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Založeno roku 1919

Připravila Simona Fňukalová

Setkání se 
starostou města
Čtvrtek 5. 1. v 16 hodin na 
malé scéně Jupiter clubu.

Koncert 
BUTTY je 

z technických 
důvodů zrušen

Náhradní termín v jednání. 
Zakoupené vstupenky vraťte 
na program.oddělení Jupiter 
clubu.                             -prog-

Taneční kurz 
pro pokročilé 

v Jupiter clubu
Uzávěrka přihlášek již 9. 1. na 
programovém oddělení Jupiter 
clubu.

Více na straně 8

Máme nové 
webové stránky

Jak jsme již avizovali v mi-
nulém čísle, redakce týdeníku 
Velkomeziříčsko připravila pro 
svoje čtenáře modernizovanou 
verzi svých webových stránek 
www.velkomeziricsko.cz.
Naši klienti jistě ocení ‚vzduš-
nější‘ vizuální tvář, ale ze-
jména zásadnější novinky 
jako především novou podobu 
online verze včetně toho, že 
čtenáři budou moci odebírat 
týdeník prostřednictvím plně 
automatického elektronického 
předplatného. To znamená, že 
již ti, kterým jsme doposud 
naše noviny v pdf posílali na 
jejich mail, se budou moci od 
Nového roku přihlásit k plně 
automatizovanému odběru pdf 
nebo online verze týdeníku.
Nové uspořádání menu je 
stručnější, lépe strukturované, 
aby se návštěvníci našeho we-
bu snadno orientovali a našli 
co nejdř íve to, co hledají. 
Přibyla také samostatná zóna 
pro inzerenty, kterou nyní na-
jde zákazník na pravé straně. 
Další novinka se týká reklamy 
na našem webu – bannerovou 
inzerci vítají klienti, kterým 
více vyhovuje prezentace na 
internetu, než v tištěném mé-
diu. Mnohé jistě potěší také 
služba uploader pro snadné za-
sílání objemných podkladů či 
newsletter neboli informační 
zpravodaj. Uživatelům přihlá-
šeným k odběru newsletteru 
rozešleme emailem každo-
denní zpravodaj o novinkách 
publikovaných na webu. 

-red-

Ples města
Sobota 14. 1. v Jupiter clubu. 
Ve 21 hodin vystoupí zpěvačka 
Petra Janů.

K tanci a poslechu hraje sku-
pina Na šikmé ploše – velký 
sál a Emanuel Míšek – kon-
certní sál.

Více na straně 8

Rozpočet hospodaření města Velké Meziř íčí 
i pro rok 2012 pamatuje na podporu mládežnického 
sportu a obnovu kulturních památek. Na sport bude 
rozděleno 3 a půl milionu korun, z toho sportovní 
oddíly dostanou 3 miliony 350 tisíc korun, 130 tisíc 
tvoří rezervu na anketu sportovec roku a po pěti tisících 
obdrží střelecký klub Kablo a lhotečtí hasiči se sokoly.

Sportovní oddíly dostávají své příspěvky dle počtu 
mládeže a nákladů na ni. Nejvyšší částka 888.400 
Kč je určena fotbalovému klubu, následuje Horácký 
hokejový klub se 789.300 Kč, Sokol – 563.900 Kč, 
basketbalový klub 363.100 Kč, Spartak 249.700 Kč, 
Ski klub 216.600 Kč, tenisté 120.900 Kč, stolní tenisté 
68.300 Kč, dobrovolní hasiči 63.900 Kč a Handicap 
Sport Club 25.800 Kč. V průměru město přispívá asi 
tisícikorunou na jednoho mládežníka. Letos sportovci 
obdrží o 185.000 korun víc, než dostali vloni.

Na obnovu kulturních památek přispěje město letos 
jedním milionem a dvěma sty tisíci korunami. Půjde 

Nový rok 2012 lidé vítali tradičním ohňostrojem o půlnoci, který zářil 
na náměstí ve Velkém Meziříčí. Ti, kteří si chtěli provětrat po silvest-
rovské noci hlavu, měli možnost při novoroční vyjížďce na koních. Tu 
připravila jezdecká stáj Granus ze Stránecké Zhoře na tamním hřišti. 
I přes nevlídné počasí, které prvního ledna panovalo, této nabídky využila 
padesátka nadšenců, a to jak dospělých, tak dětí – což bylo víc, než vloni. 
Pro bezplatnou jízdu majitel stáje Jan Hlaváč využil tří koní, z celkového 
počtu šesti, které ve své stáji má. Do sedla se mohli bez obav posadit i ti, 
kteří v něm ještě nikdy neseděli, asistenti koně po dráze vodili a navíc 
šlo o klidné hřebce a klisny. Ti, co čekali, než na ně přijde řada, se mohli 
zahřát chutným svařákem či děti teplým čajem. „Rád bych akci zopakoval 
i v létě, až bude lepší počasí,“ uvažuje J. Hlaváč, „přemýšlím, že by to 
mohlo být třeba na den dětí.“ 

Kdo měl zájem, mohl se dozvědět víc o tom, co by měl například udělat, 
když by se chtěl naučit na koni jezdit. Že je to sice náročný koníček, ale 
velmi ušlechtilý a pro člověka a jeho psychické i fyzické zdraví nadmíru 
prospěšný. A co víc – ne nadarmo se kupříkladu na české plemeno staro-
kladrubského koně ofi ciálně nahlíží jako na jediné hospodářské zvíře této 
planety, jež je považováno za živé umělecké dílo, srovnatelné se sochami, 
obrazy či architekturou raného novověku. 

Iva Horká

Někteří přivítali
nový rok v sedle

Zákaz provozování loterií a ji-
ných podobných her ve Velkém 
Meziříčí začal platit od 1. ledna 
2012. Zastupitelé za tímto účelem 
schválili obecně závaznou vyhláš-
ku, která tento druh hazardu zaka-
zuje na celém území města, včetně 
místních částí. Dosud povolené 
sázkové hry a loterie samozřejmě 
hned s prvním lednem svůj provoz 
neskončily, ale budou dobíhat až do 
konce roku 2014. Nicméně žádné 
nové již povolovány nebudou.

Díky novelizaci loterijního záko-
na teď mají města a obce konečně 
možnost vlastní vůlí regulovat 
či zcela zakázat provoz hazardu 
na svém území, o což dlouhá léta 
usilovaly. I Velkomeziříčští se už 
v minulosti snažili vždy využít 
všech možností legislativy, aby 
hazard ve městě co nejvíce omezili. 
„V roce 1999 jsme přijali vyhláš-
ku, kterou byl provoz výherních 
hracích přístrojů povolen jen na 
určitých částech města, ve třech 
ulicích – U Zlatého křížku, Luční 
a U Cihelny,“ popsala právnička 
městského úřadu Vilma Drápelová 
a dodala, „bohužel došlo k tomu, že 
vedle výherních hracích přístrojů 
začala být provozována tzv. jiná 
herní technická zařízení.“ Jenom-

že ta už povolovalo ministerstvo 
fi nancí a města a obce tedy neměly 
možnost je nějakým způsobem 
regulovat. Na dotaz z ministerstva 
sice mohly vyjádřit své doporučení, 
a to bylo vždy ze strany Velkomezi-
říčských negativní, ale ministerstvo 
i přesto vše povolovalo. Později, 
v roce 2007, se město stalo jedním 
ze zakládajících členů Sdružení 
měst a obcí proti hazardu. 

Až teprve nyní má Velké Me-
ziříčí možnost o své vlastní vůli 
stav tento ovlivnit vydáním vlastní 
obecně závazné vyhlášky města 
o zákazu provozování loterií a ji-
ných podobných her, což učinilo. 
Její znění schválili zastupitelé na 
svém posledním loňském jednání 
v prosinci. „Vyhláška je stručná, 
jasná, je zakázáno všechno, co lze 
zakázat na celém území města,“ 
potvrdila Vilma Drápelová. Vy-
hláška navíc upravuje i podmínky 
pro ta zařízení, která jsou povolena 
z minulosti a budou ještě do konce 
roku 2014 dobíhat. Stanovuje čas, 
kdy mohou být provozována, a to 
od 21 do 5 hodin. Ke třetímu čtvrt-
letí roku 2011 bylo na území města 
přihlášeno 25 takových zařízení 
v celkem třech provozovnách.

Martina Strnadová

Sázkové hry i loterie
už jsou v Meziříčí zakázány

Novoroční vyjížďku na koních pořádala Jezdecká stáj Granus ze Strá-
necké Zhoře.                                                                       Foto: Iva Horká

V rozpočtu nechybí peníze 
pro sportovce a na památky

o jeho povinný podíl k dotaci, kterou žádají vlastníci 
památek, ať již z Programu regenerace městské památ-
kové zóny či z Kraje Vysočina.

Martina Strnadová

Rozpočet hospodaření města 
Velké Meziříčí

byl schválen zastupiteli před Vánoci. Počítá 
s příjmy 160 milionů 848 tisíc korun a výdaji 173 
milionů 328 tisíc korun. Schodek je krytý úvěrem 
na modernizaci čistírny odpadních vod a výstavbu 
kanalizačních sběračů. Podrobné znění rozpočtu 
najdete v dnešním čísle Velkomeziříčska na 
stranách 5 a 6.

-mars-

Už podvanácté v celé České re-
publice vyrazily do ulic skupinky 
třech králů. Koledování v letošním 
roce probíhá v období od 1. do 
14. ledna 2012. „Je vhodné připo-
menout, že koledníci mají úředně 
zapečetěnou kasičku s logem Chari-
ty ČR. Vedoucí má u sebe průkazku 
koledníka. Koledníci, kteří obchá-
zejí domácnosti, napíší těm, kteří 
chtějí, na dveře křídou písmena 
K+M+B. Jde o zkratku latinského 
‚Christus mansionem benedicat‘, 
tedy ‚Kristus žehnej tomuto domu‘,“ 
vysvětlila Mgr. Michaela Mahlová, 
koordinátorka Tříkrálové sbírky 
pro okres Žďár nad Sázavou.

Pětašedesát procent výtěžku 
Tříkrálové sbírky v okrese podpoří 

projekty Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou, zbylá část výtěžku putuje 
na činnost Diecézní charity Brno 
a Charity Česká republika. Dary 
získané koledováním poputují na 
pomoc nemocným, umírajícím, 
lidem s postižením, seniorům, 
matkám s dětmi v tísni a dalším 
sociálně znevýhodněným skupi-
nám. Část sbírky podpoří terénní 
služby, dobrovolnictví a individu-
ální humanitární pomoc. Přibližně 
desetina z celkového výnosu sbírky 
je určena na humanitární a rozvojo-
vou pomoc do zahraničí. 

Tříkrálová sbírka pořádaná Cha-
ritou ČR je největší dobrovolnickou 
akcí v ČR. Sbírky se účastní kolem 
padesáti tisíc koledníků, dobrovol-

níků a asistentů. Sbírka je osvědče-
na Magistrátem hl. města Prahy pro 
území celé České republiky a koná 
se na území celé ČR každoročně 
od roku 2001.

Sbírku je možné podpořit také 
převodem na bankovní účet Tříkrá-
lové sbírky číslo 66008822/0800, 
v. s. 6800, vedený u České spořitel-
ny, nebo zasláním dárcovské SMS 
ve formě DMS KOLEDA na číslo 
87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, 
Charita obdrží 27 Kč).

Tříkrálová sbírka má své vlast-
ní stránky na síti Facebook. Po-
drobnější informace najdete na 
www.trikralovasbirka.cz.

Lenka Šustrová

Tříkrálová sbírka začala

Vážení obyvatelé Velkého Meziří-
čí, milí sousedé, dámy a pánové,

rok 2011, který právě skončil, byl 
velmi bouřlivý pro celý svět, pro 
náš kontinent, pro naši zemi, pro 
naše město a koneckonců pro kaž-
dého z nás. Svět, ve kterém žijeme, 
je totiž tak provázaný, že všechny 
události cítíme okamžitě a téměř na 
vlastní kůži. 

Kdo z nás by si ještě před rokem 
pomyslel, že se Evropa otřese 
v základech tak, jak je známe? Kdo 
z nás by prorokoval, že do roka a do 
dne bude hledět na světové dějiny 
s obavami a ostražitostí? Kdo z nás 
by ještě o loňském lednu tušil, že za 
rok bude znát takové ekonomické 
pojmy, jako je rating, eurobond, 
euroval či státní dluhopis?

A přece se to stalo. Tyto události 
se odrazily i v životě našeho města. 
Velmi pečlivě jsme dnes nuceni 
obracet na dlani každou korunu. 
Peníze a rozpočty se staly ústřed-
ním motivem všech plánů a všech 
rozhodování.

Novoroční projev starosty města
Je to ale dobře. Myslím si, že vše, 

čeho v životě dosáhneme snadno, 
nemá takovou hodnotu jako to, o co 
se musíme zasadit tvrdou prací. My, 
obyvatelé Velkého Meziříčí, máme 
navíc tu výhodu, že se nám věci 
nikdy neděly snadno. To znamená, 
že jsme na tvrdou práci zvyklí a ne-
musíme si jí bolestně učit.
Čeká nás vážný a složitý rok. 

Naše město musíme udržet bez-
pečné, čisté a zdravé. A to přesto, 
že na naši práci nebudeme mít kdo-
víjaké peníze. Jsem si ale jistý, že 
zastupitelstvo města situaci chápe 
velmi dobře a že ke správě Velkého 
Meziříčí přistupuje zodpovědně.
Čeká nás rok odvážných rozhod-

nutí. Já jsem připraven je udělat 
a jsem připraven je také veřejně 
hájit. Máme za sebou první z řady 
nutných změn. Říkal jsem kdysi, že 
vše fungující budu posilovat a vše 
nefungující budu měnit s rozvahou. 
Je totiž příliš jednoduché dělat 
změny pro efekt a pak jich litovat. 
Je ale daleko složitější vyčkat, najít 
příčinu problémů, a pak ji odstranit. 
Je to zdlouhavé a nepříliš líbivé. 
Je to ale jediné možné, pokud má 
město normálně fungovat. Já jsem 
tak postupoval letos a přesně to 
budu dělat i v dalších letech. 

Přesto bych vás všechny chtěl 
o něco požádat, lépe řečeno popro-
sit. Dívejte se dobře kolem sebe. 
Všímejte si města více, než obvyk-
le. A o svých pocitech, dojmech 
i nápadech dávejte vědět. Často se 
totiž stává, že o věcech, které je 
možné zlepšit, radnice neví – nemá 
jednoduše oči všude. Aktivní a zod-
povědné občanské chování pomáhá 

nejen k rozvoji města, ale jednoduše 
také k úsporám. A těch nám bude, 
věřte mi, více než třeba.

O stejně zodpovědný přístup 
žádám také všechny členy zastu-
pitelstva, politické strany a spolky 
našeho města. Je snadné psát dlouhé 
texty o tom, jak hloupé vedení 
města nechce poslouchat mé geni-
ální myšlenky. Je ale mnohem těžší 
skutečně pracovat, argumentovat 
a hledat společnou řeč. Chápu, že 
v minulosti tomu tak nebylo, dnes 
si ale nemůžeme dovolit luxus vzá-
jemné neshody.

Vážené dámy, vážení pánové, 
milí sousedé, 18. prosincem roku 
2011 skončila jedna z etap české 
státnosti. Odchodem prvního pore-
volučního prezidenta pana Václava 
Havla jsme my všichni ztratili mě-
řítko lidského rozměru politiky. Já 
ale věřím, že dvacetileté masivní 
působení Václava Havla zanechalo 
tak pevnou a hlubokou stopu ve 
veřejném prostoru, že pouhá ne-
existence člověka v pozemském 
životě nedokáže ideály, na kterých 
byla Česká republika vystavěna, 
žádným způsobem oslabit. Přesto 
mi dovolte i dnes a v dnešní situaci 
připomenout, že přes všechny eko-
nomické komplikace nestojí správa 
věcí veřejných jen a jen na penězích.

Vážené dámy, vážení pánové, 
milí sousedé, přeji nám všem 
v roce 2012 dobré a pevné zdraví. 
Přeji nám všem rozvážnost a so-
lidní spolehlivost všeho kolem nás. 
Přeji nám, aby rok 2012 byl lepší, 
než bude.

Ing. Radovan Necid
Foto: Martina Strnadová



OKÉNKO RADNICE
 566 781 111

Číslo 1 4. ledna 2012 strana 2

Ředitelé veřejných institucí 
se setkali se starostou

Rok 2012 bude velmi náročný pro všechny instituce a zařízení, které ve 
Velkém Meziříčí působí. Radnice se bude snažit pomáhat už jenom tím, 
že zprostředkuje pravidelnou výměnu informací mezi řediteli organizací. 
Po prosincovém setkání s řediteli škol, úřadů a složek Integrovaného 
záchranného systému to řekl starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid.

„Chci vytvořit pravidlo, chcete-li tradici, z takových předvánočních 
setkání zástupců státních a městských institucí. Ukázalo se, že problémy, 
potíže, ale i nápady a postupy každého z nás jsou užitečnou informací 
i pro ostatní,“ řekl starosta.

Letos se takto potkali ředitelé středních a základních škol, ředitel Úřa-
du práce, vedoucí zdravotnických záchranářů, ředitel Finančního úřadu 
a další. „Zatímco Úřad práce má před sebou nebývalou reorganizaci 
v podobě reformy ministra Drábka, střední školy se potýkají s úbytkem 
dětí či novými regulemi krajského úřadu pro své příspěvkové organizace, 
základní školy trápí například nejednotné osnovy a zdravotničtí záchraná-
ři přemýšlejí, kam ve městě umístit externí defi brilátory pro první pomoc. 
To jsou na první pohled naprosto rozdílné situace, které mají ale jedno 
společné. Státní rozpočet, státní řízení a státní pravidla. Radnice je pak 
místem, kde se schází stesky na to, že ta státní pravidla nefungují tak, jak 
mají, státní řízení kulhá a státní rozpočet je vůči svým organizacím stále 
lakotnější,“ popsal starosta Radovan Necid a dodal: „Proto je nutné, aby 
všichni ti, kdo mají se státem co do činění, o sobě dobře věděli, navzájem 
se znali, uměli si poradit a mnohdy i pomoci.“

Základní školy ve městě se podle starosty kromě nejednotných osnov 
obávají také propadu fi nancí v celém rezortu školství. Zároveň upozorňují 
na dvacet let trvající reformy bez konce a neustálé změny. „Nicméně se 
mi líbila slova paní ředitelky Dagmar Suché: Ať se bude dít cokoliv, my 
budeme děti stále učit číst, psát a počítat“.

Střední školství ve městě zčásti postihuje úbytek žáků a s tím spojené 
další hrozby. Školy tomu čelí nejen otevíráním praktických oborů a spo-
luprací se zaměstnavateli, se kterou pomůže radnice, ale i zaváděním 
pomaturitního studia.

Úřad práce prochází největší reformou v historii a reorganizací projde 
také fi nanční úřad. Pro klienty z města by se nemělo příliš změnit, obavy 
ale podle starosty vzbuzuje spíše nepřipravenost ministerstva práce a jeho 
složek v souvislosti se zmíněnou reformou pracovního úřadu.

Zdravotnická záchranná služba bude i v roce 2012 pokračovat v úspěš-
ném programu přednášek a kurzů první pomoci pro školy a domovy 
seniorů. Zároveň ve spolupráci s městem uvažuje o umístění externích 
defi brilátorů na území města. „Navazuje to na společný nákup mobilního 
přístroje pro masáž srdce, který letos záchranka získala díky příspěvku 
města a okolních obcí. Defi brilátory by ale z jasných důvodů měly mít 
svá pevná stanoviště v místech s vysokou frekvencí účastníků. Věřím 
tomu, že tento dobrý záměr letos společně dotáhneme do úspěšného 
konce,“ uzavřel starosta.                                                                -ran-

Mění se školské obvody
Velkomeziříčští vydali novou obecně závaznou vyhlášku o školských 

obvodech. Ty jsou od letošního roku pozměněny. Důvodem je rovnoměrné 
naplňování základních škol žáky. Změna se týká ulic Generála Jaroše, 
která přechází do spádového obvodu základní školy Školní, a Čechova, 
jež nově spadá pod základní školu Oslavická. Ostatní ulice zůstávají svojí 
spádovostí pod jednotlivé základní školy zřizované městem beze změny.

„Jde nám o maximální počty dětí ve třídách,“ vysvětluje důvod změny 
starosta Radovan Necid a dodává, že potažmo i o fi nanční příspěvky jed-
notlivým školám od státu, které se odvíjejí od počtu dětí ve třídě. Vedení 
města Velké Meziříčí z pozice zřizovatele zdejších základních škol již 
v minulosti rozhodlo, že základní škola na Sokolovské by měla otevírat 
jednu první třídu a další dvě školy v Čechových sadech po dvou. Celkem 
tedy ve městě přibude každoročně pět prvních tříd, přičemž optimální počet 
v každé z nich je dvacet pět žáků. „Při plánování školního roku 2012/2013 
jsme zjistili, že pokud se nezmění stávající vyhláška, mohlo by hrozit, že 
základní škola Sokolovská bude nucena přijmout více dětí do první třídy, 
než optimálních dvacet pět,“ popisuje vedoucí školského odboru městského 
úřadu Pavel Stupka. Změnou spádovosti dvou zmiňovaných ulic Generála 
Jaroše a Čechova, které původně patřily pod základní školu na Sokolovské, 
se zvýší pravděpodobnost, že všechny školy budou rovnoměrně naplněny.

Město, coby zřizovatel více základních škol, je dle školského zákona 
povinno stanovit obecně závaznou vyhláškou školské obvody. Ředitelé 
škol jsou potom povinni přednostně přijmout žáky s trvalým pobytem 
právě v tom daném spádovém obvodu. Ale to neznamená, že rodiče s dí-
tětem nemohou přijít k zápisu do první třídy zcela jiné školy, kam podle 
svého bydliště nepatří. Ředitel této školy však jejich dítě nemusí přijmout, 
pokud už nemá v první třídě volné místo.

Martina Strnadová

Aby se lidé, kteří navštíví měst-
ský úřad ve Velkém Meziř íčí, 
lépe zorientovali, bude jim k tomu 
sloužit nová recepce ve vestibulu 
radnice, která je již ve výstavbě (viz 
foto). Ta bude prvním kontaktním 
a informačním místem pro místní 
obyvatele, kterým poradí pracov-

Na radnici vzniká recepce

nice v recepci. Těch se mohou 
zeptat na nejasnosti, třeba kde najít 
potřebný odbor pro vyřízení svojí 
žádosti a podobně. Recepce bude 
zároveň sloužit i jako turistické 
a informační centrum.

Text a foto: Iva Horká

Nejsledovanější pohřeb v naší zemi za poslední dlouhá léta se konal 
před loňskými Vánocemi v Praze. Osmnáctého prosince zemřel bývalý 
český prezident Václav Havel. Jeho ostatky převážel vůz pardubické 
pohřební služby Bořivoj Trejbal – Pieta, který byl vyroben ve Velkém 
Meziříčí. Zdejší fi rma Auto M+V, sídlící v průmyslové zóně v Jidáškách  
a zabývající se přestavbou motorových vozidel  na pohřební vozy, ho 

Pohřební vůz, vezoucí rakev Václava Havla, 
byl vyroben ve Velkém Meziříčí

vyrobila v roce 2010. „Jde o vůz Mercedes Benz E kombi VF212, o cel-
kové délce 5423 mm, s motorem 250CDI 150kW,“ přiblížili svůj výrobek 
majitelé fi rmy Petr Mladý a Vojtěch Večeřa. Podle nich jde o jejich první 
takovýto automobil, jehož výroba trvala tři měsíce a který je zároveň 
jediný v České republice. Cena těchto vozů se pohybuje od sedmdesáti 
tisíc euro.                                                                                  Iva Horká

Pohřební vůz v areálu fi rmy ve VM…                     Foto: archiv Auto M+V …a v Praze.                          Foto: Jiří Herman/Agentura Hermina

Stůl s bílým ubrusem, na něm 
položená kytice červených ka-
rafiátů s černou stuhou a černá 
plenta, na níž visel obraz bývalého 
českého prezidenta Václava Havla, 
přetažený v pravém dolním růž-
ku černou stuhou. Takto vkusně 
připravili pracovníci správního 
odboru s tajemníkem Markem 
Švař íčkem z městského úřadu 
místo pro podpisy kondolenčních 
listin po Havlově úmrtí. Podepsat 
se v obřadní síni na radnici lidé 
mohli v úterý dvacátého prosince 
loňského roku od 8 do 13 hodin, 
další den od 8 do 17 a ve čtvrtek 
pak od 8 do 13. „Vedení města to 
udělalo už v pondělí 19. prosince,“ 
informoval náš týdeník tajemník 
úřadu Švaříček. Podle jeho sdělení 
bylo podepsáno celkem šestatřicet 
listů, kam se vešlo asi 184 podpisů.

Všechny kondolenční listiny 
byly u knihařky vyvázány do 
pevné vazby a tento týden budou 
odeslány do Kanceláře Václava 
Havla do Prahy.

Dramatik, spisovatel a bývalý 
prezident České republiky Václav 
Havel zemřel v neděli dopoledne 
18. prosince 2011.    

Projev smutku 
vyjadřovaly také 
vlajky na radnici

Kromě vyjádření smutku pro-
střednictvím kondolenčních listin, 
město dalo najevo svoji sounáleži-

Kondolenci Havlově rodině vyjádřili i Velkomeziříčští

Lidé ve Velkém Meziříčí podepsali 36 kondolenčních listin.
Foto: Iva Horká

Od 1. 1. 2012 vstoupila v účinnost nová legislativa, která zásadně mění oblast 
výplaty sociálních dávek. Dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči 
a dávky pro zdravotně postižené nyní spadají do působnosti Úřadu práce ČR.

U nás ve Velkém Meziříčí se nemění pro žadatele místo, kam se pro 
vyřízení uvedených dávek vypraví. Kontaktní pracoviště Úřadu práce ve 
Velkém Meziříčí, zabývající se uvedenými dávkami, sídlí v pronajatých 
prostorách města ve 2. patře budovy radnice, Radnická 29/1, tedy v pro-
storách, ve kterých byli občané zvyklí tyto záležitosti vyřizovat. Dávky 
pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení 
a mimořádnou okamžitou pomoc vyřizuje pro svou spádovou oblast podle 
místa trvalého pobytu žadatele také pracoviště ve Velké Bíteši, pro ostatní 
dávky musí žadatelé do Velkého Meziříčí.

Největší změny se týkají dávek pro těžce zdravotně postižené, kteří 
mohou požádat o dvě nové dávky – příspěvek na mobilitu a příspěvek 
na zvláštní pomůcku.

Příspěvek na mobilitu nahrazuje zrušený příspěvek na provoz motorové-
ho vozidla („na benzín“) a bude činit opakovaně 400 Kč měsíčně od podání 
žádosti. O příspěvek mohou požádat držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P 
i občané, kteří uvedený průkaz nevlastní. V tom případě bude o žádosti 
rozhodnuto po provedení sociálního šetření pracovnicemi úřadu práce 
a posouzení zdravotního stavu Okresní správou sociálního zabezpečení.

Příspěvek na zvláštní pomůcku nahrazuje dosavadní příspěvek na 
opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na zakoupení a zvláštní úpravu 
vozidla a příspěvek na úpravu bytu, které byly zrušeny. O příspěvku na 
zvláštní pomůcku rozhodne pobočka úřadu práce na základě žádosti po 
posouzení Okresní správou sociálního zabezpečení.

Stávající průkazy TP, ZTP a ZTP/P zůstávají v platnosti do doby vy-
značené na zadní straně průkazu, nejpozději však do 31. 12. 2015, a to 
i když je vyznačená platnost jako neomezená. Výhody plynoucí z držení 
uvedených průkazů, např. slevy v dopravě, zůstávají zachovány. Mimo-
řádné výhody, tak, jak tomu bylo do konce roku 2011, už není možné 
vyřídit. Nově je možné žádat o vydání průkazu pro zdravotně postižené 
občany. Objevuje se také nový pojem „karta sociálních systémů“, která 
bude sloužit jak k identifi kaci, tak do budoucna i jako platební prostředek.

Formuláře žádostí o sociální dávky můžeme najít na webových strán-
kách portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/forms

Úřední hodiny kontaktního pracoviště úřadu práce ve Velkém Meziříčí 
jsou v pondělí a ve středu od 8 od 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek pouze pro 
příjem nových žádostí od 8 do 13 hodin, pátek je neúřední den.

Nejdříve od 5. 1. 2012 bude možné kontaktovat pracovnice úřadu práce 
na nových telefonních číslech:

Tel. čísla Úřadu práce ČR, kontakt. pracoviště Velké Meziříčí, 
Radnická 29/1

 agenda  jméno  telefon
příspěvek na péči, dávky ZP Jitka Konečná – kancelář č. 324 950 177 260
dávky pomoci v hmotné nouzi Bc. Marie Zlámalová – kancelář č. 322 950 177 261
dávky pomoci v hmotné nouzi Bc. Zdeňka Macková – kancelář č. 322 950 177 262
příspěvek na péči, dávky ZP Jana Mejzlíková – kancelář č. 326 950 177 263
příspěvek na péči, dávky ZP Bc. Hana Peterková DiS. – kancelář č. 326 950 177 264

Sociální dávky bude vyplácet Úřad práce 
ve Velkém Meziříčí na dosavadní adrese

tost ke státnímu smutku také tím, 
že na budově radnice visela městská 
a státní vlajka s černou stuhou. 
„Někteří lidé se dotazovali, proč 
nevisí na radnici vlajka černá,“ 
říká starosta města Radovan Necid, 
„my jsme se řídili pokynem ředitele 
krajského úřadu v Jihlavě, který 
doporučoval vyvěšení státní vlajky 
buď na půl žerdi anebo s černou 
stuhou.“

Podle ofi ciálního protokolu by 
měly být státní vlajky svěšeny na 
půl žerdi od okamžiku vyhlášení 
státního smutku. Protože však 
může mít přirozené jednání v zá-
važných situacích přednost před 
ofi ciálním, není-li takový postup 
v rozporu s obecně závaznými 
právními předpisy, je možné svěsit 
státní vlajky nebo jinak projevovat 
účast na smutné události. „Pokud 
technické možnosti nebo materiál-
ní zdroje neumožňují projevit účast 
na smutku standardním způsobem, 
např. pokud není technicky možné 
svěsit státní vlajku na půl žerdi, 
je možné volit způsob náhradní. 
Tím je například doplnění státní 
vlajky širokou, dobře viditel-
nou černou stuhou,“ informoval 
dopisem zástupce obcí ředitel 
krajského úřadu Zdeněk Kadlec. 
Ten také připomněl, že užití čer-
né vlajky v této situaci by nebylo 
příliš vhodné, byť je také projevem 
smutku. „Ta se užívá zejména 
v případech, kdy zesnulý měl k pří-

slušnému subjektu nějaký bližší, 
konkrétní vztah – např. rodné 
město, bydliště, čestné občanství 
obce, zaměstnanec atd. Proto je 
použití černých vlajek na Praž-

ském hradě správné, na obecním 
úřadě v nějaké obci bez takového 
zvláštního vztahu to správné není,“ 
dodal Kadlec.

 Iva Horká
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Podporují výstavbu 
bioplynové stanice

Ve Velkém Meziříčí by mohla vzniknout bioplynová stanice. Soukromá 
společnost bc energy má zájem postavit ji za Agrochemickým podnikem 
(ACHP) na Třebíčské ulici. Ve vedení města panuje v této věci shoda 
a radní vydali souhlasné stanovisko k jejímu vybudování v našem městě. 

„Bylo by to dobré hlavně pro tři naše budovy – druhou a třetí základní 
školu a dům s pečovatelskou službou,“ říká starosta Radovan Necid, „hlav-
ní přínos vidíme v tom, že bychom mohli ušetřit za plyn.“ Z bioplynové 
stanice by totiž drážním tělesem mohl vést teplovod až ke zmíněným 
objektům, které by tak byly vytápěny.

Firma chtěla stavět bioplynovou stanici v okolí Velkého Meziříčí již 
v minulosti, a to v Oslavici, či na obchvatu od Třebíče v blízkosti auto-
bazaru. „Tohle umístění se nám jeví ze všech možných, které dosud byly, 
jako nejlepší,“ podotkl starosta. Soukromý pozemek je za ACHP otočený 
směrem do údolí, kde nejsou v bezprostřední blízkosti žádné bytovky ani 
rodinné domy. Proto by případná bioplynka neměla obtěžovat obyvatele 
města a přitom by mohla městu pomoci k nemalé fi nanční úspoře.

O její výstavbě předběžně diskutovali i zastupitelé na svém prosincovém 
jednání. „Bioplynové stanice jsou v souladu s Národním hospodářským 
plánem v oblasti obnovitelných zdrojů energie,“ vyjádřil podporu výstav-
bě bioplynové stanice ve Velkém Meziříčí zastupitel Jan Veleba, který 
je současně prezidentem Agrární komory. Podle něj jsou nejen vysoce 
ekologické, ale navíc jsou i legislativně vyřešeny, takže by neměl v jejich 
případě nastat podobný problém, jako v případě fotovoltaických elektrá-
ren. Neboť ty udělaly oblasti obnovitelných zdrojů energie spíš „medvědí 
službu“. Výstavba bioplynových stanic je omezena počtem – na území 
ČR by jich mělo vzniknout maximálně 742.

Martina Strnadová

Čtyři řidiči společnosti Zdar, provozu ve Velkém Meziříčí, najeli 
dohromady tři a půl milionu kilometrů bez nehod. Petr Daniel najel 
250 tisíc, Pavel Trojan 500 tisíc, Karel Prokop 750 tisíc a nejvíce – dva 
miliony – má na svém kontě Václav Malý. Ten začal s kariérou řidiče 
již v roce 1970 na vojně, kdy v gazíku vozil velitele roty. Poté působil 
jako řidič z povolání v tehdejším družstevním podniku v Záblatí. Po 
pěti letech změnil zaměstnavatele a v roce 1977 nastoupil do bývalého 
ČSAD, nyní Zdaru, kde jezdí dodnes. „Ve Zdaru jsem začínal jako 
řidič nákladního automobilu a po dvou letech jsem přešel na autobus,“ 
vzpomíná V. Malý na začátky. Svoje povolání má rád, ale přiznává, že 
s přibývajícím věkem je stále náročnější. „Jsou dny, kdy vstávám ve tři 
hodiny ráno a další dny se vracím až v jedenáct hodin večer. A tak si 
někdy zkrátka musím odpočinout i během dne,“ říká šedesátiletý řidič 
a jedním dechem dodává, že bez zázemí, které mu vytváří doma jeho 
manželka, by toto povolání ani nemohl dělat. „Za to svojí ženě opravdu 
děkuji,“ dodává Malý.

Jméno Václava Malého přibylo k dalším dvoumilionářům – k Františku 
Panáčkovi, Stanislavu Královi a Jaroslavu Havlíčkovi.

Iva Horká

Upytlačil devět srn
Policisté z Velké Bíteše řeší 

případ pytláctví, kterého se dopus-
til dosud neznámý pachatel. Ten 
v době od 28. do 30. 12. 2011 ulovil 
v k. ú. Křoví devět kusů srnčí zvěře. 
Zvěř na místě vyvrhnul a vnitřnosti 
pohodil do lesního porostu. Mys-
liveckému sdružení tak způsobil 
škodu přibližně za 60.000 korun. 
Kradl v novostavbě

Přečinu krádeže a poškození cizí 
věci se dopustil neznámý pachatel, 
který vnikl do novostavby rodin-
ného domu v Radkovičkách. Vnik-
nutí do domu oznámil policistům 
majitel dne 27. prosince 2011. Aby 
se pachatel do novostavby dostal, 
musel nejprve poškodit francouz-
ské okno. Uvnitř nalezl a zároveň 
i odcizil pneumatické vrtací kladivo 
a 200 metrů kabelů. Jeho jednáním 
byla majiteli způsobena škoda ve 
výši nejméně 21.400 korun.

Nedodržel 
vzdálenost 

za vozidlem
Dne 27. prosince 2011 v 17 hodin 

projížděla řidička s vozidlem Re-
nault ulicí Sokolovskou ve Velkém 
Meziříčí směrem ke světlené křižo-
vatce. Řidička před křižovatkou na 
dané světelné znamení zastavila. Za 
ní jedoucí Mercedes Benz rovněž 
zastavil. Na vzniklou situaci ale 
nezareagoval řidič Škody Felicia. 
Ten nedodržel bezpečnostní vzdá-
lenost za vozidlem a do stojícího 
vozu narazil. Mercedes Benz byl 
nárazem posunut dopředu a rovněž 
narazil do prvního stojícího vozi-

dla. Policisté provedli u přítomných 
řidičů dechovou zkoušku. U řidičů 
prvních dvou vozidel byl výsledek 
zkoušky negativní. Ovšem řidič 
posledního stojícího vozidla v řadě 
nadýchal 1,91 promile. Při dopravní 
nehodě byla lehce zraněna jedna 
účastnice z prostředního vozu. 
Celková škoda je vyčíslena na 
40.000 korun.

Dostal smyk
Dne 25.  prosince 2011 ve 

13.20 hodin došlo k dopravní ne-
hodě na silnici třetí třídy ve směru 
od Velkého Meziříčí k Březejci. 
Řidič Seatu zde po průjezdu le-
votočivou zatáčkou dostal smyk. 
Jeho nezvládnutím sjel do pravého 
příkopu u silnice, kde narazil do 
sloupu telefonního vedení. Škoda 
způsobená dopravní nehodou je 
vyčíslena na 43.500 korun, dechová 
zkouška u řidiče byla s negativním 
výsledkem.
Podvod na internetu

Vánočního dárku se zřejmě ne-
dočkal jednadvacetiletý muž z Vel-
komeziříčska, a proto se se svojí 
nepříjemnou zkušeností obrátil na 
policisty z obvodního oddělení ve 
Velkém Meziříčí. Mladý muž si pár 
dní před vánočními svátky vyhlédl 
na internetových stránkách mobilní 
telefon značky iPhone, který byl 
nabízen k prodeji. Přístroj si tedy 
objednal a převodem zaplatil poža-
dovanou částku. Do současné doby 
mu však objednaný telefon nebyl 
doručen. Vrácení peněz se také ne-
dočkal. Prodejce navíc po zaplacení 
telefonu s kupujícím nekomunikuje. 
Poškozenému vznikla škoda ve výši 
8.000 korun.                            -pčr-

Slovo hejtmana
Máme po Vánocích. Ještě v nás doznívají sváteční chvíle. Doufám, že 

jste si je pěkně užili s rodinami a přáteli. To je na každých svátcích a na 
Vánocích především podle mne to zvláště výjimečné. Setkání a příjemné 
pobytí v klidu vánoční voňavé atmosféry s blízkými lidmi, na které jindy 
nemáme čas. Nebo si to namlouváme. Ne kupa drahých dárků, přejídání se 
hromadou pokrmů a pamlsků, ale množství a kvalita opravdových upřím-
ných přátel – to jsou podstatné hodnoty pro život nejen o svátcích. Naše 
společnost historicky vyrostla na křesťanských tradicích. Ale často v dychti-
vosti po užívání si konzumu věcí a požitků zapomínáme na slova, jako jsou 
pokora, úcta k bližním, šetrnost k přírodě, solidarita se slabšími nebo ne-
šťastnějšími. I když právě koncem roku jsme k těmto pojmům vnímavější.

Ani po Vánocích bychom neměli myslet jen na své osobní sobecké zá-
jmy. V té lepší části vyspělé společnosti byla vždy na nejvyšších příčkách 
úctyhodnosti obecně prospěšná činnost. V loňském roce jsme vyhlásili 
výsledky soutěže pro veřejnost s názvem Skutek roku 2010. Chtěli jsme 
vzbudit zájem veřejnosti o nejvýraznější dobrovolné skutky jednotlivců 
a projekty organizací, které nezištně pomohly k rozvoji regionu. Dosud 
bylo oceněno 44 skutků jednotlivců a 5 projektů organizací. Jde o akti-
vity v oblasti sociálně-zdravotní, kulturní, dále se soutěží v kategoriích 
životního prostředí, volného času dětí a mládeže nebo poradenství, osvěty 
a vzdělávání. I letos můžete navrhnout ocenění dobrých skutků a nomi-
novat je. Budeme rádi, když krajskému úřadu dáte do 15. února vědět 
o tom, jaké aktivity vašich spoluobčanů vás zaujaly a potěšily. Podrobnosti 
a nominační formulář najdete na webových stránkách kraje www.kr-vyso-
cina.cz, možné další otázky vám rádi sdělí na našem odboru regionálního 
rozvoje. Nejúspěšnější projekty dokonce postoupí do přeshraniční soutěže, 
která se uskuteční v Dolním Rakousku ještě v tomto roce.

Je dobře o takových záslužných činech vědět, nejde jen o jejich ocenění. 
Zároveň s propagací dobrých skutků se vytváří pozitivní atmosféra, kdy se 
budeme dozvídat ne jen o zlodějnách a zločinech, ale také o té druhé pří-
jemněji namazané straně krajíce. Začátek roku bývá i časem předsevzetí. 
Bylo by dobré zařadit do nich i tento bod – více si všímat všeho dobrého 
kolem nás – především těch lidí, co konají dobré skutky. Nebo třeba jen 
jsou prostě dobří. Do nového roku vám přeji hodně takových setkání.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Rada Kraje Vysočina dnes na 
svém zasedání projednala pravidla 
pro přijímací řízení ke studiu na 
krajských středních školách pro rok 
2012. Pravidla reagují především 
na nepříznivý demografi cký vývoj 
a jejich ustanovení brání dalšímu 
neekonomickému tříštění a rozměl-
ňování oborové nabídky. Podle stát-
ních statistik z podzimu roku 2011 
došlo k meziročnímu poklesu počtu 
žáků denního studia středních škol 
zřizovaných krajem o 992. Vyšší 
odborné školy zaznamenaly pokles 
o 117 studentů. „Rozdílem oproti 
minulosti je bezpochyby uložení 
povinnosti ředitelům krajských škol 
přijímat žáky do prvních ročníků 
maturitních oborů na základě přijí-
macích zkoušek. Jejich výsledky by 
měly být významným kritériem pro 
přijetí či nepřijetí,“ uvedla Marie 
Kružíková, radní Kraje Vysočina 
pro oblast školství.

Samotná pravidla nejsou pro 
ředitele škol novinkou, jelikož 
jsou s nimi seznámeni od června 
letošního roku. Navíc navazují na 
obdobné předpisy z předchozích 
let a vycházejí z Dlouhodobého 
záměru vzdělávání a rozvoje vzdě-
lávací soustavy Kraje Vysočina. 

V dokumentu jsou mimo jiné vy-
mezeny obory, jejichž nabídka je 
v kraji dostatečná a jejich kapacity 
proto nejsou dále navyšovány. Toto 
pravidlo platí jak pro maturitní 
obory gymnázií a středních odbor-
ných škol, tak i pro některé učební 
obory, jako jsou např. kuchař-
-číšník nebo opravář motorových 
vozidel.

Povinnost vyhlásit přijímací 
zkoušky na maturitní obory posi-
luje objektivitu kritérií pro přijetí 
ke studiu. „Vzhledem k neexis-
tenci standardizovaného výstupu 
ze základních škol a rozdílům 
v klasifi kaci mezi školami i učiteli 
považuji za důležité, aby se přijetí 
do středních škol zakládalo jak na 
objektivizované přijímací zkoušce, 
tak na klasifikaci ze základních 
škol, která zohledňuje dlouhodo-
bější výsledky,“ vysvětluje radní 
Marie Kružíková. Přijímací zkouš-
ky se dle dokumentu nevztahují na 
zájemce o studium při zaměstnání. 
O vyhlášení přijímacího řízení 
jsou povinni ředitelé krajských 
středních škol informovat studenty 
na svých internetových stránkách.

Jan Nechvátal, 
KrÚ Kraje Vysočina

Program obnovy venkova Vysočiny 2012
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém úterním zasedání odsouhlasilo 

nové zásady pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy 
venkova Vysočiny pro rok 2012. „Stejně jako v předešlém roce obdrží 
dotaci každá z obcí do patnácti set obyvatel, která splní stanovené pod-
mínky. Jestliže dojde ke zvýšení celkové částky v žádostech o podporu 
nad stanovenou výši alokovaných prostředků, tak se může poskytnutá 
dotace snížit, ne však pod garantovaných 104 tisíc korun,“ uvedl Martin 
Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje. Nejvyšší 
možnou výši dotací pro jednoho žadatele stanovili krajští zastupitelé na 
140 tisíc korun.

Od roku 2004, kdy Program obnovy venkova Vysočiny administruje 
krajský úřad rozdělil kraj přes pět set milionů korun. Za rok 2011 byly 
uznány žádosti celkem 640 obcí. Kraj Vysočina tak rozdělí do obecních 
rozpočtů šedesát devět milionů korun. V žádostech se nejčastěji objevily 
opravy budov, kulturních zařízeních či rekonstrukce obecních komu-
nikací. Pro dotace v roce 2012 přijali zastupitelé Kraje Vysočina nové 
podmínky pro žádání fi nančních prostředků. Veškeré informace jsou 
vyvěšeny na krajských internetových stránkách www.kr-vysocina.cz. 
„Základní podmínky zůstávají stejné jako v roce 2011. Například pod-
mínky minimálního spolufi nancování obcí do tří set obyvatel jsou čtyři-
cet procent a u obcí od tří set obyvatel je to procent padesát. Ale došlo 
k omezení možnosti nákupu některých položek, žadatelé nebudou moci 
pořizovat v rámci programu například informativní měřiče rychlosti,“ 
uzavřel radní Martin Hyský. 

Jan Nechvátal, KrÚ Kraje Vysočina

Krajské střední školy se na Vysočině řídí 
pravidly pro přijímání studentů

Najeli miliony kilometrů 
bez nehod

Ocenění řidiči (zleva): P. Daniel, P. Trojan, V. Malý a K. Prokop. 
Foto: archiv Zdar VM

(Pokračování z minulého čísla.)
Na veřejném setkání v Katolic-
kém domě v Křižanově se konala 
v závěru loňského roku prezentace 
projektu památníku svaté Zdislavy. 
Socha významné rodačky Křižano-
va, světice brněnské diecéze i Kraje 
Vysočina by měla stát v prostoru 
před radnicí, kde je v současné 
době kašna. Model představil 
Křižanovským akademický sochař 
Otmar Oliva, který bude bronzovou 
sochu tvořit, a architekt František 
Zajíc, jenž památník projektuje. 
O průběhu veřejného jednání jsme 
podrobně informovali v minulém 
čísle našeho týdeníku na straně 
tři. Dnes se ve stručnosti vracíme 
ke slíbenému tématu, a to díky 
čemu byla blahoslavená Zdislava 
svatořečena. Příběh zrekapituloval 
na křižanovském setkání novo-
městský primář Stanislav Severa. 
Jeho kolega, téměř padesátiletý 
chirurg, se léčil deset let se srdeční 
vadou (koarktace aorty-umělá ch-
lopeň). Dne 18. září 1989, kdy měl 
nepřetržitou víkendovou službu 
v nemocnici, u něho v osm hodin 
ráno došlo k náhlé zástavě srdce. 
Okamžitě byla zahájena resusci-
tace, intubace, O2 a transport na 
ARO. Srdeční masáž byla prová-
děna nezvykle dlouhou dobu – 2,5 
hodiny –, (přičemž norma je 15 
až 60 minut), dále byla provedena 
čtyřnásobná kardioverze, poslední 
v 10.30. Po ní nastal komorový 
srdeční rytmus a byly zajištěny zá-
kladní životní funkce. Krátce nato 
však nastalo hluboké kóma a smrt 
mozku. Ve funkci zůstalo částečně 
pouze srdce. Ledviny, plíce i mozek 

Díky lékařově 
zázračnému uzdravení 

byla Zdislava svatořečena
nefungovaly. Přidaly se další kom-
plikace, ve 12.20 kupříkladu plicní 
edém, anurie a další. Asi za hodinu 
nastal nečekaný zvrat – diurésa 
700 ml moče. Ve stejnou dobu na 
jiném místě, což bylo prověřeno 
a doloženo, se dvě zdravotní sestry 
za tohoto lékaře modlily ke svaté 
Zdislavě. Za další zhruba hodinu 
lékařovy zornice reagovaly na 
osvit, ale stav mozku se neměnil. 
O asi čtyři hodiny později došlo 
k návratu vědomí, v 18.30 se sešlo 
konzilium, zornice reagovaly ještě 
více, pacient se začal potit a na oslo-
vení v 18.45 reagoval otevřením očí 
a pohybem hlavy do strany. Během 
následující noci se pacient vrátil 
k plnému vědomí a začaly mu opět 
pracovat všechny tělesné funkce. 
19. 9. byl převezen do Brna, 20. 9. 
proběhla extubace a 22. 9. pacient 
přečetl sám pozdrav od dcery. Za 
měsíc (17. 10.) byl propuštěn do 
domácího ošetřování. O další měsíc 
později (21. 11.) jel sám vlakem pro 
nové auto do Rakovníka a zpět ho 
dvě třetiny jízdy řídil sám. Za další 
víc jak jeden měsíc (1. 1. 1990) se 
vrátil do práce a opět operoval, 
služby však neměl. V září 1994 byl 
případ postoupen do Říma a v úno-
ru 1995 po posouzení zdravotní do-
kumentace nezávislého lékařského 
konzilia se všech pět specialistů 
z různých zemí vyslovilo nezávisle 
na sobě pro zázrak v uzdravení 
výše zmíněného českého lékaře. Na 
základě tohoto verdiktu byla 21. 5. 
1995 Zdislava kanonizována. Zmí-
něný chirurg zemřel v březnu 1996, 
tedy téměř sedm let od uvedené 
srdeční zástavy.    Připr.: Iva Horká

Na veřejné prezentaci pomníku svaté Zdislavy v Křižanově si lidé vyslechli 
příběh zázračného uzdravení lékaře, díky němuž byla Zdislava svato-
řečena.                                                                             Foto: Iva Horká
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 hodin 
v areálu bývalých lisoven, Moráň-
ská 134/2, VM.
Bližší info: www.ac-vm.cz
Kontakt: Mgr. František Kameník, 
e-mail: kamenikf@centrum.cz, 
mob. 739 600 015

Rybářské vzpomínky (1. díl)
Nabízím tímto vá-

ženému čtenáři pohled 
na život a vzpomínky 
sportovního rybáře, kte-
rého rybaření provází 
celým jeho životem, a je 
v něm velmi silně, a to 
jak v duši, tak i v srdíčku 
usazeno. Vybavuji si 
zážitky a vzpomínky, 
se kterými se chci se 
čtenáři podělit.

C o  m n e  p ř i mě l o 
k tomu, že prostřednic-
tvím propisovací tužky 
a následně klávesnice 
počítače píši tyto vzpo-

mínky? Chci se vyznat z toho – a jsem o tom přesvědčen –, že sportovní 
rybaření je pro člověka prospěšné, ať už pohybem v přírodě či vhodným 
vyplněním volného času, rozhodně lepším než např. vysedávání v hos-
podách nebo hraní hazardních her.

V poslední době se málo setkávám s mladými rybáři do 15 roků, které 
asi pohlcuje sezení u počítače a jiných technických vymožeností. Domní-
vám se, že je to chyba a chci, aby tyto moje vzpomínky oslovily i rodiče 
dětí, zejména tatínky rybáře, vedoucí rybářských kroužků a složky, které 
organizují akce pro volný čas dětí.

Sám jsem přesvědčen, že z většiny rybářů jsou správní chlapi, ale 
i dívky, ženy, jsou to dobří zaměstnanci a podnikatelé, ochránci krajiny, 
vody, tedy přírody a tito všichni jsou jistě přínosem pro naši společnost.

Narodil jsem se na Moravě na hájence, ale hned v prvním roce mého 
života jsme se odstěhovali na Šumavu, kde v rámci tzv. osídlení pohraničí 
šel můj otec dělat hajného na samotu do obce Pšenice poblíž Dolního 
Dvořiště v okrese Kaplice. Už tam vedly moje kroky kolem potůčků, 
k řece Malši a velice jsem si všímal života ve vodě a zejména jejího rybího 
tvorstva. V potocích šlo především o pstruhy obecné, jelce, střevle, v řece 
Malši potom o štiky a bílou rybu – jelce, parmy, plotice, podoustve. O ně-
jaké udici – pytlačce jsem ve věku mezi 6 až 10 lety neměl téměř ponětí. 
Pouze si vzpomínám, jak v létě, když bylo málo vody, jsme na potoce 
udělali jízek a jak voda odtekla, tak jsme do kýblu nalovili pstruhy, což 
se samozřejmě nesmělo, šlo o pytláctví, ale pro získání ryby jsme zvolili 
popsaný způsob. Musím však říci, že nepřevažovalo mít tzv. rybu na pekáč, 
ale vzrušení z krásných, i když nepříliš velkých ryb. Tímto způsobem 
jsme však „lovili” pouze výjimečně, bylo to maximálně dvakrát až třikrát.

Později po rozvodu rodičů, když mi bylo 11 let, jsme se s matkou vrátili 
zpět na Moravu do okresu Velké Meziříčí a moje kroky vedly k řekám 
Balince a Oslavě. Ve věku 12 let jsem absolvoval rybářský kroužek v místě 
svého bydliště a získal svůj první rybářský lístek. Snad se mu tehdy říkalo 
„pionýrský”. Členem rybářského svazu jsem od roku 1962, tj. od mých 
15 let a jsem v něm 49 let. Jako rybářská mládež jsme měli první revír na 
řece Oslavě od jezu Jeřábkova do obce Mostiště, k tzv. Kašpárkově lávce. 
K mým prvním úlovkům patřili jelci, kterým za nástrahu sloužila třešeň 
nebo višeň, jak jsem se trošku zdokonaloval, chytal jsem parmy a ostro-
retky hlavně v tůních kolem tzv. Podhradského mlýna a U Zlatého křížku.

Většina mladých rybářů jde ve šlépějích svých otců, od kterých získávají 
zkušenosti, včetně rybářského vybavení a společně s otcem chytají ryby. 
Toto já jsem neměl, byl jsem takový malý rybářský samorost.

První můj rybářský prut byl dvoudílný dural, na který jsem ulovil svého 
prvního kapra. Neměl mnoho přes míru, ale byl to první kapr. Bylo to 
v Jeřábkově jezu, tedy na tzv. Moráni. Nepamatuji se na nástrahu, jen si 
vzpomínám, že to bylo těsně před polednem, měl jsem gumáky, byl jsem 
zpocený, unavený, ale šťastný. V lovu kaprů jsem se v uvedeném jezu poz-
ději zdokononaloval, chytal jsem je i na plavanou, vařil jsem si na ně žluté 
těsto z dětské krupičky. Už tehdy jsem si vyráběl lehké splávky z korku, 
nalakované bezbarvým lakem, husí brk byl zakončen červeným nátěrem 
a s uvedenou technikou jsem byl velmi úspěšný. Vzpomínám na tehdy dů-
chodce, se kterými se zažilo při rybolovu mnoho i veselých příhod, ať už to 
byli pánové Bártík, Šlapal, Zapletal, Gretz, který sedával pod velikou vrbou. 
Jsou již v rybářském nebi a tímto jim věnuji tichou rybářskou vzpomínku.

Zažil jsem také zajímavou rybářskou příhodu, o kterou se s vámi chci 
podělit. Chytal jsem kapry na hrách, bylo to již na začátku podzimu 
naproti místu pana Gretze, tj. proti veliké vrbě, a když jsem vytahoval 
kuličku hrášku, jel mně za ní tak 50 cm kapr, který, velice dobře jsem to 
viděl, neboť to bylo těsně pod hladinou, kuličku spolknul. V rozrušení 
jsem příliš silně zaseknul a s asi 3 m kusem vlasce jsem kapra utrhnul. 
Jaké bylo moje překvapení, když mi kamarád později řekl, že „můj” kapr 
se u jezu u Dohnalových schodků zamotal do větví. Vlezli jsme pro něj 

a kapra vylovili. Takové hezké nezapomenutelné zážitky přináší rybařina.
Když se pozastavím a zamyslím nad tím, proč si mne rybařina tolik 

získala, bylo to snad něco v genech, snad bydlení těsně u vody a pobyt 
v přírodě poblíž vody, kde se vyskytovaly ryby a toto vše zapříčinilo, že 
od mládí jsem byl rybařinou hluboce osloven, učarován. Ještě se k tomuto 
vyjádřím a budu vše hodnotit mým starším vyzrálejším věkem a získanými 
rybářskými a životními zkušenostmi.

V 70. letech minulého století se stavěla přehrada Mostiště o výměře 
kolem 100 ha, která jako rybářský revír byla svěřena Místní organizaci 
rybářského svazu ve Velkém Meziříčí, byla celkem slušně zarybněna, 
zahájení rybolovu bylo v roce 1963. Kolem přehrady se již vpodvečer 
posledního dne hájení sešlo téměř 100 % rybářů. Pamatuji si, že na 
zahájení jsem byl v tzv. Černých vírech, kapři se neustále vyhazovali, 
jezdili v hejnech po hladině, kde reagovali na vhozený rohlík nebo chleba. 
Rybolov druhého dne byl dobrý, i když se chytali kapři do 50 cm délky. 
V dalších letech byl na této přehradě dobrý rybolov, kapři dorůstali 
větších délek a váhových kategorií, lovily se štiky, candáti, okouni a bílá 
ryba, především cejni. Revír byl později začleněn do krajského hospoda-
ření Jihomoravského kraje. My „domácí” jsme neměli takové vybavení 
a techniku lovu jako především „brňáci”, a tomu odpovídaly i rybářské 
úlovky. Tehdy se začalo se dvěma návazci, intenzivnějším krmením místa 
lovu, a to vše dávalo naději na větší úspěch, který se většinou dostavil.

Rybolov na vodárenské nádrži Mostiště zanechal v mých vzpomínkách 
velmi hezké okamžiky, ať lovem kaprů nebo candátů. Zejména večerní 
lov candátů, kdy jsem chodil buď pod domek pana Balcara nebo pod 
chatu pana Šturmy, byl rybářsky okouzlující. Záběry byly hlavně při 
stmívání nebo když kolem 22. hodiny vycházel měsíc nad protilehlou 
zátokou „Černé víry” a po hladině se rozjel čtvereček polystyrenu, 
který signalizoval záběr dravé ryby. Když vše dobře dopadlo a poda-
řilo se zdolat a vylovit candáta – většinou šlo o ryby mezi 60 – 70 cm, 
a když se rybář podíval do svítících žlutozelených očí, podobných 
očím psa, byl příjemně vzrušen, potěšen a spokojen.             Jan Bíbr 

(Pokračování v dalších číslech)                                   Foto: Iva Horká

V neděli 11. prosince 2011 v rám-
ci výroční valné hromady proběhl 
slavnostní nástup jednotky SDH 
obce Velká Bíteš při příležitosti pře-
dání nového dopravního automobi-
lu na podvozku Renault Trafi c 2,5 
dCi, který vystřídal ve výjezdu do-
posud sloužící Avii 31, rok výroby 
1980. Za účasti vedení města, členů 
sboru dobrovolných hasičů a hostí 
z rukou sponzorů převzal klíče od 
vozidla starosta města Milan Vlček. 
Dopravní automobil na podvozku 
Renault Trafi c 2,5 dCi jsme získali 
bezúplatným převodem od Celního 
ředitelství Plzeň. Je určen zejména 
pro přepravu osob a hasicí techniky. 
Rovněž toto vozidlo bude zajišťovat 
týlové zabezpečení u déletrva-
jících zásahů při mimořádných 
událostech a krizových situacích. 
Požární automobil je určený pro 
úplné požární družstvo 5 osob, má 
přepážku nákladového prostoru 
a úložný box v nákladním prostoru. 
Na prosincovém jednání r. 2010 
s novým vedením města Velká 
Bíteš byl členy jednotky navržen 
Projekt modernizace vozového par-
ku – výměna dopravního vozidla. 
Vozidlo bylo vyrobeno v r. 2006, 
při převzetí mělo zadřený motor, 
poškozenou karosérii a další drob-
nější závady. Do budoucna se ještě 
plánuje nákup i přípojného vozíku 
na dopravu humanitárního mate-
riálu při živelných katastrofách. 
Firma silniční a odtahová služba 
Moravskoslezská, s. r. o., Brno 

na své náklady provedla výměnu 
motoru, generální opravu karosérie 
a celkovou rekonstrukci vozidla. 
Z oslovených sponzorských orga-
nizací fi nančně přispěla První br-
něnská strojírna, a. s., Velká Bíteš. 
Spolu se zástupci veřejnosti hasiči 
přivítali vzácné hosty – starostu 
Krajského sdružení hasičů Kraje 
Vysočina a člena výkonného vý-
boru SH ČMS, br. Jana Slámečku, 
člena výkonného výboru a garanta 
okrsku br. Jiřího Klusáka. Zása-
hový automobil požehnal páter 

Bohumil Poláček z římskokato-
lické farnosti Velká Bíteš. Velice 
děkujeme všem sponzorům, kteří 
poskytli dar pro účely zlepšení kva-
lity technického vybavení jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů obce 
Velká Bíteš a těšíme se na naši další 
vzájemnou spolupráci. Výjezdová 
jednotka má 18 členů. V roce 2012 
náš sbor oslaví již 140 let nepřetr-
žité činnosti ve prospěch obyvatel 
města Velká Bíteš.

David Dvořáček, DiS 
Foto: archiv SDH Velká Bíteš

To snad není možné…
Tato slova říkáme či slýcháme docela často. Nejvíce snad tehdy, když se 

dozvíme nějakou nečekanou zprávu. Na začátku nového roku nás napadá, 
co je asi před námi. Je toho tolik, co nás znepokojuje. Co ještě máme čekat 
od dalšího roku? Na co všechno si budeme muset zvyknout? Kolik zpráv 
bude příjemných a povzbuzujících, kolik těch opačných?

Nevím, jestli jste si dali nějaké předsevzetí. Jsou lidé, kteří začátek 
nového roku chápou jako dobrou příležitost něco ve svém životě změnit. 
Jiní si řeknou, vždyť to nemá smysl, stejně nic nedodržím. Vidí v tom 
projev realistického myšlení, nedávat si předsevzetí. Vždyť je nemožné je 
dodržet… Zase je něco nemožné. Není ale škoda vzdát se toho, že bychom 
zkusili v novém roce něco dělat jinak, nově? Neznamená to taky, že nic 
nového nečekáme, že nám nic nestojí za to, abychom se aspoň pokusili, 
že nemáme žádná očekávání, přání a sny? Opravdu to tak je? To přece 
není možné.

I Ježíš přemýšlel o tom, co je a není možné. Podle něj, co je nemožné 
u lidí, je možné u Boha. V těch slovech nalézám naději, že nemusím spo-
léhat jen na svoje možnosti a „nemožnosti“. A také je v nich hráz proti 
skepsi typu „to nepůjde“, která podráží každou chuť něco dělat. Václav 
Havel kdysi napsal, že politika je umění nemožného. Možná vede cesta 
z naší „nemožnosti“ právě tady – změny v čemkoli jsou možné jedině 
tehdy, když se pokusíme dělat nemožné. V důvěře v nemožné je naděje 
pro budoucnost. Díky Bohu za každého, kdo z této důvěry žije a o něco 
dobrého usiluje.                                                                    Pavel Janošík

Přehled bohoslužeb
od 4. do 8. 1. 2012

Středa 4. 1.
mše sv.: 7.00, 10.00 – DPS – o. Prajka, 18.15 v Oslavici – o. L. Sz.
Čtvrtek 5. 1.
mše sv.: 7.00 – o. Prajka, 9.00 pohřební mše sv., 18.00 – o. L. Sz.
Pátek 6. 1. – slavnost zjevení Páně
mše sv.: 7.00 – o. Prajka, 8.00 – o. L. Sz., 13.00 v domově pro seniory 
– o. Parajka, 14.00-15.00 příležitost ke svátosti smíření a pokání, 16.30 
– o. L. Sz., 18.00 – o. Prajka
Sobota 7. 1.
mše sv.: 7.00 – o. Parajka, 8.00 v Lavičkách – o. L. Sz., 18.00 – o. Prajka
Neděle 8. 1. – svátek křtu Páně
mše sv.: 7.30 a 9.00 – o. Prajka, 10.30 a 18.00 – o. L. Sz.

Farní oznámení
Všem farníkům přejeme do nového roku hodně Božího požehnání. Ve 
čtvrtek v 17.30 se budeme modlit za nová kněžská povolání. Nejdříve 
bude mariánská pobožnost a po ní mše sv. V pátek bude slavnost zjevení 
Páně – mše sv.: v 7.00, 8.00, 16.30, 18.00 – při mši bude žehnání vody, 
kadidla a zlata. V pátek na slavnost zjevení Páně bude po večerní mši, 
která je v 18.00 hodin, tradiční setkání starostů a zástupců obcí na faře 
ve Velkém Meziříčí.
V sobotu v 18.30 bude příprava na křest a v 19.30 bude 1. příprava na 
manželství. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti a za vánoční sbírky, 
které činily 108.500 Kč. V sobotu bude v Netíně v 16.00 hodin pout´ první 
soboty (12.30 jdou pěší, 15.00 odjíždí autobus).

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 6. 1. – slavnost zjevení Páně
mše sv. v 18.00 – Horní Bory – o. Parajka
Neděle 8. 1. – svátek křtu Páně
mše sv. v 9.45 – Horní Bory – o. Parajka                                       -P.L.Sz-

Českobratrská
církev evangelická
5. 1.: 14 hodin – náboženství 
pro děti, 18 hodin – biblická 
hodina
8. 1.: 9 hodin – bohoslužby
Husův dům, U Světlé 24, www.
velke-mezirici.evangnet.cz

-PJ-

Proč?
V neděli 18. 12. 2011 v 18 hodin večer zněly zvony v celé ČR k uctění 
památky zesnulého prezidenta Václava Havla.
Slyšeli jsme ujištění arcibiskupa Dominika Duky, že zvony budou znít 
v celé zemi. Ptám se, proč velkomeziříčské zvony v 18 hodin mlčely?
Čím zdůvodníte svoje selhání, pane děkane?
Stydím se za všechny slušné lidi.

Mgr. Věra Semerádová, t. č. Velké Meziříčí

Kurz
studené kuchyně

Ve dnech 5.–8. prosince pořádala 
Hotelová škola Světlá a OA Velké 
Meziříčí tradiční kurz studené 
kuchyně. 

Pod vedením mistra kuchaře 
Vladimíra Picka dvacet žáků získá-
valo nové dovednosti, které mohli 
zúročit již při přípravě rautu na 
závěr kurzu. Rodiče a další pozvaní 
hosté mohli na vlastní oči zhlédnout 
a hlavně ochutnat, co se studenti 
naučili.                    -HŠ a OA VM-

Foto: archiv HŠ a OA VM

Tak můžeme skromně konstato-
vat, zato ale s upřímností poděkovat 
dechové hudbě (DH) Vysočanka 
z Brtnice, za její v pořadí již 12. roč-
ník předvánočních koncertů. Již 
dvanáct let po sobě přináší tato DH 
potěšení do lidských srdcí v předvá-
nočním období, čímž chce navodit 
hezkou vánoční pohodu do lidských 
duší a domovů a připomenout, že 
přichází doba vánoční. Tentokrát 
svůj pořad Vysočanka sestavila 
z nových písní posledního alba, 
vánočních písní, koled a pastorel, 
proložených průvodním slovem 
zpěvačky Sylvy Gráfové a bubení-
ka Vladimíra Špejtka. Posluchači 
se od nich dozvěděli mnoho zajíma-
vostí, citátů a moudrých pranostik 
i vánočních zvyků našich předků.

Dechová hudba Vysočanka za-
hrála svůj koncert v obcích a měs-

tech na Třebíčsku, Jihlavsku i Ha-
vlíčkobrodsku a setkala se s velkou 
návštěvností, tak jako i na posled-
ním vystoupení doma v Brtnici 
v neděli 18. 12. 2011 v místním kině. 
V plném hledišti seděli i pozvaní 
hosté, hudební skladatel Ladislav 
Prudík s manželkou a textař Jaro-
slav Hájek, tentokrát mezi ně ne-
přišel Slávek Smišovský, který vše 
jistě poslouchal z hudebního nebe.

V průběhu koncertu došlo i na 
poděkování bývalému tubistovi 
Janu Slavíčkovi za jeho dlouholetou 
činnost v kapele.

Závěrem tohoto koncertu zaznělo 
několik písniček, které si mohl za-
zpívat každý, a tak se prodlužovalo 
a prodlužovalo…

Tím skončila šňůra letošních 
předvánočních koncertů dechové 
hudby Vysočanky z Brtnice a je 

Vysočanko, děkujeme! na místě poděkovat všem hu-
debníkům, zpěvákům, jimiž byli 
Marcela Lániková, Sylva Gráfová, 
Jiří Chládek, Josef Smolík a hlav-
ně kapelník Jirka Vorlíček, kteří 
i mimo své pracovní povinnosti 

dokážou rozdávat radost a pohodu 
ostatním spoluobčanům. Chvála 
vám, přátelé, budeme se těšit na 
další setkání s vámi.

Za všechny posluchače
a příznivce Vysočanky Mirek Zezula

Foto: archiv M. Zezuly

Slavnostní nástup jednotky 
SDH Velká Bíteš
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Rozpočet výdajů města Velké Meziříčí 
na rok 2012 (v tis. Kč)

Záv. uk. Druh výdaje Rok 2012
§ 1014 Ozdravování hospodář. zvířat 273,00
  Útulek pro psy – OON 20,00
  Útulek pro psy – pojistné na SZ 6,00
  Útulek pro psy – pojistné na ZP 2,00
  Útulek pro psy – ostatní výdaje – nákup 
 materiálu 20,00
  Útulek pro psy – krmení pro psy, ošetření
 veterinárním lékařem 155,00
  Deratizace města (40 město, 20 míst. části) 60,00
  Hubení dalších škůdců, likvidace kadaverů 10,00
§ 1031 Pěstební činnost – lesy 10,00
  Nákup služeb j. n. 10,00
§ 1036 Správa v lesním hospodářství 690,00
  Vypracování lesních hospodářských osnov 650,00
  Výkon funkce OLH 40,00
§ 1037 Celospolečen. funkce lesů 10,00
  Zvelebování myslivosti 10,00
§ 2141 Vnitř. obchod – IC 1 027,00
  Platy zaměstnanců (2 pracovníci IC) 538,00
  Pojistné na SZ 140,00
  Pojistné na ZP 49,00
  Propagač. materiály města 300,00
§ 2143 Cestovní ruch 580,00
  Naučná stezka Nesměř, Balinské údolí 580,00
§ 2212 Silnice 4 791,30
  Silnice – práce TS 3 720,00
  Úroky z úvěru – obchvat (PHARE) 70,00
  Nájem pozemku pod komunik. Olší – Závist 1,30
  Opravy chodníků a komunikací 1 000,00
§ 2221 Provoz veřejné silnič. dopravy 1 370,00
  Dotace na dopravní obslužnost 480,00
  Dotace na provoz MHD 890,00
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu 96,00
  BESIP 96,00
§ 2229 Ostatní záležitosti v SD 257,70
  Dopravní značení 237,70
  Odtah vraků 20,00
§ 2310 Pitná voda 1 205,00
  Příspěvek Svazu VaK (členský) 1 200,00
  Rezerva na členský příspěvek SVaK 0,00
  Studna v zám. parku – el. energie 5,00
§ 2321 Odvádění a čištění odpad. vod 14 948,00
  Úroky z úvěru Dyje II. (z čerpaných FP)
 – rezerva 700,00
  Poplatek za rezervaci zdrojů – úvěr Dyje II. 180,00
  ČOV Dyje II. – invest. příspěvek SVaK 14 068,00
§ 2322 Prevence znečišťování vody 20,00
  Monitoring znečišť. povrch. vod 20,00
§ 2333 Úpravy drobných vodních toků 2 000,00
  Protipovodňová opatření ve spr. území 2 000,00
§ 3111 Předškolní zařízení 5 205,00
  MŠ Velké Meziříčí – příspěvek na provoz 3 585,00
  MŠ Velké Meziříčí – příspěvek na provoz 
 účelově určený na vybavení zahrad MŠ 800,00
  MŠ Sportovní – oprava nákladních výtahů 
 (nákl. hraz. městem) 610,00
  MŠ Sokolovská – výsadba zeleně 
 (nákl. hraz. městem) 45,00
  MŠ Sportovní – projekt opravy odpadů 
 a vody (nákl. hraz. městem) 50,00
  MŠ Olší nad Oslavou – malování 
 (nákl. hraz. městem) 80,00
  MŠ Lhotky – projekt opravy vody 
 a odpadů (nákl. hraz. městem) 35,00
§ 3113 Základní školy 15 523,00
  ZŠ Sokolovská – příspěvek na provoz  3 488,00
  ZŠ Sokolovská – opěrná zeď 
 ve dvoře, přístřešek na kola (NHM) 250,00
  ZŠ Sokolovská – oprava WC 
 a umývárny – suterén ordinace (NHM) 107,00
  ZŠ Sokolovská – odměny vycházejícím 
 žákům (nákl. hraz. městem) 9,00
  ZŠ Sokolovská – výměna zbývajících oken 
 (nákl. hraz. městem) 925,00
  ZŠ Sokolovská – olympiáda škol 
 (nákl. hraz. městem) 20,00
  ZŠ Komenského – oprava podlahy 
 tělocvičny (nákl. hraz. městem) 361,00
  ZŠ Komenského – oprava kanalizace 
 ve dvoře (nákl. hraz. městem) 115,00
  ZŠ Oslavická – příspěvek na provoz  3 308,00 
  ZŠ Oslavická – rekonstrukce soc. zařízení
 (nákl. hraz. městem) 1 500,00
  ZŠ Oslavická – osvětlení ve školní družině
 (nákl. hraz. městem) 160,00
  ZŠ Školní – příspěvek na provoz 2 700,00
  ZŠ Školní – okna na větrání chodeb 
 (nákl. hraz. městem) 44,00
  ZŠ Školní – akustické úpravy stropu v ŠJ 
 (nákl. hraz. městem) 430,00
  ZŠ Školní – odměny žákům 
 (nákl. hraz. městem) 5,00
  ZŠ Mostiště – příspěvek na provoz 1 375,00
  ZŠ Mostiště – šatní boxy, opr. kovové 
 konstrukce (nákl. hraz. městem) 150,00
  ZŠ Lhotky – příspěvek na provoz 576,00 
§ 3231 Základní umělecké školy 85,00
  ZUŠ – příspěvek na provoz 
 (nákup dechových nástrojů) 85,00
§ 3314 Činnosti knihovnické 2 617,00
  Knihovna – příspěvek na provoz 2 587,00
  Knihovna – dary (nákl. hraz. městem) 15,00
  Knihovna – nájem (nákl. hraz. městem) 15,00

§ 3315 Činnosti muzeí a galerií 3 073,00
  Muzeum-příspěvek na provoz 3 073,00
§ 3316 Vydavatelská činnost 160,00
  Reprezentační kniha o městě 150,00
  Kniha „Velkomeziříčské mosty“ 10,00
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury 203,00
  Vedení kroniky 50,00
  Concentus Moraviae – příspěvek 40,00
  Věž kostela – věcné výdaje na otevření věže 50,00
  Věž kostela – platy zaměstnanců 47,00
  Věž kostela – SP 12,00
  Věž kostela – ZP 4,00
§ 3322 Zachování a obnova kult. památek 1 202,00
  rod. Podstatzky-Lichtenstein – zámek 
 – obnova malířské výzdoby arkády 152,80
  rod. Podstatzky-Lichtenstein – zámek
 – oprava kamenných prvků arkády 65,00
  rod. Podstatzky-Lichtenstein – předzámčí
 v areálu zámku-obnova části fasády 85,00
  ing. Roučka – dům na Náměstí č. 84
 – obnova fasády nádvoří 194,60
  město – dům čp. 79 (Obecník) oprava
 střechy do dvora 205,00
  město – dům čp. 79 (Obecník) oprava 
 střechy do dvora – zbýv. podíl k ceně akce 270,40
  Židovská obec Brno – Stará synagoga
 – opatření pro elim. vlhkosti+podlaha 145,00
  Židovská obec Brno – židovský hřbitov
 – znovupostavení náhrobků – dokončení 28,70
  ŘK farnost VM – kostel sv. Mikuláše
 – obnova oltáře Božího hrobu 12,70
  město – oprava dvou kapliček 42,80
§ 3341 Rozhlas a televize 110,00
  Veřejné rozhlasy (poplatky) 70,00
  Opravy a údržba 40,00
§ 3392 Zájmová činnost v kultuře 4 020,00
  Jupiter club – dotace na činnost JC 3 700,00
  Jupiter club – mimořádná dotace 
 na podp. akcí+větší opravy 210,00
  Kulturní dům Lhotky 40,00
  Kulturní dům Olší nad Oslavou 30,00
  Kulturní dům Hrbov 20,00
  Kulturní dům Mostiště 20,00
§ 3399 Ost. zál. kultury, církví a sděl. prostředků 600,00
  Sbor pro občanské záležitosti 250,00
  Evropský festival fi lozofi e 300,00
  Ples města 50,00
§ 3412 Péče o sportovní zařízení 1 085,00
  Ledová plocha, fotbal. areál, hřiště 
 – práce TS 1 080,00
  Spotřeba vody – hřiště 5,00
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 490,00
  BK Velké Meziříčí – dotace 363,10
  FC Velké Meziříčí – dotace 888,40
  Handicap Sport Club Velké Meziříčí – dotace 25,80
  HHK Velké Meziříčí – dotace 789,30
  SDH Velké Meziříčí – dotace 63,90
  Ski klub Velké Meziříčí – dotace 216,60
  Sokol Velké Meziříčí – dotace 563,90
  Spartak Velké Meziříčí – dotace 249,70
  Stolní tenis Velké Meziříčí – dotace 68,30
  Tenisová škola Velké Meziříčí – dotace 120,90
  Sokol Lhotky – dotace 5,00
  Sport. střel. klub Kablo 5,00
  Anketa Sportovec roku, rezerva 130,10
§ 3421 Využití volného času dětí a ml. 600,00
  Dům dětí a mládeže – příspěvek na provoz 600,00 
§ 3429 Ost. zájmová činnost a rekreace 300,00
  Provoz letního koupaliště – práce TS 300,00
§ 3549  Ostatní spec. zdravot. programy 70,00
  Grantový program „Zdravé město“ 70,00
§ 3612  Bytové hospodářství 42,00
  Úroky z úvěru – 18 b. j. blok D 42,00
§ 3631  Veřejné osvětlení 3 072,00
  Spotřeba elektrické energie 2 400,00
  Opravy a údržba VO, věž. hodin, rozhl. 
 – práce TS 672,00
§ 3632  Pohřebnictví 1 660,00
  Údržba hřbitovů – práce TS 1 560,00
  Náklady na pohřby zajišťované městem 49,00
  Odm. za ved. agendy pronájmu hrob. míst 51,00
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 3 979,00
  Vodní hospodářství a ost. služ. – práce TS 270,00
  Spotřeba vody – veřejné WC 30,00
  Spotřeba el. energie – veřejné WC 15,00
  Spotřeba vody – kašna, fontána 10,00
  Práce energetika 60,00
  Metropolitní síť – předfi nanc. projektu 300,00
  Výkupy pozemků 500,00
  Pronájmy pozemků  50,00
  Geometrické plány 350,00
  Znalecké posudky 50,00
  Daň z převodu nemovitostí 500,00
  Příspěvky různým svazům vč. mikroregionu 370,00
  Odpisy TS – převod do fondu odpisů 1 474,00
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů  7 349,00
  Nájemné za pozemky (skládka TKO) 230,00
  Svoz PDO vč. ukl. odp. na skl. TKO 
 – práce TS 6 459,00
  Skládka TKO – automatické vyklízení
 záchytné jímky 660,00
§ 3725 Využ. a zneškodňov. komun. odpadů 1 700,00
  rozšíření sběru využitelných složek 
 odpadu – nádoby 620,00
  rozšíření sběru využitelných složek 
 odpadu – kompostéry 80,00
  rozšíření sběru využitelných složek 

 odpadu – úprava stanovišť 500,00
  sběrný dvůr Agados-podíl k dotaci SFŽP 500,00
§ 3727 Prevence vzniku odpadů 3 321,00
  Separovaný sběr – práce TS 3 321,00
§ 3728 Monitoring nakládání s odpady 60,00
  zpracování plánu odpadového hospodářství 60,00
§ 3729  Ostatní nakládání s odpady 190,00
  Likvidace nepovolených skládek 30,00
  Vedení předepsané evidence KO 160,00
§ 3733  Monitoring půdy a podz. vody 10,00
  Chemické analýzy 10,00
§ 3742  Chráněné části přírody 10,00
  Ochrana význ. ekosystémů a lokalit 10,00
§ 3745  Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 8 818,00
  Čištění města a veřejná zeleň – práce TS 4 968,00
  Nákup mobiliáře – práce TS 50,00
  Údržba zeleně a památ. stromů 300,00
  Obnova a údržba parků, významných alejí 3 500,00
§ 3792  Ekologická výchova a osvěta 20,00
  Ekologická výchova a osvěta 20,00
§ 3799  Ostatní ekologické záležitosti 10,00
  Ostatní ekologické záležitosti 10,00
§ 4312 Odborné sociální poradenství 40,00
  Občanská poradna Žďár n. Sáz. 40,00
§ 4329 Ost. soc. péče a pomoc dětem a mlád. 365,00
  Výchovně rekreační tábory 15,00
  Centrum pro rodiče s dětmi – dotace 250,00
  Obl. charita – progr. primární prevence
 – dotace  100,00
§ 4333 Domovy pro matky s dětmi 30,00
  Domov pro matky (otce) Ječmínek
 – Žďár n. Sáz. 30,00
§ 4351  Os. asistence, peč. služba a podpora 
 samost. bydlení 4 294,00
  Osobní asistence (při denním stacion.
 Nesa) 410,00
  Sociální služby VM – příspěvek na provoz 3 884,00
§ 4356 Denní stacionáře a centra den. služeb 730,00
  Stacionář Nesa – denní pobyt pro ment. 
 post. děti… 730,00
§ 4359 Ostatní služby a činnosti v obl. soc. péče 70,00
  Domácí hospicová péče 70,00
§ 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra
 a noclehárny 102,00
  Nízkoprahové centrum – nájemné placené 
 fě Conti Trade 102,00
§ 4399 Ost. zál. soc. věcí a politiky zaměstnan. 30,00
  Veřejná služba – smlouva s TSVM 20,00
  Záležitosti soc. věcí blíže nespec. 10,00
§ 5212 Ochrana obyvatelstva 65,00
  krizový štáb – vybavení 50,00
  Služby radiokomunikací 15,00
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 676,00
  Platy zaměstnanců 1 983,00
  Pojistné na SP 516,00
  Pojistné na ZP 179,00
  Prádlo, oděv a obuv 50,00
  Knihy, učeb. pomůcky, tisk 3,00
  DHM  30,00
  Nákup materiálu j. n. 10,00
  Pohonné hmoty 50,00
  Služby peněžních ústavů 10,00
  Konzult., poraden. a právní služby 5,00
  Školení a vzdělávání  15,00
  Nákup služeb j. n. – měření rychlosti 40,00
  Opravy a udržování 20,00
  Cestovné 5,00
  Automobil vč. úprav 400,00
  Kamera rozšíření+kamerový bod Karlov 360,00
§ 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. 
 pořádku 300,00
  Prevence kriminality – projekt dle výzvy 300,00
§ 5512  Požární ochrana 1 529,00
  OON (topiči, uklízečka, odm. členům 
 SDH) 103,00
  Pojistné na SP 13,00
  Pojistné na ZP 5,00
  Prádlo, oděv a obuv 30,00
  Knihy, učeb. pomůcky a tisk 1,00
  DHM  50,00
  Nákup materiálu j. n. 40,00
  Voda 40,00
  Plyn 330,00
  Elektrická energie 240,00
  Pohonné hmoty 120,00
  Služby telekomunikací 6,00
  Nájemné (cvičiště) 7,00
  Školení a vzdělávání 10,00
  Nákup služeb j. n. 50,00
  Opravy a udržování 340,00
  Cestovné 10,00
  SDH Lhotky Sport – dotace 5,00
  SDH Lhotky – dotace 5,00
  Věcné dary – memoriál J. Vaňka, extraliga 4,00
  Požární sbor Lhotky – zásahová jednotka 30,00
  Požární sbor Mostiště – zásah. jednotka 30,00
  Požární sbor Hrbov – zásahová jednotka 30,00
  Požární sbor Olší n. Osl. – zásah. jednotka 30,00
§ 6112  Zastupitelstva obcí 1 987,00
  – uvolnění členové MZ 1 129,00
  – odměny členům rady 96,00
  – odměny členům zastupitelstva 94,00
  Pojistné na SP 283,00
  Pojistné na ZP 119,00
  Členové komisí 22,00
  Předsedové komisí pro míst. správu 144,00

(Pokračováné na straně 6.)
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek vždy 
hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

KINO JUPITER – LEDEN 2012

HLEDÁME PÍSEMNOSTI 
A FOTKY Z HISTORIE JC

Vážení spoluobčané,
v roce 2012 oslavíme 20 let působení naší kulturně 
společenské organizace – Jupiter clubu, s. r. o. Rádi by-
chom v připravované publikaci zachytili činnost nejen 
této organizace, ale také těch, které ve Velkém Mezi-
říčí zajišťovaly kulturní aktivity před jejím vznikem. 
Byly to JKP, SK ROH Vysočina či kulturní spolky. 
S ohledem na nedostatek informací se na vás obracíme 
s žádostí – máte-li v držení nějaké písemnosti (paměti), fotografi e nebo jiné 
související věci, prosíme vás o jejich zapůjčení, při zachování diskrétnosti.
Za vaši pomoc předem děkuje

Mgr. Milan Dufek, ředitel Jupiter clubu, s. r. o.

Pátek 6. v 19.30 hodin
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Nový fi lm Roberta Sedláčka
Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet. Libor, bývalý 
učitel dějepisu, který dosáhl vysokého manažerského postu ve význam-
ném fi nančním ústavu, si řadu let spokojeně žije společně se svou rodinou 
v luxusní vile na okraji Prahy. Bezstarostný život ale netrvá věčně a na 
povrch začnou vyplouvat machinace s penězi klientů, týkající se celého 
vedení banky. V hlavní roli I. Chmela, M. Taclík, J. Budař, E. Vrbková, 
S. Babčáková. Drama ČR. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 107 minut
Středa 11. v 18 hodin
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ: TAJEMSTVÍ JEDNOROŽCE
Příběh fi lmu, inspirovaného po celém světě oblíbenými příhodami knižního 
a comicsového hrdiny Tintina belgického autora, publikujícího pod pseu-
donymem Hergé, sleduje osudy výjimečně zvídavého mladého reportéra 
Tintina a jeho věrného psího společníka Filuty. Ti společně narazí na model 
lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné tajemství. Tintin, který je nevědomky 
vtažen do samého středu několik set let staré záhady, se ocitá na mušce 
Ivana Ivanoviče Sacharina, ďábelského padoucha, který je přesvědčen, 
že Tintin ukradl vzácný poklad, spojovaný se zákeřným pirátem zvaným 
Rudý Rackham. V doprovodu svého psa Filuty, starého mořského vlka 
kapitána Haddocka a dvojice nešikovných detektivů Kadlece a Tkadlece 
procestuje Tintin křížem krážem celý svět ve snaze dostat se jako první 
na místo posledního odpočinku lodi Jednorožec, vraku, který by ve svém 
nitru mohl skrývat klíč k obrovskému bohatství… A také prastarou kletbu. 
Režie Steven Spielberg. Animovaná rodinná komedie USA, český dabing. 
Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 107 minut

Rozpočet výdajů města Velkého Meziříčí 
na rok 2012 (v tis. Kč)

(Pokračování ze strany 5.)
Záv. uk. Druh výdaje Rok 2012
  Pojistné na SP 37,00
  Pojistné na ZP 13,00
  Švédsko, Itálie (družební města) 
 – udržovánípřátelských vztahů 50,00
§ 6171 Činnost místní správy 47 680,00
  Platy zaměstnanců – aparát 26 538,00
  Platy zaměstnanců – man. pracovníci 809,00
  Platy absolventská praxe, VPP 50,00
  Platy – výběrčí popl. za vjezd 325,00
  OON – dohody město 230,00
  OON – dohody obřadní síň 38,00
  Pojistné na SP – aparát 6 900,00
  Pojistné na SP – man. pracovníci 211,00
  Pojistné na SP – absolventi, VPP 13,00
  Pojistné na SP – výběrčí popl. za vjezd 85,00
  Pojistné na SP – dohody město (ze 130 tis.) 34,00
  Pojistné na ZP – aparát 2 389,00
  Pojistné na ZP – man. pracovníci 73,00
  Pojistné na ZP – absolventi, VPP 5,00
  Pojistné na ZP – výběrčí popl. za vjezd 29,00
  Pojistné na ZP – dohody město (ze 130 tis.) 12,00
  Potraviny 35,00
  Pojištění dle vyhl. 125/1993 Sb. 129,00
  Prádlo, oděv a obuv 35,00
  Knihy, učeb. pomůcky a tisk 150,00
  DHM 400,00
  Nákup materiálu j. n. 900,00
  Voda 90,00
  Plyn 500,00
  Elektrická energie 800,00
  Pohonné hmoty 200,00
  Služby pošt 900,00
  Služby telekomunikací 500,00
  Konzultační, porad. a právní služby 350,00
  Školení a vzdělávání 400,00
  Nákup služeb j. n. 1 800,00
  Opravy a udržování 400,00
  Programové vybavení 250,00

Rozpočet příjmů města Velké Meziříčí 
na rok 2012 (v tis. Kč)

 Druh příjmů Rozpočet 2012
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 21 200,00
Daň z příjmů právnických osob 20 000,00
Daň z nemovitostí 11 400,00
Daň z přidané hodnoty 42 500,00
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 1 800,00
Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděleč. činnosti 4 600,00
Daň z příjmů práv. osob za obce (byt. hosp.) 1 400,00
Mezisoučet 102 900,00
Správní poplatky 6 700,00
Poplatek ze psů 210,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství 250,00
Poplatek z ubytovacích kapacit 50,00
Poplatek za povolení k vjezdu 2 100,00
Poplatek za provoz výher. hracích přístrojů 200,00
Poplatek za svoz PDO 5 500,00
Daňové příjmy celkem 117 910,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.
dot. vztahu:
– na výkon státní správy 22 576,00
– na školství (1.401 Kč na 1 žáka) 2 258,70
Převod zisku z hospodář. činnosti za minulý rok 6 000,00
Přijaté transfery celkem 30 834,70
Příjmy z pronájmu majetku tech. službám 326,00
Příjmy z pronájmu a podnájmu pozemků  624,00
Pronájem mostu nad dálnicí – reklama 240,00
Pronájem plakátovací plochy 1,00
Lesní hospodářství – prodej dřeva 10,00
Lesní hospodářství – pronájem lesů 1,00
Pronájem Charita – nízkoprah. centrum 102,00
Pronájem České spořitelny 344,00
Nájemné v KD Mostiště 5,00
Nájemné v KD Lhotky (pohostin. 6 tis., SK Sokol 2 tis.) 8,00
– nebyt. prostory MŠ Lhotky 1,00
– náj. prostor rychlé záchranné pomoci 140,00
– náj. prostor RZP – MUDr. Sedmidubská 116,00
Pronájem zim. stadion – bufet 0,00
Pronájem domu č. p. 17 – Jupiter club 12,00
Pronájem sloupů veř. osvětl. – Mr. Magic  158,00
Připojení do metrop. sítě+geog. inf. systému 190,00
Pronájem hasičské zbrojnice – HZS 213,00
Pronájem kanceláří 8,00
Příjmy z úroků 500,00
Úhrada složky odpisů z pronaj. majetku od TS 1 475,00
Odměna obci za třídění odpadu 1 558,00
Odměna za zajišťování zpětného odběru el. zař. 72,00
Nedaňové příjmy celkem 6 104,00
Příjmy z prodeje pozemků a budov a movit. maj. 6 000,00
Kapitálové příjmy celkem 6 000,00
Příjmy celkem  160 848,70

Rozpočet připravil fi n. odbor MěÚ

Upozorňujeme, že dnem 31. 1. 2012 končí zákonná lhůta pro podání 
daňového přiznání k dani z nemovitosti na rok 2012.
Povinnost přiznat daň má poplatník, jestliže dojde ve srovnání 
s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných 
pro vyměření daně.
Jde například o tyto změny:
– změna v osobě poplatníka - došlo k převodu nebo přechodu vlastnic-

kých práv k nemovitosti (zdědil, koupil, směnil, prodal, daroval či 
dostal darem…),

– změna ceny nemovitosti - týká se lesů a rybníků, pokud byla přiznaná 
daň spočítána z ceny nemovitosti a novelizací oceňovacího předpisu 
se změnil způsob výpočtu, a tím i cena nemovitosti,

– změna druhu pozemku (např. při zahájení stavby změna pozemku na 
stavební)

– změna v užívání stavby
– nástavba či přístavba – zvýšení o další nadzemní podlaží či zvýšení 

půdorysu stavby…
– změna parcelních čísel nebo výměry např. při obnově katastrálních 

operátů digitalizací katastrálních map nebo pozemkovými úpravami, 
rozdělením či sloučením pozemků na základě geometrických plánů…

Za nepodání nebo opožděné podání daňového přiznání vzniká ze zákona 
povinnost uhradit pokutu ve výši 0,05 % z vyměřené daně, nejméně však 
500 Kč. Správce daně přitom nemá při stanovení daně možnost zohlednit 
snížením či neuplatněním pokuty případné závažné důvody opožděného 
podání daňového přiznání.
Obnova katastrálního operátu novým mapováním na digitální katastrální 
mapu byla v roce 2011 dokončena v těchto katastrálních územích:
– Březejc, Mostiště u Velkého Meziříčí, Svařenov, Kochánov u Stránec-

ké Zhoře, Hrbov u Velkého Meziříčí, Frankův Zhořec, část Velkého 
Meziříčí, současně byla překatastrována část z k. ú. Oslavice, částečně 
byla dokončena obnova kat. operátu pro katastrální území Pikárec 
a Uhřínov.

Pokud se vás dotýkají změny na listu vlastnictví v případě obnovy katas-
trálního operátu je třeba podat do konce 31. ledna 2012 daňové přiznání. 
Doporučujeme přitom podat řádné daňové přiznání, ve kterém uvedete 
všechny nemovitosti podle nových údajů v listu vlastnictví. To platí přede-
vším tam, kde je změn více. Pokud došlo k malé změně – např. u jednoho 
pozemku, lze podat daňové přiznání dílčí, kde uvedete pouze změnu. 
Současně upozorňujeme vlastníky pozemků, do obnovy katastrálního 
operátu vedených v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, 
u kterých přiznával doposud daň z nemovitosti nájemce (např. zemědělský 
podnik), že po obnově katastrálního operátu má povinnost přiznat daň 
za tyto pozemky pouze vlastník, tedy je třeba podat přiznání i na ornou 
půdu či louky, které jsou někomu pronajaty a ve svém daňovém přiznání 
jste je doposud neuváděli.
Od 1. 1. 2012 nabývá účinnosti novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve sbírce zákonů pod 
č. 212/2011 Sb., kterou se podle ustanovení § 6 odst. 2 zpevněné plochy 
pozemků, užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní stávají 
předmětem daně z pozemků se speciální sazbou daně.

Tato sazba činí u pozemků
– sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 

1,00 Kč,
– pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou 

výrobu a ostatní podnikatelskou činnost 5,00 Kč.

  Cestovné 90,00
  Pohoštění 70,00
  Ostatní nákupy 50,00
  Věcné dary 50,00
  Nákup kolků 25,00
  Platby daní a poplatků  30,00
  Občanský výbor Hrbov 15,00
  Občanský výbor Lhotky 10,00
  Občanský výbor Mostiště 20,00
  Občanský výbor Olší n. Oslavou 10,00
  Obřadní síň – ostatní 5,00
  Obřadní síň – služby 15,00
  Základní příděl do sociálního fondu 960,00
  Stroje, přístroje a zařízení 150,00
  Naplňování propagace principů MA 21
 – projekt dle výzvy 100,00
  Projekty OP LZZ – projekty dle výzvy
 (č. 40, č. 53, č. 69) 500,00
§ 6310 Obec. příjmy a výdaje z fi n. operací 200,00
  Služby peněžních ústavů 200,00
§ 6320 Pojištění funkčně nespecifi k. 1 000,00
  Pojištění majetku města a odpovědnosti 1 000,00
§ 6399 Ostatní fi nanční operace 250,00
  Nevyjasněné platby 50,00
  Platba DPH 200,00
§ 6409  Ostatní činnosti jinde nezařaz. 15 118,70
  Rezerva neúčelová 9 498,00
  Rezerva na dotace a dary 100,00
  Rezerva pro nezisk. organizace 200,00
  Rezerva na projekty 120,70
  Rezerva míst. části Hrbov 1 130,00
  Rezerva místní části Lhotky 1 400,00
  Rezerva místní části Mostiště 1 900,00
  Rezerva místní části Olší n. Osl. 770,00
  Výdaje celkem 173 328,70

 pol. Financování: rok 2012
8123 Čerpání úvěru 14 068,00
  čerpání úvěru  – projekt Dyje II. 14 068,00
8124 Splátky jistin úvěrů –1 588,00
  Splátka jistiny úvěru – blok D –865,00
  Splátka jistiny úvěru – obchvat (PHARE) –723,00
  Celkem fi nancování 12 480,00

Pokud se vás týká uvedená změna, jste povinni na zdaňovací období roku 
2012 podat daňové přiznání, v němž tuto skutečnost zohledníte.
Úřední hodiny pro daň z nemovitostí: pondělí 8 – 17 hodin, středa 8 – 17 
hodin.
V období od 23. 1. do 31. 1. 2012 budou tyto hodiny rozšířeny o dny ÚT, 
ČT, PÁ 8.00 – 13.30

Jak na daňové přiznání
Formulář daňového přiznání lze vytisknout i ze stránek ČDS – http://
cds.mfcr.cz, v části daňové tiskopisy. Databáze daňových tiskopisů zde 
obsahuje formuláře ve formátu pdf, do kterých není technicky možné 
vyplňovat údaje.
Mezi vybrané tiskopisy daňových přiznání, u kterých je zpřístupněno je-
jich vyplnění prostřednictvím aplikace elektronické zpracování písemnos-
tí (dále jen „aplikace EPO“) patří i daňové přiznání k dani z nemovitostí. 
Odkaz na aplikaci EPO je umístěn na hlavní stránce české daňové správy 
http://cds.mfcr.cz/ a ministerstva fi nancí http://www.mfcr.cz/   (sekce 
Daně a cla). I když je aplikace EPO určena pro elektronické podání písem-
ností, je možné uvedené daňové přiznání vyplnit, a to s pomocí průvodce 
písemností a nápovědy, která je uvedena v rozsahu daňového přiznání 
(pokud s daní z nemovitostí nemáte dost zkušeností, doporučujeme pro-
číst nápovědu velmi pečlivě a postupovat přesně podle ní). Po vyplnění 
písemnosti lze, namísto jejího odeslání, zvolit z nabídky „Zobrazit úplný 
opis písemnosti“, a tím převést písemnost do formátu pdf. V programu 
Adobe Acrobat Reader pak lze písemnost prohlížet, vytisknout a použít 
k platnému podání u správce daně.
Pozor! V tomto programu je možné vytvořit pouze řádné daňové přiznání 
(nutno tedy vyplnit všechny nemovitosti, které vlastníte), nikoli dílčí 
(pouze na změnu).
Potřebujete-li  radu či přímou konzultaci s příslušným správcem 
daně z nemovitostí nebo v případě nejasností, doporučujeme vám 
vzít s sebou veškeré listinné podklady (především výpis z LV, popř. 
kupní nebo darovací smlouvu, znalecký posudek, geometrický plán 
atd., v případě staveb pak musíte znát zastavěnou plochu jednotlivých 
staveb), aby bylo možné daňové přiznání vyplnit. Pokud v katastrálním 
území, ve kterém vlastníte nemovitosti, proběhly pozemkové úpravy, 
při kterých došlo k přečíslování či změně výměry parcel, je třeba znát 
již tyto nové údaje.

Kdy a jak zaplatit daň z nemovitostí
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5.000 Kč, je splatná najed-
nou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období, jinak ve 
dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 
běžného zdaňovacího období. 
U poplatníků daně, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb (tato 
skutečnost musí být uvedena v daňovém přiznání v ř. 104), je splatná ve 
dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 
běžného zdaňovacího období.
Daň je možné uhradit převodem na účet číslo: 7755-0037622751, kód 
banky: 0710, konst. symbol: 1148, variabilní symbol: RČ nebo IČO nebo 
složenkou na kterékoliv poště ČR, popř. v hotovosti na pokladně FÚ. 
I v roce 2012 se počítá s hromadným rozesláním daňových složenek pro 
placení daně z nemovitosti, tak jako v minulých letech, služba pošty je 
zpoplatněná.

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

Upozornění Finančního úřadu ve Velkém Meziříčí 
pro poplatníky daně z nemovitostí
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Příjem inzerce: 
e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz; www.velkomeziricsko.cz

Prodám
■ Škodu Felicii 1,3 MPi, nový 
model, bez koroze. Top stav. Tel.: 
603 212 183.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní. 
Dále prodám konzumní a sadbové 
brambory odrůdy Marabel, Adé-
la a Belana. Volejte nejlépe po 
17. hodině na tel.: 607 299 168, 
566 544 576.
■ Značkové oblečení na chlapeč-
ka 0–1 rok, v perfektním stavu, 
cena dohodou. Tel.: 737 751 849.
■ Škodu Felicii Lxi, v dobrém 
stavu, r. v. 1997. Barva tmavězelená 
metalíza, najeto 168 000 km, radio, 
mlhovky, 4 kompletní kola. Letní 
vzorek. Zahrádka. Cena 20.000 Kč. 
Tel.: 566 536 343.
■ Ráfky včetně zimních pneu na 
Fiat Punto. Cena 1.600 Kč. Tel.: 
608 980 834.
■ Dámské oblečení vel. 44–46. 
Velmi kvalitní a zachovalé. Letní 
kostýmy, saka, župan, hezký pravý 
kožich, kožešinová čepice. Ceny 
dohodou. Tel.: 776 600 477.
■ Kombinovanou chladničku 
Candy cfm 2550e, obsah 207 l (139 
+ 68), 3 roky stará. Cena 3.000 Kč. 
Tel.: 724 596 252.
■ Klasickou CRT televizi Sam-
sung CW 21Z403 N. Úhlopříčka 
56 cm, 2×SCART, stereo + DVB-T 
rekordér se záznamem na USB disk 
Euolue Electra – rok starý. Dohroma-
dy cena 2.000 Kč. Tel.: 724 596 252.
■ Ložnici z šedesátých let. Vhodná 
na chalupu. Levně. Tel.: 606 188 687.
■  Vě t š í  kamna, zakázková 
práce, na vytápění chalupy či 
menšího domku. Dále prodám 
20 m2 bílých obkladaček rozměru 
15×20 cm, nepoužité, zabalené, 
cena a 1m2/90 Kč. Tel.: 776 008 310.
■ Směs pro nosnice, 10 kg/85 Kč, 
50 kg/400 Kč. Výhodná cena. Dále 
prodávame domácí vajíčka. Hrbov 
9. Tel.: 737 477 773.
■ Fiat Marea – veškeré náhradní 
díly na tento vůz. Tel.: 608 034 567.
■ Garážová vrata stahovací, 
bílá. Rozměr 450×225 cm. Cena 
15.000 Kč. Tel.: 608 889 888.

Koupím
■ Sběratel koupí obrazy od au-
torů: Blažíček, Jambor, Lacina, 
Ullmann, Kavan, Kalvoda i jiné 
význačné krajináře. Koupím i celé 
sbírky. Prosím nabídněte. Tel: 
777 757 500.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím helmy, 
opaskové přezky, kožená pouzdra 
na pistole, plechové muniční bedýn-
ky, zásobníky do zbraní, uniformy 
(i potrhané), maskovací celty, vato-
vané kabáty, maskovací oblečení, 
vyznamenání, bodáky, dýky, šavle 
a pochvy k nim, nášivky, masky, 
čepice, brigadýrky atd. z vaší půdy, 
stodoly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.
Nemovitosti
■ Prodám byt 3+1 na ulici Poš-
tovní. Volný v červenci 2012. Pro-
sím RK nevolat. Tel.: 605 231 202.
■ Prodám byt 4+1 v osobním 
vlastnictví ve Velkém Meziříčí na 
ulici Čechova, 2. patro, dům po re-
konstrukci, zateplení Zelená úspo-
rám, nová plastová okna, soukromé 
plynové vytápění společné pro 8 
bytů, 2 sklepy. Tel.: 603 263 657.
Pronájem
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 343 319.
■ Pronajmu prostorný, nově 
zrekonstruovaný byt 3+1 v centru 
Velkého Meziříčí, přesto v klidném 
prostředí. Vhodný též pro více stu-
dentů či kamarádů. Možnost vlast-
ního parkování. Tel.: 603 966 737.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, částečně zařízený, volný 
od 1. 1. 2012. Tel.: 777 906 414.
■ Pronajmu domek 3+1 v Kři-
žanově, vlastní studna, sklep, 
kachlová kamna v kuchyni. Možno 
i jednu místnost. Vhodné k rekre-
aci. Levně, nebo i prodám. Tel.: 
731 415 786.
■ Pronajmu 1–2 zařízené a čisté 
pokoje v bytě 3+1 v Praze-Háje, byt 
i dům jsou po rekonstrukci, 10 min. 
chůze na metro C, tiché prostředí 
v těsné blízkosti Milíčovského lesa, 
foto zašlu na e-mail, info na tel.: 
775 074 646.

Bc. David Ostrý
tel. 732 804 246

dostry@seznam.cz

ÚČETNICTVÍ
Daňová evidence, mzdy, DPH, 

silniční daň, daň z příjmů, 
daň z nemovitostí

LEVNĚ, RYCHLE,
SPOLEHLIVĚ.

PŘIJĎTE SI SPLNIT VAŠE NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ 
DO NOVÉHO SPORTOVNÍHO CENTRA VE VM (Poštovní 8)

- najdete u nás - JUMPING (naprostá novinka) spinning, body 
shape, kruhový trénink, cvičení pro děti i pro seniory, fl exi 
bar, fi t ball, step aerobic, zumba, masáže a mnoho dalšího.

Veškeré info na www.scvm.cz, přímo na recepci SCVM (Poštovní 8), 
nebo na tel.: 737 567 133.

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

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

Tel.: 603 184 919.
VÝKLAD Z KARET. Je tu začátek roku 2012 a výbor naší organizace vám všem členům 

i ostatním přeje jak v osobním životě tak ve snažení na zahrádkách 
a dalších pozemcích hodně úspěchů.

Vím, že je to okřídlené rčení, ale pokud se úspěchy dostaví, je to 
vždy příjemné. Mnozí nedočkavci již v únoru začnou vysévat, aby si tak 
předpěstovali sadbu pro jarní měsíce do skleníků a fóliovníků. Semena 
k výsevu v nepřeberných druzích nám začnou prodejci nabízet již nyní. 
V této souvislosti si dovolím napsat pár poznámek a snad i praktických 
zkušeností z právě uplynulého roku. Sám 
aktivně zahradničím už téměř padesát let 
a člověk neustále sbírá zkušenosti a poznat-
ky z této oblasti lidské činnosti.

Chci se zmínit o dvou druzích zeleniny, a to o pěstování paprik a ko-
řenové petrželi, neboť to jsou plodiny, s kterými jsem měl v posledních 
letech problémy, i když u každého druhu byly různé. Konečný výsledek je 
ovlivněn mnoha faktory, od kvalitního osiva nakoupeného za rozumnou 
cenu počínaje, počasím a agrotechnikou konče. Začnu u kořenové petržele. 
Nejsem zdaleka sám, který se v posledních letech potýkal s nedobrými 
výsledky pěstování této tradiční zeleniny. Na jedné straně stál faktor, že 
pozemek je využíván pro pěstování různých druhů zelenin téměř čtyřicet 
let, je situován do míst, kde tzv. profukuje, na druhé straně je plně osluněn, 
pravidelně hnojen jak organickými tak i minerálními hnojivy, pravidelně 
zaléván, plodiny se na pozemku střídají na základě dostupných podkladů 
v pravidelných intervalech. Ale výsledky u petržele nebyly uspokojivé. 
Špatná klíčivost, poměrně blízký nástup kořenové rzi, v druhé fázi ve-
getačního období nástup plísně u nadzemní listové části, hniloba kořenů. 
Prostě nic moc, jak se lidově říká. V roce 2009 jsem zkusil i chemii. Bez 
valného úspěchu. V roce 2010 jsem to vzdal a vysel jsem místo petržele 
pastinák. Výsledek byl vynikající, problémy od vysetí až po konečnou 
sklizeň žádné, kořeny až 25 cm dlouhé o hmotnosti až 300 g. Ale co si 
budeme povídat, chuťově je pastinák někde jinde, svou nasládlou chutí se 
blíží spíše mrkvi a aroma petržele nenahradí. V loňském roce jsem proto 
v jednom místním marketu (z důvodu reklamy nemohu uvést název) koupil 
sáček semen kořenové petržele, dovoz Německo, za bezkonkurenční cenu 
5,80 Kč. V sáčku bylo deklarováno 500 ks semen. Sklizeň byla naprosto 
úspěšná, ztráty žádné, problémy s pěstováním se nevyskytly.

Skončily tak několikaleté obtíže a i když nechci paušalizovat výsledky 
jedné sezony do sezon příštích, mohu snad konstatovat, že profesionalita se 
posuzuje nejen podle ceny, ale také podle kvality a serióznosti výchozího 
sadbového materiálu.

Druhou zeleninou je paprika. Díky jednoznačnému oteplování se pěs-
tování papriky rozšířilo i do naší oblasti a patřím k těm, kteří ji pěstují pro 
potřebu rodiny ve skleníku již celá desetiletí. V posledních letech je na 
trhu nabízeno neskutečné množství odrůd od zeleninových počínaje přes 
silnostěnné sladké, pálivé, balkónové, ve všech barevných a tvarových 
modifi kacích. Tomu také odpovídá cena, za kterou jsou semena nabízena 
v různých prodejnách. Částky v několika desítkách korun za pár semínek 
byly již v loňském roce standardní. Konečné výsledky pěstování mnoha 

Vlastivědná a genealogická společnost, o. s. při Jupiter clubu
Přehled přednášek – leden 2012
pravidelně v úterý ve 14.30 hodin, vestibul kina JC

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
10. 1. přednáška Nejzápadnější cíp naší republiky - Ašsko Blanka Křížová
24. 1. přednáška Kyrgyzstán Mgr. Ondřej Herzán
31. 1. přednáška Špicberky Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc
 7. 2. přednáška Na kole do Burgunska Zdeněk Rajnošek
14. 2.  přednáška Řád Johanitů na ostrově Rhodos Mgr. Pavel Kryl
21. 2. přednáška Po zemi do Pekingu Ing. Daniel Prudek
28. 2. přednáška Elektrifi kace Velkého Meziříčí PaedDr. Josef Láznička

Milé děti, vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat do naší školy ZŠ Soko-
lovská (budova na ulici Komenského 1) na setkání
s budoucími prvňáčky.

Budeme se na vás těšit v pátek 13. ledna 2012
v 15 hodin ve třídě 1. A.

Paní učitelky z 1. stupně

Vážení rodiče a milí budoucí prvňáčci!
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 pořádá pro 
kluky a holčičky, kteří se chystají do naší školy, již tradiční 
MINIŠKOLIČKU.

Přijďte za námi ve středu 11. ledna 2012 od 15.00 do 16.30 hodin.
Co vás čeká?
Seznámíte se s prostředím školy a zahrajete si na malé školáky. Na ná-
vštěvu s vámi se těší budoucí paní učitelky 1. tříd Marie Požárová a Alena 
Urbánková a paní ředitelka Dagmar Suchá.

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že třetí předsta-
vení divadelní sezony 2011–2012 Horáckého divadla Jihlava pro 
skupinu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 
25. ledna 2012 od 19 hodin

PETER SHAFFER:
Odjezd autobusu od Jupiter clubu je v 17.45 hodin. Prosíme, 
přijďte včas.                                                                                       -hs-

Výroční členská schůze
Základní organizace Svazu postižených 

civilizačními chorobami (SPCCH)
Velké Meziříčí 

se bude konat ve středu 18. ledna ve 14.30 hodin na náměstí ve 
velkém sále Jupiter clubu. Na této schůzi mohou členové zaplatit 
členské příspěvky na rok 2012 a přihlásit se na rekondiční pobyty.
Těm členům, kteří nezaplatí členské příspěvky za rok 2012 ani 
na výroční členské schůzi, bude podle stanov organizace členství 
ukončeno!    

Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH Velké Meziříčí

odrůd již tak vysoké nebyly. A proto jsem se v loňském roce rozhodl 
trochu experimentovat. Upřednostňují silnostěnné sladké plody pro pří-
mý konzum, které jsou šťavnaté a velmi chutné. Nemá zde cenu uvádět 
nabízené odrůdy, však jsem jich velkou většinu ani nezkusil vysévat 
ani pěstovat, ale i já mohu doporučit poslední léta uváděnou odrůdu 
AMY. Je to odrůda, která nasazuje dostatek plodů světle žluté barvy, 
v plné zralosti s občasným fi alovým žíháním. Hodí se jak k přímému 
konzumu, tak i do zeleninových pokrmů, protože je to odrůda, která má 

středně silou až silnou stěnu. A teď k tomu 
hlavnímu. Hlavně díky vysokým cenám za 
pár semínek (nechám na čtenáři, ať posoudí 
zda to způsobují dodavatelé šlechtitelských 

stanic, dovozci nebo prodejci, popřípadě všichni dohromady, protože si 
každý chce přijít, jak se říká na „své“) jsem opět v loňském roce zakoupil 
v marketu tentokrát nabízené silnostěnné plody paprik v barvě červené 
a žluté (zelenou formu jsem vynechal, protože mnohé zelené odrůdy pře-
cházejí v plné zralosti do barvy červené). Plody jsem s chutí snědl, vyzrálá 
semena jsem uložil a v březnu vysel. Vzešla za několik dní, byla mnohem 
vitálnější jak semena odrůdy AMY, rostliny nádherně rostly, po přesazení 
do skleníku v druhé polovině května nabíraly neustále na síle a zralosti 
plodů dosáhly již koncem srpna jen se čtrnáctidenním zpožděním za od-
růdou AMY. Po celou dobu vegetace se na nich nevyskytly řádné choroby 
ani nebyly napadeny mšicemi. Četnost plodů u 14 rostlin se pohybovala 
od 6 do 14 kusů. Velikostí i chutí se plně vyrovnala nabízeným plodům 
v marketu. Vím, že odborníci v šlechtění teď varovně zvednou prst. I já 
vím, byť s nepoměrně menšími znalostmi, že následující generace nemusí 
dosáhnout úrovně výchozích parametrů matečných rostlin při opylování. 
Ale kdo viděl několikahektarové monokultury třeba právě těchto paprik 
ve Španělsku nebo Maroku, nemusí se obávat špatných výsledků. Ovšem 
další sběr semen z těchto paprik, vyrostlých u nás už vůbec nedoporučuji. 
Je samozřejmé, že tyto druhy z jihu vysazujeme do skleníku co nejpozději 
(konec května), protože papriky všeobecně nesnášení takzvaný teplotní 
šok, kdy při nočních teplotách i +5 °C přeruší růst a z tohoto šoku se už 
nevzpamatují do konce vegetační doby.

A jedno, asi smutné konstatování nakonec. Nedílnou součástí úspěšného 
pěstování jakýchkoliv rostlin je i dostatečná zálivka. Bez její pravidelnosti 
budou vždy výsledky mnohem horší. V jednom z předchozích příspěvků 
před několika roky jsem napsal, že voda je nedílnou součástí všeho živého, 
tedy i nás. Bydlím ve čtyřbytovce a historické podklady jsou neúprosné. 
V roce 1983 jsme čtyři rodiny spotřebovaly dohromady 796 m3 vody 
za rok a zaplatily jsme dohromady za tuto spotřebu 636,80 Kč. V roce 
2010 jsme spotřebovali dohromady 238 m3 vody a zaplatili za ni celkem 
18.816 Kč. Myslím, že další komentář není potřebný a lze jen doufat, že 
trvale se zvyšující cena vody, která souvisí i s tím, že velká většina obcí 
prodala své vodárenské akcie zahraničním fi rmám a teď nemá možnost 
jakkoliv cenu vody ovlivňovat, nezpůsobí to, že zahrádkářská činnost se 
zredukuje na minimum.

Z. Nedopil, výbor ČZS

Zahrádkáři slyšte…
OZNÁMENÍ

Dům zdraví, spol. s r. o., Velké Meziříčí poskytuje aktuální infor-
mace o ordinačních hodinách, o nemoci, o dovolené nebo školení 
lékaře telefonicky nebo pouze na adrese: www.obchodyvm.cz.
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 LOUTKOVÉ DIVADLO  PLESOVÁ SEZONA 2012
 V JUPITER CLUBU

 KONCERTY

 VÝSTAVY

 DIVADELNÍ SEZONA JARO 

Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 300 Kč.
Více info na tel.: 566 782 004 (001) nebo program. oddělení JC. 

Čtvrtek 2. února 2012 v 19.30 hodin
Divadlo v Řeznické
Římské noci
Poutavý příběh třicetiletého přátelství mezi italskou herečkou Annou 
Magnani a americkým producentem Tennessee Williamsem. Autor Franco 
D’Alessandro na základě historických pramenů napsal skutečně poutavý 
a současně dojemný příběh dvou na jedné straně slavných, na druhé straně 
velmi osamělých lidí. Hrají: Simona Stašová, Oldřich Vízner

Březen 2012 v 19.30 hodin
Divadlo Palace
Pohleď a budeš udiven

Duchařská komedie plná jablek, indiánských tanců a půlnočního oparu je 
varováním pro všechny, kteří se těší, že je po smrti čeká klidný „život“. 
Hrají: Jiří Langmajer, Ladislav Mrkvička, Martina Hudečková, Miluše 
Bittnerová a další.

Středa 11. dubna 2012 v 19.30 hodin
Divadelní a fi lmová agentura ADF
Návštěvy u pana Greena
Náhodná automobilová nehoda při-
vádí do styku dva muže, kteří by se 
jinak nikdy nesetkali, a navždy změ-
ní jejich život. Rozdělují je dvě gene-
race a co začíná jako komedie kon-
trastu kultur se vyvíjí ve vyhrocený 
příběh o riziku osamělosti, předsud-
ků a netolerance. Jak týdny plynou, 
vytváří se přátelství, prověřují se lid-
ské vztahy a odhalují se tajemství. Hrají: Stanislav Zindulka, Matěj Hádek

Středa 2. května 2012 v 19.30 hodin
Divadlo Ungelt
Na útěku
Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie o náhodném setkání dvou 
obyčejných žen vydávajících se na cestu za svobodou, dobrodružstvím 
a životem prožitým naplno. Hrají: Jana Štěpánková, Zlata Adamovská

Na divadelní představení choďte, prosíme, včas! Změna programu 
vyhrazena!

 OSTATNÍ AKCE

Jupiter club s. r. o. uvede koncert
Václav Neckář 
a
Bacily
Pátek 3. února 2012 v 19.30 hodin, 
velký sál Jupiter clubu.
Vstupné: 300 Kč
P r o d e j  v s t u p e n e k  n a  t e l . : 
566 782 004, 001 nebo na program. 
oddělení JC. 
Vstupenky je nutné vyzvednout 
do 19. ledna 2012.

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí 2011-2012
Přehled dalších koncertů 
v rámci KPH:
14. března 2012
Romantické kytary Karla Fleischlingera 
K. Fleischlinger se specializuje na hudbu 19. stole-
tí, kterou interpretuje na kopie romantických kytar 
od zhotovitele Jana Tuláčka a na původní nástroje 
z 19. století. Sólový program doplňuje mluveným 
slovem - zajímavostmi o kytarách a autorech zla-
tého věku tohoto nástroje. Vstupné: 150/120 Kč 
(děti, studenti, senioři).
18. dubna 2012
Trombonový recitál – koncert mladých umělců
18. května 2012
Beladona Quartet – dámské smyčcové kvarteto
Recitály se konají v koncertním sále, začínají v 19.30. Více informací 
o KPH najdete vždy v aktuálním čísle na straně 8 našeho týdeníku.

Jupiter club, s. r. o., uvede 
koncert
Helena 
Vondráčková 
a kapela 
Charlie Band
host David Deyl
Pátek 30. března 2012, 
v 19.30 hodin ve velkém 
sále Jupiter clubu.
Vstupné: 650, 500, 550 Kč 
(zadní řady budou vyvýše-
ny elevačně)
Prodej a rezervace vstupe-
nek na tel.: 566 782 004, 
001 nebo na program. 
oddělení JC. Vstupenky 
je nutné vyzvednout do 
13. února 2012

► Foto: Jakub Ludvík

Koncert BUTTY z technických důvodů 
zrušen
Náhradní termín v jednání. Zakoupené vstupenky vraťte na program.
oddělení Jupiter clubu. Více na tel.: na tel.: 566 782 004, 001.

ZUMBA v Jupiter clubu
Zumba je určená pro všechny bez ohledu na taneční 
zkušenosti, věk a kondici.
Kdy: každý čtvrtek, začíná se 12. ledna 2012
1. kurz – 18.30 – 19.30 hodin, 2. kurz – 19.30 – 
20.30  hodin
Kde: velký sál Jupiter clubu, od 15 let neomezeně
Zkušený lektor Jiří Bánovský z Taneční školy Aura. 
1. Předplatné – 10 lekcí – 500 Kč/50 Kč 1 lekce

12. 1. 2012 – 1. lekce; 19. 1. 2012 – 2. lek-
ce; 26. 1. 2012 – 3. lekce; 9. 2. 2012 – 4. lekce; 16. 2. 2012 
– 5. lekce; 23. 2. 2012 – 6. lekce; 1. 3. 2012 – 7. lekce, 8. 3. 
2012 – 8. lekce; 15. 3. 2012 – 9. lekce; 22. 3. 2012 – 10. lekce

2. Předplatné – 5 lekcí – 300 Kč/60 Kč 1 lekce. Lekce nejsou datumově 
určeny, zvolí si je každý sám.

3. Jednotlivé vstupy 80 Kč
Nelze se odhlašovat, můžete za sebe poslat náhradníka. Přihláš-
ky na tel. 566 782 004-5, e-mailem: program@jupiterclub.cz, 
pronajem@jupiterclub.cz (jméno příjmení, tel. kontakt, nejpozději do 
10. 1. 2012 včetně zaplacení).                                                                          -hs-

Sobota 14. ledna 
PLES MĚSTA 
Hudba Na šikmé ploše, Emanuel Míšek. 
Ve 21 hodin vystoupí zpěvačka Petra Janů.
Pátek 20. ledna
PLES HOTELOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE
Hudba Na šikmé ploše, DJ BOND
Sobota 4. února
TRADIČNÍ
HASIČSKÝ PLES
Hudba M. E. Š. Velké Meziříčí.
Vstupenky s místenkou je možno
rezervovat na tel.: 733 212 517 od 10. ledna 2012
Sobota 11. února 
PLES MOTORISTŮ
Hudba ZATRESTBAND Třešť
Sobota 18. února 
STUDENTSKÝ PLES
Hudba F-BOX, Kozénka band
Prodej vstupenek na sekretariátu školy v budově gymnázia.
Pátek 9. března 2012
CHARITATIVNÍ  PLES
Hudba Šumichrást Malbohár Brno
Rezervace vstupenek od 12. ledna 2012 v Jupiter clubu na program.oddě-
lení, tel.: 566 782 004-5.                           Změna programu vyhrazena! -hs-

Jupiter club s.r.o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 7. a 21. ledna 2012 od 
15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA.
Vstupné 40 Kč, rezervace vstupenek na tel. 566 782 004-5, program.oddě-
lení JC. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termí-
nem loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) 
nejpozději do 14.45 hodin. Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 
a Taneční škola STARLET Brno manželů Buryanových
nabízejí
Taneční kurz pro pokročilé
ve velkém sále Jupiter clubu. Zahrnuje 7 vyučovacích 
lekcí, zahájení v pondělí 9. ledna 2012, v 18 a 20 hodin 
(dle počtu zájemců), ukončení kurzu 20. února 2012, 
cena kurzovného 1.400 Kč/taneční pár. Přihlásit se můžete nejpozději 
do 6. ledna 2012 na program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 005 
(004), po–pá (8–16 hodin).

Pizzerie vás zve na výstavu
Umělecké foto – Jitka Bradáčová
5. 1. – 31. 1. 2012

Tradiční VII. farní ples
13. ledna 2012

Kulturní dům Vlkov.
Pořádají Římskokatolická farnost Osová Bítýška a obec Vlkov.

Ve 20 hodin slavnostní zahájení plesu.
Jedinečná tombola, výborné občerstvení, 

každý 50. návštěvník dostane láhev mešního vína,
k tanci a poslechu hrají Muzikanti Ladislava Prudíka.

Předprodej lístků od 8. ledna 2012 na faře.

upiter clubu. Více na tel.: na tel.: 566 782 004, 001.

Město Velké Meziříčí vás srdečně zve na

Ples města,
který se koná v sobotu 14. ledna 2012 v Jupiter clubu.

Ve 21 hodin vystoupí zpěvačka Petra Janů.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Na šikmé ploše – velký sál

a Emanuel Míšek – koncertní sál.
Zahájení plesu ve 20 hodin. 

Prodej vstupenek v informačním centru na Městském úřadu 
ve Velkém Meziříčí v pracovní dny od 8 do 17 hodin.
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HISTORIE VÝROBY UMĚLÉHO (TECHNICKÉHO) SNĚHU – část III.

HOKEJ MLÁDEŽ

V druhé části této historie jsme se 
dostali do 80. let minulého století. 
Také Novoměstští lyžaři se pokou-
šeli o výrobu technického sněhu. 
Tratě historického běhu o Zlatou 
lyži a každoroční světový pohár 
v běhu to vyžadovaly. Z informa-
cí, které mně zaslal doc. Ladislav 
Slonek vyjímám: „Zasněžování 
v Čechách prakticky začalo v Tel-
nici. Byli jsme se tam podívat a také 
jsme znali pokusy starého Balcara 
ve Špindlerově Mlýně na můstcích. 
Novoměstské pokusy vyvrcholily 
zakoupením prvního děla Šuma-
va. Hlavní organizátor získání 
děla byl František Papšo, který 
sehnal finance a zajistil dodání. 
Dělo se instalovalo na stadion před 
Ski hotel. Při spuštění jsme tam 
byli tři: František Papšo, ing. Jiří 
Pošvář a já. Byli jsme nedočkaví, 
František měl připravené pumpy 
a bylo asi minus 2 stupně. Spustili 
jsme dělo a výsledkem byla mlha, 
ale ne sníh. Přivezli jsem z Chirany 
půjčený kompresor, ale výsledek 
žalostný – prakticky jsme žádný 
sníh nevyrobili. Druhý den byl ale 
Ski hotel obalen ledovkou, která 
vznikla z našich pokusů.

Novoměstští se prakticky nikdy 
nenaučili z tohoto děla stříkat. 
Zkoušeli ho také na malém můstku 
u Pekáren, tam byl hlavní iniciátor 
Jarda Krejča. Také bez dobrého 
výsledku. Ale ve Frenštátě napří-
klad dlouho Šumavu používali na 
můstcích.
Zlom nastal až získáním zahra-
niční techniky, a to hlavně dělem 
Leitner italské provenience, které 
bylo získáno za pomoci dotace 
Svazu lyžařů a technicky nákup byl 
projednán s panem Casero, manže-
lem bývalé novoměstské lyžařky 
Elišky Pospíšilové – Casero. Dělo 
se koupilo přes Motokov. Mělo na 
tehdejší dobu špičkové seřízení, 
které se ale nedá srovnat s dnešním 
počítačovým systémem.
Další zasněžování v Novém Městě 
je spojeno se Slávkem Buchtou 
a jeho spolupracovníky a Karlem 
Klapačem, který dnes zastřešuje 
zasněžování.“
Zlom, o kterém píše Láďa Slonek, 
nastává až v devadesátých letech. 
V roce 1995 zahajují zasněžování 
s pomocí pojízdného čerpadla a při-
bližně 1,5 km pospojovaného mo-
bilního potrubí sjezdovku na Ha-

rusáku. 
Postupně 
dochází 
k moder-
nizaci 
dopravní 
cesty od 
Ski hote-
lu a také 
používání 
14 sněho-
vých děl 
p r o  z a -
sněžování 
běžec-
kých tratí. 
V součas-
nosti, kdy 
proběhla 

už třetí rekonstrukce čerpací stani-
ce, včetně osazení chladicími věže-
mi mají v Novém Městě k dispozici 
centrální systém řízený počítačem, 
který udržuje 20 sněhových děl 
v automatickém optimálním reži-
mu. Informaci nám zaslal z Nového 
Města na Moravě Karel Klapač.

Špindlerův Mlýn
Ve Špindlerově Mlýně v Krkono-
ších zasněžuje sjezdovky od roku 
1991 Míla Kebrle. V témže roce 
zakládá ing. František Procházka 
ve Velkém Meziř íčí občanské 
sdružení Ski klub a stává se iniciá-
torem budování moderního systému 
zasněžování. Velkomeziříčští lyžaři 
navštěvují M. Kebrleho ve Špindlu, 
který nabízí pomoc při realizaci 
zasněžování na Fajtově kopci. Při 
své osobní prohlídce u nás upřes-
ňuje umístění rozvodů, akumulační 
nádrž a další. Tehdejší naše fi nanční 
možnosti nám bohužel nedovolily 
jeho nabídku přijmout. A tak jsme 
se obrátili na další firmy. Jedna 
z prvních studií byla od brněnského 
projektanta ing. Tioki.

Hlinsko
Počátkem devadesátých let dochází 
v Hlinsku k rozdělení tehdejšího 
oddílu lyžování TJ Spartak Hlinsko. 
Lyžaři – běžci vytvářejí Klub kla-
sického lyžování a soustřeďují svoji 
činnost na severním okraji města, 
v oblasti za sídlištěm, tedy tam, kde 
bydlí polovina obyvatel Hlinska.
Sjezdaři zakládají Ski klub Hlinsko, 
o.s., a zůstávají na jižním okraji 
města na dosavadních sjezdovkách 
u dvou vleků „háčků“. Zásadním 
problémem se stává nedostatek sně-
hu, když přitom vcelku dostatečně 
mrzne. V roce 1997 přichází člen 
nového Ski klubu Hlinsko ing. Ro-
bert Vokáč a navrhuje vybudovat na 
sjezdovce systém umělého zasněžo-
vání. K tomu zajišťuje podporu ze 
strany své obchodní společnosti AS 

Rovi, s. r. o., při leasingu prvního 
sněhového děla a při koupi starší 
rolby Lavina. AS Rovi, s. r. o., se 
tak na několik let stává hlavním 
ekonomickým tahounem rozvoje 
hlineckého skiareálu, hradí leasin-
gové splátky, zaměstnává správce 
areálu atd.
Při výběru technologie volí Hlinečtí 
sněhové dělo Leitner dovezené 
fi rmou Fair Trade Brno. Realizaci 
potrubních rozvodů a čerpací sta-
nice měla na starosti fi rma pana 
Obozněnka z Frýdku-Místku. A tak 
se plní další velký sen hlineckých 
lyžařů, jejichž tradice organizova-
ného lyžování spadá do dvacátého 
roku minulého století. Přes všechny 
problémy výstavby technologie za-
sněžování, spouštění zakoupeného 
staršího děla Leitner se podaří od 
sezony 1997/98 lyžařské svahy 
v Hlinsku zasněžovat.
Nejdynamičtější rozvoj zazname-
nává skiareál v Hlinsku v období 
2000–2006.
Postupně byly poř ízeny rolby 
PB200 a PB240, dvakrát byla při-
dělena státní dotace na podporu 
rozvoje cestovního ruchu. Za tyto 
prostředky byla nakoupena sněhová 
děla Areco a instalován turniketový 
systém od fi rmy Elvis ze Žďáru n. S.
V roce 2006 je výstavba skiareálu 
završena husarským kouskem: ze 
státního rozpočtu je vyčleněno 
více než 31 mil. Kč, které jdou na 
výstavbu přemostění silnice I/34. 
Hlinecká sjezdovka tak již není ve 
své délce omezena silnicí, kvůli 
níž začínala v půli kopce. K tomu 
je pořízen nový zasněžovací sys-
tém a dvoukotvový vlek od fi rmy 
Michálek. V Hlinsku tak vzniká 
sportovní lyžařský svah o délce 
500 metrů, s převýšením 88 metrů 
(554–642 m n. m.). Kapacita pře-
pravních zařízení je 2400 osob za 
hodinu. V roce 85. výročí lyžování 
v Hlinsku se tak naplňuje dávný 

sen hlineckých lyžařů – dlouhá 
sjezdovka v celé délce stávajícího 
kopce.
Skiareál Hlinsko se tak stává nejvý-
znamnějším lyžařským střediskem 
v jižní části Pardubického kraje 
a směle se řadí do „velké pětky“ 
vedle areálů ve Velkém Meziříčí, 
Olešnici, Novém Městě na Moravě 
či Novém Jimramově.

Velké Meziříčí
Nezávisle na lyžařích v Hlinsku 
byl také Ski klubem Velké Meziříčí 
nakonec vybrán projekt fi rmy Fair 
Trade Brno, bylo to v květnu 1998. 
Do října tohoto roku probíhaly na 
Fajtově kopci intenzivní zemní prá-
ce, výkopy pro rozvod tlakové vody, 
čerpací stanici a akumulační nádrž 
a 23. 11. 1998 bylo vydáno územní 
rozhodnutí o povolení provozu 
této nádrže na potoce. Z důvodu 
nedostatku fi nančních prostředků 
pro realizaci celkového projektu 
požádal ski klub své členy o fi nanč-
ní výpomoc dle jejich možností. 
Výsledek však předčil veškerá naše 
očekávání. Již zmíněný pan Oboz-
něnko – dodavatel technologie –, 
nejenom že ji nedodal v termínu, ale 
hlavně nezaplatil z našich prostřed-
ků výrobu speciálního čerpadla. 
A t ak mís to 
zasněžování 
jsme si mohli 
akorát nasadit 
do naší nádrže 
vánoční kap-
ry… Než jsme 
dohledali pana 
Obozněnka, 
byla zima pryč. 
Když po roce 
přivezl slíbené 
dělo Snow bull 
junior (údajně 
p r v n í  če sk ý 
výrobek), opět 
jsme se nesta-

čili divit, co vše dokáže – jen ne 
sypat sníh.
Ski klub se rozhodl zapůjčit a na 
podzim roku 1999 zakoupit starší 
dělo od firmy Sufag. A tak tedy 
zasněžování na Fajtově kopci pro-
bíhalo v sezoně 1999–2000. A kde 
skončil první český výrobek? Ne-
pomohlo zlepšení chlazení kom-
presoru ani vyhřívání trysek, a tak 
leckterý návštěvník ski baru u příle-
žitosti různých oslav pochutnávajíc 
si na pečené kýtě na grilu, nestačí se 
divit, že to vyrobilo sněhové dělo.
To je ve stručnosti pár informací, 
jak to začalo...
Dnes na Vysočině přibylo lyžař-
ských středisek, kde více jak jedna 
polovina z třiceti těchto středisek 
používá systém výroby technického 
sněhu. Pohledem z okna je patrné, 
že průběh letošní zimy v menších 
nadmořských výškách př ináší 
provozovatelům nemalé starosti. 
Zatímco v loňském roce, v necelém 
týdnu, vysněžili sjezdovky na tři 
měsíce dopředu, letos ani za měsíc 
zasněžování se to všem nepodařilo.
Věřme, že zima ještě nekončí a při-
nese návštěvníkům lyžařských are-
álů na Vysočině hodně sportovních 
zážitků.    Petr Zezula, leden 2012

Minulý zápas pochytal 48 střel ze 
soupeřových hokejek. Zároveň vy-
chytal čtvrté nájezdy v řadě.
Začneme letní přípravou. Tu jsi 
absolvoval ve Znojmě. Jaká spe-
cifi ka to přinášelo?
V té době mi volal 
trenér dorostu Znoj-
emských orlů, že mě 
chce vidět 1. srpna na 
ledě ve Znojmě. Na 
nabídku jsem kývnul. 
Specif ické to bylo 
v tom, že jsme tré-
novali dvoufázově. 
Ráno na ledě a od-
poledne na suchu. Postupně jsem si 
musel zvykat na vyšší tréninkovou 
zátěž.
Jak s odstupem času hodnotíš 
přechod do Znojma?
Angažmá s vyššími nároky a s dob-
rými podmínkami mi pomohlo 
k lepším výkonům.
Netrvalo to dlouho a opět jsme tě 
mohli vidět v dresu HHK. Nikoliv 
v dorosteneckém, ale v mužském. 
Byl přechod do mužského hokeje 
náročný?
Určitě ano. I v krajské lize je hra rych-
lejší, tvrdší a agresivnější. Těžká 
změna to byla, ale nějaké zkušenos-
ti se seniorským hokejem jsem měl.
Pojďme se poohlédnout za probí-
hající sezonou HHK v soutěži. Zpo-
čátku vedení týmu jasnou bran-
kářskou jedničku hledalo. Co ří-
káš na to, že vsadilo právě na tebe?
Kontaktoval mě pan Jeřábek, který 
trénuje místní B tým. Byl ochoten 
mi vyjednat střídavý start do Vel-
mezu. Na tuto nabídku jsem kývl. 
Vedení Znojma nic nenamítalo, 
ale prioritou zůstalo Znojmo. Bylo 
mi jasné, že časově to bude velmi 
náročné. Poté mě oslovil pan Juda, 
jednatel HHK, že dostanu šanci 
v A týmu. Jeden zápas jsem absol-
voval jako náhradník. Pak přišel 

zápas v Kroměříži, kde jsme vy-
bojovali první bod. Já dostal šanci 
od začátku zápasu. Tu šanci jsem 
chytil za pačesy. (smích)
Zažil jsi už někdy v životě ta-
kovou sérii, kdy se zápas čtyři-

krát po sobě pro-
dlužoval na nájezdy 
a tvůj tým v nich 
čtyřikrát vyhrál?
Ne. (smích) A kdo 
sleduje naše statis-
tiky, nemůže věř it 
vlastním očím. I když 
statistiky a výkony na 
ledě to je rozdíl.

Jak hodnotíš náladu v kabině 
A týmu?
I když jsem nejmladší v kabině, tak 
s klukama vycházím dobře. Koli-
krát se opravdu zasměju. (smích)
Co ř íkáš na velkomeziř íčské 
fanoušky?
Vzhledem k mému věku jsem 
před takovými návštěvami nehrál. 
Hodně nám to pomáhá. Cením si 
toho, že při nás stojí i přesto, že se 
zrovna výsledkově nedaří. Mám 
dobré pocity, když skandují moje 
jméno. Dodává mi to sebevědomí.
Chceš jim něco touto cestou 
vzkázat?
Chtěl bych jim poděkovat. Ať nás 
povzbuzují i nadále.
Jaké máš předzápasové rituály?
Jsem věřící, takže se před zápasem 
pomodlím a rád zavítám do kostela. 
Dodává mi to vnitřní energii a vím, 
že za mnou někdo stojí.
A co tvoje budoucnost?
V mém mladém věku mám hokejo-
vou budoucnost před sebou. Důle-
žité pro mě je dostudovat, protože 
hokejový život má vždy nalíčenu 
spoustu nástrah.
Je to tvůj první rozhovor v kariéře?
Ano. Docela mě překvapilo, že jsem 
byl osloven.                         -Rosa-

Zdroj: http://www.hokejvm.cz

Zlato mladších žáků z Břeclavi
Dne 27. 12. 2011 jeli mladší žáci na 
turnaj do Břeclavi. Svojí bojovností 
porazili všechny týmy.
HHK VM – Moravské Budějovice 
5:1, – Warrior Brno 3:1, – Lvi 
Břeclav 3:2
Sestava: Svoboda I. – Barák M., 

Bíbr A., Báňa M., Loup P., Havliš 
M., Krůza M., Pacal L., Juda M., 
Šandera L., Řepa V., Pražák M., 
Kroutil R., Třeštík F., Karásek L., 
Janoušek P. a trenér Nekvasil K. 
a asistent Báňa J. Branky: Bíbr A. 
4×, Juda M. 3×, Pacal L. 2×, Kará-
sek L. 1×, Havliš M. 1×

Starší žáci a dorost HHK se 
zúčastnili povánočních turnajů.
Turnaj starších žáků v Náměšti 

nad Oslavou:
TJ Náměšť n. O. – HHK VM 9:1 
(2:0, 7:1)
Branka HHK: Strnad. Střely na 
branku: 41:7.
HHK VM – HK Kroměříž 0:5 
(0:3, 0:2)
Střely na branku: 15:33.
HC Dukla Jihlava – HHK VM 
8:4 (5:1, 3:3)
Branky a asistence HHK: Strnad 
(Nevěčný), Strnad, Nevěčný (Juda 
M.), Nevěčný (Strnad)
Střely na branku: 26:23.
Sestava HHK pro tento turnaj: 
Juda J. – Bezák D., Pacalová, Báňa 
D., Marková, Báňa M., Přinesdomů 
– Strnad, Nevěčný, Kapusta – Šil-

poch, Dundálek, Pavelka – Kampas 
F., Juda M., Karásek.
Umístění v turnaji:
1. TJ Náměšť nad Oslavou
2. HK Kroměříž
3. HC Dukla Jihlava
4. HHK Velké Meziříčí
Individuální ocenění získal na 
konci turnaje Jaroslav Juda, který 
byl vyhlášen nejlepším brankářem.
Turnaj dorostu v Náměšti nad 

Oslavou:
TJ Náměšť n. O. – HHK VM 
2:3 SN
Branky HHK: Burian P., Kampas 
M. Asistence HHK: 2 Štěpánek
HHK VM – SELECT Brno 3:4
Branky HHK: 2 Štěpánek, Kuče-
ra. Asistence HHK: Kampas J., 
Štěpánek.
HHK VM – SK Telč 5:2

Branky HHK: 2 Štěpánek, Bu-
rian P., Kampas M., Kampas J. 
Asistence HHK: 2 Bur ian P., 
Štěpánek.
Sestava HHK pro tento turnaj: 
Matoušek – Novotný, Kučera, 
Sladký, Smažil – Burian P., Kejda, 
Štěpánek – Burian L., Kampas M., 
Kampas J. – Tlapák, Šilpoch.
Umístění v turnaji:
1. HHK Velké Meziříčí
2. TJ Náměšť nad Oslavou

3. Select Brno
4. SK Telč
Individuální ocenění získal na 
konci turnaje Lukáš Štěpánek, 
který byl vyhlášen nejlepším 
útočníkem.

Program na tento týden:
Sobota 7. 1. 2012 HHK mladší žáci 
– HC Choceň, začátek utkání v 9.45; 
HHK starší žáci – HC Choceň, za-
čátek utkání ve 12.00 (zimní stadion 
Velké Meziříčí)                      -hhk-

Nebýt technického sněhu, letos by si lyžaři zatím ani 
nezajezdili.                                         Foto: Petr Zezula

Ing. František Procházka a začátky umělého zasněžo-
vání na Fajtově kopci s použitím děla Šumava v sezoně 
2000-2001.                                  Foto: archiv ski klubu

Rozhovor s brankářem A týmu 
HHK VM Láďou Hladíkem

Text a foto: -jud-
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

HOKEJ

TURNAJ V BILIÁRU

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

XV. ROČNÍK VÁNOČNÍ LAŤKY

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

Ve čtvrtek 5. 1. 2012 od 18 hodin 
hrají muži A doma proti Brumo-
vu-Bylnici. 14. kolo z 21. 12. 2011 
by lo  komple t ně  od loženo.
Po téměř třech týdnech se opět na-
plno rozbíhá krajská liga mužů jižní 
Moravy a Zlínska. V prvním týdnu 
nového roku čeká naše mužstvo po-
řádná porce. Nejprve přivítáme na 
našem zimním stadionu ve čtvrtek 
aktuálně třetí mužstvo tabulky KL 
JM a Z Brumov-Bylnici. V neděli 
zajíždíme v derby k aktuálně prv-
nímu mužstvu KL JM a Z Morav-
ským Budějovicím.
Z dlouhodobé marodky se trené-
rům hlásí Karel Nekvasil, který již 
doléčil natažená třísla a zapojil se 
do přípravy. Další hráči hlásí ná-
vrat z nucené marodky. A tím jsou 
místní odchovanci Tomáš Nedoma 
a Lukáš Smejkal. Otázka stále visí 
nad Honzou Vlašínem, který má 
stále problémy se zády.
Konec starého roku zastihl naše 
mužstvo ve velké pohodě. Posled-
ní 4 utkání vyhráli hráči vždy na 
samostatné nájezdy a připsali si 
celkem osm bodů. Pevně věříme, 
že přes velmi těžký los v novém 
roce navážeme na závěr minulého 
roku a prodloužíme vítěznou šňůru.

Program na tento týden:
Čtvrtek 5. 1. 2012 HHK Velké 
Meziříčí – HC Brumov-Bylnice, za-
čátek utkání v 18.00 (zimní stadion 
Velké Meziříčí).
Neděle 8. 1. 2012 HC Moravské 
Budějovice – HHK Velké Meziříčí, 
začátek utkání v 17.00 (zimní sta-
dion Moravské Budějovice)

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

 1. HC Moravské Budějovice 13 11 0 2 0 101:36 35
 2. Hokej Uherský Ostroh 13 9 1 0 3  47:29 29
 3. HC Brumov-Bylnice 13 9 1 0 3  48:38 29
 4. SK Minerva Boskovice 13 7 1 0 5  50:42 23
 5. HK Kroměříž 13 7 1 0 5  60:54 23
 6. Dynamiters Blansko 13 6 0 2 5  44:47 20
 7. HCM Warrior Brno 13 5 0 1 7  42:58 16
 8. HC Grewis Plumlov 13 4 1 2 6  43:63 16
 9. HC Uherský Brod 13 5 0 0 8  45:56 15
10. HC Uničov 13 4 0 0 9  42:50 12
11. HHK Velké Meziříčí 13 0 4 1 8  48:75 9
12. HC Sp. Velká Bíteš 13 2 0 1 10  32:54 7

-hhk-

Slavoj Žirovnice – HHK VM B 
4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Rozhodčí: Grochal, Erben, Sváček. 
Branky: 1. Baran (Stach), 10. Prýgl, 
12. Stach (Ježek), 41. Prýgl (Ježek) 
– 36. Invald (Kavina). Vyloučení: 
6:3, navíc Šoukal (HHK) 10 minut 
za nesportovní chování. Využití: 
0:1. Oslabení: 0:0. Sestava HHK 
VM B: Štourač (12. Šeba) – Trnka, 
Invald – Bradáč, Martinec – Šou-
kal, Vidlák, Hubl – Kavina, Barák, 
Kudláček J.
S utkáním mužstev s minimálním 
počtem hráčů se lépe vypořádali 
domácí hokejisté. Začali důraz-
něji a hned v první minutě získali 
psychickou výhodu v podobě gólu. 
Hosté jakoby se nemohli srovnat 
se svojí slepenou sestavou a celou 
1. třetinu se nebyli schopni vůbec 
prosadit. Není divu, že Žirovnice 
do 12. minuty celkem v klidu zvý-
šila na tříbrankový rozdíl. Když se 
navíc při jednom ze zákroků zranil 
Štourač, bylo to jen vyvrcholení 
mizerné třetiny pro HHK.
Úplně jiný obraz hry nabídla 2. část. 
Hostující hráči byli najednou všude 
a domácí obraně nedávali vydech-
nout. Po celou třetinu předváděli 
rychlý a kombinační hokej, při 
němž domácí víceméně jenom 
bránili tříbrankový náskok. Škoda 
jen, že z tohoto tlaku vytěžili pouze 
jednu branku. V přesilovce zakončil 
pěknou akci Invald.
O výsledku zápasu pak rozhodla 
hned 1. minuta poslední části. 
V ní béčko HHK opět zaspalo 
začátek a Prýgl udělal tečku za 
skóre utkání. Ve zbytku hry už 
jenom Slavoj kontroloval svůj bo-
dový zisk a Meziříčští neměli čím 
vývoj zvrátit.
Další výsledek: Telč jun. – Telč 3:7; 
Ledeč n. S. – volno
Výsledky 8. kola: Telč – Žirovnice 
8:4; Ledeč n. S. – Telč jun. 6:2
1. Telč 7 6 0 1 0 56:21 19
2. Ledeč n. S. 7 5 0 1 1 33:29 16
3. V. Meziříčí B 7 1 3 0 3 26:29 9
4. Telč jun. 6 1 0 1 4 25:49 4
5. Žirovnice 7 1 0 0 6 32:43 3
Příští kolo hrajeme na domácím 
ledě s juniorkou Telče, a to v sobotu 
7. 1. 2012 od 17 hodin.

-ht-

2. kolo nadstavbové části
O vítěze městské ligy

SK Omega VB – SK Afcon Kun-
šovec VM 8:3
Dobrovolný 3, Budín 2, Pelán, 
Vrba, Dvořák – Pyrochta 2, Klouda
SK Netín – Agromotor VM 2:7
Plhák M., Juda – Šlapal 2, Sobotka 
3, Zachoval, Říha
Technické služby VM – Sanborn 
VM 3:4
Pospíšil, Todorov, Kožený – Bajer 
F., Hanus, Puffer, Sysel
HC Bory – HC Lukáš 6:6
Trejbal 2, Kabelka, Berger, Kuchař, 
Březina – Beránek 2, Jirkovský 2, 
Tomáš, Studený
1. Agromotor VM 2 1 1 0 12:7 3
2. SK Omega VB 2 1 1 0 11:6 3
3. Sanborn VM 2 1 1 0 9:8 3
4. HC Bory 2 0 2 0 9:9 2
5. SK Netín 2 1 0 1 7:9 2
6. SK Afcon Kunšovec VM 2 1 0 1 11:14 2
7. HC Lukáš 2 0 1 1 8:11 1
8. Technické služby VM 2 0 0 2 9:12 0

O postup do extraligy
Auto Dobrovolný VM – Horní 
Heřmanice 10:9
Weber 4, Šefčík 3, Novák, Vondrá-
ček Jiří, Říha – Kutílek 3, Mezlík 
2, Mejzlík Z., Dvořák, Mejzlík J., 
Tomek
HC Tasov – River VM 2:3
Sláma, Švec – Lovětínský 2, Chme-
líček
SPL Radostín n. Osl. – SK Vídeň 
3:2
Pešek 2, Hubený – Nedoma, Dob-
rovolný

Farma Měřín – HC Benetice 1:7
Bartušek – Houzar 3, Jakšík 2, 
Valík, Novotný
1. HC Benetice 2 2 0 0 16:2 4
2. Auto Dobrovolný VM 2 2 0 0 21:11 4
3. HC Tasov 2 1 0 1 5:3 2
4. SK Vídeň 2 1 0 1 9:9 2
5. SPL Radostín n. Osl. 2 1 0 1 4:11 2
6. River VM 2 1 0 1 5:13 2
7. Horní Heřmanice 2 0 0 2 15:17 0
8. Farma Měřín 2 0 0 2 1:10 0

O konečné umístění v 1. lize 
(7.–11. místo)

HC Pikárec – NHÚ Balinka 
VM 3:4
Vařejka, Chrást, Hudec – Vacula 2, 
Jaša, Komínek
SK Lavičky – HCF Dráhy VM 
10:5
Čech 5, Stupka, Polák, Skryja, 
Štěpánek, Fikr – Novák 2, Tuček 
2, Tomšík
 7. HC Pikárec 2 2 0 0 15:8 4
 8. SK Lavičky 1 1 0 0 7:2 2
 9. HCF Dráhy VM 1 1 0 0 4:3 2
10. HC Pikárec 2 0 0 2 6:9 0
11. HCF Dráhy VM 2 0 0 2 7:17 0

-vid-

Vánoční turnaj v malé kopané
O pohár starosty města 2011

Patnáctého ročníku zimního tur-
naje O pohár starosty města se 
zúčastnilo tradičně 16 družstev. 
Z dopoledních skupin dokráčely do 
semifi nálových bojů týmy Wieglu 
a Pavlínova. Z odpoledních skupin 
postoupily Spirit team a Polná. 
V dramatických semifinálových 
bojích si účast ve fi nále vybojoval 
Spirit team a Pavlínov.
V penaltovém rozstřelu o třetí místo 
byl úspěšnější Wiegel, který o jedi-
nou penaltu porazil loňského vítěze 
turnaje Polnou. V jednoznačném 
fi nále dominoval Spirit team, který 
po třech letech opět získal pohár pro 
nejlepší družstvo turnaje.
Individuální ocenění za nejlep-
šího střelce turnaje získal Luboš 
Řezníček z Pavlínova, který vsítil 
soupeřům osm branek.

Výsledky dopoledních skupin
Olympicko VM – Katův šleh 0:3
Měřín – Wiegel 1:2
Slza VM – Pavlínov 0:1
Kašpaři VM – Sokol Bobrová 3:0
Olympicko VM – Slza VM 1:3
Měřín – Kašpaři VM 1:0
Katův šleh – Pavlínov 1:2
Wiegel – Sokol Bobrová 1:0
Pavlínov – Olympicko VM 6:2
Sokol Bobrová – Měřín 1:3

Katův šleh – Slza VM 0:2
Wiegel – Kašpaři VM 1:1

Skupina A
1. Pavlínov 9 b.
2. Slza VM 6 b.
3. Katův šleh 3 b.
4. Olympicko VM 0 b.

Skupina B
1. Wiegel 7 b.
2. Měřín 6 b.
3. Kašpaři VM 4 b.
4. Sokol Bobrová 0 b.
Vítěz A – druhý B: Pavlínov – 
Měřín 3:0
Vítěz B – druhý A: Wiegel – Slza 
VM 3:0

Výsledky odpoledních skupin
Star boys Jihlava – Dobronín 2:0
Dolní Heřmanice – Spirit team 0:1
Polná – Hakl team 7:0
Vulcano – San Marco 0:0
Star boys Jihlava – Polná 1:1
Dolní Heřmanice – Vulcano 1:3
Dobronín – Hakl team 0:1
Spirit team – San Marco 1:2
Hakl team – Star boys Jihlava 2:1
San Marco – Dolní Heřmanice 4:1
Dobronín – Polná 1:0
Spirit team – Vulcano 3:0

Skupina C
1. Hakl team 6 b.
2. Polná 4 b.
3. Star boys Jihlava 4 b.
4. Dobronín 3 b.

Skupina D
1. San Marco 7 b.
2. Spirit team 6 b.
3. Vulcano 4 b.
4. Dolní Heřmanice 0 b.
Vítěz C – druhý D: Hakl team – 
Spirit team 1:2
Vítěz D – druhý C: Polná – San 
Marco 2:0

So 7. 1. 14.45–16.15
Ne 8. 1. 13.30–15.00
Út 10. 1. 15.30–17.00
So 14. 1. 14.30–16.00
Ne 15. 1. 14.45–16.15
Út 17. 1. 15.30–17.00
So 21. 1. 14.00–15.30
Ne 22. 1. 13.30–15.00
Út 24. 1. 15.30–17.00
So 28. 1. 14.30–16.00
Ne 29. 1. 14.00–15.30
Út 31. 1. 15.30–17.00

Semifi nále I
Wiegel – Spirit team 0:2

Semifi nále II
Polná – Pavlínov 1:2

Penalty o 3. místo
Wiegel – Polná 3:2

Finále
Spirit team – Pavlínov 6:0

-šid-

Vítězné družstvo Spirit team.                                    Foto: -šid-

Vánoční turnaj v biliáru dvojic 
2011

V sobotu 17. prosince se uskutečnil 
již 17. ročník vánočního turnaje 
v biliáru dvojic. Plných 10 hodin 
se hráči snažili ukázat své hráčské 
umění na zeleném plátně v herně 
v restauraci U Kozů. Vítězem se 
stala dvojice Mirek Badalík a Jiří 
Doležal, kteří se ziskem 8 bodů 
a s jednou porážkou měli nejvyrov-
nanější výkony. Na druhém místě 
skončila dvojice Alois Dvořák – L. 

Štěpán. Na třetím místě se umís-
tila zkušená dvojice Rudolf Holý 
a Jaroslav Melichar. Překvapením 
turnaje bylo poslední místo favori-
zované dvojice Jaroslav Tesař – Ivo 
Vávra, kteří nedokázali zvítězit 
ani v jediném utkání. Celý turnaj 
probíhal ve velmi napjatém, ale 
přátelském duchu, ostře sledován 
příznivci této krásné hry. Hráči 
turnaj ukončili po vyhlášení všech 
výsledků a rozdělení cen u společ-
né večeře.

Tabulka výsledků:
1. Badalík – Doležal 
2. Dvořák – Štěpán 
3. Holý – Melichar
4. Horák – Mašek 
5. Kučera – Šmíd 
6. Tesař – Vávra
Do nového roku všichni účastníci 
turnaje přejí všem spoluobčanům 
mnoho štěstí, pohody a především 
pevné zdraví.

Za všechny Alois Dvořák
a Zdeněk Horák

V úterý 20. prosince proběhlo 
v tělocvičně Základní školy Osla-
vická Velké Meziříčí již tradiční 
předvánoční sportovní setkání nej-
lepších, základní školní docházky 
povinných, vyznavačů lehkoatle-
tické disciplíny – skoku vysokého. 
Celkem dvacet osm sportovců čtyř 
škol regionu soutěžilo o věcné 
ceny a medaile, které ve spolupráci 
s pořadateli věnovala Okresní rada 
Asociace školních sportovních 
klubů České republiky.

Kategorie dívek byla od začátku 
poměrně jasnou záležitostí vítězky 
Markéty Lavické ze Základní školy 
Sokolovská Velké Meziříčí, která 
si v průběhu celého závodu vedla 
zcela suverénně a za výkon 143 cm 
získala nejvyšší ocenění. Stříbro 
na krk při vyhlašování výsledků si 

pověsila „domácí“ Denisa Janečko-
vá 133 cm. O bronzu ve prospěch 
Nikoly Tomanové 130 cm ze ZŠ So-
kolovská rozhodl až menší počet ne-
platných pokusů, a tak nepopulární 
čtvrtá příčka tentokrát zbyla na 
žákyni Gymnázia Velké Meziříčí 
Agátu Uchytilovou 130 cm.
V kategorii chlapců se rozhodovalo 
až na výšce 150 cm, kterou nakonec 
zdolali čtyři borci. V dramatické 
koncovce o bronzu opět rozhodoval 
menší počet neplatných pokusů. 

Čtvrtou příčku obsadil reprezen-
tant pořádající školy Bohuslav 
Horký 155 cm. Bronzové ocenění 
si za shodný výkon vysloužil Petr 
Kuřátko ZŠ Sokolovská, stříbrnou 
medaili po nervy drásajících poku-
sech na výšce 158 cm si nakonec 
odvezl Pavel Jůda ze ZŠ Měřín. 

Bohuslav Horký při zdolávání laťky.              Foto: archiv ZŠ Oslavická

Dívky na prvních třech místech.                     Foto: archiv ZŠ Oslavická

Historicky patnáctým vítězem se 
stal Adam Košábek, který se nejlé-
pe psychicky vypořádal s náporem 
a bouřlivou diváckou atmosférou. 
Posléze přidal v dalších pokusech 
ještě několik centimetrů navíc a po 

výkonu 163 cm se radoval ze zlaté 
medaile a pamětního talíře.
Výsledky včetně fotografií na: 
http://www.zs-oslavickavm.cz/
akce_skoly

-záv-

Chlapci na stupních vítězů.                             Foto: archiv ZŠ Oslavická

Využijte služeb ski servisu
Pravidelná provozní doba ski ser-
visu v lyžařském areálu na Fajtově 
kopci bude v průběhu lyžařské 
sezony v úterý a čtvrtek od 16 do 
18 hodin a v sobotu od 9 do 11. Ski 
servis provádí údržbu a opravu 
lyží a snowboardů pro všechny vě-
kové a výkonnostní kategorie.   -jp-


