškozené obuvi byla odhadnuta na 
500 korun. Dopravní nehodu šetří 
policisté z dopravního inspektorá-
tu, kteří mají za úkol zjistit, kdo je 
vlastně viníkem. V tomto případě 
je nutné zdůraznit, že i když má 
řidič povinnost umožnit chodci 
na přechodu pro chodce přejít 
vozovku, chodec nemá absolutní 
přednost a nemůže do vozovky 
vstoupit bezprostředně před při-
jíždějící vozidlo.

Sprejeři opět 
poškodili vagony

Dne 11. ledna od 18 do 19.30 ho-
din se opět sprejeř i pustili do 
vybarvování odstavených vagonů 
vlakové soupravy v železniční 
stanici v Křižanově. Na odstranění 
kreseb vynaloží majitel nejméně 
7.000 korun.

Prof. Jan Sokol, PhD., CSc. se narodil 18. 4. 1936 
v Praze, vyučil se a pracoval jako zlatník, později 
mechanik. V roce 1958 maturoval v dálkovém studiu, 
od r. 1963 dálkově studoval matematiku na MFF UK. 
V letech 1964 až 90 pracoval jako programátor, později 
jako vedoucí výzkumný pracovník ve VÚMS Praha na 
vývoji základního software. V tomto oboru publikoval 
několik knih a desítky odborných článků. V letech 
1990–92 byl poslancem Federálního shromáždění za 
Občanské fórum a místopředsedou Sněmovny národů, 
předsedou poslaneckého klubu OF a parlamentní dele-
gace v Evropském parlamentu. R. 1992 kandidoval do 
FS za OH, 1996 do Senátu za KDU-ČSL. Od r. 1997 
poradcem ministra školství, od ledna do července 1998 
ministrem školství ČR, v roce 2003 koaličním kandi-
dátem na presidenta republiky.

Od r. 1991 přednáší fi lozofi i, antropologii a religio-
nistiku na Pedagogické a Filozofi cké fakultě UK a od 
r. 2000 na Fakultě humanitních studií UK. V květnu 
1993 obhájil diplomovou práci „Člověk a svět očima 
bible“, v březnu 1994 získal titul CSc. prací „Mistr 
Eckhart a středověká mystika“, v dubnu 1995 titul 
doktora za práci „Malá fi lozofi e člověka“. V únoru 
1997 jmenován docentem fi lozofi e (téma: Čas a ryt-
mus), v letech 2000-2007 děkan Fakulty humanitních 
studií UK. V listopadu 2000 jmenován profesorem, 
obor „Filozofi e výchovy“. Ženatý, tři děti.

Spolupracoval na ekumenickém překladu Bible, pře-
ložil řadu zejm. fi losofi ckých knih a publikoval v mnoha 

časopisech. V sedmdesátých letech vedl různé bytové 
semináře (zejm. seminář o Nietzscheovi, 1973–82), 
1976 podepsal Chartu 77 a publikoval v samizdatu. 
Zabývá se hlavně fi lozofi ckou antropologií, dějinami 
náboženství a antropologií institucí. V současné době 
přednáší úvod do fi lozofi e, kurzy „Moc, peníze a prá-
vo“, „Člověk jako osoba“ a „Člověk a náboženství“. 
V r. 1993/94 přednášel i na UJEP v Ústí nad Labem, 
o rok později přednášel filozofii na ČVUT. Četné 
přednášky v cizině, zejména na evropská a fi lozofi cká 
témata. V zimním semestru 2008/09 přednáší na téma 
Etika a lidská práva na CSWR, Harvard University, 
Cambridge (Ma).

Předsedou Akademického senátu PedF UK 
(1994–97), členem Akadem. senátu UK (1994–96, 
1999–2001), členem vědecké rady několika fakult UK, 
Masarykovy univerzity Brno a UNESCO-College Go-
erlitz. Od r. 2002 člen předsednictva Grantové agentu-
ry ČR, člen Správní rady Masarykovy univerzity Brno, 
Sněmu a Dozorčí rady Akademie věd ČR (1998–2002), 
člen České pobočky římského klubu a PEN Clubu. 
Místopředseda správní rady International Bureau of 
Education (UNESCO) v Ženevě (1998–2002). Člen 
redakční rady časopisu Přítomnost (1990–95) a Nová 
Přítomnost, Jahrbuch fuer Erziehungsphilosophie 
(Berlín) a Neuro-Endocrinology Letters (Stockholm), 
Regionální rady Social Sciences Research Council 
(New York, 1995–98) a sdružení Artes Liberales (New 
York – Budapest).                    zdroj: www.jansokol.cz

Jan Sokol v Husově domě 20. 1. 2011

Českobratrská 
církev evangelická

19. 1.: 18 hodin
ekumenické shromáždění (kostel 
sv. Mikuláše)
20. 1.: 18 hodin

Večer s hostem
Janem Sokolem
na téma: Etika a život

23. 1.: 18 hodin
bohoslužby, 14 hodin – biblická 
hodina (Jabloňov)
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-

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.

POZOR změna internetové 
adresy!
bližší info: www.ac-vm.cz

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

Foto: David Dvořáček

Další případ
Článek o vraždě polského 
dělníka čtěte na stranách 

2 a 3. 

Vybráno z archivu PČR
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OKÉNKO RADNICE II.

Poděkování
Od 19. prosince 2010 do 9. led-

na 2011 se otevřel kulturní dům 
v Rudě všem těm, kteří si chtěli 
předvánoční, vánoční i povánoční 
čas zpříjemnit návštěvou výstavy 
vystřihovaných a vyřezávaných 
betlémů, vánočních aranžmá a dal-
ších prací s vánoční tematikou. 
Celkem ve 4 dnech se mohli ná-
vštěvníci pokochat pohledem na 
více než 50 betlémů Ludvíka Lo-
rence z Rudy, dále na vyřezávané 
betlémy, které laskavě zapůjčil 
pan Josef Kejda ze Skřinářova. 
Květinové aranžmány byly z dílny 
Anny Bahenské z Rudy a vánoční 
dekorace vystavily paní Michalí-
ková a Horká z Rudy.

Kulturní dům byl vyzdoben 
pracemi žáků ZŠ Ruda pod vede-
ním Mgr. Mičánkové a ředitelky 
Mgr. Součkové. Během výstavy 

se mohli návštěvníci za zvuku 
vánočních koled občerstvit horkou 
medovinou, svařeným vínem, ča-
jem a zakousnout se do vánočního 
cukroví.

Celou akci bylo možné uspořá-
dat pouze díky dobrovolníkům, 
kteří obětovali svůj volný čas na 
přípravu prostor a organizaci celé 
výstavy. Velké poděkování patří 
zejména Ludvíku Lorencovi a Jo-
sefu Kejdovi za vystavené betlémy, 
dále pak všem vystavovatelům za 
ochotu a pomoc při realizaci. Dě-
kujeme také všem návštěvníkům 
a doufáme, že odcházeli všichni 
spokojeni. Doufáme, že se nám 
i příští rok podaří zorganizovat 
podobnou výstavu a nalákat tak 
další návštěvníky do obce Ruda 
u Velkého Meziříčí. 

Karel Dvořák

  2009 2010 2011
 1 Gen. Jaroše, K. Pánka, věžáky Čechova Řeháčková 6.903 8.607 9.059
 2 Novosady Rozkoš, K Haltýři, Podloubí, 

Mlýnská, U Vody Poulová 1.653 2.927 3.088
 3 Náměstí, Radnická, Komenského, Moráňská, 

Hřbitovní Kutilová 3.221 ¨¨¨¨ 1.597
 4 Sokolovská., Ostrůvek, Františkov,

Karlov – horní pol. Střechová 8.980 9.319 10.652
 5 Karlov – horní pol., Křižní, Slepá, K Buči,

Příční Valentova  10.688 11.116 ¨¨¨¨
 6 Ve Vilách, Kunšovec, Nad sv. Josefem Burianová 5.510 ¨¨¨¨ 10.642
 7 Nad Gymnáziem, Na Výsluní, Kolmá, Krškova Drlíčková 11.851 10.209 7.643
 8 Čechova bytovky Prehradná 5.362 ¨¨¨¨ ¨¨¨¨
 9 Družstevní, Nádražní, Nad Tratí, Bezručova,

Nad Plovárnou Vávra Pavel 13.853 25.189 23.456
10 Hornoměstská, Zámecká, Skřivanova Kališová  8.864 8.808 10.841
11 Třebíčská, V Jirchářích, Malá stránka Kamanová P. 3.730 3.489 3.820
12 Pod Lesem, Nad Sýpkami, Pod Kaštany,

Ke Třem křížům, Krátká, Pod Sýpkami Markovi 9.236 10.410 10.846
13 Obůrka, U Světlé, Záviškova, Sportovní

Zahradníčkova, Luční, K Novému světu Smejkalová 9.122 9.515 10.579
14 Uhřínovská, Zahradní, Strmá, Nová Říše, 

Na Pískách, Polní, Františky Stránecké, 
Hliniště + nové ulice Sedláková 11.902 11.889 9.832

15 Oslavická, Jižní, Demlova Bártová Jitka 3.221 1.980 2.731
16 Čermákova, Markova, Zdenky Vorlové, 

E. Zachardové Horký A. 10.527 12.152 9.885
17 Vrchovecká, Příkopy, Podhradí, V Potokách Rosová ¨¨¨¨ 2.660 4.136
18 Bezděkov, Poštovní vč. činžáků Syptákovi ¨¨¨¨ 6.840 9.156
19 Mírová, Pionýrská Doležalová ¨¨¨¨ ¨¨¨¨ 5.292
Velké Meziříčí celkem  124.623 135.110 143.255

Tříkrálová sbírka 2008–2011 podle obcí
 obec 2008 2009 2010 2011
Baliny 4.150 4.160 4.840 4.360
Bory 17.100 17.200 15.767 16.562
Březejc 4.415 4.610 5.810 4.910
Březka 1.970 2.132 2.340 1.874
Čikov 5.420 5.160 5.170 4.240
Dolní Heřmanice 3.064 3.910 2.230 3.135
Dolní Radslavice 5.880 6.780 7.274 7.248
Holubí Zhoř 5.033 3.810 4.610 4.767
Horní Heřmanice 4.423 3.860 4.350 4.563
Horní Radslavice 4.950 5.894 5.150 5.400
Hrbov + Svařenov 7.980 8.922 9.520 8.820
Jabloňov 9.120 9.640 10.230 9.820
Kochánov 8.960 6.470 7.010 7.750
Lavičky + Závist 12.755 15.692 15.205 14.523
Lhotky 5.280 6.340 5.960 5.993
Kúsky 3.700 2.280 2.370 2.590
Martinice 11.983 15.200 14.960 15.325
Mostiště 13.539 14.425 18.577 17.568
Netín + Záseka 9.480 9.655 10.508 11.712
Olší n. O. 7.150 8.635 8.390 8.630
Oslava 1.290 1.504 1.610 1.500
Oslavice 14.597 14.955 15.672 16.340
Otín + Pohořílky 12.800 11.700 12.990 15.780
Radenice 5.115 5.060 4.720 4.670
Ruda 10.740 10.755 9.690 10.160
Stránecká Zhoř 9.813 10.350 11.447 11.620
Šeborov + Frankův Zhořec 3.670 5.150 4.000 4.780
Tasov 15.357 15.072 16.535 19.931
Uhřínov 10.035 10.075 11.160 10.486
Vaneč 2.060 2.928 2.541 3.110
Velké Meziříčí 108.269 124.623 135.110 143.255
Vídeň 10781 11433 13060 13.232
Zadní Zhořec 6.830 7.040 8.594 8.600

Podle farností
Bory 24.412 22.260 20.487 21.232
Netín 46.223 46.621 50.264 52.722
Ruda 24.275 25.005 25.730 24.890
Tasov 34.195 36.116 37.026 40.307
Uhřínov 35.878 37.679 37.650 41.009
Velké Meziříčí 190.775 220.382 238.233 250.127
Celkem 355.708 388.053 409.390 430.397
Všem štědrým dárcům, vedoucím skupinek, králům a královnám veliké 
díky a upřímné Pán Bůh zaplať.                                                        -zem-

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

Zprávy z jednání Rady města z 12. ledna 2011
(Pokračování ze strany 2.)

 9. Rada města souhlasila s doplněním dopravního značení č. IJ4a „zastávka“ 
(TAXI) + E 13 (22.00-5.00 Pá, So, Ne) v ulici Pod Hradbami na autobuso-
vém zálivu ve směru od Jihlavy ve Velkém Meziříčí na náklady města.

10. Rada města schválila uzavření smlouvy o zajištění výuky dopravní 
výchovy na dětském dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí a pověřila 
starostu města jejím podpisem.

11. Rada města podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících 
po železnici a silnici, rozhodla o přímém uzavření smlouvy o veřejné 
službě spočívající v provozování ostatních meziměstských linkových 
spojů pro potřeby města Velké Meziříčí se stávajícím dopravcem, 
společností ZDAR a. s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou.

12. Rada města dále podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě 
cestujících po železnici a silnici, rozhodla, že nezveřejní informace 
uvedené v článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po 
železnici a silnici, v Úředním věstníku Evropské unie, neboť smlouva 
o veřejné službě spočívající v provozování ostatních meziměstských 
linkových spojů pro potřeby města Velké Meziříčí se týká poskytová-
ní méně něž 50 000 km veřejných služeb v přepravě cestujících.

13. Rada města souhlasila se zajišťováním zimní údržby majetkoprávně 
vypořádaného úseku komunikace v rozsahu dle geometrického plánu 
vyhotoveného společností Geodézie Vysočina s. r. o. Jedná se o pří-
jezdovou komunikaci vedoucí k nemovitostem v lokalitě Křenice.

14. Rada města souhlasila s prodloužením nájemního vztahu k ubytovací 
jednotce na ulici Uhřínovská a s obnovením nájemní smlouvy na byt 
v ulici Nad Sv. Josefem.

15. Rada města souhlasila se zapojením transferů, přijatých v lednu 2011 
do upraveného rozpočtu 2011 města Velké Meziříčí.
Částka v Kč Poskytovatel Přijetí dotace Účel
 17.000.000 MPSV Leden 2011 Rozhodnutí-na dávky

soc. péče pro těžce zdra-
votně postižené a dávky 
pomoci v hmotné nouzi 
na rok 2011

16. Rada města se zabývala přípravou rozpočtu města na letošní rok.
Ing. Radovan Necid, starosta

Tříkrálová sbírka 2011 po městě VM

Základní škola a Střední škola Březejc, 
Sviny 13, Velké Meziříčí

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2011/2012 
proběhne v pátek 11. února 2011 od 13 do 16 hodin v prostorách školy.

Pro školní rok 2011/2012 nabízíme tyto 
vzdělávací programy:

Základní škola – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
s úpravami pro žáky s lehkým mentálním postižením.
Základní škola speciální – školní vzdělávací program pro vzdělávání 
žáků se středně těžkým mentálním postižením.
 – školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním 
postižením a souběžným postižením více vadami.
Dále nabízíme střední vzdělávání v těchto 

oborech: 
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá Tkalcovské práce – učeb. obor (přihlášky 
do 15. března 2011).

Školu je možné navštívit kdykoli po předchozí domluvě.
Bližší informace k přijímání žáků, kontakty: Základní škola 

a Střední škola Březejc, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 521 516, mobil: 
774 449 319, e-mail:, skola.brezejc@seznam.cz

www.skoly-brezejc.cz
Odloučená pracoviště školy: Speciálně pedagogické centrum, Dům 

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

Krajské koordinační centrum logopedické péče ve školství, Novosa-
dy 102/93 (postranní vchod), 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 773 378 610, 
777 732 045

e-mail: spcvm.koordinator@seznam.cz
Ředitelství školy

Zápis dětí do 1. tříd Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
Ředitelství Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí oznamuje 

rodičům, že zápis do prvního ročníku na školní rok 2011/2012 proběhne 
dne 11. února 2011 v budově školy na ulici Poštovní 3 v době od 8 do 
12 hodin. V případě, že se nemůžete v určeném dnu dostavit, kontaktujte 
ředitelství školy a bude stanoven náhradní termín.

K zápisu si doneste rodný list dítěte, doporučení školského poraden-
ského zařízení ke změně vzdělávání (popř. i další zprávy, které by měly 
být součástí osobní dokumentace), rozhodnutí o odkladu povinné školní 
docházky (bylo-li vydáno na jiné škole). Dotazník bude vyplněn při 
zápisu. Upozorňujeme rodiče žáků základních škol, kteří zvažují změnu 

vzdělávání svých dětí (na základě doporučení školského poradenského 
zařízení), aby s předstihem tuto změnu projednali s vedením školy. 
Kontaktní údaje: tel.: 566 522 828, 605 086 068, e-mail: info@zsspe-
cialnivm.cz, www.zsspecialnivm.cz

Na školní rok 2011/2012 nabízíme tyto vzdělávací programy: pří-
pravný stupeň základní školy speciální, rehabilitační vzdělávací program 
základní školy speciální, základní škola speciální, základní škola (školní 
vzdělávací program), praktická škola jednoletá, kurz pro získání základů 
vzdělání poskytovaného základní školou speciální.

Ředitelství Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí

Udírny 
na Fajťáku
uzené pochoutky k snědku, 
hudba Oldies but goldies 
od 14 hodin
sobota 29. ledna na Fajtově 
kopci od 13 hodin
více v příštím čísle

Foto: Charita ZR



■ 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.
Nemovitosti
■ Prodáváme ve VM byt 3+1, 
pozemek na stavbu rod. domu, 
halu v průmyslové zóně; chatu 
na Nesměři; výr. areál s bytem 
v Uhřínově; rod. dům s pozemky 
v Jabloňově. Reality Vysočina. Tel.: 
777 636 157.

■ Koupím zahradu na Fajtově 
kopci. Volejte po 13. hodině na tel.: 
604 604 336.

■ Hledám dům, chalupu na Vy-
sočině. Stav ani cena nerozhoduje. 
Důležité je hezké místo. Za nabídky 
děkuji. Tel.: 775 703 242.
■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč – 
Domky nebo Dolní Radslavice, 
velikost kolem 500 m2. Předem dě-
kuji za nabídky na tel. 723 241 888.
■ Prodám byt ve Velkém Meziří-
čí 3+1, OV, balkon, možnost koupě 
i garáže. Udržovaný, RK nevolat. 
Tel.: 725 695 624.
■ Prodám byt 3+1 po celkové 
rekonstrukci ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 604 691 775.
Pronájem
■ Pronajmu částečně zařízený byt 
3+1 na ulici Pionýrská ve Velkém 
Meziříčí. Cena pronájmu včetně 
inkasa 7.000 Kč. Tel.: 608 666 324.
■ 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 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.
■ Pronajmu garáž ve VM za 
Gymnáziem, pod t rat í .  Tel.: 
725 760 110.
Různé

Najde se učitel nebo amatér-
ský kytarista na doprovod-
nou, klasickou kytaru? Zn. Do-
hoda jistá. Tel.: 566 521 439, 
777 717 882.
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku! Telefon: 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

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.

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-

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

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

Nepůjde el. proud v Osové Bítýšce
Dne 24. 1. od 7.30 do 15.30 hodin, část obce Osová Bítýška napájená 

z trafostanice s energet. názvem U Hřiště a U Nádraží: Osová Bítýška č. 3, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 – 23, 67, 68, 76, 108, 127, 128, 130, 131, 132, 
136, 146, 152, 153, 156, 163, 164, 176, 177, 184, 191, 213, 219, 250, 258, 260.

Dne 26. 1. od 7.30 do 15.30 hodin, vypnutá bude celá obec Skřinářov, 
osada Tři Dvory, obec Vlkov a celá chatová oblast napájená z trafosta-
nice Vlkov – Chaty. Dále obec Osová Bítýška Družstvo, Osová Bítýška 
Radimobil, Ericsson, Vlkov nádraží ČD, Vlkov sklad ACHP a Vlkov 
Družstvo 2, část obce Osová Bítýška napájená z trafostanice s energet. 
názvem U Hřiště a U Nádraží. Část obce Záblatí napájená z trafostanice 
Tři Kaštany.

Dne 2. 2. 2011 od 7.30 do 15.30 hodin část obce Osová Bítýška napá-
jená z trafostanic s názvy „Škola“ a „U Potoka“.                          -E.ON-

Zubní pohotovost
Sobota 22. 1. MUDr. Jiří Žák, Poříčí 11, Velké Meziříčí, tel.: 566 522 442. 
Neděle 23. 1. MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město na 
Mor., tel.: 566 616 900. Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné 
telefonicky ověřit, zda nebyly služby prohozeny.    Zdroj: http://www.nnm.cz

Prodám
■ Selata. Pikárec 16, paní Uhlířo-
vá. Tel.: 603 997 770.
■  P r o d á m  p r a s e .  Te l . : 
604 894 701.
■ Škodu Felicii, r. v. 2000, klima-
tizace, posilovač řízení, ABS, 2× 
airbag, tažné zařízení, centrální 
zamykání, mlhovky, nově po Stk, 
nové oleje, fi ltry, motor 1,6 MPi, 
plní Euro 2, cena 28.000 Kč. Tel.: 
608 034 567.
■ Moderní sportovní kočárek – 
tříkolku Chicco S3. Kombinace 
hluboký i sporťák. Po jednom dítěti, 
velmi udržovaný, málo používaný. 
Včetně pláštěnky a tašky na řídítka. 
Odběr možný ihned, cena dohodou. 
Tel.: 604 160 533.
■ Mrazák pultový 210 l. Velmi 
zachovalý. Cena 1.500 Kč. Tel.: 
608 980 834.
■ Levně oblečení na holčičku, 
velikost 62-80. Tel.: 732 355 129.
■ Škodu Felicii r. v. 1995. Dále 
prodám el. varhany Casio CTK 
531, míchačku na 2 kolečka, cirkulu 
domácí výroby s kolébkou, motor 
4 kW. Tel.: 731 252 298.
■ Brambory žlutomasé, ruční 
sběr zahrada, výborné chuti. Tel.: 
723 402 098.
■ 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.
■ Dvoukolovou káru za traktor, 
kabinu na Zetor 25 A, malo-
traktor domácí výroby. Cena do-
hodou – levně. Tel.: 775 920 530, 
732 663 069.
■ Prase doma krmené bez směsi. 
Tel.: 566 520 077, 731 261 448.
■ 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.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.

Prodám domácí vajíčka. 
A. Novotný, Hrbov 42. Tel.: 
737 477 773.

■ Nové lešenové podlážky na faktu-
ru na rok 2010. Rozměr 100×50 cm. 
Cena 100 Kč/ks. Volejte večer na 
tel.: 566 670 108.
■ Škodu Felicii combi, 1,3 MPi, 
r. v. 1997, nehavarovaná, nová 
baterie, startér, alternátor, zimní 
pneu, závěsné zař ízení, najeto 
200 000 km. Dobrý stav, spo-
lehlivá. Lemy blatníků a pátých 
dveří – opravovaná koroze. Cena 
13.000 Kč. Tel.: 777 737 553.
Koupím
■ Koupím poštovní známky, po-
hledy, obálky, bankovky, tuzexové 
bony, losy, akcie, celé sbírky – větší 
množství – pozůstalost po sběrateli. 
Platím v hotovosti nejvyšší možné 
ceny. Info: tiskárna@komurka.cz, 
nebo tel.: 724 229 292.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt! 
Do 48 hodin vyplatíme i exekuce, 
hypotéku a další vaše dluhy.
Volejte zdarma 800 100 576.

Přípava a opravy zahradní 
techniky na novou sezonu. 
Oprava a GO spalovacích 
dvoutaktových a čtyřtaktových 
motorů do výkonu 20 kW. 
Tel.: 604 242 046.

■ Prosím slečnu, která kupovala 
5. 1. modré korzetové šaty v „Ho-
rácku“ ve Velkém Meziříčí, ať se mi 
ozve. Došlo k záměně šatů. Děkuji. 
Tel.: 732 656 886.
■ Hledám učitele/učitelku špa-
nělštiny. Soukromé hodiny. Tel.: 
728 382 202.

Pronajmeme 3 kanc. místnosti 
na ul. Uhřínovská, 43 m2.

Parkování v uzavřeném objektu. 
Tel.: 736 488 290, e-mail:

eurocontact-vm@eurocontact-vm.cz

Hledám brigádníky
na rozvoz knih (vhodné i pro 

důchodce), oblast Třebíč. 
Tel.: 603 335 868.

JAZYKOVÉ KURZY
Rozvrh 2. pololetí 2011

 Kurz 3–6 osob Termín: zima/jaro 2011
Angličtina začátečníci „60“ úterý 14.00–15.00
Angličtina začátečníci „60“ pondělí 15.30–16.30
Angličtina mírně pokročilí „60“ pondělí 16.40–17.40
Angličtina pokročilí 1× za 14 dní „90“ středa 16.30–18.00
Angličtina „Pojďte se s námi rozmluvit“  pátek 16.00–17.30
1× za 14 dní „90“
Konverzační kurz anglického jazyka  pondělí 18.45–19.45
s rodilým mluvčím
Angličtina dopolední dle zájmu ??? 
Němčina začátečníci „60“ pondělí 16.30–17.30
Němčina mírně pokročilí „60“ úterý 17.50–18.50
Němčina pokročilí „60“ čtvrtek 16.00–17.00
Němčina „Pojďte se s námi rozmluvit“  sobota  9.00–10.00

Více informací zašlu na vyžádání.
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK vč. tel. kontaktu do 4. února 2011 

na emailové adrese eco-prochazkova@seznam.cz

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

Dům zdraví, spol. s r. o.,
Velké Meziříčí

Jde o bývalé prostory doprav-
ní sanitní služby (270 m2).

Cena dohodou.
Informace podá p. Babák, 

tel.: 566 522 442.

přijme 

Tel.: 776 115 776.

mechanika
pro servis

zahradní a lesní 
techniky.

PŮJČKY
od přímého investora:

105.000 Kč za 1.266 Kč/měs.
Bez náhl. do reg. Nejsme 900… 

Tel: 605 254 131.

Společnost AXA přijme pro nově otevřenou pobočku ve Velkém Meziříčí
pracovníka/pracovnici obchodní služby

s platovým rozpětím 10.000-30.000 Kč + provize.
Více informací na tel.: 724 899 002

■ Jestli cestujete ve všední dny do 
Jihlavy z VM nebo Měřína s příjez-
dem do Jihlavy cca v 6 hodin, ráda 
přispěji na benzín za odvoz. Tel.: 
602 451 676.
■ Přepisování textů. Přepíši různé 
texty nebo knihy. Okolí Velkého Me-
ziříčí a Velké Bíteše. Tel.: 606 156 047.
■ Hledám cestující na denní do-
jíždění autem z Velkého Meziříčí 
nebo Měřína do zaměstnání do Jih-
lavy a zpět. Tel.: 605 424 687.
Seznámení
■ K trvalému vztahu ráda po-
znám muže nad 55 let. Nabídky do 
redakce pod zn. ŘP – vítán.

Velkomeziříčsko v pdf
Čtete raději informace z počítače než papírové noviny? 
Objednejte si týdeník Velkomeziř íčsko 
v elektronické podobě. Zašlete požadavek 
do naší redakce (velkomeziricsko@vel-
komeziricsko.cz), kde bude vyřízen. Týdeník 
v pdf vám bude zasílán na vaši e-mailovou 
adresu. Jeho cena je 6 Kč. 
Více na tel.: 566 782 009 739 100 979.
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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
Vzpomínky

Poděkování

* * *

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2011

Plán přednášek leden – únor 2011
Vlastivědné a genealogické společnosti, o. s. při Jupiter clubu

Vždy v úterý ve 14.30 hodin, vestibul kina Jupiter club
Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší

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

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

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

Máte chuť revoltovat proti zavedeným manželským stereotypům a vymést 
ze svého života nudu? Manželé Sansieuovi mají stejný problém… Po třiceti 
letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně změnit. Manželé 
Sansieuovi se jednoho dne během devadesáti minut pokusí o sexuální 
renesanci, revoltu proti zavedeným manželským stereotypům a vymetení 
nudy ze svého života. Podaří se jim to?
Hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica
Změna programu vyhrazena! 
Jednotlivé vstupné 290 Kč.                                                           -zh-

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

Budoucí prvňáčci, vážení rodiče,
Základní škola Velké Meziříčí, Osla-
vická 20 pořádá pro kluky a holčičky, 
kteří se chystají do naší školy, již tra-
diční MINIŠKOLIČKU.
Přijďte za námi 20. ledna 2011, od 15 
do 16 hodin.
Co vás čeká? Seznámíte se s prostře-
dím školy, zahrajete si na malé školá-
ky a naučíte se správně procvičovat 
svoje ruce, vyzkoušíte si počítačové 
programy pro prvňáčky a práci s in-
teraktivní 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 ho-
din. Prosíme přijďte včas!                                               -prog-

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 odpovědí 
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. Nachází 
je v nesmyslných pokusech s kohouty či podivných výletech do přírody, kde 
prožívá zvláštní snové stavy. Jeho vyprahlost a prázdnota již však nedokáže 
a možná ani nechce Kláru uspokojit a naplnit. Vrana přiváží na statek nale-
zené plukovníkovy ostatky. Je však stižen rovněž svého druhu paralýzou. 
Ani on, byť je ke Kláře od prvního okamžiku silně přitahován, není s to jí nic 
nabídnout. 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
Sobota 22. v 19.30 hodin
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT
Liz Gilbert, hlavní hrdinka fi lmu, je moderní žena, která se vydává pozná-
vat a obdivovat krásy světa a současně se pokouší znovu najít a probudit 
své pravé já. Poté, co jí životní jistoty a priority zcela rozvrátí rozvod, 
si Gilbert vezme v zaměstnání roční dovolenou a naprosto v rozporu se 
svými zásadami se rozhodne riskovat vše pro to, aby změnila svůj život. 
Během svých exotických a pozoruhodných cest poznává v Itálii prosté 
potěšení z dobrého jídla, v Indii sílu modliteb a meditací a konečně na Bali 
najde zcela nečekaným způsobem pokoj v duši a rovnováhu lásky. Snímek 
Jíst, meditovat, milovat je natočen na motivy skutečného a pozoruhodného 
příběhu a dokazuje, že existuje více způsobů, jak si užívat. Režie: Ryan 
Murény. Hrají: J. Robertsová. Romantická, dobrodružná komedie USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 140 minut
Úterý 25. v 19.30 hodin
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
Film podle jedné z nejčtenějších knih současnosti!
Před čtyřiceti lety zmizela Harriet Vangerová z rodinného setkání konané-
ho na ostrově, který vlastnil a obýval mocný klan Vangerů. Přestože nebylo 
Harrietino tělo nikdy nalezeno, je její strýc přesvědčen, že šlo o vraždu, 
jejímž pachatelem je někdo z jeho rodiny. Rodiny, jejíž členové jsou 
mezi sebou sice spjati pevnými pouty, ale která je jinak zcela nefunkční. 
K vyšetření tohoto případu si proto najme investigativního novináře Mi-
kaela Blomkvista kterému pomáhá drsná potetovaná počítačová hackerka 
Lisbeth Salanderová. Jakmile Blomkvist a Salanderová zasadí Harrietino 
zmizení do rámce četných podivných vražd, které se staly téměř před 
čtyřiceti lety, začíná se rozplétat temná a děsivá rodinná historie… Režie: 
Daniel Alfredson. Hrají: M. Nyqvist, L. Endreová, G. Staykov. Kriminální 
drama Švédska, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 152 minut

Děkujeme majitelkám kavárny Café Time za bezplatné poskytnutí prostor 
kavárny pro uspořádání prodejní výstavy výtvarných a řemeslných prací 
našich studentů. Výstava se už několikátým rokem v předvánočním čase 
těší zájmu veřejnosti a za získané fi nanční prostředky jsou průběžně 
nakupovány materiály a výtvarné potřeby k další tvorbě.

ZŠ a SŠ Březejc

Odešla jsi tiše,
jak osud si přál,
však v našich srdcích
žiješ stále dál.
Těžké bylo loučení,
těžší je bez Tebe žít,
láska snad smrtí nekončí,
v srdci Tě navždy budeme mít.
Dne 23. 1. 2011 tomu bude 20 roků, 
kdy nás navždy opustila naše milá 
maminka 
Františka Doležalová 
z Uhřínova. 

Stále vzpomínají 
dcery s rodinami. 

Dnes, 19. ledna, vzpomínáme 
3. smutné výročí, co nás navždy 
opustil náš drahý manžel, tatínek 
a dědeček, pan 
Alois Severa 
z Velkého Meziříčí. 

S úctou a láskou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami. 

Dnes, 19. ledna 2011, uplyne smutné 
6. výročí úmrtí pana 
Zdeňka Mejzlíka 
z Velkého Meziříčí. 

Za vzpomínku děkuje rodina. 

„Tvoje nepřítomnost 
je všudypřítomná.“
Právě dnes by oslavil své 60. naro-
zeniny pan 
Vladimír Peterka, 
manžel, táta, kamarád, který nikdy 
žádnou legraci nezkazil a život 
uměl žít a užívat. Bohužel mu neby-
lo přáno a v březnu tomu budou již 4 
roky, co nás navždy opustil. 
S úctou a láskou stále vzpomínají 

a všem za tichou vzpomínku 
děkují manželka a synové. 

Kdo věří – nezemřel. 
Dne 9. ledna 2011 jsme vzpomněli 
6. smutné výročí od tragické smrti 
naší milované dcerušky 
Katušky Havlíkové, 
která by se 19. ledna dožila 20 let. 

Nikdy nezapomenou rodiče, 
bratr Miloš s rodinou, 

sestry Katuška, Karolínka 
a babička. 

Poděkování sponzorům plesu Města Velké Meziříčí
Starosta města ing. Radovan Necid 
děkuje všem sponzorům, kteří přispě-
li k důstojnému průběhu plesu Města 
Velké Meziříčí.
AGADOS s.r.o.
AGM-AGROMOTOR s.r.o.
AGROPODNIK, a.s.
ALPA, a.s., AMICUS, s.r.o.
ATIKA – LYSÝ, s.r.o.
AUTOCONT CZ a.s.
AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o.
AUTOCOLOR Šoukal s.r.o.
Becker Acroma spol. s r.o.
Bohuslav Ludvík – PROLOG
BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o.

CONSTRUCT CZECH a.s.
Čalounictví Mladý
Dr. MAX Lékárna
ENVIRO-EKOANALYTIKA
EURO BAGGING, s.r.o.
Eurowagon, s.r.o.
EVRA, spol s r.o.
Falco computer, s.r.o
GREMIS, s.r.o., GUASPOL, s.r.o.
HAD Velké Meziříčí
Hotel Jelínkova vila
Hotel Pod Zámkem
Jednota spotřební družstvo
JOOP Automotive s.r.o.
JUPITER club, s.r.o.

KABELOVÉ BUBNY a BEDNY, s.r.o.
KNESL KOPÍROVACÍ STROJE
Komínek řeznictví
LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.
Ligno Jindřich Vacula
Lisovna plastů, spol. s r.o., MusicData
NOVÝ SVIT Velké Meziříčí
NOWACO Czech Republik s.r.o.
Obec Stránecká Zhoř
PAPÍRNICTVÍ RADKA KLIKAROVÁ
PARAMONT CZ s.r.o.
POEX Velké Meziříčí, a.s.
Reality Vysočina, River Bowling s.r.o.
Rodina Podstatzky – Lichtenstein
Rosana CZ s.r.o., Rotana a.s.

Rybářství a.s.
SALNIKA – Solná jeskyně
SANBORN a.s., Satt a.s.
SKI Klub Velké Meziříčí
SNACK BAR – ORCHIDEA
Stanislav Houdek – DataComp
Střední škola řemesel a služeb
Syslová Hana, T-MAPY spol. s r.o.
VERA spol. s r.o., VEZEKO, s.r.o.
VM Rekostav, s.r.o., VÝTAHY s.r.o.
Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o.
WINDOW HOLDING a.s. výrobní 
závod VEKRA
Zahradnictví Flouma
ZEKATEL spol. s r.o.               -MěÚ-
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VÝSTAVYAKCE JUPITER CLUBUPLESOVÁ SEZONA 2011

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.

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!

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. červ-
na 2011. Probíhá v keramické 
dílně v Jupiter clubu – suterén. 
Cena zahrnuje materiál – 2 balíky 
hrnčířské hlíny na osobu, výpal 
keramiky. Probíhá vždy ve čtvrtek 
předběžně v 16 hodin, při větším 
počtu zájemců proběhnou 2 kur-
zy: první od 15 do 16.30 hodin, 
druhý od 17 do 18.30 hodin.
Seznámení s různými technika-
mi, modelování a výroba dekora-
tivní 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 na program. oddělení JC, tel.: 566 782 004 
(005). Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do 28. února jinak 
budou dány do volného prodeje. Změna programu vyhrazena.   -zh-

SDH NETÍN
vás srdečně zve na

Sobota 22. 1. Tradiční hasičský ples, KD Pavlínov, hudba Mix band
Sobota 22. 1. Tradiční hasičský ples, KD Netín, hudba M.E.Š
Sobota 22. 1. XVI. Sousedský bál, KD Vídeň, hudba F-Box
Sobota 29. 1. Křesťanský ples, KD Vídeň, 
 hudba Muzikanti Ladislava Prudíka
Sobota 29. 1. Country bál, KD Blízkov, hudba Meandr
Sobota 29. 1. Babský bál, KD Lhotky, hudba Žízeň
Sobota 5. 2. Tradiční XVI. hasičský ples, Osová Bítýška,
 Centrum kultury, sportu a zájmových 
 činností, hudba Galání a Blíženci
Sobota 12. 2. Valentýnský bál, KD Uhřínov, hudba Toto band

Hraje skupina MEANDR
Sobota 29. 1. 2011

ZAČÁTEK ve 20 hodin
Kulturní dům v Blízkově

Srdečně zvou pořadatelé – lyžaři Dědkov
Občerstvení zajištěno!

Cvičí ing. Jiří Bánovský z Brna.
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-

Vystavené obrazy jsou součástí magisterské práce: Železnice ve
výtvarném umění 19. a 20. st. Jsou osobní refl exí na malířské směry
a hnutí onoho období… Jediným společným jmenovatelem tak různorodých 
malířských témat je BARVA. (Některé obrazy budou prodejné.)
Výstavní síň JC do 12. 2. 2011, otevřeno v pracovní dny 8–16 hodin.

Připravujeme pro rok 2011
Vážení diváci a návštěvníci Jupiter clubu,
dovolujeme si vás seznámit s předběžnou nabídkou některých kulturních 
pořadů pro rok 2011.
27. 2. MAJDA S FRANTIŠKEM NA CESTÁCH 
4. 3. KONCERT KARLA PLÍHALA
13. 3. DĚTSKÉ ŠIBŘINKY S MÍŠOU RŮŽIČKOVOU
18. 3. KONCERT DECHOVÉ KAPELY MAGURANKA
20. 3. PETER NAGY SE SKUPINOU INDIGO
15. 4. PÁNSKÁ SHOW PRO DÁMY
Duben TALK SHOW SE ZDEŇKEM TROŠKOU
16. 4. DĚTSKÉ TANEČNÍ ODPOLEDNE SE SKUPINOU
 DIAMONDS CATS
6. 5. KONCERT BRATŘÍ NEDVĚDŮ
8. 5. KUČEROVCI
23. 6. KONCERT LENKY FILIPOVÉ
17. 7.  JAROSLAV SVĚCENÝ
21. 10. KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ
25. 11. PAVEL BOBEK S KAPELOU
10. 12. VÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA SMOLÍKA
Na podzim máme připraveny i zajímavé divadelní tituly s herci jako 
Václav Vydra, Libuše Švormová, Richard Krajčo, Hana Maciuchová, 
Linda Rybová, Jan Potměšil atd.
O všech předprodejích vás budeme informovat s předstihem a těšíme se 
na setkání s vámi. 
Změna programu vyhrazena!                                                              -zh-

Jupiter club, 
s. r. o., Velké 
Meziř íčí po-
řádá v pátek 
18 .  b ř e z n a 
2011 od 19 ho-
din ve velkém 
sá le  Jupi t e r 
clubu vystou-
pení dechovky 
MAGURAN-
KA.

Rezerva-
ce a prodej vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 
566 782 004–5. Neváhejte – vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji 
za výhodnou cenu.

22. ledna 2011 od 20 hodin
Hudba: M.E.Š

Doprovodný program,
půlnoční překvapení

Přinášíme soutěž o volné vstupenky na níže uvedený recitál barytonisty 
Jakuba Pustiny.
Soutěžní otázka: „Kde se narodil Jakub Pustina?“
Správnou odpověď vepište do kuponu a vystřižený ho doručte do redakce 
nejpozději do 24. 1. (včetně). Jména dvou vylosovaných výherců zveřej-
níme v příštím čísle, které vyjde 26. ledna.                                  -redakce-

Soutěž pro čtenáře Velkomeziříčska

Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

30. 1. 2011
ve 14 hodin

Stránecká Zhoř
Kaple

koncert pod záštitou radního kraje Vysočina 
ing. Tomáše Škaryda



v sobotu 22. 1. 2011
hasičská zbrojnice, Velké Meziříčí
8.30 prezence, tradiční zabijačkové pochoutky
9.00 los, zahájení
Celkové umístění 1.–30., nejlepší mariášník,
nejlepší mariášnice, nejstarší matador, nejmladší karbaník.
Divoká tombola.
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

Mimořádně nadaný hráč mariáše 
Bohumil Dobrovolný, původem 
z Rudíkova, nyní Meziříčák, ve 
svých padesáti osmi letech patří 
k mariášnické elitě. V celkovém mi-
strovství seriálu turnajů o přeborní-
ka Vysočiny a Brněnska pravidelně 
obsazuje nejvyšší příčky. Pracuje na 
postu vedoucího dopravní společ-
nosti. Přijal jsem pozvání B. Dob-
rovolného a již při vstupu do jeho 
kanceláře můj první pohled a kroky 
směřovaly k vitríně slávy.
To je paráda. To jste opravdu 
všechny poháry vyhrál?
Tady nejsou všechny, zbytek mám 
doma.
S údivem polknu naprázdno skrý-
vajíce úžas. To je neuvěřitelné, ko-
lik jste jich tedy celkem vyhrál?
Přesně nevím. Doma jich mám asi 
třicet, zbytek musel sem.
Letmo napočítám zhruba 40 
dalších trofejí. Čím to, že jste tak 
úspěšný?
Šéf mi říká, že to mám vyježděné.
Vyježděné – tomu nerozumím?
No, že jezdím na spoustu turnajů.
Kolik jich zahrajete v jedné 
sezoně?
Asi patnáct.
V jakém věku jste s mariášem 
začínal?
Od dětství. V Rudíkově v družstvu 
jsme měli karetní doupě v zchátra-
lém sklepě.
Vynikal jste hned, nebo jste se 
postupně vypracoval?

Docela mi to šlo.
Vyhrál jste minulé dva ročníky 
mariášnické ligy, završíte letos 
hattrick?
Rád bych.
Jak jste na tom v průběžném 
pořadí?
Vedu o sedmnáct bodů.
Určitě by všechny karbaníky 
zajímal recept na dobré umístění. 
Poraďte.
Soustředěnost, rozumná konzuma-
ce alkoholu.
Pivo a sem tam panáček k mariáši 
přece patří?
Samozřejmě, ale těžce pod parou 
jsou šance minimální.
V sobotu 22. 1. vás čeká domovský 
turnaj ve Velkém Meziříčí. Navíc 
obhajujete loňského nejlepšího 
Medřičáka. Jak to vidíte?
Meziř íčský turnaj je prestižní 
a velice dobře dotovaný. Uspět na 
domácí půdě je pro každého moti-
vující, ovšem o to těžší.
V našem městě je spousta mari-
ášníků, ale většina se bojí přijít. 
Není to škoda?
Nemají co ztratit, naopak mohou 
překvapit a získat cenné zkušenosti. 
Minulý turnaj vyhrál hráč, který 
tam byl poprvé.
Tak to je doufám dostatečná po-
zvánky pro ty, kteří si nevěří. 
Přijďte si zahrát mariáš v sobotu 
22. ledna od 8.30 do hasičské 
zbrojnice ve Velkém Meziříčí.

J. Dvořák

(Pokračování z minulého čísla – 2. 
část)
Jak je to tedy bylo s tím alpským 
lyžováním ve Velkém Meziříčí?
K odpovědi je třeba znát souvis-
losti s rozvojem lyžování nejen ve 
světě, ale i na Vysočině na počátku 
20. století.
Z Fajtova kopce (550 m n. m.) 
spatříme za dobré viditelnosti na 
severním obzoru Harusův kopec 
v Novém Městě na Moravě (706 
m n. m.), což je vzdušnou čarou 
přibližně 23 km. Významná historie 
novoměstského lyžování byla již 
mnohokráte popsána. Připomínám 
jen, že již v roce 1910 pořádali 
Novoměstští první běžecké závody 
a v letech 1911–13 byly pořádány tři 
lyžařské kurzy, které vedl v té době 
již známý mistr Bohumil Hanč.
Otočíme-li se z Fajtova kopce na 
jih, spatříme přibližně ve stejné 
vzdušné vzdálenosti chladicí věže 
jaderné elektrárny Dukovany. Při 
cestě z Třebíče do Dukovan míjíme 
obec Kožichovice. Tam se narodil 
v roce 1856 Mathyas Zdarsky, 
který vešel do světové historie jako 
zakladatel alpské školy. Učitel, vy-
nálezce a všestranně nadaný umělec 
žil od roku 1889 na Habernreithu, 
zemědělské usedlosti v horách u Li-
lienfeldu. (Lilienfeld – dnešní zelené 
plíce Dolního Rakouska).
Nadšený Nansenovou zprávou ne-
chal si Zdarsky z Norska poslat lyže 
s obyčejným třmínkovým vázáním 
bez bočního vedení. Ihned zjistil, 
že toto zařízení je vhodné jen pro 
mírné svahy, nikoliv pro strmé 

alpské stráně plné překážek. 
V zimním období v letech 1890 
až 1896 zkonstruoval revoluční 
vázání s ocelovou deskou, 
které držela patu a umožnila 
dobré ovládání lyží. S tímto 
vázáním a lyžemi – výraz-
ně kratšími oproti norským 
– vyvinul novou sjezdovou 
techniku, kterou popsal v lis-
topadu 1896 v první použitelné 
učebnici pro veřejnost a nazval 
ji Alpskou (Lilienfeldskou) 
technikou lyžování. 19. března 
1905 uspořádal Mathyas Zdar-
sky poprvé na světě závody ve 
slalomu na svazích Muckenko-
gelu v Lilienfeldu. Poté násle-

dovaly početně významné i závody 
v dalších střediscích.
Poznámka: slalom (závodní dis-
ciplína) slovo pochází z norského 
slalaam, které v dialektu provincie 
Telemarken znamená lyžařskou 
stopu (laam) klikatě vedenou po 
svahu (sla = svah), tento výraz se 
v archivních záznamech objevuje 
kolem roku 1850.
Tyto závody však byly značně spe-
cifi cké. A tak je za otce pořádání 
závodů ve slalomu označován Sir 
Arnold Lunn, Angličan, neúnav-
ný propagátor alpských forem 
lyžování. Byl také autorem první 
tratě uměle vyznačené brankami 
a iniciátorem prvního závodu ve 
slalomu, který se konal v roce 1922 
v Mürrenu ve Švýcarsku. V roce 
1927 navštívil Rakousko – alpské 
středisko Svatý Anton a uspořádal 
zde závod pro mládež. To byl počin 
k tomu, aby o rok později 3. až 4. 
března 1928 ve Sv. Antonu otevřel 
novou historii uspořádáním prv-
ního ročníku zkušebního závodu 
nazvaného Arlberg – Kandahár 
Rennen.
Lyžaři v Československu postupně 
reagují na tuto novou disciplínu 
a v těchto letech jsou zazname-
nány první pokusy o uspořádání 
veřejných závodů ve slalomu. 
V historických pramenech se uvá-
dí dubnový závod roku 1928 jako 
první závod ve slalomu uspořádaný 
v ČSR v Modrém dole v Krkono-
ších. Mezi propagátory slalomu 
v Čechách je uváděn štábní kapitán 
Frgal z lyžařského klubu důstojní-
ků. Z mezinárodních závodů lze 

považovat 1. mezinárodní závod 
ve sjezdu a slalomu o Velkou cenu 
Československa u příležitosti XII. 
mistrovství světa v klasických 
disciplínách ve Vysokých Tatrách 
– Lomnické sedlo v roce 1935.

Vraťme se zpět k ly-
žařům do Velkého 

Meziříčí
Velký rozvoj sportů se datuje po 
skončení první světové války. 
Tehdy se v roce 1921 mění název 
Klubu pro sport a zdravotnictví na 
Sportovní klub Velké Meziříčí (SK 
VM), který pokračuje v tradičních 
sportovních odborech i v zimních 
sportech. Rok 1924 je počátkem 
lyžařských (běžeckých) závodů 
a organizací výletů do okolí. Ve 
zprávě referenta lyžařského odboru 
SK VM Antonína Jelínka je zdůraz-
něno, že lyžařů utěšeně přibývá a co 
hlavní, že tento sport má zde mnoho 
nadšeného dorostu. Sportovní klub 
má za svoji povinnost podporovati 
tento rozvoj a chce mimo to uká-
zati lyžařům brněnským cestu do 
našeho města a poskytnouti jim 
příležitost k poznání zdejší krajiny 
a nádherných lyžařských partiích. 
V roce 1929 máme již písemnou 
zprávu o běžeckých závodech 
pořádaných Sokolem se startem 
u Stohandlovy kapličky za reálkou. 
Dále o závodech, které pořádal SK 
VM od sýpek k Loupežníku a zpět 
přes Rakůvky. A co hlavní, známy 
jsou i lyžařské kurzy vedené prof. 
Josefem Vališem, nar. v roce 1893 
v Jiříkovicích u Nového Města 
na Moravě, který učil na Zemské 
rolnické škole ve Velkém Meziříčí. 
Zpráva z roku 1929: „Tuto neděli 
vyjedeme opětně směrem za reálku 
kolem tenisových hřišť k Buči, 
Lhotkám, do údolí v Potokách, na 
tamějších, pro lyžaře vhodných 
severních svazích Fajtova kopce 
se zdržíme a budeme cvičit obraty 
a přeskoky.“ V plánu prof. Josefa 
Vališe byly i metodické pokyny 
pro začátečníky – první kroky na 
lyžích, použití holí, boční stou-
pání, chůze odvratná, pád, sjezd, 
jízda přívratná, pluhování, jízda 
přívratná jednostranná a jízda po 
jedné noze. Pro pokročilé to již byl 
telemark, christiánia, christiánia 

stržená a vybržděná, obraty sko-
kem, skok terénní a z můstku, jízda 
přes překážky i krasojízda.
Považujme tedy z dosud zjištěných 
pramenů rok 1929 za zahájení lyžo-
vání na Fajtově kopci a prof. Josefa 
Vališe za propagátora sjezdových 
disciplín ve Velkém Meziř íčí. 
Jedna z mála zjištěných zpráv byla 
popsána v tehdejším krajinském 
týdeníku Velkomeziříčsko až za 
protektorátu 1940.
3. března 1940 pořádalo mladé 
Národní souručenství v Bystřici 
nad Pernštejnem lyžařské závody 
v běhu, sjezdu a slalomu. Lyžařský 
odbor SK VM vyslal na ně tyto 
závodníky: Jiřího a Mir. Špačka, 
Standu Heneše, Svatopluka Hradec-
kého, Fr. Koše a Jaroslava Nováka 
(Káďu). Závody v běhu se staly 
kořistí závodníků z Nového Města 
na Moravě. Ve všech kategoriích 
se umístili na prvních místech. 
Z našich závodníků v závodě na 
10 km – kategorie II. tr. – nejlepší-
ho umístění dosáhl St. Heneš jako 
pátý v čase 41 min. 36 vt., 6. Jar 
Novák, 10. Jiří Špaček a 11. Svat. 
Hradecký.
Alpské disciplíny – sjezd St. Heneš 
dojel ze 14 druhý a Fr. Koš 6. Sla-
lom – Jar. Novák 4. čas 38,1, Svat. 
Hradecký 5. 39,3. Závody se konaly 
na zmrzlém, zledovatělém sněhu 
za četné účasti diváků. Naši hoši 
získali cenné zkušenosti a poznali, 

co jim ještě chybí v technice a hlav-
ně v jejich výzbroji. Více zpráva 
neuvádí a je vlastně poslední ve 
válečných letech.
Poválečná historie sportů a lyžo-
vání ve Velkém Meziříčí ještě není 
zdaleka zmapována, ale je jisté, že 
zatímco lyžování a lyžařský byznys 
hlavně v Rakousku, Švýcarsku 
a Francii později i v Itálii letěl str-
mě nahoru, v tehdejším slibně se 
rozvíjejícím Československu šel, 
jak se říká „do kytek“. Lyžování 
spolu s golfem a tenisem se stalo 
nežádoucím (buržoazním) sportem. 
A tak ve sjednocené tělovýchově 
ve Velkém Meziříčí nezbylo pro 
tradiční odbor lyžařský i tenisový 
místo.
Přesto však se lyžuje. V padesátých 
letech v bývalém okrese Velké Me-
ziříčí se pořádají okresní přebory 
v běhu, skoku i branných disciplí-
nách, které se převážně pořádají 
v Blízkově. Střední školy v rámci 
výuky pořádají lyžařské kurzy 
a sportovní hry mládeže.
Jsem rád, že jsem se dozvěděl 
zajímavou zprávu v pokračová-
ní lyžařských tradic – alpských 
disciplín. Představovat sportovní 
a kulturní veřejnosti ve Velkém Me-
ziříčí pana učitele Zdeňka Svobodu 
(roč. 1934), myslím si, není třeba. 
Je známý jako výborný dlouholetý 
házenkář, významný funkcionář 
Sokola, divadelník, recitátor atd. 

Ten jako student reálného gym-
názia se v rámci sportovních her 
mládeže v roce 1953 zúčastnil 
přeboru kraje Jihlava ve slalomu, 
kde zvítězil a stal se krajským 
přeborníkem. Tento závod se jel 
na Harusově kopci v Novém Městě 
na Moravě. Za toto vítězství se zú-
častnil celostátního závodu ve Sv. 
Petru ve Špindlerově Mlýně. Zde 
se ve sjezdu umístil na 10. místě, 
ale ve slalomu již neuspěl. Když 
jsem se Zdeňka ptal, kde trénoval, 
tušil jsem odpověď, že v Balinském 
údolí v tzv. Záviškově žlebu, ale 
i v zámecké rokli nad Beckovkou 
(později Motorpal), kde se také za 
protektorátu skákalo na přírodním 
můstku.
Uplyne dalších deset let, než se 
dá dohromady skupina nadšených 
velkomeziříčských lyžařů těšících 
se ze sjíždění lesních cest a luk na 
severním svahu Fajtova kopce. Než 
se vytvoří ve městě atmosféra, která 
vyústí ke zbudování prvního lyžař-
ského vleku v roce 1965. Rok 1966 
je rokem jeho uvedení do provozu, 
tedy před 45 lety. S organizováním 
sjezdového lyžování znovu začnou 
Velkomeziříčští v roce 1972 založe-
ním lyžařského oddílu jako odboru 
tehdejší TJ Spartak. O tom se dozví-
te v dalším pokračování.
„Tak ať to frčí dál lyžaři!!!“
P. S. Tento lyžařský pozdrav je po 
desetiletí používán na Vysočině i na 
Třech Studních. Zda-li jej vymyslel 
můj kamarád Franta Miloš Brabec, 
zjistím do příště.
A ještě jednu poznámku od zakla-
datelů lyžování z Norska.
Generace českých lyžařů, v pová-
lečných křížovkách, ale i v sou-
časnosti ještě používá „skol“ jako 
lyžařský pozdrav z Norska. Musím 
je ale zklamat. Ono „skol“ psáno 
„skaal“ v norštině znamená to, 
co v angličt ině „cheers“ nebo 
v němčině „prosit“. Tak přátelé 
„skol“ patří spíše k lahvince než 
k lyžím. Že mně nevěříte!? Tak si 
prosím přečtěte 7. číslo časopisu 
Zimní sport z roku 1927, ve kte-
rém v rámci osvěty českého lidu 
lyžařského píše norský lyžařský 
instruktor T. T. Hanssen – působící 
tehdy v Čechách o pozdravu skol 
článek, končící větou: „Nezdravte 
se nikdy slovem skol.“            -pz-

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

Závodníci prvních lyžařských závodů z konce 20. let min. století U Třech 
křížů. S číslem 9 je s největší pravděpodobností známý lyžař Vlastimil 
Štipák.                                                          2× foto :archiv Petra Zezuly

Perokresba historického lyžaře je dato-
vána přibližně do druhé poloviny 20. let 
min. století a jejím autorem je velkomezi-
říčský architekt Vladimír Neuman. Byla 
hojně využívána SK VM na lyžařských 
diplomech, zvláště za okupace.

Mariášnické eso z Velkého Meziříčí

So 22. 1. 14.45–16.15
Ne 23. 1. 13.45–15.15
So 29. 1. 14.15–15.45
Ne 30. 1. 14.15–15.45
Vstupné: bruslící 20 Kč, doprovod 
10 Kč                                        -vid-

S přípravou na novou sezonu jsme 
začali po měsíční přestávce 14. čer-
vence 2010. Chlapci dostali větší 
volno, aby si psychicky odpočinuli 
po úspěšné, leč náročné jarní části 
minulého ročníku. Do kádru byli za-
řazeni nadějní či končící dorostenci 
Eda Smejkal a Zdeněk Večeřa, kteří 
již okusili divizní atmosféru v něko-
lika jarních utkáních, dále z úspěš-
ného mužstva dorostu také Ondřej 
Mucha, oklikou se do Meziříčí 
vrátil nadějný Michal Polák, který 
nastoupil do přípravy se zraněním. 
To mu dovolilo absolvovat ale jen 
pár tréninků přípravy. Nakonec byl 
nucen podrobit se chirurgickému 
zákroku, který ho vystavil na celý 
podzim ze hry. Po půlroční pauze 
zaviněné zraněním nastoupil do pří-
pravy také Ladislav Němec a téměř 
naplno s tréninkem začal i kapitán 
František Pokorný. Z klubu ovšem 
odešly dvě jarní opory – Kamil Prů-
ša z pracovních důvodů a nabídce 
z Rakouska neodolal na jaře výbor-
ně hrající Jiří Brychta. Klub na jejich 
místa nikoho nového neangažoval 
a pokračoval tak v nastolené cestě, 
v zapracovávání svých mladých 
nadějí do A mužstva dospělých. 
Ovšem ti se přesvědčili, že rozdíl 
mezi divizním, dorosteneckým 
a mužským fotbalem je obrovský, 
jak v nasazení, rychlosti a tvrdosti, 
tak i v celkovém přístupu k němu.
Přípravná utkání jsme sehráli s muž-

Zimní přípravná utkání FC VM 2010/2011
 Dne Začátek Mužstvo Domácí Hosté
So 22. 1. 10.15 st. dorost FC VM  – Moravský Krumlov
So 22. 1. 12.00 ml. dorost FC VM  – Moravský Krumlov
So 22. 1. 15.00 st. žáci A FC VM  – FK Kolín
So 22. 1. 16.30 st. žáci A FC VM  – ŠFK Senec
So 29. 1. 10.15 st. dorost FC VM  – 1. SC Znojmo
So 29. 1.  12.00 ml. dorost FC VM  – 1. SC Znojmo
Ne 30. 1. 10.15 st. žáci A FC VM  – Náměšť nad Oslavou
Ne 30. 1. 13.30 muži B FC VM  – Sokol Stařeč

stvy z MSFL. Výsledky nebyly moc 
lichotivé, ale důležité bylo, že se 
hráči přizpůsobovali hře ve větší 
rychlosti a nasazení. Zatraktivnili 
jsme styl naší hry a z vyčkávací 
taktiky, se hrou na brejky, jsme 
přešli k aktivní hře s vysunutým 
napadáním všech hráčů se snahou 
vstřelit více branek, než soupeř. 
Tato hra se nám dařila hlavně na 
půdě soupeře, kde jsme domácí vždy 
naší aktivitou překvapili a většinou 
v prvním poločase jsme díky tomu 
vstřelili vedoucí branku. Bohužel, 
někdy se nám nepodařilo využít 
šancí na vstřelení druhé, pojišťovací 
branky, a tím byla utkání otevřená 
až do samého konce, a proto ne 
vždy dopadla úplně úspěšně. Na 
domácím hřišti se takto prosazovat 
bylo podstatně obtížnější, protože 
hostující mužstva k nám přijížděla 
s defenzivní taktikou.
Z důvodu rekonstrukce trávníku na 
Tržišti jsme měli těžký los. Z prvních 
šesti utkání jsme měli odehrát čtyři 
na soupeřových hřištích, a tak jsme 
začínali nový divizní ročník na půdě 
APOSu Blansko. Od prvních minut 
jsme předváděli skvělou hru, bohužel 
první gól utkání jsme nevstřelili, 
ani když jsme se ocitli sami před 
domácím brankářem. Branku na 1:1 
vstřelil Miloš Netrda. Výsledek 2:1 
ve prospěch domácích, kteří vstřelili 
vítěznou branku sedm minut před 
koncem, střelou ze třiceti metrů, 

byl pro nás obrovským zklamáním. 
Chtěli jsme si proto vylepšit náladu 
na domácím hřišti, ovšem Uherský 
Brod přijel ještě ve velmi dobré for-
mě a i když jsme měli zápas ve své 
moci, vyhráli jsme jen 1:0 brankou 
Jirky Jaroše z konce utkání. Úkol byl 
splněn a těšili jsme se na derby do 
Žďáru, kde jsme chtěli napravit deba-
kl 1:5 z minulého ročníku. Bohužel, 
toto hřiště je pro nás asi zakleté a po 
dvaceti minutách, kdy jsme prohrá-
vali již 0:3, nebylo co řešit a výsledek 
0:4 byl pro nás nakonec milosrdný. To 

jsme ještě nemohli tušit, ale ve Žďáře 
to byla druhá, zároveň však poslední 
prohra na soupeřově hřišti během 
podzimu.   (Pokračování příště)
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HOKEJ BLAHOPŘÁNÍ

ATLETIKA

VOLEJBAL

HOKEJ MLÁDEŽ

HÁZENÁ

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

HHK VM – SK Minerva Bosko-
vice 5:4 (2:2, 0:2, 3:0)
Branky a asistence: 5. Novák (Kaň-
kovský, Štěpánek), 7. Nekvasil 
(Novák), 53. Kaňkovský (Nekvasil), 
58. Nekvasil (Novák, Kaňkovský), 
59. Troščák (Krča) – 15. Provazník 
(Blaha), 18. Holý (Komínek, Pazde-
ra), 25. Pazdera (Provazník, Komí-
nek), 37. Komínek (Holý, Buďa).
Sestava HHK Velké Meziříčí: Šťou-
rač (Nikodým) – Střecha, Štěpánek, 
Šerý, Musil, Chlubna – Kaňkovský, 
Nekvasil, Novák – Krča, Troščák, 
Vlašín – Nedoma, Smejkal, Giz 
– Janák.
Rozhodčí: Boháček – Hudáček, 
Otáhal. Vyloučení: 5:4, navíc Ko-
mínek (BOS) 10 min. OT.
Využití: 0:1, v oslabení 1:0. Střely na 
branku: 35:32. Diváci: 180.
Výsledky dvacátého druhého 
kola: Šternberk – Kroměříž 9:6, 
Uherský Brod – Moravské Budějo-
vice 5:3, Brumov-Bylnice – Velká 
Bíteš 4:2, Plumlov – Břeclav 8:6, 
Blansko – Kometa Úvoz 5:4.
HHK VM – HC Spartak Velká 
Bíteš 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)
Branky a asistence: 15. Kaňkovský 
(Střecha), 47. Nekvasil (Bartejs, 
Novák) – 5. Touška M. (Petrčka), 
23. Zábojník (Šedý), 26. Touška 
M. (Petrčka), 29. Šedý (Zábojník), 
60. Zábojník.
Sestava HHK Velké Meziříčí: Niko-
dým (Šťourač) – Střecha, Štěpánek, 
Šerý, Robotka, Bartejs, Krejčí 
– Krča, Troščák, Novák – Kaň-
kovský, Nekvasil, Giz – Nedoma, 
Smejkal, Vlašín – Chlubna, Janák, 
Kochánek. Sestava HC Spartak 
Velká Bíteš: Chadim (Škoda) – Ro-
sendorf, Hökl, Šoukal, Sedláček, 
Trnka, Benda, Rozmahel, Zábojník, 
Pospíšil, Touška M., Petrčka, Touš-
ka J., Lerch, Šedý. Rozhodčí: Hum-
políček – Kala, Linhart. Vyloučení: 
7:9, navíc Trnka (VB) 10 min. OT. 
Využití: 1:0. Diváci: 290.
Výsledky dvacátého prvního 
kola: Uherský Brod – Uherský 
Ostroh 3:6, Brumov-Bylnice – Kro-
měříž 4:2, Plumlov – Moravské Bu-
dějovice 1:5, Blansko – Břeclav 4:6, 
Kometa Úvoz – Boskovice 3:4.

Program na tento týden:
Sobota 22. 1. 2011 HC Kometa 
Úvoz – HHK Velké Meziř íčí, 
začátek utkání v 17 hodin (zimní 
stadion Úvoz)

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

 1. HC TJ Šternberk 19 17 0 0 0 2 131:57 51
 2. HC Mor. Budějovice 20 15 1 0 1 3 99:54 48
 3. SK Minerva Boskovice 21 14 0 0 2 5 97:65 44
 4. HK Kroměříž 21 11 3 0 0 7 95:62 39
 5. HC Uherský Brod 20 10 2 0 1 7 89:80 35
 6. Hokej Uherský Ostroh 20 10 1 0 2 7 91:68 34
 7. HC Kometa Úvoz 20 11 0 0 1 8 88:72 34
 8. HC Brumov-Bylnice 19 9 0 0 1 9 73:70 28
 9. HC Grewis Plumlov 20 7 2 0 2 9 80:97 27
10. Dynamiters Blansko 21 6 1 0 0 14 64:115 20
11. HC Sp. Velká Bíteš 20 4 0 0 0 16 51:97 12
12. HHK Velké Meziříčí 21 4 0 0 0 17 60:111 12
13. HC Břeclav 20 3 0 0 0 17 59:129 9

-hhk-
11. kolo KSM Vysočiny

HC Ledeč n. S. – HHK VM B 4:2 
(2:0, 1:1, 1:1)

Počet diváků: 90. Rozhodčí: Ko-
keně, Lamberský, Honza. Branky: 
10. Kavka (Hrabaň Miroslav), 
20. Trpišovský (Kopřiva, Dušátko), 
25. Dušátko, 60. Hrabaň Michal 
(Trpišovský, Končel) – 33. Kudlá-
ček J. (Šoukal), 49. Šoukal (Kudlá-
ček M., Pokorný). Vyloučení: 5:5. 
Využití: 0:1. Oslabení: 1:0. Střely na 
branku: 42:33. Sestava V. Meziříčí: 
Šeba, (Hladík) – Kudláček M., 
Invald – Trnka, Bradáč – Šoukal, 
Kudláček J., Pokorný – Pelíšek, 
Hrnčíř, Martinec – Peterka, Tůma, 
Navrátil – Vrána
K velkému překvapení došlo v Ledči 
při vzájemném souboji posledního 
s prvním mužstvem tabulky. Pře-
kvapení to bylo ovšem jen podle 
postavení obou mužstev v tabulce. 
Hosté přijeli bez tří útočníků základ-
ní sestavy a Vrána navíc nastoupil po 
měsíční pauze zaviněné zraněním. 
To se podepsalo na předváděné hře 
béčka HHK, když přihrávky smě-
řovaly do prázdného prostoru, vázla 
kombinace a puk hostující hráče 
vůbec neposlouchal. Když k tomu 
ještě chyběla bojovnost, nebylo čím 
domácí hráče přehrát.
Ti naopak bojují pořád a navzdory 
jejich postavení v tabulce hokej 
hrát umí. Velice dobře vykrývali 
prostory kluziště, zvláště ve svém 
obranném pásmu a při sebemenší 
příležitosti vyráželi do nebezpeč-
ných protiútoků. To jim zajistilo 
dvoubrankové vedení po první 
třetině, kdy góly Kavky a Trpišov-
ského padly na konci jejích deseti-
minutovek.
Druhou třetinu začali Meziříčští 
přeci jen aktivněji a zdálo se, že 
se brzy dostanou znovu do zápasu. 
Hrubá chyba při jejich přesilovce 
v 25. však opět nakopla domácí. 
Dušátko nedal Šebovi v bráně 
šanci. Hostům se podařilo snížit až 
o 8 minut později, kdy konečně do-
táhli hokejovou akci Jiří Kudláček 
se Šoukalem. Poté se hra vyrovnala. 
Domácí se už nehnali dopředu za 
každou cenu, ale o to víc vyztužili 
obrannou fázi.
Na začátku třetí části narušila 
snahu hokejistů HHK o srovnání 
skóre dvě vyloučení. Až v polovině 
třetiny dokázali snížit v přesilovce 
díky Šoukalovi po nahrávkách 
Pokorného a Martina Kudláčka. 
Do žádného většího tlaku je ovšem 
domácí nepouštěli, dobře si hráče 
přebírali a zahustili prostor ve 
vlastním obranném pásmu. V po-
slední minutě hosté ještě odvolali 
brankáře, ale žádné drama se ne-
konalo. Ledeč střelou do prázdné 
branky potvrdila své zasloužené 
vítězství.
Ostatní výsledky 11. kola: Hum-
polec – Žirovnice 4:5; Světlá n. 
S. – Telč 0:3

Tabulka:
1. SK Telč 11 8 0 0 2 1 58:30 25
2. HHK Velké Meziříčí B 11 8 0 0 3 0 52:28 24
3. HC Slavoj Žirovnice 11 5 1 0 3 2 56:57 19
4. HC Světlá nad Sázavou B 11 3 2 0 6 0 32:39 13
5. HC Ledeč nad Sázavou 11 3 0 0 7 1 37:61 10
6. TJ Jiskra Humpolec 11 2 1 0 8 0 41:61 8
Příští zápas se bude hrát doma 
na ZS VM v neděli 23. 1. 2011 
v 15.45 hodin.                          -ht-

Na severní Moravě se Spartaku 
nedařilo

První kolo extraligy juniorů v no-
vém roce odstartovalo zároveň 
první odvety. Naši junioři v prvním 
soutěžním kole na své palubovce 
dokázali ve dvou náročných zá-
pasech porazit ostravské DHL 3:2 
a 3:1, v Ostravě však byli domácí 
lepším týmem a dokázali našemu 
celku obě porážky vrátit.
DHL Ostrava – Sp. VM 3:1 a 3:1
(17, –23, 23, 19) a (–15, 15, 19, 20)
Náš celek nevstoupil do zápasu 
nejlépe a poměrně hladce prohrál 
první set. Ve druhém se výrazně 
zlepšil a dokázal srovnat ne 1:1. 
O výsledku prvního klání rozhodla 
ztracená koncovka třetího setu, 
v tom čtvrtém se již domácí hráči 
nenechali ohrozit. V odpoledním 
zápase dokázali hráči Spartaku 
získat první set, potom se však 
již utápěli především ve vlastních 
chybách. Pozitivní zprávou je, že 
do zápasu již nastoupil, byť zatím 

pouze na liberu dlouhodobě zraně-
ný Petr Dvořák
Těmito slovy zhodnotil oba zápasy 
Petr Juda: „Prohráli jsme především 
kvůli mnohem většímu počtu chyb, 
naše útoky bohužel až příliš často 
končily v zámezí, hráli jsme nepřes-
ně, nahrávkou počínaje a útoky kon-
če. Na klucích bylo až příliš vidět, 
že se přes svátky málo trénovalo, já 
jsem měl akci s reprezentací kadetů, 
Petr Vašíček měl také akce s KCM. 
Potrénujeme a ono se to zlepší.“
Sestava VM: Kliment, Kučera, 
Lízal, Uchytil, Krejska, Kameník, 
Dvořák, Minář, Zmrhal, Bláha, 
Duben, a Augusta.
Zbývající výsledky: Brno – Fatra 
Zlín 3:1, 3:1; H. Králové – Dansport 
Praha 1:3, 2:3

Tabulka EX-JRI, sk. B 
po šestém dvoukole:

1 Volejbal Brno 12 10 2 31:14 22
2  Fatra Zlín 12 9 3 29:13 21
3 TJ Sp. Velké Meziříčí 12 7 5 23:18 19
4 DHL Ostrava 12 6 6 26:22 18
5  Dansport Praha 12 4 8 15:29 16
6  Slavia Hradec Králové 12 0 12 8:36 12

-kon-

Krajský přebor v hale
O víkendu proběhl v atletické hale 
v Praze na Strahově halový přebor 
kraje Vysočina. Medaile se rozdě-
lovaly v žákovských kategoriích 
a v tzv. kategoriích „open“ (dorost, 
junioři a dospělí společně).
Nejúspěšnější naší atletkou byla 
Martina Homolová se dvěma druhý-
mi místy ve sprintech a vítězstvím 
ve skoku dalekém. Tyto výkony ji 
opravňují startovat na žákovském 
mistrovství republiky začátkem 
března v Jablonci nad Nisou.
Dařilo se i Šimonu Pokornému, 
který s atletikou teprve začíná. 
Zatím není registrovaný u Českého 
atletického svazu, a proto mohl star-

tovat jen „mimo soutěž“. V běhu na 
60 m žáků měl 2. nejrychlejší čas 
(7,93 s) a na 150 m byl nejrychlejší 
(19,42 s).

Z výsledků:
žákovské kategorie
1. místo
Švihálek Radek, 60 m 7,81 s
Homolová Martina, dálka 478 cm
Kratochvílová Hana, koule 9,12 m
2. místo
Homolová Martina, 60 m 8,21 s; 
150 m 20,35 s
Švihálek Radek, výška 155 cm
kategorie „open“
2. místo
Havlíček Jakub, koule 12,90 m
3. místo
Holánek Petr, 1500 m 4:12,31  

-vill-

4. kolo nadstavbová část
Extraliga – 

o vítěze městské ligy
SK Netín – HC Bory 5:2
Plhák T., Kolář, Sýkora, Juda, Dvo-
řák – Hájek, Uhlíř F. st.
Sanborn VM – Mazánek Březka 
4:2
Bajer F., Novák, Puffer, Lorenc – 
Rouš, Hladík
Euro ice boys VM – Technické 
služby VM 4:10
Pour, Chládek, Matoušek, Prajsner 
– Šlapal 2, Chatrný 3, Smejkal 2, 
Kružík, Kožený, Hlavnička
Agromotor VM – SK Omega 
VB 2:4
Bíbr, Sýkora – Dvořák 2, Dobro-
volný, Budín
1. SK Netín 4 3 0 1 21:13 6
2. HC Bory 4 3 0 1 15:8 6
3. Sanborn VM 4 3 0 1 16:12 6
4. SK Omega VB 4 3 0 1 13:9 6
5. Mazánek Březka 4 2 0 2 18:12 4
6. Technické služby VM 4 1 0 3 14:20 2
7. Agromotor VM  4 1 0 3 10:18 2
8. Euro ice boys VM 4 0 0 4 9:24 0
1. LIGA – o postup do extraligy
River VM – SK Afcon Kunšovec 
VM 2:4
Sýkora, Ondráček – Pyrochta 3, 
Klouda
SK Lavičky – Farma Měřín 4:1
Polák 3, Skryja – Půža

SK Vídeň – Auto Dobrovolný 
VM 4:2
Novotný 2, Ambrož M., Ambrož 
P. – Láznička, Dohnal
Horní Heřmanice – NHÚ Balinka 
VM 2:5
Pešek, Horký – Strádal 2, Komínek, 
Vacula, Jelínek
1. SK Vídeň 4 4 0 0 20:11 8
2. Auto Dobrovolný VM 4 2 0 2 27:18 4
3. SK Lavičky 4 2 0 2 20:16 4
4. Horní Heřmanice 4 2 0 2 20:20 4
5. SK Afcon Kunšovec VM 4 2 0 2 19:19 4
6. Farma Měřín 4 2 0 2 11:15 4
7. NHÚ Balinka VM 4 1 1 2 13:14 3
8. River VM 4 0 1 3 9:26 1
1. l iga – o konečné umístění 

6.–11.
HCF Dráhy VM – SPL Radostín 
n. Osl. 3:4
Šlapák, Šmída, Smejkal – Váša 2, 
Hošek, Špatka
HC Pikárec – Stránecká Zhoř 5:3
Chrást 2, Broža, Ambrož, Marek – 
Bartušek, Kujínek, Sedláček
HC Benetice – HC Tasov 1:3
Čejka – Broža, Svoboda, Sláma
6. SPL Radostín n. Osl. 4 3 0 1 13:9 6
7. HC Benetice. 4 2 1 1 17:13 5
8. HC Pikárec 4 2 1 1 20:18 5
9. HCF Dráhy VM 4 1 2 1 16:16 4
10. HC Tasov 4 1 1 2 8:11 3
11. Stránecká Zhoř 4 0 1 3 11:18 1

-vid-

FC Velké Meziříčí pořádá

Slávie Praha obhájila prvenství
Již šestý ročník turnaje mladších 
žákyň (tentokrát mezinárodní) se 
stal kořistí hráček pražské Slávie. 
Vítězný celek během dvoudenního 
již VI. ročníku Memoriálu Eduarda 
Klapala nenašel ani v jednom utká-
ní přemožitele.
Celkem osm družstev od sobotního 
rána do nedělního odpoledne měřilo 
ve vzájemných soubojích svoje há-
zenkářské dovednosti. Domácí tým 
odehrál velice vyrovnané duely, 
leč viditelná herní nevyrovnanost 
kádru nestačila na kompaktnější 
kolektivy soupeřek. V našem cel-
ku bylo ve srovnání s ostatními 
konkurenceschopné pouze duo Zá-
višková – Uchytilová, v brance nás 
držela Šabacká. Zbývající mladičké 
členky družstva pomalu sbírají 
zkušenosti a doufáme, že se začnou 
na dalších akcích i více herně a ze-
jména střelecky prosazovat.
O vyrovnanosti a dramatičnosti le-
tošního ročníku svědčí i to, že o po-
zicích na druhém až čtvrtém místě 
musela rozhodnout minitabulka. 
Ta nakonec nejtěsnějším možným 
rozdílem vynesla stříbro hráčkám 
Havlíčkova Bodu, bronz získal Zlín 

HC Blansko – HHK VM 4:5
Branky HHK: Burian, Kejda, 
Štěpánek L., Beránek, Krejčí. Asi-
stence HHK: 2 Špaček, Štěpánek 
L., Střecha, Vidlák, Suk. Sestava 

FC Velké Meziříčí pořádá 23. 1. 2011
halový turnaj starších žáků v malé kopané.
Turnaje se zúčastní pět účastníků žákovské ligy – 1. Zbrojovka 
Brno, Dynamo České Budějovice, FC Vysočina Jihlava, RSM 

Hodonín – Šardice, ŠFK Senec, dále účastníci české a moravské žákovské 
divize, pořádající FC Velké Meziříčí, FC Sparta Brno, FK Kolín, FK Tábor, 
Slovan Havlíčkův Brod. 
Turnaj se uskuteční od 8.00 ve sportovní hale U Světlé ve Velkém Meziříčí.
Všechny příznivce kopané srdečně zvou pořadatelé.

SK Mostiště zve fanoušky na 1. kolo play-off

zápas se odehraje v neděli 23. 1. 2011 v 18.15 hodin 
na ZS Velké Meziříčí

a nepopulární „bramborovou“ příč-
ku o jediný zásah obsadila děvčata 
z Hodonína.
Nejlepší brankářkou turnaje se na 
základě hlasů jednotlivých trenérů 
stala domácí strážkyně svatyně 
Jarmila Šabacká, ocenění pro nej-
lepší hráčku domácího týmu získala 
Agáta Uchytilová.
Trenéři: Jelínková Radka, Závišková 
Ilona, Vidlák Tomáš. Hrály: Šabac-
ká Jarmila – Uchytilová Agáta (28), 
Závišková Kateřina (28), Pacalová 
Lenka (1), Bíbrová Daniela, Buch-
tová Eliška, Dvořáková Viktorie, 
Singerová Klára, Zezulová Denisa.

Výsledky:
Sokol VM – Slávia Praha 6:13, – 
Havlíčkův Brod 9:12, – Zlín 7:9, – 
Hodonín 7:11, – Uherské Hradiště 
6:11, – Štart Trenčín (Slovenská re-
publika) 11:14, – Pardubice 10:11.

Pořadí:
1. DHC Slavie Praha 91:31 14
2. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 67:57 10
3. HC Zlín 64:56  10
4. HK Hodonín 60:51 10
5. DHK Uherské Hradiště 55:63 6
6. HK Štart Trenčín 61:79 4
7. SHK Pardubice 50:86 2
8. TJ Sokol Velké Meziříčí 49:72 0
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-

v sobotu 29. ledna od 20 hodin
ve velkém sále Jupiter clubu.

K tanci a poslechu hraje Kozénka band.
Prodej vstupenek v Jupiter clubu na programovém oddělení, 
tel.: 566 782 004 (005).

Jiří Krejčí – 65
Je to neuvěřitelné, jak ten čas běží. 
Ve čtvrtek 16. prosince loňského 
roku se v plné svěžesti, zdraví 
a hlavně chuti do života dožil 
významného životního jubilea – 
patnáctého výročí svých padesátin 
– tedy krásné pětašedesátky, pan 
Jiří Krejčí. 
Na fotbalových pláccích se pohybo-
val díky tátovi již odmala a od 8 let 
začal hrát závodně pod vedením 
trenéra Tvrdého za Velké Meziříčí. 
V tomto klubu prošel všemi věko-
vými kategoriemi a již v 17 letech 
hrál za muže a rád vzpomíná na 
trenéry Fňukala a Vaverku. Velmi 
talentovaného technického hráče 
v jeho kariéře naštěstí jen přibrzdila 

10. 10. 1962 otevřená zlomenina 
stehenní kosti na pravé noze, kterou 
utržil v domácím dopoledním zápa-
se se Svratkou. I po tomto zranění 
se ke své lásce, kopané, opět vrátil 
a byl oporou zálohy A týmu mužů 
Velkého Meziříčí až do roku 1972, 
a to i přesto, že se v roce 1969 oženil 
a přestěhoval do Žďáru. Závodní 
kariéru ukončil v týmu Sokola Pol-
nička v roce 1976. Ovšem kopané 
zůstal i nadále věrný, neboť ještě 
v době aktivní kariéry, tedy hned 
po přestěhování do Žďáru, začal 
od roku 1973 chodit hrát kopanou 
do tělocvičny vesměs s bývalými 
protihráči. A tam chodí dodnes. 
V osmdesátých letech minulého sto-
letí s touto partou odehrál několik 
turnajů líného míče, který pořádal 
časopis Mladý svět, a v roce 1987 
se dostali dokonce mezi posledních 
30 nejlepších týmů v celé republice. 
Ale i velkomeziříčskou kopanou 
stále žije. S chutí si chodívá i nyní 
zahrát za tým starých pánů Velme-
zu, se kterými se zúčastnil všech 
ročníků Memoriálu Václava Špačka 
a dalších turnajů. 
Jirko, ať Ti Tvůj životní elán vy-
drží ještě dlouho. Hodně radosti 
z výsledků A týmu mužů Velkého 
Meziříčí, které stále sleduješ. A ať 
Ti zdraví a dobrá nálada slouží ještě 
spoustu let. To Ti ze srdce přejí 
nejen spoluhráči a kamarádi, ale 
i výbor FC Velké Meziříčí.    -dol-

HHK: Hladík – Vidlák, Crha, Zajíc, 
Burian, Beránek, Střecha, Kejda, 
Krejčí, Sladký, Suk, Štěpánek, 
Krejčová, Špaček, Vondráček.

-hhk-

Pro všechny zájemce z řad dětí
Ještě stále probíhá nábor do přípravky ledního hokeje na sezonu 
2010–2011
Rádi přivítáme všechny děti ročníků 2003, 2004 a mladší, které 
se chtějí naučit základům bruslení a hokeje. Nábor proběhne 24. 
a 26. 1. 2011 od 15 hodin na ZS ve Velkém Meziříčí.
Účast na tréninku je pro tuto sezonu zdarma. 
Vezměte brusle a přiveďte své děti mezi nové kamarády a dopřejte 
jim trávení volného času ve sportovním duchu.  
Více informací na trénincích hokejové přípravky a na tel. 731 904 231, 
Petra Judová

Veronika Čamková opět zvítězila 
na RKZ ve Špindlerově Mlýně. 
V kategorii starších žákyň získala 

Veronika Čamková opět zvítězila
prvenství v nedělním OS a v pondě-
lí i v SG (super – G). Více v příštím 
čísle.                                         -pz-


