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NEBO

REKONSTRUOVAT?

U této účelové hypotéky 
s úrokem od 3,49 % 
NEDOKLÁDÁTE 

faktury, peníze dostanete
přímo na váš účet!

Více info.: Ing. Jiří Svoboda
Mobil: 608 824 424

Římské noci
Čtvrtek 2. 2., velký sál Jupiter 
clubu od 19.30 hodin. První 
divadelní představení sezony 
jaro 2012. V hlavních rolích 
Simona Stašová a Oldřich 
Vízner.

Více na straně 7

Václav Neckář 
a Bacily

Pátek 3. 2. od 19.30 hodin ve 
velkém sále JC.

Jakub Pustina 
v Osové Bítýšce

Neděle 5. 2., kostel sv. Jakuba, 
od 16 hodin.

Setkání občanů 
se starostou 
až 9. února!

Další z pravidelných setkání 
starosty Radovana Necida 
s občany proběhne mimořádně 
9. února od 16 hodin v loutko-
vé scéně Jupiter clubu. Bude 
spojeno s vyhlášením vítěze 
soutěže Vánoční město. Ter-
mín setkání je tedy o týden 
posunut, původně měl být 
první čtvrtek v měsíci, což je 
2. února.                        -mars-

Velkomeziříčsko
listovací i v pdf
To, že má týdeník Velkome-

ziříčsko novou podobu webo-
vých stránek, většina z vás 
zaznamenala. Nová úprava 
s sebou přinesla i vylepšení 
co se týče předplatného novin, 
které zákazníkům zasíláme 
elektronicky. Nově si tedy mů-
žete týdeník, který přijde na 
váš e-mail, přečíst v takzvané 
listovací formě. K tomuto způ-
sobu se dostanete prostřednic-
tvím aktivního odkazu v těle 
mailu. Po rozkliknutí se načte 
on-line listovací podoba. Po-
kud kliknete na malé šipečky 
vpravo, otevřou se vám jednot-
livé stránky tak, jako kdybyste 
listovali tištěnými novinami. 
Pokud je pro vás písmo malé, 
poklepejte myší na jednotlivou 
stránku a text se vám zvětší. 
Jestli vám tato nová forma 
čtení nevyhovuje, můžete 
zůstat u té staré, ve formátu 
pdf. Noviny v tomto provedení 
najdete v tom samém e-mailu 
jako klasickou přílohu. 

V případě potřeby se nevá-
hejte obrátit na naši redakci, 
kde vám rádi poradíme tak, 
abyste při čtení byli spokojeni.

Ing. Ivana Horká, 
šéfredaktorka

Zmodernizovat technologii promítání ve velkome-
ziříčském kině, či nikoliv? Digitalizaci kina nyní řeší 
vedení města i Jupiter clubu. 

„Pro naše kino to znamená, že pokud do digitalizace 
neinvestujeme, budeme promítat buď jen staré fi lmy 
a nebo možná do budoucna vůbec nic,“ uvádí starosta 
Radovan Necid. Nejnovější fi lmy totiž vyrážejí na cestu 
za divákem stále častěji pouze v digitální podobě a mož-
nost promítnout je zdejší kino nemá. Vybírá tak pouze 
z těch, které jsou dostupné na kopiích v podobě klasic-
kého pětatřicetimilimetrového pásu. Nabídka fi lmů pro 
Velkomeziříčské se tak postupně zmenšuje stejně jako 
četnost fi lmových představení. Digitalizace se tedy jeví 
jako nutnost. Znamená však značné fi nanční výdaje na 
zavedení nové technologie – 4 až 5 milionů korun pro 
město, které je stoprocentním vlastníkem provozovatele 
kina Jupiter clubu –, a navíc i vyšší vstupné pro diváky. 
„Podle informací, které máme, znamená digitální kino 
nejméně stokorunu vstupného na představení, a to 
v městech velikosti srovnatelné s Velkým Meziříčím 
anebo dokonce i v menších. Příčinou je zkrátka to, 
že běžný provoz vyjde dráž,“ vysvětluje radní a člen 
dozorčí rady Jupiter clubu Jiří Michlíček.

Situaci komplikuje i připravovaná velká rekonstruk-
ce Jupiter clubu. „Bylo by samozřejmě ideální provést 

digitalizaci současně s rekonstrukcí celého Jupiter 
clubu,“ připomíná Necid s tím, že už ta samotná bude 
stát řádově desítky milionů korun. Navíc je objekt kina 
majetkem odborového svazu KOVO, takže by to ve 
skutečnosti znamenalo investici veřejných peněz do 
majetku privátního subjektu.

Vedení města se nyní chce podrobně seznámit s tím, 
jaký by byl efekt digitalizace. To znamená posoudit 
výši investice, možnost dotace, ale také technologii, 
zda 2D nebo 3D, dále návštěvnost kina, jeho ekono-
miku, přesnou ztrátovost atd. „Už dnes vykazuje kino 
roční ztrátu kolem dvou set tisíc korun. Obáváme se, že 
zvýšení vstupného návštěvnosti neprospěje a ztráta se 
bude dále prohlubovat. Nikdo samozřejmě nečeká, že 
zrovna ve městě velikosti Velkého Meziříčí bude kino 
výdělečné. Ale promítat nejmodernějšími technologie-
mi pro pět návštěvníků na druhou stranu nedává žádný 
smysl,“ dodává starosta. Obyčejné kino navíc nemůže 
konkurovat multikinům, která jsou nedaleko a pro Vel-
komeziříčské snadno dostupná. Ale zase představa, že 
by ve Velkém Meziříčí kino chybělo, když po desítky 
let bylo nedílnou součástí zdejšího kulturního života, 
je pro mnohé nepředstavitelná, nebo přinejmenším 
těžko přijatelná. 

(Pokračování na straně 2.)

Digitalizace kina se stává nutností

Český hydrometeorologický 
ústav vydal v neděli 29. ledna 
v poledne výstrahu na silný mráz, 
a s tím související nízký stupeň 
nebezpečí. Mráz postupně zasáhl 
celé území České republiky. Na Vy-
sočině, a tedy i na Velkomeziříčsku 
výstraha platí od úterý 31. ledna od 
23. hodiny až do odvolání.

„Důvodem je mohutná tlako-
vá výše, kolem níž středem nad 
Ruskem zesiluje příliv studeného 
kontinentálního vzduchu od vý-
chodu,“ sdělil Petr Dvořák, letecký 
meteorolog a tiskový mluvčí České-
ho hydrometeorologického ústavu.

Ve studeném východním proudě-
ní v noci z 29. 1. na pondělí 30. 1. po-
klesly minimální teploty na severu 
a severovýchodě Moravy a Slezska 

Velkomeziříčsko místy zasáhl silný mráz
na hodnoty kolem –13 °C. Z pondělí 
na úterý v severovýchodní polovině 
území na hodnoty kolem –15 °C, 
na ostatním území se pohybovaly 
od –8 do –12 °C a v mrazových 
kotlinách kolem –20 °C. Z úterý na 
středu poklesly minimální teploty 
na většině území na – 0 až –14 °C, 
v severovýchodní polovině území 
na hodnoty kolem – 18 °C a v mra-
zových kotlinách kolem –25 °C.

V závěru týdne jsou očekávány 
minimální teploty ještě výraznější, 
a to kolem –17 °C, v severovýchod-
ní polovině území kolem –20 °C 
a v mrazových kotlinách kolem 
–30 °C.

„Z důvodu silných mrazů může 
dojít ke škodám v průmyslu, ener-
getice, k problémům při přepravě 

materiálu, zásobování apod. Pre-
ventivní opatření závisí na kon-
krétních podmínkách,“ upozornil 
Petr Dvořák.

Výstraha ČHMÚ
na jev – silný mráz (nízký stu-

peň nebezpečí): 
● od neděle 29. 1. 2012 23.00 do 

odvolání Olomoucký, Morav-
skoslezský 

● od pondělí 30. 1. 2012 23.00 
do odvolání Pardubický, Králo-
véhradecký, Liberecký, Zlínský 

● od úterý 31. 1. 2012 23.00 do 
odvolání Praha, Středočeský, 
Karlovarský. Plzeňský, Jiho-
český, Ústecký, Vysočina, Jiho-
moravský
Připravila: Martina Strnadová

Stavba mostu je do protipovodňových 
opatření zahrnuta.

O dotaci rozhodne ministerstvo
V minulém čísle týdeníku Velkomeziříčsko byla v článku na straně 1 

»Stavba protipovodňové ochrany města začne letos« uvedena informace 
o stavbě nového mostu v areálu společnosti nkt cables. Povodí Moravy, 
s. p., uvádí na pravou míru informaci o fi nancování této stavby, jež zazněla 
nepřesně na tiskové konferenci 18. 1. 2012 k této akci:

V žádosti o dotaci, kterou Povodí Moravy předložilo Ministerstvu 
zemědělství ČR, je stavba mostu zahrnutá jako vyvolaná investice do 
nákladů stavby protipovodňových opatření, jež by měly být hrazeny ze 
státní dotace. Zmínka o tom, že by most měla fi nancovat fi rma vlastními 
náklady, tak není pravdivá. O defi nitivním objemu poskytnuté dotace 
na akci rozhodne Ministerstvo zemědělství ČR po výběru zhotovitele 
stavebních prací.          Veronika Slámová, tisková mluvčí Povodí Moravy

Domácí zabijačka patří mezi staré české tradice, které se dodržují 
dodnes. Není proto náhodou, že v České republice se údajně během jed-
noho roku koná až 350 tisíc domácích porážek prasat. Což při průměrné 
hmotnosti jednoho pašíka kolem sto kilogramů, jde o poměrně velké 
množství masa. Právě období od prosince do začátku postní doby je 
zabijaček nejvíc. V minulosti byly porážky doma vykrmených vepříků 
pravidlem téměř v každém domě na vesnici. Dnes už ustoupily notně 
dozadu, a tak se většinou konají u příležitostí, jako jsou jarmarky či 
soukromé akce. K těm porážkám, které zdomácněly v našem městě, patří 
nepochybně i zabijačka ve ski areálu na Fajtově kopci. Letos se konala 
minulou neděli a návštěvníci sjezdovky si opět přišli na své – po vydatné 
lyžovačce na ně čekaly ještě vydatnější pokrmy. Jitrnice, jelita, tlačenka, 
mozeček s vejci, škvarky či domácí klobásy – jedny dokonce ochucené 
sýrem. K celkové pohodě a příjemné atmosféře přispělo nepochybně také 
hudební seskupení KOPR (Koki, Pietro a Rosťa), které hrálo k poslechu 
ve složení – buben, kytara a akordeon s drobnou změnou, nemocného 
Pietra vystřídal Martin.                                                                  Iva Horká

Zabijačka na Fajťáku 
zdomácněla

Nejenom lyžování, ale také čerstvé pochoutky z domácí zabijačky či hudbu 
(na snímku Rosťa Pátek ze skupiny KOPR) si užili návštěvníci sjezdovky 
na Fajtově kopci minulou sobotu.                                 Foto: Iva Horká

Oznamujeme občanům, že od 
5. 2. 2012 bude v Křižanově uza-
vřena z důvodu bezpečnosti ulice 
Na zahrádkách od Boudových po 

kabiny sportovců. Od 29. 1. 2012 za-
čalo zahájení stavby inženýrských 
sítí v lokalitě Na Zahrádkách. 

Marie Smejkalová

Oznámení o uzavírce v ulici 
Na Zahrádkách v Křižanově

Naproti škole vyrůstají garáže. 
Přibude i ubytovna

Někteří místní obyvatelé se zají-
mají o stavbu, která vyrůstá naproti 
třetí základní škole v Čechových 
sadech. Jde o garáže a vedle nich se 
počítá ještě s ubytovnou.  A právě 
ta zajímá nejen čtenářku webových 
stránek města, kde je k dispozici 
elektronická kniha přání a stížností. 
Ta se ptá, zda v tamních místech bu-
de skutečně postavena ubytovna a 
pro koho je určena. „Bohužel stavba 
ubytovny ve mně vyvolává zásadní 
otázky: Pro koho? Kdo zde bude 
ubytován? Nemůže se tady stát to, 
co se nyní děje na severu Čech na 
Šluknovsku? Zde různí podnikavci 
parazitují na sociálně nepřizpůso-
bivých a za drahé peníze jim pro-
najímají bydlení. A v ubytovnách 
bydlí desítky osob a nikdo s tím už 
nedokáže něco udělat. A nastávají 
velké konfl ikty s místními obyvateli. 
Vždyť i to, co je nyní prezentováno 
jako byt správce, může být nako-
nec pronajmuto a nezabrání tomu 
nikdo! A nenastane zde v budoucnu 
něco, co se dějě v některých oblas-
tech Slovenska?“ ptá se čtenářka 
a odkazuje na video na portálu 
YouTube (http://www.youtube.com/
Nase Slovensko-Marian Kotleba-
-Aka je pravda)

Stavbu naproti budově 3. ZŠ na 
ulici Školní ve Velkém Meziříčí 
potvrdil vedoucí odboru výstavby 
a regionálního rozvoje Antonín 
Kozina. Podle jeho slov půjde 
o ubytovnu s bytem správce. 

(Pokračování na straně 2.)

Nové garáže vyrůstají naproti základní škole. Jde o soukromou stavbu.
Foto: Iva Horká
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Informace z jednání Rady města
Velké Meziříčí z 25. 1. 2012

1. Rada města souhlasila:
▪ s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 3800/16 o výměře 

16 903 m2 a parc.č. 3800/38 o výměře 1 569 m2 v Hliništích, k. ú. Velké 
Meziříčí mezi městem a žadatelem. Výpůjčka pozemků se uzavírá za 
účelem pěstování a sečení trávy

▪ se zveřejněním záměru výpůjčky pozemku parc. č. 5964/44 o výměře 
17 m2 na ul. Mírová v Čechových sadech, k. ú. Velké Meziříčí za účelem 
užívání jako přístupovou cestu k rodinnému domu a zahradě žadatele

2. Rada města schválila:
▪ návrh „Smlouvy o vzájemných právech a povinnostech ke stavbě 

vodního díla“, který se týká 2. části novostavby vodovodu v Čecho-
vých sadech a je uložen v pozemcích města parc. č. 6051/87, 6051/100, 
6051/111 a 6000/1

▪ návrh „Smlouvy o vzájemných právech a povinnostech ke stavbě 
vodního díla“ – ZTV – vodovod a splašková kanalizace pro II. etapu 
výstavby RD v Hliništích, který se týká pozemků města parc. č. 6404/5 
a 6411v k. ú. Velké Meziříčí

▪ návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch města a k tíži po-
zemku parc. č. 5699/5 v k. ú. Velké Meziříčí v majetku Správy železniční 
dopravní cesty, s. o., Praha. V pozemku je uložena splašková kanalizace pro 
průmyslovou zónu Jidášky. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou

▪ přiloženou dohodu o prostorovém uspořádání sítí se Svazem vodovodů 
a kanalizací Žďársko, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sá-
zavou a Vodárenskou akciovou společností, a. s., se sídlem Soběšická 
820/156, 638 01 Brno

▪ Rada města podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po 
železnici a silnici, rozhodla o přímém uzavření smlouvy o veřejné službě 
spočívající v provozování ostatních meziměstských linkových spojů pro 
potřeby města Velkého Meziříčí na rok 2012 se stávajícím dopravcem, 
společností ICOM transport, a. s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava.
Rada města dále podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestují-
cích po železnici a silnici, rozhodla, že nezveřejní informace uvedené 
v článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici 
a silnici, v Úředním věstníku Evropské unie, neboť smlouva o veřejné 
službě spočívající v provozování ostatních meziměstských linkových 
spojů pro potřeby města Velkého Meziříčí se týká poskytování méně 
než 50 000 kilometrů veřejných služeb v přepravě cestujících ročně

▪ zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru – kanceláře o roz-
loze 29,9 m2 v budově Náměstí 79/3, Velké Meziříčí ke komerčnímu 
využití od 1. 4. 2012.

▪ Směrnici Rady města Velké Meziříčí č. 2/2012 pro usměrňování 
mzdových prostředků příspěvkových organizací zřízených městem 
Velké Meziříčí

▪ rozpočtové opatření: zdroj: 48 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 48 tis. Kč – § 3639 provedení záchranného archeologic-
kého dohledu pro stavební akci „Stavební úpravy areálu Agados pro 
potřeby TSVM“

▪ rozpočtové opatření: zdroj: 6,1 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, roz-
dělení: 6,1 tis. Kč – § 3612 provedení záchranného archeologického do-
hledu pro stavební akci „Základní technické vybavení pro RD Hliniště“

▪ rozpočtové opatření: zdroj: 30 tis. Kč – § 6409 rezerva místní části 
Lhotky, rozdělení: 30 tis. Kč – § 3631 rozšíření veřejného osvětlení 
o 3 ks ve Lhotkách

▪ rozpočtové opatření: zdroj: 13 tis. Kč – § 6409 rezerva místní části 
Lhotky, rozdělení: 13 tis. Kč – § 2212 oprava komunikace v Dolních 
Radslavicích

▪ rozpočtové opatření: zdroj: 58 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, roz-
dělení: 58 tis. Kč – § 6171 osazení vzduchové clony do vestibulu radnice

▪ rozpočtové opatření: zdroj: 20 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 20 tis. Kč – § 3631 prodloužení veřejného osvětlení ul. Strmá

▪ rozpočtové opatření: zdroj: 32 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, roz-
dělení: 32 tis. Kč – § 6171 projekt na zastřešení dvora Náměstí č. p. 28

▪ rozpočtové opatření: zdroj: 70 tis. Kč – § 6171 činnost místní správy, 
rozdělení: 30 tis. Kč – § 6112 zastupitelstva obcí 40 tis. Kč – § 6112 
zastupitelstva obcí

▪ rozpočtové opatření: zdroj: 20 tis. Kč – § 6171 činnost místní správy, 
rozdělení: 20 tis. Kč – § 2141 informační centrum

▪ rozpočtové opatření: zdroj: 3 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 3 tis. Kč – § 2299 vrácení kauce dlužníkovi za dopravní 
přestupek z r. 2011

▪ rozpočtové opatření: zdroj: 132 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, roz-
dělení: 132 tis. Kč – § 3639 vrácení přeplatku nájemného za uložení ko-
munálního odpadu na skládku TKO v r. 2011 (přesná částka 131.564 Kč)

▪ rozpočtové opatření: zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary, roz-
dělení: 5 tis. Kč – § 3392 poskytnutí dotace pro Jupiter club, s. r. o., Náměstí 
č. p. 17, Velké Meziříčí, ůčel: zajištění výstavy Karla Maye od 25. 2. 2012

▪ rozpočtové opatření: zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary, roz-
dělení: 5 tis. Kč – § 3392 dotace pro Jupiter club, s. r. o., Náměstí č. 17, Velké 
Meziříčí, učel: mediální propagace pořadu „Radiodárek“ dne 26. 2. 2012
a) rozpočtové opatření: zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace 

a dary, rozdělení: 5 tis. Kč – § 3316 dotace pro nakladatelství Tváře, 
Jitka Průžová, Polnička, Žďár nad Sázavou, účel: úhrada části ná-
kladů spojených s vydáním publikace „Staré pohlednice a fotografi e 
z ateliéru fotografa Vilíma Vilímka“ (autor ing. Miloslav Fialka)

b) Rada města uděluje písemný souhlas k použití znaku měs-
ta Velké Meziříčí v publikaci „Staré pohlednice a fotografie 
z ateliéru fotografa Vilíma Vilímka“ autoru ing. Miloslavu 
Fialkovi (vydáno v nakladatelství TVÁŘE Jitky Průžové) 
a požaduje umístit v knize reklamní banner pro označení pro-
jektů podporovaných městem dle graf ického manuálu města

▪ rozpočtové opatření: zdroj: 180 tis. Kč – pol. 4131 převod zůstatku účtu 
hospodářské činnosti (přesná částka 179.679,97 Kč), rozdělení: 180 tis. 
Kč – § 2141 zapojení fi nančních prostředků z účtu hospodářské činnosti 
do rozpočtu výdajů informačního centra (přesná částka 179.679,97 Kč)

3. Rada města vzala na vědomí:
▪ materiál týkající se novely školského zákona.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Policie prošetřuje incidenty, kte-
ré se staly o silvestrovské půlnoci 
na náměstí ve Velkém Meziříčí. 
Někteří výtržníci, vesměs posil-
nění alkoholem, totiž krom vítání 
příchodu nového roku dělali nepo-
řádek, rozbíjeli městský mobiliář 
i prázdné skleněné lahve. Oslavy 
provázelo také odpalování rachejtlí 
a petard. Výbuch silné pyrotech-
niky byl příčinou i rozbití oken 
jednoho z domů na náměstí. „Mohlo 
to být něco intenzivnějšího, co se 
legálně neprodává, ale to nevíme, 
neboť pachatele se nám nepodařilo 
vypátrat,“ říká k tomu vedoucí 
velkomeziříčského obvodního od-
dělení policie Jaroslav Navrátil. Ani 
výslech svědků nepřinesl konkrétní 
informace, které by policistům po-
mohly dobrat se k pachateli. Nejde 
jen o vyčíslenou škodu, která byla 
v tomto případě 1.500 korun. Od-

palování pyrotechniky v davu lidí 
a navíc ještě podnapilými, ohrožuje 
osoby kolem.

Vliv alkoholu stál za dalším ze sil-
vestrovských incidentů – pořezáním 
čtrnáctileté dívky. V tomto případě 
strážníci dvaadvacetiletého pacha-
tele ihned vypátrali a předali jej 
státní policii. Kromě trestného činu 
výtržnictví by mohl být obviněn 
i z trestného činu ublížení na zdraví. 
„To záleží na rozsahu zranění dív-
ky,“ vysvětluje J. Navrátil. Policisté 
proto čekají na lékařskou zprávu. 
Případ tak stále není uzavřen a zů-
stává v šetření.

Policisté společně s vedením 
města se shodli na tom, že pro příští 
rok bude nutné posílit dohled nad 
veřejným pořádkem. „Ale v tak 
obrovském množství lidí vše stejně 
uhlídat nelze,“ podotýká Navrátil.

Martina Strnadová

Prošetřují incidenty 
ze silvestrovské noci

Řeší nevyhovující přechody
Mnohé přechody pro chodce ve Velkém Meziříčí nesplňují předepsané 

normy. Posoudil to dopravní inspektorát ve Žďáru nad Sázavou. Město 
má dvě možnosti, jak věc vyřešit. Buď je úplně zruší, nebo přebuduje.

V současné době se zpracovává projektová dokumentace na úpravu pře-
chodů pro chodce na silnici II/602 za 126 tisíc korun. „Chceme dotaci, tudíž 
potřebujeme komplexní projekt, tzn. stavebně-technické řešení, nasvětlení, 
dopravní značky atd.,“ vyjmenovává starosta Radovan Necid. Dotaci ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury lze totiž získat pouze tehdy, je-li 
řešen přechod pro chodce se vším všudy a ne třeba jen chybějící osvětlení.

Podle předpisů, je-li přechod pro chodce v místě, kde je vozovka širší 
než 6 metrů, musí být opatřen středovým ostrůvkem, případně je nutno 
rozšířit chodníky do vozovky. Musí být speciálně nasvětlený, nesmí chybět 
dopravní značení ani orientační prvky pro nevidomé apod. Takové úpravy 
přechodu pro chodce mohou dosahovat částky blížící se půl milionu korun. 
„Na celé šestsetdvojce máme jedenáct přechodů pro chodce,“ vypočítává 
starosta s tím, že náklady na úpravu všech by tak dosáhly nemalé částky 
a dodává, že ze stejného důvodu například ve Žďáře nějakých patnáct 
přechodů zrušili úplně.

Projekt nyní řeší přechody na šestsetdvojce v celé její délce od pneuser-
visu u Vitešníků na Mýtě až po přechod u Tržiště. V podstatě jde o všechny 
přechody vyjma těch u Billy, u gymnázia a světelného na Novosadech.

Před časem Velkomeziříčští řešili obdobnou situaci v Čechových 
sadech. I tam je totiž několik nevyhovujících přechodů pro chodce, ale 
i dalších problémů, které je nutno odstranit. Město proto nechalo zpracovat 
dopravně-urbanistickou studii na zklidnění dopravy v tomto sídlišti, která 
navrhuje nutné úpravy.                                           Martina Strnadová

V novoměstské 
nemocnici se loni 
narodilo 752 dětí

V  l o ň s k é m  r o c e  p ř i š l o 
v novoměstské nemocnici na svět 
752 dětí, 389 bylo chlapců, dívek 
363. Uvedl to t iskový mluvčí 
novoměstské nemocnice Roman 
Kratochvíl. Podle jeho slov bylo se-
dmnáct dvojčat – osmkrát chlapci, 
pětkrát dívky a čtyřikrát chlapec 
s dívkou.

Nejvíc dětí se narodilo v červenci 
a srpnu, a to po 78, nejméně pak 
v červnu 55.

Nejčastějším jménem u chlapců 
byl Jakub. Toto jméno dostalo 
pětadvacet kluků. Druhou ‚příč-
ku‘ obsadili Tomášové, těch bylo 
třiadvacet a Martinů bylo jeden-
advacet.

I do našich končin pronika-
jí podle informací z nemocnice 
netradiční jména. Někteří rodiče 
pojmenovali svoje chlapce jmény 
Abenezar, Bao Lam, Hung a holky 
zase kupříkladu Ha My, Noemi, 
Thea a další. Nejčastějším jménem 
u děvčat byla Tereza (22×), Natálie 
(16×) a Adéla (15×). Prvorozených 
bylo 300 dětí.

Ve srovnání s rokem 2010 se loni 
narodilo o třicet sedm novorozenců 
méně. Tehdy také vévodila Tereza 
a u mužských potomků pak Tomáš. 
Toto jméno dostalo třicet dětí.

Iva Horká

Digitalizace kina se stává nutností
(Pokračování ze strany 1.) „Je to 
citlivá otázka,“ uvědomuje si sta-
rosta a podotýká, že rozhodování 
tak nebude jen na radních, ale také 
na zastupitelích, důležitý bude 
názor vedení samotného Jupiter 
clubu a možná dojde i na diskuzi 
s obyvateli města.

„Souhlasím s panem starostou, 
že současná situace je citlivá. O di-
gitalizaci kina diskutujeme již delší 
dobu. Spoustu kinařů v regionu, 
včetně nás, zaskočily poslední zprá-
vy o tom, jak rychle budou mizet 
klasické fi lmové kopie,“ říká ředitel 
Jupiter clubu Milan Dufek. Přitom 
ke konci loňského roku bylo na 
Vysočině digitalizováno jen sedm 
kin z dvaatřiceti. Velkomeziříčské 
kino vykazuje ztrátu, ta je však 
podle informací M. Dufka srovna-
telná s jinými kiny. „Myslím si, že 
digitalizací se nezvýší. Naopak by 
diváků mohlo přibýt, protože by za 
premiérovými fi lmy nemuseli jezdit 
například do multikin,“ domnívá 
se Dufek a dodává, že zdejší kino 
loni navštívilo cca 6 500 návštěv-
níků. Rozhodující bude vstupní 
investice, jejíž výše se bude odvíjet 
od technické kvality digitalizace 
(2D, 3D…). „Situace v kině není 
jednoduchá, její vyústění spěje do 
verdiktu: Buď budeme mít kino di-
gitalizované, nebo žádné,“ uzavírá 
Dufek.

Martina Strnadová

Naproti škole vyrůstají garáže. Přibude i ubytovna
(Pokračování ze strany 1.) „Jde 
o stavbu na soukromém pozemku, 
o rozměrech 14,75 x 14,30 m, ve 
které budou pro ubytování sloužit 2 
garsoniéry se sociálním zařízením 
v části 1. PP, v 1.NP je plánován byt 

správce,“ vysvětluje Kozina, „stav-
ba má vlastní parkování a garážová 
stání. Dle platného územního plánu 
se stavba nachází v ploše s funkč-
ním využitím komerční občanské 
vybavenosti. V této ploše je přípust-

né umístění zařízení pro komerční 
administrativu, obchodní zařízení, 
areály velkoobchodu, stravovací 
a ubytovací zařízení a nevýrobní 
služby bez rušivých účinků na okolí 
a podobně. Není zde přípustná 

stavba rodinné-
ho domu. Stavba 
byla v územním 
a stavebním ří-
zení projedná-
na s dotčenými 
orgány a všemi 
účastníky říze-
ní včetně Města 
Velké Meziříčí 
a vedení 3. zá-
kladní školy Vel-
ké Meziříčí.“

Ve Vel ké m 
Meziříčí je po-
dle Kozinových 
slov v provozu 
několik ubyto-
vacích zařízení 
nesrovnatelně 
větších než stav-
ba na ulici Škol-
ní, a to i téměř 
v centru města. 
„Nemáme infor-

mace, že by jejich provoz způso-
boval zmiňované problémy. Tento 
problém byl projednáván i v rámci 
vedeného územního a stavebního 
řízení. Ubytování v povolené uby-
tovně na ulici Školní bude hodně 
komfortní a zřejmě ne nejlevnější, 
takže nepředpokládáme, že by bylo 
vyhledáváno skupinami obyvatel, 
o kterých se zmiňujete. Nicméně 
pro úplnost uvádím, že stavebník 
zvažoval už v průběhu řízení změnu 
využití 1. PP na provozovnu služeb 
(kosmetika, kadeřnictví), takže je 
reálná možnost jiného využití této 
stavby v rámci změny stavby před 
dokončením.,“ podotkl k tomu 
ing. Kozina. Ten také upozornil, 
že pozemky, na kterých se obě 
uvedené stavby nacházejí, nikdy ve 
vlastnictví města nebyly. Původně 
je, jak řekl vedoucí odboru, vlast-
nila společnost Jelínek, následně 
Moravská kožedělná a.s. a od ní 
dále přešly na současné soukromé 
vlastníky. Město Velké Meziříčí vy-
kupovalo od soukromých vlastníků 
i pozemky pro 3. Základní školu ve 
Velkém Meziříčí včetně pozemků 
pro komunikace.           

 Iva Horká
V tomto prostoru by měla být soukromým investorem postavena ubytovna.

Foto:  Iva Horká

Ředitel Jupiter clubu Milan Dufek ukazuje vybavení kina – promítací 
přístroje na 35 mm fi lm.                                     Foto: Martina Strnadová
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V Olší chtějí prodávat
stavební pozemky

Olší nad Oslavou má pozemek, kde by mohly vzniknout až tři stavební 
parcely. Místní část Velkého Meziříčí by je chtěla prodat za cenu 220 korun 
za metr čtvereční. Velkomeziříčští radní s tím však nesouhlasí, neboť na 
pozemku chybí infrastruktura. „Nesouhlasili jsme se zveřejněním záměru 
prodeje,“ potvrzuje starosta Radovan Necid a vysvětluje, že nelze nabízet 
stavební pozemek za kupní cenu 220 Kč/m2, když ještě nikdo neví, na 
kolik vyjdou sítě. „Bezesporu infrastruktura, tedy protažení kanalizace, 
vodovodu, natažení veřejného osvětlení a dodělání cesty, by nás stálo víc,“ 
podotýká Necid. Buď tedy bude město nejprve budovat inženýrské sítě 
a náklady rozpočítá mezi jednotlivá stavební místa, stejně jako například 
na Hliništi. Nebo by si lidé mohli pozemky koupit levněji, ovšem jejich 
zasíťování udělat sami a na vlastní náklady.               Martina Strnadová

Videoklip kapely Pearlštejn
odvysílá televize

Videoklip velkomeziříčské skupiny Pearlštejn zařadila do svého vy-
sílání hudební stanice Óčko. Skladba Kolem zahrad trnových 2 pochází 
z posledního alba Příjdu hned.

Natáčelo se dva dny, další dva týdny pak trval střih ve studiu. Režie, 
kamery a střihu se ujal Miroslav Hnízdil z Měřína, který je studentem 
oboru fi lmová a televizní tvorba na Střední průmyslové škole sdělovací 
techniky v Praze.

Největší část klipu se natáčela v měřínské sokolovně, která dlouhá léta 
sloužila také jako kino. Právě omšelý interiér sokolovny přesně odpovídal 
představám kapely.

„Díky našemu měřínskému faráři, který si nejdříve vyžádal scénář 
i samotnou písničku, jsme pro pár záběrů mohli využít i kostel,“ pozna-
menal baskytarista Ladislav Kožený.

V klipu se objevují záběry padajících mrakodrapů z 11. září, což má 
samozřejmě svůj důvod.

„Znovu jsme otevřeli téma, které je pořád aktuální, a to jsou teroristické 
útoky a přírodní tragédie. Nejde o příčiny těch tragédií, ale o to, kolik 
lidských životů během těchto událostí zbytečně vyhasne. Lidé by na to 
neměli zapomínat a měli bychom si to občas připomenout,“ zdůraznil 
Ladislav Kožený.

Během jednoho měsíce zhlédlo klip na stránkách Youtube přes dva 
tisíce sedm set hudebních fanoušků.                                                   -luk-

Slovo hejtmana
Podle prosincového průzkumu podmínek života pod názvem Místo pro ži-

vot je Kraj Vysočina šestým nejlepším místem pro život ze všech krajů v Čes-
ké republice. Statistici porovnali 54 kritérií, která údajně obsáhla vše, co člo-
věk potřebuje. Za zmínku stojí, že mezi čtrnácti „porotci“ byly známé osob-
nosti, jako třeba kardiochirurg Jan Pirk, zakladatelka sítě mateřských center 
Rut Kolínská, desetibojař Tomáš Dvořák či duchovní Zbigniew Czendlik.

Lichotivý vysočinský úspěch mě pochopitelně potěšil, i když jsem si 
vědom ošidnosti obdobných průzkumů a nepřeceňuji ho. Ale přece jen 
výsledky o něčem vypovídají. Pozitivní je, že jsme se dobře umístili 
v oblastech, kde rozhoduje aktivita lidí a jejich vztah ke svým městům, 
obcím, ke svým spoluobčanům. Spolupráce s dobrovolnými organizacemi 
jako jsou hasiči, podprůměrná kriminalita, vzájemná tolerance občanů, 
ochota zaměstnávat zdravotně postižené, ale také množství dětských hřišť 
nebo bezbariérových spojů městské hromadné dopravy.

Bohužel mne nepřekvapuje, že pokulháváme ve vzdělanosti, na Vy-
sočině je méně vysokých škol, to je dáno už tím, že máme obyvatelstvo 
roztroušené v mnoha menších sídlech a mladí logicky odcházejí za 
vzděláním do velkých měst. Těm nemůžeme kvůli menší koncentraci 
populace konkurovat ani podmínkami ke kulturnímu vyžití. Statistici 
Vysočinu chválí také za čisté ovzduší, ale kupodivu hůře jsme dopadli 
v pohledu na ekologii a životní prostředí, což podle mne spíše ukazuje 
na sporný výběr některých ukazatelů.

Je jasné, že nejsme v centru dění jako mnohé metropole. Přesto jsem 
přesvědčen o tom, že se lidé na Vysočině cítí jako ve své příjemné domo-
vině. I proto mě těší především výborný výsledek v hodnocení občanské 
společnosti, neboť tady žijí lidé, kteří tu žít chtějí a mají přátelské vztahy 
mezi sebou i ke svému kraji.      Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Ukradl bundu
O svoji bundu značky Carra 

přišel 29. 1. mladík, který navštívil 
kulturní dům v Křižanově. Bundu 
černé barvy si odložil na židli. Zane-
chal v ní však peněženku s fi nanční 
hotovostí, doklady mobilní telefon 
a další věci. Způsobená škoda je 
vyčíslena na téměř 8.000 korun.

Upytlačil srnu
Další případ pytláctví řeší poli-

cisté na Velkobítešsku. V době od 
18 hodin dne 28. 1. do dopoledne 
dne 29. 1. 2012 byl střelen nezná-
mým pachatelem nejméně jeden 
kus srnčí zvěře. Odcizením zvířete 
vznikla mysliveckému sdružení 
škoda ve výši 13.700 korun

Střetl se se zvěří
Dne 29. 1. 2012 jel v 19 hodin 

jednatřicetiletý řidič s osobním 
automobilem Audi A6 po silnici 
druhé třídy ve směru od Netína 
k Zásece. Po průjezdu pravotočivé 

zatáčky mu do jeho jízdní dráhy 
z pravé strany vběhla lesní zvěř. 
Řidič nedokázal pro krátkou vzdá-
lenost před srnou zastavit a došlo ke 
střetu. Srna zůstala po srážce ležet 
mimo komunikaci. Vozidlo bylo 
poškozeno v přední části. Z posád-
ky vozidla nebyl nikdo zraněn. Na 
vozidle vznikla škoda asi 20.000 
korun. Usmrcením srny vznikla 
mysliveckého spolku škoda ve výši 
přes 14 tis. korun.

Řídil i přes zákaz
Policejní hlídka z Velkého Mezi-

říčí kontrolovala 25. 1. krátce po 6. 
hodině v Borech osobní motorové 
vozidlo. Policisté při prováděné 
kontrole zjistili, že řidič řídil fi ata, 
ačkoliv mu byl vysloven zákaz 
řízení motorových vozidel. Přečin 
maření výkonu úředního rozhod-
nutí a vykázání je s řidičem veden 
ve zkráceném přípravném řízení.

-pčr-

Hotelovou školu Světlá a Obchodní akademii Velké Meziříčí počínaje 
dnešním dnem vede Mgr. Marie Paľovová, jež po odchodu ing. Marie 
Tománkové až dosud vykonávala funkci zástupkyně statutárního orgánu 
pověřené vedením školy. Nová ředitelka je jmenována na dobu určitou, 
od 1. února 2012 do 31. ledna 2018.

Marii Paľovovou jmenovala do funkce ředitelky školy rada Kraje Vy-
sočina na základě doporučení odboru školství, mládeže a sportu a dle vý-
sledku konkurzu, který proběhl 11. ledna. Zúčastnilo se jej pět uchazečů, 
z nichž komise vybrala pro výkon ředitele školy tři vhodné – Mgr. Marii 
Paľovovou, Mgr. Stanislava Svobodu a ing. Elišku Vokounovou. Radní 
z těchto uchazečů posléze jednohlasně vybrali Marii Paľovovou.

Zřizovatel hotelové školy a obchodní akademie, jímž je Kraj Vysočina, 
nejprve vyhlásil záměr jmenovat ředitele či ředitelku pouze na dobu dvou 
let. Od 1. ledna 2012 však nabyla účinnosti novela školského zákona, 
která významně zasahuje do stanovení doby výkonu práce ředitelů škol 
a školských zařízení. „Přímo tímto zákonem je určeno, že ‚ředitele školské 
právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem 
obcí jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na období 6 let‘,“ 
vysvětluje vedoucí odboru školství, mládeže a sportu kraje Miroslav Pech 
a dodává, že konkurzní řízení i jmenování nové ředitelky radou kraje 
tedy proběhlo již v době platnosti této novely zákona a v době vyhlášení 
konkurzu, což bylo ještě v loňském roce, nebylo toto znění známé ani 
platné.                                                                           Martina Strnadová

Hotelovou školu a obchodní akademii vede Marie Paľovová

Jedenapadesátiletá Mgr. Marie 
Paľovová se narodila ve Velkém 
Meziříčí, kde také žije. Vystudovala 
zdejší gymnázium, po něm absolvo-
vala Přírodovědeckou fakultu Uni-
verzity Palackého v Olomouci, obor 
učitelství matematika – fyzika. 
Její profesní dráha učitelky začala 
v roce 1985 na elektrotechnickém 
učilišti ve Velkém Meziříčí. Poté 
následovala další kantorská praxe 
na místním gymnáziu, na základ-
ní škole v Měříně, a posléze na 
Hotelové škole Světlá a Obchodní 
akademii ve Velkém Meziř íčí. 
Tam působila pět let nejprve jako 
učitelka, od roku 1998 až do svého 
jmenování byla zástupkyní statu-
tárního orgánu, od 1. 7. 2011 byla 
pověřená vedením školy. Rada 
Kraje Vysočina ji pak k prvnímu 
únoru letošního roku jmenovala do 
funkce ředitelky školy. Absolvovala 
mimo jiné také profesní speciali-

zované kurzy, studium pro ředitele 
škol a školských zařízení, který 
ukončila v roce 2007, a studium pro 
koordinátory školních vzdělávacích 
programů skončila o rok později.

Marie Paľovová je vdaná, v letech 
1989 až 1991 pobývala na mateřské 
dovolené, má sedmadvacetiletého 
syna a dvaadvacetiletou dceru.

Chceme přeměnit 
Světlou na školu
evropského typu,
říká Paľovová

Základním cílem pro nejbližší 
období, v kontextu demografic-
kých trendů, je podle sdělení nové 
ředitelky hotelové školy zabezpečit 
chod a rozvoj školy při zachování 
kvalitativních hledisek výchovně 
vzdělávacího procesu. „Naším 
cílem je dále zlepšovat podmín-

ky teoretické-
ho vzdělávání 
a  o d b o r n é 
přípravy žáků 
v rámci prak-
t i ck é  v ý uk y, 
které vedou ke 
zvýšení osobní 
zodpovědnos-
ti jednotlivce, 
podporující 
práci v t ýmu 
a  p roh lu b u -
jící úspěšnost 
absolventů na 
t rhu práce ,“ 
vyjmenovala 
Paľovová. Ta 
p ova ž uje  z a 
velmi žádoucí 
rozšiřovat na-
bídku zahra-
ničních praxí, 
stáží i poma-
turitních stu-
dií v zahrani-
čí ve Francii 
a  N ěm e c k u 
s možností lu-
krativních za-
městnání. Ve-
dle zavedených 
odborných 
praxí v Ang-
lii, Německu, 
Itálii a Francii 
nabízí žákům 
od le tošn ího 
roku možnost 
nasbírat cenné 
zkušenosti ve 
čtyř až pětihvězdičkových hotelích 
také na jihu Evropy, ve Španělsku 
a Řecku, kde se otevírají možnosti 
i pro žáky obchodní akademie. 
Zajímavá praxe by se mohla letos 
uskutečnit i na Slovensku. Stěžejní 
je pro vedení zmíněné střední školy 
zajistit stabilitu a udržitelnost nabí-
zených studijních oborů, efektivitu 
a zkvalitnění vzdělávání a ekono-
mickou soběstačnost s přispěním 

Představujeme novou ředitelku 
zdejší hotelové školy

Nová ředitelka velkomeziříčské hotelové školy na sním-
ku před půl rokem.             Foto: archiv Marie Paľovové

Již podruhé se v kapli svatého Antonína z Padovy v Černé u Měřína, 
výjimečném díle architekta Ladislava Kuby, konal nevšední koncert. Po 
listopadovém recitálu Nadi Urbánkové a Luboše Javůrka z Bokomary, 
o němž jsme v našem týdeníku informovali, přijeli do zmíněné obce 
dva špičkoví hudebníci – fl étnista Jan Riedlbauch a kytarista Miloslav 
Klaus, kteří vystupují pod názvem Gran Duetto Concertante. Umělecké 
duo, které představuje spojení osvědčených sólových nástrojů – fl étny a 
kytary – neváhalo zařadit do svého repertoáru skladby, jež v tomto pojetí 
málokdy můžeme slyšet. Důkazem toho byla například Humoreska od 
Antonína Dvořáka, kterou aranžoval M. Klaus, či závěrečná nadmíru 
oblíbená skladba Johanna Sebastiana Bacha a Charlese Gounoda Ave 
Maria (arr. opět M. Klaus). Cembalo zde nahradila kytara a altová fl étna 
zase třeba housle. Výsledek by famózní. Jan Riedlbauch během více než 
hodinového představení měnil tři fl étny – příčnou, pikolu a altovou. Jeho 
kolega si vystačil s jednou kytarou po celou dobu.

Hudebníci koncert zahájili italským barokním preludiem Antonia 
Vivaldiho a zakončili již zmíněnou barokní skladbou německého autora 
J. S. Bacha. Mezitím zahráli díla českých skladatelů, například Josefa 

Myslivečka, Leopolda Koželuha, Zdeňka Fibicha, již zmíněného Dvo-
řáka, ale také Bedřicha Smetany (Nevinnost, Vzpomínka – z klavírního 
cyklu Balady, dojmy, upomínky). Ze zahraničních autorů to byly skladby 
Clauda Debussyho (Dívka s vlasy jako len), Maria Castelnuova-Tedesca 
a Miloslav Klaus nadchl publikum v sólovém přednesu známé skladby 
španělského mistra Francisca Tárregy.

Příští koncert by se měl podle slov pořadatelů konat v dubnu. „Tento-
krát bychom opět rádi pozvali interpreta pohybujícího se v žánru folku, 
respektive akustické hudby. Konkrétní jméno zveřejníme na konci února,“ 
sdělila našemu týdeníku za pořadatele Ilona Smejkalová, rodačka z Černé 
a v současné době tisková mluvčí a manažerka divadla Ypsilon. Ta s ve-
dením obce navíc uvažuje i o letním minifestivalu několika interpretů 
či komorních hudebních těles, kteří by mohli vystupovat jak v kapli, tak 
na přilehlém okolním prostranství nebo místním hřišti. „Pokud se nám 
podaří doladit technické podmínky (a bude-li nám přát počasí), má se 
Černá opravdu na co těšit,“ slibuje manažerka Smejkalová.

Touto cestou ještě navíc vyzývá zajímavé, třeba i poloamatérské hudeb-
níky z regionu, kteří by sami měli o koncert v kapli či na letním festivalu 
zájem, nechť se přihlásí na e-mail (smejkalova@ypsilonka.cz). „Pokud 
nás jejich hudba zaujme a bude vhodná do tohoto výjimečného prostoru, 
naší spolupráci nestojí nic v cestě,“ dodala I. Smejkalová.     Iva Horká

Flétnistovi Janu Riedlbachovi udělila francouzská vláda titul rytíře řádu 
Akademických palem za dlouhodobý přínos francouzské kultuře

Foto: Iva Horká

V Černé by krom koncertů v kapli, mohl být i minifestival

financí z evropských fondů pro-
střednictvím projektů. Kromě toho 
hodlá usilovat o postupnou přeměnu 
Světlé na školu evropského typu, se 
zřetelem na maximální otevřenost. 
„Škola by měla sloužit jak žákům, 
tak i státním a samosprávným 
institucím, podnikatelskému a ob-
čanskému sektoru, prostě široké 
veřejnosti,“ uzavřela ředitelka.

Připr.: Iva Horká

Kytarista Miloslav Klaus se představil nejen v Černé, ale před nedávnem 
také v kostele ve Velkém Meziříčí s Jaroslavem Svěceným. 

Foto:  Iva Horká
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Dobří a zlí duchové
Čtenář Bible dříve či později narazí na příběhy, v nichž vystupují různí 

duchové. Ti nejenže působí a jednají, ale dokonce někdy i mluví. Zůstali 
bychom na povrchu, pokud bychom si je představovali jen jako džiny 
uvolněné z láhve nebo éterické bytosti z pohádek.

Copak se i dnes nemluví a nepíše o tom, že někde vládne nějaký duch? 
Zkusil jsem dát spojení „vládl duch“ do internetového vyhledávače a na 
obrazovce se mi objevila řada odkazů, z nichž vybírám: „Na závodech 
vládl zdravý sportovní duch.“ „V regionu vládl duch národního obrození.“ 
„Na plese vládl duch 30. let.“ „V ulicích i médiích vládl duch okurkové 
sezony.“ Nebo „…vládl tam duch maloměsta se všemi nectnostmi z toho 
vyplývajícími.“

Současná doba tedy dobře ví a zná, co to znamená, když vládne nějaký 
duch. Možná, že ti bibličtí duchové nejsou zase o tolik jiní. Snad jen, že 
mluví… Ale vlastně i ti dnešní duchové za určitých okolností mluví také. 
Duch maloměsta šíří pomluvy, duch okurkové sezony vymýšlí kraviny 
a naopak duch fair-play dokáže pochválit soupeře, když je lepší než já 
sám. Dnešní duchové stejně jako ti bibličtí dokáží ovládnout člověka 
nebo celkovou náladu ve společnosti. Někteří z těchto duchů jsou dobří, 
jiní ne, někteří jsou čistí a jiní zkrátka nečistí. Někteří slouží dobré věci, 
jiní vše pozitivní podkopávají nebo rovnou boří. Kéž se nám daří těm 
zlým duchům bránit. To, co je dobré, čisté a nadějné, ať dovedeme vidět, 
ocenit a podporovat. Žije se mnohem lépe tam, kde vládne zdravý a dobrý 
duch.                                                                                 Pavel Janošík

Přehled bohoslužeb od 1. do 5. 2. 2012
Středa 1. 2. – mše sv.: 7.00 – o. L. Sz., 10.00 – DPS – o. Prajka, 18.00 
v Oslavici – o. Prajka, Prajka, 18.00 v Hrbov – o. Parajka
Čtvrtek 2. 2. – mše sv.: 8.00 – o. Parajka, 16.30 – o. Prajka, 18.00 – 
o. Prajka
Pátek 3. 2. – mše sv.: 8.00 – o. Prajka, 14.00–15.30 – příležitost ke svá-
tosti smíření a pokání, 16.30 – o. L. Sz., 13.00 – v domově pro seniory 
– o. Parajka
Sobota 4. 2. – mše sv.: 7.00 – o. Prajka, 8.00 – v Lavičkách – o. Parajka, 
18.00 – o. L. Sz.
Neděle 5. 2. – mše sv.: 7.30 – o. Prajka, 9.00 – o. L. Sz., 10.30 – o. L. Sz., 
18.00 – o. Parajka
Farní oznámení: Středa – v 18.00 bude náboženství pro mládež a starší 
děti. Čtvrtek – mše sv. budou v 8.00, 16.30 a 18.00, prosíme, abyste si na 
bohoslužbu donesli svíce, od 9.00 bude návštěva nemocných, večer se 
budeme modlit za nová kněžská povolání, v 18.00 bude mše sv. na tento 
úmysl. Svatoblažejské požehnání bude udělováno ve čtvrtek po večerní 
mši sv. v 18.00 a v pátek po ranní mši sv. Pátek – od 9.00 do sobotního 
rána bude adorace nejsvětější svátosti, 14.00 – 15.30 bude příležitost ke 
svátosti smíření a pokání. Sobota – v Netíně bude v 16.00 bude pouť první 
soboty (12.30 jdou pěší, 15.00 odjíždí autobus z VM, z Borů odjezd ve 
14.40), v 19.30 bude 5. příprava na manželství. Děkujeme všem, kteří 
pracovali v kostele a na faře.
Bory a okolí: čtvrtek 2. 2. – mše sv. v Horních Borech v 18.00 – o. L. Sz., 
pátek 3. 2. – adorace v 17.30 v Dolních Borech, 18.00 mše sv. – o. Parajka, 
neděle 5. 2. – mše sv. v Horních Borech v 9.45 – o. Prajka        -P. L. Sz.-
Českobratrská církev evangelická: 2. 2. – 14 hodin – náboženství pro 
děti, 5. 2. – 9 hodin bohoslužby. Husův dům, U Světlé 24, www.velke-
-mezirici.evangnet.cz                                                                          -PJ-
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění se konají každou neděli 
od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM. Více na: 
www.ac-vm.cz, Mgr. František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz.

Tříkrálová sbírka je pro letošek 
uzavřena. Mezi koledníky bylo 
vydáno 394 kasiček. Ty byly díky 
spolupráci jednotlivých městských 
i obecních úřadů rozpečetěny, se-
čteny a předány na účet tříkrálové 
sbírky.

C e l kov ý  v ý-
těžek koledníků 
tříkrálové sbírky 
roku 2012 na úze-
mí, kde Oblastní 
charita Žďár nad Sázavou působí, je 
o 124.196 Kč vyšší než v minulém 
roce. Tři králové v našich ulicích 
a městech vykoledovali 2.292.050 
korun.

Hlavní koordinátorka tříkrálové 
sbírky Michaela Mahlová, která ve 
žďárské charitě na tomto postu pů-
sobí již sedm let, si tohoto výsledku 
nesmírně váží. „Ráda bych poděko-
vala všem, kteří se zapojili do této 
sbírkové akce. Zvláštní poděkování 
patří všem králům a mým šedesáti 
pěti asistentům, bez kterých by se 
sbírka nemohla uskutečnit. Jsou to 
báječní lidé, kteří budují a rozšiřují 
tradici. Hodně záleží na nich, jakou 
tvář bude mít sbírka v jejich oblas-
tech,“ sděluje nadšeně Michaela 
Mahlová a dodává,: „v posledních 
dnech jsem hodně přemýšlela 
o tom, co je motorem sbírky. Při-
padá mi, že je to ochota pomoci, 
porozumění, komunikace, nadšení 
a spolupráce. Bez těchto vlastností 
by nebylo možné dobře kralovat. 
Pozitivní zprávou také je, že lidé 

našeho okresu rádi přijímají moud-
ré krále s jejich posláním pokoje.“

Všechny, kteří se do tříkrálové 
sbírky zapojili, srdečně zdraví 
také ředitelka Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou, Jana Zelená 

a vzkazuje: „Díky 
vám všem! Přede-
vším moc děkuji 
naší koordinátorce 
Míši Mahlové za 
perfektní zvládnutí 

letošní sbírky. Díky také všem jejím 
asistentům, vedoucím tříkrálových 
skupinek, všem koledníkům a sa-
mozřejmě také díky všem štědrým 
dárcům! Těší mě, že tato tříkrálová 
akce je čím dál více populárnější, 
že se na ni mnozí těší, a to jak ko-
ledníci, tak i ti, kteří jsou koledníky 
navštíveni. Jsem ráda, že mnohým 
přináší radost. A to je moc dobře! 
Ještě jednou díky všem!“

Oproti loňským ročníkům tříkrá-
lového koledování došlo k několika 
změnám. Mezi ty nejdůležitější 
patří například to, že narostl počet 
obcí, které se do koledování zapo-
jily. Nově se přidal Kuklík, Vlacho-
vice, Kadov, Mělkovice, Račín aj. 
Další novinkou je, že do ulic a na 
úřady se s oslíkem a velbloudem 
vydali tři králové v nových převle-
cích ušitých Květou Olšiakovou ze 
Svratky.

Rekord v letošním roce nese 
stejně jako loni kasička pana Pavla 
V., která ukrývala 24.415 Kč.

Lenka Šustrová

Tříkrálová sbírka ve žďárském okrese 
opět překvapila

Pro rybáře bylo velkou škodou 
a ztrátou, když bylo rybaření na 
vodárenské nádrži Mostiště zcela 
znemožněno. Tak byla velká plocha 
dána k dispozici různým predáto-
rům, převážně dvounohým – nechci 
zatím situaci blíže rozvádět. Jak se 
nyní snaží představitelé státní sprá-
vy města Bystřice nad Pernštejnem 
a obce Vír otevřít problematiku vo-
dárenské nádrže Vírské přehrady, 
myslím si, že i Velkomeziříčští by 
se k této aktivitě měli připojit. Ry-
báři, kde jsou takovéto vodárenské 
nádrže, by měli zvednout a zesílit 
svůj hlas. Proč by takovýchto 
velkých vodních ploch nemohlo 
být využíváno k regulovanému 
rybaření, aniž by to mělo dopad 
na kvalitu vody v nádrži k výrobě 
pitné vody? Jsem přesvědčen, že jak 
z hlediska stávající společnosti, tak 
i odborných poznatků, je naprosto 
jiná situace než v 80. letech minulé-
ho století, kdy byl stávající režim na 
nádrži zaveden. Můj úhel pohledu, 
že tato krásná příroda, a zejména 
uchvacující vodní prostředí, by 
mohly dávat uspokojení a duševní 
sílu i třeba v nějak vhodně zave-
deném a kontrolovaném rybaření. 
Později mohu uvedenou proble-
matiku z mnoha pohledů rozvést 
a zkonkretizovat.

Pod vodárenskou nádrží Mos-
tiště vznikl tak jako pod většinou 
přehrad pstruhový revír, který byl 
dobře zarybněn převážně pstruhem 
obecným. Než jsem získal první 
pstruhovou povolenku, velice jsem 
s jejími držiteli udržoval kontakt. 
Chodil jsem na „Moráň” s jedním 
starším rybářem, který mi občas 
půjčil svůj prut, s nímž jsem chytal 

oukleje. Tehdy bylo „potočáků” 
hodně, sledovali jsme je, jak pod 
námi v jezu lovili tak, že rybičky 
vyskakovaly nad hladinu a jejich 
lov pstruhy byl velice viditelný. 
Starší rybář je potom také zkoušel 
chytat a většinou byl úspěšný, byly 
to kousky mezi 30 až 40 cm. Někdy 
mně při pstruhaření nechal prut 
nahodit velký rybář a pstruhař pan 
Psohlavec, kterému přeji hodně 
klidu v rybářském nebíčku. Často 
na Tebe Oldo vzpomínám.

Až po vojně jsem začal pstruhařit 
sám, každoročně jsem si kupoval 
pstruhovou povolenku a v lovu 
jsem byl úspěšný. Později jsem 
začal i funkcionařit a přes 10 roků 
jsem byl pstruhovým hospodářem 
mateřské organizace. Bez ohledu na 
čas jsme vysazovali plůdek a elek-
trickým agregátem jsme přelovovali 
potoky a části řek – soutok Balinky 
a Oslavy, který byl chráněnou rybí 
oblastí. Musel jsem tomu věnovat na 
jaře a na podzim převážně soboty 
a neděle, ale tato práce mě bavila, 
byl jsem obklopen dobrým a spo-
lehlivým kolektivem, měli jsme 
dobré výsledky. Osvědčilo se nám, 
že na menších potocích jsme dělali 
ročka, kterého se slabším dvouroč-
kem jsme vysazovali na 4 hlavní, 
silné a na vodu bohaté potoky. Za 2 
roky jsme zde potom lovili převáž-
ně mírovou rybu a tuto jsme vysazo-
vali do pstruhového revíru. Ročně 
jsme vysazovali přes 4000 ks a na 
udici se lovilo přes 3000 ks pstru-
ha obecného. Zavedli jsme i chov 
sivena amerického a pstruha du-
hového na bývalém koupališti 
„Letná”. Po revoluci, i když mne 
práce bavila a měl jsem výsledky, 
jsem nebyl do výboru zvolen. 
Domluvila se na mne část rybářů, 
která nezvolení zajistila. Dlouho 
mne to mrzelo, ale tak jde život.

Při lovu pstruhů jsem někdy 
zavítal na řeku Jihlavu kolem obce 
Mohelno pod vyrovnávací nádrž 
Dalešické přehrady. Zde jsem si 
zavzpomínal na období před vojnou, 
jezdil jsem tam totiž s kamarády na 

čundr. A měl jsem tedy na uvedená 
místa nejen rybářské vzpomínky. 
Zavítal jsem s kamarády rybáři i na 
revír pod Vírskou přehradou. Někdy 
mne doprovázeli moji dva synové, 
tehdy malí rybáři, a manželka. 
K vírské „vyrovnávačce” se váží 
dva moje zvláštní zážitky. Tehdy 
byl rybolov většinou provozován 
na vláčenou mrtvou rybičku – 
převážně slunku. Jak jsem vláčel, 
najednou jsem držel ve vodě za 
nějakou vázku. Pocukával jsem 
s prutem a v tom mi zabral pstruh, 
který uvolnil nástrahu a jaké bylo 
moje radostné překvapení, když 
jsem vylovil potočáka kolem 35 cm. 
Úspěšným obdobím pro lov bývalo 
pozdní odpoledne, když byla odpou-
štěna voda z Vírské přehrady, ryby 
kroužkovaly a braly. Mému mlad-
šímu synovi zabral pstruh, který 
přes brzdu odvíjel silon z navijáku 
velkou silou, následně se na hladině 
udělalo kolo a pstruh se uvolnil ze 
třpytky, upadnul, byl to však velice 
silný zážitek. Na obou uvedených 
revírech byly ryby krásně vybarve-
né, zmasilé, s většinou narůžovělým 
masem. Můj domovský revír Osla-
va 6 měl však také moc pěkné ryby, 
krásné úlovky a při rybolovu jsem 
prožil hodně nádherných chvil, na 
které s odstupem času velice rád 
vzpomínám. Největšího „potočá-
ka” jsem zde ulovil o délce 50 cm 
a váze 1,10 kg. Bylo období, kdy 
se začalo lovit na rotační třpytky, 
převážně značky „Meps”, které mi 
v počátku byly nedostupné. Pomohl 
jsem si však samovýrobou, nůžka-
mi jsem z menších třpytek upravil 
rotační část, kamarádi na soustruhu 
z mosazi vysoustružili těleso třpyt-
ky, ještě kousek drátu a barevná 
kulička a třpytka byla hotova. Lov 
býval úspěšný, vzpomínám si, že 
v jednom dni, kdy ryby velice dobře 
braly, jsem chytil během chvilky 
3 krásné potočáky, které, protože 
jsem v tomto období bydlel v domě 
u mostu u Jeřábkova jezu, jsem si 
živé odnesl domů ve větším 12 l 
kýblu z plastu. Ryby měly hlavu 

V Křižanově se kreslilo
pravou mozkovou hemisférou

Ve dnech 21. a 22. ledna 2012 proběhl v prostorách křižanovské soko-
lovny kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou, na který se sjeli lidé 
každého věku z celého okolí. Tito lidé přijeli s chutí se něco naučit, něco 
zažít a možná i něco na sobě změnit. Dvoudenní kreslení se odehrávalo 
pod taktovkou zkušené, velmi přátelské a příjemné lektorky Báry, která 
všechny dokázala pochválit, motivovat a dovést k (pro některé) neuvěřitel-
ným výkonům. První den byl náročnější a méně tvořivý, protože kreslíři 
nejdříve museli objevit své nadání a vytříbit ho pomocí nejrůznějších 
cvičení. Druhý den už byl zajímavější a jeho výsledkem byl portrét, který 
si každý pyšně odvážel domů. Všechna díla byla velice zdařilá a skoro 
každý si s sebou odvážel i zvednuté sebevědomí a pocit, že něco dokázal. 
Tento kurz byl pořádán v rámci projektu …a nudit se nebudem! podpo-
řeného z programu Think Big, který je realizován Nadací O2 a Nadací 
rozvoje občanské společnosti.

Eva Hammerová, Foto: archiv občanského sdružení Vodotrysk

u dna a ocasem vířily hladinu pl-
ného kýblu vody, měly přes 35 cm.

Počet úlovků pstruha obecného 
se v následujících letech snižoval 
v důsledku menšího zarybnění. 
Zasměji se nad tím, když jeden 
rybář z Dolní Rožínky, kterého 
jsem na svém mateřském revíru 
potkal, konstatoval, že po revoluci 
s pádem komunizmu odešli i pstruzi 
obecní. V současné době mě potě-
šilo, že velký rybář Jakub Vágner 
se angažuje ve vysazování zatím 
jediné lokality pstruhem obecným, 
kam byla uvedená ryba ve značném 
počtu a slušné velikosti vysazena. 
Na revír kam já chodím asi zatím 
nedojde, ale opravdového rybáře 
potěší, když se něco s potočákem 
začíná dít.

Když manželčini rodiče na 
základě usilovného tlaku Povo-
dí Moravy, což se promítlo na 
zhoršování zdravotního stavu 
a následném úmrtí mého tchána 
ve věku 60 let, byli př inuceni 
prodat rekreační chatu v pásmu 
hygienické ochrany vodárenské 
nádrže Mostiště, snažil jsem se 
získat pro svou čtyřčlennou rodinu 
jiný rekreační objekt pro pobyt 
v přírodě, u vody. Toto se podaři-
lo, přestavěl jsem si s kamarádem 
zrušenou úpravnu vody po jejím 
zakoupení u řeky Balinky poblíž 
obcí Šeborov a Svařenov a přesta-
věl ji na rekreační dvojchatu. Zde 
jsem to měl do Křehlíkova jezu 
300 metrů a do jezu Štočkova něco 
přes 500 metrů. Tam jsem chodil 
o víkendech a v létě o dovolené 
rybařit a lovit především kapry. 

Jsem domácí rybář, kromě ně-
kolikadenní návštěvy nádrží Nové 
Mlýny a Dalešická přehrada, kde 
jsem vždy byl neúspěšný, jsem 
chodil rybařit na revíry mojí mateř-
ské rybářské organizace. Netoužím 
po trofejních úlovcích, snad jen v 
koutku rybářské duše, spokojím se 
s úlovky menšími. Mám osvědče-
no, že je třeba na zvoleném místě 
k rybolovu pravidelně, ne však ve 
velkém množství, vnadit. Ryby, 
především lovím kapra, se naučí na 
krmeném místě přijímat potravu.   

Jan Bíbr
Pokračování v dalších číslech

● 20. ledna 1292 (před 720 lety) 
se narodila Eliška Přemyslovna, 
dcera českého krále Václava II., 
manželka Jana Lucemburského, 
který se díky sňatku s ní stal 
českým králem, matka Karla IV., 
českého krále a císaře Svaté říše 
římské národa německého.

● 20. ledna 1612 (před 400 lety) 
zemřel v Praze český král a řím-
ský císař Rudolf II. Habsburský, 
sběratel uměleckých výtvorů 

a kuriozit, podporovatel vědců, 
k nimž tehdy byli počítáni i al-
chymisté. Jeho rozsáhlé sbírky 
byly v průběhu třicetileté války 
rozptýleny po celé Evropě. Praha 
už od té doby nikdy nebyla stá-
lým sídlem panovnického dvora.

● 21. ledna 1862 (před 150 lety) 
zemřela v Praze spisovatelka 
Božena Němcová, autorka známé 
Babičky a řady dalších knih.

-ripp-

Mých sedm návrhů na změnu
Díky starostovi města Velké Meziříčí ing. Radovanu Necidovi mají 

všichni občané tohoto města možnost veřejně mluvit do věcí veřejných. 
Děje se tak na pravidelných setkáních, konaných vždy první čtvrtek 
v měsíci. Zde občané vyslovují svůj návrh na změnu a starosta jim na 
něj obratem sdělí svůj názor. Je však asi pravda, že rozhodující je názor 
členů rady a zastupitelů města.

Já pro svůj zdravotní stav tuto možnost nemám, chci však také vyjádřit 
veřejně své návrhy. Chci tak učinit formou návrhů podaných prostřednic-
tvím týdeníku Velkomeziříčsko. Doufám, že mně k tomu pan starosta ve 
své vstřícnosti dá tichý souhlas, a že mně na návrhy prostřednictvím novin 
vyjádří svůj názor. Těch návrhů mohlo být víc, ale jeden jsem podal již 
loni v létě, když jsem psal v článku, týkajícím se nevhodnosti výstavby 
krytého bazénu ve městě, že by bylo mnohem užitečnější použít peníze 
na výstavbu jiných, smysluplnějších projektů, jako je např. výstavba 
čekáren, nebo alespoň přístřešků s lavičkami na zastávkách MHD (viz 
archiv). Následně mě potěšilo, když si pan starosta vzal tento můj návrh 
„za svůj“ a asi za 14 dní nám oznámil v novinách, že postupně nechá na 
všech „autobusových“ zastávkách do roku 2013 tato zařízení vybudovat. 
Název článku zněl asi: „Na zastávky již dále pršet nebude…“.

V té souvislosti navrhuji, aby čekárna „zámecké schody“ byla srubo-
vého typu i s přístřeškem a jednoduchou lavičkou pod ním. Budiž vybu-
dována z opracovaných a nalakovaných půlkulánů. Myslím, že by to bylo 
do prostor poblíž zámku stylové. Snad to ti obyčejní a všehochtiví spolu-
občané nerozeberou na otop, nebo nezničí. Někdy později „Objev poblíž 
centra města“.                                                                            František Sitta

Rybářské vzpomínky
(díl 2., pokračování z č. 1/2012)

Připomeňme si, že…
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ZÁPISY DO ŠKOL

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

se bude konat v základních školách ve městě v pátek 10. února 2012 
v době od 14 do 18 hodin.

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě ke školní docházce. K zápisu 
se dostaví děti narozené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006, popřípadě ty děti, 
které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2011. Vezměte 
s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti. Pokud uvažujete o odkladu 
školní docházky pro své dítě, sdělte to zapisujícímu učiteli.

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13:
Rodiče si mohou dotazníky k zápisu vyzvednout v budově ZŠ Komen-

ského, a to ve školní družině v přízemí od pondělí 6. 2. do čtvrtka 9. 2. 
od 14 do 16 hodin. Dotazník bude také připraven ke stažení na webových 
stránkách školy www.zssokolovska.cz v sekci dokumenty. Spádový obvod 
školy je tvořen ulicemi:

Bezděkov, Boční, Fortna, Hřbitovní, K Haltýři, K. Pánka, Komenského, 
Kostelní, Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, Náměstí, Novosady, Poří-
čí, Poštovní, Radnická, Rozkoš, Sokolovská, U Bašty, U Vody a V Podloubí.

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáhnout na webo-

vých stránkách školy www.zs-oslavickavm.cz. Spádový obvod školy je 
tvořen ulicemi:

Bezručova, Čechova, Čermákova, Demlova, Družstevní, Dubová, 
Em. Zachardové, Habrová, Jedlová, Jižní, K Novému nádraží, Kolmá, 
Krškova, Malá stránka, Markova, Mírová, Nad Kunšovcem, Nad Sv. Jo-
sefem, Nad Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Na Vyhlídce, Na Výsluní, 
Oslavická, Ostrůvek, Pionýrská, Pod Strání, Školní, Třebíčská, V Jirchá-
řích, Ve Vilách, Zahradní, Zelený kout a Zd. Vorlové.

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáhnout na 

webových stránkách školy www.3zsvm.cz v odkazu školní rok – zápis 
do 1. třídy. Spádový obvod školy je tvořen ulicemi:

Arch. Neumana, Františkov, Fr. Stránecké, Gen. Jaroše, Hliniště, 
Hornoměstská, Jana Zahradníčka, Jestřábec, Jihlavská, Karlov, K Buči, 
Ke Třem křížům, K Novému světu, K Rakůvkám, Krátká, Křenice – 
samota, Křižní, Lesní, Lipnice, Loupežník – samota, Luční, Nábřeží, 
Nad Lalůvkou, Nad Pilou, Nad Sýpkami, Na Pískách, Na Spravedlosti, 
Nesměř – samota, Nová, Nová říše, Obůrka, Podhradí, Pod Hradbami, 
Pod Kaštany, Pod Lesem, Pod Sýpkami, Polní, Průmyslová, Příční, Pří-
kopy, Skřivanova, Slepá, Sluneční, Smrková, Sportovní, Strmá, Střední, 
Tichá, U Cihelny, U Elektrárny, U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zlatého 
křížku, Uhřínovská, V Potokách, Vrchovecká, Zámecká, Zámecké schody 
a Záviškova.     Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

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

Ředitelství Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí oznamuje 
rodičům, že zápis do prvního ročníku na školní rok 2012/2013 proběhne 
dne 10. února 2012 v budově školy na ulici Poštovní 3 v době od 9 do 
12 hodin. V případě, že se nemůžete v určeném dnu dostavit, kontaktujte 
ředitelství školy a bude stanoven náhradní termín.
K zápisu si doneste rodný list dítěte, doporučení školského poradenského 
zařízení ke změně vzdělávání (popř. i další zprávy, které by měly být 
součástí osobní dokumentace), rozhodnutí o odkladu povinné školní do-
cházky (bylo-li vydáno na jiné škole). Dotazník bude vyplněn při zápisu.
Upozorňujeme rodiče žáků základních škol, kteří zvažují změnu vzdělá-
vání svých dětí (na základě doporučení školského poradenského zařízení), 
aby s předstihem tuto změnu projednali s vedením školy. 
Kontaktní údaje: tel.: 566 522 828, 605 086 068
 e-mail: info@zsspecialnivm.cz
 www.zsspecialnivm.cz
Na školní rok 2012/2013 nabízíme tyto vzdělávací programy:
– přípravný stupeň základní školy speciální
– rehabilitační vzdělávací program základní školy speciální (školní 

vzdělávací program)
– základní škola speciální (školní vzdělávací program)
– základní škola (školní vzdělávací program)
– praktická škola jednoletá
– kurz pro získání základů vzdělání poskytovaného základní školou 

speciální
Ředitelství ZŠ a Praktické školy Velké Meziříčí

V sobotu 28. 1. 2012 byly starostou města slavnostně 
přivítány do života tyto děti:

Veronika Cejpková, Josef Fic, Karolína Chytková, 
Petra Kleščová, Alex František Rolín, Sabina Stokla-
sová, Adéla Derahová, Hynek Dočkal, Tomáš Hugo, 
Samuel Karásek, Elen Konečná, Nikola Konečná, Petr 
Ladislav Král, Matěj Makáň, Šárka Mičková, Jakub 
Trojan, Filip Vaňhara, Šárka Vaverková, Dominik 
Šimek, Denisa Derahová, Valentýna Dufková, Matouš 

Jurek, Denis Lancman, Viktor Švihálek, Filip Toužín, 
Tomáš Trojan.

Město Velké Meziříčí dává nově narozeným dětem 
fi nanční dar (1.500 Kč), pamětní knížečku a maminky 
obdrží kytičku. Fotografovala Jitka Bradáčová (ateliér 
na Novosadech). Kulturní program zajistily paní uči-
telky s dětmi z MŠ Sokolovská. 

Bc. Martina Bednaříková, MěÚ
Foto: Jitka Bradáčová

Poslední
židovská rodina 

v Bíteši
Mezinárodní den památky obě-

tí holocaustu připadá na 27. ledna. 
Byl vyhlášen Valným shromáždě-
ním Organizace spojených národů 
1. listopadu 2005 na jeho 42. ple-
nárním zasedání. Tento den má 
připomínat utrpení přibližně šesti 
milionů židovských obětí během 
holocaustu za druhé světové války. 
Datum 27. ledna bylo vybráno zá-
měrně, jelikož v ten den roku 1945 
byl Rudou armádou osvobozen 
nacistický koncentrační a vyhla-
zovací tábor Auschwitz-Birkenau 
(Osvětim-Březinka).

Rodina Fuchsů patřila k nejvý-
znamnějším bítešským židovským 
rodinám, která vlastnila měšťanský 
dům čp. 86 na náměstí vedle rad-
nice (kde je dnes obuv a mateřská 
školka), zde provozovala výčep 
lihovin a rozvoz piva a dále hosti-
nec U Fuchsů. Fuchsovi byli moc 
hodní. Stará paní – Žofi e Fuchsová, 
nar. 14. 9 1868 v Hodoníně, byla 
vdovou a její tři dospělé děti se o ni 
staraly – Fuchs Karel, nar. 6. 2. 1901 
v Hodoníně–, Fuchsová Kateřina, 
nar. 26. 8. 1895, Fuchsová Rudolfa 
(Rudolfína), nar. 23. 5. 1898. Byla 
většinou nemocná, těžce pohyblivá 
a odkázana na lůžko. Nejstarší dcera 
„Trudi, Rézi“ byla téměř slepá. 
Nosila silné brýle a při chůzi byla 
nejistá, a tak z domu nevycháze-
la. Všechny tři ženy byly silnější 
postavy, nepraktické a bezbranné. 
O domácnost se starala mladší 
„Katy“. Nejmladším členem rodiny 
byl syn Karel. Starost o celou rodinu 
plně ležela pouze na bedrech Karla 
Fuchse, který vedle hostince měl 
i stáčírnu starobrněnského piva, kde 
zaměstnával usměvavého Jakuba 
Sysla. Uzavřené láhve uložené do 
dřevěných kastlů (bedniček) roz-
vážel pak Karel Fuchs do hostinců 
v Bíteši a po okolních vesnicích. 
Byl velmi pohledný, společenský 
a sportovně založený ušlechtilý 
mladý muž, krásných vlnitých vla-
sů. Jediný Žid v Bíteši, populární 
společenský občan činný zejména 
v Sokole a hasičstvu. V roce 1935 
byl sekretářem Sportovního klubu. 
Za protektorátu byla celá rodina 
Fuchsů 18. 5. 1942 odtransportová-
na z Třebíče nejprve do Terezína. Je-
jich majetek byl zkonfi skován. Dru-
hou světovou válku nepřežil žádný 
příslušník této již jediné židovské 
rodiny žijící tehdy ve Velké Bíteši. 
Všichni se stali oběťmi rasistického 
nacismu a nikdo z nich se z koncent-
račních táborů nevrátil. Karel Fuchs 
nebyl deportován hromadnými 
transporty z protektorátu, ale šel 
pravděpodobně z nějakého vězení 
v protektorátu přímo do Osvětimi, 
kde 13. 8. 1942 zahynul. Zbytek 
rodiny byl 18. 5. 1942 transportován 
z Třebíče do Terezína (transport 
Av-564). Žofie Fuchsová v ghet-
tu Terezín zahynula 24. 5. 1942, 
Rudolfina byla 26. 10. 1942 de-
portována prvním transportem 
(transport By-609) z Terezína do 
Osvětimi (Auschwitz), kde zemřela. 
Kateřina Fuchsová byla 13. 6. 1942 
deportována z Terezína transportem 
(AAi-144) do Lublinska, kde zahy-
nula (datum úmrtí je datem druhého 
transportu). Úřední prohlášení za 
mrtvé došla městskému úřadu roku 
1948, přičemž místem úmrtí určena 
Osvětim a rok 1943. Jejich jména, 
spolu s tisíci dalších českých Židů, 
jsou na památku vepsána na stěně 
pražské synagogy. 

David Dvořáček, DiS.

Vítání dětí 28. 1. 2012

I v našem městě stále přibývají 
další realitní kanceláře. Konkuren-
ce je potřebná a prospěšná. Také 
vede k tomu, abychom my, kteří 
působíme již dlouho v tomto regi-
onu nespali „na vavřínech“ a nespo-
léhali se na úspěchy minulých let. 
Takže – dobrá konkurence „ano“. 
Ale jako ve všech profesích jsou lidé 
a fi rmy zodpovědní, jsou i kance-
láře, které takto nepracují. Selhání 
jedné kanceláře vrhá stín bohužel 
i na ty ostatní. V poslední době se 
velice často setkáváme s tím, že lidé 
uvěří klamavým reklamách a nespl-
nitelnosti slibů. Vykoupíme vaši 

Podvody a triky realitních kanceláří
nemovitost! Peníze ihned za váš 
dům? Jistě jste se všichni s těmito 
letáčky setkali. Pokud si myslíte, že 
zavoláte do této kanceláře a oni vám 
přivezou hned peníze, jste bláhoví. 
Pokud si myslíte, že když podepíše 
kupní smlouvu, tak dostanete ihned 
peníze, tak jste také na velkém omy-
lu. Prostě podepíšete docela tvrdou, 
závaznou, zprostředkovatelskou 
smlouvu na dlouhou dobu, s růz-
nými sankcemi, pokutami a provizí. 
Máme kupce na váš dům! Žádný 
kupec samozřejmě není, kdo by 
také koupil nemovitost, aniž by ji 
viděl. Zde je opět připravena zpro-

středkovatelská smlouva. Někdy 
i falešný kupec, který si po podpisu 
smlouvy vše rozmyslí. A to vás 
neupozorňujeme na další podvody 
a triky, jako jsou: Máme pobočky 
po celé republice! Prodáváme 
nejvíce nemovitostí po celé re-
publice! Máme nejnižší provize! 
Pro prodávající vše zdarma! Co 
napsat závěrem: Nebojte se svými 
problémy obrátit na místní realitní 
odborníky s dostatečnou praxí 
a dobrými referencemi. Ptejte se 
svých známých, jejich doporučení 
je vždy nejlepší reklamou.

Ivana Dočkalová

Přijímací zkoušky 
nanečisto

Gymnázium Velké Mezi-
říčí, středa 1. února 2012. 
Začátek v 15 hodin v budo-
vě školy, předpokládaný ko-
nec v 17 hodin.     -GVM-

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

Zápis dětí do 1. ročníku základní 
školy pro školní rok 2012/2013

proběhne v pátek 10. února 2012 od 13 do 16 hodin v prostorách školy.
Vzdělávací program:
Základní škola speciální
– školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se středně těžkým 

mentálním postižením
– školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním 

postižením a souběžným postižením více vadami
Bližší informace, kontakty:
Základní škola a Střední škola Březejc, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 
566 521 516, mobil: 774 449 319, e-mail: skola.brezejc@seznam.cz, 
www.skoly-brezejc.cz                                                       ředitelství školy

Zápisy do 1. tříd:
ZŠ Křižanov – 2. 2. 2012 od 13 do 17 hodin v budově školy
ZŠ Oslavice – 6. 2. 2012 od 15 do 17 hodin v základní škole
  den otevřených dveří 2. 2. 2012 od 7.40 do 15 hodin
ZŠ Měřín – 7. 2. 2012 od 13 do 16 hodin v jídelně ZŠ.
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Prodám
■ Staré cihly z bouraného objek-
tu. Různé velikosti, celé i půlky, 
cca 10 palet. Cena dohodou. Tel.: 
732 643 672.
■ Mini automatickou pračku, 
el. bojler 80 l. Vše zánovní. Cena 
dohodou. Tel.: 739 902 188.
■ Krmnou řepu. Volejte po 17. ho-
dině. Tel.: 723 566 828.
■ Dvě starší skříně, à 150 Kč. Tel.: 
777 005 231.
■ Škodu Felicii 1,9 D, r. v. 2000. 
Eko daň zaplacena. Skoro bez 
koroze. Cena 12.000 Kč. Tel.: 
733 711 509.
■ Škodu Octavia 1,9 TDi, r. v. 
1998. Dále prodám Golf Variant 
1,9 TDi, r. v. 2001. Tel.: 604 305 220.
■ 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.
■ Motor z vozu Citroën AX 1,4 D 
ve velmi dobrém stavu, úsporný, 
kompletní. Cena dohodou. Tel.: 
603 751 682.
■ Zachovalou koženkovou sedač-
ku béžové barvy + 2 křesla. Cena 
3.500 Kč. Tel.: 739 083 414.
■ Oranžovošedý kočárek zn. 
Babyactive, trojkombinace, s pří-
slušenstvím, velmi pěkný. Za sym-
bolickou cenu. Tel.: 604 422 174.
■ Lesnický naviják za jakýkoliv 
traktor. Silný, se seřiditelnou po-
jistkou proti přetížení. Nové lano 
síly 14 mm, dlouhé 50 m. Cena 
24.000 Kč. Dále prodám konzum-
ní brambory, cena 4 Kč/kg. Tel.: 
777 230 434.
■ Směs pro nosnice, 10 kg/85 Kč, 
50 kg/400 Kč. Výhodná cena. Dále 
prodáváme domácí vajíčka. Hr-
bov 9, více info na tel.: 737 477 773.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Med přímo od včelaře. Med 
květový a medovicový (lesní) – 
80 Kč/kg. Do Velkého Meziříčí 
a okolí přivezu. Tel.: 724 053 840.
■ Hoblovku s protahem i odsává-
ní. Cena dohodou. Tel.: 723 452 051.

Koupím

Z jarních výlovů koupím: 
hrouzka , okouna, hořav-
ku, mřenku. Př ijedu. Tel.: 
602 737 520.

■ Koupím historický motocykl, 
i nekompletní. Tel.: 608 773 933.
■ Koupím truhlářskou protaho-
vačku, frézu, dlabačku aj. stroje. 
Tel.: 603 165 320.
■  Te r m o  j í d l o no s ič .  Tel . : 
604 814 142.

■ 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 v Křižanově. 
Tel.: 777 571 593.
■ Koupím nebo pronajmu garáž 
nebo chatku v oblasti Martinic. Tel.: 
604 184 486.
■ Prodej RD ve Vel. Meziříčí na 
ul. Karlov; prodej RD ve Fr. Zhoř-
ci; prodej st. pozemku v Olší n. Osl.; 
pronájem obchodu ve Vel. Meziříčí. 
Reality Vysočina. Tel.: 777 636 157.
■ Prodám byt 3+1 v OV na ulici 
Bezděkov po rekonstrukci. Cena 
dohodou. Tel.: 607 517 848.
■ Prodám garáž u firmy Poex 
na Třebíčské ul ici VM. Tel.: 
728 760 991.
■ Prodám DB 3+1 na ul. Poštov-
ní. Dům zateplený, plastová okna. 
Volný od července 2012. Informace 
na tel.: 605 231 202. Prosím RK 
nevolat.
Pronájem
■ Pronajmu byt 2+1 na ul. Čecho-
va. Více na tel.: 721 590 436.
■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 689 095.
■ Pronajmu dlouhodobě cih-
lový byt 3+1 na ulici Krškova. 
K nastěhování po 20. únoru. Tel.: 
776 665 551.
■  Pronajmu by t 3+1 ,  u l ice 
Mírová VM. Dlouhodobě. Tel.: 
604 305 220.
■ Pronajmu zařízenou garsonku 
ve Velké Bíteši. Tel.: 739 212 902.
■ Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 
s garáží. Tel.: 608 713 830.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí na ulici Krškova. 2. po-
schodí, zař ízený, po částečné 
rekonstrukci. Nájem i s poplatky 
je 8.500 + dva nájmy předem. Tel.: 
775 628 222.
■ Pronajmu byt 3+1 v Měříně 
od března 2012. Tel.: 739 022 165, 
739 560 447.
Různé
■ Hlídání dětí, péče o seniory 
– nabízí zdravotní sestra. Tel.: 
603 545 137.
Daruji
■ Štěňata voříška stará 13 týdnů, 
všechno fenky středního vzrůstu, 
srst černá nebo hnědavošedá střední 
délky. Štěňata jsou čistotná, bystrá, 
milé přátelské povahy, zvyklá na 
pobyt venku. Tel.: 776 202 740.

Tel.: 603 184 919.
VÝKLAD Z KARET.

Zubní pohotovost
Sobota 4. 2. – MUDr. Dagmar Blaháková, Vratislavovo nám. 449, Nové 
Město na Mor., tel.: 566 616 904. Neděle 5. 2. – MUDr. Jan Šmídek, 
Palackého nám. 32, Nové Město na Mor., tel.: 566 542 615. Ordinační 
doba vždy 9 – 12 hodin. Před vyhledáním stomatologické pohotovosti 
je nutné telefonicky ověřit, zda nebyly služby prohozeny. Mimo uvedou 
dobu poskytuje zubní pohotovost pro dospělé i děti Úrazová nemocnice, 
Ponávka 6, Brno, pondělí – pátek 17 – 07 hodin, víkend, svátky nepřetržitě 
tel.: 545 538 421.                                            Zdroj: http://www.nnm.cz

■ BODY COMBAT
■ KICKBOX
■ SEBEOBRANA

tělocvična ZŠ Oslavická VM
info: www.bodycombat.cz

VÝPRODEJ SKLADU
SLEVASLEVA

až –50 %až –50 %

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí
pořádá:
► Tábor pro dospělé

Od 30 do 100 let, Nezdice na Šumavě, od 6. 
7. do 14. 7. 2012, ubytování v Penzionu pod 
Ždánovem, zajištěna doprava, ubytování a strava.

Podrobnější informace o táboře získáte přímo v kanceláři DDM 
nebo na tel.: 566 781 853.

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116,
přísp. org.,
zve děti a rodiče na

poradenské dny pro veřejnost
Úterý: 7. 2. , 6. 3 , 17. 4., 15 .5., 12. 6. 2012
od 8.00 do 16.00
Poradenství se týká oblasti logopedie: Co dělat, když dítě špatně 
vyslovuje. Jak obohatit slovní zásobu. Jak na to, když dítě nemluví. 
Alternativní (náhradní) zdroj komunikace. Co potřebují děti s au-
tismem. 
Školní dovednosti: Jak rozvinout grafomotoriku (budu psát). Do-
vednosti důležité pro školní docházku (budu počítat a číst).
Konzultace jsou bezplatné. V rámci poradenských dnů budou o děti 
pečovat dva logopedičtí pracovníci. Vzhledem ke zvýšenému zájmu 
ze strany rodičů je vhodné domluvit si termín. 
Kontakt: Mgr. Blanka Gaizurová, Mgr. Irena Batelková,
tel.: 724 335 923, info@specskolabites.cz, www.specskolabites.cz

Haló, haló, voláme všechny 
budoucí prvňáčky 

a jejich rodiče, kteří se chystají navštěvovat ZŠ Školní ve Velkém Me-
ziříčí, do školičky. 
Přijďte si prohlédnout naši školu, pohrát si a samozřejmě se také něco 
naučit, a to ve středu 1. února 2012 od 15.30 do 16.30 hodin. 

Na vaši návštěvu se těší třídní učitelky – Mirka Nováková 
a Jana Urbanová.

Každé úterý a čtvrtek probíhají 
v tělocvičně ZŠ Oslavická trénin-
ky BODY COMBATU (přesunuté 
cvičení z bývalé tělocvičny Charity 
a později ze Sportovního centra 
VM). Jde o jednoduchý, ale účinný 
kardiotrénink kombinující pohyby 
a postoje z některých disciplín se-
beobrany (karate, box, tai či, kick-
boxu) v rytmu dynamické hudby. 

Cvičení je vhodné téměř pro všechny věkové kategorie a fyzické kondice. 

Nově jsme také rozšířili nabídku tréninků o KICKBOX a nácvik 
SEBEOBRANY. Zde je naším cílem zafi xovat a bez váhání použít obran-
né i útočné techniky v krizových konfl iktních situacích a ubránit se tak 
útoku. Zveme všechny, kteří se chtějí pořádně vyřádit, spálit přebývající 
kila a připravit se na boj bez modřin, vyražených zubů či zlomeného nosu, 
na naše pravidelné zábavné tréninky do žluté tělocvičny!!!      
Za tým nadšenců zve David Ouda

Veškeré další podrobné informa-
ce najdete na www.bodycombat.cz. 

-pi-

▪ Výhodné půjčky na míru pro vás.
▪ Půjčky přímo od poskytovatele.
▪ Bez registru a dokládání příjmů, 

seriozně od 50.000 Kč.
Tel.: 774 735 833. Jihlava

Tel.: 777 135 833.

Hledáme 2 brig. 
(pouze muže) do potr. vý-

roby ve VM (4 hod. denně). 
Vhodné i pro důchodce.
Inf. tel.: 604 214 453.

Vyzkoušejte Body combat
v tělocvičně na Oslavické

Čepujeme Ježek 11° – 20 Kč
Svijany 11° – 21 Kč
Konrád 11° – 17 Kč. 
Srdečně vás zve nový hospodský.

po–čt 10–22 h 
pá 10–24 h 
so 16–24 h
ne 8–12 h a 16–21 h. 

Karlov 2091, VM

Nově otevřeno 2. 2. 

Kolagenárium
Body wrapping (skořicové zábaly)
Manikúra, P–shine, líčení
Hornoměstská 38 

Tel
.: 7

77 
671

 66
7

Dům zdraví spol. s r. o.
Velké Meziříčí 

nabízí k pronájmu  
kancelář o výměře 

25 m2 
a prostory pro pro-
dej drobného zboží 

o výměře 25 m2.
Cena dohodou.

Informace:
pan Babák, tel.: 566 522 442.

Inzerujte ve VelkomeziříčskuInzerujte ve Velkomeziříčsku
Kromě plošné fi remní inzerce se slevami při 
opakování a reklamy na webu nabízíme fi rmám 
a organizacím zajímavou formu inzerce –

placenéplacené
celostránkovécelostránkové
prezentace.prezentace.
Lze je využít při různých oslavách a výročí 
fi rem a organizací, při představování nového 
sortimentu a produktů, při rozšíření služeb 
či činnosti nebo při otevírání nových prostor.

Celostránkové prezentaceCelostránkové prezentace

Více informací o tomto druhu inzerce v rozsahu jedné strany Velkomeziříčska 
vám sdělíme na tel.: 566 782 009 (007), 739 100 979.
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Situace v eské republice
Krádeže vozidel jsou 

v eské republice na den-
ním po ádku. V lo ském 
roce jich bylo odcizeno p es 
12 000, tj. každých 40 minut 
jeden v z. Situace s kráde-
žemi motorových vozidel je 
v eské republice natolik 
vážná, že se jí od roku 2009 
za al zabývat Útvar pro 
odhalování organizovaného 
zlo inu služby kriminální 
policie a vyšet ování. D -
vodem pro tuto zm nu byl 
vysoký stupe  organizova-
nosti pachatel . Enormn  
se zvýšily krádeže voz  
na objednávku p esahující 
jednotlivé kraje a zem . 
Objevila se provázanost 
profesionálních skupin se 
zahrani ím. S otev ením 
schengenského prostoru 
se riziko odhalení krádeže 

nap . luxusních aut snížilo. Takže z bagatelních krádeží máme dnes p ed 
sebou organizovaný zlo in.

D ležitá je prevence
Každý majitel automobilu by se m l postarat o zabezpe ení svého vozu 

a nedávat p íležitost k jeho odcizení. Na trhu najdeme celou škálu produk-
t , kterými si majitelé mohou ochránit sv j v z. Obecn  platí, ím více 
typ  zabezpe ení, tím nižší riziko spojené s krádeží vozidla. Ideální je 
kombinace mechanického zabezpe ení pevn  spojeného s vozidlem spolu 
s elektronickým i identi  ka ním systémem. Když vedle sebe parkuje 
p t aut, tak si zlod j zaru en  vybere to, které není zabezpe ené. Každý 
krok v zabezpe ení snižuje riziko odcizení.

Doporu ujeme – CONSTRUCT

Mechanické zabezpe ení vozidel proti krádeži CONSTRUCT je eský 
výrobek, který znemož uje odcizení aut již 20 let. Masivní bezpe nostní 
systém je pevn  spojen s vozidlem pomocí bezpe nostních trhacích šrou-
b . P ekonání mechanického zabezpe ení CONSTRUCT je proto tak ka 
nemožné. Jeho demontáž je nejen náro ná na as i vybavení, ale také 
zp sobuje zna ný hluk, ímž by na sebe mohl zlod j p i krádeži upozor-
nit. U mechanických p evodovek blokuje CONSTRUCT za azený zp tný 
p evodový stupe , u automatických p evodovek polohu Parkování.

Vývojové odd lení spole nosti klade d raz na vysokou úrove  bez-
pe nosti. Zabezpe ení musí spl ovat p ísné požadavky na konstrukci, 
funk nost a celkové provedení. Odolává tepelným a chemickým vli-
v m, použitý materiál se nestává k ehkým ani po podchlazení tekutým 
dusíkem. Jeho ú innost není závislá na stavu autobaterie ani na jiných 
funkcích vozidla.

Velký d raz je kladen na zámkovou vložku, která je jednou 
z nejexponovan jších ástí v p ípad  napadení. Zámková jednotka je 
vybavena základní adou s p ti hlavními stavítky a vnit ní stavítkovou 
adou a dále dopl kovými bo ními stavítky. Propracovanou konstrukci 

není možné p ekonat pomocí známých destruktivních metod (nap . vy-
tržením jádra vložky), stejn  tak jako pomocí metod nedestruktivních 
(nap . metoda Bump-key). Zámková vložka spl uje podmínky norem 

SN EN 1303 a SN EN 1627 a vyhovuje nejvyšší t íd  bezpe nosti 
evropských norem.

Vzhledem k vysoké kvalit  zabezpe ení CONSTRUCT nabízí výrob-
ce prodlouženou záru ní lh tu. V p ípad  dodržení podmínek ro ních 
kontrol, které jsou potvrzeny v záru ní a servisní knížce, se záru ní doba 
prodlužuje až na 5 let od data montáže do vozidla.

Mechanické zabezpe ení CONSTRUCT získalo za dobu své existen-
ce adu významných ocen ní. Jeho kvalitu zohled ují také pojiš ovny 
a leasingové spole nosti, které poskytují p i jeho instalaci do vozidla 
slevy na pojistném.

Krom  klasického zámku adicí páky CONSTRUCT nabízí výrobce 
i dva další produkty, poloautomatické elektromechanické zabezpe ení 
SAFETRONIC a mechanický systém blokace innosti p evodovky spolu 
se zámkem kapoty s názvem CONSTRUCT 3 SYSTEM.

CONSTRUCT v datech a íslech
Je to již neuv itel-

ných 20 let, co se stala 
eská zna ka CON-

STRUCT synonymem 
pro mechanické zabez-
pe ení vozidel proti 
krádeži. Stejn  jako 
„lux“ je vysava em 
a „xerox“ kopírkou, mít 
„construct“ znamená 
mít dob e zabezpe ené vozidlo.

Skupina CONSTRUCT prošla za dobu své existence adou zm n. 
Zpo átku výroba produkovala p ibližn  100 ks m sí n , sou asná kapa-
cita výrobního závodu p esahuje 10 000 ks mechanického zabezpe ení 
CONSTRUCT. Na úsp chu zna ky CONSTRUCT se dnes podílí více 
jak 130 zam stnanc .

Spole nost se z d vodu r stu dvakrát st hovala do v tších prostor, 
naposledy v roce 1998 do areálu Františkov ve Velkém Mezi í í. Ve stej-
ném roce otev ela novou pobo ku v Praze, kam se postupem asu p est -
hovalo vedení obchodu a marketing. O rok pozd ji byla založena dce iná 
spole nost CONSTRUCT Slovakia v Bratislav . Expanze do zahrani í 
však za ala již v roce 1997. Podíl tuzemských a exportních prodej  se 
v pr b hu n kolika let razantn  zm nil. V roce 2007 p esáhl export dv  
t etiny celkové produkce a tato p evaha trvá dodnes. CONSTRUCT se 
p ednostn  zam uje na trhy východní Evropy, kde již n kolik let uplat-

uje své jedine né zkušenosti v oblasti zabezpe ení vozidel. Rok 2006 
byl po átkem expanze na mimoevropské trhy. Skupina CONSTRUCT tak 
napl uje svou vizi být jedni kou na trhu s mechanickým zabezpe ením 
vozidel proti krádeži nejen na evropském trhu.

Za 20 let existence bylo vyrobeno tém  2 000 000 kus  mechanického 
zabezpe ení CONSTRUCT. Miliontý kus byl vyroben v kv tnu 2007, 
další p lmilion spat il sv tlo sv ta o pouhé dva roky pozd ji. Tato ísla 
dokazují období ne ekan  úsp šných obchodních výsledk , kterým sku-
pina CONSTRUCT procházela v letech 2007 a 2008.

Hlavním tématem let 2009 a 2010 však bezpochyby byla globální 
ekonomická krize, jejíž následky zasáhly nejen nejd ležit jší exportní 
trhy skupiny, ale také trh tuzemský. Náhlý prudký pokles prodej  vozidel 
a s  tím i spojený pokles prodej  produkt  CONSTRUCT o více než 60 % 
p im l vedení spole nosti k náhlým opat ením. Jedním z nevyhnutelných 
krok  bylo omezení po tu p evážn  výrobních pracovník  a posílení out-
sourcingu. Skupina CONSTRUCT se dále zam ila na zvyšování kvality 
a vývoj nových výrobk . Zintenzivnila rovn ž své aktivity sm ující 
k otev ení nových trh .

Díky silnému postavení zna ky CONSTRUCT na trhu však skupina 
p ekonala toto náro né období a za rok 2010 se m že op t chlubit nár s-
tem prodej  o 35%.

CONSTRUCT, to je již 20 let boje proti krádeži motorových vozidel
VELKOMEZI Í SKO – P ÍLOHA CONSTRUCT (placená prezentace)

V roce 2011 se CON-
STRUCT stal iniciáto-
rem spole ného projektu 
Policie R, Ministerstva 
vnitra R a oborových 
organizací zam eného 
na zvýšení prevence 
krádeží motorových 
vozidel v eské repub-
lice, na kterém se podílí 
také spole nost CON-
STRUCT. Cílem pro-
jektu Rok zabezpe ení 
vozidel je upozorn ní na 
rizika odcizení vozidel 
a seznámení motorist  
s možnostmi a zp soby 
zabezpe ení vozidel pro-
ti krádežím. Celá akce je 
podpo ena informa ní 
brožurou a obsáhlými 
webovými stránkami
www.rokzabezpecenivozidel.cz.

S partnery projektu se 
m žete setkat na oboro-
vých výstavách a dal-
ších akcích po ádaných 
ve spolupráci s Policií 

R a m stskými poli-
ciemi.

Produkty CONSTRUCT
Mechanické zabezpe ení vozidel proti krádeži CONSTRUCT není 

t eba podrobn  p edstavovat. Jde o zámek adicí páky, který blokuje 
za azený zp tný p evodový stupe  ( i polohu Parkování) již 20 let. Je 
vyroben z vysoce kvalitních a odolných materiál  a využívá originální 
technické ešení.

Majitelé vozidel vy-
bavených mechanic-
kým zabezpe ením 
(MZ) však nejsou d -
slední a toto za ízení 
nezamykají pokaždé, 
když odejdou z vozu. 
Zabezpe ení se pak 
stává neú inným. 
P ro t o  spole nos t 
CONSTRUCT, vý-
robce mechanického 
zabezpe ení vozidel 
proti krádeži, vyvinu-
la nový typ zabezpe-
ení, které je poloau-

tomatické a zamyká 
adicí páku bez obsluhy. SAFETRONIC je elektro-mechanické zabezpe-
ení vozidel proti krádeži, které se odemyká pomocí bezkontaktního ipu 

a zamyká se automaticky pouze za azením zpáte ky a vytažením klí ku ze 
zapalování. V interiéru není za ízení vid t, umíst ní bezkontaktní te ky 
zná pouze majitel vozidla. Už se vám tedy nem že stát, že opustíte auto 
bez toho, aby bylo uvedeno v innost MZ CONSTRUCT.

Novinkou z produktové ady CONSTRUCT je pak mechanické zabez-
pe ení CONSTRUCT 3 SYSTEM, které p edstavuje zcela revolu ní 
ešení blokující innost p evodovky s možností kombinace se zámkem 

kapoty. CONSTRUCT 3 SYSTEM je vybaven patentovanou zámkovou 
technologií, která využívá originální technické ešení. Bloka ní zaráž-
ka zámku p evodovky znemož uje pohyb úhlové páky, a tím vy azení 
zp tného chodu vozidla. Sou asn  zajíždí bloka ní zarážka zámku ka-
poty do oka, které je umíst no na kapot , a znemož uje tak její otev ení. 
V sou asnosti roste po et krádeží za ízení pod kapotou, zejména drahých 
xenonových sv tel, emuž tento bezpe nostní systém dokáže zabránit.

Text a foto: CONSTRUCT CZECH a.s.

Vzorovou prezentaci sestavila ing. Ivana Horká. Máte-li 
o tuto formu celostránkové placené propagace vaší or-
ganizace zájem, zavolejte na tel. íslo 732 203 787 nebo 
739 100 979.                                                         -ivh-

Více informací najdete na www.construct.cz.

Obchodní editel  rmy Michael Picka ukazuje certi  kát k prvnímu zámku 
Construct, který byl vyroben pro eský v z Škoda Favorit p ed dvaceti 
lety.                                              Foto: archiv týdeníku Velkomezi í sko

Firma Construct zam stnává v sou asné dob  
na 130 zam stnanc . Snímek pochází z výrobní 
haly ve Velkém Mezi í í. 

Foto: archiv týdeníku Velkomezi í sko
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Poděkování

Vzpomínky

Vlastivědná a genealogická společnost, o. s. při Jupiter clubu

Přehled přednášek – únor 2012
pravidelně v úterý ve 14.30 hodin, vestibul kina JC

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
 7. 2. přednáška Na kole do Burgundska 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

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

KINO JUPITER – ÚNOR 2012

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 
pod vedením Hanky Cejpkové pořádá

Podmínky kurzu:
– kurzovné 2.200 Kč (obsahuje 16 lekcí, 

lekce – dvě vyučovací hodiny)
– zahájení kurzu ve čtvrtek 23. února 

2012, ukončení kurzu 14. června 2012, 
proběhne v keramické dílně v suteré-
nu Jupiter clubu

– cena kurzu zahrnuje materiál (2 balíky hrnčířské hlíny na osobu), 
výpal keramiky

– bude probíhat ve čtvrtek cca v 16 hodin, pokud bude větší počet zá-
jemců, uskuteční se 2 kurzy (první od 15 do 16.30 hodin, druhý od 
17 do 18.30 hodin).

Seznámení s různými technikami: modelování a výroba dekorativní 
a užitkové keramiky, práce na hrnčířském kruhu.
Zájemci o kurz se mohou přihlásit na tel.: 566 782 004–5, e-mail: 
program@jupiterclub.cz nebo přímo na program. oddělení Jupiter clubu. 
Uzávěrka přihlášek 20. února 2012.                                                   -hs-

Jupiter club, s. r. o., ve spolupráci s Domem dětí a mládeže 
Velké Meziříčí pořádají

aneb TÁTO, MÁMO POJĎME SI HRÁT
Neděle 4. března 2012 v 15 hodin na velkém sále JC
soutěže pro malé i velké, sladké odměny,
žonglér Milan a jeho Pirátská show, břišní tanečnice DDM, diskotéka.
Vstupné: děti 40 Kč, dospělí 50 Kč

Jen ten, kdo s Tebou žil,
ví, co ztratil.
Dne 3. 2. 2012 si připomeneme 
6. smutné výročí úmrtí pana
Františka Urbánka.

Stále vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami. 

Kytičku na hrob Ti pokládáme, 
je v ní za vše vroucí dík, 
s láskou stále vzpomínáme, 
bylo krásné s Tebou žít.
Dne 2. února 2012 uplyne 5 roků, 
co nás opustil pan 
Antonín Jan 
z Mostišť.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou 
s námi. 

Rodina

Dne 5. února 2012 uplyne 30 smut-
ných let, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan 
Karel Vokoun. 

S láskou stále vzpomínají 
manželka Marie a dcery Marie, 

Jana a Irena s rodinami.

Chtěla bych poděkovat vedoucí ÚP paní Jarmile Kozinové za profesio-
nální a lidské chování.

Děkuji L. Novotná

Na kole k jezeru Lago di Garda
 Nebaví vás cestovat autem, autobusem, vlakem či letadlem? Máte pochyb-

nosti o smyslu rychlých přesunů? 
Myslíte si, že cesta může být cíl? 
Tak sedněte před domem na kolo 
a vyražte. Kam? Třeba do Itálie!
Povídání Zdeňka Rajnoška o cestě 
na kole z domu přes Solnou komoru, 
Alpy a Dolomity k jezeru Lago di 
Garda tam a přes Brennerský prů-
smyk a údolím Innu zase zpátky se 
uskuteční 16. 2. v 17 hodin na Cha-

loupkách, pracoviště Velké Meziříčí (Ostrůvek).        Mgr. Michaela Brhlová

Trabantem napříč Afrikou – 3. 2. 2012
…protože v Africe je taky někdy sranda

Katolický dům Křižanov od 19.30 hodin
Sny – malé, velké, nesplnitelné… Kde ale je hranice nesplnitelného? 

Zkuste ji překročit a uvidíte. Tohle je vyprávění o jejím překročení. O ces-
tě, kterou prý nejde uskutečnit.

Fotografi emi a videem napěcho-
vaná přednáška z  cesty dvou ma-
lých trabantů napříč jednou velkou 
Afrikou. Bez 4×4, GPS a ABS, bez 
jistoty, že dojedeme… 

Přednáška o tom, že ne všechno 
je na černém kontinentu tak černé, 
jak to vypadá, a ne každý jeho 
obyvatel si zaslouží jen náš soucit. Přednáška, která chce ukázat Afriku, 
jak ji vidíte na vlastní oči, když se do ní ponoříte. Ukázat, jak vidí ona 
nás. Ukázat, co s vámi udělá.

20 000 kilometrů a jedenáct afrických států – Tunisko, Libye, Egypt, 
Súdán, Etiopie, Keňa, Tanzanie, Zambie, Botswana, Namibie a JAR. 
Afrika nás pohltila, sežvýkala a vyplivla. Ohromené, odrovnané, od-
hodlané se vrátit.

Unikátní fotografi e i fi lmové záběry z cesty, kterou stojí za to pod-
niknout, i když si na ní tolikrát opakujete, už nikdy víc, a když, tak ne 
trabantem.                                                 (zdroj: www.katak-krizanov.cz)

Ozdravné pobyty
Svaz diabetiků nabízí pro všechny ozdravné pobyty u moře v Itálii
Palmová riviéra – San Benedetto del Tronto, termín: 22. 6.–1. 7. 

2012 – rozšířená polopenze v ceně. Cena od 4.700 do 7.000 Kč dle typu 
apartmánu. Zálohu 1.000 Kč je nutné zaplatit do konce března, zbytek 
do konce května. Bibione, termín: 7. 9.–16. 9. 2012. Stravování vlastní. 
Cena od 3.300 do 5.800 Kč dle typu apartmánu. Zálohu 1.000 Kč je nutno 
zaplatit do konce května, zbytek ceny do konce července. 

Přihlášky a podrobnější informace:
1. Josef Savara, Nad Sv. Josefem 238. tel.: 606 375 555 nebo 566 523 605. 
2. Každý čtvrtek v klubu důchodců, Komenského 6, od 15 do 16 hodin. 
3. Turistické a informační centrum v budově městského úřadu.
Členství ve SD není podmínkou k účasti na těchto pobytech.           -js-

Informace Svazu diabetiků – poradenské dny
Svaz diabetiků nabízí měření glykémie a cholesterolu, tlaku krve 
a BMI. Každý čtvrtek vždy od 15 do 16 hodin. V klubu důchodců, 
Komenského 6. Členství ve svazu není podmínkou k účasti, pro 
všechny co chtějí znát svůj zdravotní stav.     

Srdečně vás zve výbor Svazu diabetiků Velké Meziříčí.

Léčebný pobyt
ZO SPCCH znovu organizuje ve dnech od 3. do 9. června 2012 týdenní 
pobyt v Park-Hotelu na Slovensku v Hokovcích u Dudinců za 6.790 Kč. 
V ceně je zahrnuta cesta tam i zpět autobusem z Velkého Meziříčí, šesti-
denní ubytování s plnou penzí, vstupní lékařská prohlídka, deset léčeb-
ných procedur navržených lékařem a neomezený vstup do bazénu a fi ttess 
center. Dále je v úterý a ve čtvrtek možnost využívat saunu. Po dobu 
pobytu budou v nabídce fakultativní zájezdy: např. Budapešť, Santovka, 
Podhájska, Banská Štiavnica a také ochutnávky vín v tamějším sklípku 
a jiné. Pobyt je určen pro členy i nečleny SPCCH. Přihlášky a záloha 
1.000 Kč se vybírají každé pondělí v Klubu důchodců na Komenského ulici 
do 27. února 2012.           Bohumil Doležal, předseda ZO Velké Meziříčí

 Středa 8. v 19.30 hodin
PARANORMAL ACTIVITY 3
Režie: H. Joost, A. Schulman. Horor USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 84 minut
Pátek 10. v 19.30  hodin
DŮM
V hlavní roli J. Bárdos, E. Geislerová, M. Krobot, T. Medvecká a další . 
Drama ČR, mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 100 minut
Středa 15. v 19.30 hodin
POUPATA
Tak trochu jiný vánoční příběh.
Drama ČR. V hlavní  roli V. Javorský, M. Pikus, M. Šoposká, J. Láska,  
A. Krejčíková V. Polívka, L. Veselý, D. Syslová. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 94 minut,
Středa 22. v 19.30 hodin
OCELOVÁ PĚST
Akční sci-fi  drama USA, český dabing. Mládeži přístupné.
Vstupné: 70, 72 Kč 127 m inut
Úterý 28., středa 29. v 18 hodin
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
Animovaná rodinná komedie USA, český dabing.
Vstupné: 70, 72 Kč 98 minut
Filmové novinky: Hranaři, Vendeta, Láska je láska, Star Wars: 
Epizoda I – Skrytá hrozba, Underworld: Probuzení, Černobílý svět, 
Mupeti, Jack a Jill, Válečný kůň, John Carter: Mezi dvěma světy 
bohužel neuvidíte. Jsou zpracovány digitální technologií  2D a 3 D. 
Toto zařízení není v našem kině nainstalováno a v současné době se 
o tom neuvažuje.                                                                                 -hs-

18. 2. 2012 ve 20 hodin v KD
Hraje skupina Žízeň. Bohatá tombola, masky vítány.
Během dne průvod masek obcemi Lhotky, Kúsky, D. Rad-
slavice. Sraz masek v 9 hodin v KD.

Poděkování za tříkrálovou sbírku
Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout. 

sv. Augustin
Milí občané, koledníci tříkrálové sbírky,
další, v pořadí již dvanáctá tříkrálová sbírka skončila. Díky vám, vaší 
ochotě a trpělivosti bude oblastní charita i nadále moci pomáhat tam, 
kde je jejích služeb třeba. Zhruba 1 576 asistentů, koledníčků a jejich 
pomocníků vykoledovalo při letošní tříkrálové sbírce 2.292.050 Kč. Mám 
radost, že tříkrálová tradice i nadále pokračuje, že je toto poselství šířeno 
a stále lépe přijímáno širokou veřejností. Také štědrost dárců je veliká. 
O tom svědčí i výtěžek, který je pro letošní rok o 124.196 Kč vyšší než 
v roce loňském.
Finance z letošní sbírky opět pomohou tam, kde nebudou dostačovat 
či nepůjde použít fi nanční prostředky z dotačních titulů ministerstev, 
kraje a měst. Vzhledem k nepříznivým informacím o sníženém objemu 
fi nančních prostředků pro sociální oblast, může být výtěžek tříkrálové 
sbírky i záchranou existence některých našich charitních služeb. Určitá 
část peněz bude použita také v humanitární pomoci.
Výtěžek této sbírky opět dokázal, že i přes celkově se zhoršující fi nanční 
situaci, nemyslíme pouze na sebe, ale jsme schopni poskytnout dar tam, 
kde je to potřeba.

Děkuji tedy vám všem, 
kteří jste pomohli a po-
máháte svým dobrým 
skutkem.  
Vaše dary budou použity 
na dobrou věc!

Přeji vám příjemný a požehnaný rok 2012.
Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Neděle 5. 2. 2012 
kostel sv. Jakuba 
Osová Bítýška
od 16 hodin
Mediální partner:
týdeník Velkomeziříčsko

Foto: Pavel Šimek
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 DIVADLA  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
Příběh vypráví o třicetiletém přátel-
ství mezi americkým dramatikem 
Tennessee Williamsem a italskou 
herečkou Annou Magnani. Hra 
začíná koncem čtyřicátých let mi-
nulého století, kdy se Williams bě-
hem svého pobytu v Římě konečně 
setká s herečkou, pro niž touží psát. 
Prakticky ihned najdou porozumění 
jeden pro druhého a tak v období, 
které následuje, předkládá autor 
divákům životní peripetie obou 
umělců. Jejich úspěchy i pády, jejich vztahy k přátelům i milencům, a to 
vše zarámováno do padesátých a šedesátých let 20. století. Hraje Simona 
Stašová a Oldřich Vízner.

Neděle 25. března 2012 v 19.30 hodin
Divadlo Palace
Pohleď a budeš udiven
Duchařská komedie plná jablek, indiánských tanců a půlnočního oparu je va-
rováním 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 přivádí do styku dva muže, kteří by se jinak 
nikdy nesetkali, a navždy změní jejich život. Rozdělují je dvě generace a co 
začíná jako komedie kontrastu kultur se vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku 
osamělosti, předsudků a netolerance. 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!

 PLESOVÁ SEZONA

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
Prodej vstupenek na tel.: 566 782 004, 
001 nebo na program. oddělení JC. 
Výzva k odběru rezervovaných vstu-
penek.

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí 2011-2012
14. března 2012
Sólová barokní a romantická kytara
K. Fleischlinger se specializuje na hudbu 
19. století, kterou interpretuje na kopie 
romantických kytar od zhotovitele Jana 
Tuláčka a na původní nástroje z 19. sto-
letí. Sólový program doplňuje mluveným 
slovem – zajímavostmi o kytarách a auto-
rech zlatého 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

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 vyvýšeny elevačně).
Prodej a rezervace vstupenek na tel.: 
566 782 004, 001 nebo na program. 
oddělení JC. 
Vstupenky je nutné vyzvednout do 
13. února 2012.

Sobota 18. února 
STUDENTSKÝ PLES
Jupiter club, hudba F-BOX, Kozénka band
prodej vstupenek na sekretariátu školy v budově gymnázia.

Pátek 9. března
CHARITATIVNÍ  PLES
Jupiter club, hudba Šumichrást Malbohár Brno
rezervace vstupenek v Jupiter clubu 
na program. oddělení, tel.: 566 782 004-5.                           

Házenkářský ples
11. února 2012, v hasičské zbrojnici, hraje Maraton.

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

Odpoledne
s muzikou
Ladislava Prudíka
v neděli 26. února 2012 od 15.30 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu.

Stolová úprava.
Vstupné 100 Kč.

Rezervace na tel.: 566 782 004 (005).

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 4. 
a 18. února 2012 od 15 hodin na malé scéně loutkové 
divadlo s názvem

SŮL NAD ZLATO.
Vstupné: 40 Kč,  rezer vace vstupenek na tel.: 
566 782 004-5, program. oddělení JC. Rezervované 
vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem loutkového 
divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) nejpozději do 
14.45 hodin. Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.                  -hs-

Recitály probíhají v koncertním sále Jupiter clubu, začínají 
v 19 hodin. Více na tel.: 566 782 004.

Divadelní spolek AJeTo si vás dovoluje v letošním roce pozvat na 
zbrusu novou komedii Světáci.
Kdo by neznal fi lmový hit Z. Podskalského s úžasnou hudbou E. Illína 
a V. Hály o partě tří fasádníků od Velhartic zvelebující Prahu, která 
se pro ně stává městem plným lákadel, zábavy a bujarého nočního 
života. Po nevydařeném vstupu do společnosti v baru Diplomat, 
kde způsobí požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského 
chování. Odevzdají se proto do rukou zkušeného vychovatele, 
emeritního profesora tance a společenské výchovy. Velký den ‚D‘ 
se blíží a naši již skoro ‚dokonalí‘ gentlemani znovu navštíví již 
zmíněný lepší podnik. Jsou připraveni si užít ve společnosti dam na 
úrovni. Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí na trojici podobně ‚dobře 
vyškolených‘ lehkých dam?
Doufáme, že i vy se pobavíte spolu s námi ve společnosti ‚světáků‘, 
alespoň tak dobře, jako se my bavíme již při zkouškách.

 Divadelní spolek AJeTo Počátky

Divadelní spolek 
AJeTo! Počátky
uvede 
divadelní představení 

Světáci
Sobota 3. března 
2012 v 18 hodin 
velký sál JC
Vs t u p n é :  8 0  K č 
v předprodeji, 100 Kč 
na místě.
Prodej a rezervace 
vstupenek na tel. čísle 
566 782 004 (001), 
program. oddělení JC.
Změna programu vyhrazena. TJ Efekt Křižanov srdečně zve na

11. Babský maškarní bál.
Katolický dům Křižanov, pátek 10. 2. 2012 

Sobota 11. února
PLES MOTORISTŮ
Jupiter club, hudba Zatrestband, DJ BASS.
Vstupné 180 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě.

Sobota 4. února
TRADIČNÍ
HASIČSKÝ PLES
Hudba M. E. Š. Velké Meziříčí.
Jupiter club.

Pizzerie pořádá

od 4. 2. do 2. 3. 2012.

Zatrestband 
v z n i k l  v  r o c e 
1997 v Třešti u 
Jih lav y.  Název 
vychází z motivu 
„Za Třešť Band“. 
U zrodu stál míst-
ní umělecký kovář 
Petr Píša, který se 
stal uměleckým 
vedoucím souboru, dramaturgem a organizátorem vystoupení.

Zároveň začal pořádat hudebně-taneční projekt „Tančírna“ v kabaret-
ním stylu v místním kulturním domě, který umožnil vystupování Zat-
restbandu a jejich hostů (Ilona Csáková, Dan Bárta, Laďa Kerndl a další).

Současné obsazení bigbendu je 5 trubek, 5 trombónů, 5 saxofonů, bicí, 
kytary, basy, piano a 3 zpěváci.  I s alternacemi se jedná o zhruba 27 členů.

Mezi úspěchy bigbandu patří opakovaná vystoupení v Grandhotelu 
Pupp na MFF Karlovy Vary. Významné je i doprovázení prezentace kraje 
Vysočina v Českém kulturním středisku ve Vídni v roce 2003. Kapela 
vystoupila i na mnoha dalších festivalových akcích a v mnoha jazzových 
klubech (Lucerna Music Bar, Divadlo bratří Formanů, Jazz festival Lanš-
kroun, Music Club Babylon Bratislava). Na svoje domácí vystoupení si 
bigband také často zve hosty z amatérské jazzové scény. Osobitý projev 
dirigenta Petra Píši, ke kterému patří i vizáž dobových bigbandů a cho-
reografi e, dokáže publikum roztančit i na nestárnoucí swingové šlágry.
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140 LET SDH VELKÁ BÍTEŠ

O víkendu na body nedosáhli mlad-
ší ani starší žáci. Dorost remízoval 
s lídrem krajské ligy Uherským 
Brodem.

Mladší žáci
SK Horácká Slavia Třebíč – HHK 
VM 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)
Branky a asistence HHK: 26. 
Havliš (Úlovec). Sestava HHK: 
Svoboda – Bíbr, Barák, Havliš, 
Juda M., Kroutil, Krůza, Pacal, 
Řepa, Pražák, Třeštík, Šandera, 
Karásek, Loup, Úlovec. Rozhodčí: 
Zháňal, Rampír. Vyloučení: 4:0, bez 
využití. Diváků: 80.

Starší žáci
SK Horácká Slavia Třebíč – HHK 
VM 16:1 (6:0, 4:0, 6:1)
Branky a asistence HHK: 48. Ne-
věčný (Strnad, Pacalová). Sestava 
HHK: Juda J. – Kampas F., Mar-
ková, Pacalová, Báňa D., Bezák 
D., Drápela – Strnad, Nevěčný, 
Kapusta – Šilpoch, Dundálek, 
Pavelka. Rozhodčí: Horký, Zháňal. 
Vyloučení: 0:2. Využití: 1:0. Střely 
na branku: 69:17. Diváků: 75.

Dorost
HHK VM – HC Uherský Brod 4:4 
(1:3, 3:0, 0:1)
Branky a asistence HHK: 1. Ště-
pánek, 25. Střecha (Štěpánek), 
32. Kejda (Burian L.), 34. Střecha 
(Kampas M., Kučera). Sestava 
HHK: Matoušek (Vitešník) – Sma-
žil, Střecha, Tlapák, Burian L., 
Kampas J., Tichý, Kejda, Bernat, 
Štěpánek, Sladký, Kampas M., Ku-
čera, Novotný, Vejnar. Rozhodčí: 
Ryšavý V. – Ryšavý A., Jeletz. Vy-
loučení: 3:4, navíc: Střecha (HHK) 
5+OK, Gahura (UB) 5+OK. Vyu-
žití: 1:0, v oslabení: 0:1. Diváků: 45.

Program na tento týden:
Sobota 4. 2. 2012 HHK mladší 
žáci – HC Polička, začátek utkání 
v 10.00; HHK starší žáci – HC Po-
lička, začátek utkání v 12.00 (zimní 
stadion Velké Meziříčí)
Neděle 5. 2. 2012 HC Chotěboř – 
HHK mladší žáci, začátek utkání 
v 9.00; HC Chotěboř – HHK starší 
žáci, začátek utkání v 11.00 (zimní 
stadion Chotěboř)                   -hhk-

Vítězové jednotlivých kategorií:
Mužstvo

1. hokej přípravka
2. fl orbal muži
3. fotbal starší žáci

Trenér
1. Milan Dvořák HC Velká Bíteš
2. Petra Urbánková TJ Spartak VB
3. Jan Konečný ml. hokej

Sportovec junior
1. Michal Poledna HC VB

2. Barbora Mladá TJ Spartak VB
3. Miloslav Vaculík TJ Spartak VB

Sportovec
1. Jan Pohl FC Spartak VB
2. Michal Marek TC VB
3. Daniela Jirglová synchronizova-

né plavání
Speciální cenu za celoživotní práci 
a přínos bítešskému sportu získal 
Jan Konečný.
Zdroj: Exit 162, 3× foto: Otto Hasoň

Druhým týmem jsou fl orbalisté muži.

Okrsková konference 22. okrsku 
SH ČMS Velká Bíteš

V neděli 22. 1. 2012 v hasičské 
zbrojnici sboru dobrovolných hasi-
čů ve Velké Bíteši proběhla Okrs-
ková konference okrsku č. 22 Velká 
Bíteš. Okrskovou konferenci zahájil 
svým proslovem člen odborné 
rady vnitroorganizační OSH Žďár 
nad Sázavou a starosta okrsku 
br. Ludvík Zavřel, který přivítal 
zúčastněné členy a představil pří-
tomné hosty: ředitele HZS kraje 
Vysočina územní odbor Žďár nad 
Sázavou plk. ing. Vladimíra So-
botku; velitele stanice Velká Bíteš 
ppor. Bc. Miroslava Volfa; starostu 
krajského sdružení hasičů a ná-
městka starosty OSH ČMS br. Jana 
Slámečku; nestora dobrovolného 
hasičstva v kraji Vysočina br. Karla 
Herolda; vedoucí inspektorku OSH 
ČMS Žďár nad Sázavou s. Lenku 
Neuvir tovou; vedoucí OR ZH 
a AZH br. Ladislava Fajmona; 
člena výkonného výboru a garanta 
okrsku br. Jiřího Klusáka; okrs-
kového velitele br. Petra Fouska, 
delegáty okrsku Heřmanov, Nové 
Město na Moravě, Dolní Loučky; 
za aktiv zasloužilých hasičů KSH 
Jihomoravského kraje br. Ladi-
slava Švejdu, OSH Brno-venkov 
s. Švejdovou; čestného starostu 
SDH Velká Bíteš a zasloužilého 
hasiče br. Jana Janíčka; starostku 
obce Kuřimská Nová Ves a starostu 
obce Křoví a delegáty jednotlivých 
sborů dobrovolných hasičů našeho 
okrsku. Po volbě mandátové komise 
bylo konstatováno, že je přítomno 

23 členů okrskového výboru a 39 
delegátů. Od starosty br. Zavřela 
a velitele br. Fouska okrsku jsme 
vyslechli zprávu o činnosti za rok 
2011 a plán činnosti na rok 2012. 
Starosta poděkoval bývalému ve-
liteli požární stanice br. Miroslavu 
Matejovi za dlouholetou práci. Své 
zprávy přednesli okrskový strojník 
br. Miroslav Mateja a pokladník br. 
Karel Daněk. Přítomní si vyslechli 
hodnotící zprávu o činnosti okrsko-
vého výboru za rok 2011 a také byli 
delegáty jednotlivých sborů v krát-
kosti informování o činnostech dob-
rovolných hasičů v uplynulém roce. 
Velitel okrsku Petr Fousek převzal 
medaili Za příkladnou práci, která 
mu byla udělena za zabezpečování 
a plnění úkolů na úseku požární 
ochrany a věrnostní stužku za 40 let 
činnosti. Na závěr proběhla diskuze 
a malé občerstvení.
Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska – okrsek Velká Bíteš 
byl vytvořen již našimi minulými 
generacemi (pravděpodobně v roce 
1912) a slouží jako prostředník mezi 
Okresním sdružením hasičů Žďár 
nad Sázavou a jednotlivými sbory 
dobrovolných hasičů.
V rámci okrsku Velká Bíteš pracuje 
12 sborů dobrovolných hasičů: SDH 
Velká Bíteš a SDH v městské části 
Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, 
Jindřichov a Košíkov; Katov, Kři-
žínkov, Křoví, Kuřimská Nová Ves, 
Níhov a Nové Sady.

David Dvořáček, DiS. 
Foto: paní Kotačková 
(IC a KK Velká Bíteš)

Dobrovolní hasiči ve Velké Bíteši 
pracují již 140 let

Hasiči jsou lidé, kteří chodí tam, 
odkud jiní utíkají

Oslavy 140. výročí založení hasič-
ského sboru chystají bítešstí hasiči 
na rok 2012. Již od roku 1872 po-
máhají členové sboru dobrovolných 
hasičů při ochraně osob, zdraví 
a majetku obyvatel města. Sbor byl 
a je nedílnou součástí občanského 
života ve Velké Bíteši, spoluvy-
tvářel historii i současnost našeho 
města. Známou a do dnešních dní 
udržovanou tradicí ve Velké Bíteši 
jsou nepochybně oslavy význam-
ných výročí, především však tzv. 
kulatých výročí založení hasič-
ského sboru. Součástí takovýchto 
oslav bývají již tradičně přehlídky 
hasičské techniky, průvody, ukázky 
různých forem cvičení s výzbrojí 
a v dnešní době rovněž ukázky 
zásahu hasičů při simulovaných 
požárech či různé závody a soutěže 
v hasičském sportu. Tyto přehlídky 
umožňují široké veřejnosti nejen 
zblízka si prohlédnout hasičskou 
techniku, ale také na vlastní oči 
spatřit, co vše tato technika v praxi 
dokáže. Lidé se tak mohou navíc 
přesvědčit, jak velké úsilí, zdatnost, 
dovednost, disciplínu a obětavost 
vynakládají hasiči při záchraně 
jejich života a majetku. Součástí 
oslav bude průvod městem a také 
ukázka staré a té nejmodernější 
techniky. Oslavám předcházely 
několikaměsíční př ípravy. Př i 
této příležitostí vydá sbor velmi 
pěknou „Knihu pamětní“, která 

mapuje důležité okamžiky historie 
sboru. Dále jsou zhotoveny pamětní 
plakety jako upomínka na výročí. 
Sbor funguje už od roku 1872, 
kdy dne 16. července Moravské c. 
k. místodržitelství v Brně výno-
sem číslo 13921 oznámilo, že „…
proti zřízení Tělocvičné hasičské 
jednoty Sokol ve Velké Bíteši dle 
stvrzených stanov žádné námitky 
nečiní…“. Za 140 let se Sbor dolože-
ně zúčastnil likvidace 222 požárů, 
živelných pohrom, technických 
zásahů a dopravních nehod ve 
městě Velká Bíteš a 697 požárů, 
živelných pohrom a technických zá-
sahů v okolí. Většinou šlo o požáry 
lesů, obytných budov a v posled-
ních letech vyjíždíme k dopravním 
nehodám. Od roku 2008 se mohou 
hasiči pochlubit jedním z nejmoder-
nějších cisternových automobilů na 
podvozku Man TGM a od roku 2011 
dopravním automobilem Renault 
Trafi c 2,5 dCi. Jednotka SDH Velká 
Bíteš sdílí jednu budovu společně 
s HZS Kraje Vysočina. Fungování 
hasičské stanice je založeno na úzké 
spolupráci dobrovolných a profesi-
onálních hasičů.
Našim posláním je naplňování 
tradic a ideálů dobrovolných hasičů 
tak, jak je již dávno v minulosti 
formulovali naši předchůdci v my-
šlence „Bližnímu ku pomoci, vlasti 
k ochraně“.
„Hasiči každý den bojují za to, 
aby naše životy, zdraví a domovy 
nepoznaly újmy a proto si zaslouží 
opravdovou úctu a obdiv.“

David Dvořáček, DiS.

Vítězem kategorie sportovec se stal Jan Pohl z FC Spartak Velká Bíteš.

Hokejisté přípravky přebírají první cenu z rukou Františka Černíka.

HOKEJ OKRESNÍ PŘEBOR

STOLNÍ TENIS
OP 1

TJ Ždár n. Sáz. E – TK Autocolor 
Oslavice A 4:14
Body Oslavice: Bazala Milan 3,5, 
Kupka Jiří 4, Borůvka Vítězslav 
3,5, Šoukal František 3
TJ Ždár nad Sázavou E 4 – TK 
Autocolor Oslavice A 14
Body: Bazala Milan 3,5, Kupka Jiří 
4, Borůvka Vítězslav 3,5, Šoukal 
František 3

OP 3
TJ Ježek Uhřínov A 6 – TK Au-
tocolor Oslavice B 12
Body Oslavice: Kupka Jiří 4, Jašek 
Petr 3,5, Trutna Jaroslav 3,5, Šoukal 
František 1
TJ Ježek Uhřínov A 6 – TK Au-
tocolor Oslavice B 12
Body: Kupka Jiří 4, Jašek Petr 
3,5, Trutna Jaroslav 3,5, Šoukal 
František 1                             -šou-

Krajský přebor 3. třídy
SK Sokol Lhotky A – TJ Vladislav 
A 4:10
Sestava Lhotky: Chylík, Musil 0,5, 
Nevrtal T. 1,5, Nevrtal Z. 2

Okresní přebor 2. třídy
SK Sokol Lhotky B – Orel Byst-
řice n. P. A 8:10
Sestava Lhotky: Chylík 1, Nevrtal 
T. 3, Nevrtal Z. 3, Večeřa 1
SK Sokol Lhotky B – TJ Nové 
Dvory A 8:10
Sestava Lhotky: Chylík, Kupka 
V., Nevrtal T. 3,5, Nevrtal Z. 3,5, 
Večeřa 1

Okresní přebor 4. třídy
TJ Sokol Jámy A – SK Sokol 
Lhotky C 6:12
Sestava Lhotky: Chylík 3,5, Krčál 
2,5, Rössler 3,5, Vondrák 2,5
TJ Poděšín B – SK Sokol Lhotky 
C 2:16
Sestava Lhotky: Chylík 4,5, Krčál 
4,5, Marek 3,5, Vondrák 3,5   -chyl-

SK Mostiště – Tatran Hrušky 6:4 
(3:1, 3:2, 0:1)
Domácím vyšel vstup do utkání, 
když hned ze svého prvního útoku 
zaznamenali vedoucí gól. Potom si 
hráči Tatranu především díky lepší-
mu pohybu vytvořili převahu a s ní 
i řadu šancí. V jejich koncovce však 
dlouho naráželi na Uhlíře v mos-
tišťské brance. Domácí v té době 
hrozili jen z protiútoků, ale ty jim 
vycházely nad poměry. Ve čtrnácté 
minutě zadákům soupeře ujel Vojta 
Krejčí a zvýšil mostišťské vedení. 
V osmnácté minutě zakončoval 
Solař svou individuální akci v tísni 
bekhendovou střelou, a i ta propadla 
do sítě Hrušek. Z osmnácti střel, 
které hosté v první třetině vyslali na 
mostišťskou branku, se ale nakonec 
taky jedna ujala. Ve dvacáté minutě 
v přesilovce snížil Jakub Laichman.
Dvacet vteřin po přestávce se na 
brankovišti prosadil Vojta Krejčí 
a zdálo se, že domácí mají po sta-
rostech. Jenže jejich profesorská 
hra se zdlouhavou a komplikovanou 
rozehrávkou na pohyblivého sou-
peře nezabírala. V sedmadvacáté 
minutě využil parádním švihem 
druhou přesilovku hostů Marek 
Šmerda a o chvíli později pomohli 
domácí chybou v obranném pásmu 
ke kontaktnímu gólu Romanu Ho-
loubkovi. To už bylo pro mostišťské 
dostatečné varování. Zjednodušili 
přechod do útoku, v krátké chvíli 
se jim podařilo dvakrát přečíslit 
obranu soupeře a po trefách Sy-
rového a Nováka vedli ve čtyřia-
třicáté minutě zase o tři góly. Ve 
zlepšeném výkonu pokračovali i ve 
zbytku třetiny, ale Hrušky odolaly 
i v oslabení tří proti pěti.
Ve třetí třetině vládla zpočátku na 
ledě opatrnost. Domácí ohrozili 
branku soupeře až po sedmi minu-
tách a hostům to trvalo ještě o něco 
déle. Pak si ale domácí zkompliko-
vali situaci ve vlastním obranném 
pásmu, přišli o puk a Václav Lai-
chman první střelou snížil. Žádný 
závěrečný nápor Hrušek se ale 
nekonal. Celek SK Mostiště byl 
aktivnější a další komplikace už 
jeho hráči nepřipustili.
Branky SK Mostiště: Solař (Pokor-
ný, Václav Krejčí st.), Vojta Krejčí 
(Mejzlík), Solař (Pokorný), Vojta 
Krejčí (Toman), Syrový (Mejzlík), 
Novák (Pokorný, Solař). Vyloučení: 
3:3. Využití: 0:2. Střely na branku: 
32:30. Rozhodčí: Pekárek, Ma-
loušek, Rous. 60 diváků.
SK Mostiště – TJ Náměšť n. Osl. 
5:9 (1:1, 1:5, 3:3)
První třetina přinesla rychlý hokej, 
v němž hosté hlavně zpočátku 
diktovali tempo. Domácí jim čelili 
dobře organizovanou obrannou 
hrou. Úvodní náměšťský nápor 
postupně odezněl, ve čtrnácté mi-
nutě se ale hosté přece jen dostali 
do vedení. Hned vzápětí mohli 
zvýšit v přesilovce, ale domácí si 
v oslabení poradili a 24 vteřin před 
přestávkou Radek Novák střelou od 
modré čáry vyrovnal.

Ve druhé třetině domácí nejprve 
ubránili další oslabení a vzápětí 
měli sami možnost zahrát si v po-
četní výhodě. V přesilovce však 
chybovali a osamocený Tóth svůj 
nájezd úspěšně zakončil. Druhá 
část byla už od začátku hodně 
nervózní, v soubojích přibývalo ne-
potrestaných záludností a ran, což 
nakonec v polovině utkání vyústilo 
v hromadnou potyčku. Chvíli se 
nehrálo a potom utkání pokračovalo 
dlouhým mostišťským oslabením. 
Domácí v něm inkasovali jen jed-
nou a na gól dokázali brzy stejným 
způsobem odpovědět, ale s přibýva-
jícím časem zbývající hrstce hráčů 
sil ubývalo a bylo stále více jasné, 
že to v mostišťském soukolí drhne. 
Tak silné mužstvo, jako je současná 
Náměšť, to pochopitelně vycítilo 
a chytilo příležitost jaksepatří za 
pačesy. Než poslala siréna podruhé 
hráče do kabin, svítil na ukazateli 
stav 2:6, a tím bylo rozhodnuto.
Druhá přestávka mostišťskému 
týmu moc nepomohla a v jedna-
padesáté minutě to po čtvrté trefě 
Tótha bylo už 3:9. Početná skupina 
náměšťských příznivců se těšila na 
vyvolávanou desítku, ale domácí, 
kteří pokračovali už jen s devíti hrá-
či, se přece jenom vzepřeli. Dvojí 
snížení vydřel Vojta Krejčí a nebýt 
při přesilovkách v závěru vychýlené 
mostišťské střelecké mušky, mohl 
být konečný rozdíl ještě nižší.
Branky SK Mostiště: Novák (Syro-
vý), Krška (Novák, Syrový), Václav 
Krejčí st. (Toman, Václav Krejčí 
ml.), Josef Svoboda (Vojta Krejčí), 
Vojta Krejčí (Krška). Vyloučení: 
6:8, navíc Pokorný (SK Mostiště) 
5 minut + osobní trest do konce 
utkání, Pejchal (TJ Náměšť nad 
Oslavou) 10 minut osobní trest. 
Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Střely 
na branku: 25:31. Rozhodčí: Ma-
loušek, Strádal, Rous. 100 diváků.
 1. Náměšť nad Oslavou 13 12 1 0 109:35 25
 2. RH Centrum Brno 14 10 4 0 82:36 24
 3. HC Veverská Bítýška 13 9 2 2 82:34 20
 4. SK Mostiště 14 7 2 5 80:66 16
 5. HLC Bulldogs 14 6 3 5 76:60 15
 6. Spartak Velká Bíteš B 14 6 2 6 56:60 14
 7. HC Zastávka 14 5 3 6 44:63 13
 8. SK Minerva Boskovice 13 4 1 8 46:64 9
 9. TJ Šerkovice 13 3 3 7 44:75 9
10. HC Sokol Křižanov 14 4 1 9 38:72 9
11. Tatran Hrušky 14 2 2 10 52:92 6
12. HC Nedvědice 14 2 0 12 34:86 4

Další utkání SK Mostiště
SK Mostiště – RH Centrum Brno, 
pátek 3. února 2012 od 19:30 ve 
Velkém Meziříčí.                   -tom-

Atletický oddíl TJ Sokol Velké 
Meziříčí zve do svých řad ši-
kovné děti (orientačně od 6 do 
14 let), které chtějí sportovat 
a závodit.
Bližší informace na webových 
stránkách
www.atletikavelmez.cz.  -vill-
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

HOKEJ

STOLNÍ TENIS

HÁZENÁ

GRATULACE VERONICE ČAMKOVÉ

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

VOLEJBAL

Únor 2012
Pá  3. 2. 13.30–15.00
So  4. 2. 14.45–16.15
Ne  5. 2. 14.30–16.00
Út  7. 2. 15.30–17.00
So 11. 2. 14.15–15.45
Ne 12. 2. 14.00–15.30
Út 14. 2. 15.30–17.00
So 18. 2. 13.45–15.15
Ne 19. 2. 15.00–16.30
So 25. 2. 13.00–14.30
Ne 26. 2. 14.00–15.30
Út 28. 2. 15.30–17.00
St 29. 2. 10.00–11.30
Vstupné – bruslící 20 Kč, do-
provod 10 Kč

První mužstvo HHK si připsalo 
další vítězství

HHK VM – HK Kroměříž 4:2 
(1:1, 3:1, 0:0)
Branky: 15. Krčál (Burian V., 
Krča), 24. Krčál (Krča), 37. Ne-
kvasil (Šerý), 40. Krčál (Burian 
V.) – 18. Machálek (Sedlář), 23. 
Vinklárek (Motal). Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Hladík (Štourač) 
– Pokorný, Šerý, Dusík, Krejčí, 
Kudláček, Chlubna – Hlouch, Ne-
kvasil, Novák – Burian V., Krčál, 
Krča – Vlašín, Smejkal, Nedoma. 
Sestava HK Kroměříž: Vagner 
– Jakubčík, Gazda, Rod, Šerka, 
Jelínek, Bouda, Pírek, Motal, Ma-
chálek, Nedbal, Vinklárek, Murín, 
Drábek, Sedlář, Večerka, Rajnoha. 
Rozhodčí: Netopil – Kučera, Me-
lich. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 
42:48. Diváci: 237.
V sobotním utkání přivítalo A muž-
stvo HHK aktuálně pátý celek 
tabulky JM a Z. Naši hráči chtěli 
navázat na stále se lepšící hru z pře-
dešlých utkání a vlétli na soupeře, 
kterého vůbec nešetřili. Narůstající 
tlak proměnil ve vedoucí branku 
v 15. minutě Krčál. Ke konci první 
třetiny dokázali hosté vyrovnat.
Ve druhé třetině se dostali do ve-
dení hosté, kteří překonali domá-
cího brankáře Hladíka. O minutu 
později bylo vyrovnáno. A opět 
v tom měla prsty velmi dobře hrající 
druhá lajna. Branku si opět připsal 
Jirka Krčál. V další části naši hráči 
stupňovali tlak, který hosté zasta-

vili za cenu dvojnásobného faulu. 
Přesilovku začala první pětka, 
které se nedařilo prostřelit brankáře 
hostí. Po samostatné akci od modré 
vymetl růžek branky nechytatelnou 
bombou Karel Nekvasil. V závěru 
fantastické třetiny opět úřadovala 
druhá lajna. Na konci celé akce 
a po přihrávce Viktora Buriana 
proměnil Jirka Krčál.
V poslední třetině již branka přes 
šance na obou stranách nepadla, 
a tak jsme si připsali další cenné 
vítězství.
Ostatní výsledky 19. kola: Blan-
sko – Uherský Ostroh 4:5 SN, Wa-
rrior Brno – Brumov-Bylnice 5:2, 
Plumlov – Moravské Budějovice 
4:9, Velká Bíteš – Uherský Brod 3:4, 
Uničov – Boskovice 5:4.

Program na tento týden:
Čtvrtek 2. 2. 2012 HC Uničov – 
HHK Velké Meziříčí, začátek utká-
ní v 18.00 (zimní stadion Uničov)
Neděle 5. 2. 2012 SK Minerva 
Boskovice – HHK Velké Meziří-
čí, začátek utkání v 17.00 (zimní 
stadion Boskovice)                -hhk-

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

 1. HC Moravské Budějovice 19 16 0 3 0 145:56 51
 2. Hokej Uherský Ostroh 19 11 4 0 4 68:43 41
 3. HC Brumov-Bylnice 18 12 1 0 5 70:60 38
 4. SK Minerva Boskovice 18 9 1 0 8 67:63 29
 5. HK Kroměříž 18 7 2 2 7 73:73 27
 6. HCM Warrior Brno 18 8 1 1 8 64:70 27
 7. Dynamiters Blansko 18 8 0 3 7 62:70 27
 8. HC Grewis Plumlov 18 6 1 3 8 69:89 23
 9. HC Uherský Brod 18 7 1 0 10 61:71 23
10. HHK Velké Meziříčí 18 2 4 2 10 66:95 16
11. HC Uničov 18 5 0 0 13 56:75 15
12. HC Sp. Velká Bíteš 18 3 0 1 14 47:83 10

7. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy

Agromotor VM – HC Lukáš 8:5
Sobotka 2, Sýkora, Zachoval, Bíbr, 
Babák, Fischer, Peterka – Molák 2, 
Chládek, Přidal, Matoušek
SK Afcon Kunšovec VM – SK 
Netín 1:1
Klouda – Plhák T.
HC Lukáš – Sanborn VM 3:4
Čejka, Malát, Matoušek – Bednář, 
Hanus, Řehoř, Sysel
1. Agromotor VM 6 5 1 0 41:19 11
2. HC Bory 6 4 2 0 38:25 10
3. SK Omega VB 6 3 1 2 26:16 7
4. Sanborn VM 7 3 1 3 29:27 7
5. SK Netín 7 3 1 3 24:27 7
6. Technické služby VM 6 2 0 4 27:35 4
7. HC Lukáš 7 1 1 5 30:41 3
8. SK Afcon Kunšovec VM 7 1 1 5 22:47 3

O postup do extraligy
Auto Dobrovolný VM – Farma 
Měřín 5:2
Krejčí 2, Vondráček Jiří 2, Dobro-
volný – Kašpar 2
HC Tasov – Horní Heřmanice 1:5
Mladý – Kutílek 4, Dvořák
River VM – SK Vídeň 1:2
Rous – Janák, Pospíšil
Farma Měřín – SPL Radostín 
n. O. 4:1

Štoček 2, Půža, Oulehla – Vítek
SPL Radostín n. O. – HC Tasov 
3:2
Láznička, Fňukal, Hubený – Sláma, 
Páral
HC Benetice – Auto Dobrovolný 
VM 3:5
Houzar 2, Krejčí – Šefčík 2, Říha 
2, Uchytil
1. HC Benetice 7 5 1 1 40:21 11
2. Auto Dobrovolný VM 7 4 2 1 41:29 10
3. Horní Heřmanice 7 3 1 3 43:31 7
4. SK Vídeň 7 3 1 3 29:26 7
5. SPL Radostín n. O. 7 3 1 3 20:31 7
6. Farma Měřín 7 3 0 4 22:27 6
7. HC Tasov 7 2 0 5 17:25 4
8. River VM 7 2 0 5 17:40 4

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

SK Stránecká Zhoř – NHÚ Ba-
linka VM 2:5
Bartušek 2 – Vacula 3, Novotný 2
HC Pikárec – HCF Dráhy VM 5:1
Chrást 2, Kupský, Šumichrást, 
Vařejka – Pavlas
 7. NHÚ Balinka VM 5 4 0 1 26:14 8
 8. SK Lavičky 5 4 0 1 26:21 8
 9. SK Stránecká Zhoř 6 3 0 3 24:23 6
10. HC Pikárec 6 2 0 4 23:28 4
11. HCF Dráhy VM 6 1 0 5 20:33 2

-vid-

Milá Veroniko,
dovol, abychom ti ze srdce po-
gratulovali k tvému velkému 
úspěchu na zimních olympij-
ských hrách mládeže. Stříbrná 
medaile ze skikrosu, kterou jsi 
získala, je nejenom obrovským 
sportovním a osobním úspěchem, 
ale i příslibem do dalších let.
Málokdo si dokáže představit, 
kolik úsil í , času a obětování 
je nutné vydat pro dosažení 
takového úspěchu. Díky patř í 
samozřejmě nejenom tobě, ale i ce-
lému realizačnímu týmu, který ti 
ve sportovní činnosti pomáhá.

Vedoucí celek si v Meziříčí 
na dno svých sil sahat nemusel

V předposledním kole základní části 
přijel do Meziříčí vedoucí celek sou-
těže. Po výsledkové i herní mizérii se 
nedalo čekat, že právě v souboji s ve-
doucím celkem dojde k překvapení, 
zvláště když junioři ze Zlína ještě 
zdaleka nemají první příčku jistou.
Sp. VM – VSC Zlín 0:3 (–9, –15, –17)
Dopolední zápas začal podle oče-
kávaného scénáře a již v polovině 
prvního setu bylo o vítězi prakticky 
rozhodnuto. Stav 5:16 a zvláště prů-
běh souboje byly bohužel až příliš 
jednoznačné. Do druhého setu však 
překvapivě vstoupili mnohem lépe 
naši hráči a až do stavu 12:7 drželi 
svého soupeře na uzdě. To však byla 
jejich labutí píseň. Do konce setu pak 
již získali pouhé tři body. Důsledek? 
Další ztráta sebedůvěry, křeč a herní 
nepohoda. Soupeř poslední set do-
hrál v procházkovém tempu a na naší 
straně palubovky nebyl nikdo, kdo 
by jej o tento klid dokázal připravit.
Sp. VM – VSC Zlín 0:3 (–19, 
–17, –12)
Herně lepší byl z pohledu Petra Judy 
odpolední zápas. Soupeř sice od 

počátku opět vedl, naši hráči však 
předvedli několik akcí, které měly 
parametry nejvyšší soutěže. V závě-
ru setu dokonce přinutili hostujícího 
trenéra vybrat oba oddychové časy, 
což byla v sobotu opravdu rarita. 
Celkově je však nutno přiznat, že 
náš celek na soupeře neměl a pokud 
ten přepnul na vyšší obrátky, držel 
otěže zápasu pevně v rukou. Zcela 
zaslouženě proto zvítězil hladce i ve 
druhém klání.
Za týden čeká naše hráče v posled-
ním kole základní části cesta do 
Hradce Králové a bohužel už nyní je 
jasné, že ani případná dvě vítězství je 
nezachrání před posledním místem. 
Přesto by úspěch v těchto zápasech 
byl velkým, především psychologic-
kým vkladem před boji o záchranu.
Sestava VM: Slavík, Zmrhal, Žák, 
Bláha, Uchytil, Licek, Pešta, Minář, 
Augusta, Sláma, Štěpanovský.  -kon-

Zbývající výsledek:
Brno – České Budějovice 3:0, 3:0
Ostrava – Hradec Králové 3:2, 3:0

Tabulka EX–JRI, sk. B
po devíti kolech:

1. VSC Zlín 18 15 3 50:14 33
2. VK České Budějovice 18 13 5 41:21 31
3. Volejbal Brno 18 11 7 39:25 29
4. DHL Ostrava 18 9 9 34:34 27
5. Slavia Hradec Králové 18 4 14 23:49 22
6. TJ Sp. Velké Meziříčí 18 2 16 8:52 20

Starší žákyně 
v domácím prostředí neuspěly

V sobotu 21. ledna domácí trenéři 
z pověření Českého svazu házené 
uspořádali úvodní kolo celostátní 
soutěže žákovská liga. Velkome-
ziříčské starší žákyně porovnaly 
svoje hráčské umění v jedné ze 
čtyř základních skupin. Prvním 
soupeřem za vysněným postupem 
do dalšího kola byl B-tým Zlína. 
Soupeřky se projevily jako kom-
paktnější družstvo a neustále vedly. 
V prvním poločasu se ještě dařilo 
držet dobrou obranou soupeře dále 
od naší svatyně a zejména pro-
měňovat brankové příležitosti. Po 
změně stran však chyby v obraně 
a téměř nulová koncovka našich 
rozhodly o jasném vítězství týmu 
z města obuvi.
Druhý turnajový „pokus“ o bodový 
zisk byl konfrontací našeho herní-
ho stylu s hrou úřadujícího mistra 
SVŠ Plzeň. Prvních deset minut 
se dařilo vzdorovat nátlakovým 
akcím urostlých Západočešek (4:5). 
V další fázi i přes snahu a naše herní 
nasazení soupeř zdatně kontroloval 
průběh souboje a nakonec zvítězil 
pětigólovým rozdílem.
V pořadí třetí utkání s hráčkami 
pražských Kobylis bylo od úvodu 
hráno oboustranně férově. Sou-
peřkám, v jejichž kádru tentokráte 
chyběla vnučka našeho úřadujícího 
prezidenta, se v závěru prvního po-
ločasu podařilo získat tříbrankový 
náskok. Náš tým zvýšeným úsilím 
a „buldočí zarputilostí“ dokázal do 
přestávky srovnat. Po změně stran 
se oba celky vystřídaly ve vedení 

a v dramatické koncovce, kdy jsme 
trestuhodně zahazovali šance, se 
nakonec oba celky podělily o body.
Naše podvečerní utkání bylo soubo-
jem dvou dosud nebodujících týmů 
o bytí či nebytí v další fázi žákovské 
ligy. Soupeřky z moravskoslezské 
oblasti měly jednoznačně fyzicky 
navrch. Po našem úvodním dvou-
brankovém vedení přišlo několik 
nedorozumění v obraně a Hlučínské 
srovnaly. Tvrdou defenzivní hrou 
a na rozdíl od našich i přesnými zá-
sahy udržovaly vedení do poločaso-
vé pauzy. Do druhého poločasu jsme 
sice vstoupili aktivně, leč mizerná 
koncovka nás neustále držela v gó-
lovém odstupu. Severomoravanky 

vycítily šanci na úspěch a přidaly na 
důrazu. I přes enormní snahu o zvrat 
nás již nepustily na dostřel, škoda…
Pro náš mladý celek tímto končí 
turnajová cesta mistrovstvím České 
republiky již mezi první dvacítkou.

Výsledky:
Sokol VM – HC Zlín B 12:18 (8:9), 
– SVŠ DHC Plzeň 14:19 (7:12), – 
Sokol Kobylisy II 14:14 (9:9), – HC 
Hlučín 11:17 (4:6)

Tabulka:
1. Plzeň 80:56 10
2. Kobylisy 68:70  7
3. Zlín B 72:71  4
4. Hlučín 65:71  2
5. Velké Meziříčí  51:68  1
Hrály: Šabacká Jarmila – Janečková 

Denisa (14), Nejedlá Michaela (10), 
Závišková Kateřina (8), Koudelová 
Eliška (7), Kopečková Kateřina (5), 
Bačová Soňa (5), Doležalová Roma-
na, Uhlířová Eva, Uchytilová Agáta 
(1), Zezulová Veronika (1). Trenéři 
Záviška, Partlová.

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 4. února 9.00–17.00
zimní pohár muži: účastníci – 
TJ Sokol Velké Meziříčí, Juliánov, 
Nové Bránice, Hostěrádky, Dolní 
Cerekev, KP Brno B
neděle 5. února 8.30–17.00
turnaj dorostenek: účastníci – 
TJ Sokol Velké Meziříčí, HC Zlín, 
HK Hodonín, SKP D-P Pardubice, 
Tatran Bohunice.   Text a foto: -záv-

Oddíl házené
Tělocvičné jednoty Sokol

Velké Meziříčí
zve do svých řad

ST VM – TJ CHS Chotěboř 8:10
Body: Pokorný Jan 3/1, Řikovský 
Aleš 2/2, Kampas Jan 1/3, Klíma 
Petr 1/3
Čtyřhra: Pokorný, Řikovský
ST VM – TJ Chmelná 10:0
Body: Řikovský Aleš 2/0, Klíma 
Petr 2/0, Kampas Jan 2/0, Pokorný 
Jan 2/0
Čtyřhra: Klíma, Řikovský; Pokor-
ný, Kampas
ST VM B – TJ Sokol Rovečné 
B 12:6
Body: Šoukal Slavomír 4/0, Skryja 
Marek 4/0, Brabec Jaroslav 2/2, 
Klíma Tomáš 1/3
Čtyřhra: Skryja, Brabec
ST VM C – SK Sázava 8:10
Body: Buk Martin 3/1, Kořínek 
Stanislav 3/1, Dvořák František 1/3, 
Zelený David 0/4
Čtyřhra: Dvořák, Kořínek
Velká Losenice – ST VM D 9:9
Body: Zelený Tomáš 3/1, Zelený 
David 2/2, Vodák Petr 1/3, Juda 
Zdeněk 1/3
Čtyřhra: Zelený Tomáš, Vodák; 
Zelený David, Juda
ST VM E – TJ Sokol Nížkov E 
10:8

Body: Juda Zdeněk 4/0, Prachař 
Václav 3/1, Caha Martin 1/3, Mi-
nařík Jakub 0/4
Čtyřhra: Juda, Prachař; Minařík, 
Caha
Veledůležité utkání sehrálo naše 
áčko v sobotu proti Chotěboři. Čtyři 
hodiny trval tento boj o druhé místo 
v tabulce. Velké štěstí se přiklonilo 
k hostům. Neproměněné „mečboly“ 
v jednotlivých dvojhrách rozhodly 
toto utkání.
Úvod nám vyšel senzačně. Po šesti 
odehraných duelech jsme vedli 
5:1. Hosté vzápětí srovnali na 6:6. 
Vyrovnáno bylo až do stavu 8:8. 
Poslední dvě dvojhry jsme však 
nezvládli, a tím byl zápas u konce, 
když jsme prohráli nejtěsněji 8:10.
Kvalita a zkušenosti soupeřů 
z vyšších soutěží se jasně pro-
jevily. V druhém utkání jsme 
nedali šanci Chmelné a zvítězili 
nejvyšším rozdílem 10:0. Béčko 
porazilo Rovečné 12:6 a stále drží 
první místo v OP 1. Céčko pod-
lehlo Sázavě také nejtěsněji 8:10. 
Déčko uhrálo remízu ve Velké 
Losenici a suverénně vévodí OP 
5. Naše poslední družstvo porazilo 
Nížkov 10:8.

-pk-

► Veronika Čamková.  
Foto: Martina Strnadová

Pro nás, členy Ski klubu Velké 
Meziříčí, jsi, Veroniko, zdrojem 
pýchy a inspirace. Jsme šťastní, 
ž e  mů žeme a le spoň  má lem 
př ispět ke tvé spor tovní čin-
nosti, a můžeš se spolehnout 
na naši  podpor u a p ř í zeň .
Do dalších lyžařských klání ti 
přejeme hodně sportovního štěstí, 
zdraví a rychlé lyže.
Za Ski klub VM ing. Jiří Novotný, 

předseda klubu Pravidelné tréninky pondělí 
až pátek 15.30–19.30 ho-
din ve sportovní hale za 

Světlou.

Dovolujeme si touto cestou 
pozvat všechny hasiče z ce-
lého okolí i jejich příznivce 
na již 33. ročník v požárním 
útoku pod názvem Dolno-
loučská zima, v kategorii žen 
i mužů. Tato soutěž proběhne 
12. února 2012 na hasičském 
hřišti v Dolních Loučkách od 
10 hodin. Na hojnou účast jak 
soutěžících, tak diváků se těší 
hasiči obce Dolní Loučky.

František Bukal


