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Založeno roku 1919

Cestopisná 
přednáška 

na Ostrůvku
Na kole k jezeru Lago di Gar-
da, čtvrtek 16. 2. od 17 hodin.
Více na straně 5

Akce na Fajťáku
* Nonstop lyžovačka

18. 2.
Výluky vleku: 21–22 hodin, 
6–8 hodin v neděli ráno
Součástí nonstop lyžo-
vačky: 
 – test lyží Sporten
 – dobroty z udírny
 – reprodukovaná hudba 

s DJ
 – jídlo a pití samozřejmostí

* Lyžařský přebor škol kraje 
Vysočina IV. ročník
pohárový závod základních, 
středních a učňovských škol 
v obřím slalomu
2. závod – středa 22. 2.

* Lyžarský přebor škol Jiho-
moravského kraje I. ročník
21. 2., obří slalom

* Snowboardové závody
25. 2.

Více na www.skivm.cz

Kurz keramiky 
v Jupiter clubu

Uzávěrka přihlášek již v pon-
dělí 20. 2.
Více o kurzu čtěte na straně 7

Vernisáž výstavy Karel May – 
Století legendy

V sobotu 25. února 2012 od 10 hodin ve výstavní síň Jupiter clubu.
Ve 14 hodin proběhne veřejné natáčení pořadu pro ČRo 2 Praha.
Výstava je pořádaná k 170. výročí narození a 100. výročí úmrtí spi-
sovatele a k 50. výročí premiéry fi lmu Poklad na Stříbrném jezeře.

Karl Friedrich May 
(* 25. února 1842, Ernstthal, † 30. března 1912, Radebeul) – německý 
spisovatel převážně dobrodružných románů. Proslul zejména svými 
příběhy o indiánském náčelníkovi Vinnetouovi a zálesáku Old Sha-
tterhandovi, známém také jako Kara ben Nemsí. Obliba jeho díla 
nastala v šedesátých letech dvacátého století, kdy podle něj bylo 
natočeno mnoho výpravných fi lmů. (zdroj: Wikipedie)
Program:
10.30 Slavnostní otevření výstavy
13.00 Beseda a autogramiáda Stanislava Fišera a Dalimila Klapky
14.00 Veřejné natáčení pořadu Českého rozhlasu 2 Radiodárek, 

věnovaného Karlu Mayovi.
Návštěvníci vernisáže se mohou osobně zúčastnit natáčení a poznat 
tak přípravu rozhlasového pořadu.
Vernisáž zpestří svým vystoupením Tereza Smejkalová a Spirituál 
kvintet.
V neděli 26. 2. na ČRo 2 Praha bude od 11 do 12 hodin vysílán 
záznam ze sobotní vernisáže z Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí 
v pořadu Radiodárek.
Radiodárek je zábavná talkshow, kterou lze charakterizovat 
mottem: „Dárek pro ty, kteří dokazují svým životem, že svět je 
dobré místo k pobytu.“ Pořad je plný splněných přání a zajíma-
vých osobností, nechybí ani návštěvy nejrůznějších míst České 
republiky, soutěže a hezké písničky. Vysílací čas Radiodárku je 
v neděli od 11 hodin. Posluchači z našeho regionu si jej mohou 
naladit např. na frekvenci VKV/FM 107,1 MHz z vysílače Jihlava 
– Strážník, na frekvenci 92,6 MHz z vysílače Brno – Hády nebo 
na frekvenci 102,3 MHz z vysílače Třebíč – jih.                  -red-

Nejkrásněji osvětlený domov před Vánoci měla Eva Hájková z Velkého 
Meziříčí. Nejlepší denní vánoční výzdobu oken, balkonů či lodžií zase 
vyrobila Marie Smejkalová, také z Velkého Meziříčí. Alespoň takový 
byl názor odborné poroty. Laická veřejnost vše posoudila jinak, neboť 
ohodnotila nejvíce hlasy, a to dvěma tisíci třemi sty padesáti, mateřskou 
školu v Olší nad Oslavou za osvětlení a šesti sty osmdesáti jedna hlasy 
Hanu Beranovou z Mostišť za denní výzdobu. „Moc si vážím všech, kteří 
se přihlásili sami, anebo byli vyzváni. Možná to do budoucna povede k to-
mu, že se všichni budou snažit, aby naše město vypadalo lépe,“ vyjádřil 
poděkování starosta Radovan Necid, který na malé scéně Jupiter clubu 
předal ve čtvrtek 9. února všem vyhodnoceným ceny. 

„Jestliže se město stará o to, aby to tady fungovalo, chodníky i silnice 
byly uklizené, chtěli jsme tedy i my ukázat, že i s málem se dá vytvořit 
něco pěkného a oslovit tím sousedy,“ přidal svůj pohled na soutěž manžel 
vítězky Evy Hájkové, který i s vnučkou přebíral cenu.

Radost z výhry tlumočila i vedoucí učitelka mateřské školy v Olší nad 
Oslavou. „My jsme se do té soutěže přihlásili sami, chtěli jsme dětem 
zpestřit předvánoční náladu. Děti měly z výhry obrovskou radost a nejen 
ony,“ sdělila Jitka Smolíková a poděkovala místní části za podporu i za 
zakoupení části osvětlení.

„V létě bude další příležitost se zviditelnit,“ připomněl starosta s tím, 
že po soutěži Vánoční město bude následovat i letní Rozkvetlé město.

Soutěž Vánoční město uspořádalo město Velké Meziříčí v rámci rea-
lizace projektu Zdravé město a místní Agendy 21. Probíhala od 20. října 
do 27. prosince 2011 ve dvou kategoriích. V té první (osvětlené domy) 
soutěžilo 18 a ve druhé (denní výzdoba) 16 účastníků. Mnozí neměli od-
vahu přihlásit se sami a byli k tomu vybídnuti pořadateli. Obě kategorie 
hodnotila jak odborná komise (10. ledna 2012), tak i laická veřejnost, která 
hlasovala prostřednictvím internetu až do 3. února 2012. Na webu města 
byly dostupné všechny snímky vyzdobených domů v soutěži.

Martina Strnadová

Nyní hodnotili vánoční výzdobu, příště rozkvetlé město

Pozvánka na
jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí,
které se uskuteční v úterý 21. února  2012 v 15 hodin v koncertním 
sále Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. Návrh kupní smlouvy na odkoupení haly – překladiště odpadů 

– od TSVM, s. r. o.
 4. Návrh na zrušení části usnesení čís. 100/9/ZM/2011 a prodej 

pozemku novému žadateli
 5. Návrh na směnu pozemků mezi městem a žadatelem – ul. 

Na Spravedlnosti, VM
 6. Návrh na doplnění usnesení ZM čís. 72/7/ZM/2011 ze dne 

13. 9. 2011 – prodej pozemků Čechovy sady, VM
 7. Návrh na změnu usnesení ZM čís. 73/7/ZM/2011 ze dne 

13. 9. 2011 – prodej pozemků Čechovy sady, VM
 8. Žádost o prodej asi 90 m2 z parc. č. 888/5 v Mostištích
 9. Žádost o prodej asi 700 m2 z parc. č. 4347/1 v Rakůvkách, k. ú. VM
10. Žádost o prodej pozemku parc. č. 2870/118 o výměře 11 m2, ul. 

Bezručova, VM
11. Návrh na prodej pozemků parc. č. 5999/223 a parc. č. 5999/224, 

celkem 2 m2, ul. Pionýrská, VM
12. Návrh na prodej pozemku parc. č. 105/2 o výměře 98 m2 v k. ú. 

Olší nad Oslavou
13. Návrh na prodej pozemku parc. č. 5801/2 o výměře 2 m2, ul. 

Třebíčská, VM
14. Nabídka na odkoupení místní komunikace parc. č. 2863/88 

o výměře 213 m2, ul. Nad Tratí, VM
15. Návrh na darování pozemků v Hliništích – pozemky od Pozem-

kového fondu ČR
16. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace na 

demolici objektu bývalého domova důchodců
17. Žádost Kraje Vysočina o odprodej pozemku města parc. č. 3731 

– 389 m2, k. ú. VM
18. Návrh na zveřejnění záměru směnu části o výměře 3 m2 z parc. 

č. 5891/2, Ke Třem Křížům, k. ú. VM
19. Rozpočtová opatření:
  I. zvýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Sokolovská VM
  II. odkoupení haly – překladiště odpadů od TSVM, s. r. o.
   na základě kupní smlouvy
  III. rekonstrukce bývalého areálu Agadosu na sídlo TSVM. s. r. o. –
   I. etapa (na základě smlouvy o dílo)
20. Obecně závazná vyhláška města VM č. 1/2012, kterou se mění 

obecně závazná vyhláška města VM č. 5/2010, o místním po-
platku za užívání veřejného prostranství

21. Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 2/2012, kterou 
se ruší obecně závazná vyhláška města VM č. 9/2010, o místním 
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiní technické 
herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu

22. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2011
23. Diskuze, interpelace
24. Závěr

Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

Zcela nový katalog firem byl 
vytvořen na webových stránkách 
města (www.mestovm.cz). Ten 
umožňuje bezplatnou prezentaci 
f irem z našeho města. Máte-li 
zájem, můžete se zaregistrovat pro-
střednictvím následujících odkazů: 
http://www.mestovm.cz/cs/katalog-
-instituci-a-fi rem
http://www.mestovm.cz/cs/katalog-
-instituci-a-fi rem/pridat.

„Katalog fi rem jsme zcela pře-
dělali, hlavně jeho strukturu,“ 
vysvětluje Květoslava Hladíková, 
referentka kultury a cestovního 
ruchu velkomeziříčské radnice, 
„taxi se totiž v minulosti hledalo 
pod Auto moto, pak následovala 
doprava a teprve taxi. A stále vytvá-
říme nové kategorie podle zájemců, 
pokud chybí. V rámci aktuálnosti 

dat a uspokojení požadavků kli-
entů nabízíme možnost firmám, 
institucím či dalším zařízením 
nacházejících se ve městě Velkém 
Meziříčí a okolí zdarma se zare-
gistrovat. Případné změny a nové 
záznamy mohou zájemci zaslat na 
email: ic@mestovm.cz nebo osobně 
mohou přijít do infocentra.“

Na stránkách města budou jen ti, 
kteří se sami zaregistrují, popřípadě 
pošlou email a referentky z in-
formačního centra je do katalogu 
zařadí, v případě, že se někomu 
zapsání nezdaří, nabízí pomoc 
pracovnice turistického informač-
ního centra města Velké Meziříčí 
Květoslava Hladíková a Lenka 
Pešková (tel.:+420 566 781 047, 
email: ic@mestovm.cz).

Iva Horká

Chcete, aby se o vás vědělo? 
Použijte katalog fi rem

Dům bez čísla je problémem 
i pro záchranáře

Mnohým domům ve Velkém Meziříčí chybí číselné orientační značení. 
Každý vlastník nemovitosti je přitom povinen svůj dům označit jak číslem 
orientačním, tak číslem popisným. „Dokonce se za to mohou udělovat pokuty, 
ale touto cestou rozhodně jít nechceme,“ uvádí starosta Radovan Necid a do-
dává, že spíš apeluje na občany, aby si své domy označili ve vlastním zájmu. 

Problém najít tu správnou adresu totiž mají často také záchranáři, kteří 
jedou někomu pomoci v nouzi. V takovém případě s každou přibývající 
minutou může jít o život. Zejména chybějící čísla orientační jsou pro 
řidiče sanitek, hasiče či policisty velkou komplikací. „Pokud na domě 
orientační číslo je, dojezdový čas sanitky se podstatně zkracuje,“ připo-
míná radní Jindřich Hubl, jenž je současně řidičem sanitky a zná tedy 
situaci z vlastní praxe.

Navíc si stěžují i sami občané, že se v některých částech města, zejména 
v nových lokalitách, vůbec nedá zorientovat. „Ve Velkém Meziříčí na někte-
rých ulicích nevíte, kde koho hledat,“ potvrzuje starosta vlastní zkušenost. 
Často nepomůže ani navigace. Podle J. Hubla jsou navigací vybavena i vo-
zidla záchranné služby. Ale ta je dovede jen k blízkosti adresy, neuvádí však 
číslo popisné ani orientační. „Novostavby navigační systém nezobrazuje,“ 
podotýká navíc Hubl a doplňuje, že na některých domech není vůbec žádné 
číslo, a to nejen ve městě, ale i v přilehlých částech a okolních obcích.

Podle starosty radní hodlají jít lidem příkladem – svůj dům zkontrolují 
a případné nedostatky v označení odstraní. Žádný předpis, jak by značení 
mělo vypadat, neexistuje. Je na každém, jak je udělá, aby bylo čitelné 
a vydrželo.                                                                   Martina Strnadová

Celkové výsledky
Hodnocení odborné komise:

kategorie osvětlené domy
1. místo Eva Hájková
kategorie denní výzdoba 
1. místo Marie Smejkalová

Hlasování veřejnosti na webu 
města:

kategorie osvětlené domy
1. místo Mateřská škola Olší nad 
Oslavou (2 350 hlasů)
2. místo Jana Zezulová, VM 

(1 177 hlasů)
3. místo Dana Bradáčová, VM 
(367 hlasů)
kategorie denní výzdoba
1. místo Hana Beranová, Mostiště 
(681 hlasů)

2. místo Dagmar Strádalová, VM 
(594 hlasů)
3. místo Markéta Bartušková, VM 
(161 hlasů)

Ceny do soutěže poskytlo nejen 
město Velké Meziříčí, ale i další 

sponzoři – Injecton Plast, s. r. o., 
Květiny Šmak, Květiny Verunka – 
Veronika Dvořáková, Zahradnictví 
Flouma, Zahradnictví Molnár. Me-
diálním partnerem akce je týdeník 
Velkomeziříčsko.

První místo v kategorii osvětlené domy přisoudila veřejnost mateřské škole v Olší nad Oslavou. Cenu přebrala 
od starosty vedoucí učitelka Jitka Smolíková (vpravo).                                              Foto: Martina Strnadová



OKÉNKO RADNICE
 566 781 111

Číslo 7 15. února 2012 strana 2

Chat se starostou soutěží o Zlatý erb
Velkomeziříčské městské stránky mestovm.cz se účastní letošního 

14. ročníku soutěže Zlatý erb v kategoriích Webová stránka a Elektronická 
služba. O přízeň poroty i hlasující veřejnosti se uchází nejen samotný web, 
ale i služba Chat se starostou, která získává stále větší oblibu.

„Chat jsme vytvořili jako elektronickou obdobu mého pravidelného 
setkávání s občany, které probíhá vždy první čtvrtek v měsíci. Chtěli jsme 
možnost přímé komunikace se svým starostou dát všem, kteří se na osobní 
setkání nemohou dostavit a přitom potřebují svůj dotaz či připomínku říci. 
Ukazuje se, že všichni ti, kteří varovali před zahlcením chatu kverulanty 
a podobně neměli pravdu, lidé naopak diskutují věcně a normálně, přesně 
tak, jak jsem předpokládal,“ uvedl starosta Radovan Necid.

Chat probíhá nejméně jedenkrát za čtvrt roku, podle potřeby i častěji, obje-
vují se zde dotazy, které souvisí nejen s běžným životem města, ale i podněty 
na zlepšení, či žádosti o pomoc v nějakém konkrétním osobním problému.

„Vytvoření chatu je jen jedním z mnoha nových prvků, které za poslední 
dobu na městský web přibyly. Samozřejmostí je elektronické objednávání, 
grafi cké online znázornění přítomnosti úředníka na radnici, elektronická 
kniha přání a stížností, TV přenosy zasedání zastupitelstva, online mapy 
a webkamery, diskuzní online platforma Váš názor a další moderní komuni-
kační prvky,“ popsal starosta změny, kterými web v posledním roce prošel.

Návštěvníci webu ocení informace o stavu vyřízení svých průkazů, 
možnost hlášení poruch a závad technickým službám, nové podstránky 
informačního centra a městské policie, katalog fi rem, každodenní zasílání 
newsletteru, zjednodušené navigační menu a organizační schéma úřadu 
a mnoho dalších grafi ckých úprav, informací, kategorií a hlavně úpravu 
titulní strany.

Radnice klade důraz na jednoduchost, přehlednost a užitečnost webu. 
„Mým záměrem je, aby web sloužil skutečně jako prostředek pro komu-
nikaci s radnicí, nikoliv jako suchá vývěska vyhlášek,“ uzavřel starosta.

Pro velkomeziříčské městské stránky lze v soutěži Zlatý erb hlasovat 
na http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-17909.htm. Podrobnosti o soutěži 
jsou na www.zlatyerb.cz.                                                                     -ran-

Liga vozíčkářů v rámci projektu 
(Do) práce bez obav otevřela ve 
Velkém Meziříčí novou pobočku, 
kde l idem se 
zdravotním po-
stižením nabízí 
bezplatné pora-
denství a vzdě-
lávací kurzy.

Ty jsou zaměřené na získání 
a udržení vhodného zaměstnání. 
Podpora je nabízena i zaměstna-
vatelům, kteří uvažují o možnosti 
zaměstnat člověka se zdravotním 
postižením. Projekt (Do) práce 
bez obav bude následující dva 
roky nabízet bezplatné služby za-
měřené na podporu zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením 
(tělesným, mentálním, duševním 
a lidem s civilizačními nemocemi, 
popřípadě jejich kombinaci) v Jiho-
moravském kraji a kraji Vysočina. 
Tento projekt je spolufi nancován 
z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdro-
je a zaměstnanost a státního roz-
počtu České republiky. Díky němu 
mohou klienti využít individuální 
konzultace a poradenství, podporu 
při hledání vhodného zaměstnání, 
počítačové a vzdělávací kurzy, 
pomoc při jednání na úřadech, 
zprostředkování kontaktu s vhod-
ným zaměstnavatelem, pracovní 
asistenci přímo na pracovišti, ale 
i příspěvek na dopravu spojenou 
s cestou na konzultaci, PC kurz 
nebo motivační kurz. Lidé, kteří 
mají zájem o nabízené služby, se 
mohou zdokonalit v tom, jak napsat 

Práce i se zdravotním postižením?
Ve Velkém Meziříčí poradí, jak na to

svůj životopis, motivační dopis, 
kde nalézt vhodnou pracovní na-
bídku. Ve společných workshopech 

mohou trénovat 
nejrůznější si-
tuace, ke kte-
rým může dojít 
při pracovním 
pohovoru ane-

bo jen najít podporu při hledání 
pracovního uplatnění.

Důležitou součástí projektu je 
také spolupráce s fi rmami, které 
mohou využít finanční podporu 
př i zaměstnání klienta projek-
tu. Dále jim nabízíme informace 
a pomoc při vyřizování formalit 
souvisejících se zaměstnáváním lidí 
se zdravotním postižením a zpro-
středkování kontaktu s vhodnými 
zájemci. Novou pobočku najdete 
na adrese: Dům zdraví, Poříčí 11, 
594 01 Velké Meziříčí. Pro své 
klienty je otevřena každou středu 
v době od 9 do 15 hodin.

Chcete se dozvědět o pobočce, 
o nabízených službách a o pro-
jektu víc? Chcete jít (Do) Práce 
bez obav? Pro všechny zájemce 
připravujeme informační besedu. 
Setkání se uskuteční 15. 2. 2012 
v Jupiter clubu, s. r. o.; Náměs-
tí 17, Velké Meziříčí. Začátek 
je v 10 hodin. V případě zájmu 
o účast nebo jen doplňující infor-
mace neváhejte oslovit konzul-
tantku projektu na níže uvedených 
kontaktech. Mgr. Jana Procház-
ková, tel.: 602 190 037, e-mail: 
jana.prochazkova@ligvozic.cz

www.mestovm.cz

Bítešskou radnici navštívil mi-
nulý týden hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek. Šlo o jeho vůbec 
první ofi ciální návštěvu ve městě, 
které se nachází v nejvýchodnějším 
výspu Kraje Vysočina. Starosta 
Velké Bíteše Milan Vlček spolu 
s radními města hejtmana při této 
příležitosti seznámili s aktuálními 
problémy města a projednávali 
možnosti spolupráce Bítešských 
a kraje. „Hlavní prioritou byla 
vzájemná spolupráce a podpora 
při řešení dopravních problémů 
na krajských komunikacích, při 
řešení rekonstrukce Masarykova 
náměstí a při výstavbě plánovaného 
obchvatu města, zejména na mimo-
řádně problematické křižovatce 
ulic Na Valech a Růžová a dále 
na severozápadní části obchva-
tu města, propojující silnice na 
Tišnov a na Žďár nad Sázavou,“ 
upřesnil starosta. Další probírané 
otázky se týkaly podpory kraje ve 

věci zachování místního oddělení 
Policie ČR a spolupráce v oblasti 
sociálních služeb. „Pan hejtman se 
k situaci s policejní stanicí postavil 
racionálně a s ohledem na krajský 
rozpočet. Nicméně podporu týkající 
se zachování našeho obvodního 
oddělení přislíbil,“ sdělil Milan 
Vlček. V oblasti sociálních služeb 
pak starosta s hejtmanem probírali 
možnosti využití budovy bývalého 
učiliště v Lánicích, odkud dva 
nájemníci odešli. „Protože dva 
subjekty ukončily nájem, zva-
žujeme, jak tento objekt využít. 
Možností by bylo přestěhovat sem 
domov důchodců, který se nyní 
nachází v prostorách polikliniky, 
a v budoucnu pak i zřízení denního 
stacionáře a nízkoprahového cen-
tra pro mládež,“ doplnil starosta 
Vlček, který ocenil hejtmanův 
vstřícný a věcný přístup ke všem 
probíraným otázkám.

Iva Horká

Hejtman Jiří Běhounek přijel do Velké Bíteše poprvé

Hejtmana kraje Jiřího Běhounka přivítal bítešský starosta Milan Vlček 
ve své pracovně.                                   Foto: archiv ICKK Velká Bíteš

Město nechce prodat
stavební pozemky bez sítí

Obyvatelé Olší nad Oslavou, místní části Velkého Meziříčí, chtějí sta-
vět. Komise pro místní správu jim hodlala prodat stavební pozemky na 
okraji obce za 220 korun za metr čtvereční s tím, že město sítě vybuduje 
na vlastní náklady. Velkomeziříčští radní však prodej parcel za tuto cenu 
neschválili. Lidem, kteří chtějí v Olší stavět, se tento závěr nelíbí. Přišli 
proto na čtvrteční setkání občanů se starostou Radovanem Necidem do 
Jupiter clubu, aby se jej zeptali na vysvětlení. „Nejde jen o sítě, jako jsou 
kanalizace, elektřina či voda. Museli byste si na vlastní náklady postavit 
i komunikaci a veřejné osvětlení, a to už asi sami neuděláte,“ řekl jim 
k tomu R. Necid s tím, že když na periferii obce vyroste několik nových 
domů, stejně pak časem lidé přijdou na radnici žádat, aby jim k nim 
město postavilo i silnici a navíc ji udržovalo. Ze stejného důvodu proto 
radní nesouhlasí ani s možností prodeje pozemků bez sítí za 100 korun 
za metr čtvereční. Rada nechce prodávat žadatelům pozemky, dokud 
nebude znát celkové náklady. „Ale obec by se měla snažit přilákat nové 
obyvatele,“ namítali rozhořčení žadatelé o stavební parcelu s tím, že všude 
jinde obce staví cesty. „Počkejte na projekt a výběrové řízení, z něj pak 
vzejde reálná, možná vyšší cena, za kterou vám budeme moci stavební 
pozemek prodat, ale infrastruktura bude kompletní,“ uzavřel starosta 
diskuzi a dodal, „pokud bychom prodávali v Olší zasíťované pozemky za 
takovou cenu, jakou si místní přejí, bylo by to nespravedlivé vůči všem 
ostatním obyvatelům města a ostatních místních částí. Proto jsme zadali 
projekt, ze kterého vzejde skutečná cena. Zároveň plánuji, že navrhnu 
závazná pravidla rady pro prodej stavebních parcel tak, aby k podobným 
nejasnostem nedocházelo.“                                    Martina Strnadová

Každoročně hlásí policisté vy-
krádání aut, která jsou odstavená 
na parkovišti u sjezdovky na Fajto-
vě kopci. Loupeže se množí zejmé-
na, když se v zimním areálu koná 
větší sportovní akce a v místech 
je tedy zvýšená koncentrace lidí 
a aut. Policisté opakovaně varují, 
aby si lidé nenechávali věci na 
sedačkách v autě, ale ani v kufru. 
Bohužel ale na jejich výzvu ‚auto 
není trezor‘ lidé mnohdy nedbají 
a lehkomyslně nechávají cenné 
věci ve vozidle, a to často na velmi 
viditelném místě. Případ z poslední 
doby, který byl nahlášen policistům 
z obvodního oddělení ve Velkém 
Meziříčí o tom vypovídá víc než 
jasně. Neznámý pachatel vniknul 
do osobního vozidla Škoda Octa-
via, které jeho majitel odstavil na 
parkovišti v pondělí šestého února 
letošního roku u sjezdovky Fajtův 

Nenechávajte si věci v autě,
když jdete lyžovat

Zloději kradou na Fajťáku opakovaně
kopec ve Velkém Meziříčí. Lapku 
přilákaly věci uložené ve vozidle 
a přisvojil si tak ukradenou peně-
ženku s doklady a fi nanční hoto-
vostí, mobilní telefony i sportovní 
vybavení. „Škoda, kterou pachatel 
několika osobám způsobil, je vy-
číslena na téměř 26 000 korun,“ 
uvedli policisté.

Provozovatele areálu tento stav 
netěší. „Poškozuje to samozřejmě 
naše jméno,“ podotýká k záleži-
tosti manažer ski klubu Jiří Pálka, 
„zamýšlíme se nad tím, že bychom 
přes léto nainstalovali ještě dvě 
kamery na sloupy u parkoviště, aby 
bylo místo monitorováno. Třeba by 
to některé zloděje odradilo.“ Na 
Fajtově kopci jsou webové kamery 
celkem čtyři, ale všechny sledují 
prostor na druhé straně, tj. sjezdov-
ku, nástupiště u vleku, okolí skibaru 
či snowpark.                  Iva Horká

Strážníci 
absolvovali 

školení 
v Jihlavě

Ředitelé osmi škol a školských zařízení zřizova-
ných městem Velké Meziříčí budou zjara obhajovat 
svoji pozici v konkurzu. Výběrová řízení vyhlásila 
městská rada na základě novely školského zákona, 
která zavádí šestileté funkční období pro ředitele škol 
a školských zařízení. Podle ní všem ředitelům škol 
a školských zařízení, kteří byli k 1. lednu 2012 ve 
funkci déle než šest let, končí jejich funkční období 
31. července 2012.

„Jde o pět základních škol, tři ve Velkém Meziříčí, 
dále v Mostištích a ve Lhotkách, mateřskou školu, 
dům dětí a mládeže a základní uměleckou školu,“ 
vyjmenoval starosta Radovan Necid. Podle radních 
bude konkurz příležitostí pro ředitele, aby zfor-
mulovali své plány na příštích šest let. „Počítáme 
s tím, že stávající ředitelé představí velmi kvalitní 
projekty založené na hluboké znalosti problematiky 
a dosavadních zkušenostech,“ uvedl Necid a dodal, 
„přepokládáme, že se přihlásí i další zájemci a vznik-
ne dobrá konkurence nápadů a vizí.“ Zmínil však, 
že důvodem k vyhlášení konkurzů není nespokoje-
nost vedení města s dosavadní prací ředitelů. Spíš 
zájem o to, kam bude škola v budoucích šesti letech 
směřovat, jaké jsou plány, vize, ale 
také závazek. „Budeme se ptát i na 
spolupráci se zřizovatelem. Je to ide-
ální příležitost, nastavit si pravidla,“ 
podotkl Necid.

O tom, zda ředitelé svůj post 
obhájí či nikoliv bude rozhodovat 
sedmičlenná komise složená ze 
dvou zástupců zřizovatele, jednoho 
pedagoga z dané školy, ředitele 
stejného zařízení z okolí, zástupce 
České školní inspekce, jednoho člena 
jmenovaného ředitelem krajského 
úřadu a člena školské rady v případě 
základních škol.

„Všechny konkurzy bychom chtěli absolvovat letos 
na jaře, možná ve druhé půlce března a v dubnu,“ 
uzavřel starosta.

Výběrová řízení vyhlašuje 
i kraj

Stejná situace čeká i ředitele zdejších škol zřizova-
ných Krajem Vysočina, což jsou například gymná-
zium, střední škola řemesel a služeb, základní škola 
a praktická škola. Hotelové školy Světlá a obchodní 
akademie se konkurz netýká, neboť její nová ředitelka 
byla do své funkce jmenována teprve od prvního února.

Rada Kraje Vysočina vyhlásila celkem pětapadesát 
konkurzů na pozice ředitelů škol a školských zařízení 
zřizovaných krajem. 

„Zákon dává možnost zřizovatelům lépe koordinovat 
situaci ve vlastních příspěvkových organizacích. Je 
však důležité říci, že ředitelé, kteří mají prokazatelné 
manažerské zkušenosti, organizace pod jejich vedením 
dobře funguje a mají dostatek energie a předpokladů 
jak svěřenou organizaci vést, by měli touto prověrkou 
bez problému projít a vrátit se zpět na svoji pozici,“ 
připomněl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. 
I on se domnívá, že nové konkurzy zajistí kvalitnější 
vedení, ale nejsou projevem nedůvěry. „Práce všech 
ředitelů krajských školských zařízení si velice vážíme,“ 

připomněl Běhounek. Podle něj je 
rozhodnutí o konání konkurzu pro ka-
ždou školu stejné, a tedy spravedlivé.

Výsledky krajských výběrových 
řízení by měly být známy do konce 
dubna. „Kraj Vysočina zřizuje celkem 
79 školských zařízení, v nastávajících 
třech měsících dojde v 55 z nich 
k výběrovému řízení na pozicích 
ředitelů, což představuje 70 % pro-
cent,“ informoval Jan Nechvátal 
z tiskového oddělení krajského úřadu. 

Další konkurzy přijdou na řadu 
v následujících letech, neboť na 
konci července 2014 podle novely 

skončí funkční období ředitelům, kteří jsou ve funkci 
v současné době méně než tři roky.                         

Martina Strnadová

Ředitelé škol budou obhajovat svůj post
Město vypisuje konkurz na osm pozic

Zprávy z jednání Rady města 
Velké Meziříčí z 8. 2. 2012

1. Rada města souhlasila:
● s tím, aby platba za zřízení práva věcného břemene k tíži pozemků 

města v případech, kdy za provozovatele inženýrských sítí bude 
hrazena fyzickou osobou, činila částku 10.000 Kč plus aktuální výše 
DPH. Jde o případy, kdy fyzická osoba prodá samostatně vybudova-
nou přípojku inženýrských sítí provozovateli distribuční soustavy

● s podnájmem 1.000 m2 z pozemku PK parc. č. 323/1 v Nesměři, k. ú. 
Petráveč (pozemek má město v nájmu) za účelem zřízení kynologic-
kého cvičiště občanského sdružení Agility Velké Meziříčí a s lehce 
odstranitelným oplocením této části pozemku. Současně rada města 
souhlasila s uskladněním asi 20 ks dřevěných překážek v objektu 
města na tomto pozemku. V tomto smyslu bude uzavřena smlouva 
o podnájmu na dobu neurčitou s možností výpovědi s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, povinností udržovat předmětný pozemek v čis-
totě,dodržovat provozní řád a odpovídat za celkově bezproblémové 
užívání pozemku k uvedeném účelu.     (Pokračování na straně 5.)

Ve dnech 2. 2. a 9. 2. 2012 ab-
solvovali strážníci Městské policie 
Velké Meziříčí školení v Jihlavě, 
které pro městské policie kraje 
Vysočina připravil tým lektorů 
Vyšší policejní školy Ministerstva 
vnitra v Jihlavě. Školení bylo 
zaměřeno na problematiku psycho-
logicko-právních aspektů jednání 
s agresivní osobou, osobou pod 
vlivem návykových látek, proble-
matiku nebezpečného pronásle-
dování, kyberšikanu, zásadních 
změn v trestním právu a dále byla 
lektory VPŠ MV probrána oblast 
oznamování a řešení přestupků 
v návaznosti na aktuální změny 
zákona o silničním provozu a zá-
kon o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návy-
kovými látkami.

-dvo-
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Prostředky EIB
investují na Vysočině efektivně

Opravy komunikací druhých a třetích tříd po celé Vysočině, výstavba 
nových pavilonů krajských nemocnic nebo realizace moderních zázemí 
pro ukládání sbírek Muzea Vysočiny. Nejen tyto, ale i další veřejně pro-
spěšné akce spolufi nancoval Kraj Vysočina z prostředků od Evropské 
investiční banky. Předchozí i stávají krajské vedení dokázala získat jedny 
z nejlepších možných podmínek při uzavírání úvěrů. „V současné době 
má kraj uzavřené s EIB dva úvěrové smluvní vztahy. Jeden z přelomu 
let 2006 a 2007 na 500 milionů korun a druhý z roku 2010 na půjčku 
125 milionů korun s možností dalšího čerpání,“ okomentoval Vladimír 
Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast fi nancí.

Bývalé krajské vedení, které řídilo Vysočinu mezi lety 2004 až 2008 
získalo v roce 2006 od banky EIB se sídlem v Lucemburku úvěr, který 
umožnil čerpat fi nanční prostředky ve dvou vlnách, v tzv. tranších. První 
část půjčky dorazila na krajské účty už v roce 2006 ve výši 150 milionů 
korun, o rok později pak dalších 350 milionů korun. Celou sumu, tedy půl 
miliardy korun, investoval Kraj Vysočina bez prodlení do oprav vlastních 
komunikací druhých a třetích tříd po celém regionu. Z této první půjčky je 
splaceno k dnešnímu dni více než 85 milionů korun a v rozpočtu kraje na 
rok 2012 je vyčleněna další splátka včetně krytí úroků ve výši 31 milionů 
korun. Podle náměstka Novotného by se konečná dlužná částka na tomto 
úvěru měla k 31. prosinci 2012 pohybovat na hranici 390 milionů korun.

Druhý úvěr byl dojednán a poskytnut za stávajícího krajského vedení 
v roce 2010 a je rozdělen do čtyř tranší. „Hlavním důvodem pro druhý 
právní vztah s EIB byly a jsou především klíčové stavební záměry kraje. 
Mezi vybrané projekty patří především rekonstrukce areálů na středních 
školách v Chotěboři, Moravských Budějovivcích a Heleníně. Finance se 
dále využívají na dofi nancování evropských projektů jako stavby nemoc-
ničních pavilonů v Třebíči a v Jihlavě,“ uzavřel Novotný s dodatkem, že 
fi nanční krytí v vybavení nových budov nemocnic zabezpečuje ze svých 
zdrojů kraj případně nemocnice.

V roce 2012 by Kraj Vysočina měl dle návrhu rozpočtu využít možnost 
na čerpání části druhého úvěru ve výši 250 milionů korun. V současné 
době byla odeslána žádost o vyplacení druhé tranše ve výši 125 milionů 
korun, která by měla dofi nancovat aktuální krajské investiční aktivity 
a pomoci předfi nancovat evropské projekty.

Jan Nechvátal, KrÚ Kraje Vysočina

Dne 11. února 2012 si Evropané 
př ipomněli Evropský den 112. 
Prostřednictvím tohoto jednotného 
evropského čísla tísňového volání 
se mohou lidé v nouzi dovolat 
pomoci záchranářů, a to ve všech 
státech Evropské unie.
Česká republika se má v této 

oblasti čím pochlubit, protože její 
systém linky 112 a její technologie 
představuje evropskou špičku. 
To ostatně dokládá ocenění, kte-
ré Hasičský záchranný sbor ČR 
jako příjemce linky 112 v České 
republice obdržel od Asociace 
evropského čísla tísňového volání 
(EENA). Oceněno bylo špičkové 
systémové a technologické řešení 
jednotného evropského čísla tísňo-
vého volání v ČR a implementace 
progresivních směrů v oblasti eCall 
(automatizované tísňové volání 
z vozidel).

I přes všechna ocenění a uznání 
nemá linka 112 v Čechách své jed-
notné logo.

Můžete to změnit!
Ministerstvo vnitra – generální 

ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky a HZS krajů 
vyhlašuje soutěž pro děti – Nový 
kabát pro 112

Vymyslete a namalujte lince 112 
logo. Podmínky účasti:
* Zašlete obrá-

zek loga „112 
SOS“ do 31. 
března 2012 
n a  a d r e s u : 
Hasičský zá-
chranný sbor 
Kraje Vyso-
čina, Ke Skal-
ce 32, 586 04 
Jihlava nebo 
elektronicky 
n a  a d r e s u : 
mluvci@ha-
sici-vysocina.
cz.

*  Na  o b á l k u 
nebo do před-
mětu uveďte 
heslo soutěže 
„112“.

* Nezapomeňte 
uvést své jmé-
no, příjmení, 

Nový kabát pro 112
bydliště, věk, vaši e-mailovou ad-
resu a číslo mobilního telefonu.

* Maximální velikost obrázku by 
neměla být větší než formát A4 
nebo 2 MB.

* Logo musí obsahovat číslici 112 
a písmena SOS.
Účastí v soutěži soutěžící sou-

hlasí s podmínkami uvedenými 
v Zákoně č. 398/2006 Sb. (Autorský 
zákon) a dává svolení HZS ČR 
k využívání zaslaných obrázků 
k propagačním účelům. Vítězové 
krajského kola budou oceněni 
18. dubna 2012 na Krajském ope-
račním a informačním středisku 
Hasičského záchranného sboru 
Kraje Vysočina. Zaslaná loga také 
zveřejníme na webových stránkách 
www.hasici-vysocina.cz. Vítězná 
loga z krajského kola poputují do 
kola celorepublikového. Vítězové 
celorepublikového kola budou 
vyhlášeni na Dni prevence v Ex-
pozici požární ochrany ve Zbirohu 
5. května 2012.

V p ř ípadě  dot azů  kont ak-
tujte: kpt. ing. Petra Musilová, 
mluvci@hasici-vysocina.cz, tel.: 
728 212 235. Informace o soutěži 
naleznete na www.hasici-vysocina.
cz – sekce: Nový kabát pro 112

kpt. ing. Petra Musilová, DiS., 
HZS

Tři sta čtyřicet dva lidových písní 
z Podhorácka v devíti tematických 
celcích je v knize, kterou vydalo 
Muzeum Vysočiny Třebíč ve spolu-
práci s brněnským pracovištěm Et-

nologické-
ho ústavu 
Akademie 
věd České 
republiky. 
K n ihu ve 
formátu A5 
o  obsa hu 
512 st ran 
d o  t i s k u 
připravily 
Silva Smut-
ná z Velké 
Bíteše 
a  M a r t a 
Toncrová. 
Dílo bylo 
veřejně 
představe-
no začát-
kem února 
v  b í t e š -
ském mu-
zeu, před-
t í m  t a k é 
v sídle Kra-
je Vysočina 
v J i h lavě 
a v Náměš-
ti nad Osla-
vou.

Písně 
byly vybrá-
ny z dosud 

neotištěných rukopisných pramenů 
uložených ve fondech brněnského 
akademického pracoviště. Rovněž 
je připojeno několik písňových 
zápisů ze současných výzkumů 

Lidové písně z Podhorácka vyšly knižně

Uspořit lze i s pomocí elektronic-
kých aukcí. Město Velké Meziříčí 
podle starosty Radovana Necida 
tímto způsobem již některé věci 
nakupuje. „Využíváme elektronic-
ké aukce. Už jsme začali. Šetříme 
tak na kancelářských materiálech 
a budeme tohoto způsobu beze-
sporu využívat víc,“ potvrzuje 
starosta. Město tak hodlá šetřit i při 
nákupech „drobností“, například 
i v souvislosti s městskou správou 
bytů. Nejde totiž jen o dodávky 
stavebních prací, ale třeba také 
o nákupy sporáků a dalších spotře-
bičů. A takový výhodný nákup dva-
ceti plynových sporáků by už mohl 
přinést nezanedbatelnou úsporu.

Tomuto druhu nákupu elek-
tronickou formou slouží různé 
softwary. „Firmy si ale za ně říkají 
neuvěřitelné peníze,“ říká Necid 

a dodává, že i proto Velké Meziříčí 
takový software zatím nemá, i když 
už mělo čtyři až pět nabídek. Soft-
ware totiž vyjde i na 800 tisíc korun 
a poté následují další roční platby 
třeba i 300 tisíc korun za podporu 
atd. „Čekáme tedy, až zareaguje 
stát,“ podotýká starosta a dodává, 
že ten chystá portál, kde by tato 
služba měla být dostupná městům 
a obcím levněji.

Město draží i ceny energií. „Dáv-
no máme svého energetika, nakupu-
jeme licitací s E.ONem a vždycky 
máme o 5 až 8 procent nižší ceny 
než jsou obvyklé,“ dodává Necid. 
Podle něj je na tom město podobně 
i s telekomunikačními službami. 
„Oslovili jsme operátora, dva měsí-
ce s ním jednali a dnes máme skvělé 
ceny,“ uzavírá starosta.

Martina Strnadová

Napadl manželku
Ze spáchání přestupku proti občanskému soužití podezřívají velkobí-

tešští policisté pětašedesátiletého muže. Ten měl v rodinném domě nejprve 
slovně urážet svoji dceru i manželku. Svoji ženu měl koncem minulého 
týdne i fyzicky napadnout. Poslední konfl ikt byl policistům, oznámen 
11. 2. 2012 před 13. hodinou. Po příjezdu hlídky na místo nebyl muž zpo-
čátku agresivní. To se ale změnilo po souhlasu lékaře, aby byl muž převe-
zen na protialkoholní záchytnou stanici. Svoji agresi obrátil i proti přítom-
ným policistům. Eskorta na záchytnou stanici proběhla bez komplikací.

Rekreační chaty navštívil nezvaný host
V neděli 12. 2. 2012 přijali po 11. hodině oznámení o vloupání do 

několika rekreačních chat v k. ú. Březejec. Vniknuto bylo do čtyř chat. 
Pachatel u všech objektů poškodil okenici společně s oknem. Ze dvou 
chat nic neodcizil. Z dalších si odnesl drobné věci a několik přikrývek. 
Celková škoda je předběžně vyčíslena na 8.000 korun.

Vloupal se do stodoly
Neznámý pachatel má na svědomí vloupání do stodoly zemědělské 

usedlosti v Rudě-Lhotce. Po překonání zajištěných vrat vnikl do objektu, 
ze kterého odcizil zde nalezené 2 autobaterie a náhradní díl na traktor. 
Společně s majitelem byla škoda vyčíslena na 9.400 korun.

Opomenutí se ženě nevyplatilo
Patnáct minut stačilo neznámému pachateli, aby se zmocnil kabelky 

odložené v osobním automobilu. Majitelka zaparkovala vůz Toyota RAV4 
v pátek 10. 2. 2012 na ulici U Hřiště v Měříně dvacet minut po 8. hodině. 
Před odchodem si ale nezkontrolovala, zda ve vozidle nenechala viditelně 
odložené věci. Právě tohoto opomenutí využil člověk, který rozbil okno 
u pravých předních dveří. Pak už se stačil pouze naklonit a kabelku 
odcizit. Dvaatřicetiletá žena měla v kabelce osobní doklady společně 
s fi nanční hotovostí. Škoda na vozidle i odcizených věcech je vyčíslena 
na téměř 12.000 korun.

Neubrzdil náklaďák
Dne 7. 2. 2012 patnáct minut před 13. hodinou se stala dopravní neho-

da na Velkomeziříčsku. Jednadvacetiletý řidič řídil nákladní automobil 
Man ve směru od Martinic ke křižovatce se silnicí III. třídy. Při jízdě 
z prudkého klesání šofér nejel takovou rychlostí, aby bezpečně vůz na 
křižovatce zastavil. Na silnici se souvislou vrstvou sněhu dostal smyk. 
V jeho důsledku pokračoval v pohybu po silnici. Nedal tak přednost v jízdě 
po hlavní silnici jedoucímu osobnímu vozidlu Ford Fiesta. Následoval 
střet přední části fordu s levou boční částí nákladního vozidla, které po 
projetí křižovatky ještě poškodilo oplocení blízkého pozemku. Výsledek 
dechové zkoušky byl u řidičů negativní. Způsobená škoda je 33.000 korun.

Střetla se s divočákem
Divoké prase na silnici překvapilo devětačtyřicetiletou řidičku 

6. 2. 2012 třicet minut po 19. hodině. Vozidlem Opel Meriva jela na úseku 
silnice mezi Uhřínovem a Velkým Meziříčím. Prase se vydalo na silnici 
v době, kdy místem projížděla řidička. Ta se pro krátkou vzdálenost zvířeti 
již nedokázala vyhnout. Po nárazu divočák z místa odběhl. Na vozidle po 
jeho kontaktu vznikla škoda 50.000 korun. Dechová zkouška provedená 
policisty byla u řidičky negativní.

Kradl na parkovišti u sjezdovky
Policisté z Velkého Meziříčí přijali oznámení o vniknutí do osobního 

vozidla Škoda Octavia. Majitel vůz odstavil na parkovišti 6. 2. 2012 
u sjezdovky Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí. Neznámého pachatele 
zřejmě přilákaly věci uložené ve vozidle. Přisvojil si tak zde uložené 
peněženky s doklady a fi nanční hotovostí, mobilní telefony i sportovní 
vybavení. Škoda, kterou pachatel několika osobám způsobil, je vyčíslena 
na téměř 26.000 korun.                                                                           -PČR-

Hodlají šetřit i na nákupech 
drobností

Konec ledna a minulý pátek byl ve znamení zápisů do prvních tříd 
základních škol. Letos se zapisovaly děti narozené od 1. 9. 2005 do 
31. 8. 2006, popřípadě ty děti, které měly odloženou povinnou školní 
docházku k 1. 9. 2011. O tom, kolik se letos zapsalo prvňáčků, přinese-
me údaje v některém z příštích čísel týdeníku Velkomeziříčsko. Snímek 
zachycuje atmosféru zápisu na Základní škole Oslavická ve Velkém 
Meziříčí.

Text: Iva Horká
Foto: Simona Fňukalová

Děti se zapisovaly do školy

Obálka nové knihy Lidové písně z Podhorácka I., Náměšťsko 
a Velkobítešsko.                                          Foto: archiv SS

Kniha Lidové písně Podhorácka I. byla slavnostně uvedena nejdříve 
19. ledna v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě a týden poté v Náměšti nad 
Oslavou. Na obou místech zazpíval několik písní ze sbírky soubor Bítešan 
(na snímku), v Náměšti je doplnil dětský soubor Křemínek.

Foto:archiv Muzea Vysočiny (Zdroj: webové stránky zamek-trebic.cz)

krajského pracoviště tradiční lidové 
kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč, 
dále materiály z muzejních archivů, 
ze soukromých zdrojů, také písně 
ze starších tisků a regionální lite-
ratury. Tato mimořádná publikace, 
která je první rozsáhlou tištěnou 
sbírkou lidových písní z uvedené 
oblasti, je určena rovněž, jako 
zdroj písňového materiálu, široké 
veřejnosti – pro aktivity místních 
folklorních skupin, pro školy a jiné 
kulturní a výchovné instituce. 
„Věříme, že se nejen stane součás-

tí obecních knihoven a ozdobou 
knihoven rodinných, ale především 
přispěje k oživení zanikajícího 
povědomí obyvatel o místní lidové 
písni,“ uvedla etnografka Silva 
Smutná.

Publikaci Lidové písně z Pod-
horácka I., Náměšťsko a Velko-
bítešsko bude možné zakoupit 
mimo jiné v informačním centru 
na Masarykově náměstí ve Velké 
Bíteši. „Její cena je 300 korun,“ do-
dala pracovnice bítešského centra.

Iva Horká
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Šabat – den odpočinku
K židovskokřesťanské tradici patří dodržování šabatu, dne odpočinku 

– tzn. jeden den v týdnu toho dělat co nejméně a soustředit se na Boží 
dobrotu, na rodinu, přátele a různá potěšení, ne na vydělávání peněz. Je 
to pravidelná týdenní připomínka, že smyslem života není kariéra, práce, 
majetek, obchody a vůbec všechno to, s čím si děláme starosti.

Jeden den v týdnu (nejlépe v neděli, v den Kristova vzkříšení) smíme 
odložit své běžné starosti a úkoly, např. nevyřizovat pracovní telefonáty, 
nečíst pracovní zprávy, neplánovat služební cesty nebo nenakupovat 
víc, než je opravdu nezbytné… Vždyť den odpočinku sám Bůh určil 
k procházkám v přírodě, k tomu, abychom si trochu přispali, abychom 
se scházeli s dalšími křesťany při bohoslužbách, abychom zpívali nebo 
naslouchali hudbě, abychom si četli jen tak pro radost, ne z povinnosti, 
abychom si povídali s nejbližšími, snili a dopřáli si nějaké dobré jídlo…

Cosi v našem nitru nám našeptává, že máme před sebou ještě hrozně 
moc práce, a že abychom něčeho dosáhli, třeba povýšení v zaměstnání 
nebo rozšíření svého vlivu, budeme muset v práci pokračovat. Avšak hlas 
Boží nám říká, abychom se zastavili a spokojili se jen s tím, že vůbec 
jsme, abychom se pozvolna učili umění nepracovat, odpočívat a necítit 
při tom žádné výčitky.

Pavel Janošík

Přehled bohoslužeb od 15. do 19. 2. 2012
Středa 15. 2. – mše sv.: 7.00 – o. Parajka, 8.00 – Oslavice – o. Prajka.
Čtvrtek 16. 2. – mše sv.: 7.00 – o. Parajka, 18.00 – o. L. Sz., 18.00 – Hr-
bov – o. Prajka, 18. 00 – Vídeň – o. Parajka.
Pátek 17. 2. – mše sv.: 8.00 o. Prajka, 14.00-15.30 – příležitost ke svátosti 
smíření a pokání, 16.30 – o. L. Sz., 13.00 – domov pro seniory – o. Parajka.
Sobota 18. 2. – mše sv.: 7.00 – o. Prajka, 8.00 – Lavičky – o. L. Sz., 
18.00 – o. Parajka.
Neděle 19. 2. mše sv.: 7.30 – o. Parajka, 9.00 – o. Parajka, 10.30 – o. L. Sz., 
18.00 – o. L. Sz.
Farní oznámení: Středa – náboženství pro mládež a starší děti v 18.00. 
Čtvrtek – po večerní mši sv. bude teologická hodina. Pátek – od 14.00 do 
16.30 adorace nejsvětější svátosti, od 14.00 do 15.30 příležitost ke svátosti 
smíření a pokání, v 18.00 příprava na biřmování pro 1. a 2. skupinu, v 19.00 
pro 3. a 4. skupinu. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele. V neděli 
bude sbírka věnovaná na Haléř sv. Petra.
Bory a okolí: Středa – Horní Bory – 14.00 – pohřební mše – o. L. Sz.
Pátek – Dolní Bory – 17.30 – adorace, 18.00 – o. Parajka. Neděle – Horní 
Bory – 9.45 – o. Prajka.

-P.L.Sz.-
Českobratrská církev evangelická: 16. 2. ve 14 hodin – nábožen-
ství pro děti; 19. 2. v 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.

Před padesáti lety, 6. února 1962, 
zemřel v Praze historik, novinář 
a knihovník PhDr. Karel Hoch. 
Narodil se 23. července 1884 ve 
Velkém Meziříčí jako syn ředitele 
rolnické školy Jana Hocha. Po stu-
diích historie na fi lozofi cké fakultě 
české univerzity v Praze pracoval 
jako úředník Veřejné a univerzit-
ní knihovny v Praze a současně 
publikoval v novinách, hlavně 
v Národních listech.

V průběhu 1. světové války byl 
externím redaktorem Národních 
listů a účastnil se odboje. V roce 
1920 pracoval na tiskovém odboru 
československého vyslanectví 
v Římě, v letech 1921–26 byl redak-
torem Národních listů a zabýval se 
též dějinami novinářství.

V roce 1926 se vrátil do univer-
zitní knihovny, kde působil až do 

dubna 1948, kdy odešel do penze. 
Byl vedoucím příručních knihoven 
a profesorské čítárny s titulem vrch-
ní rada archivní a knihovní služby.

Zároveň byl od roku 1928 pro-
fesorem na Svobodné škole poli-
tických nauk. Zajímal se hlavně 
o moderní hospodářské a sociální 
dějiny, studoval sovětskou proble-
matiku v meziválečném období. 
Byl členem Společnosti pro studium 
nár. otázek a Komise pro sociální 
dějiny při Soc. ústavě.

Pro knihovníky napsal příručku 
Tisíc knih pro bibliotekáře, jeho 
další práce se zaměřují především 
na hospodářské dějiny. Pro Vlasti-
vědu československou (VII. svazek) 
napsal Dějiny českého novinářství 
od r. 1860. Také překládal díla růz-
ných autorů.

-ripp-

Kraj znovu podpoří značení 
turistických cest a cyklotras

Na svém zasedání 30. 1. 2012 odsouhlasila Rada Kraje Vysočina po-
skytnutí dvou dotací pro kluby českých turistů. Ústředí Klubu českých 
turistů, které spravuje značení cyklistických tras, získá krajskou podporu 
ve výši 200 tisíc korun. Ve stejné výši obdrží příspěvek také Klub čes-
kých turistů Vysočina na obnovu pěších tras. „Kraj Vysočina se podílí na 
fi nancování údržby značení v jednom případě od roku 2003 a v druhém 
od roku 2007. Za tuto dobu bylo rozděleno z krajského rozpočtu mezi dvě 
organizace necelých 2,4 milionu korun,“ přiblížil Tomáš Škaryd, radní 
Kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu.

V celé České republice se nachází 40 tisíc kilometrů vyznačených 
pěších turistických a lyžařských tras. Z toho na Vysočině jsou evido-
vány a spravovány 3 tisíce kilometrů. Pro cyklisty je vyznačeno na 32 
tisíc kilometrů cest, z toho v Kraji Vysočina 2,3 tisíce kilometrů. Díky 
poskytnutým fi nancím mohou speciálně vyškolení značkaři zkontrolovat 
všechny cesty a průměrem se každý rok v jarních měsících obnovuje 
jedna třetina z celkového značení na pěších cestách a zhruba jedna pětina 
cest pro cyklisty. „Z poskytnuté dotace se částečně pokryjí náklady na 
cestovné a především náklady spojené s údržbou turistických značek,“ 
uzavřel krajský radní Tomáš Škaryd.

Jan Nechvátal, KrÚ Kraje Vysočina

Nejdříve než vám řekneme, co 
od vás potřebujeme, představíme 
se vám, kdo jsme. Náš tým už 
existuje přes rok a určitě jste nás 
alespoň jednou viděli. Říkáme si 
Biker Pro Velmez team zkráceně 
BikerVM, nejsme moc početná 
skupina, více méně se skládáme 
ze tří členů. Což je Josef Kozina 
s černým Giantem STP, Jakub Hejl 
s modrým Giantem a Martin Pospí-
šil s oranžovým UMF. A co po vás 
žádáme? Chceme vyhrát v soutěži 
o amatérský neorganizovaný tým, 

ve kterém chceme podpořit bike 
park Fajtův kopec, který řídí Jiří 
Pálka. A co proto udělat? Stačí si 
zapnout počítač, napsat si strán-
ku hledametym.cz/tym/bikervm 
a dát nám hlas. Můžete hlasovat 
1× denně – kdybyste nám každý 
den poslali hlas, byli bychom vám 
vděčni, anebo jděte na naše stránky 
(bikervm.blog.cz), kde budete mít 
přímý odkaz na hlasovací stránky. 
Také na našem webu můžete vidět 
naše videa, fotky a také články 
k našim akcím.             -bikerVM-

BikerVM se hlásí. 
Podpořte náš tým v soutěži Objem státních dotací pro poskytovatele sociálních služeb rok od roku 

klesá. V roce 2010 poskytovatelé na Vysočině obdrželi na svůj provoz přes 
354 milionů korun, letos se už objem stejných dotací ze státního rozpočtu 
snížil na 306 milionů korun. K této změně dochází v době růstu nákladů 
spojených s poskytováním nezbytných sociálních služeb vlivem změn 
v sazbě DPH nebo vlivem růstu cen energií.

Závažné fi nanční problémy se dotýkají domovů pro seniory, domovů 
pro osoby se zdravotním postižením, denních stacionářů nebo pečova-
telské služby. Pokles státních dotací přichází v době nárůstu nákladů na 
zboží energie i pohonné hmoty. Také systém zdravotního pojištění přijímá 
opatření, která mohou vést ke snížení objemu peněz na zajištění péče pro 
seniory a občany se zdravotním postižením.

Vloni poskytovatelé na Vysočině obdrželi na svůj provoz 329 mili-
onů korun, letos je to o 23 milionů korun méně. Vláda prý musí šetřit 
výdaje z veřejných rozpočtů. Jde ale o skutečnou úsporu? Vyčíslený 
propad státní dotace je například celkovým rozpočtem pro zajištění 
fungování dvou největších domovů pro seniory v kraji – v Humpolci 
a v Třebíči o celkové kapacitě 400 lůžek. Kdybychom tato lůžka pro 
nedostatek fi nancí zrušili, přišlo by o práci mimo jiné i více než 200 
zaměstnanců, kteří nyní pečují o seniory. Stát ztratí příjmy z jejich daní 
a z dalších odvodů, začne za ně hradit zdravotní pojištění a bude jim 
vyplácet sociální dávky nebo obdobné platby. Bude-li v kraji o tolik 
lůžek méně, nezíská místo v domově pro seniory 400 občanů, kteří 
z důvodu věku a zdravotního stavu potřebují celodenní péči. Jejich 
blízcí budou muset odejít ze svého zaměstnání, aby zajistili péči o své 
rodiče. Tato situace může mnoho z nich potkat ve věku okolo 50 let. 
Nezůstanou později závislí na státní pomoci jako dlouhodobě nezaměst-
naní? Budou mít na fi nancování studia svých dětí? Kolik stát nakonec 
vyplatí na sociálních dávkách a jaké dopady bude mít takové opatření 
na zaměstnanost v regionu.

Jak je snadné snižovat výdaje v globálních číslech, když se nemusíte 
nebo nechcete zabývat dopady do života konkrétních lidí. Jak je to také 
krátkozraké.

Kraj Vysočina musel již vloni vzhledem k vývoji státního fi nancování 
vynaložit na provoz sociálních služeb resp. je dofi nancovat částkou 107 
milionů korun. I v letošním roce se budeme snažit předejít nejhorším 
dopadům neuváženého šetření ze strany ministerstva práce a sociálních 
věcí. Bude to však nelehký úkol pro radu kraje i pro pracovníky, kteří 
se profesionálně věnují pomoci svým spoluobčanům. Práce v atmosféře 
existenční nejistoty je totiž vždy obtížná. Je velká škoda, že ministerstvo, 
které se zatím nechtělo vzdát moci rozhodovat o fi nancování sociálních 
služeb, zatím nebylo schopno zajišťovat fi nance v rámci stabilního 
a funkčního systému. Nepomohlo ani to, že kraje na hrozbu vážných 
fi nančních problémů po celý loňský rok upozorňovali.

Jen v krajských sociálních zařízení je v současné době zaměstnáno 
1 300 lidí, kteří se starají o více než 2 tisíce klientů. Dalšími důležitými 
poskytovateli sociálních služeb – pobytových, ambulantních, poraden-
ských i terénních – zajišťují ve své režii například města, církve nebo 
neziskové organizace. I jejich provoz je závislý na výše uvedených 
dotacích státu.

Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí

Před rozhrnutím sněhu rolbou si mohli někteří vyzkoušet na sjezdovce 
ve Velkém Meziříčí jízdu na boulích.                            2× foto Petr Zezula

Knihovník Karel Hoch

Zleva: Josef Kozina, Martin Pospíšil, Jakub Hejl.            Foto: archiv JK

Soutěže se může účastnit jakýko-
liv sportovní tým, který se skládá 
ze dvou a více členů. Podmínkou 
je, že se jedná o amatérský spor-
tovní tým (tzn., že sport není jejich 
zaměstnáním – hlavní pracovní 
poměr). Tým nemusí být regist-
rován u žádného svazu, asociace 
apod. Nemusíte ani soutěžit, stačí, 
když děláte sport, který vás baví, 
a scházíte se na tréninky. Druhu 
sportu žádné meze neklademe. 
Soutěžit může každý tým, kte-
rý se zaregistruje na stránkách 

www.hledametym.cz. Na základě 
registrace získá vlastní profi l na 
těchto webových stránkách, kde 
pro něj budou jeho fanoušci hlaso-
vat. Týmy budou v průběhu soutěže 
také plnit různé úkoly, za jejichž 
splnění dostanou předem určený 
počet bodů. Tým, který bude mít 
v době ukončení soutěže nejvyš-
ší součet bodů a hlasů, vyhrává 
první cenu – sponzorství ve výši 
50 000 Kč od společnosti KORES 
PRAHA.

-zdroj: webové stránky soutěže-

Podmínky soutěže

Stát šetří na nepravém místě

Sněhová ‚nadílka‘ na Fajtově kopci

Nový 4D ultrazvuk dělá unikátní 
snímky

Nastávající maminky si od začátku roku mohou odnést z vyšetření 
unikátní snímek nebo videozáznam svého potomka pořízený novým 
ultrazvukovým přístrojem, který je v provozu na gynekologicko – 
porodnickém  oddělení v Novém Městě na Moravě.  Jde o digitální 
celotělový 4D barevný ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy, určený pro 
kvalitní a vysoce specializovanou diagnostiku v gynekologii a zejména 
v těhotenství v rámci prenatální diagnostiky. Mimo běžné funkce, které 
je možné provádět na ostatních přístrojích, umožňuje tento přístroj velmi 
kvalitní 4D zobrazení a 3D eXtended Imaging.  Pomocí těchto zobrazení 
přístroj umožňuje pořízení velmi kvalitních záznamů a fotografi í  pro 
rodiče z prenatálního období jejich dětí. Současně z lékařského hlediska 
nabízí zpracování a diagnostiku 3D a 4D obrazu on line i off line. „To 
nám například umožňuje volumetrické zhodnocení nuchální translucence, 
vyšetření, které se provádí těhotným ženám v prvním trimestru těhotenství 
jako součást prenatální diagnostiky vývojových vad plodu,“ vysvětlil 
primář oddělení Jiří Hrdina. Vyšetření trvá zhruba 20 minut, objednací 
doba se pohybuje do dvou týdnů. Ideální dobou na toto vyšetření je 25. až 
28. týden těhotenství. Ultrazvuk nejvyšší třídy je dalším velmi kvalitním 
přístrojem, který poslouží k dalšímu zkvalitnění péče o pacientky gyne-
kologicko-porodnického oddělení v Novém Městě na Moravě.    

Text a foto: Roman Kratochvíl
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Nabídka středního vzdělávání
v ZŠ a SŠ Březejc

OKÉNKO RADNICE II.

HLEDÁME PÍSEMNOSTI 
A FOTKY Z HISTORIE JC

Vážení spoluobčané,
v roce 2012 oslavíme 20 let působení 
naší kulturně společenské 
organizace – Jupiter clubu, 
s. r. o. Rádi bychom v připra-
vované publikaci zachytili 
činnost nejen této organi-
zace, ale také těch, které ve 
Velkém Meziříčí zajišťovaly kul-
turní aktivity před jejím vznikem. 
Byly to JKP, SK ROH Vysočina 

Léčebné pobyty pro všechny

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.

● Svaz diabetiků nabízí pobyty u moře: Palmová riviéra – San Benedetto 
del Tronto, termín: 22. 6.–1. 7. 2012, cena od 4.700 do 7.000, záloha 
1.000 Kč – nutné zaplatit do konce března, zbytek do konce května. 
Bibione, termín: 7. 9.–16. 9. 2012, cena 3.300 do 5.800 Kč, záloha 
1.000 Kč – nutné uhradit do konce května, zbytek ceny do konce čer-
vence. Přihlášky a více info u J. Savary, tel.: 606 375 555, 566 523 605 
nebo v Klubu důchodců na Komenského ulici, v Turistickém a infor-
mačním centru města VM.

● ZO SPCCH pořádá týdenní pobyt v Park-Hotelu na Slovensku v Ho-
kovcích u Dudinců, termín: 3.–9. 6. 2012, cena 6.790 Kč, přihlášky 
a záloha 1.000 Kč – vybírají se každé pondělí v Klubu důchodců na 
Komenského ulici do 27. 2. 2012.

Pro školní rok 
2012/2013 nabízíme 

tyto obory 
středního vzdělání:

Praktická škola jednoletá
umožňuje získat střední vzdělání 

žákům s těžkým stupněm mentál-
ního postižení, souběžným posti-
žením více vadami a autismem. Při 
respektování individuálních schop-
ností žáků škola poskytuje přípravu 
na osvojení jednoduchých činností 
a dovedností využitelných v prak-
tickém životě, které absolventům 
usnadní integraci do společnosti 
a zvýší kvalitu jejich života.

Praktická škola dvouletá
je u rčena žákům se 

středně těžkým stupněm 
mentálního postižení, pří-
padně s lehkým mentál-
ním postižením, které jim 
znemožňuje vzdělávání na 
jiném typu střední školy. 
Tento obor poskytuje zá-
klady odborného vzdělání, 
pracovních dovedností a 
návyků se zaměřením na 
péči o rodinu a vedení 
domácnosti.
Textilní a oděvní výroba 
– školní vzdělávací pro-
gram Tkalcovské práce

Jde o dvouletý učební 
obor, ve kterém je přípra-
va ukončena závěrečnou 
zkouškou a vydáním vý-
učního listu. Žáci získávají 
teoretickou i praktickou 
průpravu pro výrobu tka-

nin (především na ručních tkalcov-
ských stavech) a pro zhotovování 
ručně  tkaných a textilních výrobků 
a doplňků. 

Absolvent tohoto učebního oboru 
se uplatní zejména:
– ve výrobě tkaných a jiných textil-

ních výrobků v tkalcovských díl-
nách nebo v chráněných dílnách 

– při domácí výrobě tkanin.
Přijímací zkoušky na výše uve-

dené obory se nekonají.
Kritéria přijímacího řízení na 

školní rok 2012/2013 jsou zveřejně-
na na www.skoly-brezejc.cz

Bližší informace: 
tel.: 566 521 516,
e-mail: skola.brezejc@seznam.cz.

Ředitelství školy

či kulturní spolky. S ohledem na 
nedostatek informací se na vás 

obracíme s žádostí – máte-li 
v držení nějaké písemnosti 
(paměti), fotografie nebo 
jiné související věci, prosí-
me vás o jejich zapůjčení, 
při zachování diskrétnosti.

Za vaši pomoc předem děkuje
Mgr. Milan Dufek, 

ředitel Jupiter clubu, s. r. o. Foto: archiv školy

Na kole k jezeru Lago di Garda
 Nebaví vás cestovat autem, autobusem, vlakem či letadlem? Máte 
pochybnosti 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 průsmyk 
a údolím Innu zase zpátky se uskuteční 16. 2. v 17 hodin na Chaloup-
kách, pracoviště Velké Meziříčí (Ostrůvek).    Mgr. Michaela Brhlová

Foto: archiv  Chaloupky, o. s., pracoviště VM

NA KUKANDU
do městské knihovny

Navštivte výstavu O pastelce bez barvy a Měsíční květině od 6. 2. 
do 2. 3. 2011

Na ostrově žil pan Ribblestone, 
ve starém domě z kamene… Právě 
tam začíná jeho příběh plný pro-
cházek po přepestré krajině. Zde 
pozoruje krásu rostlin, těší se z vůní 
jarních květů, zkoumá jejich tvary, 
světla a stíny. Někdy posedává na 
lavičce a upírá svůj zrak k úplňku… 
V knize Měsíční krajina nalézají 
děti od 6–10 let inspiraci pro svoje 
barevné vyjádření pod vedením 
paní učitelky Dagmar Masnicové 
ze zdejší ZUŠ. 

Stejně tak se ve výstavním sále 
městské knihovny začteme do 
příběhu O pastelce bez barvy, tedy 
o té malé šikovné pastelce, co bydlí 
v jednom penálu společně s mamin-
kou tužkou a tatínkem fi xem…

Nahlédněte do světa malých výtvarníků, dovolí vám na chvíli zpomalit 
a vypnout od každodenních starostí.

Těšíme se na vaši návštěvu.                                          Dana Cejnková

Zprávy z jednání Rady města 
Velké Meziříčí z 8. 2. 2012

(Pokračování ze strany 2.)
● Rada města dále souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě mezi nájemcem městem a pronajímatelem, kterým bude 
rozšířen způsob užívání pozemku městem

● s uzavřením Veřejnoprávních smluv o zabezpečení provedení zápisů 
údajů do informačního systému územní identifi kace, adres a nemo-
vitostí ve znění dle přílohy s obcemi Heřmanov, Netín, Radenice, 
Uhřínov, Záblatí

● s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zápisu údajů do informačního 
systému evidence obyvatel ve znění dle přílohy s obcí Ořechov 

2. Rada města schválila:
● návrh smlouvy na zřízení práva věcného břemene ve prospěch E.ON 

Distribuce, a. s., České Budějovice k tíži pozemků města parc. č. 
5280/2, 5280/17, 5280/67, 5280/77 v lokalitě Jidášky, k. ú. Velké 
Meziříčí s právem uložení nového zemního kabelu nízkého napětí 
a přípojkové skříně do těchto pozemků, s právem provozování, 
údržby a oprav na dobu trvání stavby 

● návrh smlouvy na zřízení práva věcného břemene ve prospěch E.ON 
Distribuce, a. s., České Budějovice k tíži pozemků města parc. č. 
2781/6, 2782, 2783 a 5675/6 na ul. Moráňská, k. ú. Velké Meziříčí 
s právem uložení kabelu nízkého a vysokého napětí do těchto pozem-
ků, právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání této stavby

● mandátní smlouvu na zajištění realizace Programu obnovy venkova 
Vysočiny na rok 2012

● Grafi cký manuál jednotného vizuálního stylu města Velké Meziříčí
● souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby v městské hromadné 

autobusové dopravě ve Velkém Meziříčí za rok 2011 a v souladu 
s článkem 7 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po želez-
nici a silnici, zveřejňuje tuto zprávu po dobu 15 dnů na úřední desce 
Městského úřadu Velké Meziříčí

● souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby v meziměstské 
autobusové dopravě za rok 2011 a v souladu s článkem 7 odst. 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, 
o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, 
zveřejňuje tuto zprávu po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 
úřadu Velké Meziříčí

● Plán prevence kriminality na roky 2012–2013
● rozpočtové opatření: zdroj: 94 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva, 

rozdělení: 94 tis. Kč - § 5512 opravy provedené v budově hasičky 
pro Zdravotnickou záchrannou službu KV 

● rozpočtové opatření: zdroj: 24 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 24 tis. Kč - § 3111 aktualizace energetických auditů

● rozpočtové opatření: zdroj: 8 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 8 tis. Kč - § 3722 vyhotovení elaborátu výpočtu poplatků 
za odnětí PUPF L (pozemek určený k plnění funkce lesa) pro akci 
Úprava skládky TKO - vyklízení jímky

● rozpočtové opatření: zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva pro dotace 
a dary, rozdělení: 5 tis. Kč - § 3322 povinný podíl k dotaci na 
kulturní památky
Vlastník: Římskokatolická farnost Velké Meziříčí, akce obnovy: 
konzervování hlavního oltáře v kostele sv. Marka v Mostištích, 
náklady: 24.000 Kč, podíl Kraje Vysočina: 50 % z nákladů, podíl 
města: 20 % z nákladů, tj. 4.800 Kč

3. Rada města vzala na vědomí:
● informace k možnosti zřízení sportovní třídy při základní škole
● předložený materiál o podmínkách konkurzního řízení na místa 

ředitelů škol a školských zařízení
4. Rada města doporučila:

● zastupitelstvu města vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství 

● zastupitelstvu města vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, kte-
rou se ruší obecně závazná vyhláška města VM č. 9/2010, o místním 
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické 
herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu 

5. Rada města rozhodla:
● o vypsání konkurzních řízení na místa ředitelů škol a školských 

zařízení zřizovaných městem Velké Meziříčí na základě vyhlášky 
ministerstva školství č. 54/2005/Sb.

Ing. Radovan Necid, starosta města 

Nyní hodnotili vánoční výzdobu…
(Pokračování ze strany 1.)

Za některé vítěze soutěže přebírali cenu jejich zástupci. 
Foto: Martina Strnadová

Cenu odborné komise za vítězství v kategorii osvětlené domy za Evu 
Hájkovou z Velkého Meziříčí přebíral manžel s vnučkou. 

Foto: Martina Strnadová

Nejvíc hlasů za denní výzdobu lidé poslali Haně Beranové z Mostišť. 
Foto: archiv MěÚ

Marie Smejkalová (vpravo) z Velkého Meziříčí obdržela ocenění odborné 
komise za denní výzdobu svého domu.             Foto: Martina Strnadová
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Ceník soukromé inzerceCeník soukromé inzerce
Jedno vydání soukromého řádkového inzerátu do rubriky 
»Prodám – koupím – vyměním« je za cenu 25 Kč, s rámečkem 
35 Kč, s fotografi í 45 Kč. K inzerátům pod značkou je navíc 
připočítán manipulační poplatek 20 Kč. Do rubriky daruji be-
reme inzeráty zdarma.
Příspěvky do rubrik »Blahopřání – vzpomínka – poděkování« 
jsou za cenu 100 Kč bez fotografi e a 150 Kč s fotografi í.

Platba
Požadujeme platbu předem nejlépe v hotovosti, případně na 
fakturu, převodem, složenkou. Číslo účtu: Česká spořitelna, 
1621.489.309/0800, variabilní symbol – 4649.

Využijte sběrny inzerce
Zájemci z Velké Bíteše a okolí, kteří chtějí inzerovat v týdení-
ku Velkomeziříčsko, mají možnost podávat inzerci do našich 
novin v Informačním centru (IC) na Masarykově náměstí 5 
ve Velké Bíteši, tel. 566 532 598, 566 532 342; e-mail: pro-
gram@bitesko.com. 
Pro inzerenty z Měřína je sběrna inzerce v papírnictví na 
měřínském náměstí. 
Pro Křižanovské je sběrna inzerce v novinovém stánku na 
Benešově náměstí v Křižanově, u autobusové zastávky. 
V Tasově lze podávat inzerci v prodejně smíšeného zboží 
u Jaroslavy Böhmové.                                                        -red-

Prodám
■ Malotraktor domácí výroby, 
motor a dvě převodovky z octá-
vie. Palivo benzín+plyn, závěs. 
Rozměr: 1450×3000 mm. Cena 
10.000 Kč. Tel.: 608 631 721.
■ Škodu Fabii 1,4 TDi, r. v. 2003. 
Stříbrná s výbavou, klimatizace, 
palubní počítač, el. spouštění oken, 
závěs. Cena 110 tis. Kč. Při rychlém 
jednání sleva. Tel.: 725 023 762.
■ Baterii 12 V, 45 Ah, rok používa-
nou. Dále prodám na Škodu 120 zimní 
i letní pneu, prahy, kolébku, zahrád-
ku. Cena dohodou. Tel.: 602 805 791.
■ 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.
■ 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.

■ Med pastovaný, lesní. Cena 
od 75 Kč/kg. Možnost dovozu do 
Velkého Meziříčí. Lavičky, tel.: 
725 085 058.
Koupím
■ Koupím historický motocykl, 
i nekompletní. Tel.: 608 773 933.

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

■ Koupím truhlářskou protaho-
vačku, frézu, dlabačku aj. stroje. 
Tel.: 603 165 320.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vojen-
ské helmy, opaskové přezky, kožená 
pouzdra na pistole, kožené vojenské 
řemeny, kožené řemínky, plechové 
– dřevěné muniční bedýnky, zásob-
níky do zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, maskovací oblečení, vatované 
kabáty, vyznamenání, bodáky, dýky, 
šavle a pochvy k nim, vojenské ná-
šivky, masky, vojenské čepice, briga-
dýrky, staré fotografi e vojáků, staré 
pivní lahve s nápisem atd., z vaší 
půdy, stodoly, pozůstalosti. Za nabíd-
ky předem děkuji. Tel.: 608 714 444.
Nemovitosti
■ Prodám byt 3+1 na ulici Bezru-
čova ve Velkém Meziříčí. Byt je po 
celkové rekonstrukci. Cena doho-

Tel.: 603 184 919.
VÝKLAD Z KARET.

– redakce zde!

velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz
redakce – budova Jupiter clubu – 
1. patro, Náměstí 17, Velké Meziříčí, 
po–pá 8–15.30 hodin.
Tel.: 566 782 009, 739 100 979.

Spolupracuji s 1 věřitelem. 
Tel.: 733 224 414, 732 547 490

KOVO VM s. r. o., U Vody 1403/1, Praha 7

Přijme do pracovního poměru pro provozovnu
ve Velkém Meziříčí, Příkopy 39

SVÁŘEČE
možno i na ŽL

Nabízíme – nástup možný ihned nebo dle dohody
 – dobré platové podmínky

Kontakt: 566 520 394

Zubní pohotovost
Sobota 18. 2. – MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice nad 
Pernštejnem, tel.: 566 688 232. Neděle 19. 2. – MUDr. Jitka Kellerová, 
Žďárská 73, Nové Město na Moravě, tel.: 566 618 060. 
Ordinační doba vždy 9 – 12 hodin. 
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky 

ověřit, zda nebyly 
služby prohozeny. 
Mimo uvedou dobu 
p o s k y t u j e  z u b -
ní pohotovost pro 
dospělé i děti Úra-
zová nemocnice, 
Ponávka 6, Brno, 
pondělí – pátek 17 
– 07 hodin, víkend, 
svátky nepřetržitě 
tel.: 545 538 421. 

Zdroj:
http://www.nnm.cz

s rychlou možností 
odkoupení celého

kadeřnictví
v centru VM se zave-

denou klientelou.
Cena dohodou.

Info na tel.: 737 428 963.
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.

Obec Stránecká Zhoř
NABÍZÍ K PRODEJI

STAVEBNÍ POZEMKY
V OBYTNÉ ZÓNĚ:

p. č. 185/6 1073 m2 275 Kč/m2 i s pozemkem
p. č. 158/28  165 m2  30 Kč/m2

p. č. 185/17  965 m2 275 Kč/m2

p. č. 185/21 1187 m2 275 Kč/m2

Bližší info: www.straneckazhor.cz, tel.: 566 544 483

dou. Tel.: 776 322 899. RK nevolat.
■ Koupím byt 1+1. Nabídněte. 
Tel.: 775 358 576.
■ Prodám byt v OV, 3+1, na ulici 
Bezděkov. Tel.: 607 517 848.
■ Prodám dvougenerační RD po 
rekonstrukci ve Velkém Meziříčí. 
ZP 117 m2, vjezd, přístavky, zahra-
da, CP 498 m2. Cena: 1.600.000 Kč. 
Tel.: 775 214 919.
Pronajmu
■ Pronajmu byt 2+1 po rekon-
strukci. Volný od konce března, 
4.000 Kč inkaso. Tel.: 604 522 455.
■ Pronajmu byt 3+1 po rekon-
strukci, 1. NP v zatepleném pane-
lovém domě, vybavení po domluvě. 
Volný od konce března, 5.000 Kč + 
inkaso. Tel.: 604 522 455.
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici Poš-
tovní. Nájem 7.700 Kč včetně záloh. 
Volejte  večer na tel.: 608 636 583.
■ Pronajmu byt 3+1. Volný ihned. 
Tel.: 776 343 319.

Pronajmu nový byt 3+kk 
v novostavbě, na ulici Škol-
ní VM. Dlouhodobě. Ná-
jem 7.000 Kč + inkaso. Tel.: 
774 747 808.

■ Pronajmu dlouhodobě neza-
řízený cihlový byt v přízemí, 3+1 
na ulici Krškova. K nastěhování po 
výměně oken, po 20. únoru. Tel.: 
776 665 551.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziř íčí na ulici Krškova. 2. 
poschodí, zařízený, 
po částečné rekon-
strukci. Nájem i s po-
platky je 8.500 + dva 
nájmy předem. Tel.: 
775 628 222.
Daruji
■  Dvě  š těňata do 
dobrých rukou. Tel.: 
728 745 551.

Tel.: 774 735 833. Jihlava

Konverzační skupinové 
a individuální kurzy.
Kontakt:
ECO Velké Meziříčí, Mlýnská 6b
p. Procházková, tel.: 602 325 108 
e-mail:
eco-prochazkova@seznam.cz 

ANGLIČTINAANGLIČTINA
S RODILÝMS RODILÝM
MLUVČÍMMLUVČÍM

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi 
pobočka Velké Meziříčí, Ostrůvek 2, tel.: 777 183 388, 
e-mail: kopretina.velmez@charita.cz, www.zdar.charita.cz

* Přednášky s Mgr. Elen Sejrkovou
Celostní pohled na člověka z úhlu psychologa. Jde o blok seminářů 
k ozřejmění toho, co nás v životě ovlivňuje, působí na naši psychic-
kou i duševní rovnováhu a tudíž také na naše zdraví. Přednášky 
jsou vždy v 17 hodin.
IV. blok – 13. 3. 2012 – já vs. okolí; V. blok – 27. 3. 2012 – osobní 
příběh.

* Kompenzační cvičení
každý čtvrtek od 18.30 hodin. Pro zpevnění břišních partií, pá-
nevního dna, aktivaci hlubokého stabilizačního systému, strečink, 
zmírnění bolestí zad. Možné pro ženy po porodu, s bolestí zad 
a také prevence bolestí zad. Prosíme o nahlášení předem.     -zd-

Telefónica O2 Jihlava přijme
konzultanta služeb.

Tel.: 606 067 500.

Technické služby VM, s. r. o., Třebíčská 655/20A, 594 01 Velké Meziříčí

Oznámení o záměru
podnájmu bytových a nebytových prostor

Podnajímatel: Technické služby VM, s .r. o.
 Třebíčská 655/20A, 594 01 Velké Meziříčí
 IČO 25509659
 Kontaktní osoba: ing. Jaroslav Mynář
 Tel.: 724 281 452, e-mail: ts@vm.cz
Předmět podnájmu: Nebytové a bytové prostory v Areálu zdraví,
 Sportovní 1 ve Velkém Meziříčí

Bufet s místností pro přípravu občerstvení a sociálním zázemím – 85 m2

Ubytovna se sociálním zázemím – 125 m2

Terasa pro letní zahrádku – 30 m2

Bytový prostor – 70 m2

Cena v nabídce: Minimálně 400 Kč/m2 bez DPH (bez služeb a energií).
Doba podnájmu: Na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní lhůtou.
Podmínky: 1. Předložit záměr podnájmu.
 2. Předložit kopii platného živnostenského listu 
  (nemusí být ověřená).
 3. Možnost prohlídky na základě telefonické dohody.
 4. Odkoupit hmotný majetek.
 5. Zajistit provoz tenisových kurtů a haly TJ Sokol.
 6. Žádost doručit nejpozději do 29. 2. 2012, do 12 hodin 
  na adresu:
  Technické služby VM, s. r. o.
  Třebíčská 655/20A
  594 01 Velké Meziříčí
  v zalepené obálce s označením 
  „Podnájem AZ – Neotvírat“.
Ve Velkém Meziříčí dne 5. 2. 2012              ing. Jaroslav Mynář, jednatel

Doučovací kurz z matematiky
pro žáky 9. tř. i jiné zájemce (přijím. 
zk. na SŠ). Vždy v neděli, od 26. 2.

Info: http://www.mat-fyz.cz,
tel.: 774 621 703.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání

Poděkování

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

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

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
21. 2. přednáška Po zemi do Pekingu ing. Daniel Prudek
28. 2. přednáška Elektrifi kace Velkého Meziříčí PaedDr. Josef Láznička
 6. 3. přednáška Tuva – část Sibiře – II. část Svatava Drlíčková
13. 3. přednáška Moravské letopisy I. část – video VGS
20. 3. přednáška Moravské letopisy II. část – video VGS 
27. 3. přednáška Beseda k publikaci „Hledáme své předky“ Vl. Makovský

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 suterénu 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-

 Středa 15. v 19.30 hodin
POUPATA
Tak trochu jiný vánoční příběh.
Film Poupata postihuje svět zoufalých sociálních vztahů a charakterů, 
toužících se vymanit z osudově daného prostředí a uskutečnit svůj sen o 
normálním životě. Příběh Poupat vypráví o těžké zkoušce rodiny, žijící 
v kraji drsných pravidel. 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
Když máte jen jednu šanci, 
musíte ji využít.
V drsném a napínavém 
akčním snímku z blízké 
budoucnosti Ocelová pěst 
představuje Hugh Jackman 
Charlieho Kentona, bývalé-
ho boxera, jehož milovaný sport ovládli dva a půl metru vysocí oceloví 
roboti a lidé jako Charlie už do něj nadále nijak nezapadají. Protože nemá 
s kým zápasit a nemá žádné vyhlídky na lepší budoucnost, je nucen při-
vydělávat si jako promotér robotických zápasů. 
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
Film nabízí odpověď na otáz-
ku, která nedá spát žádnému 
dítěti: Jak jen to Santa dělá, 
že dokáže během jedné noci 
nadělit všechny dárky? Od-
povědí na ni je existence 
Santovy provozní základny 
ukryté pod Severním pólem, 
která je plná veselí a té nej-
modernější techniky. Když Santův fascinující podnik omylem vynechá 
jedno dítě ze stovek milionů, o které se stará, vydává se nejméně schopný 
člen rodiny Clausů na bizarní a vzrušující závod s časem, během kterého 
má za úkol doručit poslední vánoční dárek na světě dřív, než se rozední. 
Animovaná rodinná komedie USA, český dabing.
Vstupné: 70, 72 Kč 98 minut

Sobota 18. 2. od 11 hodin 
průvod masek po vsi.

Taneční zába-
va se skupinou 
Proměny – od 
20 hodin
Neděle 19. 2. 
od 14 hodin 
dětský karne-
val se skupi-
nou Pastelki.
Srdečně zvou 

pořadatelé 
SDH

Oslavice

Dne 17. 2. 2012 
oslaví manželé 
Františka 
a Josef 
Slabých 
z Kúsek 
50 let společného ži-
vota. 

Poděkování
Chtěla bych touto cestou jménem našich klientů a zaměstnanců poděkovat 
všem milým a hodným lidem za příjemné chvíle, které s nimi mohli naši 
klienti strávit. Připravili si pro ně program, kterým všem zpříjemnili 
předvánoční a novoroční čas.
Dne 5. prosince se v našem domově rozřinčely čertovské řetězy, perníčky 
nadělovali andělé s Mikulášem z Denního stacionáře Nesa Velké Meziříčí.
Dne 7. prosince nám pak zpříjemnili dopoledne studenti z hotelové školy 
Světlá. Připravili si pro nás bohatý program. Kluci ukázali prvky sebe-
obrany, děvčata zatančila břišní tance a moderní street dance. Společně 
nám pak zahráli pohádku o Budulínkovi a zazpívali vánoční písničky. 
Na závěr čekala klienty sladká tečka v podobě perníčku. 
Klienty také potěšil již druhý koncert Andrey Vaňkové, se kterou si za-
zpívali známé vánoční koledy. Andrea vystoupila společně s Ondřejem 
Chalupou a oba zpříjemňovali atmosféru na vánočním posezení klientů 
a zaměstnanců domova.
Dne 12. prosince se rozezněl naším domovem baryton operního pěvce 
Jakuba Pustiny. Společně s dětským souborem Žďáráček zazpíval operní 
skladby a vánoční koledy. Byl to krásný podvečer, který spolu strávili 
klienti, zaměstnanci a rodinní příslušníci klientů i zaměstnanců.
Den poté za námi zase přijely děti ze ZŠ Bory na tvořivé dopoledne, ve 
kterém s klienty vyráběly vánoční svícínky. Společné dopoledne zakon-
čily milou besídkou. 
To, co se naučily, nám přišly ukázat děti s paní Kutilovou a děti z Royal 
Rangers. 
I děti z MŠ Mírová nám popřály pěkné Vánoce a klientům přinesly 
vánoční přáníčka.
Pěknou besídku si pro nás také přichystaly děti z Domu dětí a mládeže 
VM a děti ze ZŠ Pavlínov.
Vánoční sladkost měla pro klienty připravena i děvčata z Výchovného 
ústavu Velké Meziříčí.
Všem zúčastněným děkujeme za příjemné chvíle, které jsme mohli s nimi 
strávit a těšíme se na další setkání. 

Za Domov pro seniory Velké Meziříčí Helena Chalupová

Sbor dobrovolných hasičů a Spolek živnostníků Blízkov
vás zvou v sobotu 18. února ve 13 hodin na

MAŠKARNÍ PRŮVOD.
Sraz masek ve 12.15, po skončení průvodu začnou v sále 
obecního domu DĚTSKÉ ŠIBŘINKY a večer MAŠKARNÍ BÁL 
se skupinou Ellu Bend.

Srdečně zvou pořadatelé.

Mediální partner:
Týdeník
VELKOMEZIŘÍČSKO

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

MŠ Olší děkuje za podporu v soutěži
Děkujeme všem dobrým lidem za ocenění a podporu v soutěži „Vánoční 
město“. Děti měly z 1. místa obrovskou radost. Víme, že se vám naše 
školka líbí a máte nás rádi. 

Díky. Vedoucí učitelka Jitka Smolíková a holky z Olší školky 

Hodně štěstí, zdraví a lásky do dalších společných let 
přeje rodina a ostatní příbuzní.

Dne 19. 2. 2012 oslaví 60. narozeniny paní 
Marie Kotková
z Petrávče.

Hodně zdraví a štěstí do dalších let, 
hodně Božího požehnání 

přeje z celého srdce
 manžel Jirka s rodinou.

Děti ze ZŠ Bory na návštěvě v Domově pro seniory VM. 
Foto: archiv Domova pro seniory Velké Meziříčí.

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

Betty Comden – Adolph Green: 
Zpívání v dešti
Film „Singin‘ in the Rain“ z roku 1952 patří k nejslavnějším a nejoblíbe-
nějším fi lmům všech dob. Dějištěm 
této bláznivé, optimistické i roman-
tické komedie o počátcích zvuko-
vého filmu, kdy mnohá filmová 
studia hledala způsob, jak zachránit 
kariéru svých odporně pištících 
a špatně mluvících hvězd němého 
fi lmu, je Hollywood druhé poloviny 
dvacátých let. Výtečné swingové 
melodie a brilantní stepařská čísla 
jsou  základním stavebním kame-
nem této hudební show.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu 
je v 17.45 hodin. Prosíme přijďte 
včas.                                               -hs-
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 DIVADLA  KONCERTY  VÝSTAVY

DIVADELNÍ SEZONA – JARO 2012
Jednotlivé vstupné 300 Kč. Více info na tel.: 566 782 004 (001) 
nebo program. oddělení JC. 

Neděle 25. března 2012 v 19.30 hodin
Divadlo Palace
Pohleď a budeš udiven

Duchařská komedie plná jablek, indiánských tanců a půlnočního oparu je 
varováním pro všechny, kteří se těší, že je po smrti čeká klidný „život“. 
Starý profesor se po smrti vrátí do svého bytu jako duch. Nebude tam 
ale sám – přebývají tam totiž také další tři duchové a jeho bývalý lékař 
se snoubenkou… Hrají: Jiří Langmajer, Martina Hudečková, Miluše Bitt-
nerová, David Suchařípa 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

 PLESOVÁ SEZONA

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí
14. března 2012
Sólová barokní a romantická 
kytara
K. Fleischlinger se specializuje 
na hudbu 19. století, kterou in-
terpretuje na kopie romantických 
kytar od zhotovitele Jana Tuláčka 
a na původní nástroje z 19. století. 
V tomto období píší pro kytaru 
přední skladatelé, hrají na ni špič-
koví interpreti a staví se mistrovské 
nástroje. Zlatý věk kytary přiblíží 
interpret výběrem charakteristické 
hudby a hrou na unikátní původní nástroje, případně repliky.
Vášeň Karla Fleischlingera pro romantickou kytaru (a jeho CD „Souvenir ro-
mantique“ s kytarovou hudbou z19. století) zaujala i štáb ČT, který s interpretem 
natočil medailon v rámci pořadu Terra musica, odvysílaného v červnu 2011.
Nástroje Karla Fleischlingera: Nicolaus Georg Ries – Vídeň kolem 
roku 1840 (osmistrunná kytara, replika), Johann Anton Stauffer – Vídeň 
1841 (terckytara, replika), Anonym, Anonymus, Anonym – Vídeň kolem 
roku 1840 (šestistrunná kytara, originál), Lemarquis – Francie, Mirecourt 
kolem roku 1810 (šestistrunná kytara, originál). 
Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři).
18. dubna 2012 – Trombonový recitál – koncert mladých umělců
18. května 2012 – Beladona Quartet – dámské smyčcové kvarteto

Sobota 18. února

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 JC.
Stolová úprava.
Vstupné 100 Kč.
Rezervace na tel.: 566 782 004 
(005).

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 
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. Ode-
vzdají 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
Vstupné: 80 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě. Prodej a rezervace 
vstupenek na tel. čísle 566 782 004 (001), program. oddělení JC. 

Hudba: ŠUMICHRÁST MALBOHÁR BRNO 
Program:

host večera muzikálová zpěvačka 
MARTINA PÁRTLOVÁ – fi nalistka X-FACTOR

country taneční vystoupení – tančí klienti DS Březejc
vystoupení břišních tanečnic z DDM Velké Meziříčí

bohatá tombola, dražba výrobků
Pátek 9. března 2012, velký sál Jupiter clubu Velké Meziříčí 
od 20 hodin, rezervace na tel.: 566 782 004-5, program. oddělení.

Jupiter club, hudba F-BOX, Kozénka band. 

Taneční orchestr Muzikanti Ladislava Prudíka tvoří 9 hráčů a 3 zpěváci. 
Hraje na společenských akcích, plesech, tanečních zábavách, koncertech, 
podnikových i soukromých večírcích, hodech, svatbách, obecních oslavách 
a všude tam, kde by neměla chybět kvalitní živá hudba. Muzikanti Ladisla-
va Prudíka pobaví posluchače různých společenských i věkových skupin.
Historie kapely: první vystoupení se uskutečnilo v červnu 2008, ale tepr-
ve po dalších dvou jsme se domluvili, že bychom si mohli občas zahrát. 
Udělali jsme zkoušku, dohodli se na názvu a kapela byla na světě. Byla 
to vlastně náhoda, neboť většina z Muzikantů Ladislava Prudíka byla 
členem obřadní hudby Cereta a teprve po již slíbeném vystoupení při 
oslavě hasičů vznesli pořadatelé návrh, abychom v rámci oslav hráli 
také na taneční zábavě. Všichni muzikanti měli praxi z několika kapel, 
jimiž prošli a v nichž také současně dále hrají, proto nebyl problém 
rozdat noty, přizvat zpěváky a jít na vystoupení. Tím mělo vše skončit, 
ale vzhledem k tomu, že přišly nabídky na další akce, rozhodli jsme se 
pokračovat. Připravili jsme další skladby a začali zkoušet. Zdroj a více 
info o kapele: www.muzikantilp.cz.

Jupiter club, s. r. o., uvede
koncert

skupiny Jablkoň
Úterý 27. března 2012, kinosál JC od 19.30 hodin, vstupné v před-

prodeji 150 Kč, na místě 190 Kč. Rezervace a prodej vstupenek 
na prog. oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001).

Změna programu vyhrazena.  -zh-

Pizzerie pořádá

do 2. 3. 2012.

Více o připravované vernisáži k výstavě Karel May – Století legendy
čtěte na titulní straně.

Více o výstavě čtěte v článku Na kukandu… na straně 5.
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Házená TJ Sokol Velké Mezi-
říčí zve do svých řad chlapce 
a děvčata nar. 1995–2002 se 
zájmem o pohyb. Pravidelné 
tréninky pondělí až pátek 
15.30–19.30 hodin ve sportov-
ní hale za Světlou.

HOKEJ OKRESNÍ PŘEBOR

STOLNÍ TENIS

SK Mostiště – RH Centrum Brno 
4:5 (1:1, 0:1, 3:3)
Hosté přijeli povzbuzeni vítězstvím 
nad Náměští a zpočátku měli na-
vrch. Od páté minuty ale domácí 
hráli přesilovku a i když v početní 
výhodě si toho ještě moc nepřipra-
vili, po sedmi minutách už vedli. 
Branka je povzbudila a ve zbytku 
první části byli několikrát blízko 
zvýšení, jejich šance však zůstaly 
nevyužity a hosté po jednom z pro-
tiútoků šťastnou trefou ze vzduchu 
vyrovnali.
Po přestávce už hosté mnohem lépe 
bránili. Domácí se v této části ke 
střelbě moc nedostávali a měli stále 
více práce s rostoucí brněnskou 
aktivitou. Ve třiatřicáté minutě se 
mostišťský Syrový hodně zlobil, 
že za jeho zmařený nájezd nebylo 
nařízeno trestné střílení, ale vykole-
doval si jen osobní desetiminutový 
trest a za minutu už hosté vedli. 
V nervózním závěru druhé třetiny 
pak mostišťská defenziva odolala 
a soupeři se odešli zklidnit do šaten.
Třetí část začali lépe hosté, kteří 
v pětačtyřicáté minutě přidali v pře-
silovce třetí gól. Domácí začali víc 
riskovat, už za minutu snížili a brzy 
si vynutili i přesilovku, ta se jim 
však hrubě nepodařila. V rozpětí 
jednadvaceti vteřin hosté v domá-
cím obranném pásmu dvakrát 
úspěšně napadali a deset minut před 
koncem byl rázem stav 2:5. To byl 
pro silné brněnské mužstvo samo-
zřejmě luxusní náskok a ve zbýva-
jícím čase se jeho hráči soustředili 
především na jeho uhájení. Domácí 
je ještě přitlačili a v poslední minutě 

se jim podařilo brankový rozdíl 
zkorigovat, ale na vyrovnání už 
bylo pozdě. Dohrávalo se bohužel 
v atmosféře provokací, záludností 
a nadávek, což trochu pošramotilo 
dojem z nadprůměrného utkání.
Branky SK Mostiště: Krška (Solař, 
Musil), Toman, Toman (Musil, 
Krška), Solař. Branky RH Cen-
trum Brno: Kopa (Badín), Kopa 
(Špaček), Leopold Kerbler (Martin 
Kerbler), Kopa (Badín), Navrátil. 
Vyloučení: 2:4, navíc Syrový (SK 
Mostiště) 10 minut osobní trest, 
Kopa (RH Centrum Brno) 10 minut 
osobní trest a Richter (RH Centrum 
Brno) trest ve hře. Využití: 1:1. 
V oslabení: 0:2. Střely na branku: 
25:30. Rozhodčí: Pekárek, Sysel, 
Rouš. 60 diváků.

Ostatní výsledky 16. kola
HC Nedvědice – Tatran Hrušky 
2:5; HC Veverská Bítýška – HC 
Zastávka odloženo; SK Mostiště – 
RH Centrum Brno 4:5; HC Sokol 
Křižanov – HLC Bulldogs 5:5; 
SK Minerva Boskovice – Spartak 
Velká Bíteš B 3:5; TJ Šerkovice – 
Náměšť nad Oslavou 3:3 nedohráno

-tom-
 1. RH Centrum Brno 16 12 4 0 95:45 28
 2. Náměšť nad Oslavou 14 12 1 1 114:43 25
 3. HC Veverská Bítýška 14 10 2 2 86:35 22
 4. SK Mostiště 16 8 2 6 89:75 18
 5. Spartak Velká Bíteš B 16 8 2 6 69:65 18
 6. HLC Bulldogs 16 6 5 5 86:70 17
 7. HC Zastávka 15 5 3 7 48:68 13
 8. HC Sokol Křižanov 16 5 2 9 50:80 12
 9. SK Minerva Boskovice B 16 5 1 10 57:78 11
10. TJ Šerkovice 15 3 4 8 51:85 10
11. Tatran Hrušky 16 3 2 11 58:98 8
12. HC Nedvědice 16 2 0 14 38:99 4

Mladší a starší žáci o víkendu opět 
hráli dvoukolo.

Mladší žáci
HHK VM – HC ČSOB Pojišťovna 
Pardubice 8:3 (3:0, 1:3, 4:0)
Branky a asistence HHK: 8. Havliš, 
11. Juda M., 20. Juda M. (Krůza), 
37. Barák (Úlovec), 49. Úlovec, 50. 
Krůza (Havliš), 56. Bíbr (Barák), 
59. Bíbr (Havliš). Sestava HHK: 
Svoboda – Bezák, Bíbr, Barák, 
Pražák, Karásek, Kroutil, Krůza, 
Pacal, Úlovec, Havliš, Juda M., 
Řepa, Báňa M., Šandera. Rozhodčí: 
Rous, Sysel. Vyloučení: 2:0, využi-
tí: 0:0, v oslabení: 1:0. Diváků: 45.
HC Choceň – HHK VM 4:2 (1:0, 
1:1, 2:1)
Branky a asistence HHK: 24. Bíbr 
(Karásek), 48. Pražák (Úlovec). 
Sestava HHK: Svoboda – Bíbr, Bez-
ák, Havliš, Juda M., Krůza, Pacal, 
Řepa, Pražák, Šandera, Báňa M., 
Karásek, Úlovec. Rozhodčí: Buček, 
Stybl. Vyloučení: 5:4. Diváků: 39.

Starší žáci
HHK VM – HC ČSOB Pojišťovna 
Pardubice 7:14 (4:4, 2:4, 1:6)
Branky a asistence HHK: 4. Pospí-
šil, 8. Juráček (Pospíšil), 17. Novák, 
20. Pospíšil (Šilpoch), 30. Pospíšil 
(Juráček), 38. Pospíšil, 57. Dvořák 
(Strnad). Sestava HHK: Juda J. 
– Kampas F., Drápela, Novák, Pa-
calová – Strnad, Dvořák, Kapusta 

– Šilpoch, Dundálek, Nevěčný – Pa-
velka, Pospíšil, Juráček. Rozhodčí: 
Maloušek – Rous, Sysel. Vyloučení: 
1:3, využití: 1:1, v oslabení: 0:1. 
Střely na branku: 28:50. Diváků: 55.
HC Choceň – HHK VM 1:9 (0:2, 
1:5, 0:2)
Branky a asistence HHK: 11. Ka-
pusta (Strnad), 16. Strnad, 22. Po-
spíšil, 22. Dundálek (Šilpoch), 22. 
Dvořák (Dundálek), 25. Strnad, 30. 
Strnad (Dundálek), 43. Dundálek 
(Pospíšil), 46. Dvořák (Strnad). 
Sestava HHK: Juda J. – Kampas 
F., Drápela, Pacalová, Pospíšil – 
Strnad, Dvořák, Kapusta – Šilpoch, 
Dundálek, Nevěčný – Juráček. 
Rozhodčí: Buček, Stybl. Vyloučení: 
1:3, využití: 0:2. Střely na branku: 
22:38. Diváků: 30.
Dorost měl o víkendu volno.

Program na tento týden:
Sobota 18. 2. 2012 HHK dorost – 
HC Blansko, začátek utkání v 9.00 
(zimní stadion Velké Meziříčí)

-hhk-

Sokol Žďár n. S. B – ST VM 10:5
Body: Řikovský Aleš 2/1, Pokorný 
Jan 2/2, Klíma Petr 0/3, Kampas 
Jan 0/3
Čtyřhra: Řikovský, Klíma
TJ Žďár n. S. B – ST VM 8:10
Body: Klíma Petr 3/1, Kampas 
Jan 3/1, Klíma Tomáš 1/3, Skryja 
Marek 1/3
Čtyřhra: Klíma Petr, Kampas; Klí-
ma Tomáš, Skryja
ST VM B – TJ Jiskra Vojnův 
Městec 12:6
Body: Šoukal Slavomír 3/1, Klíma 
Tomáš 3/1, Skryja Marek 3/1, Ko-
řínek Stanislav 2/2
Čtyřhra: Šoukal, Klíma
ST VM C – SK Netín 7:11
Body: Dvořák František 3/1, Koří-

nek Stanislav 3/1, Pokorný Martin 
0/4, Prachař Václav 0/4
Čtyřhra: Dvořák, Kořínek
TJ Žďár n. S. G – ST VM D 3:15
Body: Zelený Tomáš 4/0, Zelený 
David 3/1, Vodák Petr 3/1, Juda 
Zdeněk 3/1
Čtyřhra: Zelený Tomáš, Vodák; 
Zelený David, Juda
ST VM E – TJ Sokol Rovečné 
C 3:15
Body: Zelený Tomáš 2/2, Prachař 
Václav 1/3, Zelený David 0/4, Mi-
nařík Jakub 0/4
V sobotu pokračovaly dalšími 
koly krajské přebory. První utkání 
se Sokolem jsme prohráli a druhé 
na TJ vyhráli. Lídr soutěže So-
kol nám nedal šanci a ukázal, že 
právem vede KP1. Nutno dodat, 
že protivník byl v zápase prostě 

lepší. Druhé utkání na TJ dopad-
lo nejtěsnější výhrou 10:8. Naše 
rezerva přivítala Vojnův Městec. 
Povinné tři body jsme si nenechali 
vzít. Céčko podlehlo Netínu 11:7. 
Déčko vyhrálo ve Žďáře vysoko 
15:3. Nejvíce se dařilo Zelenému 
T. Náš poslední tým přivítal první 
Rovečné a podlehl 15:3.

-pk-
Krajský přebor 3. třídy

TJ Sokol Černovice A – SK Sokol 
Lhotky A 10:3
Sestava Lhotky: Doubek, Chylík 1, 
Nevrtal T. 1, Nevrtal Z. 1
TJ Spartak Pelhřimov C – SK 
Sokol Lhotky A 10:1
Sestava Lhotky: Doubek, Chylík 1, 
Nevrtal T., Nevrtal Z.

Okresní přebor 2. třídy
SK Sokol Lhotky B – TJ Sokol 

Nové Veselí A 15:3
Sestava Lhotky: Chylík 2,5, Nevr-
tal T. 4,5, Nevrtal Z. 4,5, Rössler, 
Večeřa 3,5

Okresní přebor 4. třídy
TJ Sokol Doubravník A – SK 
Sokol Lhotky C 6:12
Sestava Lhotky: Chylík 3,5, Krčál 
2,5, Rössler 2,5, Vondrák 3,5

-chyl-
OP 1. třídy

TK Autocolor Oslavice A – Nové 
Město n. M. A 15:3
Body: Kupka Jiří 3, Bazala Milan 
4,5, Jašek Petr 3, Borůvka Vít 3,5

OP 3. třídy
TJ Žďár n. S. F – Oslavice B 8:10
Body: Kupka Jiří 4,5, Jašek Petr 3, 
Šoukal František 2,5, Trutna Ja-
roslav 0

-pat-

či menší jistotou od prvního dne 
sjížděli dobře vysněžený lyžařský 
svah. I ti začínající už třetím dnem 
věděli, jak příjemná je jízda na 
velkém vleku.
Základy sjezdového lyžování zvlád-
li opravdu všichni. Teď je to také 
na vás, rodiče, abyste dětský elán, 
zájem a očividnou snahu o vlastní 
zdokonalení se podpořili zájmem 

svým. Sníh nejenom na velkome-
ziříčské sjezdovce leží každoročně 
od prosince do března. Touha 
po pohybu v různých formách je 
v tomto ještě dětském věku zcela 
přirozená. To je opravdu realita, ne 
ta virtuální.

Mgr. Dalibor Kolář,
ředitel Základní školy Velká Bíteš

Foto: archiv školy

* Nonstop lyžovačka
18. 2. od 22 hodin
Výluky vleku: 21-22 hodin, 6-8 hodin v neděli ráno
Součástí nonstop lyžovačky: 
test lyží Sporten, dobroty z udírny, reprodukovaná hudba, jídlo 
a pití samozřejmostí

* Lyžařský přebor škol kraje Vysočina IV. ročník
pohárový závod základních, středních a učňovských škol 
v obřím slalomu
1. závod – úterý 14. 2.
2. závod – středa 22. 2.

* Lyžarský přebor škol
Jihomoravského kraje
I. ročník
21. 2., obří slalom

* Snowboardové závody
25. 2.

Více na
www.skivm.cz

Viessmann cup 2012
Mladší žáci

V pěkném slunečném leč mrazivém 
počasí cestovalo naše velmi omlaze-
né družstvo obhajovat loňské bron-
zové umístnění na slušně obsazený 
turnaj do Nového Veselí.
Původním záměrem bylo zúčastnit 
se turnaje, bez hlavních opor pod-
zimního soutěžního tažení Vojtěcha 
Drápely a Filipa Svobody, a dát 
tak příležitost nově se tvořícímu 
družstvu mladších žáků. Bohužel 
některé „důležité rodinné oslavy“ 
zapříčinily nutnost povolat do týmu 
ostříleného Filipa Svobodu, který 
svou roli v družstvu potvrdil beze 
zbytku.
V prvním utkání jsme nastoupili 
proti domácí rezervě, která věkově 
splňuje naše potřeby. Kluci do-

mácí družstvo předčili bojovností 
a hlavně herním nasazením, kdy 
předvedli několik pohledných 
akcí a bylo vidět, že si z tréninku 
opravdu něco převedli do utkání. 
Částečně vysunutá obrana 1–5, 
kterou jsme se prezentovali celý 
turnaj, domácí dokonale zaskočila. 
Na postu vysunuté střední spojky 
se výborně prezentoval nadějný 
Vojtěch Svoboda, který prokázal 
skvělou fyzickou připravenost a po-
zornost v útočné činnosti. Na křídle 
se výborně prezentovali Dominik 
Buchta a Samuel Bárta.
Ve druhém zápase se do cesty na-
šemu týmu postavil dosud nepora-
žený Zlín. Ten disponoval skutečně 
vyspělým týmem jak růstového 
charakteru, tak herního. Začátek 
nám vyšel na výbornou a v 5. minu-

tě jsme vedli 2:0, ale to již bylo vše 
a soupeř dominoval po všech strán-
kách. Jak se později ukázalo, Zlín 
nenašel přemožitele a po zásluze 
zvítězil v celém turnajovém klání. 
K cestě za obhajobou medailí nám 
stálo družstvo Telnice, kdy i remíza 
znamenala boj o třetí místo. Kluci 
byli jako „svázaní“ a měli strach 
jakkoliv ohrozit branku soupeře. 
Díky fantastickým zákrokům naše-
ho gólmana Jakuba Bendy a střelec-
ké potenci Filipa Svobody se nám 
v závěru utkání podařilo otočit a 2 
minuty před koncem jsme vedli 
o 2 branky, což znamenalo utkání 
o bronz. Leč v závěru na nás soupeř 
vysunul celoplošnou obranu, my 
jsme v tento moment zcela selhali 
a Telničtí po zásluze skóre vyrovna-
li. To stále ještě znamenalo výhodu 
pro nás, ale v posledních vteřinách 
jsme neproměnili 100% střeleckou 
příležitost, která byla velice laxně 
odhozená a rychlý brejk Telnice 
znamenal zmar do našich řad. Pro-
hra o jedinou branku vlila do našich 
řad mnoho smutku, ale bylo jasně 
řečeno, že 5. místo chceme urvat 
za každou cenu. Až po posledním 
utkání skupiny B byl znám náš 
soupeř, kdy domácí A tým těsně 
porazil Vršovice a tím je odsoudil 
k boji o páté místo.

Hráči z Vršovic disponují velice 
zdatnými spojkami leč opět apli-
kovaná obrana 1-5 jim vnesla do 
řad mnoho nejistoty a kluci toho 
náležitě využili. V tento moment 
skvěle zachytal Jakub Benda, který 
zlikvidoval tři 7m hody a tím dal 
dobrý základ pro konečný úspěch. 
Nyní nás čeká domácí turnaj, kde 
dostanou příležitost všichni mladí 
hráči, pokud nebudou mít opět jiné 
povinnosti.
Sokol VM – Sokol Nové Veselí 
B 14:9, – HC Zlín 9:22, – Sokol 
Telnice 14:15

O 5. místo
Sokol VM – HC LOKO Vršovice 
12:8

Konečná tabulka:
1. HC Zlín
2. TJ Spartak Sezimovo Ústí
3. Sokol Nové Veselí A
4. Sokol Telnice
5. Sokol Velké Meziříčí
6. HC LOKO Vršovice
7. TJ Sparta Kutná Hora
8. Sokol Nové Veselí B
Hráli: Benda Jakub – Svoboda Filip 
39, Svoboda Vojtěch 4, Kratochvíl 
František 3, Buchta Dominik 2, 
Babáček Kamil 1, Bárta Samuel, 
Šubert Adam, Hnízdil Jan, trenér 
Janíček Martin.

-jan-

Sklidili jsme „první ovoce“
Když jsme v lednu roku 2008 začali 
v rámci podpory pohybových akti-
vit na Základní škole Velká Bíteš 
realizovat doporučený základní 
lyžařský výcvik pro tehdy asi 
polovinu žáků 3., 4. a 5. ročníku, 
bylo naším dlouhodobým záměrem 
připravit zájemce z řad mladších 
žáků naší školy na povinný (součást 
našeho školního vzdělávacího pro-
gramu Škola pro život) lyžařský 
kurz zařazený podobně jako na 
jiných školách do 7. ročníku.
V letošním školním roce 2011/2012 
jsme nabídli žákům 7. ročníku 
podobně jako v předchozích letech 
opět dvě varianty. Pětidenní výcvik 
s každodenním dojížděním do ski 
areálu na Fajtově kopci ve Velkém 
Meziříčí, nebo šestidenní zájezd 
s výcvikem ve Skiparku Ružombe-
rok na rozhraní Oravy a Liptova ve 
Velké Fatře na Slovensku.
Hodnotit už můžeme první z nich, 
který se konal 23.–27. ledna 2012 na 
velkomeziříčské sjezdovce, a které-
ho se zúčastnilo 44 žáků, což jsou 
asi 2/3 z celkového počtu sedmáků.
Dlouhodobý cíl projektu, jak jsme 

ho předjímali před 4 roky, se napl-
nil. Jestliže v předchozích letech 
60–70 % dětí z naší školy v tomto 
věku získávalo vůbec první po-
city skluzu na lyžích, letos už se 
situace zcela obrátila. Pouze 12 
z uvedených 44 žáků v prvním dnu 
muselo tzv. šlapat, ostatní s větší 
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VOLEJBAL LYŽOVÁNÍHOKEJ

KUŽELKY

HÁZENÁ

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

  VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

V posledním kole základní části se 
HHK utká v derby Vysočiny doma 
s Velkou Bíteší.
Dynamiters Blansko HK – HHK 
VM 8:4 (3:1, 0:0, 5:3)
Branky a asistence: 2. Berka (Te-
sař), 4. Hrůza (Pazdera), 12. Berka 
(Tesař), 47. Hrůza, 51. Hrůza (Ber-
ka, Tesař), 52. Kuběna (Štěpánek), 
53. Grmela (Grünvald, Pazdera), 
59. Tesař (Hrůza) – 20. Nekvasil 
(Krča), 45. Nekvasil (Novák), 
55. Novák (Hlouch), 60. Krčál 
(Krča). Sestava Dynamiters Blan-
sko: Vlach (Hort) – Hrůza, Bílý, 
Štěpánek, Jakubec, Pazdera, Tesař, 
Antoňů , Kocman, Berka Mir., 
Kuběna, Bednář, Grmela, Keprt, 
Hussein, Berka Mil., Kazda, Hraz-
díra, Grünvald, Najt. Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Hladík (Štourač) – 
Ambrož, Štěpánek, Válek, Krejčí, 
Chlubna – Hlouch, Nekvasil, Novák 
– Burian V., Krčál, Krča – Burian 
P., Smejkal, Nedoma. Rozhodčí: 
Lerch – Paulík, Šustr. Vyloučení: 
6:8, navíc: Hladík (HHK) 10 min. 
OT, Nekvasil (HHK) 10 min. OT. 
Využití: 2:1. Střely na branku: 
31:28. Diváci: 120.
Ostatní výsledky dvacátého kola: 
Brumov-Bylnice – Boskovice 0:5 
kont., Warrior Brno – Uherský 
Brod 4:1, Velká Bíteš – Kroměříž 
0:6, Uničov – Moravské Budějovice 
6:8, Plumlov – Uherský Ostroh 2:4.
Program na tento týden:
Sobota 18. 2. 2012 HHK VM – HC 
Spartak Velká Bíteš, začátek utkání 
v 17.30 (zimní stadion Velké Mezi-
říčí)                                       -hhk-

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

 1. HC Moravské Budějovice 21 18 0 3 0 162:69 57
 2. Hokej Uherský Ostroh 21 12 5 0 4  76:48 46
 3. HC Brumov-Bylnice 20 13 1 0 6  74:67 41
 4. SK Minerva Boskovice 20 11 1 0 8  82:65 35
 5. HK Kroměříž 20 9 2 2 7  85:75 33
 6. Dynamiters Blansko 21 10 0 3 8  75:81 33
 7. HCM Warrior Brno 21 9 1 1 10  76:83 30
 8. HC Grewis Plumlov 20 7 1 3 9  74:94 26
 9. HC Uherský Brod 20 7 1 0 12  63:78 23
10. HHK Velké Meziříčí 21 3 4 2 12  75:115 19
11. HC Uničov 21 5 0 0 16  66:90 15
12. HC Sp. Velká Bíteš 20 3 0 2 15  50:93 11
SK Telč junioři – HHK VM B 2:9 
(0:2,1:2,1:5)
Poměr střel: 41:25. Branky: 40. Ša-
landa T. (Kubát), 44. Smejkal 
(Šindler) – 3. Kudláček J. (Kavi-

na,Invald), 13. Malec (Kudláček 
J., Kavina), 21. Šoukal, 24. Kavina 
(Kudláček J., Malec), 41. Kudláček 
J. (Malec), 48. Malec (Kudláček J.), 
50. Kudláček J. (Malec), 53. Šoukal 
(Troščák), 57. Kavina (Kudláček 
J.). Vyloučení: 5:7. Využití: 2:0. 
Oslabení: 0:0. Sestava Telč jun.: 
Kiessling (od 26. Sehleb) – Pavlí-
ček, Šalanda J., Šalanda P., Pro-
kop, Doležal, Chalupský, Šindler, 
Kotrba, Foitl, Šalanda T., Smejkal, 
Novák, Kubát, Jančo, Havlík. Sesta-
va VM B: Šeba – Invald, Pokorný 
– Peterka, Bradáč – Trnka – Kavi-
na, Kudláček J., Malec – Šoukal, 
Troščák, Martinec – Tůma, Barák, 
Vondráček.
Diváci neviděli příliš kombinační 
hokej a hra mohla vypadat někdy 
až „divoce“, ale vše to bylo poplatné 
bezmála patnáctistupňovému mra-
zu. Účelem bylo hrát co nejpřímo-
čařeji na branku, pokud možno co 
nejrychleji zakončit a jít vystřídat.
To zakončení šlo mnohem lépe hos-
tům, protože více jak třetina střel 
skončila v brance Telče. Zvláště se 
dařilo první pětce HHK, která si 
připsala sedm gólů a její centr Jiří 
Kudláček kromě hattricku ještě čty-
řikrát asistoval. Neméně důležitá 
však byla i výborná obranná práce, 
kde se opět vyznamenal brankář 
Šeba. Mladíci z Telče totiž využí-
vali téměř každý výpad ke střelbě 
a jejich 41 pokusů je úctyhodný 
počet. K více jak dvěma gólům jim 
ovšem nepomohlo ani šest přesilo-
vek, v nichž jim byla největší pře-
kážkou dvojice Barák a Vondráček, 
která chodila nejčastěji do oslabení.
Už po dvou třetinách to nevypadalo 
s domácími moc dobře a když do-
stali hned v úvodu závěrečné třetiny 
pátý gól, tak ve zbytku utkání už 
šlo jenom o výši skóre. Béčko tak 
potvrdilo roli favorita a z prvního 
ze série zápasů venku si zaslouženě 
odvezlo tři body.
Další výsledek: Ledeč n. S. – Telč 
7:8, Žirovnice – volno

Neúplná tabulka po 15. kole:
1. Telč 10 9 0 1 0 80:34 31
2. Velké Meziříčí B 11 5 3 0 3 51:35 21
3. Ledeč n. Sáz. 11 6 0 1 4 54:49 19
4. Telč – juniorka 12 3 0 1 8 45:88 10
5. Žirovnice 12 2 0 0 10 54:78 6
Příští utkání bude přímým sou-
bojem o druhé místo v tabulce 
na ZS v Ledči. Hraje se v sobotu 
18. 2. 2012 od 17 hodin.            -ht-

8. kolo
Nadstavbová část

O vítěze městské ligy
SK Omega VB – HC Bory 3:5
Budín 2, Svoboda – Hájek 2, Trej-
bal, Březina, Kuchař
Agromotor VM – Sanborn VM 3:4
Sýkora 2, Fischer – Hanus 3, Novák
SK Afcon Kunšovec VM – Tech-
nické služby VM 8:5
Klouda 4, Nováček, Klapal, Pyro-
chta, Pospíchal – Šlapal O., Kožený, 
Pospíšil, Hlavnička 2
1. HC Bory 8 6 2 0 50:30 14
2. Agromotor VM 8 5 1 2 46:30 11
3. SK Omega VB 8 4 1 3 33:23 9
4. Sanborn VM 8 4 1 3 33:30 9
5. SK Netín 8 3 1 4 25:35 7
6. HC Lukáš 8 2 1 5 38:42 5
7. SK Afcon Kunšovec VM 8 2 1 5 30:52 5
8. Technické služby VM 8 2 0 6 34:47 4

O postup do extraligy
River VM – Auto Dobrovolný 
VM 5:3

Havlík 2, Lovětínský, Kozina, Solař 
– Šefčík 2, Krejčí
Farma Měřín – HC Tasov 5:2
Kocanda 2, Štoček F. 2, Uchytil – 
Páral, Grec
 1. HC Benetice 8 6 1 1 50:22 13
 2. Auto Dobrovolný VM 8 4 2 2 44:34 10
 3. SK Vídeň 8 4 1 3 35:30 9
 4. Farma Měřín 8 4 0 4 27:29 8
 5. Horní Heřmanice 8 3 1 4 47:37 7
 6. SPL Radostín n. O. 8 3 1 4 21:41 7
 7. River VM 8 3 0 5 22:43 6
 8. HC Tasov 8 2 0 6 19:30 4

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

HCF Dráhy VM – SK Lavičky 1:1
Tuček – Štěpánek
 7. SK Lavičky 6 4 1 1 27:22 9
 8. NHÚ Balinka VM 6 4 0 2 30:19 8
 9. SK Stránecká Zhoř 6 3 0 3 24:23 6
10. HC Pikárec 7 3 0 4 28:32 6
11. HCF Dráhy VM 7 1 1 5 21:34 3

-vid-

Kadeti se na turnaji vytáhli
Kadeti Spartaku Velké Meziříčí 
skončili po dvou turnajích základní 
části na čtvrtém místě, což je pro 
druhou část extraligy odsoudilo 
k bojům o záchranu. Kritéria pro 
záchranu soutěže i pro příští ročník 
jsou poměrně tvrdá, ze šesti muž-
stev se přímo zachrání pouze nej-
lepší dvě. Hrají se tři turnaje, první 
se hrál v právě uplynulém víkendu 
ve Frýdku Místku, druhý bude 24. 
až 26. 2. v Příbrami a ten poslední 
budou hrát na domácí půdě 16. až 
18. 3. Start do záchranářských bojů 
zvládli excelentně, přivezli pět 
vítězství a ukázali, že na záchranu 
v soutěži určitě mají.
ŠSK Beskydy – Sp. VM 1:3 (–22, 
21, –21, –23)
Výborný vstup do prvního turnaje 
o záchranu, o to složitější, že domá-
cí celek, nováček soutěže, si hodně 
věřil. V základní části s naším cel-
kem sehrál dvě vyrovnaná utkání 
a ani tento zápas nebyl vůbec jedno-
duchý. Kluci šli od začátku za svým 
cílem a z role vypadli tak trochu je-
nom ve druhém setu. První, hodně 
důležité vítězství si však nedali vzít.
Sp. VM – USK Slavia Plzeň 3:0 
(21, 16, 10)
Ve druhém pátečním zápase je če-
kal pátý celek skupiny A po základ-
ní části, a to je na každém turnaji 
ošidné. Odhadovat sílu mužstev 
druhé skupiny lze pouze až vzá-
jemnou konfrontací. V té naši hráči 
uspěli na jedničku, soupeř kousal 
pouze v prvním setu, zbytek utkání 
již probíhal v režii družstva z Vyso-
činy. Po prvním hracím dni tak měli 
kluci výbornou bilanci dvou vítěz-
ství a jednoho prohraného setu.
VO Příbram – Sp. VM 3:0 (–10, 
–9, –18)
Kadety zastihl první turnaj v exce-
lentní formě a potvrdili to i v prv-
ním sobotním zápase, kdy nedali 
čtvrtému celku skupiny A žádnou 
šanci. Po dvou debaklech se soupeř 
ve třetím setu sice trochu otřepal, 
k alespoň dílčímu úspěchu však byl 
na hony vzdálen.
Sp. VM – Sl. Hradec Králové 3:1 
(–23, 21, 20, 16)

Po pátečních zápasech se dalo 
očekávat, že o prvenství v prvním 
turnaji se bude asi rozhodovat 
právě v tomto souboji. Hradec měl 
po základní části s naším celkem 
vyrovnanou bilanci 1:1 (2:3 a 3:2), 
dokázal naše hráče porazit i na 
domácí půdě a po dvou hladkých 
vítězstvích juniorky minulý týden 
v Hradci si určitě věřil. Lépe začal 
a ujal se vedení, potom však již 
tahal za kratší konec a dohrál zápas 
v útlumu. Ten však byl především 
důsledkem výborného výkonu 
našeho celku. Po dvou dnech tak 
čtyři vítězství a pouhé dva prohrané 
sety. Paráda. A před sebou poslední, 
zdánlivě lehký krok. Zápas s do té 
doby beznadějně posledním cel-
kem, který dosud neuhrál ani set.
SK Volejbal Ústí n. L. – Sp. VM 
0:3 (–24, –13, –17)
Poslední zápas a povinné vítězství 
přinesly neočekávaně drama v prv-
ním setu. Naši hráči sice v pohodě 
vedli 23:20, nakonec však z koncov-
ky bylo drama. Potom již šlo vše, 
jak mělo a kluci v posledním zápase 
položili třešničku na pomyslný dort.
Petr Juda byl po turnaji pochopitel-
ně spokojený a užíval si radost po 
spanilé jízdě. Nebylo jí letos mnoho 
„Pro náš výkon v turnaji bylo hod-
ně důležité vítězství s domácími, 
které turnaj zastihl v dobré formě 
a pochopitelně obrat v zápase 
s Hradcem, kde jsme po prvním 
setu prohrávali. Věřím, že se herní 
pohoda přenese i do juniorky,“ 
řekl Juda.
Sestava: Slavík, Bláha, Krejska, 
Matějka, Augusta, Sláma, Žák, 
Minář, Pešta, Košábek.
Ostatní výsledky: Hradec Králové – 
Příbram 3:0, – Ústí 3:0, – Plzeň 3:2, 
– Beskydy 1:3, Beskydy – Příbram 
3:0, – Ústí 3:0, – Plzeň 3:0, Příbram – 
Ústí 3:0, – Plzeň 3:1, Plzeň – Ústí 3:0
EX-KTI, sk. 7–12 po 1. turnaji:

1. TJ Sp. Velké Meziříčí 5  5 0 15:2 10
2. ŠSK Beskydy 5 4 1 13:4 9
3. Slavia Hradec Králové 5 3 2 11:8 8
4. VO Příbram 5 2: 3  6:10 7
5. USK Plzeň 5 1 4  6:12 6
6. SK Ústí nad Labem 5 0 5  0:15 5
Druhý turnaj se bude hrát 24. až 26. 
února v Příbrami.               

-kon-

Dorostenky se na domácím turna-
ji předvedly ve velmi dobré formě
Druhou př íčku obsadily v př í-
pravném domácím turnaji mlad-
ší dorostenky, v jejichž řadách 
absentovaly z důvodů školního 
lyžařského kurzu Kateřina Stude-
ná, Terezie Rosová a po operaci 
kolenních vazů Markéta Partlová, 
které touto cestou přejeme brzké 
uzdravení. Našim trenérům se po-

V sobotu 11. 2. se konaly na Fajto-
vě kopci závody v obřím slalomu, 
které byly součástí IX. ročníku 
Lyžařského poháru Vysočiny. Za 
pravého zimního počasí, velkých 
mrazů, ale i sluníčka, přijelo 215 
závodníků, kteří vytvořili pravou 

závodní atmosféru. Z rozdaných 39 
medailí získali závodníci Ski klubu 
Velké Meziříčí 4× zlato – Kateřina 
a Tereza Neumanovy, Marek Peštál 
a rodinný tým Neumanů –, dále 6× 
stříbro a 5× bronz. Další podrob-
nosti a kompletní výsledky najdete 
na www.skivm.cz.

-id-, foto: archiv ski klubu

Krajský přebor Vysočiny
Sokol Častrov – Spartak VM
2538:2352 * 6:2
Němec M. 452:362 Baloun
Havlíček 371:420 Starý
Kolář 423:371 Mička
Votruba 391:394 Kováč
Němec L. 472:408 Lavický Ji.
Němec D. 429:397 Korydek
Áčko ani ve druhém venkovním 
zápase nevyhrálo.

Krajská soutěž Vysočiny
skupina B

Spartak VM D – Spartak VM C
1625:1556 * 6:0
Mičková 429:399 Bača
Fajmonová 377:370 Lavický A.
Trnka 384:377 Mátl
Mička 435:410 Weiss
V klubovém derby bylo úspěšnější 
déčko.

-sta-

TJ Dětské středisko Březejc, o. s.,
pořádá

NÁRODNÍNÁRODNÍ
TURNAJTURNAJ
V BOCCIEV BOCCIE
OZP CUP
1. liga, 1. kolo
25. 2. 2012 od 9 do 18 hodin
26. 2. 2012 od 9 do 15 hodin
Tělocvična 3. ZŠ Školní 2055, 
Velké Meziříčí
Srdečně zveme příznivce boccii. 
Př ijďte podpoř it svoje favority 
nebo se podívat, příjemně strávit 
čas ve sportovní atmosféře han-
dicapovaných sportovců.

dařilo dát dohromady turnajovou 
pětici prvoligových týmů, které 
čeká již třetí únorový víkend ostrý 
vstup do jarních odvet. Jednotlivé 
souboje se hrály „nahoru dolů“, 
neboť trenéři dávali šanci celému 
hráčskému kádru.
Úvodní souboj jsme svedli s již 
tradičním brněnským rivalem. Po 
celou hrací dobu jsme si zodpověd-
ným výkonem udržovali neustálé 
vedení, což nám v celkovém sou-
čtu přineslo zasloužené vítězství. 

Druhé utkání proti zástupci české 
prvoligové scény – hráčkám Par-
dubic – začal pro náš tým velice 
úspěšně. Velmi dobře fungující 
obrana, za níž se dařilo brankářce 
Inně Hleba, zdárně sehrané útočné 
akce a zejména proměňované brej-
ky znamenaly poměrně snadné ví-
tězství. Další utkání bylo soubojem 
s letošním nováčkem prvoligové 
moravské skupiny – ambiciózním 
týmem HK Hodonín, v jehož kádru 
se velmi dobře prezentuje několik 
hráček Slovenska. Jihomoravanky 
trestaly naše útočné chyby rych-
lými kontry a v postupném útoku 
hrozily zejména z levé strany, 
kde se nám nedařilo účelně bránit 
souhru spojky a křídla. Potěšitel-
né bylo, že jsme si byli v útočné 
fázi schopni vytvářet daleko víc 
brankových příležitostí, z nichž 
je nutno vyzvednout střeleckou 
potenci spojek a obzvláště souhru 
s pivotem. Díky větší vyrovnanosti 
našeho kádru jsme uspěli i v tomto 
souboji. O turnajové prvenství jsme 
se utkali s hráčkami HC Zlín, které 
nečekaně hladce prohrály předchozí 
souboj s družstvem Pardubic. Náš 
vstup do „malého fi nále“ byl jako 
z říše pohádek. Pevná defenziva 
a rychlý přechod do protiútoku 
byly zbraně, kterými se dařilo držet 
si neustálé vícebrankové vedení. 
Zlínské po změně stran zpřesnily 
útočnou souhru, přidaly na důrazu 
v obraně a brankově se dotáhly. 
V dramatickém závěru oba celky 

několikrát „pohrdly“ vyloženými 
šancemi. Koncovku zvládly stře-
lecky lépe Zlínské, když dokázaly 
udržet nejtěsnější vedení a připsaly 
si tak turnajový triumf.
Výsledky: Sokol VM – Tatran 
Bohunice 20:18, – SHK D-P 
Pardubice 21:16, – HK Hodonín 
26:23, HC Zlín 17:18.

Pořadí:
1. Zlín 80:65 6
2. Velké Meziříčí 84:75 6
3. Pardubice 68:76 4
4. Hodonín 80:87 3
5. Bohunice 63:74 1
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika – Kratochvílová Hana 
(21), Závišková Iva (14), Zezulová 
Kristýna (12), Janečková Denisa 
(10), Sedláčková Klára (7), Homo-
lová Michaela (6), Škrdlová Renata 
(5), Nejedlá Michaela (5), Bačová 
Soňa (2), Závišková Kateřina (1), 
Kopečková Kateřina, Doležalová 
Romana, Uhlířová Eva. Trenéři 
Záviška, Matušíková, E. Partlová.

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 18. února 9.00-17.00 – 
turnaj mladších žáků – Tatran 
Bohunice, Ivančice A, B, KP Brno, 
Újezd u Brna, TJ Sokol Velké 
Meziříčí.
Neděle 19. února 9.00-15.00 – V. 
ročník memoriálu Eduarda Kla-
pala starších žákyň – HK Piccard 
Senec, Loko České Budějovice, 
Jiskra Havlíčkův Brod, TJ Sokol 
Velké Meziříčí.

-záv-Bránící dorostenky TJ Sokol VM.                        Foto: Michaela Vávrová

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,
doprovod 10 Kč


