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Vážení spoluobčané,
ukrajujeme již první dny roku 2008 – pro naše měs-
to roku významného a jubilejního. Vstoupili jsme do 
něj společně s mnohými z vás na velkomeziříčském 
náměstí za zvuku všech zvonů na kostelní věži a vzá-
pětí i podívanou na slavnostní ohňostroj. Ohlédneme 
se nyní ještě krátce za uplynulým rokem 2007, neboť 
i ten byl pro město Velké Meziříčí velmi významný. 
Více jak půl roku trvající uzavírka hlavní průjezd-
né komunikace městem v ulici Novosady znamena-
la výrazný zásah do zdejší dopravy. Nechci se teď 
vracet k diskuzím, které během uzavírky probíhaly, 
chci však ještě jednou poděkovat všem, kteří na této 
nejsledovanější stavbě ve městě pracovali a také za 
trpělivost těm, kdož byli během ní nějak omezováni 
či jinak zatěžováni. Krátkodobým uzavírkám silnic 
se však nevyhneme ani v letošním roce, neboť bu-
dou pokračovat souvislé opravy povrchu krajských 
komunikací na různých místech v kraji Vysočina. 
Konkrétně u nás ve Velkém Meziříčí to bude silni-
ce II/602 v úseku od světelné křižovatky Vrchovec-
ká – Novosady (od Zámeckých schodů) směrem na 
Jihlavu – tedy ulice Hornoměstská a Jihlavská. Zce-
la mimořádnou událostí loňského roku byla pro měs-
to Velké Meziříčí zářijová návštěva prezidenta ČR 
Václava Klause a Livie Klausové. Jistě si mnozí rádi 
vzpomenou na úžasnou a neopakovatelnou atmosfé-
ru při setkání pana prezidenta a jeho choti s obyva-
teli našeho města na náměstí. Rádi bychom i v letoš-
ním roce u nás přivítali hlavu našeho státu v rámci 

oslav jubilea – 600 let od získání plných městských 
práv. Před 600 lety bylo získání plných městských 
práv pro město vysoce prestižní záležitostí, neboť 
znamenalo zařazení našeho města mezi tehdejší vý-
znamná sídla Moravy. A v letošním roce si chceme 
toto výročí důstojným způsobem připomenout. Řa-
da akcí je již připravena, další se připravují. Jednot-
livě o nich budeme včas informovat. Velmi si vážím 
toho, že mnohé fi rmy z města i okolí projevily ocho-
tu spolupodílet se na připravovaných oslavách měs-
ta. A nejenom fi rmy. I řada jiných organizací, spol-
ků a jednotlivců. Cením si zájmu všech a věřím, že 
všechny aktivity proběhnou úspěšně a výročí města 
tak bude důstojně připomenuto, ať už na úrovni spo-
lečenské, duchovní, kulturní i sportovní. Důležitým 
příspěvkem k výročí města bylo vydání knihy „Velké 
Meziříčí v zrcadle dějin“. Rozebrání všech výtisků 
určených k prodeji v závěru minulého roku svědčí 
o zájmu lidí o město a jeho historii vzdálenou i ne-
dávnou. Je připravován dotisk této knihy tak, aby se 
dostalo na všechny zájemce. Nejenom oslavami bu-
de naplněn letošní rok. Většina dní bude stejně jako 
v letech minulých všední a pracovní. I všední den 
však můžeme rozzářit úsměvem. Nenechme si te-
dy vnutit špatnou náladu. Vážení spoluobčané, před 
několika lety připomínal dnes již zemřelý papež Jan 
Pavel II., že „jubileum je časem Hospodinovy pří-
zně“. Přejme si tedy, aby časem této přízně byl pro 
každého z nás celý nastávající rok 2008.

Ing. František Bradáč, starosta města

Novoroční přání starosty města

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
připravili jsme pro vás v letošním 
novém roce opět změnu. Loni to 
byly nové webové stránky naše-
ho týdeníku – www.velkomezi-
ricsko.cz – a letos půjde o rozší-
řený zpravodajský a informač-
ní servis. Seznámíme vás s ním 
v čísle, jež vyjde 30. ledna 2008.
Stejně jako v roce 2006 bylo nut-

Město Velké Meziříčí současně se schválením roz-
počtu hospodaření na rok 2008 přijalo i některá roz-
počtová opatření. Vyčleněna byla například objemná 
částka fi nancí ve výši jednoho a půl milionu korun na 
povinný podíl města k dotacím na obnovu kulturních 
památek v letošním roce. Z nich největší má být podíl 
na opravě fasády lodě kostela sv. Mikuláše. Z dalších 
akcí pak třeba podíly na rekonstrukcích některých 
domů v historické zóně města či na opravě kašny na 
velkém nádvoří zámku. 

Další rozpočtové opatření zahrnuje rozdělení dotací 
sportovním oddílům ve Velkém Meziříčí, kterých je 
ve městě celkem deset. Sedm set dvanáct aktivních 
sportovců je sdruženo v klubech fotbalovém, hoke-
jovém, basketbalovém, střeleckém, lyžařském, han-
dicapovaných sportovců, sokole, spartaku či stolním 

tenise a tenisové škole, jimž byla městskými zastupiteli 
schválena částka ve výši dvou milionů devíti set tisíc 
korun. Z ní největší podíl něco přes milion korun získal 
Horácký hokejový klub Velké Meziříčí, fotbalový klub 
obdržel více než sedm set tisíc korun, po něm následuje 
Sokol VM se čtyřmi sty tisíci, Spartak VM s částkou 
dvě stě sedmdesát šest tisíc, basketbalisté sto osmdesát 
tisíc a SKI klub sto čtyřicet tisíc korun. Mezi další 
oddíly byly rozděleny částky nižší než stotisícové.

Zastupitelstvo schválilo krom výše uvedených třeba 
i čtyři sta devět tisíc korun na přípravu rekonstrukce 
budovy na Ostrůvku, sto čtyřicet tisíc korun na projekt 
hřiště u hasičské zbrojnice pro potřeby Základní školy 
Sokolovská, padesát tisíc korun SKI klubu na rozjez-
dovou věž v areálu Fajtova kopce a další.

Martina Strnadová

Peníze putují na památky i na sport Narozené děti 
dostanou

od radnice 
patnáct stovek

Občánci Velkého Meziříčí, naro-
zení v roce 2008, dostanou od rad-
nice darem 1.500 korun. Ještě vloni 
přitom dostali rodiče narozených 
dětí od sboru pro občanské záleži-
tosti pouhou pětistovku. Radní se 
rozhodli fi nanční dar navýšit, což je 
pro novopečené rodiče jistě příjem-
ná změna. Během loňského roku se 
ve Velkém Meziříčí narodilo asi sto 
dvacet dětí.                              -mrs- 

Vstup do nového roku s sebou 
přinesl mnohé změny. Jednou z nich 
je i nový systém poplatků ve zdra-
votnictví. Od prvního ledna tedy 
zaplatíte při návštěvě praktického 
i odborného lékaře, za pobyt v ne-
mocnici, za návštěvu pohotovosti či 
za každou položku na receptu. Podle 
ministerstva zdravotnictví mají re-
gulační poplatky především zamezit 
zbytečnému čerpání lékařské péče.

ZBYTEČNÁ NÁVŠTĚVA
POHOTOVOSTI
SE NEVYPLATÍ

Největší poplatek devadesát ko-

Regulační poplatky mají omezit zneužívání zdravotní péče

K lékaři si nezapomeňte vzít peněženku

run zaplatí pacienti, kteří navštíví 
lékařskou pohotovost, včetně 
zubařské. Například pohotovost 
ve Velkém Meziříčí ošetřila na 
nový rok pět pacientů a velkobí-
tešská šest. „Z těch pěti byla pouze 
jedna paní překvapená, že po ní 
chceme peníze. Všichni ostatní 
na to byli připraveni,“ informoval 
MUDr. Jiří Kaše z pohotovosti 
ve Velkém Meziříčí. Podle jeho 
názoru zavedení poplatků ovlivní 
návštěvnost zejména pohotovostí, 
ambulancí a ordinací praktických 
lékařů nejspíš ne. „Myslím, že úby-

tek pacientů na pohotovosti bude 
velký, a to zejména u těch opravdu 
odkladných věcí, jako je třeba týden 
trvající kašel, se kterým sem lidé 
také chodili,“ dodal Kaše. 

SYSTÉM VYBÍRÁNÍ
POPLATKŮ JE RŮZNÝ

Třicet korun si musíte připravit 
u praktického lékaře i u ambulant-
ního specialisty, pediatra, gyne-
kologa či stomatologa, který vám 
provede klinické vyšetření. Ve vel-
komeziříčském Domě zdraví v prv-
ním lednovém týdnu čekárny přesto 
prázdné nebyly.        (Pokr. str. 2.)

Novinka pro naše čtenáře
né navýšit počet stránek z 8 na 10, 
obdobná situace nastává i nyní. 
Po celý uplynulý rok jsme téměř 
v každém čísle „bojovali“ s nedo-
statkem místa. Tu se nám tam ne-
vešel článek od dopisovatelů, jin-
dy zase sportovní příspěvky a do-
konce i vlastní redakční materiály 
musely mnohdy také čekat. Pro-
to bude týdeník Velkomeziříč-

sko jednou měsíčně vycházet 
v rozšířeném vydání. (Podrob-
nosti uvedeme v příslušném čís-
le na konci ledna.)
Od 1. 1. 2008 se mění také ce-
na z 8 na 9 Kč, a to v důsledku 
navýšení DPH (i u tiskovin) z 5 
na 9%. 

Ing. Iva Horká, šéfredaktorka 
týdeníku Velkomeziříčsko

Lednička je můj kamarád,
říká modelka Sekničková

Osmnáctiletá Tereza Sekničková z Velkého Meziříčí nastartovala svoji 
kariéru modelky ani ne v šestnácti letech. Na sklonku loňského roku se jí 
povedlo to, o čem mnohé slečny jenom sní: vyhrála prestižní světovou sou-
těž World Top Model. Jako vítězka obdržela cenu – dvouletý kontrakt na 
200 tisíc eur, který jí zaručuje účast na významných módních přehlídkách 
či práci fotomodelky s uznávanými fotografy po celém světě. „Agentura 
má jedinou podmínku, po dobu dvou let nesmím otěhotnět,“ říká s šibal-
ským výrazem ve tváři sympatická mladá dívka. Jinak ji smlouva žádnými 
drastickými zákazy nesvazuje. Musí jenom skvěle vypadat a stejně tak 
odvádět svoji práci. Může jíst co chce, nemusí cvičit, může – ale nemusí 
– studovat, cestovat, chodit na diskotéky či dokonce lyžovat. Jenom si 
nesmí ublížit, a také ostříhat vlasy bez svolení agentury. 

Tereza Sekničková poslední dva roky žije a pracuje v Itálii, do Česka 
jezdí pouze skládat zkoušky na střední škole, která jí umožnila individu-
ální studium.                                                      (Pokračování na straně 4.)

Starosta města Velké Meziříčí
vás srdečně zve na

který se koná v sobotu 19. ledna 2008 v Jupiter clubu.
Zahájení plesu je ve 20 hodin.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina M.E.Š.
(velký sál) a Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky
(výstavní síň).
Vstupenky s místenkou je možno zakoupit
v informačním centru na městském úřadu
ve Velkém Meziříčí v pracovní dny
v době od 8 do 15 hodin.        Ing. František Bradáč

Vítězka prestižní světové soutěže Tereza Sekničková si na rozho-
vor pro týdeník Velkomeziříčsko přinesla svoji vzácnou šerpu: 
World Top Model 2007 – 1. místo.                   Foto: Iva Horká

Také ve velkomeziříčské Lékárně U Černého orla zaplatíte od 1. ledna třicetikorunový poplatek za položku na 
receptu.                                                                                                                          Foto: Martina Strnadová
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OKÉNKO RADNICE I.

Nový rok 2008 vítali zástupci Velkého Meziříčí 
slavnostním přípitkem před budovou radnice. Přícho-
zím nabídli skleničku šampaňského, kterého pro tuto 
příležitost měli na dvacet lahví. Krátce po přípitku, 
který proběhl jak jinak než přesně o půlnoci, se nad 
hlavami návštěvníků rozzářil velký ohňostroj doprová-
zený hudební produkcí. Ten město zakoupilo za cca 30 
tisíc korun a ze střechy Jupiter clubu jej odpálila fi rma 
Jiří Krkavec – Cipytex z Tišnova. „Vlastní odpálení 
je vždy spuštěno elektricky, probíhá jednotlivě i ve 
skupinách ze speciálních konstrukcí, moždířů či kom-
paktních sestav,“ uvádí na svých webových stránkách 
tišnovská fi rma. Ta nabízí pouze profesionální služby, 
se střelivem schváleným státní zkušebnou a navíc je 
také pojištěna proti případným škodám. „Víme totiž, 

co dokáže špatně odpálený ohňostroj způsobit. Při 
práci používáme speciální auto na přepravu výbušnin 
– ADR, využívané zvláště při ohňostrojových pracech 
ve IV. třídě,“ dodávají.

Novoroční ohnivá show se setkala s nadšenými ohla-
sy, a tak její obdivovatele můžeme potěšit, že nebyla 
v našem městě poslední. Čekají na nás ještě dva ohňo-
stroje. Jak nám sdělil starosta František Bradáč, první 
z nich zazáří koncem května u příležitosti zahajovacího 
koncertu mezinárodního hudebního festivalu Concen-
tus Moraviae. Dalším a navíc větším ohňostrojem se 
budeme moci pokochat koncem července v rámci 
ceremoniálu, který proběhne na závěr oslav k 600. 
výročí získání plných městských práv městu Velké 
Meziříčí.                                                     Iva Horká

Plné náměstí lidí vítalo nový rok 2008
spolu s vedením města

Starosta města F. Bradáč a místostarosta J. Komínek přáli spolu s ostatními radními občanům Velkého Meziříčí 
šťastný nový rok 2008. Přitom jim nabídli sklenku šampaňského.                                                     Foto: Iva Horká

Pilo se šampaňské a sršely ohnivé jiskry

A takto zachytil silvestrovské veselí letecký fotograf Jiří Trojan z Velkého Meziříčí.

Ohňostroj pro týdeník Velkomeziříčsko nafotil Jiří Michlíček z Velkého Meziříčí.

K lékaři si nezapomeňte vzít peněženku
(Pokračování ze strany 1.)

„Máme už od rána plno stejně 
jako před Vánoci. Lidé chodí 
hodně s teplotami, nachlazením 
apod.,“ potvrdila praktická lékařka 
MUDr. Svatava Matznerová a do-
dala, že pacienti platí poplatek bez 
problémů, hotově, přímo v ordinaci. 
Na potíže s placením či úbytek pa-
cientů si nestěžují ani na poliklinice 
ve Velké Bíteši. Nemocnice v No-
vém Městě zakoupila pro vybírání 
regulačních poplatků tři automaty 
spolu se třemi měničkami banko-
vek na mince. Podle informace 
ředitele MUDr. Zdeňka Kadlece 
stálo jejich pořízení nemocnici asi 
230 tisíc korun. V novoměstské ne-
mocnici tak do automatu u vchodu 
do pavilonu vhodíte třicet korun 
a z přístroje vyzvednete potvrzení 
o zaplacení. S lístkem pak teprve 
jdete do ambulance. Pokud by vás 
lékař nevyšetřil, peníze vám vrátí. 
„Ale třeba starší pacienti, kteří by 
měli s automatem problém, mohou 

zaplatit i hotově v ambulanci či 
v recepci,“ dodal Kadlec. 

Hotově zatím vybírají t ř icet 
korun v nemocnici sv. Zdislavy, 
a to v recepci, před vstupem do 
ambulance. „Zavedli jsme zkušeb-
ní režim, automat zatím nemáme,“ 
vysvětlil MUDr. Jaroslav Tvarůžek. 
„Vybírání poplatků bereme jako 
realitu, navíc zdravotní pojišťovny 
mohou sankcionovat ty, kdo vybírat 
nebudou,“ podotkl Tvarůžek. Zdra-
votní pojišťovny mohou zdravotnic-
kému zařízení v případě nevybírání 
poplatků udělit pokutu až do výše 
padesáti tisíc korun. Stejně tak 
neplatiči pacienti porušují zákon 
a mohou být za to postiženi. Žádný 
z oslovených lékařů se však dosud 
s případem, že by pacient odmítl 
zaplatit, nesetkal. (Co na poplatky 
říkají samotní pacienti si můžete 
přečíst v naší anketě na str. 2.)

ZDARMA ZŮSTÁVÁ
PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA

S dalšími poplatky se lidé setkají 

při hospitalizaci v nemocnici. Zde 
zaplatí šedesát korun za každý 
den pobytu. V lékárně pak uhradí 
třicet korun za každou položku na 
receptu.

Bez poplatků je návštěva v ordi-
naci, při které vám lékař neprovede 
žádné vyšetření, například vám 
pouze předepíše léky, či sestra 
píchne injekci. Také za preventiv-
ní prohlídky u praktických lékařů 
se neplatí. Nemusí platit ani lidé 
v hmotné nouzi, děti z dětských 
ústavů ani lidé, kteří mají léčbu 
nařízenou. Ministerstvo zdravot-
nictví navíc stanovilo roční pětiti-
sícový limit na léky a poplatky. Víc 
by tedy za rok například chronicky 
nemocní pacienti zaplatit neměli. 
Do tohoto limitu se však například 
nezapočítává šedesátikorunová 
platba za pobyt v nemocnici ani 
devadesátikorunová za návštěvu 
pohotovosti.

Martina Strnadová

Miloslav Křenek, Velké Meziříčí

1. Nesouhlasím.

2. Ne. Nikdo by žádné poplatky platit neměl.

3. Zatím jsem ještě nikde neplatil a informací ještě moc nemám. Za vyšetření 
snad zaplatím 60 korun.

Libor Souček, Rousměrov, nyní žije v Irsku
1. Mně je to úplně jedno. Já nevím, kam ten stát spěje. Co s tím naděláte? 

Nějaký blázen nahoře si to schválí a my s tím musíme souhlasit…

2. Neměli bychom platit nic. Platili jsme dost dlouho. Náš stát tady projede 
peníze a my bychom jim je teď měli vracet? Třeba moje babička si čtyřicet 
padesát let platí zdravotní pojištění a teď najednou má platit další a další 
a další poplatky. To je podle mě diskriminace od státu.

3. Média něco řekla, ale myslím, že je to nedostatečné. Nikdo pořádně neví 
co. Platit, nebo neplatit? Když nevíte, tak neplaťte. Já bych neplatil.

Milena Součková, Rousměrov
1. Moc ne.
2. Já nevím. Já vám řeknu, že někteří na to nebudou ani mít. A když berete 

malý důchod, vždyť to všechno stojí hromadu peněz.
3. Nevím, já se o to tak moc nezajímám. Až po mně něco budou chtít, tak to 

musím zaplatit, co se dá dělat?

Marie Bradáčová, Velké Meziříčí
1. Mně to nevadí.

2. Určitě by měly být výjimky. Platit za malé děti, to je úplně šílené. A možná 
ani staří lidé by platit neměli. Když přijde stáří, víc marodíte a čeká to 
každého. Zaplatíte moc oproti nám, co sem přijdeme třeba jednou za dva 
tři měsíce.

3. Ani ne. Už jsme byli na alergologii a tam jsme zaplatili třicet korun. Teď 
jdu pro recept na léky a nevím, jestli budu něco platit nebo ne.

Marie Pešková, Velké Meziříčí

1. Já s tím určitě nesouhlasím. Jsem sama, mám částečný důchod a jsem na 
tom špatně. Jsem hodně nemocná, chronicky, bez léků nemůžu být. Tohle 
je na mě moc a nevím, jak to zvládnu.

2. Neměli bychom platit vůbec. Myslím, že jsme vychovali nějaké děti, podí-
leli jsme se nějak na práci, sociální a zdravotní platíme a teď jsme dopadli 
takhle, tak to se mně vůbec nelíbí.

3. Ne. Víceméně co si přečtu. Vím, že se bude platit za každou položku… 
Dneska jdu například s neschopenkou a nevím, jestli budu platit, nebudu 
platit. Jsem pozvaná na kontrolu.

Eva Rašovská, Velké Meziříčí

1. Myslím si, že když se ty peníze nějakým potřebným způsobem zužitkují, 
tak s tím souhlasím. Ale ne pro všechny.

2. Jak už jsem řekla, všichni by platit neměli. Seniory a děti v inkubátoru, 
v porodnici bych z toho vynechala.

3. Já si myslím, že tak zhruba ano. Asi při návštěvě lékaře, ne?

Text Martina Strnadová, foto Jitka Kočí

Anketa na téma poplatky u lékaře
Ministerstvo zdravotnictví zavedlo od 1. ledna 2008 systém regulačních poplatků. Mají omezit zneužívání 
lékařské péče. Jak se na tuto novinku dívají samotní pacienti? Vydali jsme se do čekáren Domu zdraví ve 
Velkém Meziříčí, abychom se jich zeptali.

1. Souhlasíte se zavedením poplatků ve zdravotnictví?
2. Měli by je platit všichni?
3. Víte kolik, kde a za co zaplatíte?
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Rozpočet města na rok 2008
schválilo Zastupitelstvo města Velké Meziř íčí 11. 12. 2007
Předkládá: Ing. Pavla Pólová, vedoucí odboru fi nančního
Zpracovala: Květuše Žáková, pracovnice odboru fi nančního
 Ing. Pavla Pólová, vedoucí odboru fi nančního
Zdůvodnění:
– předkládá se dle § 4 a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů.
Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje rozpočet hospodaření 
města Velké Meziříčí pro rok 2008 v tomto znění:
Příjmy (v tis. Kč):
Daňové 114 290,00
Dotace a převody 33 385,90
Nedaňové 5 806,00
Kapitálové 6 600,00
Celkem 160 081,90

Výdaje – členění dle § rozpočtové skladby 
(v tis. Kč):

 Závazný ukazatel

Ozdravování hospodářských zvířat   197,0 1014
Pěstební činnost – lesy   460,0 1031
Správa v lesním hospodářství   395,0 1036
Celospolečenská funkce lesa    10,0 1037
Vnitřní obchod, služby, cest. ruch – IC   671,0 2141
Silnice   5040,0 2212
Provoz veřejné silniční dopravy  2845,0 2221

– z toho: dotace na dopr. obslužnost 400,0 
 dotace na provoz MHD 950,0 
 dotace na dopr. obsluž. Draka 1 495,0 

Bezpečnost silničního provozu    30,0 2223
Ostatní záležitosti v SD   420,0 2229
Pitná voda   3 481,0 2310

– z toho: příspěvek Svazu VaK 1 200,0
– příspěvek SVaK–vod. Čech. s. 1 500,0
– přísp. SVaK Družstevní RV 135,0
– přísp. SVaK Horn., Třebíč. RV 292,0
– přísp. SVaK Pod Strání RV 84,0
– přísp. SVaK vod. Lipnice RV 260,0

Odvádění a čistění odpad. vod  0,0 2321

Prevence znečišťování vody  40,0 2322
Ost. záležitosti vody v zem. krajině  10,0 2349
Předškolní zařízení  4 785,0 3111

– z toho: příspěvek MŠ Vel. Meziříčí 2 800,0 
Základní školy  11 850,0 3113

– z toho: přísp. na provoz ZŠ Sokolov. 4 100,0 
 přísp. na provoz ZŠ Oslavická 2 640,0 
 přísp. na provoz ZŠ Školní 2 100,0 
 přísp. na provoz ZŠ Mostiště 1 178,0 
 přísp. na provoz ZŠ Lhotky 367,0 

Školní stravování:  250,0 3141
Základní umělecké školy  55,0 3231
Činnosti knihovnické  2 435,0 3314

– z toho: příspěvek na provoz knihovny 2 420,0 
Činnost muzeí a galerií: z toho  3 470,0 3315

– příspěvek na provoz muzea:  3 200,0 
– regionální expozice – dotace 270,0 

Vydavatelská činnost  0,0 3316
Ostatní záležitosti kultury:  190,0 3319

Concentus Moraviae – dotace 30,0
(Mezinár. centrum slovan. hudby Brno,
Vápenka 14, IČO: 26235064)

Zachování a obnova kulturních památek  1 500,0 3322
– povinný podíl města formou dotace  
Pořízení, zach. a obnova kultur. památek  0,0 3326
Rozhlas a televize  220,0 3341
Zájmová činnost v kultuře  4 067,0 3392

– z toho: dotace na činnosti JC 3 477,0 
mimořádná dotace JC 500,0 
(Jupiter club, Náměstí 17, IČO: 46967036) 

Ost. záležitosti kultury, církví a SP  1 950,0 3399
Péče o sportovní zařízení  1 020,0 3412
Ostatní tělovýchovná činnost  1,0 3419
Využití volného času dětí a mládeže  830,0 3421

z toho: příspěvek na provoz DDM 650,0 
Ostatní zájm. činnost a rekreace  315,0 3429
Ost. spec. zdravot. programy – Zdravé město  80,0 3549
Bytové hospodářství  2 040,0 3612
Ostatní programy rozvoje bydlení  106,0 3619
Veřejné osvětlení  2 243,0 3631
Pohřebnictví  1 062,0 3632
Komunál. služby a územní rozvoj j. n.  7 953,0 3639

z toho: přísp. růz. svazům vč. mikroreg. 370,0 
Sběr a svoz komunálních odpadů  7 317,0 3722
Využ. a zneškod. komunál. odpadů  700,0 3725
Prevence vzniku odpadů  2 091,0 3727
Ostatní nakládání s odpady  160,0 3729
Monitoring půdy a podz. vody  20,0 3733
Chráněné části přírody  30,0 3742
Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň  3 931,0 3745
Ekologická výchova a osvěta  30,0 3792
Ost. ekologické záležitosti  10,0 3799
Dávky sociální pomoci  pol. 5410

Příspěvek na živobytí   4171
Doplatek na bydlení   4172
Mimořádná okamžitá pomoc   4173
Mimořád. okamž. pomoc ohrož. osob.   4177

Ostat. dávky sociální pomoci   4179
Přísp. na zvláštní pomůcky    4182
Přísp. na provoz a úpr. bezbar. bytu   4183
Přísp. na zak., opr. a zvl. úpr. motor. voz.   4184
Přísp.na provoz motor. vozidla   4185
Přísp.na indiv. dopravu   4186
Příspěvek na péči   4195
Ost.dávky povahy sociál. zabez. j. n.   4199

Pečovatelská služba  2 804,0 4351
z toho: příspěvek na provoz DPS 2 804,0 

Ost. soc. péče a pomoc dětem a ml.  315,0 4329
z toho: dotace pro Centrum pro rod. s dět. 220,0 
dotace –progr. primár. prevence  80,0 

Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi  50,0 4341
Denní stacionář a centra den.služeb  1 480,0 4356

z toho: – dotace Diecézní charita Brno
Třída kpt. Jaroše 1928/9 Brno-Černá Pole 720,0 

Ost. zál. soc. věcí a politiky zaměstnan.  45,0 4399
Ochrana obyvatelstva  115,0 5212
Bezpečnost a veřejný pořádek  2 953,0 5311
Požární ochrana  1 637,0 5512
Zastupitelstva obcí  2 005,0 6112
Činnost místní správy  45 298,0 6171
Obec. příjmy a výdaje z fi nanč. operací  150,0 6310
Pojištění funkčně nespecifi kované  1 000,0 6320
Ostatní fi nanční operace  55,0 6399
Ost. činnosti jinde nezařazené  16 731,9 6409
 – z toho rezerva neúčelová  8 861,9 
Celkem   34 242,0 148 948,9

Rozdíl příjmů a výdajů: přebytek  +11 133
Tř. 8 – Financování celkem  –11 133
Pro účely rozpočtu ve vztahu k provádění rozpočtových opatření jsou 
závazné ukazatele rozpočtu uvedené u jednotlivých paragrafů rozpočtové 
skladby. Jako závazné ukazatele ve smyslu § 12 odst. 2 zák. č. 250/2000 
Sb. se posuzují částky dotací, příspěvků a příspěvků na provoz poskyto-
vaným subjektům uvedeným v rozpočtu (vždy vyčleněno z celkové částky 
rozpočtu na příslušný paragraf). Režim a limit schvalování dalších dotací 
v průběhu rozpočtového roku se bude řídit příslušnými ustanoveními 
zákona o obcích (kromě příspěvkových organizací). Dávky sociální 
pomoci – pol. 5410 (§ 4171–4199) nejsou předmětem schvalování zá-
kladního rozpočtu, čerpání se promítne v rozpočtu upraveném během 
roku 2008.

Pokud prostředky na jednotlivém paragrafu spravuje více správců roz-
počtových prostředků, nelze překročit čerpání rozpočtu u jednotlivých 
akcí, pokud současně nedojde k odpovídající úspoře na jiných akcích 
v rámci jednotlivého paragrafu – sdílené paragrafy.
 II. Zastupitelstvo města Velké Meziříčí zmocňuje dle § 102, odst. 2, 

písm. a/ zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Radu města 
Velké Meziříčí k provádění rozpočtových opatření, a to do výše 400 
tis. Kč v jednotlivém případě výdajů (rozdělení).

 III. Zastupitelstvo města Velké Meziříčí zmocňuje Radu města k roz-
dělování rezervy určené pro účely fi nančních darů max. do výše 
5 tis. Kč jednotlivým subjektům.                                           -fi n. odb.-

Rozpočet příjmů města Velké Meziříčí
na rok 2008 (v tis. Kč)

 Druh příjmů Rok 2008 Rok 2007
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 20 000,00 21 000,00
Daň z příjmů právnických osob 24 000,00 21 500,00
Daň z nemovitostí 6 500,00 6 500,00
Daň z přidané hodnoty 41 000,00 37 000,00
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 900,00 1 300,00
Daň z přijmů fyz. osob ze SVČ 6 400,00 8 200,00
Daň z příjmů práv. osob za obce
(byt. hosp. + město) 1 300,00 1 300,00
Mezisoučet 100 100,00 96 800,00
Správní poplatky 7 000,00 7 000,00
Poplatek ze psů 180,00 170,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 250,00
Poplatek z ubytovacích kapacit 40,00 40,00
Poplatek za povolení k vjezdu 1 900,00 1 900,00
Poplatek za provoz výher. hracích přístrojů 70,00 70,00
Poplatek za svoz PDO 4 800,00 4 700,00
Daňové příjmy celkem 114 290,00 110 930,00
Neinvestiční přijaté dotace ze SR:
na školství (à 1360 Kč) 2 433,90 2 404,00

– na výkon státní správy 26 952,00 26 000,00
– na sociální dávky 0,00 0,00

Neinvestič. přijaté dotace od obcí
na škol. docházku 0,00 1 590,00
Převod zisku z hospodář. činnosti za r. 2005 4 000,00 4 100,00
Dotace a převody celkem 33 385,90 34 094,00
Příjmy z pronájmu majetku Tech. službám 978,00 1 150,00
Příjmy z pronájmu a podnájmu pozemků  443,00 494,00
Pronájem mostu nad dálnicí – reklama 162,00 135,00
Lesní hospodářství – prodej dřeva 300,00 150,00
Pronájem České spořitelny 403,00 400,00
Nájemné v KD Mostiště 3,00 2,00
Nájemné pohostin. v KD Lhotky 6,00 6,00
 – nebyt. prostory MŠ Lhotky 1,00 1,00
 – náj. prostor Rychlé záchranné pomoci 164,00 164,00
Pronájem domu č. p. 17 – Jupiter club 6,00 6,00
Splátky půjček – SKI 125,00 125,00
Splátky půjček ze sociálního fondu 0,00 2,00
Pronájem sloupů veř. osvětl. – Mr. Magic 130,00 137,00
Pronájem hasičské zbrojnice 57,00 52,00
Pronájem kanceláří 7,00 6,00
Příjmy z úroků 900,00 900,00
Příjmy z úroků – příj. na úč. Fondu rozv. bydlení 106,00 106,00
Příjmy za hrobová místa – pronájem 0,00 0,00
Uhrada složky odpisů z pronaj. majetku od TS 1 315,00 1 294,00
Odměna obci za třídění odpadu 700,00 700,00
Nedaňové příjmy celkem 5 806,00 5 830,00
Příjmy z prodeje pozemků 6 600,00 10 000,00
Kapitálové příjmy celkem 6 600,00 10 000,00
Příjmy celkem 160 081,90 160 854,00

Text dle rozpočtové skladby dotace, příspěvky částka § v tis. Kč

OKÉNKO RADNICE II.
Výzva k podání podnětů na změny 

„Územního plánu města Velké Meziříčí“
Městský úřad Velké Meziříčí 

dává tímto možnost všem občanům, 
organizacím a vlastníkům pozemků 
podávat podněty na změnu územ-
ního plánu, tj. změny funkčního 
využití jednotlivých ploch.

V podnětu je t řeba doložit 
vyplněný formulář s identifi kací 
žadatele, identif ikací plochy 
(pozemku), kterou chcete změ-
nit, vlastnický vztah k pozemku, 
současné a navrhované funkční 
využití plochy (pozemku) a dů-

vody pro změnu. Formulář je 
k dispozici na Městském úřadě 
Velké Meziříčí – oddělení územ-
ního plánování a na webových 
stránkách města.

Územní plán města Velké Me-
ziříčí, který byl schválený v říjnu 
2006, je uveřejněn na internetové 
adrese www.mestovm.cz

Své podněty adresujte na Měst-
ský úřad Velké Meziříčí – odbor 
výstavby a regionálního rozvoje 
nejpozději do 31. 1. 2008.

Nedělní nehoda na D1 skončila tragicky
Dvě minuty po půl jedenácté v neděli dopoledne byla na Krajské 

operační a informační středisko ohlášena dopravní nehoda více osob-
ních automobilů na dálnici D1 na 162. km ve směru na Prahu. Na místo 
vyjeli hasiči ze stanice Velké Meziříčí, Velká Bíteš a Rosice. Hasiči na 
místě zjistili, že jde o dopravní nehodu tří osobních automobilů, z nichž 
jeden přejel ze směru na Brno do směru na Prahu, kde se srazil s dalšími 
automobily. Při nehodě jedna osoba na místě zemřela a hasiči ji museli 
z automobilu vyprostit pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. 
Z dalších účastníků nehody nebyl nikdo zraněn. Dálnice byla v době 
zásahu záchranných složek plně průjezdná. 

Příčina nehody je v šetření Policie ČR
Ve čtvrt na tři odpoledne vyjížděli hasiči z Velkého Meziříčí a Velké 

Bíteše znovu. Na dálnici D1 na 164. km, ale v opačném směru na Brno, 
došlo k dopravní nehodě dodávky, která skončila na boku. Nehoda se 
obešla bez zranění. Hasiči dodávku zabezpečili proti požáru a proti úniku 
provozních kapalin a převrátili ji zpět na kola a odtáhli ji do odstavného 
pruhu. Provoz na dálnici D1 nebyl omezen. Příčina dopravní nehody je 
v šetření Policie ČR.                                                                           -hzs-

Dopravní nehodovost
v okrese Žďár nad Sázavou v roce 2007

Porovnání s rokem 2006 
Dopravní nehody  2007 2006
Celkem 1 408 1 348
Usmrceno osob  14 13
Těžce zraněno  43 37
Lehce zraněno  347 321
Škoda v Kč   60 656 800 62 402 200
Alkohol  91 88
Zaviněno chodci  16 12
V obci  785 820
Lesní zvěř/domácí zvířata 72 51
Nepřiměřená rychlost 293 230
Nesprávné předjíždění 24 29
Nedání přednosti v jízdě 182 178
Nesprávný způsob jízdy 807 839

nprap. Václav Kučera

Tříkrálová sbírka 2008 odstartovala

Od druhého ledna byla zahájena ve všech charitách České republiky 
Tříkrálová sbírka. Stalo se tak u příležitosti stejnojmenného svátku v ob-
dobí od středy 2. ledna do neděle 13. ledna 2008. Tuto veřejnou sbírku 
pořádá každoročně Charita Česká republika.

Mottem Tříkrálové sbírky pro rok 2008 se stalo „Pomoc rodinám 
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí, a podpora charitního díla“. 

„Od 2. ledna bylo možné kontaktovat v ulicích měst a obcí skupinky tří 
koledujících králů. Vedoucí skupinek se prokázali průkazkou, na které byl 
podpis brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho, zřizovatele Diecézní 
charity Brno a ředitele Charity ČR ing. Mgr. Oldřicha Haičmana. Po-
kladničky byly zapečetěny a opatřeny razítkem městského nebo obecního 
úřadu a razítkem Oblastní charity Žďár nad Sázavou,“ řekla Michaela 
Mahlová, koordinátorka Tříkrálové sbírky.

V případě sbírky platí, že velká většina fi nančních prostředků zůstává 
v regionu, odkud pochází 65 % získaných darů tak putuje do zařízení 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Zbylá část je rozdělena pro hu-
manitární pomoc do zahraničí (10 %), na podporu činnosti Diecézní 
charity Brno (15 %), na podporu Charity ČR a celostátních projektů 
(5 %) a v souladu se zákonem také na pokrytí nákladů spojených s pří-
pravou a realizací sbírky (5 %).

Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. m. Prahy pro území celé České 
republiky dle zákona 117/2001 Sb. Kromě skupinek koledníků, kteří ob-
cházeli města a obce a vyprošovali do pokladniček příspěvek, je i nadále 
možné přispět složenkou, převodem na účet nebo dárcovskou DMS na 
číslo 87777. Číslo sbírkového konta: 33001122/0800

Lenka Judová
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NOVOROČNÍ OHLÉDNUTÍ
ZA KULTURNÍM ROKEM JUPITER CLUBU

Vážení přátelé, milí čtenáři,
před několika dny jsme završili 
rok 2007. Dovolte mi malou reka-
pitulaci uplynulých dnů a měsíců. 
S vědomím, že kultura je význam-
ným sociálním fenoménem, jsme 
pro vás připravili a zabezpečili 
více než 800 akcí v těchto ka-
tegoriích: filmová představení, 
kulturně společenské pořady, 
zájmové aktivity, konference, 
školení, semináře, fi remní akce. 
Jupiter clubem v průběhu roku 
prošlo téměř na sedmdesát tisíc 
návštěvníků.

Ano, vážení spoluobčané, je to 
kultura, která přispívá k rozvoji 
intelektuální, emociální i morální 
úrovně každého z nás. Velmi nás 
proto potěšilo, že jsme ve vašich 
ohlasech zaznamenali většinou 
pozitivní hodnocení našich aktivit. 
Celý kolektiv pracovníků Jupiter 
clubu si váží vašeho zájmu o di-
vadelní představení, profesionálně 
zábavné pořady i naše vlastní 
programy. Máme radost z vašeho 
zapojení do tanečních, zvláště 
pak kurzu pro pokročilé, účasti na 
výstavách, koncertech. Těší nás ros-
toucí zájem o naše služby v oblasti 
tzv. služebního CR (konference, 
školení, semináře, fi remní akce). 

Kultura přispívá k naší sebeiden-
tifi kaci, jakož i k identifi kaci se spo-
lečenstvím, v němž žijeme, s obcí, 
regionem, státem. Naše participace 
na kultuře nám nabízí smysluplnou 

náplň volného času a je i důležitým 
preventivním faktorem před mnoha 
sociálně patologickými jevy, které 
ohrožují zejména mládež. Díky fi -
nanční podpoře města jsme dostali 
příležitost i nadále vytvářet potřeb-
né zázemí pro širokou škálu aktivit 
DDM, základních škol, hudebních 
uskupení (např. sextet 6 tet, Stetson, 
Co neodvál čas…) i mnoha zájmo-
vých útvarů (např. loutkoherecký 
soubor, Vlastivědná a genealogická 
společnost, fi latelisté a další). 

S přispěním vedení města a za 
účasti Muzea, DDM, ZUŠ, rodiny 
Podstatzky-Lichtenstein i celé řady 
dobrovolníků se podařilo zrealizo-
vat specifi ckou, v rámci ČR zcela 
jedinečnou akci, Evropský festival 
fi lozofi e. V započaté tradici bychom 
chtěli pokračovat i nadále a pomo-
ci tak k ještě většímu zviditelnění 
našeho Velkého Meziříčí v rámci 
regionu, ČR i EU.

Účast na kulturním životě po-
máhá v nemalé míře osobám se 
zdravotním postižením začlenit se 
do pospolitosti zdravých občanů 
a překonat tak v jisté míře svůj 

Že si Měřínští dali opravdu 
práci s přípravou živého betléma 
na Štědrý den právě uplynulého 
roku, není pochyb. Koneckonců 
se o tom mohli přesvědčit všichni, 
kdo buď dopoledne či večer na 
měřínské náměstí 24. prosince 
2007 přišli. Přivítala je vskutku 
nápaditá podívaná, kde nechybělo 
nic, co má souvislost s onou te-
matikou. Jesličky, v nich Ježíšek, 
Panna Maria, Josef, tři králové 
se svými dary, a mnoho dalšího. 
K tomu koledy živě zpívané a za-
hrané, nezbytná zvířátka – ovce, 
kozičky, kůň –, ale také horký čaj 
a svařené víno a k tomu sladké 
dobrůtky, které přihlížející dostali 
darem. „Dětem jsme rozdali stovky 

Lednička je můj kamarád, říká modelka Sekničková

handicap. Naše společné projekty 
s DS Březejc jsou toho dostatečným 
příkladem a do naší práce přináší 
ohromnou zkušenost i poznání.

Více než třem tisícům domác-
ností jsme loni poskytli prostřed-
nictvím 45 čísel našeho týdeníku 
pravidelný informační, společen-
ský, kulturní i sportovní servis 
o dění v našem regionu. Poděkování 
patří všem dopisovatelům a přispě-
vovatelům Velkomeziříčska.

Děkuji za výbornou spolupráci 
všem partnerům Jupiter clubu, 
členům zájmových útvarů, spolu-
pracovníkům a především našim 
návštěvníkům. Že úzká součinnost 
s vámi všemi je postavena opravdu 
na pevných základech si máme 
možnost potvrdit již v letošním, 
pro Velké Meziříčí výjimečném 
roce 2008. Společně oslavíme 
výročí 600 let od udělení plných 
městských práv. V této souvislos-
ti nás čeká jistě spousta zajímavé, 
ale i náročné práce. Oslavy byly 
zahájeny novoročním ohňostrojem 
a já věřím, že i další připravované 
akce vás osloví a zaujmou.

Vážení čtenáři, do nového roku 
2008 vám přeji jménem svým 
i všech spolupracovníků mnoho 
zdraví, štěstí, osobní i pracovní 
pohody a doufám, že i v letošním 
roce se z návštěvy Jupiter clubu 
budete navracet spokojeni, nabytí 
optimismem a pozitivní energií. 
Milan Dufek, ředitel Jupiter clubu

perníčků a marcipánových srdíček. 
Zájem lidí nás potěšil, přišla jich 
určitě více než tisícovka,“ odhadl 
jeden z pořádajících a moderátor 
Jaroslav Pazdera ml. Zlatým hře-
bem byl nepochybně živý velbloud 
dvouhrbý. Pětiletou samici Otmu, 
která dostala jméno podle slavné 
turecké tanečnice, do Měřína při-
vezl Miroslav Steiger z Daňkovic 
u Sněžného na Moravě. „Jel jsem si 
pro ni tehdy do Kazachstánu. Bylo 
jí půl roku, když jsem si ji dovezl 
domů,“ přiblížil našemu týdeníku 
majitel vzácného sudokopytníka, 
„dokonce jsem si mohl vybral 
z dvaadvaceti mláďat.“ Prozradil 
také, že vlastní celkem tři samice 
a jednoho samce. Ti tedy patří mezi 

asi 15 milionů domácích velblou-
dů, kteří na světě žijí. Na otázku, 
zda není tomuto v našich zimních 
podmínkách nezvyklému savci 
chladno, M. Steiger odvětil, že 
nikoliv. „Jenom jí trochu ztmav-
la srst, normálně je bělejší a teď 
je taková spíš krémová,“ dodal. 
Patří mezi odolné a otužilé zvíře, 
pověstné svou schopností přečkávat 
dlouhou dobu bez pití, ale naopak 
také tím, že dokáže vypít až še-
desát litrů vody najednou. Otmu 
si nadšeně prohlížely či hladily 
její hebkou srst nejen děti, ale ani 
dospělí nezůstali pozadu. Dokonce 
si někteří z nich vyzkoušeli, jaké je 
to v sedle mezi dvěma hrby.

Iva Horká

OKÉNKO KRAJE

Kraj neovlivní zdražení jízdného
Občané kraje Vysočina si budou muset za cestu autobusem připlatit. 

Většina autobusových přepravců přistoupila ke zvýšení jízdného. Hlavním 
důvodem je plánované zvýšení DPH z 5 % na 9 %, neustále rostoucí ceny 
pohonných hmot i zvyšující se mzdové náklady. I přesto, že kraj neovliv-
ňuje cenovou politiku dopravců, přispěje letos opět o něco více na úhradu 
prokazatelných ztrát u spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti 
(ZDO) i na žákovské jízdné. Jízdné na autobusových linkách spadá do 
kategorie státem regulovaných cen, tzn. výpočet jízdného se řídí výměrem 
Ministerstva fi nancí ČR (MF), které ho vydává vždy pro daný rok. Cena 
jízdného (tzv. maximální tarif) u jednotlivých dopravců se vypočítá tak, že 
základní tarif uvedený ve výměru MF se vynásobí koefi cientem. Ten je pro 
každého dopravce jiný a jeho výpočet závisí na konkrétních podmínkách 
u jednotlivých provozovatelů autobusových linek. Postup výpočtu opět 
stanoví výměr MF. Platný tarif, který stanoví jednotliví dopravci, je pak 
součástí dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby, který s jednotlivými 
dopravci uzavírá v rámci základní dopravní obslužnosti vždy na jeden rok. 
Žádný z provozovatelů ale nesmí stanovit cenu jízdného vyšší, než je cena 
maximální. Pokud se rozhodne cenu jízdného zvýšit, je to jeho právo, ale 
i zvýšené jízdné musí být nižší než maximální cena. Stále rostoucí cena 
pohonných hmot, plánované zvýšení DPH, růst mezd, nedostatek nových 
řidičů, které se dopravci snaží nalákat vyššími platy – to jsou hlavní důvody 
zdražení. Příspěvek kraje na autobusovou linkovou dopravu v rámci ZDO 
byl vloni 229 020 tis. Kč a na r. 2008 je 239 070 tis. Kč + 23 230 tis. Kč 
na žákovské jízdné. Kraj bude v rámci ZDO v roce 2008 přispívat na 1 km 
autobusové dopravy 15 Kč. Pro srovnání na 1 km vlakové přepravy to bude 
57 Kč.                           Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana

Vysočina
na veletrhu

Vysočina osloví i letos turistic-
kou veřejnost na jednom z největ-
ších tuzemských veletrhů cestov-
ního ruchu RegionTour v Brně. 
Stejně jako v minulých letech na-
bídne krajská expozice komplexní 
informace na strávení příjemné 
dovolené v našem regionu. O tu-
ristickou nabídku a služby týkající 
se servisu pro cestovní kanceláře se 
v kraji Vysočina stará nová krajská 
organizace cestovního ruchu Vy-
sočina Tourism. Ve dnech 10.–13. 
ledna 2008 bude na brněnském vý-
stavišti ve stánku č. 119 přestavena 
především nová organizace ces-
tovního ruchu Vysočiny Tourism, 
příspěvková organizace, která 
svou činnost zahájila 1. 1. 2008. 

Kromě jiných měst se tam obje-
ví i Velké Meziříčí. Připravena je 
soutěž o hodnotné ceny i originální 
hudební produkce v režii charisma-
tického Petra Píši.                  -svat-

Kraj Vysočina podpořil fi nanč-
ní dotací připojení dálničních od-
dělení Policie ČR v Bernarticích, 
Domašově a Velkém Beranově 
k obrazovým výstupům kamer 
umístěných na D1, které vlastní 
Ředitelství silnic a dálnic. Policis-
té tak budou mít možnost sledovat 
on-line přímo na svém oddělení ak-
tuální dopravní situaci na dálnici 
a okamžitě reagovat a činit potřeb-
ná bezpečnostní opatření. „Úsek 
dálnice D1 vedoucí krajem Vyso-
čina patří z hlediska nehodovosti 
k nejnebezpečnějším a v zimním 
období také k nejproblémovějším. 
I proto se krajští radní rozhodli 
schválit poskytnutí dotace ve výši 
200.000 Kč na technické vybavení 
třech služeben dálničních oddělení 
Policie ČR, které se nacházejí na 
území Středočeského kraje (Ber-
nartice), kraje Vysočina (Velký 

Beranov) a Jihomoravského kraje 
(Domašov),“ řekl hejtman kraje 
Vysočina Miloš Vystrčil, který 
byl ve Velkém Beranově přítomen 
slavnostnímu uvedení propojení 
kamerového systému do provozu. 
Připojení policistů na dálniční 
kamerový systém znamená velký 
posun v zajištění bezpečnosti na 
dálnici D1. Policisté nyní mohou 
sledovat situaci na dálnici v re-
álném čase bez nutnosti vysílat 
průzkumné hlídky a mohou podle 
potřeby reagovat a činit potřebná 
opatření – např. včas odklonit 
dopravu z D1 v případě dopravní 
nehody a zamezit tak několika-
hodinovému čekání řidičů v ko-
loně. Krajská dotace byla využita 
k doplnění počítačového vybavení 
služeben dálničních oddělení Po-
licie ČR, na datové připojení a na 
zřízení přístupu do sítě Ředitelství 

silnic a dálnic. Dálničnímu oddě-
lení ve Velkém Beranově kraj již 
v minulosti dlouhodobě zapůjčil 
počítačovou sestavu a modem pro 
připojení na internet.

Přehled připojených kamer 
a jejich umístění na D1:
– 52,3 km (působnost SSÚD Ber-

nartice)
– 105,5 km (působnost SSÚD Vel-

ký Beranov)
– 109,4 km (působnost SSÚD Vel-

ký Beranov)
– 124 km (působnost SSÚD Velký 

Beranov)
– 144 km (působnost SSÚD Do-

mašov)
– 160 km (působnost SSÚD Do-

mašov)
– 164,9 km (působnost SSÚD 

Domašov)
Eva Neuwirthová, 

odbor sekretariátu hejtmana

Dobrá zpráva pro řidiče:
Dálnice D1 bude na Vysočině bezpečnější

Zdroje a výdaje rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 
jsou plánovány ve výši 7.525.545 tis. Kč. Rozdělení 
prostředků do jednotlivých kapitol je podobné jako 
v předchozím roce.

Jasnou prioritou rozpočtu kraje zůstává fi nancování 
oprav krajských silnic z kapitoly Doprava a spolufi -
nancování a předfi nancování evropských projektů 
a grantových schémat v rámci regionálního operačního 
programu a jiných programů z Fondu strategických re-
zerv, který bude za tímto účelem v roce 2008 posílen 
o 200 mil. Kč. Kromě výše uvedeného došlo rovněž 
na kapitole Zdravotnictví oproti roku 2007 k navýšení 
prostředků na investice do krajských nemocnic na část-
ku 100 mil. Kč. Rovněž dojde ke změně fi nancování lé-
kařské služby první pomoci. Nově budou její fungování 
zajišťovat krajské nemocnice a zdravotnická záchranná 
služba, mezi které budou rozděleny příslušné fi nanční 
prostředky. Každá nemocnice obdrží pro tento účel 4 
mil. Kč. I v roce 2008 bude kraj Vysočina pokračovat 
v systémové a transparentní podpoře poskytované 
jednotlivým subjektům formou grantových progra-
mů svého rozvojového Fondu Vysočiny, do kterého 

Zastupitelé Vysočiny
schválili krajský rozpočet na rok 2008

 (Pokračování ze strany 1.)
Vrací se též trávit volné chvíle s rodiči a mladší se-

strou o prázdninách či svátcích. Ty vánoční si užívala 
ve Velkém Meziříčí podle svých slov opravdu králov-
sky. „Pořád jenom jedla a spala,“ potvrdila slastné 
lenošení svojí dcery maminka Dita. Ale kromě toho si 
krásná studentka s výraznýma očima udělala čas také 
na rozhovor pro týdeník Velkomeziříčsko, který našim 
čtenářům nabídneme v příštím čísle. Povídaly jsme si 
o všem možném, přičemž nám neuniklo, že Tereza 
je nejenom hezká, ale má i smysl pro humor. Často 
v odpovědích vtipkovala, žádné negativní zkušenosti 

ji (díky bohu) nepotkaly a je vidět, že si svůj nový svět 
užívá bez přetvářky a cítí se v něm jako ryba ve vodě. 
A to i přesto, že chtěla být raději právničkou. O mo-
delingu až do svých patnácti šestnácti let vůbec neu-
važovala. Její život změnily před třemi lety až skautky 
v brněnském Tescu, když ji oslovily s nabídkou: Měly 
bychom o vás zájem. Máte všechny předpoklady pro 
práci modelky.                                            Iva Horká

P.S.: V rozhovoru se tedy dozvíte podrobnosti o tom, 
jak modelka s váhou 52 kila a výškou 1,78 metrů žije 
a pracuje. A co na to říká její matka, která se o svoji 
dceru celkem logicky a přirozeně strachuje. bude z přebytku hospodaření za rok 2007 převedena 

částka 67,1 mil. Kč. 
Výdajová část rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008

VÝDAJE (tis. Kč) včetně fi nancování (–)  7 525 545
z toho kapitola zemědělství 96 870
 školství, mládeže a sportu 4 108 275
 kultura 143 560
 zdravotnictví 504 070
 životní prostředí 5 480
 územní plánování 12 900
 doprava 1 464 190
 sociální věci 61 480
 požární ochrana a integrovaný
 záchranný systém 11 700
 zastupitelstvo kraje 47 155
 krajský úřad 261 760
 regionální rozvoj 102 350
 nemovitý majetek 337 250
 informatika 28 505
 rezerva a rozvoj kraje 340 000
 z toho Nespecifi kovaná rezerva 100 000

 Péče o lidské zdroje a majetek kraje 30 000

 Strategické a koncepční materiály 10 000

 Převod do FSR 200 000

Poznámka: FSR: Fond strategických rezerv

Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu

Prvním občanem Vysočiny se v novém roce 2008 
stala Vanesska z Jihlavy. Narodila se v 82. minutě 
nového roku v Nemocnici Jihlava. 

Rodiče prvního novorozence roku 2008 dostali hned 
2. ledna od kraje Vysočina fi nanční dar ve výši deset 
tisíc korun a pro malou Vanessu byl připraven zlatý 
šperk se znamením. Maminka Anna a tatínek Domi-
nik nebudou jediní, kdo budou po návratu z porodni-
ce Vanesse dělat společnost. „S Vanessou nám bude 
pomáhat i její 13letá sestra, která se už na roli chůvy 
moc těší,“ prozradila Anna Horňáková. I přesto, že se 
maminka netajila faktem, že rodina očekávala mužský 
přírůstek, mají ze zdravé holčičky s aktuálními mírami 
3500 g a 51 cm velkou radost. Pokud bude mít jednou 
Vanessa dalšího sourozence, budou rodiče rádi, když to 
bude chlap. Zatímco hejtman Miloš Vystrčil navštívil 
již tradičně prvního občánka, ostatní členové rady 
začátkem nového roku popřáli v ostatních krajských 
nemocnicích všem novoročním maminkám, které 

přivedly na svět potomka 1. ledna. Pro ně měli také 
malé překvapení. Kraj Vysočina si šťastné okamžiky 
s novoročními miminky a jejich rodiči a sourozenci 
nebo rodinou připomíná už od roku 2002. Od té doby 
se na Vysočině v první den nového roku narodili dva 
Vojtíškové (2004 Vojtíšek z Radostína nad Oslavou 
a v roce 2002 Vojtík z Chrtníče u Golčova Jeníkova), 
dvě Pavlínky (2006 Pavlínka z Věžnice a v roce 2003 
Pavlínka z Ostašova). Své třetí narozeniny na Nový 
rok oslaví Karolínka z Jihlavy a první svíčku na dortu 
bude mít 1. ledna malý Miloslav z Dobroutova u Polné. 
Na Nový rok (1. 1. 2008) se v našem kraji narodilo 
celkem 10 nových občánků (Nemocnice Jihlava – 2 
novorozenci, Nemocnice Třebíč 3 novorozenci, Ne-
mocnice Havlíčkův Brod 2 novorozenci, Nemocnice 
Nové Město na Moravě 2 novorozenci a Nemocnice 
Pelhřimov jeden novorozenec).

Jitka Svatošová, 
tisková mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina

Živý velbloud se producíroval po Měříně

Samice 
velblouda 
dvouhrbé-
ho Otma 
si vykra-
čovala 
o Štědrém 
dni po mě-
řínském 
náměstí. 
Byla 
součástí 
živého 
betléma, 
který tam-
ní uspo-
řádali 
v ten den 
dvakrát. 
Vpravo 
moderá-
tor akce J. 
Pazdera

 Foto:
Iva Horká

Prvním miminkem Vysočiny je Vanessa z Jihlavy
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ŘÁDKY NA NEDĚLI PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ

Vlaštovky už dávno odletěly, 
nastoupilo království zimy. Moc 
sněhu sice nemáme, ale proč by-
chom si neudělali umělý. Ať se 
všichni potěší z pohybu na zdravém 
vzduchu. A co ti, kteří se už hýbat 
nemohou, co jsou doma, odkázáni 
na návštěvu cizích lidí? Těm se čas-
to stane, že si zvyknou na rozhlas, 
třeba na Proglas. Ten se jim stane 
domácím přítelem. Také proto, že 
jako jediné naše rádio vysílá bez 
reklam, pouze z dobrovolných pří-
spěvků posluchačů. Pouze Proglas 
a Český rozhlas mluví správně 
česky, to jest nedávají přízvuk na 
poslední slabiku každého slova, 
ale na první, jak to má být. Zvláště 
o Vánocích samota doléhá. Tolik 
lidí se těšilo, že je prožijí s Progla-
sem. Bylo to těsně před nimi, když 
jeden sportovec vyrazil na Fajtův 
kopec. Potřeboval kalorie, tak sně-
dl tabulku čokolády. Snědl ji celou 
sám? Možná s kamarádem, možná 
s více kamarády. Proto přesně ne-
vím, v čí hlavě se zrodil ten nápad. 
Proč bychom zahazovali ten staniol, 
přírodu nebudeme hyzdit, odpadko-
vý koš tady není. Ale je tady talíř 
a na něm konvertor! (Pro nezasvě-
cené: tak se říká zařízení na příjem 
a výdej rozhlasových a televizních 

vln.) Je na Fajťáku, umožňuje Ra-
diu Proglas dostat se do naší kotliny. 
Plácneme staniol na ten talíř a bu-
de legrace. Je to vysoko, je potřeba 
vyšplhat čtyři metry? Maličkost, 
jsme přece borci. Dohodnuto, udě-
láno. A tisíce starých lidí, kteří se 
nedostanou ani mezi lidi, natož na 
půlnoční, poslouchají celé svátky 
šumění. Závadu technici nenajdou, 
už to totiž opět vysílá. Nevědí ješ-
tě, že to asi vítr staniol odfoukl. Na 
Silvestra se to proto opakuje ještě 
jednou, pořádněji, abychom neza-
pomněli. Kdo nevěří, ať se zeptá 
techniků Proglasu. Prostí lidé si 
říkají: To bude asi tou námrazou, 
tam na kopci musí být té jinovatky 
o moc víc než tady. Poučení zase 
říkají: Zavinila to inverze. (Pro 
nezasvěcené: Když vzduch, který 
má být nahoře, se dostane dolů a na-
opak, prostě, když je to převrácené.) 
Námraza v tom trochu byla, spíš 
zamrzlá puberta, převrácenost až 
zvrácenost taky. To kdysi se přece 
říkalo: V zdravém těle zdravý duch. 
Páter Pekárek kázal: Vlaštovky sta-
ví hnízda. Když jsou hotové, přiletí 
vrabci a zaberou jim je. Vlaštovky 
staví nová hnízda. Vlaštovky vraťte 
se, dříve než bude jaro. Dříve než 
bude pozdě…      P. Jan Peňáz

Vlaštovky

Oznámení 
Rozloučení s dobou vánoční – neděle 13. ledna 2008
16.00 koledy před kostelem – Březejčanka
16.30 koledy v kostele s varhanami a prosby za náš kraj 
17.00 Na pěknú notečku – před kostelem 
Pak na faře setkání starostů a zástupců ostatních obcí a domluva na 
poutě L. P. 2008 na Velkomeziříčsku, Netínsku a v okolí Borů. 
Dohodnutá data poutí budou včas uveřejněna ve Velkomeziříčsku.

Všechny zve Jan Peňáz

Rodili jsme loni v Brně – v po-
rodnici Nemocnice Milosrdných 
bratří. Tedy… manželka rodila. Já 
jsem si svým významem u porodu 
nebyl vůbec jist a popravdě řeče-
no, raději bych zprávu o narození 
potomka očekával někde v jistotě 
svého domova či ještě lépe v útulné 
atmosféře některé meziříčské hos-
půdky. Ale vědom si své zásluhy na 
událostech příštích, nenašel jsem 
odvahu následujícím okamžikům se 
vyhnout. Očekávaná událost přišla 
o týden dříve. A tak – zcela duševně 
ještě nepřipraven – jsem se řítil se 
svou milovanou polovicí noční dál-
nicí směrem na Brno. Využil jsem 
služeb našeho stále ještě fungující-
ho zdravotnictví – po vytočení čísla 
záchranné služby byla její blikající 
sanita před naším domem popravdě 
rychle. Snaha použít vlastní vozidlo 
mně byla mou milovanou rozmlu-
vena – jako každá řádná manželka 

i ona včas poznala, že jsem ve stavu 
splést si nájezd na dálnici a vesele 
ujíždět naším vozem směrem ku 
Praze. A to – jako lehce pragma-
tická žena – roz-
hodně nechtěla 
připustit. Přijetí 
v porodnici bylo přátelské. S po-
citem všeobjímající profesionality 
jsem se poněkud uklidnil – a jakž 
takž jsem se začal přibližovat 
duševnímu rozpoložení své ženy. 
Moje centrální nervová soustava 
začínala pomalu fungovat, začaly 
se vynořovat zkušenosti prožitého. 
Vzpomněl jsem si na porod mé 
první dcery a pod dojmem dosta-
tečné časové rezervy jsem počínal 
klimbat. Příroda však pranic ne-
dbala na moji dřívější porodnickou 
zkušenost a najednou šlo vše ráz na-
ráz. S úctou jsem se uklidil do rohu 
místnosti a jen jsem se – já ateista 
– modlil k něčemu vyššímu, aby 

vše dobře dopadlo… Člověk, když 
je ve srabu, většinou přestává být 
materialistou. Ježišmarjá, Bože, 
přírodo, všemohoucí podstato… jen 

ať TO dýchá, ať 
TO křičí, ať TO 
hýbá všema 

ručičkama, nožičkama… Jen zdáli 
jsem slyšel kamaráda doktora, jak 
radí rodičce, mé ženě, tlač, tlač… 
a pak byla Gábina na světe. Ležela 
na hrudi mé lásky, byla pomač-
kaná, zjevně dýchala, maličko 
hýbala vším, čím měla a ani moc 
nekřičela….A najednou jsem ji 
měl v náručí. Ani ne minutu po 
porodu! Zabalenou v zavinovačce, 
jen hrubě očištěnou, ještě trochu 
zakrvácenou a úplně pomačkanou. 
Spala. A já jsem na TO nevěřícně 
koukal! Mankote, vždyť já jsem 
jenom táta, vždyť já ji neumím ani 
držet… je o vůbec možné… Váže-
ní, prožil jsem pocit, který jsem 

za půlstoletí svého života nikdy 
předtím neprožil a již asi nikdy ne-
prožiju. Připadal jsem si, jako bych 
svoji dceru právě porodil sám. Před-
stavte si, máte v ruce minutovýho 
člověka, ten človíček je spokojený, 
zdravý, spí a vy si uvědomujete 
svou NESMRTELNOST. To malý 
zmuchlaný, zakrvácený a za-
smolkovaný NIC ve vaší náruči 
je VEŠKERÁ a JEDINÁ logika 
vašeho života.Vše ostatní – moc, 
majetek, kariéra – je vzhledem 
k tomuhle balíčku nicotné. Všechno 
pomine, ale tenhle ŽIVOT zůsta-
ne! A jestli TO tak zařídila příroda 
nebo někdo jiný, je vcelku jedno! 
Tenhle zážitek, tuhle zkušenost 
přeji všem a nejenom matkám, ty 
ji znají, ale hlavně otcům. Pánové, 
s nastávajícími svátky vánočními 
a s příchodem nového roku, čiňte 
se – stojí TO za TO!!! 

-K-

Zrození

Virtuální svět
Chcete prožít něco mimořádné-

ho? Strávit den plný dobrodružství? 
Udělejte si exkurzi do Prahy. Dne 17. 
12. 2007 odjíždělo se svými učiteli 
45 žáků z 6. A, 7. A a 8. A ze tříd 
„informatiků“, tj. tříd zaměřených 
na výuku informatiky ze ZŠ So-
kolovská, aby si doplnili a rozšířili 
znalosti v oblasti informačních 
a komunikačních technologií. První 
akcí bylo fi lmové představení Santa 
versus Sněhulák promítané ve spe-
ciálním kině IMAX v areálu paláce 
Flora. Nejdříve nás zaujalo fi lmové 
plátno 20 m vysoké a 25 m dlouhé. 
Sedadla v hledišti jsou strmě umís-
těna pod úhlem 23 stupňů a posky-
tují zcela volný, nerušený výhled. 
Součástí výbavy jsou zvláštní brý-
le, které nám umožní trojrozměrné 
vidění, čímž můžeme „vniknout“ 
do samotného představení. Zážitek 
je nečekaný a nepopsatelně příjem-
ný. Následoval chutný oběd v KFC 
a prohlídka paláce plného obchodů, 
zařízení pro občerstvení a dalších 
kin. Jiným zážitkem byla cesta 
pražským metrem. Touto dopravou 
jsme se rychle přemístili na dolní 
konec Václavského náměstí zvaný 
Můstek. Po krátké prohlídce vánoč-
ních stánků a blízkých památek jsme 
vstupovali plni napětí do muzea 

WAX. Uvnitř se skrývalo množství 
voskových fi gur z doby historické po 
současnost. Mohlo se fotografovat, 
proto se fotoaparáty plnily dalšími 
snímky. Odtud naše putování po-
kračovalo na Staroměstské náměstí 
plné lidí. Po historické prohlídce 
bylo volno pro občerstvení a ná-

kupy ve zdejších četných stáncích. 
Zkoumali jsme i vysoký ozdobený 
vánoční strom a doufali, že tentokrát 
nespadne. Cestou k autobusu jsme 
zvládli prohlídku Klementina, na 
jehož nádvoří jsme se i společně 
vyfotografovali. Spěchali jsme ještě 
navštívit Karlův most a nakoupit po-

slední dárečky, než se úplně setmí. 
Procházka Starým Městem končila 
nástupem do čekajícího autobusu. 
Cestou domů jsme si nadšeně sdě-
lovali své zážitky a radovali se z naší 
dokonalé úspěšné výpravy.

ZŠ Sokolovská,
PaedDr. Marie Janíčková

Činnost organizace SPCCH Velké Meziříčí
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami 

(SPCCH) Velké Meziříčí zajistila v roce 2007 tří rekondiční pobyty, a to 
v dubnu v lázních Poděbrady a v říjnu v lázních Luhačovice a v lázních 
Poděbrady. Mimo to se naši členové zúčastnili okresní rekondice v pro 
kardiaky a diabetiky v Břeclavi. V naší ZO je větší zájem o rekondice or-
ganizované naší základní organizaci než o okresní nebo celorepublikové. 
Na naší rekondici mají účastníci v lázních Poděbrady zajištěnou každý 
den uhličitou koupel a dvě masáže za týden. V lázních Luhačovice si 
každý zajišťuje procedury sám na doporučení svého ošetřujícího lékaře 
z Vel. Meziříčí a s lékařským doporučením jde v Luhačovicích na rozpis 
procedur a podle možností je mu vyhověno. Tyto procedury zatím platila 
pojišťovna. Tento způsob se velmi osvědčil, protože každý účastník má 
jiné problémy. Denní program v lázních začíná rozcvičkou, během dopo-
ledne jsou procedury, po poledním odpočinku je organizovaná vycházka 
a po večeří třeba taneční zábava, televize – každý podle svého zájmu. 
Chtěli bychom znovu obnovit sobotní jarní vycházky do velkomeziříč-
ského okolí, ale záleží na počtu zájemců. Máme vyškolenou cvičitelku, 
tak pokračujeme v cvičení v hasičské zbrojnici, každý čtvrtek od 16 do 
17 hodin a to od 1. 11. 2007 do konce března 2008. V týdnu SPCCH 
jsme byli na rekondici v lázních Poděbrady, kde probíhalo měření krevní 
tlaku a vycházky do okolí Poděbrad. Během roku probíhají poradenské 
dny v klubu důchodců na Komenského ulici, a to každé pondělí od 9 do 
11 hodin. Pro velký zájem jsme v roce 2007 zkrátili letní přestávku jen 
na měsíc. Tam si každý člen může zaplatit členské příspěvky, které jsou 
stále za 50 Kč na rok, zeptat se na rekondice, anebo jen tak posedět při 
kávě nebo čaji. V tom budeme pokračovat i v roce 2008. Líbí se nám, že 
přichází stále více členů. V rámci okresního výboru platíme pojištění 
za všechny členy, to znamená, že na všech naších akcích jsou členové 
pojištění. Naši členové se také zúčastňují všech akcí a zájezdů, které po-
řádá ředitelka sociálních služeb. Na rok 2008 máme zajištěny rekondice 
v lázních Poděbrady od 31. 3. do 7. 4. 2008, v lázních Luhačovice od 20. 
9. do 27. 9. 2008 a v lázních Poděbrady od 6. 10. do 13. 10. 2008. Žádáme 
všechny členy, aby sledovali naši vývěsní skříňku na ulici Komenského 
před klubem důchodců, kde jsou zveřejňovány nejnovější zprávy. Vý-
roční členská schůze se koná ve čtvrtek 31. 1. 2008 ve 14.30 hodin na 
náměstí v Jupiter clubu. Na této schůzi mohou členové zaplatit členské 
příspěvky na rok 2008 a přihlásit se na rekondice. Uzávěrka rekondic na 
jarní Poděbrady bude v podělí 18. února v klubu důchodců. Těm členům, 
kteří nezaplatí členské příspěvky za rok 2007 ani na výroční členské 
schůzi, bude podle stanov členství ukončeno. 

Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH VM

Tak především tady hned musíme 
opravit jaksi záhadně vzniknuvší 
chybu z minulého dílu o Smrčku. 
Vyleštěné oblé útvary vyráběné 
například z opálů pochopitelně 
nejsou žádné „nugle“ (a tím méně 
nudle), nýbrž mugle…

Na staré železniční jednokolejce 
„Tišnovce“ najdete rovněž městeč-
ko Nedvědice, což je ono známé 
východiště pěších výletů ke hradu 
Pernštejnu. Nedvědice se nedávno 
vymanila ze Žďárska a z kraje Vy-
sočina a „přifařila“ se k Brnu, tedy 
ke kraji Jihomoravskému. Provedla 
tedy úspěšně tentýž trik, o který se 
už léta marně snaží i Velká Bíteš. Je 
to zvláštní transfer a stěhování, aniž 
by se ovšem sledovaný objekt hnul 
z místa; jde tedy zároveň spíš o vý-
znamnou správní a administrativní 
změnu, jakou ve větším měřítku 
zažila ve dvacátém století už asi 
dokonce pětkrát Podkarpatská Rus, 
kterou se však „nehybně šibovalo“ 
na vyšší úrovni, totiž hned mezi 
celými státy. Také v okolí Nedvě-
dice a Ujčova se vyskytují vápence 
(uhličitan vápenatý CaCO

3
), zde 

ovšem v jemně krystalické podobě 
– brousitelné a leštitelné, takže mra-
mory. Vápenec totiž nemusí být jen 
takový ten obyčejný, který by nás 
nějak více nezaujal; má  spoustu va-
riet, odrůd a podob, mezi něž patří 
např. kalcit, mramor, dolomit, ara-
gonit, travertin, sintr a nickamínek. 
Vápence tedy nejsou jen surovinou 
pro výrobu vápna, vápenných hyd-
rátů a cementu, nýbrž některé jejich 
druhy představují také významný 
materiál pro sochaře, dlaždiče, 
dekoratéry a podobně. Přičemž si 
musíme uvědomit, že všechny vá-
pence, i ty metamorfované („přemě-
něné“), mají svůj původ v pravěku. 
Většina z nich pochází z poslední 
epochy starších prvohor – z tzv. 
devonu – a vznikaly ze schránek 
mořských živočichů (z lastur a ulit 
mlžů, plžů, z protáhlých schránek 
dávných hlavonožců – amonitů a be-
lemnitů –, z korálů atd.) Postupnou 
mechanicko-chemickou přeměnou 
za velkých tlaků a při posouvání 
vrstev vznikala jejich dnešní po-
doba. Mramor u Nedvědice byl 
po mnoho let těžen jako stavební 
a dekorační kámen, podobně jako 
kdysi i krásné a cenné růžové plus 
červené tišnovské mramory na kop-
ci Dřínová u Předklášteří a na hoře 
Květnici. Dobývání nedvědického 
bílého i nádherného modrého mra-

moru je velmi starého data. Tento 
materiál je proslaven na mnoha 
místech republiky i v zahraničí. 
V letech 1457 až 1475 byl na hradě 
Pernštejně využit na výrobu mohut-
ných kvádrů, říms, okenního roube-
ní i schodů. Jan z Pernštejna nechal 
v mezidobí let 1535 a 1557 vystavět 
pozdně gotický kostel v Doubravní-
ku, jehož veškerá vnitřní výzdoba 
je zhotovena právě z nedvědického 
mramoru – včetně sloupů, klenby, 
kazatelny, křtitelnice s balustrádou 
(sloupkořadím), ostění u oken, 
obruby dveří, zábradlí a dlažby. 
Mramor se tehdy těžil hlavně 
v hradním lomě na Hulákově kopci 
mezi Pernštejnem a Smrčkem. Na 
hrad se prý vozil hlavně na saních 
a prodáván byl na celou Moravu, do 
Čech i do Vídně. Používal se mj. na 
výrobu pomníků, obelisků a soch. 
Nejslavnější dobou jeho využívání 
se stala 1. polovina 17. století, kdy 
hrabě Lichtenštejn povolal kamení-
ky k dobývání a zpracování zdejšího 
mramoru až z Itálie (tedy z Vlach 
či Vlašska), z nichž Antonio a Pi-
etro Rossi se v Nedvědici usadili 
nadobro. A propos: víte, proč jsou 
u této obce správně tvary „bez 
Nedvědice“, „v Nedvědici“ a nikoli 
„bez Nedvědic“, „v Nedvědicích“ 
(jako je tomu třeba u Budějovic, 
Pardubic či Dačic) atd.? Inu, název 
tohoto městyse totiž opravdu nepat-
ří mezi podstatná jména pomnožná; 
nejde o ty Nedvědice, nýbrž o tu 
Nedvědici – a může za to prosím 
medvědice! Vše souvisí se známou 
zdejší pověstí o uhlíři a medvědí 
mámě, když si prý po menším 
konfl iktu kdesi v lese u milíře po-
sléze čestně vrátili svoje navzájem 
ukradené potomky. Ovšem pozor, 
neobviňujte nebohé zvíře: začal si 
nerozumný uhlíř! Zvláštní je, že 
i ve známé fi lmové pohádce Pyšná 
princezna, v té krásné černobílé, 
dějem ovšem barvité vánoční podí-
vané, má uhlíř u milíře v lese co do 
činění s medvídky, tentokrát ovšem 
v dobrém… Ve zmíněné pohádce na 
chvíli zahlédnete i známý geologic-
ký útvar, za nějž se král Miroslav 
a jím mezitím již odpyšněná prin-
cezna Krasomila schovali na svém 
útěku před jízdními zbrojnoši. Jde 
o tzv. Varhany šikmo čnící k nebi 
na Panské skále u Kamenického 
Šenova v severních Čechách, které 
vznikly díky vzácnému úkazu zva-
nému sloupcovitá odlučnost čediče 
(bazaltu). Pokračování příště.   -vp-

Malý seriál lokální mineralogie (5)
Nedvědice I

O čase
„Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas 

rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit 
i čas budovat; je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat; je 
čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání 
zanechat; je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat; je čas 
roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit; je čas milovat i čas nenávidět, 
čas boje i čas pokoje“ (Kazatel 3,1-8). Těmto biblickým slovům rozumím 
tak, že všechno – ať je to dobré a příjemné, anebo naopak zlé a bolestné – je 
tu vlastně jen na určitý čas. Nic kromě Boha netrvá věčně. Toto poznání 
může být pro člověka zdrojem odvahy, trpělivosti, síly a naděje. Všechno 
zlé jednou skončí. Proto má cenu vzdorovat, zůstat něčemu věrný, pro něco 
pracovat, proti něčemu bojovat a přinášet oběti. Druhé – stejně důležité 
– poznání je, že nic dobrého a příjemného tu také není a nemůže být na věky. 
Proto je třeba si všeho dobrého vážit a náležitě užít. Milovat život, vychutnat 
si dobré jídlo, nadýchat se čerstvého vzduchu, radovat se ze svého zdraví, 
milovat svou ženu/svého muže, věnovat se dětem, s radostí se pouštět do 
práce, cestovat, poznávat krásy přírody a kultury. Věci příjemné i nepří-
jemné, radostné i smutné jsou v biblických slovech vzájemně promíchány. 
K životu patří narození a umírání, radost i pláč, stavění i bourání, zdraví 
i nemoc, mlčení i mluvení, boj i smíření. Nic nelze přeskočit a vynechat. 
Ve všem si je třeba uchovat nadhled. Moudrý člověk umí přijmout a prožít 
obojí. Nestydí se plakat a truchlit. Umí se však i smát a radovat. Umí milovat 
a být věrný, ale dovede se i rozejít a začít znovu. Ví, kdy objímat i kdy objí-
mání zanechat. Pozná, kdy je třeba bourat a kdy stavět. Kdy pracovat a kdy 
odpočívat. Kdy se hněvat a kdy odpouštět. Neboť každý čas a každá chvíle 
je k něčemu dobrá. Vše je třeba vzít vážně a vytěžit z toho něco dobrého. 
Radost i zklamání, přátelství i samota, štěstí i trápení, úspěch i prohra – to 
vše patří k životu a ve všem se člověk něčemu naučí. Víra v Boha pomáhá 
vidět za vším tím střídáním časů a situací Boží pomoc. Nade vším, co se 
s námi děje, má poslední slovo Bůh. Toto vědomí a spolu s ním i moudrost, 
trpělivost a vděčnost ať vás provází rokem 2008.                Pavel Janošík
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REALITNÍ KANCELÁŘ

Novosady 102/93

594 01 Velké Meziříčí

Zprostředkování prodeje a koupě

nemovitostí.

Zajištění kupních a darovacích smluv.

Pro klienty RK znalecké posudky zdarma.

Tel.: 566 523 869, mob.: 777 734 540
mobil: 723 018 488, 777 734 530

OCEŇOVÁNÍ

Vypracování posudků v ceně zjištěné 

pro koupi, darování a dědictví.

Vypracování posudků v ceně obvyklé 

pro hypotéky a stavební spořitelny.

Oceňování majetku pro veškeré účely.

Ing. Josef Bradáč, mobil: 777 734 540

Ing. Oldřich Klapal, mobil: 777 734 530

znalecký ústav

Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí
www.nemoconsult.cz

nemoconsult@nemoconsult.cz

Tel.: +420 566 522 425
E-mail: joppautomotive@tiscali.cz
popřípadě písemně na adrese:
Firma JOPP Automotive s. r. o.
Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí

Firma JOPP Automotive hledá nové pracovníky 
do třísměnného provozu na profese

obráběč kovů,
obsluha CNC a NC strojů.
Máte jen malou praxi? Nevadí! Rádi vás v naší fi rmě zaškolíme.

Požadavky: vyučen v oboru, popř. praxe, znalost NJ výhodou.

Nabízíme: zajímavé platové podmínky, zaměstnanecké bene-
fi ty, čisté prostředí, jistotu dlouhodobého prac. poměru, práci 
v příjemném kolektivu. 

Nástup možný ihned!!!

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7
zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výběrové
řízení na pozici

s místem výkonu Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením
do 6. platové třídy dle platných právních předpisů.
Pracovní poměr na dobu určitou.

Předpoklady uchazeče:

– státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem 
v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
dobrá znalost českého jazyka,

– středoškolské vzdělání, 
– znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
– řidičský průkaz skupiny B,
– znalost světového jazyka výhodou

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat 
tyto náležitosti: 

– jméno, příjmení a titul,
– datum a místo narození uchazeče,
– státní příslušnost uchazeče,
– místo trvalého pobytu uchazeče,
– číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,

jde-li o cizího státního občana,
– telefonické spojení,
– termín možného nástupu do zaměstnání,
– datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:

– životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, 
odborných znalostech a dovednostech,

– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích 
státních příslušníků doklad osvědčující bezúhonnost vydaný 
domovským státem,

– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 18. ledna 2008 
do 12 hodin na adrese:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka MěÚ ing. S. Rosy
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.

Tel.: 608 823 593.

Nástup možný ihned.

Požadavky: vyučen ve strojírenském oboru – výhodou
řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík – výhodou

Nabídky zasílejte na: 
adresu: Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o., Průmyslová 2052, 
594 01 Velké Meziříčí
Kontaktní osoba: p. Prášek, vedoucí výroby
e-mail: p.prasek@wvz.wigel.de. Tel.: 566 503 636.

Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.
přijme

Nádražní 27, 594 01 Velké Meziříčí
přijme pracovníky profese:

Elektromontér – silnoproud
Nástup možný ihned.

Požadujeme: vyučen v oboru silnoproud
Kontakt: L. Henešová, tel.: 566 524 016

Hospodářské obchodní družstvo Jabloňov – Ruda
bude 22. ledna 2008 prodávat

Cena 30 Kč za kg. 

Prodej od 7 do 15 hodin na Rudě. 

Informace a objednávky na telefonu 566 522 972.

Dám odměnu až 5.000 Kč

Tel. 777 154 614.

Obec Stránecká Zhoř hledá 
zájemce o provozování míst-
ního HOSTINCE. Informa-
ce k provozu vám rádi poskyt-
neme na OÚ Stránecká Zhoř.

Tel.: 566 544 483.

V bance
vám nepůjčili?
www.pujcime-vam.cz

Tel.: 608 034 567.

Prodám
■ Starší kuchyňskou l inku , 
délka 180 cm. Hnědá barva. Cena 
1.500 Kč. Tel.: 776 192 746.
■ Navigaci MIO C520 – komplet-
ní mapy západní i východní Evropy. 
Cena 8.000 Kč. PS: Nevhodný dá-
rek na vánoce. Tel.: 604 555 821.
■ Prase, váha 170 – 190 kg, cena 
za 1 kg živé váhy 34 Kč. Tel.: 
566 521 889, 739 619 677.
■ Březí jalovici a jalovičku na od-
stav – červenou. Tel.: 566 521 884.

■ Lednici kombinovanou 
– Electrolux ERB 3045, 282 
litrů (192 l lednice, 90 l mra-
zák), 2,5 roku stará. Cena 
7.000 Kč. Dále prodám prač-
ku Fagor 1FET-116 s vrchním 
plněním na 5 kg prádla, 1110 
ot./min., šířka jen 40 cm, 2,5 
roku stará. Cena 6.000 Kč. 
Obojí ve vynikajícím stavu! 
Důvod prodeje: stěhování. 
Spěchá! Tel.: 736 488 559.

■ Dřevěný nábytek z pozůstalosti, 
ložnice, obývák i jednotlivě kusy, 
přenechám za symbolickou cenu. 
Tel.: 566 522 788.
■ Selata. Tel.: 603 366 925.
■ Helmu zn. HJC, velikost M – úplně 
nová, červená barva. Cena 4.500 Kč, 
možno i sleva. Tel.: 733 157 399.
■ Sjezdové lyže Elan s posuvným 
vázáním Fusion. Délka 160 cm, 
dřevěné jádro, velmi točivé, R. 
12,8 m. Málo jeté, cena 4.800 Kč. 
Tel.: 602 412 418.

■ Vojenský stan, nový pěkný. 
Rozměr 9×6. Cena dohodou. Mob. 
739 448 755.
■ Převařené disky na Škodu 100 
– 120 bez pneu, cena 500 Kč. Příčný 
výfuk na Škodu 120, cena 500 Kč. 
Starší lednici funkční, cena 300 Kč, 
starší mrazák funkční, cena 500 Kč. 
Jízdní kolo Olpran pánské s výbavou 
SHIMANO, cena 3.000 Kč, elektro-
nový originál škoda Octavia 5 × 100, 
cena 10.000 Kč. Tel.: 731 969 198.
■ Levně digestoř, dveře vnitřní 60, 
80 levé, pravé, plné i prosklené, 2 
lustry křišťálové,  30 cm a 40 cm, 
plyn. sporák. Tel.: 737 749 028 
večer. 
■ Štěňata čistokrevných jezev-
číků bez PP, černá s pálením, oč-
kovaná, odčervená. Stáří 13 týdnů. 
Odběr ihned. Tel.: 566 520 243.
■ Litá kola na Škodu Fabii, obuto 
na letním pneu Matador + letní pneu 
Continental 4 ks, 75 % vzorek. Cena 
6.000 Kč. Tel.: 774 416 058.
■ Kompletní zimní kola, naje-
to 2.700 km 165/70/14 na Fiata. 
Kameninové skruže s přírubou 
na studny, š. 100 cm, v. 100 cm 2 
kusy; š. 80 cm, v. 100 cm – 6 kusů. 
Nové nepoužité tetovací kleště. 
Váhu pro dobytek do 10 q. Cena 
dohodou. Tel.: 566 543 148.
■ Pultový mrazák 240 l, cena 
2,000 Kč a kombinovanou lednici 
Miele 250/50 l, výška 2 m. Cena 
2.500 Kč. Obojí velmi zachovalé. 
Tel.: 608 980 834.
■ Frézu s vozíkem, cena 4.000 Kč. 
Tel.: 777 778 205.
■ Hluboký kočár – trojkombina-
ce, barva khaki – béžová, velmi 
zachovalý, prostorný, po jednom 
dítěti. Původní cena 6.000 Kč – nyní 
2.500 Kč. Mobil 604 543 015.
■ Škodu Felicii, r. v. 1994. Vý-
borný stav, garážovaná, najeto 
97.000 km, 50 kW. Bližší informa-
ce: 731 709 012.
■ Škodu Forman na anglických 
značkách (volant vpravo), OTP 
platná, centrál, litá kola, mírná ko-
roze, plně funkční, cena dohodou. 
Tel.: 603 932 349.
Koupím 
■ Jawu 350 BIZON OILMASTER, 
zachovalou v originálním stavu. 
Tel.: 724 211 436, 541 422 551.
■ Škodu Felicii, za rozumnou cenu. 
Nabídněte. Tel.: 603 549 074.
■ Monitor dechu pro novorozence 
a děts. chůvičku. Tel.: 737 603 976.
■ Jawu 175 Viliers nebo i díly.Tel: 
737 524 676.
■ Jawu 550 pařez nebo 555. Bez 
SPZ. Tel: 737 524 676.
■ Koupím a velmi dobře zapla-
tím věci po německé armádě, po-
cházející z bývalé Bekovky. Boty 
kožené a kombinované s plátnem, 
s čelním i bočním šněrováním – vy-
soké, plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, zele-
né a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
■ Koupím motocykl Ogar 250 
i torzo nebo jakékoliv díly. Tel: 
737 524 676
■ Bílou skříň a botník. Nabídky 
jen SMS. Tel.: 739 446 820.
Nemovitosti
■ Koupím byt nebo RD ve Velké 
Bíteši nebo Velkém Meziříčí. Do 
1.000.000 Kč. Prosím nabídněte. 
Tel.: 608 242 861.      (Pokr. str. 6.)

Hledáme statek, RD,
chalupu na Vysočině

Tel.: 608 444 424

Platím hotově

Hledáme servírku
do nově otevřeného Spin baru 
v areálu Zdraví Velké Meziříčí.

Tel.: 724 75 99 55.

Přijmeme skladníka hut. mat.
Do nových výrobních prostor hle-
dáme skladníka hutního materiá-
lu. Nový výrobní areál se nachází 
ve Velkém Meziříčí v průmyslové 
zóně Jidášky. 

Nabízíme:
– zajímavé platové ohodnocení
– zaměstnanecké výhody
– 25 dní dovolené

Požadujeme:
– praxe v oboru vítána
– technickou zdatnost
– jeřábnický průkaz výhodou
– oprávnění na vysokozdvižné 

vozíky výhodou
Kontakt:

 + 602757219, + 724961284,
j.dvorak@eurobagging.com, 
p.jurek@eurobagging.com 
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Řeznictví Jiří Ma lec
Velké Meziříčí, Sokolovská 278

AKČ NÍ CENY od 10. 111. do 16. 1. 2008

Ceny platí do vyprodání zásob. Tel.: 566 523 016.

Vysočina Hodice 112 Kč

Jemný salám  43 Kč

Filety pangasius  76 Kč

Vepřový bok  49,90 Kč

Kuře  49,90 Kč

Kuřecí čtvrtky  39 Kč/1 kg

(karton 10 kg)

Hovězí přední s kostí – býk  54 Kč

(Pokračování ze strany 5.)
Nemovitosti
■ Koupím jakýkoli byt ve Velkém 
Meziříčí. Za nabídky děkuji. I SMS. 
Tel.: 777 824 822.
■ Koupím parcelu na výstavbu 
RD ve Velkém Meziříčí nebo blíz-
kém okolí. Tel.: 737 107 497.
■ Koupím byt 3+1 ve Velkém Mezi-
říčí, platím hotově. Tel.: 733 510 367.
Pronájmy
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 732 183 331.
■ Hledám podnájem, pokoj, gar-
sonku nebo 1+1 ve VM a okolí do 
10 km. Tel.: 604 358 300.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Možno i dlouhodobě. Tel.: 
777 008 284 po 17 hodině. 
■ Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 
na ulici Bezděkov. Volný od ledna 
2008. Tel.: 731 062 440.
■ Pronajmu byt 3+1 v centru V. M. 
po rekonstrukci. Tel. v redakci. 
■ Pronajmu garáž v ulici U Svět-
lé, cena dohodou. Tel.: 777 125 119.
■ Pronajmu byt 2+1 ve V. Mezi-
říčí na ul. Krškova ve 4. patře vč. 
sklepa. Volný od ledna 2008. Tel. 
po 18. hodině 777 734 530.
■ Nabízím ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, vybavená kuchy-
ně včetně nádobí, koupelna, WC 
– společné. Mob.: 723 531 154.
■ Hledám pronájem garáže na uli-
ci Gen. Jaroše na tel.: 739 568 704.
■ Pronajmu nový byt 3+1 a gar-
sonku na okraji Vel. Meziříčí od 
1. 1. 2008 asi 600 m od průmyslové 
zóny. Tel.: 604 726 835.
■ Hledám pronájem garáže nebo 
její části (parkování motocyklu) 

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Seznamte se s EFT
EFT je zkratka pro anglický 

název Emotional Freedom Tech-
niques, což do češtiny překládáme 
jako techniky emoční svobody. 
Jde o velmi účinnou terapeutickou 
metodu spadající do oboru zvaného 
Energetická psychologie. EFT bylo 
původně určeno na odstraňování 

emočních problémů, léčily se s ním strachy, smutky, fobie, deprese, pani-
ka, nadváha, různé závislosti, rozchod s partnerem atd. Později se zjistilo, 
že má velmi dobrý vliv i na nemoci jako diabetes, rakovinu, anorexii, 
dyslexii, astma, různé alergie a další. Dnes je tato metoda využívána ke 
zvládnutí psychických i fyzických problémů a emočních bloků. Při EFT 
vycházíme z předpokladu, že většina našich fyzických problémů a nemocí 
je způsobena nějakou potlačenou negativní emocí. Jestliže se nám podaří 
odstranit tuto negativní emoci, dojde pak jakoby vedlejším účinkem ke 
zlepšení až k odstranění dalších potíží. Vysoká účinnost této metody spo-
čívá v komplexním působení na fyzickou stránku člověka (poťukáváním 
na akupresurní body) a na mentálně-emoční stránku (soustředěním se na 
daný problém) současně. Dalšími výhodami jsou bezbolestný, často rychlý 
průběh terapie s trvalým efektem, bez použití léků a jiných pomůcek a bez 
svlékání. Metoda EFT je založena na objevu, že mezi myšlenkami člověka 
a tělem jsou jakési energetické obvody (meridiány = energetické dráhy). 
Máme-li nějaké negativní myšlenky, např. úzkost, začnou se v našem 
energetickém systému vytvářet víry a tím dojde k jeho narušení. Jestliže 
je člověk ve stavu klidu, kdy svůj problém nevnímá, je vše v pořádku. 
Ve chvíli, kdy se zaměří na svůj problém, aktivuje narušenou energetic-
kou dráhu a pocítí to na stavu svého těla. Když někdo např. trpí úzkostí 
z pavouků a uvidí pavouka, začne se potit a udělá se mu špatně. Jestliže 
je na něj uplatněna terapeutická metoda EFT, dostane se mu při ťukání 
na akupunkturní body a při současném zaměření se na svůj strach velké 
množství energie do narušeného meridiánu. Tím se zaplní postižené místo 
a obnoví se přirozený, hladký průtok energie a dochází i k odstranění 
nežádoucí reakce. Pokud vás tento netradiční způsob léčení duše i těla 
zaujal, můžete od letošního roku 2008 využít možnosti terapií EFT pří-
mo ve Velkém Meziříčí. Moje poradna se nachází na adrese Třebíčská 
49 a objednat se lze na tel. č.: 604 320 118. Další informace najdete na 
www.zdenka-polaskova.wz.cz, popř. na www.eft.cz. Těší se na vás vaše 
terapeutka energetické psychologie EFT – Mgr. Zdeňka Polášková

Poradna EFT
– pomoc s problémy

psychickými i fyzickými
pro děti i dospělé

Mgr. Zdeňka Polášková
terapeut energ. psychologie 

EFT,
objednávky na tel.: 604 320 118.

Nepůjde el. proud
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka 
el. energie ve dnech:
11. 1. 2008 od 7.30 do 15.00, 15. 1. 2008 od 7.30 do 15.00, 17. 1. 2008 
od 7.30 do 15.00 v obci Velké Meziříčí, část Františkov.
Vypnutá oblast: ulice Františkov, Nad Pilou od viaduktu po křižovatku 
s ul. Karlov. Děkujeme za pochopení.                                           -E.ON-

Počítačové kurzy
pro začátečníky i pro pokročilé, dotované 
kurzy pro malé a střední podniky až 80 %, 
pořádá fi rma Matesová Jana RNDr., v. o. s.
v areálu Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
Podrobné informace na www.matesova.cz, 
matesova@matesova.cz, 777 671 744, 
777 925 425.

v okolí ulic Čechova, Gen. Jaroše. 
Tel.: 724 824 774. 
■ Dvě dcery s matkou hledají 
podnájem (dlouhodobě) ve Velkém 
Meziříčí, 2+1 nebo 1+1 do 6.000 Kč. 
Spěchá, prosím nabídněte! Tel.: 
722 565 587 nebo 775 669 727.
Různé
■ Hledám skromné ubytování, 
případně seznámení s osamělou 
paní. Mám pěstitelskou praxi. Rád 
pomohu u domu, na zahradě. Je mi 
58 let, rozvedený. Zn. Důvěra. Tel.: 
732 843 749.
■ Kdo si prosím nevyzvedl 
opravenou kytaru před rokem 
a půl, nechť se o ni přihlásí na tel. 
č. 603 561 129 (Křižanov – Bíteš).
■ Naučím, doučím německý ja-
zyk. Tel.: 737 439 784.
■ Kdo připraví na přijímací 
zkoušky na gymnázium z ČJ a Ma. 
Žák 9. třídy. Tel.: 731 027 879.
■ Hledám paní (maminku na ma-
teřské) na hlídání roční holčičky, 4 
hodiny denně – od 9 do 13 hodin. 
Hlídání by mělo probíhat u vás, 
od února 2008. Jen vážné a dlou-
hodobé nabídky pouze ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 604 349 826.

■ Prosím o vrácení digitál-
ního fotoaparátu zn. CANON 
– zapomněla jsem ho v taxi 
u pana Pelánka 8. 12. 2007 cca 
kolem 24 hodiny. Samozřejmě 
mně záleží i na fotkách, které 
jsou z rod. oslavy! Nálezci slad-
ká odměna!!! Č. t. 605 987 994.

Daruji
■ Za odvoz sedací soupravu a dvě 
křesla. Tel.: 737 606 510.
■ Štěňata srnčího ratlíka, hně-
dá, odčervená. Tel.: 724 985 762, 
737 285 167.

Společnost provádějjící služby 
v oblasti životního prostředí

přijme do zaměstnaneckého poměru

Požadujeme: – SŠ vzdělání
 – praxi v podvojném účetnictví
 – znalost daňové problematiky

Nabízíme: – odpovídající fi nanční ohodnocení,
 – zaměstnanecké výhody

Nástup možný ihned.

Zájemci se mohou hlásit na čísle 777 779 521
– Ing. Jaroslav Fiala.

ÚČETNÍ.

Městská knihovna Velké Meziříčí
hledá zaměstnance na pozici

na zkrácený úvazek (4 hodiny denně)
Požadujeme: dovednost práce s PC
 dobrou znalost pravopisu
 komunikativní schopnosti
 částečnou časovou fl exibilitu (pořádání akcí)
 výpis z rejstříku trestů (jen v případě přijetí)
Uvítáme: středoškolské ekonomické vzdělání 
 praxi v administrativě 
 řidičský průkaz skupiny B 
 bydliště ve Velkém Meziříčí 
 Očekáváme:
 pracovitost, pečlivost, spolehlivost, diskrétnost, 
 samostatnost, obětavost 
Nabízíme: nástup nejdříve od 1. 2. 2008
 mzdu dle platových tarifů
 pracovní poměr na dobu neurčitou
 zajímavou a různorodou práci
 příspěvek na stravování
 25 dní dovolené
Zájemci, doručte stručné profesní životopisy na adresu:
Městská knihovna Velké Meziříčí, k rukám ředitelky Mgr. Ivany 
Vaňkové, Poštovní 1392/22, 594 01 Velké Meziříčí nebo na e-mail 
knihovnavm@knihovnavm.cz nejpozději do 18. 1. 2008.
K osobnímu pohovoru budou uchazeči zváni v případě našeho zájmu 
telefonicky.

VÝUKA BŘIŠNÍHO TANCE

nabízí – fl aušová paleta
 kostýmy
 kalhoty, halenky
 společenské oděvy

slevy – látky od 30 Kč/m
 oděvy kus 100 Kč
  300 Kč

Měření glykémie a tlaku
Svaz diabetiků po novoroční přestávce opět provádí od čtvrtka 
17. ledna měření glykémie a tlaku krve. Měříme každý čtvrtek od 
14 do 15 hodin v Klubu důchodců, Komenského 6. Cena za měření 
je 20 Kč – nutné režijní náklady. Nabídka platí pro všechny zájemce 
o měření, členství ve Svazu diabetiků není podmínkou.

Nabídka ozdravných pobytů u moře 2008
ITÁLIE – CHORVATSKO
ÚO Svazu diabetiků ve Velkém Meziříčí i letos zajistila ozdravné 

pobyty u moře, pro každého zájemce o tyto ozdravné pobyty. Účastníci 
tohoto pobytu nemusí být členy svazu diabetiků.

Letošní nabídka je:
ITÁLIE – PALMOVÁ RIVIÉRA – MARTINSICURO v termínu 

od 13. 6. do 22. 6. 2008.
Cena je od 4.050 do 4.850 Kč podle typu a počtu osob v apartmánu, 

včetně cestovního pojištění. Stravování vlastní nebo možnost rozšířené 
polopenze za 800 Kč. Děti do 3 let platí jen dopravu. Pláž je dlouhá, 
písčitá s pozvolně klesající do moře, vzdáleného cca 50 m od ubytování, 
oddělené jen pobřežní komunikací.

Zálohu 1000 Kč zaplatíte spolu s přihláškou do konce března a celou 
částku pak do 25. května 2008.

ITÁLIE – BIBIONE v termínu od 5. 9. do 14. 9. 2008. Cena je od 
3.050 do 3.550 Kč podle typu a počtu osob v apartmánu, včetně cestovního 
pojištění. Stravování vlastní. Dítě do 3 let platí jen dopravu. Písčitá pláž 
pozvolně klesající do moře, vhodná pro děti a neplavce. Ubytování cca 
300 m od moře. Zálohu 1000 Kč zaplatíte spolu s přihláškou nejpozději 
do konce května a celou částku pak do 15. srpna 2008.

CHORVATSKO – POREČ apartmány LANTERNA. V termínu od 
5. 9. do 14. 9. 2008. Cena je od 2.850 do 3.650 Kč podle typu a počtu 
osob v apartmánu, včetně cestovního pojištění. Stravování vlastní. Dítě 
do 3 let platí jen dopravu. Pláž je oblázková nebo betonové desky. Platí 
se pobytová taxa 350 Kč za pobyt.

ZÁLOHU 1000 Kč zaplatíte spolu s přihláškou nejpozději do konce 
května a celou částku pak do 15. srpna 2008.

Odjezd z Velkého Meziříčí, cestování přes noc. Možnost fakultativních 
výletů, dle nabídky cestovní kanceláře přímo na místě. Cestovní kancelář 
je pojištěna proti úpadku!

Přihlášky: Josef Savara, Nad Sv. Josefem 238, tel. 566 523 605 osobně 
anebo volat ráno – večer. Možnost vyzvednout si přihlášky v informačním 
centru na městském úřadě, přízemí.

V ceně je doprava, ubytování a cestovní zdravotní pojištění.
Josef Savara, Svaz diabetiků V. M.

Pozvánka na výroční členskou schůzi 
SPCCH Velké Meziříčí

Výroční členská schůze se koná ve čtvrtek 31. 1. 2008 ve 14.30 hodin 
na náměstí v Jupiter clubu. Na této schůzi mohou členové zaplatit členské 
příspěvky na rok 2008 a přihlásit se na rekondice. Uzávěrka rekondic na 
jarní Poděbrady bude v pondělí 18. února v klubu důchodců. Těm členům, 
kteří nezaplatí členské příspěvky za rok 2007 ani na výroční členské 
schůzi, bude podle stanov členství ukončeno. 
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OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTEM

Doba adventu je defi nitivně pryč. Již první dny nového roku nás za-
valily změnami, událostmi a málokdo se teď asi ohlíží nazpět. Přesto 
třeba takový adventní koncert Magny Diesis může nabídnout příjemnou 
vzpomínku na nedávnou vánoční atmosféru. 

Do kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí se 22. prosince 2007 sešlo 
hojně posluchačů, aby se zaposlouchali do hudby početného smíšeného 
chrámového pěveckého sboru Magna Diesis doprovázeného orchestrem. 
Hudebníci pod taktovkou sbormistra a uměleckého vedoucího Michala 
Jančíka potěšili přítomné hned v úvodu vystoupením s židovským 
kánonem Ha Elohím a skladbou Bogoróditse Djévo od A. Pärta. Poté 
následovala staroslověnsky zpívaná Mše sv. Jana Zlatoústého od Petra 
Iljiče Čajkovského, kterou zpracoval v roce 1878 pro čtyřhlasý smíšený 
sbor a cappella. 

Druhá půle koncertu Magny Diesis za doprovodu orchestru patřila 
dílu Missa brevis Jiřího Pavlici. V ní se také představili jako sólisté hosté 
Magny Diesis – sopranistka Linda Keprtová a tenorista Tomáš Pavlík. 
Pavlicova pastorální vznikla v roce 1997 a vychází z českého a latinského 
liturgického textu. Jiří Pavlica vznik své skladby vysvětluje jako vzpomín-
ku na dětství spojenou s maminčiným úsměvem, s roráty ve vesnickém 
kostelíku provoněnými kadidlem, s adventem…

Koncert byl také příležitostí představit zájemcům nové CD nazvané 
zcela prostě Magna Diesis, což česky znamená nadměrný půltón. Vel-
komeziříčský děkan Jan Peňáz během koncertu novému počinu sboru 
požehnal. Magna své CD natočila během listopadu 2007 a nabízí na něm 
posluchačům osmnáct skladeb. Najdete mezi nimi africké, židovské, slo-
vinské a slovácké lidové písně, ale i spirituál Didn t́ it Rain, či skladbu 
W. A. Mozarta Adoramus Te, Christe. Čtyři skladby jsou v hudební aranži 
Michala Jančíka.                                       Text a foto: Martina Strnadová

Magna Diesis přispěla k harmonii Vánoc

Předvánoční koncerty vylákaly 
z domovů příznivce různých hu-
debních žánrů. Milovníky country 
hudby jistě potěšila skupina Stet-
son svým tradičním předvánočním 
vystoupením ve velkomeziříčském 
Jupiter clubu v sobotu 22. prosince 
2007. Hříbě s rolničkou, Strom vá-
noční, Ave Maria či Koník houpací 

Stetson zahrál k poslechu i tanci 

a další skladby z dílny J. Zmožka, 
P. Krejči či třeba J. Ledeckého za-
zpívané sólisty Věrou Sokolovou, 
Jaromírem Bednářem a Karlem 
Bílkem navodily příjemnou před-
vánoční pohodu, kterou návštěv-
níci završili tancem a sklenkou 
dobrého pití.

Text a foto: Martina Strnadová

Na Nový rok opět zdolali Holý vrch
Již podesáté na Nový rok Spolek přátel Holého vrchu a SDH z obce 

Jívoví pořádal Novoroční výstup na Holý vrch. Holý vrch je nejvyšší bod 
v našem okolí a jeho výška je 662 m nad mořem. Příjemnou procházku 
zimní přírodou provázelo krásné počasí, které dopřálo všem účastníkům 
úžasný výhled do širokého okolí. Tohoto jubilejního výstupu se zúčastnilo 
198 občanů z 11 obcí. Nejvíce bylo jak již tradičně z Jívoví, a to 90 občanů. 
Již podruhé se zúčastnily obce Bory, Sklené nad Oslavou a Křižanov. 
Poprvé jsme se mohli přivítat s občany Dobré Vody, Vídně, Radenic, 
Bobrové, Pikárce, Dolních Radslavic a Cyrilova. Při společném přání do 
nového roku si všichni účastníci výstupu mohli vychutnat výbornou po-
lévku, která jistě přišla každému vhod. Společná fotografi e a dobrá nálada 
nenechaly nikoho na pochybách, že ten příští, již 11. Novoroční výstup, 
bude ve znamení setkání občanů všech okolních vesnic. Pořadatelé chtějí 
všem zúčastněným poděkovat a těší se na další setkání na Holém vrchu 
v příštím roce.                                                                         Obec Jívoví

V pořadí již sedmnáctý vánoční koncert skupiny Geneze, který se 
tradičně konává na Boží Hod vánoční, byl tentokrát ještě svátečnější. To 
proto, že kapela těsně před tím dokončila a mezi lid uvedla svoje druhé 
cédéčko Vánoční ozvěny. A písničky z něho pochopitelně nesměly na kon-
certu chybět. Posluchači si tak v kostele svatého Mikuláše, kde vystoupení 
25. 12. 2007 proběhlo, mohli zaposlouchat mimo jiné do skladeb – Gaude-
te, Růže a trní či Tři pastýři, Děťátko se narodilo a dalších. Před tím však 
členové kapely (O. Inochovský, L. Polášek, V. Novotná a A. Bednářová) 
a jejich hosté (M. Štouračová, J. Vlček, R. Zedníčková a J. Plešák) nabídli 
posluchačům řadu vánočních písní a koled. Začali skladbami z Krkonoš 
a jejich podhůří (Starej Havlík vymazuje, Poslyšte křesťané, …), pak se 
přesunuli zpátky na Moravu (Byla cesta ušlapaná, Sem pospěšte ptáčátka, 
Volek a oslík …) a pokračovali opět písničkami z nového alba. Hodně 
štěstí nově narozenému „děťátku“ se jménem Vánoční ozvěny, přišel 
popřát také děkan naší farnosti Jan Peňáz. Skupina přizvala též toho, 
kdo cédéčku pomáhal na svět – zkušeného „porodníka“ Lukáše Hvězdu 
z fi rmy Music Data, která koncert zvučila. Zvukař tedy na chvíli opustil 
svoje místo u mixážního pultu a v roli šťastného kmotra popřál cédéčku 
všechno nejlepší, zvláště pak spokojené posluchače. A aby návštěvníci 
koncertu věděli i míry a váhy, které se běžně u novorozeňat udávají, to 
bylo na bedrech Lidky Vidlákové, která celé vystoupení doprovázela 

Na vánočním koncertu vystoupila Geneze 
posedmnácté

Zazněly i koledy z nového cédéčka

Posedmnácté vystoupila skupina Geneze na vánočním koncertu. Na 
tom posledním představila také svoje druhé cédéčko Vánoční ozvěny. 
Na snímku současná sestava kapely (zleva): L. Polášek, O. Inochovský, 
A. Bednářová a V. Novotná.                                            Foto: Iva Horká

Kmotr nového CD Geneze, mistr zvuku Lukáš Hvězda.   Foto: Iva Horká

slovem. „Tak tedy,“ řekla, „průměr 12 centimetrů, váha několik málo 
gramů. Pokud se vám tyto hodnoty zdají poněkud nízké, vězte, že jsem 
se nespletla,“ seznamovala s novorozencem Vánoční ozvěny přítomné, 
„mimino, které sobě i vám Geneze nadělila jako dáreček k Vánocům, je 
»staré« asi čtyři týdny, je celé z umělé hmoty, hýří vánočními písničkami, 
je stoprocentně zdravé a má spoustu stejně roztomilých bratříčků,“ za-
znělo mimo jiné. Poté kapela jako záznam do pomyslného rodného listu 
uvedla několik dalších písniček z onoho nového nosiče.

Překrásné vánoční muzicírování Geneze zakončila směskou známých 
koled, kterou uzavřela skladba Tichá noc, již si posluchači zazpívali spolu 
s kapelou.                                                                                   Iva Horká

Tajenka naší Velké 
vánoční křížovky 

z 19. prosince 2007
Krásně voní rohlíčky, kapr nemá 
ploutvičky, na pekáči leží, to je, oč 
tu běží. Tak už zase po roce budeme 
mít Vánoce, voní taky purpura, to 
je naše kultura. 
Omlouváme se všem luštitelům za 
chyby v nápovědě: namísto výrazů 
Booac, Ida a Isa mělo správně být 
BOAC, Ída, Ísa; do nápovědy se 
nám navíc vloudila IRA, která 
neměla být v křížovce použita. 
Emě Destinnové jsme z příjmení 
omylem ubrali jedno n.

Poděkování za živý betlém v Měříně
V Měříně se na Štědrý den podařilo to, co již zde dlouho nikomu. 

Skupinka nadšenců obětovala mnoho úsilí a připravila pro všechny 
vystoupení na téma živého betlému. Hojná návštěvnost této akce jejich 
úsilí náležitě docenila. Tímto bych chtěl poděkovat všem účinkujícím 
(dohromady 28 lidí) a také všem, kteří nebyli vidět na improvizovaném 
jevišti, ale bez jejich pomoci by vystoupení bylo poloviční, a dík patří 
také sponzorům. Největší poděkování však patří divákům, kteří přišli 
a tím nám projevili uznání a motivovali nás do budoucna. Celkem se na 
uspořádání živého betlému podílelo přes 45 lidí. Příprava živého betlému 
stála několik stovek hodin práce, proto si velmi vážíme vašeho zájmu. Za 
všechny zúčastněné vám přeji do nového roku mnoho úspěchů v osob-
ním i profesním životě.        Jaroslav Pazdera ml. za Rybníkáři a přátelé

V posledních letech se na vesni-
ce a do měst vrací tradice pořádání 
živých betlémů. Nejinak tomu bylo 
23. prosince ve Velké Bíteši. Zdej-
ší farníci hrají živý betlém každým 
rokem, letos se nově přesunuli z ná-
městí ke kostelu. U malých dětí to 
vedle herců na celé čáře vyhrály 
ovečky, ale zkrátka nepřišel ani 
králík nebo koník. Kdo nestihl 
betlém v Bíteši, mohl ho zhlédnout 
na Štědrý den v Osové Bítýšce. Již 
podruhé zde pětatřicet dobrovolní-
ků z obcí spadajících pod bítýšskou 
farnost nacvičilo příběh o zrození 
Ježíše Krista. Ani ti, co vystoupení 
viděli vloni, nelitovali. Letošní hra 

Vánoční doba
se nesla v duchu živých betlémů

se lišila svými texty i hereckým 
obsazením. Novinkou byl i létající 
anděl, ten loňský „pouze“ chodil po 
hradbách. Zvláštností bítýšského 
betlému jsou tři králové. Tradičně 
je ztvárňují vůdčí osobnosti obce 
– starosta Josef Mach, místostarosta 
Oldřich Machát a ředitel zdejší zá-
kladní školy Milan Malý. Jejich kos-
týmy jsou jediné, které jsou půjčené 
od profesionálních herců. Všechny 
ostatní včetně kulis si herci vyrábí 
sami. A komu to ani podruhé nesta-
čilo, mohl ztvárnění událostí Svaté 
noci zhlédnout 26. 12. v Ronově. 
Jen Baltazara, Melichara a Kaš-
para hráli místní občané.    -jk-

Ve Velké Bíteši měla svatá rodina opravdu živého „Ježíška“.
 Foto: Jitka Kočí

Živý Betlém se Měřínským vydařil
Když ztemnělým Měřínem zazněly tóny známých i neznámých koled, 

bylo vidět dojemné zachvění a slzu v oku mnohých návštěvníků.
Diváci, kteří na Štědrý den loňského roku po dvakrát zaplnili náměstí 

a zhlédli vystoupení Rybníkářů a přátel, museli odcházet domů spoko-
jeni. Mnozí z nich nevěřili, že hudební a herecké vystoupení není dílem 
profesionálů, nýbrž měřínských  dobrovolníků. Hudebníci, v již tradič-
ním vánočním složením, zahráli na strunu srdce nejednoho posluchače. 
Kulisy, které proměnily náměstí v nezapomenutelné přírodní divadlo, 
stvořili domácí řemeslníci a příroda je zahalila do pohádkové jinovatky. 
„Letos jsme měli na přípravu dostatek času a na výsledku bylo zlepšení 
znát,“ komentoval výkon Ivoš Horák. Scénář byl, jak u těchto akcí bývá 
zvykem, tradiční. Pro měřínské dobrovolníky, vystupující pod názvem 
Rybníkáři a přátelé, jej upravila Tereza Motyčková. Dopolední předsta-
vení zaplnily především děti v doprovodu rodičů. Večerní představení 
přilákalo velké množství lidí z širokého okolí. Podle odhadu organizátorů 
jejich vystoupení zhlédlo 1337 diváků. Dětem pořadatelé rozdali 300 ks 
perníčku a 100 ks marcipánových zlatých prasátek. Pro zahřátí věnovali 
70 litrů svařeného vína a 40 litrů čaje. Ze zvířecí říše zde byli k vidění 
ovce a beran, kozičky, kůň, osel a dokonce i velbloud, na kterém se mohly 
děti i projet.                                                                                          -jpa-

– ohlédnutí za loňskými Vánocemi

Tři králové přijeli k betlému ve Velkém Meziříčí na koních.  Foto: -MM-



Lyžařská škola zahájila
Čtyřiašedesát dětí se 
zapsalo do lyžařské 
školy, která začala 
minulý víkend a po-
řádá ji Ski klub Velké 
Meziř íčí. Výuku 
vede 15 instruktorů, 
zahrnuje 10 lekcí po 
2 hodinách a probíhá 
každou sobotu do-
poledne i odpoledne 
a v neděli dopoledne. 
Zakončena bude zá-
vody na závěr. 
Ti, kdo si přišli zaly-
žovat 1. ledna 2008, 
nelitovali. Vlek byl 
poloprázdný, jak ukazuje náš snímek.                   Text a foto: Iva Horká
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4. třída
Den před Vánocemi jsme si naděli-
li bod do tabulky po velmi dobrém 
výkonu na soupeřově ledě v Brně. 
Ačkoliv první třetina nezačala dob-
ře a v páté minutě jsme prohrávali 
už 2:0 po chybách v obraně. Do 
konce první třetiny jsme se probrali 
a stav srovnali na 2:2 po pěkných 
akcích Tlapáka a Mičánka. Ve dru-
hé třetině jsme domácí jednoznačně 
přebruslili a zvláště soupeř nemohl 
proniknout přes naši neprůstupnou 
obranu. Třetí třetina se dohrávala 
o udržení výsledku, kde nás po 
skvělých zákrocích držel brankář 
Vítešník. I přes veškerou snahu 
našich hráčů se utkání do vítěz-
ného konce nepodařilo dovést 
a soupeř dal před koncem utkání 
vyrovnávací gól. 
HC Kometa Úvoz – HHK VM 4:4 
(2:2, 1:2, 1:0) 
Sestava: Vitešník, Bezák, Slabý, 
Strnad T., Joura, Juda, Mičánek, 
Strnad M., Lavický, Tlapák, Mynář. 
Branky: Tlapák 2, Mičánek 2. Asis-
tence: Strnad M. 3, Slabý 1.         -ps-

7. třída 
HHK se zúčastnil turnaje

v Lounech
Ve dnech 27. a 28. prosince se 7. 
třída zúčastnila hokejového tur-
naje v Lounech za účasti Hvězdy 
Praha, Letňan Praha, Loun, Teplic 
a Litoměřic. 
Výsledky: 
HHK – Hvězda Praha 3:0
Branky: Střecha 2, Jakeš. Asisten-
ce: Střecha, Krejčí
HHK – Letňany Praha 1:8
Branky: Kališ. Asistence: Krejčová
HHK – Louny 2:2 samostatné 
nájezdy ve prospěch Loun
Branky: Střecha, Kališ
HHK – Teplice 5:3
Branky: Střecha 2, Kališ 2, Burian. 
Asistence: Burian 2, Střecha
Konečné pořadí turnaje: 1. Letňa-
ny, 2. Louny, 3. HHK, 4. Teplice, 5. 
Hvězda, 6. Litoměřice.
V tomto turnaji, kdy jsme většinu 
zápasů tlačili soupeře, byl velký 
problém vstřelit branku. Například 
proti Hvězdě byl poměr střel 21:2 
v náš prospěch za jednu třetinu. 
Naše smůla byla v tom, že jsme 
v semifinále proti Lounům dvě 
minuty před koncem vedli, ale 
Louny vyrovnaly a v samostatných 
nájezdech daly 1 branku. Náš hráč 
Filip Střecha trefi l pouze břevno, 
a tím naši přišli o možnost bojovat 
ve fi nále. Pozitivní je, že naši hráči 

většinu soupeřů přehrávali a bojo-
vali, ale stále mají rezervy v kom-
binační hře. Cenu pro nejlepšího 
útočníka za vstřelení 5 branek si 
odvezl Filip Střecha a cenu pro 
nejlepšího obránce dostal Jindřich 
Beránek, oba z HHK Velké Mezi-
říčí.                                              -js-

4. třída
V prvním zápase v roce 2008 jsme 
se trápili na soupeřově ledě v Jih-
lavě s domácím týmem, který je na 
prvním místě v tabulce konečného 
bodování. Prohráli jsme nechval-
ným výsledkem,který mohl vypa-
dat ještě hrozivěji, nebýt brankáře 
Vitešníka, jenž měl 32 pěkných 
zákroků. 
HC Dukla Jihlava – HHK VM 6:1 
(3:0, 1:0, 2:1) 
Sestava: Vitešník, Bezák, Slabý, 
Strnad T., Hladík, Joura, Juda, Mi-
čánek, Strnad M. Lavický, Tlapák, 
Mynář, Šilpoch. Branky: Strnad M. 
1. Asistence: Tlapák 1 

-psl-
5. třída

HC Dukla Jihlava – HHK VM 2:0 
(1:0, 1:0, 0:0)
Zápas byl soubojem o 7. příčku 
průběžného pořadí, ve kterém se 
nacházel náš celek s náskokem 1 
bodu právě před domácí Duklou. 
Z našich byl opět nejlepším hráčem 
brankář Slavíček. V letošní sezoně 
se nám na Duklu nedaří hra. Oba 
vzájemné duely jsme prohráli těs-
ným výsledkem.
Sestava: Slavíček – Kampas J., 
Smejkal, Lainka, Maštera, Fiala, 
Tichý, Bernat, Rozmarín, Burian, 
Kampas F., Kampas M., Smažil, 
Klíma.

-psm-
6. třída 

HHK VM – Spartak Pelhřimov 
3:6
Šestá třída dlouho držela nadějný 
výsledek 1:1 a 3:3, ale závěr ne-
zvládla, zápas nedopadl dobře. Po 
dlouhé pauze zaviněné zraněním 
nastoupil kapitán šesté třídy David 
Smejkal a po nemoci i Radek Kob-
lížek vedoucí hráč kanadského bo-
dování, ale ani jejich snaha nevedla 
k úspěchu.

7. třída
HHK VM – Spartak Pelhřimov 
1:3
Branka: Kališ. Asistence: Krejčí
V tomto zápase pro změnu chyběl 
Vaverka a Jakeš, a tak naše mužstvo 
bojovalo, ale nakonec nadějný stav 
1:0 neudrželo a prohrálo 1:3.    -js-

Nejmenší hokejisti klubu HHK Velké Meziříčí byli úspěšní o víkendu 
na turnaji, který se konal v Havlíčkově Brodě. Celkem si připsali tři 
vítězství nad Jihlavou, Třebíčí i velice silným Havlíčkovým Brodem. -mj-

So 12. 1. 14.15 – 15.45
Ne 13. 1. 12.45 – 14.15
So 19. 1. 13.15 – 14.45

Turnaj v Hodonicích
V sobotu 29. prosince 2007 se naši 
šachisté vypravili na další ročník 
Memoriálu Rostislava Obrdlíka, 
který se konal na sále kulturního 
domu a v přilehlé restauraci Sai-
gon II v Hodonicích u Znojma. 
Osmdesát dva účastníků přijelo 
ponejvíce z Brna, Znojma, Jem-
nice, Hrušovan a Štíbar, ale ve 
startovním poli se objevili také 
Slováci a naturalizovaní Albánec 
a Vietnamec. Tentokrát sice nedo-
razili jindy zapojení Rakušané, ale 
zato několik žen a dívek ano. Mezi 
nimi nechyběla ani mistryně České 
republiky Eva Kulovaná ze Starče, 
hrající nově za klub Gordic Jihlava 
(předtím za Náměšť nad Oslavou). 
Turnaj byl organizován švýcarským 
systémem na sedm kol po 2× pat-
nácti minutách a velkomeziříčským 
zástupcům se v něm dařilo docela 
obstojně. V těžké konkurenci se 
rozhodně neztratili, i když napří-
klad s některými brněnskými pr-
voligovými hráči se pochopitelně 
nemohou rovnocenně poměřovat. 
Největší pochvalu z Meziříčských 
zasluhují především matadoři Ja-
roslav Jan, mladý Tomáš Mrazík 
a Milan Čtveráček, kteří se do-
kázali protáhnout či prosmyknout 
nejvýš. Někteří ze „závodníků“ 
početného šachového pelotonu 
obdrželi odstupňované věcné ceny 
a v jednotlivých výkonnostních ka-
tegoriích také solidní fi nanční pré-
mie; dostalo se i na některé našince; 
a to včetně mládeže. Pořadatelé ze 
šachového klubu Sladovny Hodoni-
ce navíc po každém kole vylosovali 
ze startovní listiny vždy jednoho 
šťastlivce, který ihned bral láhev 
vína od sponzorující fi rmy Znovín 
Znojmo. Jako zde však napotvoru 
ani jednou neuspěl hráč z Vysoči-
ny – a stejně jako na hodonickém 
turnaji červnovém putovaly také 
tentokrát všechny tekuté prémie 
ke „klikařům“ z jižní Moravy; 
bylo to skoro až jakoby podezřelé, 
ale nikoli nespravedlivé. Sportovně 
– společenská akce v Hodonicích se 

všem šachistům určitě opět ohrom-
ně líbila; tedy alespoň ti naši tam 
odtud odjížděli nadšeni a spokojeni 
– a natěšeni jak na „pozítřejšího“ 
Silvestra, tak i na příští červnový 
a prosincový turnaj v této pohos-
tinné podyjské obci. 

Konečné pořadí po 7. kole:
 1. Neklan Vyskočil Duras Brno
 6 b./34,0/25,0
 2. David Holemář
 Bydo Zákřany 
 6 b./32,5/24,5
 3. Josef Švanda TJ Hodonice
 6 b./30,5/22,5
 4. Eva Kulovaná Gordic Jihlava 
 5,5 b./32,0/23,0
 5. Tomáš Fojtík SPgŠ Znojmo
 5,5 b./31,5/23,0

Hráči z VM a okolí:
17. Jaroslav Jan
 4,5 b./27,5/18,5
18. Tomáš Mrazík
 4,5 b./26,5/19,5
27.–28. Milan Čtveráček
 4 b./26,0/19,0
33. Vladimír Pařil
 4 b./23,5/16,5
53. Bohuslav Kraval
 3 b./24,5/16,5
54. Dominik Dvořák (Měřín)
 3b./23,5/17,0
61. Josef Dvořák (Měřín)
 3b./21,5/14,0
62. Vít Kratochvíl
 3 b./21,0/15,0
71. Josef Kratochvíl st.
 2 b./20,5/14,5
 atd. 
Poděkování za dopravu náleží panu 
Milanu Čtveráčkovi.

Přebor Velkého Meziříčí
2007/2008

Aktuální průběžný stav soutěže k 1. 
lednu 2008:
Mrazík 7,5 b. a 1 partie k dobru 
– ing. Nedoma 6 b. (4) – Čtverá-
ček 6 b. (3) – Mejzlík B. 6 b. (2) 
– Mgr. Mejzlík 5,5 b. (3) – dr. Vališ 
5 b. (4) – Dvořák J. a Jan J. 5 b. (2) 
– Pařil 5 b. (1) – Kučera 4,5 b. (4) 
– Kopr 4 b. (5) – Prehradná 3 b. (4) 
– Urbánek 3 b. (2) – Dohnalík 2 b. 
(3) – Rosa 1 b. (4) – Dočkal 1 b. (2) 
– Švihálková 0,5 b. (3).              -vp-

ŠACHY

XI. ročník Vánoční laťky
Předvánoční atmosféru má již 
tradičně školní sportovní soutěž, 
pořádaná učiteli Základní školy 
Oslavická Velké Meziř íčí. Ve 
čtvrtek 20. prosince se celkově 37 
soutěžících čtyř základních škol 
utkalo v technicky náročné lehko-
atletické disciplíně – ve skoku vy-
sokém. I když se oproti předchozím 
ročníkům neskákalo nijak vysoko, 
přesto obě kategorie přinesly dra-
matická rozuzlení. V kategorii 
dívek při rovnosti výkonu rozhodl 
ve prospěch Ivany Salašové až 
menší počet neúspěšných pokusů 
v soutěži. Stejné měřítko muselo 
rozhodnout i v kategorii chlapců, 
kdy se rozhodovalo dokonce mezi 
čtyřmi adepty pomýšlejícími na 
celkové vítězství v okresním kole. 
Po vyhodnocení rozhodujících kri-
térií nakonec vystoupil na stupínek 
nejvyšší Lukáš Liška. Ceny pro tři 
nejlepší v každé kategorii věnova-

ŠKOLNÍ SPORT

la Okresní rada Asociace školních 
sportovních klubů a Základní škola 
Oslavická Velké Meziříčí.     -záv-
Kategorie dívky: 
1. Salašová  Ivana 143 cm
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí 
2. Syslová Petra 143 cm
 ZŠ Školní Velké Meziříčí
3. Šulová Iveta  140 cm 
 ZŠ Měřín 
4. Štoksová Alena  140 cm
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
5. Lavická Kristýna 134 cm
 ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí
Kategorie chlapci:
1. Liška Lukáš  156 cm
 ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí 
2. Uchytil Matěj 156 cm
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí 
3. Klusáček Patrik 156 cm
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
4. Burian František 156 cm 
 ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí 
5. Havlíček Jiří  153 cm
 ZŠ Oslavická Velké Meziříčí

V termínu od 28. do 30. 12. 2007 se 
naši hráči účastnili silně obsazeného 
turnaje s mezinárodní účastí. Turnaj 
se konal ve třech městech – Jihlavě, 
Pelhřimově a Moravských Budějo-
vicích a zúčastnilo se ho celkem 18 
družstev. Tým HHK Velké Meziříčí 
byl nalosovaný do skupiny v Mor. 
Budějovicích, kde jsme sehráli po-
stupně 7 utkání. Po základní části 
turnaje jsme se dělili s Duklou Tren-
čín a Letci Letňany o 4. až 6. příčku 
se stejným počtem bodů. V bojích 
o medaile jsme obsadili 5. příčku ve 
své skupině. Celkovým vítězem tur-
naje se stal Zagreb, který zvítězil ve 
fi nálovém souboji nad Hradcem Král.
Sestava: Slavíček – Kampas J., 

Maštera, Lainka, Fiala, Strnad, 
Kampas F., Burian, Mičánek, Be-
zák, Tlapák, Tichý, Smažil, Kam-
pas M., Lavický, Smejkal.
Dukla Trenčín – HHK Velké 
Meziříčí 7:3 (3:1, 3:0, 1:2)
HHK Velké Meziříčí – Letci Let-
ňany 6:5 (2:1, 1:0, 3:4)
HHK Velké Meziříčí – Mladá 
Boleslav 3:4 (0:1, 2:3, 1:0)
Žilina – HHK Velké Meziříčí 4:2 
(4:1, 0:0, 0:1)
Hradec Králové – HHK Velké 
Meziříčí 7:0 (0:3, 0:3, 0:1)
HHK Velké Meziříčí – Rabat 
Kladno 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
HHK Velké Meziříčí – Wien 4:2 
(2:0, 2:1, 0:1)                        -psm-

Turnaj 5. tříd o pohár hejtmana kraje Vysočina

TURNAJ V HOKEJI

STOLNÍ TENIS – LHOTKY

Výsledky 18. ročníku vánočního 
turnaje ve stolním tenisu neregis-
trovaných ve Lhotkách: ze třinácti 
účastníků se na 1. místě umístil Jan 
Kampas (Velké Meziříčí), 2. Ond-
řej Krčál (V. Meziříčí), 3. Stanislav 
Kazda (Stránecká Zhoř), 4. Jaroslav 
Doležal (V. Meziříčí)
Výsledky 4. roč. oddílového vánoční-
ho turnaje SK Sokolu Lhotky: z osm-
nácti účastníků se umístili 1. Lavický, 
2. Večeřa, 3. Procházka, 4. Konečný
Okresní přebor 1. třídy, 10. kolo
Lhotky – N. Město 12:6

Body za Lhotky: Lavický 4, Koneč-
ný 3, Chylík 2,5; Nevrtal Z. 2,5
Okresní přebor 3. třídy, 10. kolo
Vepřová – Lhotky B 4:14
Body za Lhotky: Hrnčíř 4,5; Večeřa 
3,5; Doubek 3,5; Šoukal 2,5
Lhotky C – M. Losenice odlo-
ženo

Okresní soutěž, 6. kolo
Uhřínov B – Lhotky D 3 :15
Body za Uhřínov: Ješinová 1, Krejčí 
T. 1, Mička 1, Krejčí V. 0
Body za Lhotky: Hladík 4,5; Nevrtal 
T. 4,5; Holubář 4,5; Kupka M. 1,5  -pl-

Lyžování
s živou hudbou
Ski klub Velké Meziříčí zve přízniv-
ce populárního zimního sportování 
na netradiční akci
Lyžování s živou hudbou.
Koná se v sobotu 12. ledna 2008 
u skibaru na Fajtově kopci. K tanci 
a poslechu hraje hudební skupina 
Kozenka band.

(nadstavbová část   sudá – lichá)
 2. hrací kolo sobota 12. 1. 2008 17.00 hodin.
 HC Klášterec nad Ohří – HHK Velké Meziříčí
 3. hrací kolo středa 16. 1. 2008 18.00 hodin.
 HHK Velké Meziříčí – HC DAG Rokycany
 4. hrací kolo sobota 19. 1. 2008 18.00 hodin.
 HC Kobra Praha – HHK Velké Meziříčí
 5. hrací kolo neděle 27. 1. 2008 17.00 hodin.
 HHK Velké Meziříčí – HC Stadion Litoměřice
 6. hrací kolo středa 30. 1. 2008 18.00 hodin.
 HC Junior Mělník – HHK Velké Meziříčí
 7. hrací kolo neděle 3. 2. 2008 17.00 hodin.
 HC Klatovy – HHK Velké Meziříčí
 8. hrací kolo neděle 10. 2. 2008 17.00 hodin.
 HHK Velké Meziříčí – HC Klášterec nad Ohří
 9. hrací kolo středa 13. 2. 2008  18.00 hodin.
 HC DAG Rokycany – HHK Velké Meziříčí
10. hrací kolo neděle 17. 2. 2008 17.00 hodin.
 HHK Velké Meziříčí – HC Kobra Praha
11. hrací kolo neděle 24. 2. 2008 
 HC Stadion Litoměřice – HHK Velké Meziříčí
12. hrací kolo středa 27. 2. 2008 18.00 hodin.
 HHK Velké Meziříčí – HC Junior Mělník

HOKEJ – ROZLOSOVÁNÍ II. LIGY

FOTBAL – PŘÍPRAVA

HANDICAP SPORT CLUB

Hokejová přípravka

V pondělí 31. 12. 2007 se pod patro-
nátem Handicap Sport Clubu Velké 
Meziříčí konal druhý ročník rozlou-
čení s uplynulým rokem výstupem 
na Fajtův kopec.
Děkujeme všem příznivcům aktiv-
ního odpočinku, kteří se dostavili 
na start a svou účastí podpořili 
nejen své zdraví, ale i aktivity 
handicapovaných sportovců. Ať 
již to byl nejmladší účastník pě-
tiletý Batelka či L. Kubišová a V. 
Lavický, kteří byli naopak nejstarší 
v poli startujících. Děkujeme také 

všem sponzorům, kteří se na akci 
fi nančně podíleli a dáváme na vě-
domí těm, kterým chybí diplom za 
účast, že si ho mohou vyzvednout 
v kavárně Orchidea. Pořadatelé se 
velmi omlouvají, že letošní ročník 
nebyl díky mnoha těžkostem při-
praven v takové kvalitě jako ten 
první. Jsme si však jisti, že třetí 
ročník opět proběhne zcela bez po-
tíží a v té nejvyšší kvalitě. Mnoho 
zdraví a úspěchů v roce 2008 přejí 
jednatel HSC Velké Meziříčí Stani-
slav Doskočil a Martin Klement.

Jarní přípravné zápasy FC VM

Ne 20. 1. 12.45 – 14.15
So 26. 1. 15.30 – 17.00
Ne 27. 1. 13.45 – 15.15

Veřejné bruslení

So 12. 1. 10:15 SD V. Meziříčí Měřín muži
So 12. 1. 12.00 MD V. Meziříčí Měřín dorost
So 19. 1. 10:15 SD V. Meziříčí Rokytnice muži
So 19. 1. 12.00 MD V. Meziříčí Rokytnice dorost
Ne 20. 1. 10.00 A Jihlava B Velké Meziříčí
Ne 20. 1. 10:15 B V. Meziříčí Měřín
So 26. 1. 10:15 SD V. Meziříčí HFK Třebíč
So 26. 1. 12.00 MD V. Meziříčí HFK Třebíč
So 26. 1. 14.00 A V. Meziříčí AFK Chrudim
Ne 27. 1. 14.00 B V. Meziříčí Budišov
So 2. 2. 10:15 SD V. Meziříčí FK Tábor
So 2. 2. 12.00 MD V. Meziříčí FK Tábor
So 2. 2. 14.00 A V. Meziříčí FK Hlinsko
Ne 3. 2. 14.00 B V. Meziříčí SFK Vrchovina
So 9. 2. 10:15 SD V. Meziříčí Třešt‘
So 9. 2. 12.00 MD V. Meziříčí Třešt‘
So 9. 2. 14.00 A V. Meziříčí FK Mutěnice
Ne 10. 2. 14.00 B V. Meziříčí Hartvíkovice
So 16. 2. 10:15 SD V. Meziříčí FK Hlinsko
So 16. 2. 12.00 MD V. Meziříčí FK Hlinsko
So 16. 2. 14.00 A V. Meziříčí Sparta Brno
Ne 17. 2. 11.00 SŽ A V. Meziříčí SFK Vrchovina
Ne 17. 2. 12:30 MŽ A V. Meziříčí SFK Vrchovina
Ne 17. 2. 14.00 B V. Meziříčí HFK Třebíč B
So 23. 2. 10:15 SD V. Meziříčí AFK Chrudim
So 23. 2. 12.00 MD V. Meziříčí AFK Chrudim
So 23. 2. 14.00 B V. Meziříčí Luka nad Jihlavou
Ne 24. 2. 11.00 SŽ A V. Meziříčí FC Hlinsko

Ne 24. 2. 12:30 MŽ A V. Meziříčí FC Hlinsko
Ne 24. 2. 14.00 A V. Meziříčí 1. SC Znojmo
So 1. 3. 10:15 SD V. Meziříčí Sparta Brno
So 1. 3. 12.00 MD V. Meziříčí Sparta Brno
So 1. 3. 14.00 A  V. Meziříčí Dědice
Ne 2. 3. 11.00 SŹ A V. Meziříčí HFK Třebíč
Ne 2. 3. 12:30 MŽ A V. Meziříčí HFK Třebíč
Ne 2. 3. 14.00 B V. Meziříčí Polná
So 8. 3. 10:15 SD V. Meziříčí Šardice
So 8. 3. 12.00 MD V. Meziříčí Šardice
So 8. 3. 14.00 A AFK Chrudim Velké Meziříčí
Ne 9. 3. 11.00 SŽ A V. Meziříčí Sparta Brno
Ne 9. 3. 12:30 MŽ A V. Meziříčí Sparta Brno
Ne 9. 3. 14.00 B V. Meziříčí Velká Bíteš
So 15. 3. 10:15 SD V. Meziříčí Bohunice
So 15. 3. 12.00 MD V. Meziříčí Bohunice
So 15. 3. 14.00 B  V. Meziříčí Vežnice
Ne 16. 3. 10:15 A V. Meziříčí Hulín
Ne 16. 3. 12:30 SŽ B V. Meziříčí Polná
Ne 16. 3. 14:15 MŽ B V. Meziříčí Polná
So 22. 3. 10:15 SD V. Meziříčí Polná
So 22. 3. 12.00 MD V. Meziříčí Polná
So 22. 3. 14.00 SŽ  B V. Meziříčí Náměšť
So 22. 3. 15:30 MŽ B V. Meziříčí Námět‘
Ne 23. 3. 9.00 SŽ  A V. Meziříčí Svitavy
Ne 23. 3. 10:45 MŽ A V. Meziříčí Svitavy
Ne 23. 3. 14.00 B V. Meziříčí Křižanov
Ne 23. 3. 10:15 A Vyškov Velké Meziříčí

Dne Zač. Mužstvo Domácí Hosté Dne Zač. Mužstvo Domácí Hosté
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HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA

Druhé představení divadelní sezony 2007–2008 pro skupinu O 
(platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 9. ledna 
2008 v 19 hodin.

Barbora Jandová – Jakub Škrdla 
DIVADLO ZA ČTYŘI SOUS
Volné pokračování hry „SPOR O NEJVĚTŠÍHO Z PIEROTŮ“, které 
vznikalo téměř souběžně s prvním titulem. Setkáme se opět se všemi 
hlavními postavami minulého příběhu a další ještě přibudou. Jules Janin 
a August Bouquet se v tomto pokračování stávají vpodstatě hlavními 
postavami a pokračují ve „Sporu“ o Deburaua z jiného úhlu pohledu. 
Mim Jan Kašpar Deburau v této hře ustupuje do pozadí, stává se spíše 
jakousi metaforou – symbolem poctivého umění, dobrého řemesla, lásky 
k divadlu a víry v jeho možnosti. Ale ač se vám jména postav budou zdát 
známá, či alespoň povědomá, budou vyprávět jiný, nový příběh, příběh 
doby, v níž žily, příběh společnosti, s níž se potýkaly. Zároveň se tímto 
příběhem autoři snažili vypořádat i se stavem věcí současných – jejich 
pohled je groteskní, až pitoreskní a má dramatický spád. Každá postava 
v této hře nese své osobní téma a osobní konfl ikt. A jako se tragédie 
v moderním světě proměnila v grotesku, tak i klasická pantomima se 
promění v této inscenaci v krutou klauniádu.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin.

JUPITER CLUB PŘIPRAVUJE

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí a taneční škola Starlet Brno 
manželů Buryanových pořádá dne 18. 1. 2008
v 17 hodin PLES V BÍLÉM na závěrečné ukončení
kurzů tance a společenského chování.
Hraje taneční skupina M.E.Š., reprodukovaná hudba,
DJ Bond.
Účastníci tanečního kurzu mají vstup zdarma.
Prodej vstupenek a místenek v kanceláři
programového oddělení v pracovní dny od 8 do 16 hodin. 
Vstupné: 70 Kč, 20 Kč místenka. Vstup pouze ve společenském oděvu.

Pro velký zájem diváků opět připravujeme předplatné na divadelní před-
stavení jaro 2008. Nabízíme 4 představení za cenu 750 Kč. Rezervace na 
tel. čísle 566 523 243 nebo na programovém oddělení Jupiter clubu.

Březen 2008
Agentura Hanzlíček

NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
Jsou-li dva, může se zrodit láska. Vstoupí-li mezi ně třetí, vznikne drama. 
Vážné nebo směšné, často obojí, střídavě i současně.
Hrají: Jana Švandová, Josef Carda, Rudolf Hrušínský
Volné vstupné: 240 Kč

Duben 2008
Agentura Remunda

PUDL A MAGNOLIE
Komedie o lásce i nelásce, nevěře i důvěře, o hereckých snech, zákulisních 
milostných intrikách a v neposlední řadě i o tajemstvích hereckého řemesla.
Hrají: Iva Janžurová, Stanislav Remunda, Theodora nebo Sabina Remundová
Volné vstupné: 240 Kč

Duben 2008

KOMEDIOGRAF
Originální kabaret aneb Nekonečný koktejl písniček, scének, jak k za-
smání tak i k poučení.
Hrají: Pavel Liška/Marek Daniel, Mariana Chmelařová, Miroslav 
Kumhala a další
Volné vstupné: 240 Kč

Květen 2008
AP Prosper

LÍBÁNKY ANEB LÁSKA AŤ JDE K ČERTU
Dvojice bývalých manželů se po letech setkává v drahém francouzském 
hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými novými a mladšími partnery.
Hrají: Jiří Langmajer, Ivana Jirešová/Klára Issová, Martina Válková/ 
Jitka Čvančarová a další
Volné vstupné: 240 Kč

Volné vstupenky je možno rovněž rezervovat.
Změna programu vyhrazena!

Topart media

POSTEL PLNÁ CIZINCŮ
Úterý 26. 2. 2008 v 19.30 hodin
Komedie o malém hotýlku plném lásky, nevěry a nečekaných překvapení.
Ztřeštěná situační komedie o tom, co všechno se může stát, když si man-
želé vyjedou na dovolenou někam, kde si nezajistili ubytování… Když 
chce milující manželka potěšit svého manžela tím, že za ním nečekaně 
přijede na místo jeho služebního pobytu…
Hrají herci a herečky z dobře známého seriálu Rodinná pouta nebo Velmi 
křehké vztahy.
Miroslav Mejzlík/René Přibil, Zbyněk Fric/Jan Révai/Kryštof Římský, 
Roman Štolpa/Tomáš Valík, Petra Špindlerová a další.
Představení není součástí předplatného jaro 2008!
Vstupné: 240 Kč
Rezervace od 21. 11. 2008 na čísle 566 523 243 nebo na programovém 
oddělení JC
Změna programu vyhrazena!

Divadelní sezona jaro 2008
v Jupiter clubu
Rezervace vstupenek na jednotlivá představení
probíhá na tel. čísle 566 523 243. 
Info též na www.jupiterclub.cz

 den datum název plesu hudba 

sobota 19. 1. PLES MĚSTA M.E.Š., cimbálka Petra Galečky
pátek 25. 1. PLES HOTEL. ŠKOLY A OBCHOD. AKADEMIE F-BOX, DJ BOND
sobota 2. 2. HASIČSKÝ PLES MARATON 
sobota 9. 2. STUDENTSKÝ PLES F-BOX, DJ BOND
sobota 16. 2. SPORTOVNÍ PLES M.E.Š., DJ BOND
pátek 29. 2. PLES CHARITATIVNÍ M.E.Š.
pátek 7. 3. PLES JUPITER CLUBU LUISOVI SIROTCI, Brňanka

Poznámka: Zpracováno ke dni 10. 12. 2007. Přehled je průběžně doplňován.
Změna vyhrazena!

Dějiny pro 
začátečníky

Knížku O Velkém Meziř íčí 
s podtitulem Povídání pro kocoura 
Matlafouska, doplněnou ilustrace-
mi Marie Ripperové ml., je možno 
zakoupit za 65 Kč v městském in-
formačním centru, v knihkupectví 
Charvátová a v trafi ce M. Marka 
v Radnické ulici.                   -mr-

PF, které nás zaujaly
(ale děkujeme za všechny)

Vtipná…

Zajímavá…

Věci nejsou takové, jaké se zdají být…
Tak o této pravdě se mohli přesvědčit před kostelem sv. Jakuba v Osové Bítýšce ti, 

kdo si nenechali ujít tradiční silvestrovské představení. Devět účastníků farní oslavy 
konce roku v Centru MAMRE si připravilo příběh o andělích, kteří navštívili bohaté 
a chudé manžele. Nejdříve zavítali do rodiny bohatých, ale lakotných, kteří je ubytovali 
ve sklepě. Starší z andělů zazdil díru ve zdi. Další noc zavítali do chudé rodiny, kteří jim 
nabídli vše, co mohli. Ráno našli manželé svou jedinou krávu pošlou. Na to se zeptal 
mladší anděl druhého, proč je život tak nespravedlivý, bohatým opravili zeď a chudí 
přišli o důležitý zdroj obživy. Odpověď zněla: v díře ve zdi je ukryté zlato, které neměli 
lakotní manželé najít. Druhou noc pak navštívil chudou rodinu anděl smrti. Místo ženy 
si vzal krávu. 

Z toho vyplývá poučení, že nic nemusí být takové, jaké se zdá.                           -jk-

Andělé večeří u chudých manželů.                                                          Foto: Jitka Kočí

Předposlední den roku 2007 nabídl mi-
lovníkům hudby v kostele sv. Jana Křitele 
ve Velké Bíteši nevšední zážitek. Vystoupil 
tam sedmnáctičlenný sbor bítešské scho-
ly, který tvoří již jedenáct let amatérští 
zpěváci pod taktovkou Jany Fatěnové. Ve 
svém předsilvestrovském koncertě nabíd-
la schola posluchačům, kteří zaplnili celý 
prostor kostela, průřez svým repertoárem 
orientovaným na duchovní hudbu. V chrá-
mu zazněly koledy, písně z doby renesance, 
oblíbená Adeste Fideles, postní písně, ale 

V chrámu sv. Jana Křtitele zazněly
i africké duchovní písně

i mariánské nebo hebrejské skladby. Lec-
kterého posluchače rozhýbal jihoafrický 
spirituál Syahamba. Vtipným komentářem 
doprovodil vystoupení  Ladislav Koubek 
a Tomáš Lajkep ho ozvláštnil duchovními 
verši. Bítešská schola vystupuje při neděl-
ních mších a v příštím roce si ji mohou 
zájemci poslechnout při oslavách 600. 
výročí udělení plných městských práv 
Velké Bíteši. Nedělní vystoupení zakon-
čily dva přídavky, které si diváci vyžádali 
potleskem vestoje.                                -jk-

Koncertem provázel Ladislav Koubek.                                                  Foto: Jitka Kočí

Vánoční koncerty Bítešanu
na svatého Štěpána doma – na Tři krále u sousedů 

Národopisný soubor Bítešan si pro vánoční svátky roku 2007 připravil pásmo slože-
né z lidových písní doby vánoční z Podhorácka a Horácka i několik písniček z jiných 
regionů. Na svátek sv. Štěpána zazněly ve farním  kostele sv. Jana Křtitele ve Velké 
Bíteši mimo liturgické zpěvy z kancionálů rovněž písničky lidového rázu. Zvuk nově 
pořízených kostelních varhan na chvíli vystřídaly strunné nástroje – housle, viola a basa. 
Do pořadu byly zařazeny také dvě písně, které před sto lety na Velkobítešsku zapsala 
sběratelka lidových písní Františka Kyselková. Bylo by potěšující, kdyby veřejnost 
přijala tyto již zapomenuté písničky do svého repertoáru – zpěvníčky pro účastníky 
koncertů souboru Bítešan bývají k dispozici. V pátek 4. ledna 2008 se soubor představil 
s obdobným pořadem na zámku v Třebíči – začátek byl v 18 hodin. V neděli 6. ledna 
v 15 hodin byl pořad uveden v kapli Božího milosrdenství v Oslavici u Velkého Meziříčí, 
kde se Bítešané příznivě představili nejen předloni při slavnostním žehnání tamní nově 
postavené kaple, ale i na počátku loňského roku s vánočním pořadem podobným tomu 
letošnímu.                                                                                                    Silva Smutná
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Blahopřání

Vzpomínka

PROGRAM KINA JUPITER CLUB VELKÉ MEZIŘÍČÍ – LEDEN 2008

Poděkování

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Středa 9. v 19.30 hodin
POSLEDNÍ PLAVKY
Nová česká rozmarná komedie s Petrem Čtvrtníčkem v hlavní roli.
Film je příběhem Jardy Kuchaře, hrdiny zašlé éry tuzexového bonu. Jeho 
fi nanční příjem spočívá v pronájmu vlastního bytu. Každé léto je nucen 
trávit u opuštěného rybníka, kde provozuje ještě opuštěnější bufet. Jeho 
pravou rukou (a to je levák) je místní prosťáček Kamil Hošpes. Mezi hrst-
ku zákazníků patří dvojice traktoristů Jirka s Péťou a Jardův zapřísáhlý 
nepřítel, fanatický rybář Pepa Vrtílek se svým psem Pepíkem. Rozmarné 
letní dny jsou narušeny zjevením monstrózních rozměrů. Z hlubin vod 
třetí závlahové kategorie se vynořil monstrsumec Lojza a sežral Vrtílkova 
psa. Jarda Kuchař v Lojzovi vidí šanci na regeneraci místního turistického 
ruchu. Povolává rybáře z celé republiky. A dva skutečně dojedou…
Hrají Petr Čtvrtníček, Josef Polášek, Rudolf Hrušínský, Jiří Lábus, Josef 
Rosen, Magdalena Sidonová, Kristina Farkašová a další. Komedie ČR. 
Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 90 minut

Pátek 11., sobota 12. v 19.30 hodin
CRASH ROAD
Komedie o lásce, naději a boji s osudem. Příběh rebelky, která hledá 
dobré lidi.
Komedie ČR. Hrají: Agáta Hanychová, Pavla Tomicová, Bohdan Tůma, 
Kryštof Veronice je 18, má po maturitě a odmalička má pocit, že osud je 
proti ní. Aby nad osudem vyhrála, dělá „nečekané věci“. Pod tlakem okol-
ností odchází z Prahy. A vydává se hledat „dobré lidi“. Hrdinka prochází 
situacemi, které se vyvíjejí mnohdy proti její vůli, obvykle díky vlastním 
úvahám a rozhodnutím jejího věku, ale přesto je silnou a zajímavou osob-
ností. Bezstarostná letní atmosféra kontrastuje s někdy drsnými situacemi, 
do kterých se dostává. A její cesta je plná setkání s nejrůznějšími lidmi. 
Od vymahače dluhů s vybraným slovníkem přes ekoteroristy, kteří chrání 
nepravý strom, po opilou nevěstu, kterou unesli a nechali v hospodě. 
Veronika projde svou cestou až na konec… Komedie ČR.
Hrají: Agáta Hanychová, Pavla Tomicová, Bohdan Tůma, Kryštof Hádek, 
Miroslav Táborský. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 90 minut

Dne 5. 1. 2008 uplynulo 10 let, kdy 
dotlouklo srdce našeho drahého 
manžela, tatínka a dědečka, pana 

Ludvíka Kuřátka
z Mostišť. 

S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Kdo věří – nezemřel.

Dnes, 9. ledna 2008, vzpomeneme
3. smutné výročí od tragické smrti
naší milované dcerušky

Katušky Havlíkové,
která by se 19. ledna dožila 17 let. 

Nikdy nezapomenou rodiče, bratr 
Miloš, sestry Káťa a Kája. 

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. 

Dne 15. ledna vzpomeneme druhé-
ho výročí úmrtí pana

Františka Nahodila.
Stále vzpomínají manželka a děti 

s rodinami. 

Děkujeme všem, kteří na poslední cestě doprovodili paní

Marii Rosovou.
Za osobní i písemné projevy soustrasti děkují pozůstalí.

Vřelé díky vám přátelé.

Výstava potrvá do 31. 1. 2008,
v kavárně v pasáži IMCA na Náměstí 12 ve Velkém Meziříčí.

Taneční večer ve Lhotkách
Zveme vás na taneční večer v KD ve Lhotkách
12. 1. 2008, začátek v 19 hodin. K poslechu a tanci
hraje harmonikový soubor Akordeon Band Vysočina. 

 2. 2. Netín – maškarní
 8. 2. Polná – ples
23. 2. Hodov – ples)
15. 3. Čikov
Info: www.renons.cz

Vlastivědná a genealogická společnost
občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2008
Úterý ve 14.30 h v Jupiter clubu – vestibul kina. Změna programu vyhrazena!

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

22. 1. přednáška Radecký z Radče Ing. Josef Hrdý

18. ledna Třebíč – Fórum 
 – ples SPŠ stavební
19. ledna Třebíč – Dům
 Zahrádkářů – 6. ples
 BAGRu 
16. února Jemnice – ples
 královny Elišky 

LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ
Sobota 12. a 26. ledna 2008, malá scéna JC v 15 hodin

Loutkové divadlo pro rodiče a děti.
Vstupné: 30 Kč. 
Prodej vstupenek na progr. odd. JC v pátek 11. a 25. 1. 2008 

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek vás zve na

– netradičním způsobu léčení duše i těla.
Přednáší terapeutka EFT: Mgr. Z. Polášková.

Ve čtvrtek 10. 1. 2008 v 17 hodin, 
ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek

Mateřské centrum Rodinka Velké Meziříčí pořádá

Úterý 15., středa 16. v 17.30 hodin
PÁN VČELKA
Včela vždycky v čele.

Protože jsme všichni vyrůstali se Včelkou Májou, víme o tomhle sympa-
tickém a pichlavém hmyzu svoje. Nevíme však zdaleka všechno, o čemž 
nás přesvědčí Barry B. Benson, který co se neposednosti týče, strčí Máju 
do kapsy i s Vilíkem. Nekorunovaný král animovaných pohádek, studio 
DreamWorks, se spojilo se slavným komikem Jerrym Seinfeldem, a spo-
lečně vás zavedou do zábavného světa, ve kterém to hučí jako v úlu. Včelí 
společenství jede už nějakých 27 miliónů let v zajetých kolejích. Včela se 
narodí, jde do školy, po jejím absolvování do továrny na výrobu medu a tam 
pilně jako včelička dře až do konce svých dnů. Čerstvému absolventovi 
včelí univerzity Barrymu tahle představa vůbec nevoní, i když má skvě-
lou perspektivu, že po otci převezme prestižní funkci vrchního míchače. 
Barry totiž vzhlíží k úplně jiné profesi… Animovaná rodinná komedie 
USA, český dabing P. Rychlý, H. Ševčíková, M. Dlouhý, J. Hromada.
Vstupné: 70, 71 Kč 86 minut

Středa 16. v 19.30 hodin
MEZI NEPŘÁTELI
Nemáme horší nepřátele než sami sebe.
Film odhaluje skutečný příběh někdejší francouzské koloniální války.
Mladý poručík plný ideálů velí základně v Alžírsku, zemi bojující za 
osvobození se od Francie. Zde se spřátelí s veteránem bez iluzí seržantem 
Dougnacem a místním mladíkem náležícím k jejich četě. Válka a její zvěr-
stva však brzy podrobí jeho morální hodnoty velmi těžké zkoušce. Tento 
snímek je založen na historických faktech a předkládá dobový pohled. 
Odkrývá přeměnu vojáků v týrané vězně a spojenců v nepřátele. Válečné 
drama Francie, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 69, 71 Kč 111 minut 

Pátek 18. v 19.30 hodin
BEOWULF
Vzdoruj svým démonům…

V dávných dobách hrdinů žil mocný bojovník jménem Beowulf, který 
zabil svého démonického soka Grendela. Tím vyvolal konfl ikt s jeho 
nebezpečnou, zároveň však velmi svůdnou matkou. Z krále se stává le-
genda. Vizionářský průkopník Robert Zemeckis přichází s takovou verzí 
Beowulfovy ságy, která překoná všechny vaše představy… Fantasy fi lm 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 69, 71 Kč 114 minut

Úterý 22., středa 23. v 19.30 hodin
CHYŤTE DOKTORA
Komedie o lásce a jejich následcích…
Michal Goldberg je nadějným gynekologem, žije se svou ženou a má malé 
dítě. Jednoho dne se ovšem probudí, vyrazí do práce a jako první narazí 
na svou milenku, která je těhotná. Zatímco ji chce poslat rovnou na sál, 
ona zavolá jeho ženě a Michalův závod s časem může začít. Do toho všeho 
totiž ještě musí stihnout zápas v rugby a televizní pořad o výhodách a ne-
výhodách monogamních vztahů. Ve fi lmu sledujeme celkem tři varianty 
tohoto dne, kdy v té první se Michal vrací k ženě, v té druhé zůstává 
u milenky a v té třetí neudělá ani jedno ani druhé… Komedie ČR. Hrají: 
Michal Malátný, Tatiána Vilhelmová, Iva Janžurová, Vladimír Javorský, 
Luděk Sobota, Zuzana Stivínová, Kryštof Hádek. Režie Martin Dolenský. 
Vstupné: 64, 66 Kč 95 minut

Program kina najdete na web. stránkách: www.jupiterclub.cz ● Středeční předprodej vstupenek do kina byl zrušen. Prodej zůstává pouze vždy hodinu před 
začátkem fi lmového představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Informační schůzka se koná 9. 1. a 14. 1. 2008
v 15 hodin v Jupiter clubu, 2. patro.

MC Rodinka

Děkujeme všem příbuzným, přáte-
lům a známým, kteří se dne 5. ledna 
2008 přišli rozloučit a doprovodit 
na poslední cestě paní

Františku Andělovou
ze Lhotek.

Děti s rodinami

v KD ve Vídni 19. ledna 2008.
Začátek ve 20 hodin. Vstupné 50 Kč. 
K poslechu a tanci hraje F-BOX. Bohatá tombola. 

Nabídka programů a akcí leden 2008
Velká Bíteš

PRAVIDELNÝ PROVOZ MC ČLOVÍČEK
pondělí, středa: od 9 do 11.30 hodin, vstupné 20 Kč/rodina
čtvrtek: od 15.30 do 18 hodin, vstupné 25 Kč/rodina
Masarykovo nám. 85, Velká Bíteš

Sobota 12. ledna 2008 ve 20 hodin
PLES PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNY, a. s.
předprodej vstupenek v areálu PBS. Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje PBS, a. s., Velká Bíteš

Klub dobré pohody vás zve na Cyklobesedu Roberta Šamonila 

„Z Blanska vlastní silou až na vrchol 
sopky DAMAVAND“ 

Sobota 12. 1. 2008 v 17 h, zasedací místnost OÚ v Borech. Vstupné 10 Kč.

Hudební salon MěKS Třebíč:
Pondělí 14. 1. 2008 v 19 hodin – Národní dům TR

PACIFIK
Tony Linhart – kytara, Helena Maršálková – zpěv, Marcela Voborská 
– zpěv, František Nedvěd ml. – kytara
Legenda trampské scény Pacifi k hraje a zpívá vlastní písně, které už dávno 
zlidověly a které mají lidé rádi (Blátivá cesta, Velrybářská výprava, Dží-
nová láska). Program Pacifi ku je doprovázen skvělými sólovými výkony 
jednotlivých interpretů a humorně laděného průvodního slova Tonyho 
Linharta. Celková atmosféra vytváří pohodu a příjemný pocit.
Vstupenky lze zakoupit v pokladně Národního domu, Karlovo nám. 47, 
Třebíč. Tel.: 568 610 013.

Srdečně zveme všechny na již 
9. reprezentační ples obce.

26. 1. 2008 ve 20 hodin, kulturní dům Ořechov.
Hraje dechová kapela Doubravěnka.

Připravena je bohatá tombola. Těšíme se na vaši účast.

Dne 4. 1. 2008 oslavila kulaté životní jubileum
naše drahá maminka a babička, paní

Věra Hladíková
z Velkého Meziříčí.

Do dalších let jí hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti
přejí děti s rodinami. 

Myslivecké sdružení
pořádá v Dobré Vodě

již tradiční

Hraje Bartoš. 

Bohatá tombola.

Vstupné 50 Kč.

Moravskoslezská křesťanská akademie vás srdečně zve na

besedu s Ladislavem Švecem
z Březejce spojenou s promítáním o pouti do Compostelly.

Beseda se koná na loutkové scéně JC v pátek 11. 1. 2008 v 17.30. 
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HOKEJ

II. LIGA ČSLH
skupina Střed – Západ

HHK Velké Meziříčí – HC Klato-
vy 3:3 (0:1, 1:2, 2:0) 
Branky: 23. Bukáček (Bula), 48. 
Bula (Nekvasil, Heřmanský), 52. 
Kunstmüller (Bukáček) – 17. Setí-
kovský (Kuželík, Holub), 26. Holý 
(Klaus), 38. Čuban 
Sestava HHK: Malý (Pekárek) – 
Stráňovský, Smejkal, Úlehla, Čer-
va, Heřmanský, Pálka, Raus, Bula, 
Konečný, Prachař, Nekvasil, Buká-
ček, Kunstmüller, Krča, Sobotka, 
Hudcovský. 
Vyloučení: 7:8; navíc Kreuzman 
(Klatovy) 10 min. Využití: 0:1, 
v oslabení 0:1. Rozhodčí: Chlaň. 
Diváků: 438. 
V neděli začala nadstavbová část 
druhé ligy. Velké Meziříčí se v prv-
ním zápase utkalo s Klatovy. 
Prvních pět minut první třetiny 
jsme byli jednoznačně aktivněj-
ší než soupeř. Od šesté minuty 
začali hrozit také hosté několika 
breakovými výpady. A hosté také 
byli první, kdo vstřelil gól. V 17. 
min osamocený Setíkovský vstře-
lil úvodní branku. Po této brance 
byli až do konce třetiny hosté lepší 
než domácí.
Druhá třetina byla ve znamení spa-
lování šancí, které měli naši hráči. 
Už ve 22. min jsme nadvakrát do-
ráželi, ale gól přišel až ve 23. min 
z hole Miroslava Bukáčka, kte-
rý poklízel do odkryté brány. Ve 
26. min hosté využili přesilové 
hry backhandovou trefou Holého. 
O dvě minuty později se mohl pro-
sadit Michal Krča, trefi l však pouze 
boční síť. Ve 38. min se ve vlastním 
oslabení trefi l ještě Čuban. 
Ve třetí třetině podal opět vý-
borný výkon hostující gólman, 
když vychytal příležitost Luboše 
Kunstmüllera. Naši se prosadili až 
ve 48. min dorážkou Jana Buly. Po 
jeho brance naši opět ožili a vytěžili 
ze svých příležitostí další branku. 

Autorem byl Luboš Kunstmüller. 
Třetí třetina skončila nerozhodně, 
a tak se prodlužovalo.
V prodloužení byly vidět šance na 
obou stranách. Asi jednu z nejvý-
raznějších měla dvojice Tomáš Hud-
covský a Lukáš Sobotka, bohužel 
Lukáš gól nevstřelil. Utkání tak 
skončilo remízou 3:3.
Ostatní výsledky prvního kola 
nadstavbové části:
5. 1. 2008
1 HC Řisuty NED Hockey 
Nymburk 4:3
1 HC Baník Sokolov HC Spartak 
Pelhřimov 5:4
1 HC Chrudim HC Kobra Praha 
2:1(PP)
1 HC ZVVZ Milevsko HC Stadion 
Litoměřice 5:3
1 Hockey Club Tábor HC Junior 
Mělník 5:2
1 HC VHS Benešov HC Klášterec 
nad Ohří 2:3
6. 1. 2008
1 HC Děčín TJ Stadion Kutná 
Hora 4:2
1 HC Vlci Jablonec nad Nisou TJ 
SC Kolín 3:1 
1 HC Roudnice nad Labem IHC 
Písek 3:7
1 UHK LEV Slaný HC Benátky nad 
Jizerou 2:6
1 KLH Vajgar Jindřichův Hradec 
HC DAG Rokycany 3:6

Tabulka skupiny Střed:
 1. HC Benátky nad Jizerou 23 18 – 1 – 0 – 0 – 4 115 : 46 56 bodů

 2. HC Chrudim 23 16 – 2 – 2 – 0 – 3 103 : 49 54 bodů

 3. IHC Písek 23 14 – 0 – 2 – 0 – 7 74 : 52 44 bodů

 4. HC ZVVZ Milevsko 23 13 – 0 – 0 – 1 – 9 87 : 68 40 bodů

 5. HC Tábor 23 10 – 2 – 2 – 0 – 9 77 : 70 36 bodů 

 6. HC Spartak Pelhřimov 23 10 – 0 – 3 – 2 – 8 85 : 75 35 bodů

 7. TJ SC Kolín 23 9 – 0 – 2 – 1 – 11 68 : 87 30 bodů

 8. HHK Velké Meziříčí 23 9 – 0 – 2 – 0 – 12 68 : 102 29 bodů 

 9. NED Hockey Nymburk 23 8 – 0 – 0 – 0 – 15 59 : 86 24 bodů

10. HC VHS Benešov 23 7 – 0 – 1 – 1 – 14 67 : 85 23 bodů

11. HC Sršni Kutná Hora 23 5 – 1 – 0 – 0 – 17 59 : 94 17 bodů

12. KLH Vajgar J. Hradec 23 4 – 1 – 1 – 1 – 16 54 : 98 16 bodů

Program na tento týden: Sobota 
12. 1. 2008 HC Klášterec nad Ohří 
– HHK VM, začátek utkání v 17.00 
(ZS Klášterec nad Ohří)

-hhk-

HOKEJ OKRESNÍ PŘEBOR

8. kolo okresního přeboru
Křižanov – Slavkovice 7:4 (0:5 
neoprávněný start hráče)
Řečice – Vatín 15:3
Náměšť – V. Bítýška 7:8
V. Bíteš – Mostiště 2:3
Tabulka 
1. Slavkovice 8 6 1 1 41:21 13
2. Vever. Bítýška 8 6 0 2 57:32 12
3. Mostiště 8 6 0 2 36:27 12

4. Řečice 8 5 1 2 63:43 11
5. Náměšť 8 4 0 4 45:41  8
6. Bíteš 8 2 0 6 29:39  4
7. Vatín 8 1 1 6 34:62  3
8. Křižanov 8 0 1 7 20:60  1

Příští kolo č. 9
SK Mostiště zve fanoušky v sobotu 
12. 1. v 16.30 hodin na utkání proti 
Náměšti. Přijďte povzbudit naše ho-
kejisty. Bude se určitě na co dívat.

IVO KAŠTAN
DAKAR NEJEDE

Proč se letos Kaštanovi rozhod-
li zůstat doma, popisuje manžel-
ka Vierka
Zní to naprosto neuvěřitelně, ale 
první přihlášky jsme s Ivošem 
vyplňovali na podzim roku 1995 
a Ivoš tehdy stál na startu osm-
náctého ročníku Granada – Dakar 
1996. Osmkrát Dakar absolvoval na 
motocyklu, šestkrát přejel cílovou 
rampu, dvakrát jel se mnou v novi-
nářském voze. Já osobně jsem Da-
kar absolvovala šestkrát, čtyřikrát 
v novinářském voze a dvakrát v no-
vinářském letadle. Rallye Dakar se 
stala nedílnou součástí našeho živo-
ta. Všechno se ale jednoho dne pře-
jí a všeho moc škodí. Závod končí 
koncem ledna, než dáte dohroma-
dy sebe, techniku a účty je polovina 
května a vy už musíte poslat star-
tovné a přihlášku na další ročník. 
Zatímco děkujete partnerům za 
spolupráci, jedním dechem je žá-
dáte o spolupráci novou a peníze 
na další ročník. 365 dní v roce ať 

chcete nebo ne, žijete Dakarem. Je 
čas se zastavit, vystoupit z rozjeté-
ho vlaku, aby se z vašeho snu, ko-
níčku a posléze i práce nestala jen 
rutinní záležitost. Ani jeden z nás 
nedokáže kategoricky prohlásit 
„Dakar už nikdy více“.

Bereme naši neúčast při Dakaru 
2008 jako dovolenou, jako přestáv-
ku a uvidíme, jak moc nám tento 
závod bude chybět. Za ty roky, co 
Dakar známe, se docela změnil, při-
bylo účastníků, ale ubylo jeho kouz-
lo dobrodružství a soudržnosti mezi 
lidmi… Jeli jsme na Dakar v prvním 
ofi ciálním českém press caru, dnes 

jich tam bude několik a o Dakaru 
píše každý, kdo má ruce a nohy…
Ivo dobře ví, že dosáhl svého maxi-
ma. Začal jako amatér s batohem na 
zádech a končil v nejprestižnějším 
týmu Gauloises. Splnily se mu sny, 
o kterých se mu ani nesnilo. Jeho 
týmovými kolegy byly hvězdy jako 
Fabrizio Meoni, Cyril Despres…
Dakar pro Ivoše není jen jezdec-
kou výzvou. Neláká už ho jen do-
jet na špičkovém stroji do cíle. Jestli 
se na Dakar ještě někdy vrátí, tak 
na motocyklu vlastní konstrukce 
a s relativně malým obsahem. Vel-
mi jsme si užívali prvních klidných 
vánočních svátků s naší dcerou Te-
rezkou, a to je jí deset let. Těší nás 
přízeň všech lidí, kteří Ivovi fan-
dí a kterým jeho účast na Dakaru 
bude chybět.

Vierka Kaštanová
(Zdroj: www.dakar.cz)

ZMĚNA! LETOS NIKDO
DAKAR NEJEDE…

V době, kdy psala Vierka Kaštanová 
tyto řádky na ofi ciální server závodu 
Dakar, ještě netušila, že letošní tři-
cátý ročník Rallye Dakar bude den 
před startem zrušen. Nejslavnější 

závod světa pořadatelé zrušili kvůli 
nebezpečí teroristických útoků od-
nože Al Kajda, která operuje v Ma-
roku, Mauretánii a Senegalu. A jest-
li bude někdy nějaký příští, zůstává 
s otazníkem. Jak se na to dívá Ivo 
Kaštan? Na poznámku, že to snad 
musel mít „v nose“ se jen zasměje… 
Motocyklový závodník, který Dakar 
absolvoval celkem osmkrát, budouc-
nost Dakaru nevidí tak černě. „Mohl 
bych říct, že jsem rád, že jsem nejel 
a ušetřil jsem, ale to nestačí. Je to 
hrozná škoda, že je po Dakaru. Už 
když jsem se dozvěděl o incidentu na 
Štědrý den v Mauretánii, tušil jsem, 
že bude velký problém… Ale bezpeč-
nost lidí je pochopitelně prvořadá. 
Na Dakaru byl ostatně každý rok ně-
jaký problém a vlády afrických stá-
tů, kde se závod jede, dostávají pení-
ze na zajištění bezpečnosti. Pokaždé 
chtějí víc. K nějakému radikálnímu 
řešení tedy muselo dojít. Dakar je 
ale tak veliký fenomén, že jej to ur-
čitě do budoucna nezabije. Podle mě 
se pojede příště podobná trasa jako 
před lety přes Tunis, Libyi a Egypt,“ 
vyjádřil svůj názor Kaštan.

Martina Strnadová

RALLYE DAKAR

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

Dne 5. 1. 2008 se uskutečnil další 
ročník turnaje fi rem v malé kopa-
né ve sportovní hale. Turnaje se zú-
častnilo celkem 10 fi rem, převážně 
z Velkého Meziříčí, loňské vítězství 
obhajovalo mužstvo Agadosu. Do 
fi nále se nakonec probojovaly fi r-
my SK Buiding centrum a Staveb-
niny Smejkal.
Finále začalo opatrně, obě mužstva 
spoléhala na zajištěné obrany.
Do vedení se dostaly Stavebniny 
díky Dušanu Smejkalovi, který tvr-
dou střelou otevřel skóre utkání. Fi-
nále se pomalu blížilo ke konci, ale 
SK Building stačil v 17. minutě vy-
rovnat tvrdou střelou Daniela Rause 
pod břevno. Neprodlužovalo se, tak 

na řadu přišly pokutové kopy. Po 5. 
sérii opět nebyl znám vítěz, tak se 
pokračovalo po jednom pokutovém 
kopu na každé straně, ve kterém 
byly úspěšnější Stavebniny Smej-
kal a rozhodly o celkovém vítězství 
v turnaji. O třetí místo se prováděly 
jen pokutové kopy a byli úspěšnější 
hráči S Moravy leasing.
Pořadí: 1. Stavebniny Smejkal, 2. 
SK Building centrum, 3. S Mo-
rava leasing, 4. Falco computer. 
Nejlepší střelcem turnaje se stal 
s devíti brankami Daniel Raus, 
SK Building centrum. Nejlepším 
brankářem turnaje se stal Martin 
Hrazdira, Stavebniny Smejkal. 

-ld-

MOTOKROS

Konec motokrosové sezony 2007
Sotva motokrosová sezona začala, 
už zase končí. Zbyly jen vzpomínky 
a je čas na bilancování. I přes spous-
tu potíží, zejména úrazů, se podařilo 
získat několika velkomeziříčským 
motokrosařům cenné úspěchy. 
V soutěži Meteor Cup, který se 
skládal z 12 závodů se v kubatu-
ře do 85 ccm umístil na pěkném 
9. místě (618 bodů) Viktor Skle-
nář. V této kubatuře bodovalo 63 
jezdců. 
V kategorii nad 40 let obsadil celko-
vé 6. místo (726 bodů) z 67 jezdců 
Stanislav Vlach.
V kategorii istrovství ČR dívek 
reprezentovala naše město Barbo-
ra Laňková, která skončila na 2. 
místě (1294 bodů) z 9. závodnic, 

se ztrátou pouhých 8 bodů na prv-
ní místo.
Kromě MČR jela Barča ještě další 
dva seriály – O’Neal Cup, kde obsa-
dila 6. místo ze 49 jezdců (převáž-
ně mužů) v kategorii do 125 ccm. 
Za největší úspěch však považuje 
umístění v seriálu Vysočina MX 
Cup, kde startovala v kategorii MX 
2 a celkově se umístila na 6. místě 
ze 117 bodovaných mužů. V tom-
to seriálu slavili úspěchy i Stani-
slav Vlach, který ve své kategorii 
obsadil 4. místo z 67 jezdců a Ota 
Bojanovský, jenž v kategorii MX 1 
kraloval celou sezonu a celkově se 
umístil na 1. místě z 80 jezdců.
Doufejme, že příští sezona bude ale-
spoň tak úspěšná jako tato a zúročí 
se úsilí při zimní přípravě, která je 
pro jezdce velmi důležitá.

foto a text: -el-

Na fotce je Barbora Laňková z Velkého Meziříčí. 

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 9.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

Dne 5. 1. 2007 se konal v tělocvič-
ně střední školy řemesel a služeb 
již 7. ročník výborně obsazeného 
turnaje o přeborníka města Velké 
Meziříčí. Turnaj má věhlas v ce-
lém kraji a dokonce k nám zavítali 
hráči z celé České republiky. Hráči 
dorazili z kraje Vysočina, dále pak 
z Hodonína, Brna, Studené (okres 
Jindřichův Hradec), Hustopečí, 
Znojma atd. Celkem se zúčastnilo 
turnaje dosud rekordních 67 hráčů. 
Nejmladším hráčem byl talentova-
ný Tomáš Málek, který oslavil ne-
dávno 12. narozeniny. Nejstarším 
byl domácí patriot František Dvo-
řák ve věku 74 let. Již potřetí okusil 
vítězství František Kanta ze Žďáru 
nad Sázavou, kde hraje 2. ligu. Ta-
kových hráčů se zde prezentovalo 
více, a tak byl k vidění nádherný 
stolní tenis. Veliký dík patří všem 
sponzorům a hlavně Vladimíru 
Hublovi za perfektní organizaci 
celého turnaje. 

Výsledky:
Do OP I
1. Kos Jiří (Jaroměřice)
2. Málek Tomáš (Žďár nad Sá-

zavou)
3. Plachý Ladislav (Ostrov nad 

Oslavou)
Neomezeně
1. Kanta František (Žďár nad Sá-

zavou)
2. Ságl Ondřej (MS Brno)
3. Pospíšil Jiří (Hustopeče)
Čtyřhry
1. Kanta – Říkovský (Žďár nad Sá-

zavou – Velké Meziříčí)
2. Koníček – Zubčák (Hustopeče)
3. Smola – Ságl (Studená – MS 

Brno)
Veteráni nad 45 let
1. Smola Igor (Studená)
2. Kozel Stanislav (Ostrov nad 

Oslavou)
3. Kratochvíl Jaroslav 

(Hustopeče)    
-rb- 

Spartak Velké Meziříčí – SKV 
Ústí n. Labem 
V sobotu 12. 1. se v tělocvičně 
u kostela utkají letos dosud nepo-
ražení volejbaloví junioři Spar-
taku, vítězové skupiny B s vítě-
zem skupiny A. Budou sehrány 
dva zápasy, v 10.00 a 14.00 hodin. 
Lepší z obou celků půjde do play-
-off z prvního místa, horší z dru-
hého. Zápasy samé rovněž hodně 
napoví o možných ambicích na-
šeho celku v nadstavbové části, 
takže ačkoliv zápasy samé nemají 
příliš velký vliv na konečné umís-
tění, určitě nebudou nezajíma-
vé a k vidění bude určitě kvalitní 

POZVÁNKA NA VOLEJBAL

a napínavá volejbalová podívaná.
Souběžně budou na dalších palu-
bovkách probíhat i souboje o po-
řadí na dalších místech. O třetí 
a čtvrté místo Brno – Dukla Libe-
rec, o páté a šesté České Budějovice 
– Zlín, o sedmé a osmé USK Praha 
– Ostrava. 
V dalším průběhu soutěže, v play-
-off, nastoupí v prvním kole proti 
sobě celky takto: 1–8, 2–7, 3–6, 4–
5. Prvním soupeřem našich hráčů 
v PO tak bude jeden celek z dvojice 
USK Praha, DHL Ostrava. Přijďte 
se podívat a povzbudit naše barvy, 
podobná utkání se nehrají každý 
den.                                         -kon-

Halový turnaj
mladšího dorostu
FC Velké Meziříčí

V sobotu 12. 1. 2008 od 7.30 ho-
din v hale Sokola Velké Meziříčí 
(U Světlé) proběhne halový turnaj 
mladšího dorostu ve fotbale. Zú-
častní se 10 mužstev.
Nastoupí hráči ročníků narození 
1991. Hrací doba: 1× 12 minut. 
Finále a zápas o 3. místo se hra-
je na 2× 10 minut. Hrací systém 
ve skupinách každý s každým. 
Z každé skupiny postupují prv-
ní čtyři umístivší se družstva do 
vyřazovacího play off. Poslední 
mužstva ve skupinách se utkají 
o 9. místo, poražení semifi nalis-
té o 3. místo. 

Účastníci turnaje:
Skupina A

1. FC Velké Meziříčí
2. AFK Chrudim
3. FC Tábor
4. FK Šardice
5. Sigma Olomouc B

Skupina B
1. HFK Třebíč
2. FC Sparta Brno
2. AFK Chrudim
3. FC Dosta Bystrc – Kníničky
4. 1. SC Znojmo 
5. FK AS Pardubice B
Při pozdním nástupu účastníka tur-
naje nebo nedostavení se k utkání 
je výsledek kontumován 3:0 ve pro-
spěch soupeře.

Libor Deket, FC Velké Meziříčí

POZVÁNKA
NA FOTBALOVÝ TURNAJ

Dne 28. 12. 2007 se fotbalová pří-
pravka Velkého Meziříčí (ročník 
1997) zúčastnila kvalitně obsaze-
ného halového turnaje ve Žďáru nad 
Sázavou za účasti 10 týmů z Vyso-
činy a České Třebové. Hrálo se ve 
dvou pětičlenných skupinách.
Výsledky přípravky FC VM ve 

skupině:
VM – Česká Třebová 3:0 – Vo-
kurka, Hibš, Procházka 
VM – Přibyslav 1:0 – Procházka 
VM – Žďár nad Sázavou 0:1 
VM – Pelhřimov 1:4 – Procházka 
Ve skupině jsme obsadili 2. místo 
a ve čtvrtfi nále jsme narazili na tým 
Vrchoviny, který jsme zdolali 3:1 
– Vokurka 2, Hibš.
V semifi nále nás čekal tým Pel-
hř imova, kterému jsme chtě-

li oplatit porážku ze skupiny.
Po vyrovnaném utkání se nám po-
dařilo zvítězit 1:0 brankou Hibše.
Ve fi nále nás čekal domácí tým ze 
Žďáru nad Sázavou. Utkání se roz-
hodovalo nejen na hřišti, ale i v hle-
dišti, kde početná skupina rodičů 
z Velkého Meziříčí vytvořila našim 
hráčům téměř domácí prostředí. Fi-
nálový zápas měl výbornou úroveň, 
bohužel domácímu týmu se poda-
řilo rozhodnout zápas v posledních 
deseti vteřinách.
Žďár nad Sázavou – VM 2:1 
– Hibš
Nejlepším brankářem turnaje byl 
zvolen Filip Kuřec z FC VM.
Všichni hráči i s trenéry obdrže-
li stříbrné medaile a upomínkové 
předměty.                               -vch-

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA

Utkání volejbalové extraligy juniorů


